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بررسی اثر سطوح مختلف کمپوست و ورمیکمپوست سنبل آبی بهعنوان
بستر کاشت دورگ لیلیوم ( )Oriental × Trumpetرقم سرانو
ابراهیم عالمی 1؛ مهناز کریمی2و ویدا چالوی

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -2استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -3دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت-09/90/90تاریخ پذیرش)09/90/89

چکیده:
سنبل آبی یکی از علفهرزهای مهاجم جهان است که در سالهای اخیر بهعنوان تهدید جدی برای بیشتر تالابهای شمال کشور مطرح
بوده است .هدف از پژوهش حاضر استفاده از کمپوست و ورمیکمپوست این گیاه بهعنوان بستر کشت برای گل لیلیوم بود .ابتدا کمپوست
و ورمیکمپوست سنبل آبی تهیه شد .آزمایش بهصورت طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار شامل پیت  + %00پرلیت ( %00تیمار شاهد) و
درصدهای  30 ،00 ،50و  100درصد کمپوست و ورمیکمپوست به اجرا در آمد .نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه و تعداد غنچهی باز
شده مربوط پیت +پرلیت بود اما تفاوت معنیداری بین تیمار مذکور با بسترهای  30 ،00 ،50کمپوست و  50و  00ورمیکمپوست وجود
نداشت .بیشترین تعداد سوخک در کمپوست  %50تولید شد .حداکثر محتوای کلروفیل  bمربوط به کمپوست  50و  100درصد بود.
بیشترین ریشهی هوایی در  100درصد ورمیکمپوست مشاهده شد .بالاترین غلظت نیتروژن برگ در بستر حاوی  %50ورمیکمپوست بود.
غلظت فسفر در تیمار پیت  +پرلیت در حداکثر بود .کمترین غلظت پتاسیم در تیمار  30و  %100ورمیکمپوست مشاهده شد .بیشترین
غلظت کلسیم برگ مربوط به تیمار پیت  +پرلیت بود ،که تفاوت معنیداری با تیمارهای  50و  %30کمپوست نداشت .با توجه به نتایج
بدست آمده کمپوست سنبل آبی و درصدهای پایینتر ورمیکمپوست میتواند جایگزین بستر پیت ،در پرورش گیاه لیلیوم رقم سرانو
باشد.
کلید واژگان :علفهرز ،کلروفیل ،پرلیت ،پیت ،سوخک

 نویسنده مسئول؛ تلفن01177133010 :

ایمیل:

karimi@sanru.ac.ir
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 .1مقدمه
سنبلآبی ( )Eichhornia crassipesمتعلق به تیره
 Pontederiaceaaeگیاهی تکلپهای با برگهای
ضخیم و گلهای بنفش یکی از ده گونه مهم گیاهان
آبزی مهاجم در جهان میباشد (.)Gettys, 2014
این گیاه اولین بار در تالاب عینک رشت مشاهده شد
و از یک هکتار در سال 1710به  100هکتار در سال
 10رسید .این گونه در سال  10در آببندان آغوزبن
بابل مشاهده شد ( .)Rohi et al., 2017تهیه
کمپوست و ورمیکمپوست از سنبل آبی یکی از
روشهای نوید بخش برای کنترل سنبل آبی است،
که افزون بر جلوگیری از رشد تهاجمی سنبل آبی،
میتواند سبب کاهش استفاده از کودهای شیمیایی
شود ( .)Prasad et al., 2013ورمیکمپوست
بهعنوان یک کود آلی میتواند جایگزینی برای
کودشیمایی بوده و رشد گیاه را افزایش دهد و سبب
بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش رشد گیاهان شود
( .)Sirdevi, 2016ورمیکمپوست حاصل تجزیه
ضایعات آلی با استفاده از کرمهای خاصی است
( .)Gajalashkmi and Abbasi, 2002کمپوست
یک روش مناسب برای مدیریت و بازیافت ضایعات و
پسماندهای آلی است و تولید کود آلی است
( .)Nwankwo et al., 2014ورمیکمپوست مواد
هیومیکی است که دارای اثرات مشابه تنظیمکننده
رشد و هورمون است .این ماده دارای هیومیک،
فولیک و دیگر اسیدهای آلی است که توسط
میکروارگانیسم تولید و موجب تحریک رشد گیاه می-
شود ( .)Hoseinzade et al., 2016مادهی آلی پیت
ماس سالیان متمادی است که بهطور گسترده به-
عنوان یک ترکیب اولیه در کشت بدون خاک در
کشتهای گلخانهای استفاده میشود ( Forens et

