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  چکیده

ین ا گل بریده، باغی، گلدانی و پوششی انواع تقاضا براي تولید ،آستراسه و بومی آسیا استاز خانواده  گل داوودي

چ و کمپوست قارپسماند تاثیر درصدهاي مختلفی از  بررسی منظوربهاین مطالعه  در سطح جهان افزایش یافته است. گیاه

 انجام "وایت باکت"و  "چینیتا"و عمرپس ازبرداشت دو رقم  ، میزان جذب عناصرگلدهی کمپوست روي رشد و نمو، ورمی

پسماند قارچ  کمپوست درصد 03و  11، 13، 51،  53، 1در بسترهاي حاوي مقادیر مختلف  شدههاي ریشه دار قلمه .گرفت

اري روي د. نتایج نشان داد که تیمارهاي مختلف تاثیر معنیشدنددرصد ورمی کمپوست کشت  43و  03، 13، 53و مقادیر 

 هاي موردمطالعه دارند، عالوه براین ارقام مورد استفاده نیز واکنش متفاوتی نسبت به تیمارها از خود نشان دادند.شاخص

کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی کمپوست باعث بهبود رشد گیاه )وزن خشک، تعداد برگ و ارتفاع(، بهبود جذب 

کلروفیل برگ، بهبود کیفیت گل )طول دمگل و قطر گل( و  شاخصنیزیوم(، عناصر پرمصرف )ازت، پتاسیم، کلسیم و م

درصد ورمی کمپوست اثرات منفی روي رشد گیاه از  03افزایش طول عمر پس از برداشت گل شد، هرچند مقادیر بیش از 

اعث بهبود کیفیت رسد این ترکیبات با بهبود جذب عناصر، میزان کلروفیل وتعداد برگ بخود نشان داد. لذا به نظر می

 هاي داوودي شده است.گل

 

 عمر پس از برداشت،  میزان عناصر کیفیت گل،  ،طول دمگلگل بریده،  ، :کلیدی واژه های
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Abstract 

         Chrysanthemum (Dendrathema grandiflora) belongs to family Astraceae and is native to Asia, 

demands for its production, including cut flowers, garden, potted plants and ground cover types has 

increases worldwide. These experiments were conducted to assess the effects of differnt levels of 

mushroom waste compost and vermicompost on growth, flowering, mineral uptake and vase life of 

two chrysanthemum cultivars “whitebucket” and “chinitta”. Rooted-cutting were planted on media 

containing 5, 10, 15, 20, 25 and 30 percent of mushroom waste compost and 10, 20, 30 and 40 percent 

of vermicompost. Results showed a significant difference among treatments, moreover the responses 

of cultivars to the treatment were statistically different. Application of mushroom waste compost and 

vermicompost to the media improved plant growth (plant dry weight, leaf number and height), 

increased macronutrient uptake (N, K, Ca and Mg) and leaf chlorophyll content. Flower quality 

(flower stalk and diameter) and post harvest vase life were also improved. However, levels higher 

than 30 percent of vermicompost showed a negative impact on plant growth. So, it seems that these 

compounds were able to improve plant growth by improving the nutrient uptake, leaf chlorophyll and 

leaf number. 
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 قدمهم

 به بومی آسیا است، که گیاهی زینتی و 5داوودي

سبز، گیاه گلدار گلدانی و گل در فضاي عنوان گیاه زینتی

د بزرگنرین تولیژاپن  .گیردبریده مورد استفاده قرار می

میلیارد گل بریده  1کننده این گل با تولید سالیانه بیش از 

میلیون گل  833در سال است و این گیاه در هلند با تولید 

شاخه بریده جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است 

کاشت، داشت، برداشت و پس عملیات (. 1339اندرسون )

استفاده از علوم  از برداشت، هرکدام به نوبه خود نیازمند

و فنون جدید در جهت استاندارد کردن کیفیت محصوالت 

یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت و  .باشدتولیدي می

کشت  مناسب بسترانتخاب کمیت محصوالت تولیدي، 

براي تولید محصوالت باکیفیت  ،مناسبکشت بستر است. 

مهم و ضروري است، زیرا گسترش ریشه، جذب مواد 

غذایی، جذب آب و تهویه ناحیه ریشه را تحت تاثیر قرار 

هاي اخیر تولید سال . در(1337آونگ و همکاران دهد )می

کاري کامال وابسته به بسترهاي گلدانی محصوالت گل

نی شده است بدون خاک مشتق شده از مواد آلی و معد

مطالعات زیادي در زمینه استفاده . (1331چن و همکاران )

