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چکیده
با توجه به اهمیت کودهای زیستی و استفاده بهینه از آنها در کشاورزی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ورمیکومپوست و قارچ تریکودرما بر برخی
خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کرفس پایهریزی شد .این طرح به صورت یک آزمایش گلدانی تحت شرایط کشت بدون خاک در گلخانه ،در قالب آزمایش
فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با  4غلظت قارچ  Trichoderma harzianumجدایه  : BIصفر درصد (شاهد) 5 ،درصد 01 ،درصد و  05درصد
حجم 51لیتری آب مصرفی و همچنین  4تیمار ورمی کمپوست شامل :صفر درصد (شاهد) 55 ،درصد 51 ،درصد و  55درصد حجم گلدان با  3تکرار اجرا
شد .نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از اثر مثبت کاربرد توام ورمیکمپوست و قارچ تریکودرما بود .به طوریکهه بیشهترین وزن خشهک سهاقه (44/53
گرم) ،تعداد برگ ( 44عدد) ،قطر ساقه ( 05میلیمتر) و میزان کلروفیل و کاروتنوئید در کاربرد ورمیکمپوست × قارچ تریکودرما نسبت به تیمهار شهاهد
مشاهده شد .طول ساقه اصلی به میزان ( 55/51سانتیمتر) تحت تاثیر قارچ با غلظت  01درصد در بیشترین میزان نسبت به سایر تیمارها بود ،همچنهین
تیمار  51درصد حجمی ورمیکمپوست بیشترین طول ریشه ( 34/44سانتیمتر) را داشت .بیشترین میزان کلروفیل  aدر اثر متقابهل ورمهیکمپوسهت 55
درصد و غلظت قارچ  05درصد ( 01/15میلیگرم در گرم وزن تر برگ) مشاهده شد .به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد ورمیکمپوست در بستر کشت
و استفاده از عصاره قارچ تریکودرما با تیمار هم زمان از عصاره قارچ  05درصد × ورمیکمپوست  55باعهث بهبود رشد و عملکرد گیاه کرفس مهیشهوند
که میتوان استفاده از آنها را در جهت بهبود رشد و عملکرد گیاه کرفس توصیه کرد.
واژههای کلیدی :جدایه  ،Biغلظت ،کود زیستی ،مورفولوژیکی

مقدمه

54321

کرفس با نام علمی  Apium graveolensاز خانواده ،Apiaceae
گیاهی دوساله و محصول فصل خنک است که در ابتدا به عنوان گیاه
دارویی ،سپس به عنوان گیاه ادویهای و در آخر به عنهوان یهک گیهاه
خوراکی کشت شده است .کرفس حاوی مقادیر نسبتا خوبی از ویتامین
آ ،پتاسیم و سدیم میباشد و هر  011گرم کرفس تازه  04کیلوکهالری
انرژی و  45درصد آب دارد (  .(4CCRABدر دهههههای گذشهته بهه
دلیل مصرف کودهای شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله
انواع آلودگیهای آب و خاک و مشکالتی در خصوص سالمتی انسان
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و دیگر موجودات زنده به وجود آمد .سیاست کشاورزی پایدار و توسعه
پایدار کشاورزی ،متخصصهین را بهر آن داشهت کهه هرچهه بیشهتر از
موجودات زنده درخاک در جهت تأمین نیازههای غهذایی گیهاه کمهک
بگیرند و بدین سان بود که تولید کودهای زیستی آغاز شهد ( 5و .)51
در بین ابزارهای بیولوژیکی مورد استفاده توسط محققان در زمینه
کشاورزی پایدار میتوان به قارچ تریکودرما و گونههای مختلﻒ آن
اشاره کرد .براساس پژوهشهای مختلﻒ بهنظر مه هیرسه هد که هه این
میکروارگانیسم با دارا بودن توان رقابت غذایی و مکانی باﻻ ،استقرار و
اسپورزایی فراوان در محیط خاک و بهویژه اطراف ریشه اغلب گیاهان
زراعی و غیرزراعی و توان القاء مقاومههت در گیههاه ،نههه تنهههها باعث
کاهش عوامل بیمارگر در خاک میشود بلکه در مواردی به همراه یک
سری مکانیسمهه های بیوشه هیمیایههی باعث تحریک به رشد اندامهای
زیرزمینی یا هوایی برخی از این گیاهان میگردد ( 51 ،01 ،05 ،5و
 .)50بررسیها نشان میدهد که قارچ تریکودرما تحت مکانیسمهههای
خاصی مانند ترشح آنزیم (زیالناز و سلوﻻز که میتوانند مستقیماً تولید
اتیلن در گیاه را به منظور واکنش دفاعی در حضهور عامههل بیمههاریزا

093

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،43شماره  ،4پاییز 9411

تحریک نمایند) ،تولید آنتی بیوتیک ،نفوذ به باکتریهها و قهارچهههای
بیماریزا ،دفع مسمومیت و افزایش انتقال قند و اسههیدهای آمینههه در
ریشه گیاهان موجب ایجاد مقاومت القهائی در برابهر تهنش و کنتههرل
بیولوژیک بیمهاریههای خهاکزی مهیشهود ( .)05میزان افزایش رشد
گیاهان تحت تأثیر قه هارچ تریکودرمه ها در میزبانهای مختلﻒ متفاوت
بوده است .به عنوان مثال ،زمانههههههههههههیکه تریکودرما (به صورت
سوسپانسیون کنیدی) به عنهوان افههزایش دهنده رشد به خاک اضافه
گردید موجب افهزایش وزن خههشک گیاه در گوجهفرنگی و فلفل شد.
همچنین عالوه بر مزایای کنترل بیولوژیک این گونه قارچهها ،بهبهود
فعالیت میکروارگانیسهمههای خهاک و خصوصهیات رشهدی گیاهههانی
ماننهد زیهره ( ،)04خیار ( ،)54اسفناج ( ،)34نخود فرنگهی ( ،)54سهویا
( ،)53قارچ صدفی ( ،)55در تیمار با گونههای مختلﻒ قارچ تریکودرمها
ماننهد  T. koningii ،T. hamatum،T. viridae ،T. virensو بهه
ویژه  T. harzianumگزارش شده است.
بر خالف کودهای سنتی یا بقایای دامی ،فرایند کمپوسهت کهردن
یک مدیریت فعال بقایای آلی به منظور بهینه سازی شرایط میباشد و
امکان تجزیه سریع و اتالف کمتر مواد مغذی را فراهم میکنهد (.)33
یکی از چالشههای اصهلی در سیسهتمههای ارگانیهک ،همزمهانی آزاد
سازی مواد مغذی (به ویهژه نیتهروژن) از مهواد آلهی ،مطهابق بها نیهاز
محصول می باشد .امروزه عاملهای زیستی ماننهد تریکودرمها ،بهرای
بهبود اثر بخشی اصالح کنندههای آلی ،بهبود در جذب مواد مغهذی و
رشد محصول مورد استفاده قرار میگیرند ( .)44ورمیکمپوسهت یهک
اصالح کننده آلی غنی از مواد مغذی و فعال از نظهر میکروبیولهوژیکی
اسههت کههه در نتیجههه عمههل متقابههل بههین کههرمهههای خههاکی و
میکروارگانیسمها هنگام تجزیه ماده آلی تولید میشود ( .)55این نهوع
کود آلی شامل فضوﻻت گونههای خاصی از کرمهای خاکی است کهه
در نتیجه تغییر ،تبدیل و نسبی بهاز مانهدهههای آلهی در طهی عبهور از
دستگاه گوارش این جانوران به وجود مهیآیهد ( .)3در طهی تحقیقهات
صورت گرفته مشخص شد که ورمی کمپوست تهاثیر مثبتهی بهر روی
رشد ،توسعه گیاه و عملکرد محصهوﻻت زراعهی دارد ( .)30همچنهین
تاثیر مثبت ورمی کمپوست بر فلفل ،گوجه فرنگی ،ریحهان و گیاههان
دیگر و تاثیر آن بر عملکرد وزنی ،کیفیت و بلوغ آنها بررسی شده است
( .)4آتیه و همکهاران ( ، )5115ماسهکولو و همکهاران ( )0444نشهان
دادند که ورمیکمپوست ها دارای هومات ها هستند ( 5و  .)35برخهی
از اثرات این مواد ،نشان دهنده این است که رشد گیاهان خیلی شهبیه
به کاربرد مواد تنظیم کننده رشد و هورمونهای گیاهی میباشد( 45و
 .)0ثابت شده است که در شرایط گلخانههای غلظهتههای کهم اسهید
هیومیک استخراج شده از ورمیکمپوسهت بهه علهت افهزایش تجمهع
عناصر غهذایی باعهث افهزایش رشهد گیهاه مهیشهود ( .)5آرانکهون و
همکههاران ( )5114بیههان کردنههد کههه افههزایش مههواد هیههومیکی در
ورمیکمپوستها میتواند دلیلی برای افزایش عملکرد رشهد در تهوت

