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عنوان کمپوست سنبل آبی بهکمپوست و ورمیمختلف سطوح  بررسی اثر

 رقم سرانو( Oriental × Trumpet) لیلیومدورگ بستر کاشت 

 3ویدا چالوی و2مهناز کریمی ؛ 1ابراهیم عالمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -1

 علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری استادیار گروه -2

 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -3

 (89/90/09تاریخ پذیرش-90/90/09)تاریخ دریافت

 :چکیده

های شمال کشور مطرح ی بیشتر تالابعنوان تهدید جدی براهای اخیر بههرزهای مهاجم جهان است که در سالسنبل آبی یکی از علف

ابتدا کمپوست عنوان بستر کشت برای گل لیلیوم بود. کمپوست این گیاه بهبوده است. هدف از پژوهش حاضر استفاده از کمپوست و ورمی

تیمار شاهد( و ) %00+ پرلیت  %00تصادفی با نه تیمار شامل پیت  صورت طرح کاملاًآزمایش بهکمپوست سنبل آبی تهیه شد. و ورمی

ی باز ارتفاع گیاه و تعداد غنچه بیشتریننتایج نشان داد . به اجرا در آمدکمپوست پوست و ورمیمدرصد ک 100و  30، 00، 50درصدهای 

کمپوست وجود ورمی 00و  50کمپوست و  30، 00، 50داری بین تیمار مذکور با بسترهای یشده مربوط پیت +پرلیت بود اما تفاوت معن

 .درصد بود 100و  50مربوط به کمپوست  bکلروفیل محتوای حداکثر  تولید شد. %50بیشترین تعداد سوخک در کمپوست ت. نداش

کمپوست بود. ورمی %50نیتروژن برگ در بستر حاوی غلظت  بالاترین شد. مشاهدهکمپوست درصد ورمی 100 دری هوایی بیشترین ریشه

ترین بیشکمپوست مشاهده شد. ورمی %100و  30 تیمار پتاسیم درغلظت . کمترین داکثر بوددر حپیت + پرلیت  تیمار فسفر درغلظت 

. با توجه به نتایج نداشتکمپوست  %30و  50 با تیمارهایداری تفاوت معنی که ،پیت + پرلیت بودمربوط به تیمار کلسیم برگ غلظت 

 رقم سرانو در پرورش گیاه لیلیوم ،بستر پیت تواند جایگزینمیکمپوست تر ورمیبدست آمده کمپوست سنبل آبی و درصدهای پایین

 باشد.

 هرز، کلروفیل، پرلیت، پیت، سوخکعلف :کلید واژگان
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 مقدمه .1

( متعلق به تیره Eichhornia crassipesآبی )سنبل

Pontederiaceaae های ای با برگلپهگیاهی تک

 ناهای بنفش یکی از ده گونه مهم گیاهگل ضخیم و

. (Gettys, 2014) باشدی مهاجم در جهان میزآب

این گیاه اولین بار در تالاب عینک رشت مشاهده شد 

هکتار در سال  100به 1710و از یک هکتار در سال 

بندان آغوزبن در آب 10رسید. این گونه در سال  10

تهیه  .(Rohi et al., 2017بابل مشاهده شد )

