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Effect of different vermicomposts combination on seed germination 
and physiological status of lepidiumsativum

ABSTRACT
Background & objective: Vermicompost application plays an important role in 
agriculture. Crop plants can be sensitive to negative effects of vermicompost 
at early stages of development. The aim of the present study was to test the 
effects of different vermicomposts on seed germination of lepidiumsativum 
species.
Materials & Methods: In the current work, the effects of different vermicom-
posts’ extracts, which were produced from cow manure, fruit waste, paper, 
sawdust and leaves, on s germination and early development of lepidiumsa-
tivum were investigated in various volumetric percentages (0%, 15%, 30% and 
45%). For data analysis, Statistical Package for Social Science (SPSS) program 
and ANOVA test were used.
Results: The results showed that different volumetric percentages were effec-
tive on lepidiumsativum growth. Average growth in volumetric percentage of 
30% was less than  15 and 45%. In the way that presence differences was signifi-
cant. Volumetric percentage of 15%  was in appropriate level for plant growth 
and seed germination.
Conclusion: It can be concluded that the use of vermicompost extracts can 
have an effective role in production efficiency increase of lepidiumsativum.
Document Type: Research article
Keywords: Vermicomposting extract, germination, growth rate, lepidiumsati-
vum.
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تأثير تركيب ورمى كمپوست هاى مختلف بر جوانه زنى و وضعيت فيزيولوژيكى گياه ترتيزك
 

چكيد ه
زمينه و هدف: استفاده از ورمى كمپوست از جايگاه ويژه اى در كشاورزى برخوردار است. اين امكان وجود 
دارد كه گياهان زراعى نسبت به كود تهيه شده در مراحل اوليه رشد حساس باشند، لذا مطالعه  حاضر 
با بررسى تأثير جوانه زنى و وضعيت فيزيولوژيكى گياه ترتيزك با استفاده از تركيب ورمى كمپوست هاى 

مختلف انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه به بررسى اثر جوانه زنى گياه ترتيزك (شاهى) با استفاده از عصاره ورمى 
كمپوست با درصد حجمى 0، 15، 30 و 45 درصد حجمي از ورمى كمپوست تهيه شده از فضوالت گاو، 
زباله ميوه، كاغذ، خاك اره و برگ توسط كرم خاكى Eiseniafoetida پرداخته شد. تجزيه و تحليل داده ها 
با استفاده از نرم افزار آمارى SPSS (نسخه 11/5) و آزمون واريانس يك طرفه(One-way ANOVA) و 

دوطرفه(Two-way ANOVA) انجام گرفت. ميزانp  كمتر از 0/05 معنى دار در نظر گرفته شد.
بودند.  مؤثر  ترتيزك  گياه  رشد  در  متفاوت  حجمى  درصدهاى  حاضر،  مطالعه  نتايج  اساس  بر  يافته ها: 
ميانگين رشد در درصد حجمى 30 نسبت به درصد حجمى 15 و 45 اختالف معنادارى داشت و كمتر از 
آن ها بود. سطح 15 درصد حجمى تهيه شده از كود ورمى كمپوست توليدى، جهت رشد گياه و جوانه زنى 

سطح مناسبى مى باشد.
نتيجه گيرى: كود ورمى كمپوست تركيبى تهيه شده   با درصد حجمى  15 درصد مى تواند نقش مؤثري 

در افزايش كارايي توليد گياه ترتيزك داشته باشد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشى

كليد واژه ها: جوانه زنى، عصاره ورمى كمپوست، گياه ترتيزك، ميزان رشد.
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مقدمه 
اراضى  در  شيميايى  كودهاى  مختلف  انواع  مصرف  اخير،  دهه  در 
كاهش  و  كشاورزى  محصوالت  كيفيت  افت  باعث  كشاورزى، 
نوعى  كمپوست،  ورمى  است.  شده  خاك ها  حاصلخيزى  ميزان 
كمپوست است كه طى يك فرآيند غير حرارتى به وسيله كرم ها 
مفيد  هوازى  ميكروارگانيسم هاى  حاوى  كود  اين  مى شود.  توليد 
و  قارچ ها  هوازى،  غير  باكترى هاى  از  عارى  و  ازتوباكترها  مانند 
ميكروارگانيسم هاى پاتوژن مى باشد. وجود خلل و فرج فراوان در 
آن  در  را  آب  نگهدارى  و  زهكشى  تهويه  ظرفيت  كمپوست،  اين 
هومات  داراى  كمپوست  ورمى  همچنين  مى كند (1-3).  تقويت 
خاكى  كرم  مدفوع  از  كه  است  هوميكى  مواد  نوع  از  كه  مى باشد 
مشابه  اثرات  داراى  مواد  اين  مى شود.  ناشى  شدن  تجزيه  حال  در 
تنظيم كننده هاى رشد و هورمون ها مى باشند. وجود مواد هوميكى 
و مواد آلى در ورمى كمپوست، رشد گياه را بهتر از تغذيه گياه با 
كودهاى معدنى تحريك مى كند (6-4). باال بودن ميزان عناصر 
ريز  همچنين  و  كلسيم  پتاسيم،  فسفر،  نيتروژن،  مانند  غذايى 
مغذى هايى مانند آهن، روى، مس و منگنز، از ديگر مزاياى ورمى 
ورمى كمپوست در سال هاى  توليد و عصاره  كمپوست مى باشد. 
اخير به سرعت گسترش يافته است. عصاره ورمى كمپوست داراى 
جامد  كمپوست  ورمى  سودمند  شيميايى  و  ميكروبى  ويژگى هاى 

مى باشد (8، 7).
روش هاى مختلفى براى توليد عصاره ورمى كمپوست وجود 
معدنى  مغذى  مواد  عصاره گيرى،  طول  در  روش ها  همه  در  دارد. 
محلول، ميكروارگانيسم هاى مفيد، هوميك اسيدها، فوليك اسيدها 
و هورمون هاى تنظيم كننده رشد گياهى از ورمى كمپوست وارد 
بهتر  رشد  براى  مهمى  عامل  مواد،  اين  احتماالً  مى شوند.  عصاره 
بسيار  نقش  كمپوست  ورمى  عصاره  مى باشند (10، 9).  گياهان 
مؤثرى در عملكرد رشد گياهان و همچنين حاصلخيزى خاك از 
خود نشان مى دهد؛ به طورى كه بر اساس تحقيقات انجام شده، در 
برخى گياهان مانند آفتاب گردان، ورمى كمپوست مى تواند اثرات 
توليد  و  رشد  افزايش  باعث  و  دهد  كاهش  را  شورى  زيان آور 

محصول شود (11). همچنين بررسى ها نشان مى دهد كه زيست 
توده تمبر هندى در حضور ورمى كمپوست در برابر تنش كلريد 
سديم بيش از چهار برابر افزايش مى يابد (12). مطالعه الزكانو و 
همكاران (2010) كه به بررسى تأثير ورمى كمپوست بر ميزان 
جوانه زنى بذر خيار پرداختند، نشان داد كه درصد جوانه زنى و رشد 

نشاء خيار در اثر مصرف ورمى كمپوست افزايش مى يابد(13).
خانواده شب بو، يكى از بزرگ ترين خانواده هاى گياهى است 
كه شامل 300 جنس و 1500 گونه مى باشد. گياه علفى باغچه اى 
lepidiumsativum از قديم به نام سبزى ترتيزك يا شاهى 
مى باشد (15،  چليپاپيان  خانواده  به  متعلق  و  است  بوده  معروف 
14). شاهى يا ترتيزك، يك گياه علفى و بى كرك با ساقه راست 
است كه در خيلى از كشورهاى جهان از جمله ايران، هند و چين 
رشد يافته است و خواص غذايى و دارويى آن براى انسان ثابت 
برخى  مشابه  مورفولوژى  لحاظ  از  گياه  اين  بذرهاى  است.  شده 
دانه هاى روغنى هستند و داراى آندوسپرم دولپه اى مى باشند (18، 
17). مطالعه حاضر به بررسى جوانه زنى گياه ترتيزك با استفاده از 
ورمى كمپوست تهيه شده از كود گاوى (با نسبت 85 درصد) در 
تركيب با ضايعات ميوه، كاغذ، خاك اره و برگ (به عنوان منبع 
كربن دار 15 درصد) و عصاره ورمى كمپوست با درصد حجمى 0، 
15، 30 و 45 درصد حجمى پرداخت. بنابراين با توجه به اهميت 
موارد ذكر شده و نظر به كاربرد كمپوست و نبوِد اطالعات كافى 
در اين زمينه، مطالعه حاضر با هدف بررسى تأثير تركيب ورمى 
كمپوست هاى مختلف بر جوانه زنى و وضعيت فيزيولوژيكى گياه 

ترتيزك انجام شد.