فرنگی باشد ( .)5ماسکولو و همکاران ( )0444گزارش کردند که مهواد
هیومیکی استخراج شده از ورمیکمپوست ،مواد اکسین مانندی ترشهح
میکنند که برای رشد سلول و متابولیسهم نیتهرات در ههویج موثرنهد
(.)35
با توجه به موارد مطرح شده لزوم تحقیقات مهرتبط بها کشهاورزی
پایدار هدف این تحقیق بررسی اثر مقادیر مختلهﻒ ورمهیکمپوسهت و
غلظتهای گوناگون قارچ تریکودرما جدایهه  Biبهر روی خصوصهیات
مختلﻒ گیاه کرفس بوده است.

مواد و روشها
ایههن پههژوهش بههه منظههور بررسههی اثههرات قههارچ تریکودرمهها و
ورمیکمپوست به عنوان یهک کهود زیسهتی محهرک رشهد در محهل
گلخانه تحقیقاتی دانشهکده کشهاورزی دانشهگاه فردوسهی مشههد بها
میانگین دما شبانه روز  05-55درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی -51
 41درصد پایه ریزی و اجرا شد .تحقیق حاضر ،به صورت یک آزمایش
گلدانی تحت شرایط کشت بدون خاک در گلخانه ،در قالهب آزمهایش
فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با  3تکرار انجام شد .فاکتور اول
شهههامل  4غلظهههت قهههارچ تریکودرمههها هاریزیهههانوم جدایهههه BI
( :)Trichoderma harzianum BIصفر درصد (شاهد) 5 ،درصد01 ،
درصد و  05درصد حجم 51لیتری آب مصرفی بهود .فهاکتور دوم نیهز
شامل 4تیمار ورمی کمپوست :صهفر درصهد (شهاهد) 55 ،درصهد51 ،
درصد و  55درصد حجم گلدان بود .جدایه مهورد اسهتفاده تریکودرمها
هارزیانوم از کلکسیون قارچ معتبر و ایزولهه شهده گهروه گیاهپزشهکی
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شد .به منظور تهیهه
عصاره قارچ پس از انتقهال قسهمتی از پیکهر رویشهی قهارچ بهه درون
محیط کشت سیب زمینی دکسترو آگار ،در پتری دیشهایی بهه قطهر
 01سانتیمتر (در اتوکالو و در دمای  051درجه سانتیگراد بهه مهدت
 51دقیقه) در دمهای  55درجهه سهانتیگهراد در آون بهه مهدت  5روز
نگهداری شدند تا قارچها به رشد مناسهبی جههت انتقهال مرحلهه بعهد
برسند .از محهیط کهشت نیمه انتخههابی داوه ( )Davestکهه شههامل
یک گههرم کلسهیم نیتهرات ،یهک گرم کلسهیم کلریهد 551 ،میلیگرم
پتاسیم نیترات 551 ،میلیگهرم منوپتاسهیم فسهفات 51 ،میلههیگههرم
اسید سیتریک 5 ،گرم سوکروز 55 ،گرم آگار 31 ،میلیگرم سهه هولفات
استرپتومایهسین به ازای هر لیتهر آب مقطهر و محهیط کههشت دارای
 1/5گهرم سولفات منیزیم 1/4 ،گههرم دی پتاسهیم فسهفات 0/5 ،گرم
کلرید پتاسیم 3 ،گرم گلوکز 51 ،گرم آگار بهازای ههر لیتهر آب مقطهر
بود ،استفاده شد ( .)41این محیط کشت درون ارلنهایی  5لیتری کهه
از قبل به وسیله اتوکالو در دمای  051درجه سانتیگهراد در فشهار 01
اتمسفر استریل شده بودند ریخته شد .سپس انتقال پرگنه جدایهههای
قارچ به داخل ارلنها انجام شد؛ بدین منظور بها اسهتفاده از اسهکارپل
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قطعاتی به ابعاد  5×5سانتیمتر از پیکر رویشی قارچها کهه همهراه بها
محیط کشت سیب زمینی دکسترو آگار بود به ارلنها منتقل شد و پس
از هر بار انتقال اسکارپل مورد اسهتفاده توسهط شهعله چهراغ اسهتریل
گردید .ارلنها به جهت هوادهی بر روی شهیکر ،0بهه مهدت  1روز در
دمای  55درجه سانتیگراد نگهداری شدند .پس از این مدت فاز جامد
از فاز مایع توسط یک پارچه ململ که ته آن پشم شیشه ریخته شهده
بود ،جدا شده و فاز مایع (عصاره) جهت اسهتفاده در مراحهل بعهدی در
یخچال نگهداری شد .جهت تغذیه و آبیاری گیاهان ،میزان کهل نیهاز
روزانه به آبیاری (محلول غذایی +عصاره قهارچ)  011درصهد در نظهر
گرفته شد 51 ،درصد از ایهن مقهدار شهامل عصهاره جدایهه  BIقهارچ
تریکودرما و 11درصد از کل نیاز روزانه گیاه از محلول غذایی هوگلند5
تأمین گردید .در همین مدت دوره آبشهویی کامهل جههت شستشهوی
نمکهای تجمع یافته در بستر کشت انجام شد .جههت اعمهال تیمهار
ورمیکمپوست ،ابتدا حجم گلدانها اندازهگیری شد که بر این اسهاس
 51، 55و  55درصد از حجم گلدان با ورمیکمپوست پر گردیهد .بهذور
کرفس در سینیهای نشاء به صورت سطحی کاشته شد .نشاءها بعد از
گذشت  01هفته آماده انتقال به بستر اصلی شدند .گلهدانههای مهورد
استفاده از نوع پالستیکی با قطهر دهانهه  51سهانتیمتهر و ارتفهاع 55
سانتیمتر بودند .بستر کشت گیاه ،مخلوطی شامل  51درصد کوکوپیت
و  11درصد پرﻻیت بهود کهه ریشهه در ایهن بسهتر بهه راحتهی قابهل
جداسازی باشد .پس از برداشت کامهل گیاههان در زمهان رسهیدن بهه
اندازه تجاری ،زمانی که دسته کاملی از مجموعه دمبرگها ایجاد شهد
( 41روز بعد از نشاء) صفات مورفولوژیکی که شامل :وزن تر و خشک
ریشه و ساقه ،تعداد برگ ،قطر ساقه ،طول ساقه و ریشه مورد بررسهی
قرار گرفتند .وزن تر و خشک ریشه گیاه ،با استفاده از ترازوی دیجیتال
مارک  ANDبا دقت  1/10گرم اندازهگیری گردید .وزن خشک پهس
از قرار دادن نمونهها در آون با دمای  55درجه سانتیگهراد بهه مهدت
 41ساعت ،تعیین شهد .همچنهین قطهر سهاقه بها اسهتفاده از دسهتگاه
کولیس با دقت  1/10میلیمتر اندازه گیری شد .طول ریشه و ساقه به
طور جداگانه در آزمایشگاه به وسیله خطکهش بهر حسهب سهانتیمتهر
اندازه گیری شد .مقدار کلرفیل  b ،aو کاروتنوئید به ترتیهب در طهول
موجهای  443نانومتر 453 ،نهانومتر و  451نهانومتر توسهط دسهتگاه
اسپکتروفتومتر مقدار جذب قرائت شد و در نهایت با استفاده از رابطه 0
میزان کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئید بر حسب میلیگرم بر گرم وزن
تر نمونه بدست آمد ( .)05دادههای حاصل از این تحقیق با استفاده از
نرم افزار  JMP8مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفهت مقایسهه میهانگین
صفات با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد انجام شد.
رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excel 2013انجام شد.
1- Shecker
2- Hogaland