یکی از  یاز سنبل آب کمپوستکمپوست و ورمی

 ،برای کنترل سنبل آبی است بخش نویدهای روش

 ،رشد تهاجمی سنبل آبی افزون بر جلوگیری از که

کودهای شیمیایی استفاده از کاهش سبب تواند می

  کمپوستورمی. (Prasad et al., 2013) شود

تواند جایگزینی برای می عنوان یک کود آلیبه

سبب و  دهدش کودشیمایی بوده و رشد گیاه را افزای

شود افزایش رشد گیاهان  و خیزی خاکحاصل بهبود

(Sirdevi, 2016). کمپوست حاصل تجزیه ورمی

 های خاصی استضایعات آلی با استفاده از کرم

(Gajalashkmi and Abbasi, 2002).  کمپوست

و  ضایعاتبازیافت و مدیریت برای  مناسب روشیک 

 ستا کود آلیآلی است و تولید  پسماندهای

(Nwankwo et al., 2014). کمپوست مواد ورمی

کننده هیومیکی است که دارای اثرات مشابه تنظیم

دارای هیومیک،  این ماده .رشد و هورمون است

که توسط است لی آدیگر اسیدهای  فولیک و

-میکروارگانیسم تولید و موجب تحریک رشد گیاه می

ت پی ی آلیماده .(Hoseinzade et al., 2016شود )

-بهگسترده طور هبماس سالیان متمادی است که 

یک ترکیب اولیه در کشت بدون خاک در  عنوان

 Forens etشود )ای استفاده میگلخانه هایکشت

al., 2012).  پیت ماس  کم به و دسترسیزیاد هزینه

سبب نوع بستر کاشت، وارداتی بودن این همچنین و 

مینه در زگران به مطالعه افزایش توجه پژوهش

 های کشت جایگزین شده استبسترسایر  کمپوست و

(2001 Stofella & Khen,). 

از جمله  لیلیوم در بین انواع متعدد گیاهان سوخوار،

-شاخه بریدنی است که گل گیاهان زینتی گلدانی و

ارزش های زیبا و رنگارنگ آن بسیار محبوب بوده و 

 ,Shiravand & Rostamiزیادی دارد )اقتصادی 

های اندکی در مورد استفاده پژوهش تاکنون (.2010

عنوان  بهکمپوست سنبل آبی از کمپوست و ورمی

گیاهان زینتی انجام گرفته است. در بستر کاشت 

آزمایشی کمپوست سنبل آبی در مقایسه با دیگر مواد 

گل جعفری  آلی وکودهای غیر آلی تعداد گل را در

 & Paul) افزایش داد (Tagects erecta) آفریقایی

Bhattacharya, 2012). کمپوست سنبل آبی 

-عنوان یک کود آلی برای بهبود حاصلتواند بهمی

افزایش عملکرد سبب  خیزی خاک به کار رود و

 ,Gunnarsson & Petersen) محصولات شود

(. در یک بررسی استفاده از کمپوست سنبل 2006

 Kayum) شدفرنگی گوجه افزایش عملکردسبب آبی 

et al., 2008 .) کاربرد 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 .) 

کاربرد ورمی کمپوست  همطالعات نشان دادنتایج 

 شود ومیبقولات  افزایش محصولسبب سنبل آبی 

 Sirdeviدهد )ش میهزینه کودهای شیمیایی را کاه

et al., 2016 ورمی صورتبه(. کاربرد سنبل آبی-

 عملکردافزایش سبب  یدارطور معنیکمپوست به

کاساوا  و (Arachis hypogea) بادام زمینی
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(Manihot esculenta )شد (Oroko, 2012).  در

کمپوست سنبل آبی روی رشد و پژوهشی تاثیر ورمی

از نتایج حاکی  ،گرفتعملکرد فلفل مورد بررسی قرار 

ها، ارتفاع و شاخه ،هادار تعداد برگافزایش معنی

  (.Ankaram, 2013) بودتعداد میوه 

که سنبل آبی یک گیاه مهاجم بوده که با توجه به این

محیطی زیستاقتصادی و سبب آسیب رشد سریع آن 

 ها و آبگیرهای شمال کشور شده استدر بیشتر تالاب

-کمپوست و ورمیستفاده از او همچنین مزایای 

از هدف  عنوان بستر کاشت، بنابراینکمپوست به

-کمپوست و ورمیبررسی تاثیر حاضر پژوهش 

عنوان بستر کاشت برای گیاه کمپوست این گیاه به

 رقم سرانو بوده است.لیلیوم 

 هامواد روش .2

در قالب طرح کامل تصادفی با نه تیمار و  این آزمایش

. تیمارها شامل نه بستر کشت شد انجامچهار تکرار 

عنوان به حجمی( 1به  5پرلیت ) شامل: پیت ماس +

های نسبت بستر شاهد و در دیگر بسترهای کشت

و ورمی کمپوست  %100و  %30و  00% 50%

 گردید. ماس سنبل آبی جایگزین پیتکمپوست 

برای تهیه کمپوست سنبل مراحل تهیه کمپوست: 