از پسماندها و ضایعات محصوالت و همچنین انواع 

یکی از مشکالت براي مثال،  ها انجام شده است.کمپوست

اصلی زیست محیطی در کشورهاي تولید کنند قارچ، 

و مدیریت پسماند کمپوست قارچ است، به ازاي هر  تیمار

کیلوگرم پسماند  1رم قارچ تولید شده حدود کیلوگ

(. 1335ویلیامز و همکاران شود )د میاکمپوست قارچ ایج

در کشورهاي تولید کننده قارچ خوراکی معموال صنعت 

تولیدات گلخانه اي نیز توسعه یافته است و بسیاري از 

-محصوالت گلخانه در بسترهاي حاوي پیت تولید می

ال از کشورهاي دیگر وارد شوند. پیت مورد نیاز معمو

شود، لذا مطالعات زیادي در مورد یافتن بسترهاي می

 (.1335آباد و همکارن جایگزین پیت انجام شده است )

 براي مثال مطالعاتی در خصوص جایگزینی کمپوست

(، 1332پرویز و همکاران )تصفیه فاضالب  حاصل از

                                                 
1  Dendranthema grandiflora 

اوستس و همکاران کمپوست پسماند جامد شهرداري )

( 1335اکلیند و همکاران (، کمپوست کود حیوانی )1338

گریگاتی و و کمپوست پسماند محصوالت گیاهی )

در پژوهشی ( با پیت انجام شده است. 1339همکاران 

قابلیت استفاده کمپوست پسماند قارچ به عنوان بستر 

کشت محصوالت باغبانی مورد مطالعه قرار گرفت و 

پسماند قارچ باعث نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست 

رو و میکرو و کاهش ظرفیت کافزایش نمک و عناصر ما

)مدینه و  شودنگهداري آب در بستر نسبت به پیت می

عالوه براین نتایج نشان داد که این  .(1337همکاران 

درصد بستر کشت به  91تواند به مقدار کمپوست می

مدینه و همراه پیت براي جوانه زنی بذر استفاده شود )

(. همچنین تاثیر مقادیر مختلف کمپوست 1337کاران هم

پسماند قارچ در رشد و نمو گیاه کاهو مورد ارزیابی 

قرارگرفت و نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد و 

از  درصد 48تا  41باالترین کیفیت محصول در مقادیر 

 (. 1354مارکوئز و همکاران این کمپوست حاصل شد )

ه کنیز اخیرا تمایل به استفاده از ورمی کمپوست 

از تجزیه هوازي مواد آلی و در نتیجه اثر متقابل کرم 

شود، به عنوان  ها حاصل میخاکی و میکروارگانیسم

بستر کشت محصوالت باغبانی افزایش یافته است 

این ترکیب ظرفیت نگهداري (. 1334آراننکون و همکاران )

راي گیاه را در خاک به دلیل مواد غذایی قابل جذب ب

سطح تخلخل زیاد، قابلیت نگهداري زیاد آب و همچنین 

لذا پتانسیل زیادي براي  .دهدافزایش میتماس  بیشتر

، سبزیجات و گیاهان هامیوه ورمی کمپوست در تولید

(. عالوه 1352دیپاالما و همکاران زینتی وجود دارد )

مثل اکسین، هاي رشد براین، برخی از تنظیم کننده

-ها در ورمی کمپوست یافت میجیبرلین و اسید هیومیک

 هاي موجود در خاک( و فعالیت آنزیم1331اتیه )  شود

با کاربرد ورمی  و اینورتاز اوره آز، کاتاالز، سلوالز مثل

(. در 1352دیپاالما و همکاران یابد )کمپوست افزایش می

میوه  اي اثر ورمی کمپوست روي رشد و کیفیتمطالعه
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توت فرنگی و باروري خاک مورد مطالعه قرار گرفت و 

سطح برگ، ماده خشک، ارتفاع و نتایج نشان داد که 

همچنین وزن و عملکرد میوه، محتوي مواد قندي، ویتامین 

-ث و فعالیت میکروبی و آنزیمی خاک با کاربرد ورمی

یانان و همکاران داري یافت )کمپوست افزایش معنی

1358.) 

در نظر گرفتن ارزش زینتی و همچنین بازار  لذا با

در حال گسترش محصوالت باغبانی و همچنین 

ها و محدودیت در تامین خاک مرغوب مورد نیاز گلخانه

همچنین با آگاهی از اثرات زیانبار استفاده مکرر از 

، کوددهاي شیمیایی روي سالمت انسان و محیط زیست

 ماند قارچ واین پژوهش جهت بررسی تاثیر کمپوست پس

کمپوست روي رشد، گلدهی، کیفیت گل و عمرپس ورمی

 از برداشت  گل بریده گیاه داوودي انجام شد.
 