()0

Chl a = 15.65 A666 – 7.340 A653
Chl b = 27.05 A653 – 11.21 A666

= Cx+c
Chl T = Chl a + Chl b + Cx+c

نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر سطوح مختلﻒ ورمی کمپوست
و غلظتهای مختلﻒ قارچ تریکودرما بهر خصوصهیات فیزیولهوژیکی و
مورفولوژیکی گیاه کرفس در جداول ( 5و  )0آورده شده است .در ادامه
هر صفت به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
وزن تر ساقه

بر اساس جدول  0استفاده از قارچ تریکودرما در سطح احتمهال 5
درصههد بههر وزن تههر سههاقه اثههر معنههی داری داشههت ،همچنههین تیمههار
ورمیکمپوست در سطح احتمال  0درصد معنیدار بود ،اما اثهر متقابهل
این دو تیمار بر روی وزن تر ساقه اثر معنهیداری نداشهت .سهطح 55
درصد ورمیکمپوست بیشترین میزان وزن تر ساقه ( 345/44گهرم) را
نسبت به سطوح دیگر داشت .پس از آن سطح  51درصد قرار گرفت و
کمترین میزان را شاهد ( 041/40گرم) نشان داد (جدول  .)4در تیمهار
غلظتهای مختلﻒ قارچ سطح  05درصهد بیشهترین میهزان وزن تهر
ساقه ( 341/51گرم) را نسبت به تیمارههای دیگهر داشهت و در میهان
غلظتهای  5و  01درصد اختالف معنیداری مشاهده نشهد .کمتهرین
وزن تر ساقه به میزان  540/51گرم در تیمار شهاهد نشهان داده شهد
(جدول  .)3بسیاری از محققان بر این باورند کهه کهه بهه طهور عمهده
جدایههای مختلﻒ قارچ تریکودرما بها تولیهد مهواد بیوشهیمایی باعهث
تحریک رشد گیاهان میشوند و یا باعث کاهش اثرات ممانعت از رشد
برخی ترکیبات ،توکسینهای زیستی و شیمایی مهیشهوند ( 31 ،00و
 .)51بر اساس گزارشات موجود ،کاربرد ورمیکمپوست بها غلظهت 31
درصد حجمی در گیاه زینتی لیلیوم باعث افزایش سطح برگ ،وزن تهر
و خشک گیاه و همچنین ارتفاع گیهاه شهد ( .)35همچنهین وزن تهر و
خشک ساقه گیاه لوبیا تحت تاثیر کاربرد ورمیکمپوست افزایش قابهل
توجهی نسبت به تیمار شاهد داشت که با نتایج این تحقیق هم راسهتا
میباشد ( .)54این در حالی است که محققان معتقدند افزایش وزن تر
و خشک پیکره گیاه در صورت کاربرد ورمیکمپوست ،احتماﻻ به دلیل
وجود مقدار باﻻی اسیدهای هیومیک در این کهود زیسهتی مهیباشهد
(.)41
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 طول ساقه و ریشه در، وزن تر و خشک ریشه، تجزیه واریانس تاثیر ورمی کمپوست و غلظت های مختلف قارچ بر وزن تر و خشک ساقه-1 جدول
گیاه کرفس
Table 1- ANOVA (Mean Squares) for the effect of vermicompost and different Fungal concentrations on stem fresh and dry
weight, root fresh and dry weight and stem and root length in celery

میانگین مربعات
منابع تغییر

Stem fresh
weight

Shoot dry
weight

Root fresh
weight

وزن تر ساقه

وزن خشک ساقه

وزن تر ریشه

3

32419.5*

285.69*

6024.76**

3

115796.7**

1190.04**

9

7166.3ns

32

4211.3

Root dry
weight
وزن خشک

Stem
length

Root
length

طول ساقه

طول ریشه

134.29**

780.49**

18.42ns

6019.36**

147.28**

125.26*

91.72*

156.18*

801.16*

30.37*

27.81ns

39.96ns

45.41

231.81

13.06

36.29

21.16

df

Source of variation

غلظت قارچ
Concentration of fungus

ورمی کمپوست
Vermicompost

غلظت قارچ×ورمی کمپوست
Concentration of fungus ×
Vermicompost

خطا
Error

ریشه

 پنج درصد و عدم معنیداری، به ترتیب معنیداری در سطح یک درصدns  * و،**
*: Significant at p ≤ 0.05. **: Significant at p ≤ 0.01. ns: non- significant.

