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 چکیده
 کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به نرگس شیراز پژوهشی گل گلدهی و رشد بر کمپوستورمی مختلف جیبرلیک اسید و هايغلظت اثر بررسی منظور به

کمپوست در چهار نظر گرفته شد. فاکتور اول، ورمی در تکرار چهار گلدان در شرایط گلخانه و براي هر تکرار تیمار و هر تیمار داراي سه 12که شامل  تصادفی
سطح صفر  سه نسبت مساوي بود و فاکتور دوم، جیبرلیک اسید در کوکوپیت و پرلیت بهدرصد حجم خاك گلدان که شامل  20و  15، 10سطح صفر (شاهد)، 

که تأثیر  ها نشان دادآمده از تجزیه واریانس داده دست به اعمال گردید. نتایج ساعت 48 مدت به هاسوخ وريغوطه صورت به گرم بر لیترمیلی 300 و 150(شاهد)، 
بر اکثر صفات موردبررسی مانند سطح برگ، عمر گلجایی، تعداد برگ، شاخص کلروفیل، مواد جامد محلول کل گلبرگ، کمپوست ورمی تیمار جیبرلیک اسید و

کمپوست و جیبرلیک اسید موجب افزایش اثر چنین تأثیر ورمی داري در سطح احتمال یک درصد با شاهد داشتند. همفسفر برگ و پتاسیم برگ اثر معنی
گرم) و وزن  11درصد)، وزن تر ریشه ( 07/2گرم بر گرم وزن ترگلبرگ)، نیتروژن برگ (میلی 28/0( یک درصد بر میزان کاروتنوئیدداري در سطح احتمال  معنی

دار شد. نتایج دهنده در سطح احتمال پنج درصد معنی چنین زمان ظهور ساقه گل متر) شد. هممیلی 11/8دهنده ( گرم) و قطر ساقه گل 1/1خشک ریشه (
تواند سبب بهبود گرم بر لیتر میمیلی 300درصد و جیبرلیک اسید با غلظت  20کمپوست در سطح دهد که کاربرد ورمیآمده از این پژوهش نشان می دست به

  داري نسبت به تیمار شاهد گردد.روز و افزایش عمر گلجایی با میانگین چهار روز با اختالف معنی 10رشد و تسریع گلدهی با میانگین 
  

  ، کاروتنوئید، مواد جامد محلول کل گلبرگ.دهنده قطر ساقه گلسطح برگ، شاخص کلروفیل،  ها:واژهکلید
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Abstract 
In order to evaluate the effects of gibberellic acid and vermicompost on growth and flowering of daffodil flower, a factorial experiment has 
been conducted under greenhouse conditions, based on completely randomized design with 12 treatments and three replications and four 
samples in each replication. The first factor involves vermicompost in four levels, namely 0 (control), 10%, 15%, and 20% of potted soil 
(V/V) and the second factor, three levels of gibberellic acid, 0 (control), 150, and 300 mg/L, all applied by dipping the bulbs for 48 hours. 
Results of analysis variance of the data show that the impacts of gibberellic acid and vermicompost on most traits such as leaf area, vase life, 
number of leaves, chlorophyll index, TSS, leaf phosphorus, and leaf potassium have displayed significant effects (P<0.01), compared to the 
control. Also gibberellic acid and vermicompost have had significant impacts (P<0.01) on carotenoid (0.28 mg.g-1Fw), leaf nitrogen (2.07%), 
root fresh weight (11 g), root dry weight (1.1 g), and stem diameter (8.11 mm). Also, the duration of flowering stem appearance has had 
significant effects (P<0.05). This study’s results show that the application of vermicompost at 20% level and gibberellic acid with a 
concentration of 300 mg/L have improved the growth and accelerated flowering with an average of 10 days, increasing the vase life of 
flowers with an average of four days with a noticeable difference, compared to the control. 
 
Keywords: Carotenoid, chlorophyll index, leaf area, stem diameter, petal TSS. 
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 . مقدمه1
 ) از خانواده.Narcissus tazetta Lگل نرگس شیراز (

 آزاد، فضاي گل عنوان دار بوده و بهگیاهی سوخ آماریلیداسه

هاي جنوبی در بخش .شاخه بریدنی کاربرد دارد و گلدانی
زارهاي وسیعی وجود هاي مالیم نرگسدلیل زمستان ایران به

رو، مطالعه در مورد این گل از اهمیت برخودار  دارد. از این
 و افزایش کیفیت .)2012Daneshvar & Heidari ,( است
 فیزیولوژي مهم در مباحث از یکی بریده، هايگل عمر طول

پرورش  امروزه است. کاري گل صنعت و برداشت پس از
 و است شده ارزآور تبدیل و زااشتغال یک صنعت گل به
 گل کیفیت این و کمیت باالبردن جهت فراوانی هايتالش