 .)al., 2012هزینه زیاد و دسترسی کم به پیت ماس
و همچنین وارداتی بودن این نوع بستر کاشت ،سبب
افزایش توجه پژوهشگران به مطالعه در زمینه
کمپوست و سایر بسترهای کشت جایگزین شده است
(.)Stofella & Khen, 2001
در بین انواع متعدد گیاهان سوخوار ،لیلیوم از جمله
گیاهان زینتی گلدانی و شاخه بریدنی است که گل-
های زیبا و رنگارنگ آن بسیار محبوب بوده و ارزش
اقتصادی زیادی دارد ( Shiravand & Rostami,

 .)2010تاکنون پژوهشهای اندکی در مورد استفاده
از کمپوست و ورمیکمپوست سنبل آبی به عنوان
بستر کاشت گیاهان زینتی انجام گرفته است .در
آزمایشی کمپوست سنبل آبی در مقایسه با دیگر مواد
آلی وکودهای غیر آلی تعداد گل را در گل جعفری
آفریقایی ( )Tagects erectaافزایش داد ( & Paul

.)Bhattacharya, 2012کمپوست

سنبل

آبی

میتواند بهعنوان یک کود آلی برای بهبود حاصل-
خیزی خاک به کار رود و سبب افزایش عملکرد
محصولات شود ( Gunnarsson & Petersen,

 .)2006در یک بررسی استفاده از کمپوست سنبل
آبی سبب افزایش عملکرد گوجهفرنگی شد ( Kayum

 .)et al., 2008کاربرد کمپوست سنبل آبی تاثیر
مثبت بر بیشتر صفات از جمله ارتفاع گیاه ،وزن
خشک جوانه و وزن خشک ریشه در ذرت داشت
(.)Osoro et al., 2014
نتایج مطالعات نشان داده کاربرد ورمی کمپوست
سنبل آبی سبب افزایش محصول بقولات میشود و
هزینه کودهای شیمیایی را کاهش میدهد ( Sirdevi

 .)et al., 2016کاربرد سنبل آبی بهصورت ورمی-
کمپوست بهطور معنیداری سبب افزایش عملکرد
بادام زمینی ( )Arachis hypogeaو کاساوا
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( )Manihot esculentaشد ( .)Oroko, 2012در