 قطر ساقه فرعی و رنگیزههای برگ کرفس، تجزیه واریانس تاثیر ورمی کمپوست و غلظت های مختلف قارچ بر تعداد برگ-2 جدول
Table 2- ANOVA (mean squares) for the effect of vermicompost and different fungal concentrations on leaf number, stem
diameter, and leaf pigments of celery

میانگین مربعات
درجه

منابع تغییر

Number of
leaves

Stem
diameter

Chlorophyll
a

Chlorophyll
b

Carotenoids

Total
chlorophyll

کاروتنوئید

کلروفیل کل

Source of variation

آزادی
df

تعداد برگ

قطر ساقه

غلظت قارچ

3

297.47**

13.86**

14.57*

1.72**

1.43**

25.4ns

3

691.36**

33.51**

1.92ns

0.45ns

0.24*

2.25ns

9

118.75**

4.64*

13.32**

1.43**

0.16*

4.56ns

32

11.56

1.34

0.72

0.16

0.05

9.34

Concentration of fungus

ورمی کمپوست
Vermicompost

غلظت قارچ×ورمی کمپوست
concentration of fungus ×
Vermicompost

خطا
Error

a

کلروفیل

b

کلروفیل

 پنج درصد و عدم معنیداری،به ترتیب معنیداری در سطح یک درصدns  * و، **
*: Significant at p ≤ 0.05. **: Significant at p ≤ 0.01. ns: non-significant.

– اثر قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه کرفس3 جدول
Table 3- The effect of Trichoderma on some morphological traits of celery

غلظت تریکودرما
Concentration of Trichoderma (%)

شاهد
Control
5
10
15

وزن تر ساقه

طول ساقه

Stem fresh weight
(g)

Stem length
(cm)

241.58 c

57.87c

277.58 b
292.5 b
340.58 a

70.75 ab
77.2 a
67.25 b

.) نمیباشندLSD ،p<0.05( اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (LSD, p<0.05).

بررسي تغییرات رشدي گیاه كرفس ( )Apium graveolensتحت تیمار ورمي كمپوست و قارچ090 ...
جدول  –4اثر ورمیکمپوست بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه کرفس
Table 4- The effect of vermicompost on some morphological traits of celery

طول ریشه

طول ساقه

وزن تر ساقه

Root length
)(cm

Stem length
)(cm

Stem fresh weight
)(g

ورمی کمپوست
)Vermicompost (%

35.45 a

63.67 b

140.91 d

شاهد

36.5 a
36.66 a
30.78 b

69.08 a
71.25 a
69.08 a

295.66 c
321 b
367.66 a

Control
25
50
75

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار ( )LSD, p<0.05نمیباشند.
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (LSD, p<0.05).

وزن خشک ساقه

با توجه به نتایج تجزیهه واریهانس اسهتفاده از قهارچ تریکودرمها و
ورمیکمپوست به همراه هم در سطح احتمال  5درصد بر وزن خشهک
ساقه گیاه کرفس اثر معنیداری داشت (جدول  .)0اثر ساده کاربرد هر
کدام از این تیمارها در سطح احتمال  5درصد برای کهاربرد قهارچ و در
سطح احتمال  0درصد برای استفاده از ورمیکمپوست اثر معنهی داری
داشت .اثر متقابل تیمار ورمیکمپوست و غلظتهای مختلﻒ قارچ بهر
وزن خشک ساقه در شکل  0نشان داده شده است .با توجه به مقایسه
میههانگین ،بیشههترین میههزان وزن خشههک سههاقه در اثههر متقابههل
ورمیکمپوست  55درصد در غلظهت قهارچ  05درصهد ( 44/53گهرم)
مشاهده شد که با اثر متقابل ورمیکمپوست  51درصد در غلظت قارچ
 01درصد و همچنین بها اثهر متقابهل ورمهی کمپوسهت  55درصهد در
غلظت قارچ  05درصد اختالف معنیداری نداشت .کمترین میزان وزن

خشک ساقه در اثهر متقابهل سهطح ورمهیکمپوسهت صهفر درصهد در
غلظتهای مختلﻒ قارچ مشاهده شد به این معنهی کهه غلظهتههای
مختلﻒ قارچ به تنهایی نتوانستند در میزان وزن خشک ساقه افهزایش
ایجاد کند (شکل  .)0جدایههای مختلﻒ قارچ تریکودرما باعث افزایش
رشد در گیاهان میشوند که این تحریک در میهزان رشهد بهر اسهاس
تولید مواد شیمیایی است ( 31 ،00و  .)51در یک آزمهایش گلخانههای
اضافه کردن سوسپانسیون کنیدیایی تریکودرما به بستر کاشت افزایش
معنیداری در وزن خشک گیاهانی مثل گوجه فرنگی ،فلفل و خیار شد
( .)1همچنین بر اساس آزمایشات صورت گرفتهه بهر روی بوتههههای
گوجه فرنگی ،به این نتیجه رسیدند کهه اسهتفاده از تیمهار تریکودرمها
باعث افهزایش  05/4درصهدی وزن خشهک انهدام ههوایی ایهن گیهاه
میشود ( )31که با نتایج این تحقیق هم سو میباشد.

شکل  -1اثر متقابل ورمی کمپوست × غلظت قارچ تریکودرما بر روی میزان وزن خشک ساقه در گیاه کرفس
)Figure 1- The Interaction effect of vermicompost ×fungal concentration on the stem dry weight in Celery (LSD, p≤0.05

093

نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،43شماره  ،4پاییز 9411

وزن تر ریشه

قارچ تریکودرما و ورمیکمپوست ههر کهدام در سهطح احتمهال 0
درصد بر میزان وزن تهر ریشهه اثهر معنهیداری گذاشهتند (جهدول ،)0
همچنین کاربرد این دو تیمار به همراه هم نیز بر روی میزان وزن تهر
ریشه در سطح احتمال  5درصد اثر معنیداری داشت .اثر متقابل تیمار
ورمیکمپوست و غلظتهای مختلﻒ قارچ بر وزن تر ریشه در شکل 5
نشان داده شده است .با توجه به مقایسه میانگین ،بیشترین میزان وزن
تر ریشه در اثر متقابل ورمهی کمپوسهت  55درصهد در غلظهت صهفر
درصد غلظت قارچ ( 054/13گرم) مشهاهده شهد کهه بها اثهر متقابهل
ورمههیکمپوسههت  55درصههد در غلظههت قههارچ صههفر درصههد اخههتالف
معنهیداری نداشههت .کمتههرین میههزان وزن تههر ریشههه در اثههر متقابههل
ورمیکمپوست صفر درصد به همهراه غلظهت قهارچ  5درصهد (33/53
گههرم) مشههاهده شههد (شههکل  .)5در بررسههی درصههدهای متفههاوتی از
تریکودرما ،جدایهها اثرات متفاوتی را در وزن تر و خشک اندام هوایی و
ریشهه کهاهو نشهان دادنهد ( .)31نتهایج مطالعهه قهارچ تریکودرمها بهر