 بسیار شده نرگس برداشت تازه هاي گل است. انجام حال در
روز دارند  4-8 حدود در کوتاهی عمر ولی بوده جذاب

)Baninaeim & Samsampour, 2016(. عمر افزایش 
ها  ظاهري آن حفظ کیفیت و بریدنی هايگل گلجایی

 و قبل تیمارهاي برخی اعمال از طریق تر،مدت طوالنی به
 گل خرید به کنندگان مصرف عالقمندي از برداشت، بعد

دهد قرار می تأثیر تحت را فروش بازارهاي و بریدنی شاخه
)Mashahiri & Hassanpour Asil, 2018( .) گونهpaper 

whites(Narcissus tazetta   چندین  دهنده ساقه گلروي
 46تا  15گل دارد و به سرما نیازي ندارد. ارتفاع گیاه 

تغییر ها از یک جام گل و سه کاسبرگ متر بوده و گلسانتی
شکل یافته و سه گلبرگ در پایین به هم پیوسته شده با تاج 

دهد و یا تاجواره، قسمت شیپوري شکل را تشکیل می
 ).2013Khoshkhui ,( دار هستندها پوششسوخ

هاي رشد گیاهی جهت افزایش کنندهاستفاده از تنظیم
ها  هاي شاخه بریده کاربرد بسیاري دارد. جیبرلینکیفیت گل

ی از فرایندهاي فیزیولوژیک گیاهان مانند تحریک در برخ
شدن سلول، تحریک توسعه گل،  تقسیم سلولی و طویل

باشد افزایش تعداد گل، قطر گل و عمر گلجایی دخیل می
)Edrisi & Mirzaei, 2017.(  با توجه به اهمیت گل و گیاهان

نقش مهمی در افزایش تولید و کیفیت  زینتی، مدیریت تغذیه
عنوان بسترهاي کشت  امروزه از مواد مختلفی به ارد.ها د آن

براي تولید گیاهان زینتی از  شود.گیاهان زینتی استفاده می
صرفه نیست و از جنبه  به گردد که مقرونبستر پیت استفاده می

هایی که رو به محیطی نیز برداشت آن در اکوسیستم زیست
محصولی کمپوست میباشد. ورنابودي است زنگ خطري می

هاي آلی توسط است که از تخریب سریع بیولوژیکی زباله
شود که ها حاصل میهاي خاکی و میکروارگانیسمکرم
 Alvarez( جاي بستر پیت باشد تواند جایگزین مناسبی به می

et al., 2017.( عنوان یک ماده معدنی با  کمپوست بهورمی
کود آلی  عنوان یک هاي فیزیکی و شیمیایی ویژه و بهویژگی

ها و مخاط دستگاه گوارشی ها، آنزیمشده با ویتامین غنی
در پرورش گیاهان در کشورهاي مختلف  خاکی هاي کرم

 & Bachman(اي مواجه شده است جهان با استقبال گسترده

Metzger, 2008 .(کنندگان تجزیه عنوان به خاکی هايکرم 

 تسریع و باعث دارند مهمی نقش خاك آلی مواد ثانویه

   ).Rakesh et al., 2015( شوند می مواد شدن معدنی
مناسب در  تأثیر دلیل بهي آلی، بسترهااستفاده از 
فیزیکی و شیمیایی خاك، کاهش  يهااصالح ویژگی

و رشد بهتر گیاهان، از جمله  محیطی زیستعوارض 
مناسب در تولید محصوالت باغبانی سالم  يهاکار راه
کمپوست، ورمی ویژه بهي آلی، بسترهاباشد. مصرف  می

غذایی گیاهان  يتأمین بخشی از نیازها يهایکی از راه
کمپوست شود. از طرف دیگر، تولید ورمیمحسوب می

بهتر از  برداري بهره منظور بهمناسب  يهایکی از روش
آید حساب می به يضایعات موجود در بخش کشاورز

)Bahaloo et al., 2018.( قبلی نشان هاي نتایج پژوهش
کمپوست باعث افزایش قطر کردن ورمی دهد اضافهمی

گل جعفري شد که  يهاو تعداد جوانه دهنده گلساقه 
مثبت آن، باالبودن ظرفیت تبادل  تأثیررسد دلیل نظر می به

  .)Hidalgo et al., 2007( کمپوست باشدکاتیونی ورمی
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در اسید  جیبرلیکگزارش کردند که تیمار  گران پژوهش
هاي مختلف سبب تسریع رشد، افزایش عملکرد، غلظت

افزایش ارتفاع گیاه و افزایش شمار گل در گالیول شد 
)Sarkar et al., 2014 .(بر جیبرلیک اسید تیمار  تأثیر

گرم در میلی 45و  30هاي سیکالمن نشان داد که غلظت
ها لیتر باعث تسریع گلدهی و افزایش یکنواختی ظهور گل