 هامواد و روش

 تهیه ماده گیاهی و آماده سازی بستر 

شاخه بریده  دار شده داووديهاي ریشهقلمه

اطراف تهران  اي دراز گلخانه "باکتوایت"و  "چینیتا"

 هاي)پاکدشت( تهیه شده و پس از بسته بندي در کارتن

مناسب به گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق 

اردبیلی جهت کشت و انجام آزمایشات بعدي انتقال داده 

ابتدا بستر کشت پایه شامل سه قسمت خاک و یک  .شدند

-هاي مختلف ورمیسپس نسبت قسمت ماسه تهیه شد.

و پسمانده  درصد حجمی( 43و  03، 13، 53) کمپوست

 ،درصد حجمی( 03و  11، 13، 51، 53، 1) کمپوست قارچ

. صورت جداگانه با بستر کشت پایه مخلوط شدبه

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و بسترها در جدول 

ورمی کمپوست گاوي از شرکت  ( ارائه شده است.5)

پارس کود گرگان و کمپوست پسماند قارچ از شرکت 

ت کمپوسبیتاي نمین تهیه شد. با توجه به شوري باالي 

پسماند قارچ، دوبار به صورت کامل عمل آبشویی با آب 

ریشه دار به  هر گلدان یک قلمه درمعمولی انجام شد. 

جه در 11-13صورت تصادفی کشت شد. دماي گلخانه 

گراد و روشنایی طبیعی تا مرحله آغازش گل اعمال سانتی

شد. براي آغازش گل از پالستیک سیاه جهت ایجاد 

با توجه  صبح استفاده شد. 8عصر تا  8روزکوتاهی از 

به اینکه گیاهان به صورت استاندارد پرورش داده شدند، 

هاي جانبی حذف شده و فقط ها و جوانهلذا همه پاجوش

براي کنترل حشرات  ها حفظ شدند.ایی بوتهجوانه انته

درهزار  1/5مکنده از حشره کش آمبوش به نسبت 

استفاده شد و آبیاري با دور آبیاري منظم براي همه 

ها با حجم آب یکسان انجام شد. برداشت گل زمانی گلدان

تمام  هاي کناري باز شدند، انجام شد.ردیف گلبرگ 0که 

  رار شد. مراحل این آزمایش دوبار تک

 

 گیری خصوصیات رشدی گیاهاندازه

هوایی،  هايبخش گیري وزن خشکبراي اندازه

هوایی کامال از سطح خاک  هايبخشها بعداز برداشت گل

درجه  93ساعت نگهداري در آون  14قطع شده و بعد از 

گیري شد. از تاریخ کاشت ها اندازهگراد وزن آنسانتی

ها به عنوان زمان تا گلدهی گلها  تا شروع  باز شدن قلمه

گیري میزان کلروفیل هشت براي اندازه .در نظر گرفته شد

عدد برگ بر روي ساقه گلدهنده به صورت تصادفی 

 CCM 200 متر مدل انتخاب نموده و با دستگاه کلروفیل

عنوان هقرائت شده ب اعداداندازه گیري شده و میانگین 

 ولطتعداد برگ،  .کلروفیل گیاه مد نظرقرار گرفت شاخص

طول عمر گل  .ثبت شدند موقع برداشت گل دمگل و قطر

ها شادابی گلبرگ اکثراز زمان برداشت آن تا زمانی که 

محاسبه  ،کنندخود را از دست داده و شروع به پژمردگی 

 شد.
 

 اندازه گیری غلظت عناصر موجود در بافت گیاه

 تر روش هضم به هوایی اندام کل نیتروژن غلظت

جونز ) گیري شد اندازه کجلدال دستگاه از استفاده با و

 غلظت پتاسیم، گیري اندازه براي ، این بر عالوه (.1335

 و خشک روش هضم از گیاه برگ در منیزیوم و کلسیم

. شد استفاده نرمال 1اسید کلریدریک  با تیمار سپس

 غلظت و شده داده صافی عبور کاغذ از گیاه عصاره
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 فوتومتر فلیم دستگاه توسط منیزیوم و کلسیم پتاسیم،

 .اندازه گیري شد (5074 )گلی و همکاران

 تحلیل و تجزیه راي: ها داده تحلیل و تجزیه

 مقایسهو شد استفاده SAS 9.1از نرم افزار  آماري

در  دانکن ايدامنه چند آزمون توسط هاداده ها میانگین

 .شد انجام درصد 1 احتمال سطح

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، ورمی کمپوست و پسماند کمپوست قارچ استفاده شده در آزمایش -1جدول 

 (1g.mg_(آهن )%( پتاسیم فسفر)%( )%( ازت )mS.cm–1) pH EC موادآلی)%( بستر

 48/55 30/3 38/3 3./54 1/5 5/9 8/2 خاک

 113 11/5 1/5 01/5 5/5 9        01 ورمی کمپوست

 178 10/5 18/5 098/3 88/51 29/9 97 کمپوست قارچپسماند 

 

 

 نتایج و بحث

: طول دوره رشد رویشی با زمان تا گلدهی

کاربرد ورمی کمپوست و پسماند کمپوست قارچ تحت 

همه درصدهاي مختلف (. 4جدول تاثیر قرار گرفت )

 43پسماند کمپوست قارچ و ورمی کمپوست به جز تیمار 

 (P> 0.01) داريصورت معنی کمپوست بهدرصد ورمی

تر شدن دوره رشد رویشی و تسریع آغازش باعث کوتاه

 افزایش عثورمی کمپوست در مقادیر باال باگلدهی شد. 