روش كار
اين  به  آزمايشگاهى  مقياس  در  و  تجربى  صورت  به  مطالعه  اين 
صورت انجام پذيرفت كه ابتدا به توليد ورمى كمپوست با استفاده 
از كود گاوى (85 درصد) در تركيب با ضايعات ميوه، كاغذ، خاك 
با  و  شد  پرداخته  15 درصد)  كربن دار  منبع  عنوان  (به  برگ  و  اره 
(خاكستر،  شيميايي  و  (رطوبت)  فيزيكى  پارامترهاى  از  استفاده 
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كربن، كل نيتروژن، pH، نسبت كربن به نيتروژن، فسفر، هدايت 
منظور  به  گرفت.  قرار  بررسى  مورد  كود  كيفيت  الكتريكى) 
تقسيم  ناحيه  به 5  مربوطه  تيمار  ابتدا  تيمار،  هر  از  نمونه بردارى 
شد و از هر منطقه يك نمونه برداشت و سپس آنها با هم مخلوط 
شده و از آن يك نمونه تركيبى در حد 100 گرم برداشت گرديد. 
نمونه بردارى در زمان شروع فرآيند (روز صفر) و 30 روز، 55 روز، 
70 روز و 100 روز پس از شروع كار يعنى در 5 مرحله انجام شد. 
شامل  مختلف  نسبت هاى  با  كه   شده  ذكر  تيمار   5 به  توجه  با 
نمونه  حجم  گرفت،  قرار  بررسى  مورد  درصد،   45 و   30  ،15  ،0
در اين مطالعه برابر با  100 نمونه بود. سپس شاخص جوانه زني 
ورمي كمپوست توليدي با درصدهاى حجمى 15، 30 و 45 درصد 
به همراه يك شاهد مورد آزمايش قرار گرفت تا در نهايت بتوان 
بهترين ماده افزودنى جهت توليد ورمى كمپوست را به دست آورد. 
اين آزمايشات در فروردين سال 1395 در آزمايشگاه شيمى محيط 
دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى مشهد انجام گرفت؛ به اين 
ترتيب كه ابتدا مخلوط كمپوست هاى مورد استفاده و آب مقطر 
با نسبت هاى 0، 15، 30 و 45 درصد حجمي تهيه شده و به مدت 
2 ساعت در دستگاه همزن مغناطيسى قرار داده شد و سپس مواد 
معلق آن توسط كاغذ صافي جداسازى شد. 10 ميلى ليتر از عصاره 
ترتيزك  بذر  عدد   50 و  شد  ريخته  ديش  پتري  در  آمده  به دست 
(شاهى) كه از بذرهاى موجود در شهر قوچان تهيه شده بود، به آن 
اضافه گرديد و نمونه ها در انكوباتور با دماي 28 درجه سانتي گراد 
به مدت 6 روز نگهدارى شدند (9) و در نهايت درصد جوانه زني با 

استفاده از رابطه زير مورد بررسى قرار گرفت (19، 18). 

GI٪= درصد جوانه زنى، ni = تعداد بذرهاى جوانه زده در 
روز i  ام (در آزمايش فوق روز ششم)،N = تعداد كل بذرهاى 
و  اندازه گيرى  گياه  كرده  رشد  ساقه  روز   6 از  بعد  شده.  كشت 
مورد  تيمارهاى  در  كمپوست  ورمى  كود  كيفى  هاى  شاخص 
بررسى قرار گرفت  در ادامه به منظور بررسى رسيدگى و شاخص 

شاخص هاى  از  مختلف  تيمارهاى  در  كمپوست  ورمى  جوانه زنى 
آمارى ميانگين و انحراف معيار به منظور گزارش ارتفاع جوانه ها 
استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آمارى 
 One-way)(نسخه 11/5)و آزمون واريانس يك طرفه SPSS

ANOVA) و آناليز دوطرفه(Two-way ANOVA)انجام گرفت. 

سطوح  و  شد  گرفته  نظر  در  معنى دار   0/05 از  كمتر    pميزان
حجمى مختلف گروه هاى شاهد و تيمار با يكديگر مقايسه شدند.