کاربرد تیمار ). Norouzi et al., 2012( شددر سیکالمن 
گرم در لیتر بر میلی 150و  100جیبرلیک اسید باغلظت 

هاي کمی و کیفی این گیاه را گل گالیل تمامی شاخص
 50غیر از تعداد کورملت در بوته که غلظت  افزایش داد به

 Hassanpourرا داشت ( تأثیرین تر بیشگرم در لیتر میلی

Asil et al., 2017.(  دودي در مح هاي پژوهشازآنجاکه
هاي کمپوست بر روي گلورمی ماریت اثرخصوص 

و  جیبرلیک اسید زمان همتیمار اثرات  چنین هم و دار سوخ
کمپوست بر گل نرگس شیراز انجام شده، این ورمی

نمودن  پژوهش موردتوجه قرار گرفت که ضمن فراهم
اسید  یبرلیکبستر کشت ارزان و سازگار با طبیعت، از ج

رشد و باالبردن کیفیت و ماندگاري  فرایندنیز براي بهبود 
ي جهت استفاده از کار راه چنین هم. شوداین گل استفاده 

هاي شاخه بریده گل نرگس ضایعات آلی جهت تولید گل
  .با کیفیت باال در نظر گرفته شد

  
 ها. مواد و روش2

تحقیقاتی در گلخانه  97پژوهش در پاییز و زمستان  این
هاي دانشگاه گیالن انجام گردید. در این پژوهش سوخ

متر متر و طول پنج سانتینرگس با میانگین قطر چهار سانتی
کاران واقع در شهرستان از شرکت تعاونی کشاورزي نرگس

صورت  آزمایش بهتهیه شدند.  استان ایالمشهر، دره
و در تصادفی در سه تکرار  کامالًفاکتوریل در قالب طرح 

کشت یک سوخ و با حجم چهار لیتر  گلدان هر تکرار چهار
) که Vکمپوست (ورمی فاکتور اول، .در هر گلدان انجام شد

درصد  20و  15، 10در چهار سطح با نسبت صفر (شاهد)، 
حجم خاك گلدان اعمال شد. فاکتور دوم، جیبرلیک اسید 

)GA3 (95  صفر  سطح با غلظت، سه دردرصد خلوص
در نظر گرفته شد.  گرم بر لیترمیلی 300و  150 (شاهد)،

بستر کشت شامل ماه کشت شدند.  در آبان هاي نرگسسوخ
) تهیه 1:1مخلوط پرلیت و کوکوپیت، (با نسبت حجمی 

صورت  کمپوست بههاي مختلف ورمیسپس نسبت ،گردید
 دست آمد و به بستر پایه اضافه گردید حجمی به

)Mashahiri & Hassanpour Asil, 2018( نمونه .
 براي تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه کمپوست ورمی
 گیالن دانشگاه علوم کشاورزي دانشکده شناسی خاك

 آزمایش از حاصله گرفت. نتایج قرار موردبررسی
  است. ) آمده1جدول ( در کمپوست ورمی
 300و  150تهیه محلول جیبرلیک اسید  منظور به
 جیبرلیک اسید (مرك گرم 3/0و 15/0گرم بر لیتر، میلی

چند قطره هیدروکسید  وسیله بهآلمان) با ترازو توزین و 
پتاسیم یک نرمال حل و با آب مقطر به حجم رسانده شد 

  لیتر).میلی 1000(
کش بنومیل یک ثانیه در قارچ  60ها قبل از کشت سوخ

در هزار (یک گرم پودر بنومیل در یک لیترآب مقطر) ضد 
جیبرلیک اسید هاي متفاوت  تعفونی شدند و در غلظ

 & Mashahiriور گردید (ساعت غوطه 48مدت  به

Hassanpour Asil, 2018 .(   
  

 کمپوست مورداستفاده در آزمایش. نتایج تجزیه شیمیایی ورمی1جدول 
  اسیدیته کل

)pH(  
  شوري

)dS/m(  
  کربن آلی

)%( 
  ماده آلی

)%( 
  نیتروژن

)%( 
  پتاسیم

)%( 
  فسفر

)%( 
  آهن

)mg/kg(  
  روي

)mg/kg( 
  منگنز

)mg/kg( 
  مس

)mg/kg( 
  کلسیم

)mg/kg( 
  منیزیم

)mg/kg( 
3/6 45/2 98/23 35/41 3/1 73/0 61/0 45/2 98/28 35/41 3/1 73/0 61/0 
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 20±2ها، سوخمیانگین دماي گلخانه در طول دوره رشد 
در شب  یوسسلسدرجه  17±2در روز و  یوسسلسدرجه 
صورت دستی براساس نیاز گیاه انجام  آبیاري بهشد.  تنظیم

بردن مشکل کمبود نور طبیعی در  گرفت. براي از بین
مول بر  کرویم 1000نور مصنوعی با شدت  روزهاي ابري،

