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  چكيده

) (.Copsicum annuum Lدر نشاء فلفل شيرين  NPKبه منظور بررسي تاثير ورمي كمپوست و تغذيه فسفر بر رشد و نمو و جذب 
، 0( سطح  5در اين تحقيق ورمي كمپوست در . در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي انجام شد 86آزمايشي در سال 

نتايج بدست آمده . با سه تكرار مورد استفاده قرار گرفت) گرم سوپر فسفات تريپل 2و  0(و فسفر در دو سطح ) درصد 100و  50، 25، 10
درصد ورمي كمپوست  25درصد بهترين اثر را داشت و  سطح برگ در تيمار  50نشان داد كه در صفت ارتفاع، ورمي كمپوست در سطح 

بيشترين ميزان جذب .  ميزان جذب عناصر معدني نيتروژن و پتاسيم با افزايش ميزان ورمي كمپوست افزايش يافت. دبهترين نتيجه را نشان دا
 .درصد ورمي كمپوست مشاهده شد 25فسفر در تيمار 

  .ورمي كمپوست، فلفل شيرين، ، نشاء، رشد و نمو :كليدي واژگان
  

  مهمقد
داشتن ماهيت آلي، عالوه بر تامين بخشي از مواد غذايي مورد نياز گياه، از  مصرف كود هاي آلي به خصوص ورمي كمپوست به دليل

ورمي كمپوست مي تواند عالوه بر افزايش . آلودگي هاي خاك جلوگيري نموده و منبع خوبي براي حاصلخيزي خاك محسوب ميشود
و همكاران  فدريكو). 1995وماتي و گالي، ت(را كاهش دهد ) شيميايي(عملكرد گياهان، مشكالت استفاده از كودهاي غير ارگانيك 

شد، اما در  در گياه گوجه فرنگي اضافه كردن ورمي كمپوست باعث افزايش رشد طولي گياه به طور معناداريگزارش كردند ) 2007(
ز بعد از نشاء رو 100ولي عملكرد گوجه فرنگي به طور معناداري در . روز بعد از نشاء كاري اثر نداشت 85تعداد برگ و عملكرد در 

  .كاري افزايش يافت
  

  مواد و روش ها
گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف ورمي كمپوست و عنصر معدني فسفر آزمايشي در محل 

صورت اين آزمايش به  .استفاده شد California wander رقم تجاري از در اين تحقيق .فردوسي مشهد انجام شد دانشگاه
سطح ع فسفر  2و ) درصد حجمي  100و  50، 25، 10، 0(فاكتوريل و بر پايه طرح كامال تصادفي شامل پنج سطح  ورمي كمپوست 

پس از عبور از الك دو ميلي ) شن( نمونه هاي خاك. . با سه تكرار انجام شد) گرم سوپر فسفات تريپل به ازاي هر گلدان 2و  0(
ساعت چهل و هشت  .مخلوط گرديدبه صورت وزني ه صورت حجمي و كود سوپر فسفات تريپل متري با سطوح ورمي كمپوست ب

كه در مرحله  گرديد در هر گلدان بذر سه قبل از كاشت گلدان ها آبياري شدند تا آب اضافي زهكش شود و سپس اقدام به كشت
گياه، سطح برگ به ازاء هر نشاء و ميزان عناصر ، ارتفاع  صفات مورد بررسي .ظهور برگ هاي لپه دو گياهچه ضعيف تر حذف شدند
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، با دستگاه سطح برگ ) Leaf Area Index(شاخص سطح برگ . معدني فسفر، نيتروژن و پتاسيم در مرحله انتقال نشاء به زمين بود
، نيتروژن با S2000 UV / VIS، فسفر با دستگاه اسپكتروفتومتر مدل Spade Meter)(سنج، ميزان كلروفيل با دستگاه اسپد متر 

  . اندازه گيري شد FP7دستگاه ميكرو كجلدال و پتاسيم با فليم فتومتر مدل 
  

  نتايج و بحث
مقايسه ميانگين فاكتورهاي مورد بررسي نشان داد كه سطوح مختلف ورمي كمپوست بر ميزان ارتفاع گياه در مرحله انتقال تاثير داشته 

درصد  100درصد و  50بيشترين و كمترين ارتفاع به ترتيب در تيمارهاي ). P≤0,01(شد و اختالف معني داري بين تيمار ها مشاهده 
مقايسه ميانگين ها نشان داد كه اثر متقابل سطوح مختلف ورمي كمپوست و فسفر بر سطح برگ نشاء در . ورمي كمپوست مشاهده شد