يافته ها 
تأثير عصاره ورمى كمپوست بر صفات جوانه زني

در بررسى شاخص جوانه زنى در ورمى كمپوست تهيه شده از كود 
سه  در  تركيبى  و  برگ  كاغذ،  ضايعات  ميوه،  اره،  خاك  گاوى، 
سطح 15، 30 و 45 درصد حجمى به همراه آب مقطر به عنوان 
درصد  با  تركيبى  كمپوست  ورمى  در  زده  جوانه  بذر  تعداد  شاهد، 
درصد)،   88) شده  زده  جوانه  بذر   44 تعداد  با  درصد   15 حجمى 
تعداد 34  با  كاغذ  ضايعات  از  شده  تهيه  كود  و  تأثير  بيشترين 
بذر جوانه زده شده (68 درصد)، كمترين ميزان جوانه زنى را به خود 
اختصاص دادند.  نتايج بررسى شاخص جوانه زنى بذر ترتيزك با 
استفاده از تيمارهاى مختلف با درصدهاى حجمى 15، 30 و 45 

درصد حجمى در جدول 1 نشان داده شده است. 

جدول 1. بررسى شاخص جوانه زنى ورمى كمپوست توليدى به وسيله 
بذرهاى ترتيزك

پارامتر
تعداد بذر 

جوانه زده (از 
50 عدد)

ارتفاع گياه 
(cm)

درصد 
جوانه زنى

303/6560آب مقطر (شاهد)

كود 
گاوى

435/2386سطح 15 درصد حجمى
405/26580سطح 30 درصد  حجمى
425/0984سطح 45 درصد حجمى

خاك اره
425/7284سطح 15
374/22974سطح 30
455/0890سطح 45
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ميوه
385/776سطح 15
424/3484سطح 30
8 435/796سطح 45

ض ايعات 
كاغذ

345/6668سطح 15
355/6570سطح 30
426/6684سطح 45

برگ 
395/50478سطح 15
464/3492سطح 30
374/9574سطح 45

تركيبى
445/54388سطح 15
365/4772سطح 30
354/8670سطح 45

 ،(Two-way ANOVA)بر اساس نتايج آزمون آناليز دوطرفه
ميزان رشد گياه در كودهاى مختلف و با درصد حجمى متفاوت 
 (F=9/24 ،df=4 ،≥0p/001) اختالف معنى دارى را نشان داد
كه بيشترين اختالف مشاهده شده در كود برگ و ضايعات كاغذ 
بود (p=0/001 ،B=1/052). همچنين با توجه به نتايج به دست 
تيمار  با  معنى دارى  اختالف  تركيبى  و  اره  خاك  با  كود  آمده، 
و  مختلف  كودهاى  در  گياه  رشد  ميزان   2 جدول  نداشت.  برگ 
را  طرفه  دو  آناليز  آزمون  از  استفاده  با  متفاوت  حجمى  درصد  با 

نشان مى دهد.

جدول 2. ميزان رشد گياه در كودهاى مختلف و با درصد حجمى متفاوت

نتيجه آزمون مقايسه بين 
درصد حجمى مختلف

برگ (شاهد) تركيبى ضايعات كاغذ ميوه خاك اره كود
ميانگين ± انحراف 

معيار
ميانگين ± 
انحراف معيار

ميانگين ± انحراف 
معيار

ميانگين ± انحراف 
معيار

ميانگين ± انحراف 
معيار در صد حجمى

p=0/001
F=12/36

df=2

1/29±6  1/28±6 1/64±6 1/46±6 1/58±6 15
1/21±4/3 1/66±6 1/35±5/5 1/31±5/3 0/95±4/1 30
1/26±5 1/49±5 1/08±7 1/41±5/9 1/34±5 45

F=9/24 ،df=4 ،p-value≥0/001 نتيجه آزمون مقايسه كود

Two-)جدول 3 برآورد ضرايب مدل آناليز واريانس دوطرفه
way ANOVA) را نشان مى دهد. 