 12 و روشنایی ساعت 12 زمان مدت و هیثانبر  مترمربع
استفاده شد.  )غروب هفت تا صبح(هشت  تاریکی ساعت

زمان ظهور ساقه یافتن دوره زایشی صفاتی مانند  بعد از پایان
دهنده)، سطح  دهنده (زمان کاشت تا مشاهده ساقه گل گل

 ADC(مدل  سنج سطح برگوسیله دستگاه  برگ به

BioScientific Ltd. AM 300و قطر ساقه ، کشور انگلیس (
تال ثبت شد. شاخص کلروفیل وسیله کولیس دیجی گل به
، کشور SPAD 502 PLUSوسیله دستگاه اسپد (مدل  برگ به

روش  گیري گردید. میزان کاروتنوئید گلبرگ بهژاپن) اندازه
Lichtenthaler )1987 و مواد جامد محلول کل گلبرگ (

 )ژاپن، کشور Atagoمدل ( دستیوسیله دستگاه رفرکتومتر  به
روش قطعاتی از گلبرگ هر نمونه گیري شد. در این اندازه

اي از عصاره آن روي منشور دستگاه قرار گرفت تهیه و قطره
و عدد مربوط جهت تعیین میزان مواد جامد محلول کل 

شود، قرائت شد گلبرگ که برحسب درصد بیان می
)Hettiarachchi & Balas, 2005 .(  

روش کجلدال، فسفر برگ  تعیین نیتروژن برگ به
 Ltd.T80 PG Instrument(مدل  اسپکتروفتومتروسیله  به

روش شعله سنجی  ساخت کشور انگلیس) و پتاسیم برگ به
 عمر). Khanmohammadi et al., 2009گیري شد (اندازه

 .Fernando et al روش براساس بریده هايگل گلجایی

 به بعد از انتقال هاگل منظور بدین شد. گیرياندازه )1999(
صورت مورب برش داده  زیر جریان آب بهدر  آزمایشگاه،

متر نگهداري شد. سانتی 30ها در حدود شد و طول ساقه
 500هاي حاوي هاي هر تیمار داخل ارلنسپس شاخه

گرم در لیتر محلول میلی 150لیتر آب مقطر همراه با  میلی

شده در دماي  سولفات در شرایط کنترل کینولین هیدروکسی
درصد در  70±5وبت نسبی درجه سلسیوس و رط 1±23

ساعت  12شرایط نور سفید فلوروسنت با طول دوره نوري 
یی از روز اول قرارگیري در عمر گلجانگهداري شدند. 

ها ارزش زینتی خود را محلول نگهداري تا هنگامی که گل
 از دست دادند، با توجه به تغییررنگ و پالسیدگی

 هاگل گردنتر  بیش شدن خم ها وگل پژمردگی ها، گلبرگ
. دماي آزمایشگاه شد محاسبه روز برحسب و شد ارزیابی

ساعت  12و طول دوره روشنایی  یوسسلسدرجه  1±18
تعداد برگ نیز شمارش شد. در پایان  .روز بود در شبانه

ها جدا کردن گیاه از گلدان، ریشه آزمایش، پس از خارج
کردن وزن تر ریشه  وشو و خشک شدند و پس از شست

) وزن شد. وزن خشک 001/0له ترازوي حساس (وسی به
 72ساعت قرارگرفتن در آون در دماي  48ریشه بعد از 

 وسیله ترازوي حساس توزین شد. به یوسسلسدرجه 
اي و هاي حاصل از مطالعات گلخانهتجزیه واریانس داده

(نسخه   SASافزار آماريآزمایشگاهی با استفاده از نرم
محاسبه شد. براي مقایسه درصد  5) در سطح احتمال 3/1/9

ها نیز از آزمون توکی استفاده شد و نمودارها نیز میانگین
  ) رسم گردید.2010(نسخه  Excelافزار وسیله نرم به

  
 . نتایج و بحث3

  دهنده گل. زمان ظهور ساقه 1. 3
) نشان داد 2 ها (جدول نتایج جدول تجزیه واریانس داده

کمپوست بر زمان و ورمیجیبرلیک اسید تقابل که اثر م
دار  در سطح احتمال پنج درصد معنی دهنده گلظهور ساقه 

کمپوست بر و ورمی جیبرلیک اسیدبود. مقایسه میانگین 
با غلظت جیبرلیک اسید در  دهنده گلزمان ظهور ساقه 

 20کمپوست در سطح گرم بر لیتر و ورمیمیلی 300
با میانگین  دهنده گلور ساقه ین زمان ظهتر کمدرصد، 

ین زمان ظهور ساقه تر بیشروز اتفاق افتاد،  46/65
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روز بود  66/75مربوط به تیمار شاهد با میانگین  دهنده گل
 جیبرلیک اسید). گزارش شده است که تیمار 3 (جدول