و گلدهی را در گیاه داوودي  طول دوره رشد رویشی شد

روز و نسبت به سایر تیمارها حدود  1نسبت به شاهد 

هاي مختلف پسماند روز به تاخیر انداخت. بین غلظت 53

داري مشاهده نشد، لذا اگر کمپوست قارچ تفاوت معنی

هدف فقط تسریع گلدهی باشد به لحاظ اقتصادي، مقادیر 

شود. توصیه میدرصد این ترکیبات  53یا  1کمتر یعنی 

روز زودتر از  4رقم وایت باکت به طور معنی دار  حدود 

 .(1)جدول  رقم چینیتا وارد مرحله گلدهی شد

 

 های مورد مطالعههای گیاه داوودی روی شاخصمقایسه میانگین  اثرات رقم  -2جدول

 هامیانگین ارقام

 وزن خشک
(g) 

گلدهی زمان تا 

 )روز(
کلروفیل 

)1-(mg.g 

عداد ت

 برگ

طول دمگل 

(cm) 

طول عمر 

 )روز(

 ازت

)%( 

 b04/9 b33/528 a75/02 b18/08 b49/42 a49/19 b45/3 چینیتا

 a20/8 a42/595 b07/17 a27/45 a01/551 b21/11 a54/5 کتابوایت

 
 

مطالعه پاسخ  : ارقام موردکیفیت و طول عمرگل

یکسانی نسبت به ترکیبات مورد استفاده از لحاظ طول 

(. همانطور که در شکل  نشان 1 عمر نشان دادند )جدول

داده  شده است همه تیمارهاي مورد استفاده به جز 

درصد ورمی کمپوست طول عمر گل را  43و  03مقادیر 

 دادندافزایش در مرحله پس از برداشت نسبت به شاهد 

(P> 0.05).  درصد ورمی کمپوست باعث  43تیمار

دار طول عمر گل شد. عالوه بر این، هر دو کاهش معنی

نوع بستر در مقادیر کمتر تاثیر بهتري در افزایش عمر  

گل نسبت به مقادیر بیشتر داشتند و گیاهان کشت شده 

درصد پسماند کمپوست   53و  1در بسترهاي حاوي 

شترین طول عمر گل درصد ورمی کمپوست بی 1قارچ و  

را به خود اختصاص دادند و باعث افزایش طول عمر به 

روز شدند. طول عمر پس از برداشت رقم  1مقدار حداقل 

 روز بیشتر از رقم وایت باکت بود. 1چینیتا حدود 
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در پرورش گل داوودي استاندارد، قطر گل از شاخص 

شود. اثرات منفی مقادیر هاي کیفی مطلوب محسوب می

ر ورمی کمپوست روي قطر گل نیز مشاهده شد. با بیشت

افزایش درصد ورمی کمپوست قطر گل کاهش یافت، 

درصد قطر گل  03و  13، 53هرچند این ماده در مقادیر 

درصد باعث  43را نسبت به شاهد افزایش داد ولی در 

دار در قطر گل شد. افزودن پسماند کمپوست کاهش معنی

را نسبت به شاهد افزایش قارچ در تمامی سطوح قطر گل 

داد و بین سطوح مختلف  این ترکیب تفاوتی از لحاظ قطر 

 گل مشاهده نشد.

طول دمگل در رقم وایت باکت همواره بیشتر از رقم      

 43چینیتا بود. در هر دو رقم تیمار ورمی کمپوست 

دار درصد طول دمگل را نسبت به شاهد به صورت معنی

مورد استفاده کمپوست  کاهش داد ولی تمامی سطوح

پسماند قارچ تاثیر مثبت روي طول دمگل از خود نشان 

داري بین سطوح هچنین تفاوت معنی .(5)شکل  دادند

مختلف آن از لحاظ ارتفاع ساقه گلدهنده مشاهده نشد. با 

 13افزایش سطوح ورمی کمپوست در رقم وایت باکت از 

گلدهنده  نسبت درصد ساقه  53درصد و در رقم چینیتا از 

تر کوتاهتر شد. برخالف  قطر گل، هاي پایینبه غلظت

 1طول دمگل در رقم وایت باکت خیلی بیشتر)بیش از 

 . (1)جدول  برابر( از رقم چینیتا بود

واکنش هر دو رقم نسبت به وزن خشک بوته: 