ای در شهر ساری دخانهگیاه سنبل آبی از روآبی، 

طول دو  و 5/1ای به عرض ابتدا پشتهآوری شد. جمع

های سنبل برگتشکیل شد. به ارتفاع یک متر  متر و

و  هآبی حدود هشت ساعت در آفتاب خشک شد

سپس به قطعات ریز خرد شده و به ضخامت پنج 

. روی این لایه گردیدمتر در کف پشته پخش سانتی

ر کود حیوانی و در بالای آن متبه ضخامت یک سانتی

متر برگ سانتی 10ای از خاکستر و آهک و سپس لایه

تکرار دوباره خردشده سنبل آبی ریخته شد. این کار 

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

های پلاستیک مشکی و برگ خشک درختان و ورقه

ر منظور هوادهی بهتآهک و علوفه پوشانده شد. به

 منظور. بهپشته در مرکز آن یک سوراخ ایجاد گردید

 روز یک بار توده زیرورو 10تجزیه بهتر کمپوست هر 

از گذشت سه ماه کمپوست پس در نهایت  .گردید

  (.Kafel et al., 2009) بود آماده

سنبل آبی به گیاه کمپوست: ابتدا ورمی مراحل تهیه

 درو به مدت هشت ساعت  شدهقطعات کوچک خرد 

به نصف آن آب مقدار تا  زیر آفتاب خشک گردید

با نسبت شش به یک با کود گاوی  . سپسکاهش یابد

عدد کرم بالغ و  700و در ادامه تعداد  شدترکیب 

 Eisenia ینابالغ با زیست توده یکسان از گونه

foetida به ترکیب سنبل آبی و کود گاوی اضافه شد. 

 10رطوبت )%مقدار با ایجاد محیط مناسب از نظر 

درجه  50-70و دمای مناسب  ظرفیت نگهداری آب

کمپوست ادامه ورمی( و سایه فرایند تولید گرادسانتی

تفاله انواع  ها، یک بار در هفته، برای تغذیه کرم یافت.

حفظ رطوبت  گردید. برایمیوه و برگ کاهو استفاده 

روی بستر با آب شهری مناسب هر ده روز آب پاشی 

 انجام 

کمپوست برای در مدت چهار ماه ورمیشد. می

 Gajalakshmi) گردیدآماده این پژوهش استفاده در 

et al., 2001).  و شیمیایی های ویژگیبرخی از

پتاسیم و  (،et al., 1954 Olsenعناصر فسفر )

-کمپوست و ورمی( Hartmann, 1968)کلسیم 

در جدول  گیری شد، که نتایج آن دراندازه کمپوست

  ئه شده است.ارا 1

لیلیوم  دورگ 1F هایسوخآزمایش گلدانی: 

(Oriental × Trumpet)  رقم سرانوserano  از
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در ها سوخ .شرکت ساعی گل تهران خریداری شد

 15و در عمق  مترسانتی 13هایی با قطر گلدان

در  ی شب و روزمیانگین دما .متر کاشته شدسانتی

درجه  55و  13گلخانه در طول آزمایش به ترتیب 

میانگین رطوبت گلخانه در طول آزمایش گراد و سانتی

ی گل رنگ زمانی که اولین غنچه .بود درصد 30

ی ریشهتر ارتفاع گیاه، وزن صفاتی مانند  ،گرفت

 a ،bکلروفیل  هوایی )با استفاده از ترازوی دیجیتال(،

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

گیری تعداد سوخک رای اندازهب بررسی قرار گرفت.