و تسریع در  دهنده گلباعث تسریع در زمان ظهور ساقه 
 افزایش موجبها جیبرلین. شدزمان گلدهی گل مریم

 سوخ ايذخیره منابع هیدرولیز هايمیآنز فعالیت و سنتز
دهند و کاهش می را گیاه پرورش دورة آن دنبال و به شده
 يهادر گل دهنده گلافزایش طول ساقه در  چنین هم

دار سوخ يهاگل تر بیشمؤثر بوده و در  بریده شاخه
که با نتایج  سبب تسریع گلدهی گردندتوانند  می
 & Edrisi( دارد خوانی هم پژوهشآمده از این  دست به

Mirzaei, 2017 .(تیمار گزارش شده که  چنین هم
کردن  محرکی براي کوتاهجیبرلیک اسید در گل سیکالمن 

دوره رویشی و تسریع ورود به چرخه زایشی است و 

، افزایش دهنده گلباعث افزایش یکنواختی ظهور ساقه 
 ,.Mielke et alشود (ها و تسریع گلدهی میکیفیت گل

 کمپوستیکاربرد ورم که دریافتند گران پژوهش). 2008

کردن دوره رشدو بهبود  کوتاه ،یزنش جوانهیافزا باعث
 Ladanشده در گل لیلیوم گردید ( گیريپارامترهاي اندازه

Moghadam et al., 2012.(  
  
 . سطح برگ2. 3

) نشان داد 2آمده از تجزیه واریانس (جدول  دست بهنتایج 
کمپوست بر سطح و ورمیجیبرلیک اسید تیمار  تأثیرکه 

داري با شاهد در سطح احتمال یک برگ اختالف معنی
و اسید  جیبرلیکدرصد داشت. اما اثر متقابل 

  دار نشد.کمپوست بر سطح برگ معنی ورمی

  
  بریده نرگس شیراز نتایج تجزیه واریانس صفات موردمطالعه در گل شاخه .2جدول 

 کاروتنوئید
  شاخص
 کلروفیل

 تعداد

 برگ

 عمر

 گلجایی

  قطر ساقه 
 دهنده گل

 سطح
 برگ

  زمان ظهور 
 دهنده ساقه گل

  درجه 
 آزادي

 منابع تغییرات

 کمپوستورمی 3 65/95** 83/1223** 08/0** 25/345** 47/40** 05/7828** 61/2**
 جیبرلیک اسید 2 19/7** 93/1374** 15/6** 36/10** 58/20** 73/494** 54/0*
**81/0 ns59/12 ns02/1 ns25/22 **97/0 ns45/51 **37/1 6 اسید جیبرلیک× کمپوست ورمی 

 خطاي آزمایشی 24 43/0 42/41 13/0 35/44 25/0 34/20 15/0

 )%( تغییرات  ضریب  92/0 45/11 9/5 81/17 05/7 14/6 29/14

  باشند.داري می درصد و عدم اختالف معنی 5و  1داري در سطوح  نشان دهنده معنی ns**، * و 
 

 . نتایج تجزیه واریانس صفات موردمطالعه در گل شاخه بریده نرگس شیراز2ادامه جدول 

  وزن خشک 
 ریشه

  وزن تر   
 ریشه

  پتاسیم 
 برگ

  فسفر 
 برگ

  نیتروژن 
 برگ

  مواد جامد محلول 
 کل گلبرگ

  درجه 
 آزادي

 منابع تغییرات

 کمپوستورمی 3 81/14** 78/1** 214/0** 11/0** 47/40** 40/0**
 جیبرلیک اسید 2 74/1** 22/0** 055/0** 01/0** 58/20** 20/0**
**01/0 **02/1 ns001/0 ns013/0 **12/0 ns11/0 6 جیبرلیک اسید× کمپوستورمی 

 خطاي آزمایشی 24 16/0 37/13 002/0 008/0 25/0 05/0

 )%( تغییرات  ضریب  61/9 01/0 83/9 22/6 05/7 05/7

  باشند.داري می درصد و عدم اختالف معنی 5و  1داري در سطوح  نشان دهنده معنی ns**، * و 
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  بریده نرگس شیراز موردمطالعه در گل شاخهت بر صفات کمپوسو ورمیاسید  جیبرلیک. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل 3جدول 
 صفات موردبررسی تیمارهاي آزمایشی