شاخصهای رشدی گیاه خیار نشان داد کهه وزن تهر و خشهک انهدام
هوایی و ریشهها با افزایش غلظت قارچ افزایش مییابند به طوریکهه
 55/1درصد وزن تر اندام هوایی و  51/4درصد وزن تر ریشهه نسهبت
به شاهد افزایش داشت .این محققین ایهن گونهه نتیجهه گرفتنهد کهه
استفاده از قارچ تریکودرما به عنوان محرک رشد گیهاهی در تولیهدات
گیاهی اثر ویژهای خواهد داشت ( 53و  .)55همچنین تحقیقاتی که بر
روی گوجهه فرنگهی صهورت گرفهت نشهان دهنهده اثهر مثبهت قههارچ
تریکودرما در افزایش میزان وزن تر و خشک اندام هوایی و زیر زمینی
نسبت به تیمار شاهد بود ( .)34در نهایت این افزایش وزن تر و خشک
در انهدامهههای هههوایی و زمینهی بههه علههت خاصهیت تنظههیم کننههدگی
فاکتورهای رشدی در گیاه میباشد ( .)55همان طور که در ادامه نتایج
این پهژوهش خهواهیم دیهد ،ورمهیکمپوسهت باعهث افهزایش میهزان
کلروفیل نیز میشود ،بنابراین باعث افزایش میزان فتوسنتز و سهوخت
و ساز در گیاه میشود کهه خهود باعهث افهزایش در میهزان وزن تهر و
خشک است که با نتایج سایز محققین همسو میباشد ( 53و .)45

شکل  -2اثر متقابل ورمی کمپوست × غلظت قارچ تریکودرما بر روی میزان وزن تر ریشه در گیاه کرفس
Figure 2- The interaction effect of vermicompost × concentration of Trichoderma fungi on the fresh weight of roots in Celery
)(LSD, p≤0.05

وزن خشک ریشه

قارچ تریکودرما و ورمیکمپوست ههر کهدام در سهطح احتمهال 0
درصد بر میزان وزن تهر ریشهه اثهر معنهیداری گذاشهتند (جهدول ،)0
همچنین کاربرد این دو تیمار به همراه هم نیز بر روی میزان وزن تهر
ریشه در سطح احتمال  5درصد اثر معنیداری داشت .اثر متقابل تیمار
ورمیکمپوست و غلظتهای مختلﻒ قهارچ بهر وزن خشهک ریشهه در

شکل  3نشان داده شده است .با توجه به مقایسه میانگین ،بیشهترین
میزان وزن خشک ریشه در اثر متقابل ورمهیکمپوسهت  55درصهد در
غلظت صفر درصد غلظت قارچ ( 54/15گرم) مشاهده شد و بعد از آن
اثر متقابل ورمیکمپوسهت  51درصهد در غلظهت قهارچ صهفر درصهد
بیشترین میزان را داشت .کمتهرین میهزان وزن خشهک ریشهه در اثهر
متقابل ورمیکمپوست صفر درصد در غلظهت قهارچ 05درصهد (4/50
گرم) مشاهده شد (شکل  .)3همهانطهور کهه سهایر تحقیقهات نشهان

بررسي تغییرات رشدي گیاه كرفس ( )Apium graveolensتحت تیمار ورمي كمپوست و قارچ093 ...
میدهند ،استفاده از تیمار ورمهیکمپوسهت باعهث افهزایش  05تها 51
درصدی وزن خشک اندام هوایی و زمینی گیاه مهیشهود ( 4 ،4و )53
که با نتایج این تحقیق هم سو میباشد .زیرا کهه ورمهیکمپوسهت بها

تاثیر بر افزایش میزان کلروفیل به صورت مستقیم بر میزان فتوسنتز و
سوخت و ساز در گیاه نیز اثر بیشینه دارد که در نهایت افزایش میزان
وزن تر و خشک در گیاه را میتوان دید.

شکل  -3اثر متقابل ورمی کمپوست × غلظت قارچ تریکودرما بر میزان وزن خشک ریشه در گیاه کرفس
Figure 3- The interaction effect of vermicompost × concentration of Trichoderma fungi on the dry weight of roots in Celery
)(LSD, p≤0.05

طول ساقه

نتایج نشان دهنده اثر معنیدار کاربرد قهارچ تریکودرمها در سهطح
احتمال  0درصد و کاربرد ورمیکمپوست در سهطح احتمهال  5درصهد
است (جدول  .)0این در حهالی اسهت کهه اثهر متقابهل ایهن دو تیمهار
معنیدار نشد .با توجه به جدول  ،4بین سطوح مختلﻒ ورمیکمپوست
اختالف معنیداری مشاهده نشد ولی بین تیمار شاهد و سطوح مختلﻒ
ورمیکمپوست اختالف معنیداری مشاهده شد و شاهد کمترین میزان
طول ساقه ( 43/45سهانتیمتهر) را نشهان داد .در تیمهار غلظهتههای
مختلﻒ قارچ سهطح  01درصهد بیشهترین میهزان طهول سهاقه (55/5
سانتیمتر) را نسبت به تیمارهای دیگر داشهت و بعهد از آن غلظهت 5
درصد بیشترین میزان و کمترین میزان را شهاهد ( 55/51سهانتیمتهر)
نشان داد (جدول .)3اثر مثبت قهارچ تریکودرمها بهر روی نشهاء گوجهه
فرنگی و خیار با نتایج این تحقیق مطابقت دارد ( .)34نتایج ما در ایهن
تحقیق در رابطه با تاثیر مثبت ورمیکمپوست بر ارتفاع با نتهایج سهایر
محققان بر روی بادمجان ،بامیه و گوجه فرنگی ( ،)03بر گوجه فرنگی
و همیشه بهار و همچنین بر روی هویج ( )35مطابقت دارد .علت ایهن
افزایش ارتفاع نسبت به تیمار شاهد مربوط به تحریک تولید مواد شبه
اکسینی میدانند ( .)35میتهوان نتیجهه گرفهت کهه احتمهاﻻ خهواص
فیزیکی و شیمیایی هیومیک اسید موجود در ورمیکمپوست از طریهق

افزایش ظرفیت نگه داری عناصر غذایی ( )55و افزایش هورمونهای
تنظه هیم کننهههده رشهههد ( 30و  )01و همچنه هین افهههزایش فعالیهههت
میکروارگانیسمها ( )4باعث افزایش تجمع ازت توسط گیاه میشهود و
با این افزایش رشد گیاه ،از جمله ارتفهاع ،سهطح بهرگ ،تعهداد بهرگ،
وزنتر و خشک نیز افزایش مییابند.
طول ریشه