جدول 3. برآورد ضرايب مدل آناليز واريانس دوطرفه
سطح معنى دارى t ضريب تيمار

0/4 53 0/662 0/117 خاك اره

كود
0/002 3/17 0/645 ميوه

<0/001 05/31 1/052 ضايعات كاغذ
0/083 1/37 0/349 تركيبى
0/258 1/13 0/175 15

درصد حجمى
<0/001 -0/634 -0/531 30

بحث
ورمى  مناسب  نسبت هاى  كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج 
درصد  اثر  بررسى  جهت  مى كند.  تقويت  را  گياه  رشد  كمپوست، 
دوطرفه  واريانس  آناليز  آزمون  از  گياه  رشد  در  كود  و  حجمى 
استفاده شد كه با توجه به نتايج اين آزمون، رشد در محيط مشابه 

 ،p≥0/001) با كودهاى مختلف اختالف معنى دارى را نشان داد
برگ  كود  در  شده  مشاهده  اختالف  بيشترين   .(F=9/24 ،df=4
و كود با ضايعات كاغذ  بود (p=0/001 ،B=1/052). همچنين 
با توجه به نتايج به دست آمده، كود با خاك اره و تركيبى اختالف 
معنى دارى با تيمار برگ نداشت (p≤0/05). درصدهاى حجمى 
 ،F=12/36  ،p=0/001) بود  مؤثر  گياه  رشد  در  نيز  متفاوت 
df=2). ميانگين رشد در درصد حجمى 30 نسبت به 15 و 45 
اختالف معنى دارى داشت و كمتر از آن ها بود. در مطالعه ابريشم 
چى و همكاران (2006) نيز كه تأثير ورمى كمپوست بر جوانه زنى 
و رشد گياهچه اى ارقام موبيل و سوپراوربيناى گوجه فرنگى را مورد 
بررسى قرار دادند، عصاره ورمى كمپوست نتوانست رشد رويشى 
ارقام گياه مورد نظر را بهبود ببخشد، اما كاربرد نسبت هاى حجمى 
وزن  و  سطح  گياه،  ارتفاع  بر  معنى دارى  تأثير  كمپوست،  ورمى 
خشك برگ ساقه و وزن ريشه ها داشت. عالوه بر اين نتايج مطالعه 
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آن ها نشان داد كه كاربرد نسبت هاى پايين ورمى كمپوست اثرات 
بيشترين  به طورى كه  دارد؛  گوجه فرنگى  گياهچه  رشد  بر  بيشترى 
تأثير ورمى كمپوست در نسبت هاى 20 و 40 درصد حاصل شد كه 
با نتايج مطالعه حاضر همخوانى داشت (20). اثرات مثبت ورمى 
كمپوست يا عصاره آن بر جوانه زنى بذر تربچه و گوجه فرنگى نيز 
نگهدارى  ظرفيت  كمپوست  ورمى   .(21-23) است  شده  گزارش 
آب در خاك را باال برده و با توجه به اينكه جوانه زنى وابسته به 
ميزان زياد آب در خاك است، احتماالً اين خاصيت يكى از داليل 
تقويت جوانه زنى توسط ورمى كمپوست مى باشد، اما چون همين 
خاصيت در آزمايشات حاصل كه ذرات جامدى كه در جذب آب 
مى توانند  كه  داد  احتمال  مى توان  نداشته اند،  حضور  دارند  نقش 
به عنوان محرك جوانه زنى عمل كنند. ريز مغذى هاى زيادى در 
به  مى توان  آن  جمله  از  كه  دارند  وجود  كمپوست  ورمى  عصاره 

وجود هورمون هاى رشد در ورمى كمپوست اشاره كرد. پژوهش هاى 
ديگر حضور تنظيم كننده هايى از جمله اكسين، سيتوتوكسين و 

جيبرالين را در ورمى كمپوست گزارش كرده اند (24-26). 
حجمى  درصدهاى  حاضر  مطالعه  نتايج  اساس  بر   : نتيجه گيرى 
متفاوت در رشد گياه ترتيزك مؤثر بودند. ميانگين رشد در درصد 
حجمى 30 نسبت به درصد حجمى 15 و 45 اختالف معنادارى 
داشت و كمتر از آن ها بود. سطح 15 درصد حجمى تهيه شده از 
كود ورمى كمپوست توليدى، جهت رشد گياه و جوانه زنى سطح 
مناسبى مى باشد. در نتيجه كود توليدى از ورمى كمپوست براى 

استفاده در بخش كشاورزى داراى اهميت مى باشد.
تشكر و قدردانى

نويسندگان مقاله از معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى مشهد  
به دليل حمايت مالى پروژه كمال تشكر و قدردانى را اعالم مى دارد. 
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