  کمپوستورمی
)%( 

  اسید جیبرلیک
)mg.L-1(  

  زمان ظهور ساقه
  )day( دهنده گل

  قطر ساقه 
  )mm( دهنده گل

  کاروتنوئید
)mg.g-1FW(  

  نیتروژن برگ
)%( 

   وزن تر ریشه
)g(  

  وزن خشک ریشه
)g(  

  
 صفر

0 ef66/75 c13/5 d7/1 47/1 g g75/3 g26/0 

150 e66/74 c19/5 dc88/1 g5/1 g27/4 g40/0 

300 e33/74 c38/4 bcd45/2 ef76/1 f85/4 f6/0 

  
10 

0 e74 bc15/6 a55/3 ef74/1 def82/2 def70/0 

150 de73 bc19/6 abc01/3 d80/1 def03/4 def66/0 

300 d66/72 bc31/6 bcd46/2 e76/1 cd8 bcd80/0 

  
15  

0 33/71 cd 28/6 bc bdc13/2 97/1 c 33/6 ef 63/0 ef 

150 71cd 33/6 bc abcd88/2 84/1 d 33/7 e 73/0 def 

300 71cd 45/6 bc a38/3 94/1 c 9bc 90/0 bc 

  
20  

0 c69 bc42/6 abc86/2 98/1c c66/7 de76/0 

150 33/67 b 23/7 ab ab28/3 02/2 b 33/9 b 93/0 b 

300 46/65 a 11/8 a a63/3 07/2 a a11 1/1 a 

  باشند.دار میهایی که داراي حروف مشترك در هرستون هستند براساس آزمون توکی به معنی نبود تفاوت معنیمیانگین
 

نشان جیبرلیک اسید هاي مختلف مقایسه میانگین غلظت
 300ترین میزان سطح برگ مربوط به غلظت  داد که بیش

مترمربع بود و میلی 51/65گرم در لیتر با میانگین میلی
 04/44ترین سطح برگ مربوط به تیمار شاهد با میانگین  کم

چنین مقایسه میانگین  الف). هم- 1مترمربع بود (شکل میلی
ترین مقدار سطح  کمپوست نشان داد کمسطوح مختلف ورمی

ع و مترمربمیلی 64/42برگ مربوط به تیمار شاهد با میانگین 
کمپوست در ترین سطح برگ مربوط به استفاده از ورمی بیش

مترمربع است (شکل  میلی 8/70درصد با میانگین  20سطح 
نتایج این تحقق همسو با نتایج قبلی بوده که تیمار ب). - 1

بر گل نرگس سبب افزایش سطح برگ شد جیبرلیک اسید 
)Mashahiri & Hassanpour Asil, 2018.( چنین  هم

کمپوست گران گزارش کردند که استفاده از ورمی پژوهش
متعادل عناصر غذایی در ناحیه ریزوسفر،  کردن علت فراهم به

هاي مفید تر باکتري منبع انرژي براي فعالیت هر چه بیش
 شیمیایی خاك مثل ظرفیت تبادل هاي ویژگیهبود و ب خاك

افزایش سطح برگ گل زینتی ختمی کاتیونی و اسیدیته، در 
چنین گزارش  هم).  2014et alSadeghi ,.( ي داردمؤثرنقش 
 بستر کشت به کمپوستاضافهکردن ورمی که شده

تعداد  و وزن ریشه و برگ مساحت افزایش باعث
شد. این  .Malva silvestris L گیاه در برگ

به سبب ویژگی  را گیاه رشد بهبود گران پژوهش
اند که دانستهکمپوست و دارابودن مواد مغذي ساختاري ورمی
هاي فیزیکوشیمیایی بستر کشت را بهبود  توانسته ویژگی

که با نتایج  بخشیده و تأثیر مطلوبی در رشد گیاه داشته باشد
   ).Nourafcan et al., 2015(این پژوهش مطابقت دارد 

  
 دهنده گل. قطر ساقه 3. 3

) نشان 2ها (جدول  نتایج جدول تجزیه واریانس داده
کمپوست بر و ورمی دیاس کیبرلیجداد که اثر متقابل 

دهنده در سطح احتمال یک  شاخص قطر ساقه گل
  دار بود. درصد معنی
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 کمپوست بر سطح برگ نرگس شیرازب) سطوح مختلف ورمی جیبرلیک اسید،هاي مختلف . الف) تأثیر غلظت1شکل 

  داري ندارند.)درصد آزمون توکی اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال (ستون
  

 و دیاس کیبرلیجچنین مقایسه میانگین  هم
دهنده مربوط به  بر قطر ساقه گل کمپوست یورم

گرم بر لیتر و میلی 300هاي در غلظت  جیبرلیک
ترین میزان  درصد با بیش 20کمپوست در سطح  ورمی

ترین قطر  متر بود و کممیلی 11/8قطر ساقه با میانگین 
متر میلی 13/5ساقه مربوط به تیمار شاهد با میانگین 

جیبرلیک که در معرض  گیاهان هنگامی ).3شد (جدول 
گیرند نسبت به آن واکنش نشان  خارجی قرار میاسید 

عنوان یک محرك براي رشد  بهاسید  جیبرلیکدهند. می
شود و در آغاز رشد باعث تقسیم گیاه محسوب می