شد تا ارتفاع لایه به یک متر رسید .بالاترین لایه با

پژوهشی تاثیر ورمیکمپوست سنبل آبی روی رشد و

برگ خشک درختان و ورقههای پلاستیک مشکی و

عملکرد فلفل مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج حاکی از

آهک و علوفه پوشانده شد .بهمنظور هوادهی بهتر

افزایش معنیدار تعداد برگها ،شاخهها ،ارتفاع و

پشته در مرکز آن یک سوراخ ایجاد گردید .بهمنظور

تعداد میوه بود (.)Ankaram, 2013

تجزیه بهتر کمپوست هر  10روز یک بار توده زیرورو

با توجه به اینکه سنبل آبی یک گیاه مهاجم بوده که

گردید .در نهایت پس از گذشت سه ماه کمپوست

رشد سریع آن سبب آسیب اقتصادی و زیستمحیطی

آماده بود (.)Kafel et al., 2009

در بیشتر تالابها و آبگیرهای شمال کشور شده است

مراحل تهیه ورمیکمپوست :ابتدا گیاه سنبل آبی به

و همچنین مزایای استفاده از کمپوست و ورمی-

قطعات کوچک خرد شده و به مدت هشت ساعت در

کمپوست بهعنوان بستر کاشت ،بنابراین هدف از

زیر آفتاب خشک گردید تا مقدار آب آن به نصف

پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمپوست و ورمی-

کاهش یابد .سپس با نسبت شش به یک با کود گاوی

کمپوست این گیاه بهعنوان بستر کاشت برای گیاه

ترکیب شد و در ادامه تعداد  700عدد کرم بالغ و

لیلیوم رقم سرانو بوده است.

نابالغ با زیست توده یکسان از گونهی Eisenia

 .2مواد روشها

 foetidaبه ترکیب سنبل آبی و کود گاوی اضافه شد.

این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با نه تیمار و
چهار تکرار انجام شد .تیمارها شامل نه بستر کشت
شامل :پیت ماس  +پرلیت ( 5به  1حجمی) بهعنوان
بستر شاهد و در دیگر بسترهای کشت نسبتهای
 %00 %50و  %30و  %100کمپوست و ورمی
کمپوست سنبل آبی جایگزین پیتماس گردید.
مراحل تهیه کمپوست :برای تهیه کمپوست سنبل
آبی ،گیاه سنبل آبی از رودخانهای در شهر ساری
جمعآوری شد .ابتدا پشتهای به عرض  1/5و طول دو
متر و به ارتفاع یک متر تشکیل شد .برگهای سنبل
آبی حدود هشت ساعت در آفتاب خشک شده و
سپس به قطعات ریز خرد شده و به ضخامت پنج
سانتیمتر در کف پشته پخش گردید .روی این لایه
به ضخامت یک سانتیمتر کود حیوانی و در بالای آن
لایهای از خاکستر و آهک و سپس  10سانتیمتر برگ
خردشده سنبل آبی ریخته شد .این کار دوباره تکرار

با ایجاد محیط مناسب از نظر مقدار رطوبت (10%
ظرفیت نگهداری آب و دمای مناسب  50-70درجه
سانتیگراد) و سایه فرایند تولید ورمیکمپوست ادامه
یافت .برای تغذیه کرمها ،یک بار در هفته ،تفاله انواع
میوه و برگ کاهو استفاده گردید .برای حفظ رطوبت
مناسب هر ده روز آب پاشی با آب شهری روی بستر
انجام
میشد .در مدت چهار ماه ورمیکمپوست برای
استفاده در این پژوهش آماده گردید ( Gajalakshmi

 .)et al., 2001برخی از ویژگیهای شیمیایی و
عناصر فسفر ( ،)Olsen et al., 1954پتاسیم و
کلسیم ( )Hartmann, 1968کمپوست و ورمی-
کمپوست اندازهگیری شد ،که نتایج آن در در جدول
 1ارائه شده است.
آزمایش گلدانی :سوخهای  F1دورگ لیلیوم
( )Oriental × Trumpetرقم سرانو  seranoاز
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شرکت ساعی گل تهران خریداری شد .سوخها در

تعداد سوخک اطراف سوخ شمارش شد .برای اندازه-

گلدانهایی با قطر  13سانتیمتر و در عمق 15

گیری ریشههوایی نیز پس از خارج کردن سوخ از

سانتیمتر کاشته شد .میانگین دمای شب و روز در

خاک تعداد ریشههای هوایی بالای پیاز و روی ساقهی

گلخانه در طول آزمایش به ترتیب  13و  55درجه

از گیاه جدا شده و وزن گردید .غلظت فسفر برگ به-

سانتیگراد و میانگین رطوبت گلخانه در طول آزمایش

روش  Chapmanو  )1111( Prattاندازهگیری شد.