بر اساس جدول  0تیمار ورمیکمپوست در سطح احتمال  5درصد
به تنهایی بر روی مقدار طول ریشه گیاه کرفس اثر معنیداری داشهت
و تیمارهای دیگر مثل کاربرد قارچ تریکودرما و اثهر متقابهل آنهها اثهر
معنیداری نداشتند .با توجه به جدول  3بین سهطوح  51و  55درصهد
ورمیکمپوست و شاهد اختالف معنیداری مشهاهده نشهد و کمتهرین
میههزان طههول ریشههه در سههطح  55درصههد ورمهی کمپوسههت (31/51
سانتیمتر) مشهاهده شهد .کمتهرین طهول ریشهه در بیشهترین سهطح
ورمیکمپوست دیده شد که علت آن کاهش رشد ریشه در غلظتهای
باﻻی ورمی کمپوسهت ( ،)5ناشهی از سهمیت عناصهر غهذایی ( )05و
شوری محیط ریشه و کاهش رشهد گیهاه مهیباشهد .در صهورتی کهه
غلظتهای باﻻیی از ورمیکمپوست در محیط استفاده شود بهه دلیهل
ایجاد تنش اسمزی در محیط و حتی افزایش غلظت برخی هورمونها
مثل اکسین که در صورت افزایش تهنش اسهمزی ایهن هورمهون اثهر
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بازدارنده خواهد داشت ،میتوان به این موضوع اشاره کهرد کهه تحهت
این شرایط استفاده از ورمیکمپوست اثر منفی بهر روی رشهد خواههد
گذاشت (.)40
تعداد برگ

به کارگیری قارچ تریکودرما و ورمهیکمپوسهت بهه تنههایی و بهه
همراه هم در سطح احتمال  0درصد اثر معنیداری بر تعداد برگههای
گیاه کرفس داشت (جهدول  .)5اثهر متقابهل تیمهار ورمهیکمپوسهت و
غلظتهای مختلﻒ قارچ بر تعداد بهرگ در شهکل  4نشهان داده شهده
است .با توجه به مقایسه میانگین ،بیشترین تعداد برگ در اثهر متقابهل
ورمیکمپوست  55درصد در غلظت قارچ  05درصد ( 45عدد) مشاهده
شد و بعد از آن اثر متقابل ورمیکمپوست  51درصد در غلظهت قهارچ
 05درصد و همچنین اثر متقابل ورمیکمپوست  55درصهد در غلظهت
قارچ  05درصد بیشترین تعداد را داشتند .کمترین میزان تعداد برگ در
اثر متقابل سطح ورمیکمپوست صفر درصد در غلظت قارچ  01درصد
مشاهده شد (شکل  .)4توان ترشح ترکیبات بیوشیمایی و آنهزیمههای

مختلﻒ ،رقابت تغذیهای باﻻ نسبت به عوامل بیماریزا در محهیط و از
همه مهمتر توان ایجاد و القهاء مقاومهت بها تحریهک گیهاه بهه تولیهد
ترکیبات فیتوتوکسینی از مهمتهرین خصوصهیات گونههههای مختلهﻒ
جنس تریکودرما محسوب میشود ( )44که بر ایهن اسهاس مهیتهوان
نتیجه گرفت قارچ تریکودرما با کمهک بهه سهنتز کلروفیهل در گیهاه و
سرکوب پاتوژنهای بیماریزا موجب افهزایش رشهد و افهزایش تعهداد
برگ در گیاه شده است .همچنین در سایر تحقیقات گزارش شده است
که کاربرد سویههای مختلﻒ تریکودرما میتواند بر تعهداد بهرگ نشهاء
گوجه فرنگی اثر مثبت بگهذارد ( .)34در آزمایشهی کهه بهر روی ذرت
انجام شد ،استفاده از ورمیکمپوست باعث افزایش معنیدار تعداد برگ
نسبت به تیمار شاهد شد ( )44همچنین در تعداد برگ سویا استفاده از
ورمیکمپوست باعث اختالف معنی دار نسبت به تیمار شاهد شد (.)51
همان طور که گفته شد ،احتماﻻ به دلیل افزایش مهاده آلهی در بسهتر
کشت ،ورمیکمپوست میتواند باعث افزایش رشد در گیاه و در نهایت
افزایش تعداد برگ شود که افزایش تعداد بهرگ کهرفس تحهت تیمهار
ورمیکمپوست در این تحقیق با نتایج سایر محققین هم راستا بود.

شکل  -4اثر متقابل ورمی کمپوست × غلظت قارچ تریکودرما بر میزان تعداد برگ در گیاه کرفس
Figure 4- The interaction effect of vermicompost ×concentration of Trichoderma fungi on leaves number in celery (LSD,
)p≤0.05

قطر ساقه

نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده اثر معنهیدار اسهتفاده از قهارچ
تریکودرما و ورمیکمپوست به تنهایی در سطح احتمال  0درصهد ،اثهر
متقابل این تیمارها در سطح احتمال  5درصد میباشهد (جهدول  .)5بها
توجههه بههه مقایسههه میههانگین ،بیشههترین قطههر سههاقه در اثههر متقابههل
ورمیکمپوست  51درصهد در غلظهت قهارچ  01درصهد مشهاهده شهد

(05/54میلیمتر) و با اثر متقابل ورمیکمپوست  55درصهد در غلظهت
قارچ  05درصد و همچنین اثر متقابهل ورمهیکمپوسهت  51درصهد در
غلظت قارچ  01درصد اختالف معنهیداری نداشهتند .کمتهرین میهزان
قطر ساقه در اثر متقابل سطح ورمیکمپوست صفر درصهد در غلظهت
قارچ  5درصد ( 5/4میلیمتر) مشاهده شد (شهکل  .)5نتهایج محققهان
دیگر مبنی بر اینکه ورمیکمپوست میتواند باعث افزایش میزان قطهر

بررسي تغییرات رشدي گیاه كرفس ( )Apium graveolensتحت تیمار ورمي كمپوست و قارچ093 ...
ساقه شود مطابقت دارد ( .)5گزارش شده اسهت کهه افهزایش فعالیهت
میکروارگانیسمها در شرایط مصهرف ورمهیکمپوسهت باعهث افهزایش
معنیدار تولید تنظیم کنندههای رشد گیاهی مثل اکسهین ،جیبهرلین و

سیتوکینین میشود که از طرفی افهزایش سهیتوکینین باعهث افهزایش
سطح تقسیم سلولی و در نهایت باعث افزایش در قطر سهاقه گیاههان
میشود (.)03

شکل  -5اثر متقابل ورمی کمپوست × غلظت قارچ تریکودرما بر قطر ساقه فرعی در گیاه کرفس
Figure 5- The interaction effect of vermicompost ×the concentration of Trichoderma fungi on stem diameter of Celery (LSD,
)p≤0.05