 ,.Xu et alشود (شدن یاخته می اي و بزرگیاخته

در گل  کمپوستورمیتیمار طبق مطالعات قبلی ). 2006
گیاه، هایی مانند ارتفاع  جعفري باعث افزایش شاخص

ها، شمار برگ، قطر گل و قطر ساقۀ اصلی، شمار شاخه
 ,.Atiyeh et al( شمار گل را درگیاه بهبود بخشید

گران دریافتند استفاده از  پژوهشچنین  هم. )2002
کمپوست در گل لیزیانتوس باعث افزایش قطر ورمی

  گران با  دهنده شد، که نتایج این پژوهش ساقه گل
 ,.Bahaloo et al بقت دارد (نتایج پژوهش حاضر مطا

2018(.  

 . عمر گلجایی4. 3
) نشان داد که 2آمده از تجزیه واریانس (جدول  دست نتایج به

کمپوست بر عمر گلجایی و ورمیجیبرلیک اسید تأثیر تیمار 
داري با شاهد در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی

عمر کمپوست بر و ورمیاسید  جیبرلیکداشت. اثر متقابل 
هاي مختلف دار نشد. مقایسه میانگین غلظتگلجایی معنی

ترین عمر گلجایی مربوط به  نشان داد بیشاسید  جیبرلیک
روز بود و  25/11گرم در لیتر با میانگین میلی 300غلظت 

 72/9ترین عمر گلجایی مربوط به تیمار شاهد با میانگین  کم
سطوح  چنین مقایسه میانگین الف). هم- 2روز شد (شکل 

ترین عمر گلجایی  کمپوست نشان داد کممختلف ورمی
ترین عمر  روز و بیش 55/8مربوط به تیمار شاهد با میانگین 

 20کمپوست در سطح گلجایی مربوط به استفاده از ورمی
  ).ب- 2روز بود (شکل  22/12درصد با میانگین 

اسید  جیبرلیکدهد که هاي قبلی نشان میپژوهش نتایج
 و هاآنتوسیانین و کاروتنوئیدها بیوسنتز در دخالت موجب

 بنابراین بخش و شودمی کلروفیل تجزیه انداختن تأخیر به
 دلیل به عمر گلجایی گل) تأثیر (افزایش این از دیگري

سطح  حفظ با همراه که هاستکلروفیل برگ حفظ
    .)Mutui et al., 2001باشد (می برگ نیتروژن

  
  
  
  
  
  

c

bc
b

a

20
30
40
50
60
70
80

0 10 15 20

رگ
ح ب

سط
 )

m
m

2
(

درصد حجمی(مختلف ورمی کمپوست  سطوح )

ب

b

b

a

20

30

40

50

60

70

0 150 300

رگ
ح ب

سط
 )

m
m

2
(

الف

)mg/lit( مختلف جیبرلیک اسیدهاي غلظت



 لیاص پور حسن معظم جوکار، خاتون نرگس

  
 1400بهار   1شماره   23دوره 

190

  

  
 کمپوست بر عمر گلجایی نرگس شیرازب) سطوح مختلف ورمی جیبرلیک اسید،هاي مختلف . الف) تأثیر غلظت2شکل 

  داري ندارند.)درصد آزمون توکی اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال (ستون
 

عمل جیبرلیک اسید در به تأخیرانداختن پیري گل به 
 کردن شیره سلولی گیاه است. در واقع افزایش اسیدي سبب

تجزیه  شدن شیره سلولی موجب هدایت الکتریکی و قلیایی
شود که می هاو تجمع آمونیوم در حاشیه گلبرگ ها نیپروتئ

است.  عاملی مهم و تأثیرگذار در تسریع پیري گل
ها شیره سلولی از تجزیه پروتئین pH اسید با کاهش جیبرلیک

ها گلبرگ یسلولی و پژمردگ يریختگی غشا هم و به
چنین  هم ).Suzuki & Mittler, 2006( نمایدجلوگیري می

دلیل دارابودن عناصر غذایی و  کمپوست بهاستفاده از ورمی
هاي رشد گیاهی در گل سوسن باعث کنندهیمتنظتولید 

خوانی دارد  گلجایی شد که با پژوهش حاضر همافزایش عمر 
)Nourian et al., 2018.(  

  
 . تعداد برگ5. 3

) نشان داد که 2ها (جدول  نتایج جدول تجزیه واریانس داده
بر تعداد برگ در کمپوست و ورمیاسید  جیبرلیکتأثیر تیمار 

دار بود. اثر متقابل  سطح احتمال یک درصد معنی
ترین  دار نشد. بیشمعنیجیبرلیک اسید کمپوست و  ورمی

گرم  میلی 300با غلظت جیبرلیک اسید تعداد برگ مربوط به 
ترین تعداد برگ مربوط به  عدد و کم 85/5در لیتر با میانگین 