افزودن هردو نوع کمپوست یکسان بود و اثر متقابل بین 

اثرات مثبت هر دو ترکیب . بوددار نرقم و کمپوست معنی

در رشد گیاه و در نتیجه وزن خشک بوته کامال مشهود 

است. هرچند با افزایش مقادیر هر دو نوع ترکیب، رشد 

گیاه روند نزولی از خود نشان داد. بیشترین وزن خشک 

درصد پسماند  1درصد ورمی کمپوست و  53در مقادیر 

 03یمارهاي کمپوست قارچ مشاهده شد، هرچند به جز ت

که وزن خشک بوته را به درصد ورمی کمپوست  43و 

سایر  دار نسبت به شاهد کاهش دادند،صورت معنی

داري روي رشد گیاه از خود تیمارها اثرات مثبت و معنی

 .(4)جدول  نشان دادند

اثر متقابل رقم و کمپوست در دو رقم  تعداد برگ:

یعنی ارقام مورد ،  (.P> 0.05) دار بودمورد مطالعه معنی

مطالعه واکنش متفاوتی نسبت به افزودن کمپوست از 

، به طوریکه که در رقم وایت (1)جدول  خود نشان دادند

درصد حجم  13باکت افزودن ورمی کمپوست تا میزان 

بستر کشت، تعداد برگ را افزایش داد ولی در رقم چینیتا 

 درصد مشاهده شد و 53این افزایش فقط تا در مقادیر 

غلظت بیشتر از آن باعث کاهش تعداد برگ شد.  تمامی 

هاي مورد استفاده پسماند کمپوست قارچ تعداد غلظت

دار افزایش دادند ولی طور معنیبرگ را نسبت به شاهد به

 دار مشاهدههاي استفاده شده نیز تفاوت معنیبین غلظت

درصد ورمی کمپوست یا  43و  03نشد. ولی مقادیر 

عداد برگ نداشته و یا آن را کاهش دادند. تاثیري روي ت

البته تعداد برگ رقم وایت باکت همواره بیشتر از رقم 

تواند به خصوصیات ژنتیکی رقم و چینیتا بود که می

 )شکل هاي بلندتر نسبت داده شودهمچنین داشتن ساقه

1). 

 (0) همانطور که در شکلمیزان کلروفیل برگ: 

هاي مورد روفیل رقممشهود است، از لحاظ میزان کل

مطالعه واکنش متفاوتی نسبت به کاربرد پسماند 

کمپوست قارچ و ورمی کمپوست از خود نشان دادند. در 

رقم چنیتا هیچ کدام از تیمارها تاثیر مثبتی روي کلروفیل 

درصد ورمی کمپوست  43و  03برگ نداشتند ولی سطوح 

. در داري کاهش دادمیزان کلروفیل برگ را به طور معنی

درصد  53حالیکه در رقم وایت باکت ورمی کمپوست 

درصد آن را کاهش داد  43میزان کلروفیل را افزایش و 

داري روي و سایر سطوح ورمی کمپوست  تاثیر معنی

میزان کلروفیل برگ نداشتند، ولی همه سطوح پسماند 

درصد، کلروفیل برگ را نسبت به  1کمپوست قارچ به جز 

ر دادند. میزان کلروفیل برگ رقم شاهد افزایش چشمگی

دار بیشتر از رقم وایت باکت بود و چینیتا به طور معنی

تواند دلیلی اصلی طوالنی بودن طول عمر پس از این می

 برداشت گل رقم چینیتا نسبت به رقم وایت باکت باشد.
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 صفات مورد مطالعه گیاه داوودیتجزیه واریانس تأثیر تیمارهای مختلف بر نتایج  -3جدول 

 ع تغییرمناب

 

درجه 

 آزادي

 میانگین مربعات 

وزن 

 خشک

زمان تا 

 گلدهی
 کلرفیل

تعداد 

 برگ

طول 

 دمگل

طر ق

 گل

عمر 

 گل
 منیزیم کلسیم پتاسیم ازت

 ns48/5 ns01/1 ns14/3 28/8* 7/519* 2/8* 152972** 113** 1732/** 1/410** 11* 5 رقم

 53/0** 08/53** 79/5** 04/3* 537** 7/1 * 2/9119** 400** **044 8/597** 30/84* 53 سترب

 ns21/8 ns8/11 **4/543 *71/48 **1585 ns5/5 ns15 *54/3 ns58/3 **05/4 ns11/3 53 بستر ×رقم 

 22/3 02/5 41/3 3/3 2/50 24/3 9/100 0/14 9/17 14 82/3 584 خطا

ضریب تغییرات 
(%) 

 24/55 71/1 4/52 00/51 7/58 5/7 7/50 9 17/05 41/10 8/17 

 می باشد.دار درصد و عدم معنی 5درصد،  1دار بودن در سطح احتمال به ترتیب معنی ns*، ** و                    