ها از گلدان خارج شده و از اتمام عمر گل، سوخپس 

-تعداد سوخک اطراف سوخ شمارش شد. برای اندازه

از خارج کردن سوخ از پس هوایی نیز گیری ریشه

ی بالای پیاز و روی ساقهی هوایی هاخاک تعداد ریشه

-بهفسفر برگ غلظت . گردیداز گیاه جدا شده و وزن 

 شد.گیری اندازه Pratt (1111) و Chapman وشر

عناصر نیتروژن، پتاسیم، منیزیم و همچنین غلظت 

( 1131)و همکاران   Wahingروشبهبرگ کلسیم 

ها با تجزیه و تحلیل آماری داده شد.گیری اندازه

مقایسه میانگین  و SAS افزار آمارینرم استفاده از

سطح احتمال  در  LSDبا استفاده از آزمونها داده

  انجام شد.پنج درصد 

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

هدایت الکتریکی  اسیدیته بستر کاشت

)دسی زیمنس بر 

 متر(

کلسیم 

گرم بر )میلی

 کیلوگرم(

پتاسیم 

گرم بر )میلی

 کیلوگرم(

 فسفر 

گرم بر )میلی

 کیلوگرم(

 ن آلیکرب

)%( 

کمپوست 

 سنبل آبی

1/3 1/7 5113 5731 113 1/0 

کمپوست ورمی

 سنبل آبی

31/3 0/5 7171 1313 113 15/3 

 3/0 11/01 750 0013 03/0 15/1 ماسپیت

 

 نتایج .3

 ارتفاع گیاه .1 -3

ها نشان داد اثر بسترهای کاشت بر نتایج آنالیز داده

بود دار عنیارتفاع گیاه در سطح احتمال یک درصد م

-سانتی 50/17(. بیشترین ارتفاع با میانگین 5)جدول

پیت  متردر گیاهانی دیده شد که در بستر پرلیت +

داری بین تیمار مذکور با قرار داشتند. تفاوت معنی

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

-ورمی 100) 1متر( مربوط به بستر سانتی 70ارتفاع )

 (.7دول کمپوست( بود )ج
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 در گل لیلیومصفات مورد بررسی  برخی بر کمپوست سنبل آبیکمپوست و ورمیتجزیه واریانس اثر  -2 جدول

منابع 

 تغییرات

 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات صفات

تعداد  ارتفاع

 هایغنچه

 باز شده

تعداد 

 سوخک

کلروفیل 

a 

کلروفیل  bکلروفیل 

 کل

 وزن

ریشه 

 هوایی

 ns00/1 **01/1 ns15/5 **31/31 07/7* 05/0** 07/505** 3 بستر کاشت

 11/1 00/1 53/0 01/1 53/0 73/0 30/05 51 خطا

 05/3 01/11 50/10 05/55 01/57 10/55 31/17 )%( ضریب تغییرات
ns ،*  درصد یکو  پنجدار در سطح احتمال معنیدار و غیرمعنیترتیب به : **و   

 ههای باز شدتعداد غنچه .2 -3

طبق نتایج تجزیه واریانس اثر بستر کاشت بر تعداد 

دار های باز شده در سطح احتمال یک درصد معنیگل

عدد  0ی باز شده . بیشترین غنچه(5)جدول بود

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

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

ی باز شده در غنچهوجود نداشت. کمترین تعداد 

مشاهده شد  1کمپوست بستر درصد ورمی 100

 (. 7)جدول 

 تعداد سوخک .3 -3

اثر بسترهای کاشت بر تعداد سوخک در سطح 

(. کمترین 5دار بود )جدول احتمال پنج درصد معنی

های کاشته شده در بستر تعداد سوخک در سوخ

+ پرلیت مشاهده شد. تفاوت معناداری  ترکیبی پیت

 دیگر تیمارها در تولید سوخک وجود نداشت بین

 .(7)جدول 

 میانگین برخی صفات مورد بررسی در گل لیلیوممقایسه  -3جدول 

-سانتیارتفاع گیاه ) بسترهای کشت

 (متر

 هایغنچهتعداد 

 باز شده

 bکلروفیل  تعداد سوخک

گرم بر گرم وزن میلی)