کلرفیل a

نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر معنیدار کاربرد قارچ تریکودرما
در سطح احتمال  5درصد میباشد .همچنین کهاربرد ههم زمهان قهارچ
تریکودرما و تیمار ورمیکمپوست در سطح احتمال  0درصهد معنهیدار
بود اما تیمار ورمهیکمپوسهت بهه تنههایی اثهر معنهیداری بهر میهزان
کلروفیل  aنداشت (جهدول  .)5اثهر متقابهل تیمهار ورمهیکمپوسهت و
غلظتهای مختلﻒ قارچ بر کلروفیل  aدر شهکل  4نشهان داده شهده
است .با توجه به مقایسه میانگین ،بیشترین میزان کلروفیهل  aدر اثهر
متقابل ورمیکمپوست  55درصد در غلظهت قهارچ  05درصهد (01/15
میلیگرم در گرم وزن تر برگ) مشاهده شهد و بعهد از آن اثهر متقابهل
ورمیکمپوست  55درصد در غلظهت قهارچ  5درصهد و همچنهین اثهر
متقابل ورمیکمپوست  51درصد در غلظت قهارچ  5درصهد بیشهترین
میههزان را داشههتند .در اثههر متقابههل ورمههیکمپوسههت  55درصههد در
غلظتهای مختلﻒ قارچ بیشترین میزان کلروفیل در غلظهت قهارچ 5
درصد مشاهده شد و کمترین میزان را غلظت قهارچ  05درصهد نشهان
داد (شکل  .)4بر اساس برخی یافتهها تاثیر مثبت برخی از سویههای
تریکودرما بر میزان کلروفیل نشان داده شده است ( .)1نیتروژن یکهی
از اجزاء ضروری در مولکول کلروفیههل اسهت .بهها توجهه بهه اینکهه
نیتروژن بخشی از کلروفیل را تشکیل میدهد (یهک اتهم نیتههروژن و

چههار اتهم کهربن در حلقههههای درون کلروفیل جهای گرفتههانهد) و
همچنین در ساختمان اسهیدهای آمینه شرکت دارد ،افزایش جذب این
عنصر در اثر اسهتفاده از کود شیمیایی حاوی نیتهروژن و یها کودههای
زیسهتی دارای نیتروژن (اعم از ورمیکمپوست) ،میتوانهد در افهزایش
میزان کلروفیل نقش مهمی داشته باشد(.)4
کلروفیل b

کاربرد قهارچ تریکودرمها در سهطح احتمهال  0درصهد بهر میهزان
کلروفیل  bاثر معنیداری داشت ،این در حهالی اسهت کهه اسهتفاده از
ورمیکمپوست اثر معنیداری نداشت و اثر متقابل ایهن دو بها ههم در
سطح احتمال  5درصد معنیدار شد (جدول  .)5بها توجهه بهه مقایسهه
میانگین ،بیشترین میزان کلروفیل  bدر اثر متقابل ورمیکمپوسهت 55
درصد در غلظت قارچ  05درصهد ( 3/51میلهیگهرم در گهرم وزن تهر
بههرگ) مشههاهده شههد .در اثههر متقابههل ورمهیکمپوسههت  51درصههد در
غلظتهای مختلﻒ قارچ اختالف معنیداری مشاهده نشد و همچنهین
در اثر متقابل ورمیکمپوست  55درصد در غلظتههای مختلهﻒ قهارچ
کمترین میزان کلروفیل  bدر غلظت  05درصد مشاهده شد (شکل .)5
با توجه به نتایج بدست آمده در این پهژوهش ،گزارشهاتی ههم سهو و
منطبق در رابطه با افزایش میزان و محتهوی کلروفیهل در بهرگههای
فلفل در اثر کاربرد ورمیکمپوست مشاهده شد ( .)35که این افهزایش
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احتماﻻ به دلیل افزایش سهطح نیتهروژن در اثهر کهاربرد و اسهتفاده از
ورمیکمپوست میتواند افزایش رشد و میزان کلروفیل را در پی داشته

باشد (.)54

شکل  -6اثر متقابل ورمی کمپوست × غلظت قارچ تریکودرما بر میزان کلروفیل  aدر گیاه کرفس
Figure 6- The interaction effect of vermicompost × concentration of Trichoderma fungi on chlorophyll a content of Celery leaf
)(LSD, p≤0.05

شکل  -7اثر متقابل ورمی کمپوست × غلظت قارچ تریکودرما بر میزان کلروفیل  bدر گیاه کرفس
Figure 7- The interaction effect of vermicompost × concentration of Trichoderma fungi on chlorophyll b content of Celery leaf
)(LSD, p≤0.05

کاروتنوئید

نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده اثر معنهیدار اسهتفاده از قهارچ
تریکودرما و ورمیکمپوست به تنهایی در سطح احتمهال  0و  5درصهد
به همراه اثر متقابل معنیدار این تیمارها در سهطح احتمهال  5درصهد

میباشد (جدول  .)5با توجهه بهه مقایسهه میهانگین ،بیشهترین میهزان
کارتنوئید در اثر متقابل ورمیکمپوست صفر درصد در غلظت قارچ 01
درصد ( 0/43میلیگرم در گرم وزن تهر بهرگ) مشهاهده شهد .در اثهر
متقابل ورمیکمپوست  51درصد در غلظتهای مختلﻒ قارچ کمتهرین

بررسي تغییرات رشدي گیاه كرفس ( )Apium graveolensتحت تیمار ورمي كمپوست و قارچ099 ...
میزان کاروتنوئید را غلظهت قهارچ صهفر درصهد داشهت و بهین سهایر
غلظتها اختالف معنیداری مشاهده نشد و همچنهین در اثهر متقابهل
ورمیکمپوست  55درصد در غلظتهای مختلﻒ قارچ کمترین میهزان
کاروتنوئید در غلظت صفر درصد مشاهده شد (شکل  .)1بهههه نظهههر
مههیرسههد کههه قارچ تریکودرما با تهاثیر فزاینهدهای کههه بهر جهذب
عناصر و به تبع آن افزایش اندامهای فتوسهنتزی دارد که نقش مثبت

و مؤثری بر میزان کارتنوئیههد داشهتهانهد ،زیهرا کاروتنوئیهدها توسهط
تمههامی انههدامههههای فتوسهههنتزی و بسهههیاری از انهههدامههههای
غیرفتوسنتزی ساخته میشوند ( .)50بر اساس تحقیقات سایر محققین
استفاده از ترکیب ورمیکمپوست نه در غلظتهای باﻻ در بستر کاشت
باعث افزایش میزان کاروتنوئید برگ شلغم روغنهی شهد ( )43کهه بها
نتایج این تحقیق هم خوانی دارد.