 
 

 داوودیمقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر صفات مورد مطالعه گیاه  -4جدول 

 منیزیوم

(mg.kg-1) 

 کلسیم

(mg.kg-1) 

 پتاسیم
(mg.kg-1) 

 نیتروژن
(%) 

 وزن خشک
(g) 

 طول عمر

 )روز(
 قطر گل
(mm) 

زمان تا 

 گلدهی

 )روز(

 تیمار

1/5 cd 42/4 def 19/5 c 18/3 g 7/2 f 10d 2/2 d 591a ctrl 

0bc 2/1 a-d 1/1 bc 17/3 f 4/53 a 18ab 7/9 ab 528b V10 

1/1 cd 22/4 cde 7/5 c 29/3 e 1/7 bc 0/19 abc 4/9 bc 593b V20 

1/4 a 42/2 ab 8/1 ab 18/3 f 4g 9/14 cd 0/9 c 593b V30 

02/0 ab 1/1 a-d 0/0 a 99/3 d 1/1  h 4/57 e 5/2 abc 598a V40 

8/5 d 42/0 ef 1/5 c 8/3 d 53ab 17a 8/9 abc 528b C5 

1/1 bcd 50/0 f 08/5 c 81/3 d 8/7 abc 17a 9/9 abc 529b C10 

7/1 bc 1bcd 1bc 89/3 c 4/7 bc ab 8/18  8a 529b C15 

5/1 cd 12/0 ef 9/5 c 79/3 b 7cd 1/18 bc 8/9 abc 527b C20 

0/0 ab 5/2 abc 1/1 bc 5b 2/8 de 0/19 abc 51/8 a 529b C25 

2/1 bcd 9a 5/1 bc 5/5 a 5/8 e 9/11 abc 84/9 ab 529b C30 

      

 
 دهنده گیاه داوودی طول ساقه گل های مختلف ورمی کمپوست و پسماند کمپوست قارچ رویاثر درصد -1شکل

 

c
b b
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a
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 های مختلف ورمی کمپوست و پسماند کمپوست قارچ روی تعداد برگ گیاه داوودیاثر درصد -2شکل

 

 

 
 لروفیل برگ گیاه داوودیکهای مختلف ورمی کمپوست و پسماند کمپوست قارچ روی میزان اثر درصد -3شکل

 
 

 عناصر در بافت گیاهغلظت 

-نتایج شان داد که تیمارهاري مختلف تاثیر معنی 

داري در جذب عناصر آهن، روي و منگنز و فسفر توسط 

گیاه نداشته است )داده ها نشان داده نشده است(. ولی 

 ، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم(P> 0.05) جذب عناصر ازت

(P> 0.01)  تحت تاثیر کاربرد ورمی   داريبه طور معنی

 (.کمپوست و پسماند کمپوست قارچ قرار گرفت )جدول

ورمی کمپوست و کمپوست  تمام مقادیر به کار رفته

برابر( میزان جذب  4-1داري )پسماند قارچ به طور معنی

جذب عالوه براین، ند. افزایش داد شاهد  نسبت به را ازت 

ف کمپوست ازت در گیاهان تیمار شده با مقادیر مختل

 قارچ بیشتر از گیاهان تیمار شده با ورمی کمپوست بود

و با افزایش میزان این کود، محتوي ارت بافت برگ به 

. بیشترین میزان ازت بافت در صورت خطی افزایش یافت

درصد  11و  03گیاهان تیمار شده به ترتیب با مقادیر 

  پسماند کمپوست قارچ اندازه گیري شد.

پسماند کمپوست قارچ هیچ گونه ازت،  برخالف 

 نداشتتوسط گیاه داري روي جذب پتاسیم تاثیر معنی

درصد ورمی کمپوست به طور  43و  03ولی مقادیر 

برابر( جذب پتاسیم را افزایش داد،  1الی  1/5داري )معنی

درحالیکه مقادیر کمتر تاثیري روي جذب پتاسیم نشان 

رچ در مقادیر ورمی کمپوست و پسماند کمپوست قانداد. 

کم تاثیر معنی داري روي جذب کلسیم نداشتند ولی در 

درصد  03و  11درصد ورمی کمپوست و  43و  03مقادیر 

جذب کلسیم به طور معنی داري  ،کمپوست پسماند قارچ

بیشتر از گیاهان کشت شده در خاک معمولی بود. میزان 

هاي کشت شده در بسترهاي منیزیوم بافت گیاه در بوته

درصد  11درصد ورمی کمپوست و  03ي مقادیر حاو

داري بیشتر از پسماند کمپوست قارچ به طور معنی

گیاهان کشت شده در خاک معمولی بود، سایر تیمارها 

تاثیري در جذب منیزیوم نداشتند. میزان جذب ازت در 

رقم وایت باکت به مراتب بیشتر از رقم چینیتا بود ولی از 

c
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م، منیزیوم، آهن، روي و منگنز لحاظ پتاسیم، فسفر، کلسی