 (تر

 ریشه هوایی وزن

 17/50a 0/00a 0/50b 7/01ab 50/50a (1شاهد ) گرم()میلی

 01/00ab 7/00ab 7/00a 7/15a 13/00bc (5کمپوست ) 50%

 00/00a-c 5/00ab 7/00a 7/30a 51/00ab (7کمپوست ) 00%

 03/00ab 7/30ab 1/30ab 7/13a 11/50bc (0کمپوست ) 30%

 00/50bc 5/00ab 5/00a 7/15a 11/00bc (0کمپوست ) 100%

 00/00a-c 7/30ab 5/30a 7/35a 11/00bc (1کمپوست )ورمی 50%

 00/00a-c 7/50ab 5/50a 7/33a 10/30bc (3کمپوست )ورمی 00%

 00/30cd 5/50b 7/00a 5/11c 17/30cd (3کمپوست )ورمی 30%

 70/00d 0/00c 1/30ab 5/00c 1/50d (1کمپوست )ورمی 100%

  ندارند.ا هم ب (P<0.05) داریدارای حروف مشترک تفاوت معنیهای میانگین
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 محتوای کلروفیل برگ .4 -3

طبق نتایج تجزیه واریانس اثر بستر کشت بر محتوای 

دار بود. در سطح احتمال یک درصد معنی bکلروفیل 

داری بر محتوای بسترهای مورد استفاده اثر معنی

بیشتر  (.5و کلروفیل کل نداشتند )جدول  aکلروفیل 

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

 bدر محتوای کلروفیل داری ( تفاوت معنی3و  3

با میانگین  bکلروفیل محتوای کمترین نشان ندادند. 

که  1ی در بستر شماره ترگرم بر گرم وزنمیلی 00/5

بود مشاهده شد  کمپوستدرصد ورمی 100حاوی 

 (.7)جدول 

 ی هواییتعداد ریشه .5 -3

ی هوایی در سطح اد ریشهاثر بسترهای کاشت بر تعد

(. بیشترین 1دار بود )جدول احتمال یک درصد معنی

 ) ترکیب پیت1عدد( در بستر  50/50ی هوایی )ریشه

داری بین تیمار + پرلیت( مشاهده شد. تفاوت معنی

کمپوست بود وجود  %00که حاوی  7مذکور با بستر 

ی هوایی تولید شده با نداشت. کمترین تعداد ریشه

کمپوست دیده درصد ورمی 100عدد در بستر  50/1

 (. 7شد )جدول 

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

 کلسیم و منیزیم موجود در برگ

اثر بسترهای کاشت طبق نتایج جدول تجزیه واریانس 

فسفر، پتاسیم، غلظت در سطح احتمال یک درصد بر 

کلسیم، منیزیم و در سطح احتمال پنج درصد بر 

(. بیشترین 0دار بود )جدول نیتروژن کل معنی غلظت

-ورمی %50)حاوی  1نیتروژن در بستر غلظت 

داری کمپوست( مشاهده شد. این بستر تفاوت معنی

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

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

ا ب 1فسفر در پیت + پرلیت بستر غلظت  دیده شد.