 30درصد بود .زمانی که اولین غنچهی گل رنگ

همچنین غلظت عناصر نیتروژن ،پتاسیم ،منیزیم و

گرفت ،صفاتی مانند ارتفاع گیاه ،وزن تر ریشهی

کلسیم برگ بهروش  Wahingو همکاران ()1131

هوایی (با استفاده از ترازوی دیجیتال) ،کلروفیل b ،a

اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با

و کلروفیل کل ( ،)Arnon, 1967تعداد سوخک مورد

استفاده از نرمافزار آماری  SASو مقایسه میانگین

بررسی قرار گرفت .برای اندازهگیری تعداد سوخک

دادهها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال

پس از اتمام عمر گل ،سوخها از گلدان خارج شده و

پنج درصد انجام شد.

جدول  -1برخی از ویژگیهای شیمیایی و عناصر موجود در بسترهای مورد استفاده در آزمایش

بستر کاشت

اسیدیته

کمپوست

3/1

هدایت الکتریکی

کلسیم

پتاسیم

فسفر

کربن آلی

(دسی زیمنس بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

()%

متر)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

7/1

5113

5731

113

0/1

سنبل آبی
ورمیکمپوست

3/31

5/0

7171

1313

113

3/15

سنبل آبی
پیتماس

1/15

0/03

 .3نتایج

0013

750

01/11

0/3

متردر گیاهانی دیده شد که در بستر پرلیت  +پیت
قرار داشتند .تفاوت معنیداری بین تیمار مذکور با

 .1 -3ارتفاع گیاه

بسترهای  1 ،0 ،7 ،5و  3مشاهده نشد .کمترین

نتایج آنالیز دادهها نشان داد اثر بسترهای کاشت بر

ارتفاع ( 70سانتیمتر) مربوط به بستر  100( 1ورمی-

ارتفاع گیاه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود

کمپوست) بود (جدول .)7

(جدول .)5بیشترین ارتفاع با میانگین  17/50سانتی-
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بررسی اثر سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوست سنبل آبی ...
جدول  -2تجزیه واریانس اثر کمپوست و ورمیکمپوست سنبل آبی بر برخی صفات مورد بررسی در گل لیلیوم

میانگین مربعات صفات
منابع

درجه

تغییرات

آزادی

ارتفاع

تعداد

تعداد

کلروفیل

غنچههای

سوخک

a

کلروفیل b

کلروفیل

وزن

کل

ریشه
هوایی

باز شده
بستر کاشت

3

**505/07

**0/05

*7/07

1/00ns

**1/01

خطا

31/31** 5/15ns

51

05/30

0/73

0/53

1/01

0/53

1/00

1/11

ضریب تغییرات ()%

17/31

55/10

57/01

55/05

10/50

11/01

3/05

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

 .2 -3تعداد غنچههای باز شده

 .3 -3تعداد سوخک

طبق نتایج تجزیه واریانس اثر بستر کاشت بر تعداد

اثر بسترهای کاشت بر تعداد سوخک در سطح

گلهای باز شده در سطح احتمال یک درصد معنیدار

احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)5کمترین

بود(جدول  .)5بیشترین غنچهی باز شده  0عدد

تعداد سوخک در سوخهای کاشته شده در بستر

مربوط به بستر ( 1پیت +پرلیت) بود .تفاوت معناداری

ترکیبی پیت  +پرلیت مشاهده شد .تفاوت معناداری

بین تیمار مذکور با بسترهای  1 ،0 ،0 ،7 ،5و 3

بین دیگر تیمارها در تولید سوخک وجود نداشت

وجود نداشت .کمترین تعداد غنچهی باز شده در

(جدول .)7

 100درصد ورمیکمپوست بستر  1مشاهده شد
(جدول .)7
جدول  -3مقایسه میانگین برخی صفات مورد بررسی در گل لیلیوم