  داري بین ارقام مشاهده نشد.تفاوت معنی

 

 بحث

 کیفیت گل و شروع گلدهی

در تولید و پرورش گل بریده کاهش طول دوره 

، داشتن بوته هایی با ساقه گلدهنده )تسریع گلدهی( رشد

هاي درشت و طول عمر پس از برداشت طوالنی طویل، گل

باشد. عوامل زیادي در رسیدن از عوامل موثر و مهم می

به این اهداف دخیل هستند که در مراحل قبل از برداشت، 

حین برداشت و پس از برداشت اثرات خود را اعمال می 

کنند. از جمله عواملی که تاثیر زیادي در رشد و نمو گیاه 

و همچنین عمر پس از برداشت گل موثر است، ترکیب 

 اسب با تاثیر بربستر کشت گیاه است. بستر کشت من

تامین عناصر معدنی، بهبود ساختار خاک، جمعیت 

میکروبی خاک، فراهم آوردن برخی ترکیبات خاص مثل 

رشد و  ،مواد شبه هورمونیو اسیدهاي هیومیک و فولیک

توانند را مینمو گیاه و ماندگاري پس از برداشت آن 

از اهداف اصالحی و همچنین صفات  بهبود ببخشند.

است که به طور معمول   5اوودي زودگلدهیمطلوب گل د

هفته از زمان کاشت تا شروع گلدهی براي ارقام  8-51

طور کلی به. (1339اندرسون گل بریده مورد نیاز است )

کوتاه نمودن مدت زمان از کشت تا گلدهی از نظر کاهش 

هزینه تولید و ارائه محصول نوبرانه حائز اهمیت است. 

-که کاربرد ورمی دریافتند( 1338چمنی و همکاران )

داري باعث طور معنیکمپوست در مقایسه با شاهد به

تحت کنترل  گلدهی کاهش زمان گلدهی در گل اطلسی شد.

عوامل محیطی )طول روز، دما( و عوامل ژنتیکی است. 

عالوه براین گیاه باید تعداد برگ کافی در شرایط روز 

نش ز کوتاه واکبلند تولید کرده باشد تا بتواند به طول رو

تحقیق مشاهده شد  (. در این1339اندرسون نشان دهد )

کمپوست و پسماند کمپوست قارچ به که کاربرد ورمی

اگرچه ورمی  .داري گلدهی را تسریع کردطور معنی

                                                 
1 -Earliness 

داري گلدهی درصد به طور معنی 43کمپوست در نسبت 

را نسبت به شاهد به تعویق انداخت و رشد گیاه، قطر گل 

اي روي گیاهان دمگل را نیز کاهش داد. در مطالعهو طول 

بنفشه و پامچال مشخص شد که ورمی کمپوست در 

ها و کاهش رشد گیاه مقادیر باال باعث افزایش مرگ بوته

ویسندگان دلیل افزایش مرگ نشد و ها و کاهش تعداد گل

 pHو کاهش رشد گیاه را به اثرات تجمعی شوري باال و 

و نسبت به اثرات سوءکاربرد بیش از حد  باال نسبت دادند

انو الزک) این ترکیب در تولید گیاهان زینتی هشدار دادند 

همچنین در این مطالعه مشخص شد  .(1353و مومنگوئز 

که که گیاهان کاشته شده در بسترهاي حاوي مقادیر 

 53کمپوست )درصد( و ورمی 51، 53، 1کمتر کمپوست )

ل طویلتري تولید کردند و با هایی با دمگدرصد( گل 13و 

کمپوست در بستر کشت بیشتر از افزایش میزان ورمی

تر شد. گزارش هایی درصد طول ساقه گلدهنده کوتاه 03

مبنی بر افزایش ارتفاع ساقه گیاه با کاربرد پسماند 

(، 1351کمپوست قارچ در گیاه کاهو )گلی و همکاران 

کومار و نتی. سسویا )جاناتان و همکاران،( وجود دارد

-منظور بررسی تاثیر ورمی( آزمایشی به1334همکاران )

هاي کودي توصیه شده  بر رشد و کمپوست و نسبت

عملکرد گل رز انجام دادند. نتایج حاصل از این آزمایش 

طور به   NPKنشان داد که ورمی کمپوست و کود هاي 

داري رشد، عملکرد و کیفیت گل رز را در مقایسه با معنی

لذا کاربرد پسماند کمپوست و ورمی  شاهد افزایش داد.

کمپوست قارچ احتماال با بهبود جذب عناصر پتاسیم و 

ازت، افزایش کلروفیل و تعداد برگ، بهبود جذب آب باعث 

افزایش کیفیت گل و در نتیجه بهبود عمر پس از برداشت 

 گل شده است. 
 