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

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

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

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

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

بیشترین کمپوست بودند، وجود داشت. درصد ورمی

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

وجود  3تفاوت معناداری بین این دو بستر و بستر 

درصد در  57/0منیزیم با غلظت نداشت. کمترین 

شد.  مشاهده 1بستر کمپوست ورمی %100بستر 

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

داری بین ت معنیدرصد در حداکثر بود. تفاو 01/0با 

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

مربوط  51/0با عنصر  اینغلظت دیده نشد. کمترین 

 بود (1کمپوست )بستر ورمی 100بستر حاوی  به

 (.0)جدول 

 عناصر موجود در برگ لیلیومغلظت کمپوست سنبل آبی بر تجزیه واریانس اثر کمپوست و ورمی -4جدول 

 درجه  یراتمنابع تغی

 آزادی

 میانگین مربعات صفات

 منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن

 07/0** 07/0** 01/0** 01/0** 01/0* 3 بستر کاشت

 000/0 000/0 000/0 001/0 51/0 51 خطا

 15/13 13/13 00/0 71/11 71/10  ضریب تغییرات 
   ددرص یکو  پنجدار در سطح احتمال به ترتیب معنی : **و  *
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 برگ گیاه لیلیوم مورد بررسی در نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم میانگین عناصر -5جدول 

 کلسیم )%( منیزیم )%( پتاسیم )%( فسفر )%( نیتروژن کل )%( بسترهای کشت

 5/10dc 0/70a 1/10a 0/70cd 0/01a (1شاهد )

 7/10ab 0/50b-d 1/11a 0/77d 0/03ab (5کمپوست ) 50%

 7/00a-c 0/55b-d 1/15a 0/01b-d 0/71bc (7کمپوست ) 00%

 7/01a-d 0/55b-d 1/15a 0/01a 0/01a-c (0کمپوست ) 30%

 7/05b-d 0/55b-d 1/10a 0/01a 0/71cd (0کمپوست ) 100%

 7/31a 0/50b 1/15a 0/77cd 0/00bc (1کمپوست )ورمی 50%

 5/30cd 0/13cd 1/10a 0/07a-c 0/01a-c (3کمپوست )ورمی 00%

 5/10cd 0/11d 1/01b 0/77d 0/53de (3کمپوست )ورمی 30%

 5/30d 0/57bc 1/03b 0/57e 0/51e (1کمپوست )ورمی 100%

 ( با هم ندارند.P<0.05داری )های دارای حروف مشترک تفاوت معنیمیانگین

 گیریو نتیجه بحث .4

داری تاثیر معنی مختلف در پژوهش حاضر بسترهای

شتر صفات مورد بررسی روی گل لیلیوم نشان بر بی

درصد  100و  30، 00، 50دادند. بسترهای حاوی 

-کمپوست تفاوت معنیورمی 00 و 50کمپوست و 

، وزن های باز شدهتعداد غنچهداری در ارتفاع ساقه، 

با بستر حاوی پیت+پرلیت  bو کلروفیل  هواییتر ریشه

گیاهان عنوان بستر رایج در کشت هیدروپونیک به

 نشان ندادند.  ،زینتی

 دلیلبه دتوانمی تاثیر مثبت کمپوست بر ارتفاع گیاه

تعادل عناصر غذایی، تامین رطوبت مناسب برای گیاه 

بستر و در نتیجه افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت 

 (.Gajalakshmi & Abbasi, 2002)باشد  کاشت

نیتروژن در غلظت افزایش  در پژوهش حاضرهمچنین 

افزایش بسترهای حاوی کمپوست مشاهده شد.  ربیشت

افزایش رشد تواند دلیل در گیاه میاین عنصر غلظت 

-اثر مثبت ورمی. باشدارتفاع گیاه افزایش و رویشی 

تواند مربوط به تولید مواد شبه اکسین کمپوست می

کمپوست در گیاهان ای روی اثرات ورمیمطالعهباشد. 