 25فسفردار سطح  بيشترين سطح برگ در تيمار). P≤0,01(مرحله انتقال تاثير داشته و اختالف معني داري بين تيمارها مشاهده شد 
درصد ورمي  100درصد ورمي كمپوست مشاهده شد كه معني دار است و كمترين ميزان سطح برگ در تيمار بدون فسفر سطح 

درصد ورمي كمپوست شده  100و  50در اين آزمايش افزودن فسفر در باعث كاهش ميزان سطح برگ در محيط . كمپوست است
علت اين افزايش را به قابليت جذب بيشتر عناصر غذايي تعميم نمي دهد بلكه افزايش در فعاليت ) 2004(است آرانكون و همكاران 

مقايسه ميانگين نشان داد كه اثر متقابل   .ميكروارگانيزم ها كه ناشي از فعاليت كرم خاكي است را علت اين افزايش مي داند
ر بر ميزان نيتروژن جذب شده توسط برگ در مرحله انتقال تاثير داشته و اختالف معني داري سطوح مختلف ورمي كمپوست و فسف

درصد ورمي كمپوست مشاهده  100بيشترين ميزان نيتروژن جذب شده در تيمار فسفر دار سطح ). P≤0,01(بين تيمارها مشاهده شد 
نتايج نشان مي دهد كه . است كه اختالف معني دار مي باشد شد و كمترين ميزان نيتروژن جذب شده در تيمار بدون فسفر سطح شاهد

ليوت و ا. افزايش فسفر باعث افزايش نيتروژن شده است كه اين با انتظاري كه از واكنش نيتروژن نسبت به فسفر مي رود مطابقت دارد
مقايسه ميانگين ها  نشان داد كه اثر متقابل بيان كردند كه ورمي كمپوست باعث افزايش نيتروژن نيتراتي مي شود، ) 1990(همكاران 

سطوح مختلف ورمي كمپوست و فسفر بر ميزان پتاسيم جذب شده توسط برگ در مرحله انتقال تاثير داشته و اختالف معني داري بين 
مشاهده شد درصد ورمي كمپوست  100بيشترين ميزان پتاسيم جذب شده در تيمار فسفر دار سطح ). P≤0,01(تيمارها مشاهده شد 

فردريكسون و همكاران ( كمترين ميزان پتاسيم جذب شده در تيمار بدون فسفر سطح شاهد است كه اختالف معني دار مي باشد
مقايسه ميانگين نشان داد كه اثر متقابل سطوح مختلف ورمي كمپوست و فسفر بر ميزان فسفر جذب شده توسط برگ در ) )1997(

بيشترين ميزان فسفر جذب شده در تيمار فسفر ). P≤0,01(ختالف معني داري بين تيمارها مشاهده شد مرحله انتقال تاثير داشته و ا
درصد ورمي كمپوست مشاهده شد كه معني دار است و كمترين ميزان فسفر جذب شده در تيمار بدون فسفر سطح  25دار سطح 

ارش كردند كه افزايش ميزان ورمي كمپوست باعث افزايش گز) 2003(رناتو وهمكاران . شاهد است كه، اختالف معني دار مي باشد
  .فسفر مي شود
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  تجزيه واريانس تاثير ورمي كمپوست، فسفر و اثرات متقابل آنها بر برخي صفات كمي و كيفي نشاء فلفل شيرين 1جدول 
  فسفر

 )پي پي ام(

نيتروژن 
 )درصد(

  پتاسيم
 )پي پي ام(

 بع تغييرمنا درجه آزاي ارتفاع نشاء سطح برگ

359433.133 ** 0.021 ** 33039.409 ** 532.665 ** 0.449  ns 14 
اثر متقابل ورمي 
 كمپوست و فسفر

 فسفر 1 ** 0.867 ** 1166.665 ** 137119.835 ** 0.070 ** 633 .419373

 ورمي كمپوست 4 ** 8.746 ** 2234.656 ** 1440257.578 ** 0.569 ** 8399200.333

  عدم تفاوت معني دار nsمعني دار در سطح احتمال يك درصد **سطح احتمال پنج درصدمعني دار در *
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Abstract 
It was researched for study of five levels of vermicompost (0, 10, 25, 50 and 100%) and two levels 
of phosphorus mineral element (0 and 2 g) on qualities and quantities of pepper transplant 
(Capsicum annuum L.)At Ferdowsi university of mashhad in 1386. Results showed that in 50 
percent treatment it was witnessed that stem length showed a significant increase relative to control 
plant. Leaf Area Index was maximum in 25 percent of vermicompost treatment. In addition that 
mineral elements absorption of Nitrogen and Potassium were increased by increase of 
vermicompost . phosphorus absorption was increased by 25 percent of vermicompost. 
Key Words: Vermicompost, Sweet Pepper, Transplant, Growth and Develipment 
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