شکل  -8اثر متقابل ورمی کمپوست × غلظت قارچ تریکودرما بر میزان کاروتنوئید در گیاه کرفس
Figure 8- The interaction effect of vermicompost × concentration of Trichoderma fungi on carotenoid content of Celery leaf
)(LSD, p≤0.05

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش و سایر پژوهشههای
صورت گرفته بر روی ورمی کمپوست به عنوان یک کود غنهی شهده
که دارای آنزیمها و هورمونهای رشد متعددی است و همچنین قهارچ
تریکودرما میتوان اینگونه نتیجه گرفت که استفاده از کودهای زیستی
در تولید محصولی با کیفیت باﻻ نقش بسزایی دارند .همچنهین اثهری
که از آنها در یافت میکنیم بستگی به غلظت مورد استفاده دارد اما در
نهایت حتی کابرد آنها در کمترین غلظت نسبت به تیمار شاهد باعهث
افزایش رشد و نمو و بهبود خصوصیات مورفولهوژیکی گیهاه مهد نظهر
شدند .در مجموع نتایج بهه دسهت آمده از ایهن تحقیهق نشهان داد در
غالهب صهفات مهورد بررسهی ،تلفیههق ورمهیکمپوسهت و تریکودرمها

برتری قابل توجهی را نسبت به کاربرد جداگانه آنها دارد و با توجه بهه
نتایج برتری اکثریت صفات در زمان کاربرد توام این دو با هم حاصهل
شد .بنهابراین اسهتفاده تلفیقههی از تریکودرمها و ورمهیکمپوسهت بهر
اساس آنچه در نتایج آمده است (استفاده هم زمان از عصاره قهارچ 05
درصد و ورمیکمپوست  55درصد) در جههت بهبهود رشهد و عملکهرد
گیاه ،توصیه میشود.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی
مشهد به دلیل حمایت مالی پروژه (طرح شماره  )50441نهایت

قدردانی را دارند.
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Introduction: In the past decades, chemical fertilizers are used by farmers have numerous environmental
impacts, including various types of water and soil contamination, and cause many problems to human health and
other organisms. Sustainable agricultural policy and sustainable agricultural development have prompted experts
to make greater use of soil organisms to meet the plant's nutritional needs, and that is why the production of
biofertilizers began. Biological imbalances in the field of sustainable agriculture can be attributed to the fungi of
myoderma and its species. According to various studies, it seems that this microorganism having high ability to
compete for food and space, and the establishment of spores in the environment and in particular soil around the
roots of most crops and non-farm and can induce plant resistance not only reduces pathogen agents
Vermicompost is a microbiologically rich, nutrient-rich, organic modifier that is produced by the interaction
between earthworms and microorganisms during the decomposition of organic matter. This type of organic
fertilizer contains the waste of certain species of earthworms as a result of alteration, conversion, and relative
organic residues as they pass through the digestive tract of these animals. Research has shown that vermicompost
has a positive effect on growth, crop development, and crop yield. The aim of this study was to investigate the
effect of different amounts of vermicompost and different concentrations of Trichoderma Bi isolate on different
properties of celery.
Materials and Methods: This study was conducted to investigate the effects of Trichoderma and
vermicompost as a biofertilizer promoting growth in research greenhouse at the Ferdowsi University of Mashhad
with an average daily temperature of 15-27 °C and relative humidity of 40-70%. The present study was a
factorial experiment based on a completely randomized design with three replicates as a pot experiment under
no-tillage conditions in the greenhouse. The first factor consisted of four concentrations of Trichoderma
harizianum isolate Bi: zero percent (control), 5%, 10%, and 15% volume of 50 liters of water consumed. The
second factor also included four vermicompost treatments: zero percent (control), 25 percent, 50 percent, and 75
percent pot volume. Celery seeds were sown in transplant trays. The transplants were ready for transfer to the
main litter after 10 weeks. The pots used were of plastic-type with a span diameter of 20 cm and a height of 25
cm. The plant media consisted of a mixture of 20% cocoon and 80% perlite, the roots of which were easily
separable. After full harvest of plants at the commercial size, when a complete set of petiole sets was created (40
days after transplanting) morphological traits including the fresh and dry weight of roots and stems, a number of
leaves, stem diameter, stem and root lengths were evaluated. The dry and dry weight of plant root was measured
using a digital marking scale and with an accuracy of 0.01 g. Dry weight was determined after placing the
specimens in the oven at 72 ° C for 48 hours. Also, the stem diameter was measured using a caliper machine
with 0.01 mm accuracy. Root and shoot lengths were measured separately in the laboratory by a ruler in cm.
Chlorophyll a, b and carotenoids were read at 663 nm, 653 nm and 470 nm for absorption by spectrophotometer,
respectively. Data were analyzed using JMP8 software and ANOVA was performed using the LSD test at 5%
probability level. Charts were drawn using Excel 2013 software.
Results and Discussion: The results of this study showed a positive and optimal effect of combined
vermicompost and Trichoderma fungi. The highest shoot dry weight (49.23 g), leaf number (46), stem diameter
(15 mm) and chlorophyll and carotenoid were observed in the effect of vermicompost and Trichoderma fungi
compared to the control treatment. The main stem length (77.20 cm) was affected by the fungus with a 10%
concentration at the highest rate compared to other treatments. Also, 50% vermicompost treatment had the
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highest root length (36.66 cm). The highest chlorophyll a was observed at 75% vermicompost interaction at 15%
fungi concentration (10.02 mg / g fresh leaf weight). Application of vermicompost in the culture medium and
application of Trichoderma fungus extract resulted in improved growth and yield. As can be seen in the results,
the best treatment was 15% and 75% vermicompost, respectively. They can be used to improve plant growth and
function. Many researchers believe that mainly isolates of Trichoderma produce biochemical stimuli to stimulate
plant growth or reduce the inhibitory effects of certain compounds, biological and chemical toxins. According to
available reports, the application of vermicompost with 30% volume in ornamental Lilium increased leaf area,
fresh and dry weight of plant and plant height. So, fresh and dry weights of bean stem under vermicompost
application significantly increased compared to the control treatment, which is in line with the results of this
study. However, the researchers believe that the wet and dry weight gain of the plant body if used with
vermicompost is probably due to the high amount of humic acids in this biofertilizer .
Conclusion: Based on the results of this study and other studies on vermicompost as an enriched fertilizer
with numerous growth enzymes and hormones, as well as Trichoderma, it can be concluded that the use of biofertilizers plays an important role in the production of high-quality products. Also, the effect we find depends on
the concentration used, but in the end, even their application at the lowest concentration compared to the control
treatment increased growth and morphological characteristics of the plant. Overall, the results of this study
showed that, in the case of the studied species, the combination of vermicompost and Trichoderma had a
significant advantage over their separate application, and considering the superiority results of most traits at the
time of application of these two together. Therefore, a combination of Trichoderma and vermicompost based on
the results (concurrent use of 15% fungus extract and 75% vermicompost) is recommended to improve plant
growth and yield.
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