ارتفاع گیاه (سانتی-

تعداد غنچههای

تعداد سوخک

کلروفیل b

وزن ریشه هوایی

شاهد ()1

17/50a

0/00a

باز شده

0/50b

گرم بر گرم وزن
(میلی ab

7/01

(میلیگرم)
a

 %50کمپوست ()5

01/00ab

7/00ab

7/00a

7/15a

13/00bc

 %00کمپوست ()7

00/00a-c

5/00ab

7/00a

7/30a

51/00ab

 %30کمپوست ()0

03/00ab

7/30ab

1/30ab

7/13a

11/50bc

 %100کمپوست ()0

00/50bc

5/00ab

5/00a

7/15a

11/00bc

 %50ورمیکمپوست ()1

00/00a-c

7/30ab

5/30a

7/35a

11/00bc

 %00ورمیکمپوست ()3

00/00a-c

7/50ab

5/50a

7/33a

10/30bc

 %30ورمیکمپوست ()3

00/30cd

5/50b

7/00a

5/11c

17/30cd

 %100ورمیکمپوست ()1

70/00d

0/00c

1/30ab

5/00c

1/50d

بسترهای کشت

متر)

تر)

50/50

میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری ( )P<0.05با هم ندارند.
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کلسیم ،منیزیم و در سطح احتمال پنج درصد بر

 .4 -3محتوای کلروفیل برگ

غلظت نیتروژن کل معنیدار بود (جدول  .)0بیشترین

طبق نتایج تجزیه واریانس اثر بستر کشت بر محتوای

غلظت نیتروژن در بستر ( 1حاوی  %50ورمی-

کلروفیل  bدر سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.

کمپوست) مشاهده شد .این بستر تفاوت معنیداری

بسترهای مورد استفاده اثر معنیداری بر محتوای

با بسترهای  0 ،7 ،5و  1نداشت .کمترین غلظت این

کلروفیل  aو کلروفیل کل نداشتند (جدول  .)5بیشتر

عنصر با  %5/30در ورمیکمپوست ( %100بستر )1

بسترهای مورد استفاده (بسترهای ،1 ،0 ،0 ،7 ،5 ،1

دیده شد .غلظت فسفر در پیت  +پرلیت بستر  1با

 3و  )3تفاوت معنیداری در محتوای کلروفیل b

 0/70درصد در حداکثر و در بستر حاوی  %30ورمی-

نشان ندادند .کمترین محتوای کلروفیل  bبا میانگین

کمپوست (بستر  )3با  0/11درصد در حداقل بود.

 5/00میلیگرم بر گرم وزنتر در بستر شمارهی  1که

بیشترین غلظت عنصر پتاسیم در بسترهای ،7 ،5 ،1

حاوی  100درصد ورمیکمپوست بود مشاهده شد

 1 ،0 ،0و  3مشاهده شد .کمترین غلظت این عنصر

(جدول .)7

در دو بستر  3و  1که به ترتیب حاوی  30و 100

 .5 -3تعداد ریشهی هوایی

درصد ورمیکمپوست بودند ،وجود داشت .بیشترین

اثر بسترهای کاشت بر تعداد ریشهی هوایی در سطح

غلظت عنصر منیزیم مربوط به دو بستر  0و  0بود.

احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1بیشترین

تفاوت معناداری بین این دو بستر و بستر  3وجود

ریشهی هوایی ( 50/50عدد) در بستر  (1ترکیب پیت

نداشت .کمترین غلظت منیزیم با  0/57درصد در

 +پرلیت) مشاهده شد .تفاوت معنیداری بین تیمار

بستر  %100ورمیکمپوست بستر  1مشاهده شد.