منجر به تولید مواد در خاک نشان داد که این ماده 

 (.Muscolo et al., 1999) گرددشبه اکسین می

کمپوست غنی از مواد غذایی از جمله روی است ورمی

تواند با تاثیر بر روی سنتز این کود می در نتیجه

افزایش رشد و متعاقب  سببها بویژه اکسین هورمون

 .(Amiri et al., 2017) آن ارتفاع گیاه شود

 وست سبب افزایش نیتروژنی کمپهمچنین ورمی

علت افزایش فعالیت میکروارگانیسم طی شود که بهمی

 فرایند نیتریفیکاسیون به نیترات تبدیل شده است

(Elliot et al., 1990). کمپوست بستر کاشت ورمی

قادر است فسفر را به فرم قابل دسترس برای گیاه 

طور . به(Rienecke & vilijion, 1990)تبدیل کند 

کمپوست اغلب دارای نیتروژن و ی کمپوست و ورمیکل

برابر خاک بوده و سایر عناصر  11تا  0مقدار فسفر به

باشند نیاز و پر نیاز در آن بیش از خاک می غذایی کم

دهد و ها را در اختیار گیاه قرار میتدریج آنکه به

 Edward) شوندباعث افزایش رشد و گلدهی گیاه می

& Burrows, 1988).  کاهش ارتفاع در بسترهای
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 100و  30کمپوست )حاوی درصدهای بالای ورمی

دلیل کاهش احتمالًا بهدرصد  100و کمپوست درصد( 

های خلل و فرج و زهکشی نامطلوب، کاهش وزن ریشه

ویژه هب غذایی نهایت کاهش جذب عناصردر هوایی و 

در  (.Sonter et al., 2018) بوده استنیتروژن 

 روی برخی گیاهان از قبیل تربچه ایمطالعه

(Raphanus sativus ،)یشه بهارمگل ه 

(Calendula officinalis)  گوجه فرنگیو 

(solanum hycopersicum) سطوح مختلف ورمی-

 Archana et) افزایش ارتفاع گیاه شد سببکمپوست 

al., 2009., Warman & Anglopez, 2010., 

Gajalakshmi & abbasi, 2002)  

برگ و کل در  a ،bمحتوای کلروفیل ج نشان داد نتای

محتوای داری در اما تفاوت معنی یافت،افزایش  گیاه

و کلروفیل کل در بین تیمارها مشاهده  aکلروفیل 

 عناصر بر علاوه کمپوستورمی نشد. کمپوست و

 هیومیکی مواد زیادی مقادیر دارای مواد آلی، و غذایی

-زیست افزایش قطری مواد، از این که ،باشندمی

مصرف مانند عناصر کم  بویژه غذایی عناصر فراهمی

گیاه متابولیسم گیاهی و فتوسنتز  در ،روی آهن و

افزایش رنگدانه کلروفیل و عملکرد موثر بوده و سبب 

کلروفیل در سطوح محتوای د. کاهش نگردگیاه می

دلیل زهکشی نامناسب به کمپوست احتمالاً بالای ورمی

 ,Tartoura) مع آب در بستر بوده استو افزایش تج

در و منیزیم همچنین افزایش جذب نیتروژن  .(2010

کمپوست سبب بسترهای حاوی کمپوست و ورمی

افزایش رشد و شاخص سطح برگ شده که منجر به 

دنبال آن افزایش محتوای جذب بیشتر نور و به

کلروفیل در گیاه و در نهایت افزایش ماده خشک گیاه 

 ,.Nanda et al., 1995; Ravi et al) شودمی

در  در گیاهان مستقیماً bسنتز کلروفیل (. 2008

ارتباط با فعالیت فیزیولوژیکی عناصر فسفر، نیتروژن و 

آهن است، بنابراین در دسترس بودن این عناصر به 

 Sonter) کندها کمک میدر برگ bتشکیل کلروفیل 

et al., 2018 .)ل برگ، در پژوهشی تعداد برگ، طو

ای از آمارانتوس در گونه bو کلروفیل  aکلروفیل 

نتایج (. Uma & malathi, 2009) افزایش یافت

اثر کمپوست زباله شهری، که در آن آزمایشی 

رشد و های ویژگیکمپوست ضایعات چای و آزولا بر 

( مورد Bellis perennisعملکرد گل مینا چمنی )

 100وست کمپ، نشان داد بستر بررسی قرار گرفت

زباله شهری سبب افزایش محتوای کلروفیل درصد 

درصد  100کمپوست بستر  که، در حالیبرگ شد

آزولا سبب کاهش محتوای کلروفیل گردید 

(Torkashvand et al., 2015.) 