 میزان کلروفیل و رشد رویشی

 درصد  13مقادیر کمتر از  که نتایج نشان داد 

به طور قابل توجهی تعداد برگ و وزن خشک  کمپوست

( گزارش 1339و همکاران ) پیوست گیاه را افزایش دادند.
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 بستر در کمپوست ورمی میزان داده اند که افزایش

 .شد جعفري در گیاه برگ تعداد باعث افزایش کشت،

ورمی  مصرف تاثیر نیز با بررسی  همکاران و آرانکون

کمپوست روي رشد گیاه فلفل گزارش کردند که سطح 

برگ و عملکرد گیاه به طور قابل توجهی با کاربرد آن 

 طریق از میتواند آلی کودهاي یابد. مصرفافزایش می

 میکروبی فعالیت و بیولوژیک و خواص فیزیکی بهبود

 و فسفر و نیتروژن نظیر غذایی عرضه عناصر خاک،

 بهبود موجب گیاهی رشد کنندههايوجود تنظیم  نیز

آرانکون و ) گردد گیاه عملکرد و نمو شاخصهاي رشد،

( نیز گزارش 1354) شاهسون و چمنی .(1337همکارن 

ده کشت ش بوشبکردند که بیشترین تعداد برگ در گیاه 

دست به قارچ کمپوستپسماند درصد  03در بستر حاوي 

 .آمد

کلروفیل  نتایج همچنین حاکی از افزایش میزان

برگ و افزایش قطر گل با کاربرد متعادل کودهاي مذکور 

کمپوست اثرات منفی روي ولی غلظت باالتر ورمی بود

دلیل افزایش میزان کلروفیل  میزان کلروفیل نشان داد.

افزایش جذب میزان ازت و منیزیوم با تواند به برگ می

کاربرد این ترکیبات نسبت داده شود که هر دو عنصر 

ور در ساختمان کلروفیل وجود دارند و همین امر به مذک

افزایش رشد گیاه و همچنین افزایش اندازه گل و طول 

کمپوست روي نحوه تأثیر ورمی  دمگل منجر شده باشد.

اي هرشد گیاه از طریق اثر بر محصول فتوسنتز و بخش

مختلف گیاه مانند، برگ، ساقه و ریشه است که تولید مواد 

برگ و جذب مواد غذایی و آب توسط ریشه اي در ذخیره

در مطالعه (. 1337ساالکو و همکارن کند )را تحریک می

روي نعنا فلفلی مشخص شد گیاهان پرورش یافته در اي 

واش میزان کمپوست و ورمیبسترهاي حاوي ورمی

و همچنین میزان وزن خشک و وزن تر   bو  aکلروفیل 

و  یایوباند )بیشتري نسبت به گیاهان شاهد داشته 

در پژوهش دیگري گزارش شده است  .(1350همکاران 

 هاي گیاهیکه اثرات این ترکیبات روي میزان رنگیزه

-وابسته به شرایط فیزیولوژیکی گیاه و میزان کاربرد آن

که در گیاه لوبیا اثرات کاربرد ترکیبات ها است به طوري

 هیومیک باعث بهبود یا کاهش میزان کلروفیل شده است

 .(1337پروتوندرو و همکاران )
 

 میزان جذب عناصر 

محتوي عناصر پر مصرف ازت، پتاسیم، کلسیم و 

منیزیوم نیز با کاربرد ورمی کمپوست و پسماند 

( 1339) تاپکوگلو و کوبیالي کمپوست قارچ افزایش یافت. 

تن کود آلی   23و  03، 51آزمایشی مقادیر صفر،  یک در

پسماند کمپوست قارچ را در بستر کشت گلدانی فلفل 

حاکی از  خوراکی مورد استفاده قرار دادند و نتایج 

 عناصر غذایی محتواي و ماده خشک مقدارافزایش 

 .داشت روي و آهن پتاسیم، نیتروژن، فسفر، همچون

ین باعث افزایش گزارش شده است که هورمون سیتوکن

-شود و ورمیجذب برخی عناصر مثل پتاسیم می

کمپوست داراي مقادیر زیادي هورمون سیتوکنین 

 (.1335آردنت و همکارن است)

     

 نتیجه گیری

کمپوست و نتایج نشان داد که کاربرد ورمی 

تواند باعث پسماند کمپوست قارچ در بستر کشت می

فیزیولوژیکی گیاه کاهش یا افزایش رشد و فعالیت 

داوودي شود و این اثرات وابسته به میزان کاربرد این 

ترکیبات است. کاربرد متعادل این ترکیات باعث بهبود 

جذب عناصر غذایی پرمصرف، افزایش محتوي کلروفیل 

 .باعث افزایش رشد گیاه داوودي شد و در نتیجه
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