مذکور با بستر  7که حاوی  %00کمپوست بود وجود

غلظت کلسیم برگ در بستر پیت  +پرلیت (بستر )1

نداشت .کمترین تعداد ریشهی هوایی تولید شده با

با  0/01درصد در حداکثر بود .تفاوت معنیداری بین

 1/50عدد در بستر  100درصد ورمیکمپوست دیده

بستر یک با بسترهای  0 ،5و  3در غلظت کلسیم

شد (جدول .)7

دیده نشد .کمترین غلظت این عنصر با  0/51مربوط

 .6 -3غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،

به بستر حاوی  100ورمیکمپوست (بستر  )1بود

کلسیم و منیزیم موجود در برگ

(جدول .)0

طبق نتایج جدول تجزیه واریانس اثر بسترهای کاشت
در سطح احتمال یک درصد بر غلظت فسفر ،پتاسیم،
جدول  -4تجزیه واریانس اثر کمپوست و ورمیکمپوست سنبل آبی بر غلظت عناصر موجود در برگ لیلیوم
منابع تغییرات

میانگین مربعات صفات

درجه
آزادی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

بستر کاشت

3

*0/01

**0/01

**0/01

**0/07

**0/07

خطا

51

0/51

0/001

0/000

0/000

0/000

10/71

11/71

0/00

13/13

13/15

ضریب تغییرات

* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد
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بررسی اثر سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوست سنبل آبی ...
جدول  -5میانگین عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم و کلسیم مورد بررسی در برگ گیاه لیلیوم

بسترهای کشت

نیتروژن کل ()%

فسفر ()%

پتاسیم ()%

منیزیم ()%

کلسیم ()%

شاهد ()1

5/10dc

0/70a

1/10a

0/70cd

0/01a

 %50کمپوست ()5

7/10ab

0/50b-d

1/11a

0/77d

0/03ab

 %00کمپوست ()7

7/00a-c

0/55b-d

1/15a

0/01b-d

0/71bc

 %30کمپوست ()0

7/01a-d

0/55b-d

1/15a

0/01a

0/01a-c

 %100کمپوست ()0

7/05b-d

0/55b-d

1/10a

0/01a

0/71cd

 %50ورمیکمپوست ()1

7/31a

0/50b

1/15a

0/77cd

0/00bc

 %00ورمیکمپوست ()3

5/30cd

0/13cd

1/10a

0/07a-c

0/01a-c

 %30ورمیکمپوست ()3

5/10cd

0/11d

1/01b

0/77d

0/53de

 %100ورمیکمپوست ()1

5/30d

0/57bc

1/03b

0/57e

0/51e

میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری ( )P<0.05با هم ندارند.

 .4بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بسترهای مختلف تاثیر معنیداری
بر بیشتر صفات مورد بررسی روی گل لیلیوم نشان
دادند .بسترهای حاوی  30 ،00 ،50و  100درصد
کمپوست و  50و  00ورمیکمپوست تفاوت معنی-
داری در ارتفاع ساقه ،تعداد غنچههای باز شده ،وزن
تر ریشههوایی و کلروفیل  bبا بستر حاوی پیت+پرلیت
بهعنوان بستر رایج در کشت هیدروپونیک گیاهان
زینتی ،نشان ندادند.
تاثیر مثبت کمپوست بر ارتفاع گیاه میتواند بهدلیل
تعادل عناصر غذایی ،تامین رطوبت مناسب برای گیاه
و در نتیجه افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت بستر
کاشت باشد (.)Gajalakshmi & Abbasi, 2002
همچنین در پژوهش حاضر افزایش غلظت نیتروژن در
بیشتر بسترهای حاوی کمپوست مشاهده شد .افزایش
غلظت این عنصر در گیاه میتواند دلیل افزایش رشد
رویشی و افزایش ارتفاع گیاه باشد .اثر مثبت ورمی-
کمپوست میتواند مربوط به تولید مواد شبه اکسین

باشد .مطالعهای روی اثرات ورمیکمپوست در گیاهان
نشان داد که این ماده در خاک منجر به تولید مواد
شبه اکسین میگردد (.)Muscolo et al., 1999
ورمیکمپوست غنی از مواد غذایی از جمله روی است
در نتیجه این کود میتواند با تاثیر بر روی سنتز
هورمونها بویژه اکسین سبب افزایش رشد و متعاقب
آن ارتفاع گیاه شود (.)Amiri et al., 2017