های هوایی در بررسی حاضر افزایش در تعداد ریشه

های کاشته شده بیشترین آن در سوخ ، کهمشاهده شد

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

افزایش فعالیت  آلیاز مزایای استفاده از کودهای 

از مهمترین . (Atick, 2013) ها استمیکروارگانیسم

ها تبدیل نیتروژن های میکروارگانیسمفعالیت

آنها آمونیومی به نیتراتی است و از جمله اثرات مثبت 

نهایت  حجم ریشه و در افزایش در قطر ودر خاک 

 ;Huerta et al., 2010) استافزایش وزن ریشه 

Moghadam et al., 2012) . در بررسی حاضر

تمامی بسترهای مورد استفاده سبب افزایش تعداد 

سوخک نسبت به بستر شاهد شدند. انتقال بیشتر 

-های زیرزمینی گیاه کمک میکربوهیدرات به بخش

 های بیشتری در بستر کشت تشکیلکند تا سوخک

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

 Novanoشده روی لیلیوم دورگ آسیاتیک رقم 

های بیشتری در گزارش شده است، که تعداد سوخک
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کمپوست های مختلف ورمیهای حاوی غلظتبستر

 (Moghaddam et al., 2012) شودتولید می

در آزمایش حاضر غلظت عناصر موجود در برگ در 

تنها در بسترهایی سترها افزایش نشان داد و بیشتر ب

درصد رسید  100 و 30 کمپوست بهکه درصد ورمی

کاهش در غلظت نیتروژن کل، پتاسیم، منیزیم و فسفر 

تعداد  ،کاهش در ارتفاعمشاهده شد. یکی از دلایل 

های هوایی و ، وزن تر ریشههای باز شدهغنچه

این  تواند کاهشدر بسترهای مذکور می کلروفیل

در بسترهای  عناصر ضروری برای رشد و عملکرد باشد.

 100و  30کمپوست )حاوی درصدهای بالای ورمی

دلیل کاهش خلل و فرج و زهکشی بهاحتمالاً درصد( 

هایی هوایی کاهش نشان داد که نامطلوب، وزن ریشه

 Sonter) کاهش جذب عناصر گردید سببدر نهایت 

et al., 2018.) کمپوست حاوی کمپوست و ورمی

، نیتروژنبیشتر عناصر غذایی قابل دسترس مثل 

در و بوده فسفر، کلسیم و پتاسیم محلول برای گیاه 

بر رشد و عملکرد گیاهان  تاثیر مثبتمطالعات مختلف 

 ,Gutierrz et al., 2007) ش شده استزارگمختلف 

Kushik & Vokograg, 2003). وهش حاضر ژدر پ

کمپوست مپوست و ورمیفسفر در بستر کغلظت نیز 

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

افزایش مقادیر عناصر نیتروژن، فسفر، سبب کشاورزی 

پتاسیم، کلسیم و منیزیم در برگ گیاه گوجه فرنگی 

 .(Hu & Barker, 2004) شد

با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش کمپوست 

نین درصدهای درصد، همچ 100و  30،  00، 50

درصد( در بیشتر  00و  50کمپوست )پایین ورمی

داری با تیمار شاهد نداشتند. صفات تفاوت معنی

بنابراین با توجه به معضل سنبل آبی در شمال کشور 

و همچنین گران بودن و وارداتی بودن پیت ماس به

عنوان بستر رایج در کشت گیاهان زینتی، استفاده از 

سنبل  )در سطوح پایین( ستکمپوست و ورمی کمپو

 گل عنوان بستر جایگزین پیت ماس در پرورشآبی به

 شود.لیلیوم توصیه می
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