همچنین ورمیکمپوست سبب افزایش نیتروژنی
میشود که بهعلت افزایش فعالیت میکروارگانیسم طی
فرایند نیتریفیکاسیون به نیترات تبدیل شده است
( .)Elliot et al., 1990بستر کاشت ورمیکمپوست
قادر است فسفر را به فرم قابل دسترس برای گیاه
تبدیل کند ( .)Rienecke & vilijion, 1990بهطور
کلی کمپوست و ورمیکمپوست اغلب دارای نیتروژن و
فسفر بهمقدار  0تا  11برابر خاک بوده و سایر عناصر
غذایی کم نیاز و پر نیاز در آن بیش از خاک میباشند
که بهتدریج آنها را در اختیار گیاه قرار میدهد و
باعث افزایش رشد و گلدهی گیاه میشوند ( Edward

 .)& Burrows, 1988کاهش ارتفاع در بسترهای
صفحه 13
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حاوی درصدهای بالای ورمیکمپوست ( 30و 100

ارتباط با فعالیت فیزیولوژیکی عناصر فسفر ،نیتروژن و

درصد) و کمپوست  100درصد احتمال ًا بهدلیل کاهش

آهن است ،بنابراین در دسترس بودن این عناصر به

خلل و فرج و زهکشی نامطلوب ،کاهش وزن ریشههای

تشکیل کلروفیل  bدر برگها کمک میکند ( Sonter

هوایی و در نهایت کاهش جذب عناصر غذایی بهویژه

 .)et al., 2018در پژوهشی تعداد برگ ،طول برگ،

نیتروژن بوده است ( .)Sonter et al., 2018در

کلروفیل  aو کلروفیل  bدر گونهای از آمارانتوس

مطالعهای روی برخی گیاهان از قبیل تربچه

افزایش یافت ( .)Uma & malathi, 2009نتایج

بهار

آزمایشی که در آن اثر کمپوست زباله شهری،

فرنگی

کمپوست ضایعات چای و آزولا بر ویژگیهای رشد و

( )solanum hycopersicumسطوح مختلف ورمی-

عملکرد گل مینا چمنی ( )Bellis perennisمورد

کمپوست سبب افزایش ارتفاع گیاه شد ( Archana et

بررسی قرار گرفت ،نشان داد بستر کمپوست 100

al., 2009., Warman & Anglopez, 2010.,
)Gajalakshmi & abbasi, 2002

درصد زباله شهری سبب افزایش محتوای کلروفیل

(sativus
(officinalis

،)Raphanus
)Calendula

گل
و

همیشه
گوجه

برگ شد ،در حالیکه بستر کمپوست  100درصد

نتایج نشان داد محتوای کلروفیل  b ،aو کل در برگ

آزولا سبب کاهش محتوای کلروفیل گردید

گیاه افزایش یافت ،اما تفاوت معنیداری در محتوای

(.)Torkashvand et al., 2015

کلروفیل  aو کلروفیل کل در بین تیمارها مشاهده

در بررسی حاضر افزایش در تعداد ریشههای هوایی

نشد .کمپوست و ورمیکمپوست علاوه بر عناصر

مشاهده شد ،که بیشترین آن در سوخهای کاشته شده

غذایی و مواد آلی ،دارای مقادیر زیادی مواد هیومیکی

در بستر  00درصد کمپوست و پیت  +پرلیت بود .یکی

میباشند ،که این مواد ،از طریق افزایش زیست-

از مزایای استفاده از کودهای آلی افزایش فعالیت

فراهمی عناصر غذایی بویژه عناصر کممصرف مانند

میکروارگانیسمها است ( .)Atick, 2013از مهمترین

آهن و روی ،در متابولیسم گیاهی و فتوسنتز گیاه

فعالیتهای

نیتروژن

موثر بوده و سبب افزایش رنگدانه کلروفیل و عملکرد

آمونیومی به نیتراتی است و از جمله اثرات مثبت آنها

گیاه میگردند .کاهش محتوای کلروفیل در سطوح

در خاک افزایش در قطر و حجم ریشه و در نهایت

بالای ورمیکمپوست احتمال ًا بهدلیل زهکشی نامناسب
و افزایش تجمع آب در بستر بوده است ( Tartoura,

میکروارگانیسمها

تبدیل

افزایش وزن ریشه است ( ;Huerta et al., 2010

 .)Moghadam et al., 2012در بررسی حاضر

 .)2010همچنین افزایش جذب نیتروژن و منیزیم در

تمامی بسترهای مورد استفاده سبب افزایش تعداد

بسترهای حاوی کمپوست و ورمیکمپوست سبب

سوخک نسبت به بستر شاهد شدند .انتقال بیشتر

افزایش رشد و شاخص سطح برگ شده که منجر به

کربوهیدرات به بخشهای زیرزمینی گیاه کمک می-

جذب بیشتر نور و بهدنبال آن افزایش محتوای

کند تا سوخکهای بیشتری در بستر کشت تشکیل

کلروفیل در گیاه و در نهایت افزایش ماده خشک گیاه

شود ( .)Rajera & Sharma, 2017در مطالعه انجام

میشود ( Nanda et al., 1995; Ravi et al.,

 .)2008سنتز کلروفیل  bدر گیاهان مستقیماً در

شده روی لیلیوم دورگ آسیاتیک رقم Novano

گزارش شده است ،که تعداد سوخکهای بیشتری در
صفحه 13
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بسترهای حاوی غلظتهای مختلف ورمیکمپوست

مختلف گزارش شده است ( Gutierrz et al., 2007,

تولید میشود ()Moghaddam et al., 2012

 .)Kushik & Vokograg, 2003در پژوهش حاضر

در آزمایش حاضر غلظت عناصر موجود در برگ در

نیز غلظت فسفر در بستر کمپوست و ورمیکمپوست

بیشتر بسترها افزایش نشان داد و تنها در بسترهایی

بیشتر از پیت ماس بود (جدول  .)1کمپوست ضایعات

که درصد ورمیکمپوست به  30و  100درصد رسید

کشاورزی سبب افزایش مقادیر عناصر نیتروژن ،فسفر،

کاهش در غلظت نیتروژن کل ،پتاسیم ،منیزیم و فسفر

پتاسیم ،کلسیم و منیزیم در برگ گیاه گوجه فرنگی

مشاهده شد .یکی از دلایل کاهش در ارتفاع ،تعداد

شد (.)Hu & Barker, 2004

غنچههای باز شده ،وزن تر ریشههای هوایی و

با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش کمپوست

کلروفیل در بسترهای مذکور میتواند کاهش این

 30 ، 00 ،50و  100درصد ،همچنین درصدهای

عناصر ضروری برای رشد و عملکرد باشد .در بسترهای

پایین ورمیکمپوست ( 50و  00درصد) در بیشتر

حاوی درصدهای بالای ورمیکمپوست ( 30و 100

صفات تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نداشتند.

درصد) احتمالاً بهدلیل کاهش خلل و فرج و زهکشی

بنابراین با توجه به معضل سنبل آبی در شمال کشور

نامطلوب ،وزن ریشههایی هوایی کاهش نشان داد که

و همچنین گران بودن و وارداتی بودن پیت ماس به

در نهایت سبب کاهش جذب عناصر گردید ( Sonter

عنوان بستر رایج در کشت گیاهان زینتی ،استفاده از

 .)et al., 2018کمپوست و ورمیکمپوست حاوی

کمپوست و ورمی کمپوست (در سطوح پایین) سنبل

بیشتر عناصر غذایی قابل دسترس مثل نیتروژن،

آبی بهعنوان بستر جایگزین پیت ماس در پرورش گل

فسفر ،کلسیم و پتاسیم محلول برای گیاه بوده و در

لیلیوم توصیه میشود.

مطالعات مختلف تاثیر مثبت بر رشد و عملکرد گیاهان
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