الف). - 3عدد بود (شکل  25/5تیمار شاهد با میانگین 
درصد با  20کمپوست  ترین تعداد برگ مربوط به ورمی بیش

ترین تعداد برگ مربوط به تیمار  عدد و کم 77/6میانگین 
). نتایج مشابه ب- 3عدد بود (شکل  22/4شاهد با میانگین 

نشان داد  )Crossandra undulaefolia(کروساندرا  در گیاه
کمپوست و کمپوست موجب افزایش ارتفاع،  که تیمار ورمی

 ,Gajalakshmi & Abbasiبرگ و گل در گیاه گردید ( تعداد

تیمار  دهد کهگران نشان می نتایج آزمایش پژوهش). 2002
گرم در لیتر بر گل مریم موجب میلی 150جیبرلیک اسید 

  شد.  آذین گلافزایش ارتفاع بوته، تعداد برگ و تعداد گل در 
دار جیبرلین سبب تحریک در بسیاري از گیاهان سوخ

سقط از  کشیدگی ساقه، افزایش تعداد برگ و جلوگیري
 & Edrisiباشد (ه با نتایج حاضر همسو میشود کمی گل

Mirzaei, 2017.( کمپوست افزایش رشد در تیمار ورمی
باشد. فراهمی عناصر غذایی در این تیمارها می دلیل به

 تأثیررشد گیاه  يمختلفی رو يهاکمپوست به روش ورمی
فیزیکی یا  يهاگذارد و بخشی از آن به نقش ویژگیمی

شود و در بهبود خاك مربوط میکمپوست شیمیایی ورمی
اسیدهاي موجود در توانایی هیومیک دلیل بهبخشی دیگر 

هاي رشد عمل کنندهتنظیم عنوان بهکمپوست که ورمی
خاطر مواد هوموسی موجود در  به چنین همکنند و  می

هاي رشد هورمون عنوان بهکمپوست، پس از جذب ورمی
دارد  خوانی همکه با نتایج حاضر گیاه فعالیت دارند 

)Bahaloo et al., 2018.(  
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 کمپوست بر تعداد برگ نرگس شیرازب) سطوح مختلف ورمی جیبرلیک اسید،هاي مختلف . الف) تأثیر غلظت3شکل 

  ندارند.) داريدرصد آزمون توکی اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال (ستون
 

 . شاخص کلروفیل6. 3
) نشان 2ها (جدول  نتایج جدول تجزیه واریانس داده

کمپوست بر و ورمیاسید  جیبرلیکدهد که اثر  می
دار  شاخص کلروفیل در سطح احتمال یک درصد معنی

دار معنیاسید  جیبرلیککمپوست بر بود. اثر متقابل ورمی
جیبرلیک ترین شاخص کلروفیل مربوط به  بیشنشد. 
 39/79گرم در لیتر با میانگین میلی 300با غلظت اسید 

ترین شاخص کلروفیل مربوط به تیمار  عدد اسپد و کم
الف). - 4عدد اسپد بود (شکل  61/66شاهد با میانگین 

ترین شاخص کلروفیل مربوط به  چنین بیش هم
 14/100انگین درصد با می 20کمپوست با سطح  ورمی

ترین شاخص کلروفیل مربوط به تیمار  عدد اسپد و کم
). ب- 4عدد اسپد بود (شکل  53/42شاهد با میانگین 

رفتن کلروفیل را در طی  تجزیه و از بیناسید  جیبرلیک
دلیل آن نقش ساختاري  .دهدفرایند پیري کاهش می

 جیبرلین در غشاي کلروپالست و تحریک فتوسنتزاست

از تجزیه  pHشدن شیره سلولی و کاهش  که با اسیدي
ریختگی غشاي سلولی جلوگیري  هم ها و بهپروتئین

ها منجر به تأخیر همه این فرایندها و فعالیت کند. می
ها و افزایش طول عمر ها و سبزماندن برگپیري برگ

ها و شود، که با افزایش طول عمر برگ ها میبرگ
  ).Skutink et al., 2001(ماندگاري گل همراه است 
هاي فتوسنتزي به جهت نقش اهمیت افزایش رنگیزه

باشد و فتوسنتز و تولید مواد می فراینددر ها  آن بسیار مهم
از طریق افزایش جذب نور سبب ها  آن افزایش میزان

کلروفیل شاخص باالرفتن راندمان فتوسنتزي گیاه، افزایش 
 et Abdullah( ودش میها و پایداري کلروفیل برگ برگ

., 2012al .(سبب جیبرلیک اسید استفاده از  چنین هم
هاي سوسن و شیپوري گردید که با کاهش کلروز برگی در گل

حاضر هماهنگی دارد. نتایج قبلی نشان داد که  پژوهشنتایج 
سبب افزایش شاخص سبزینگی و به جیبرلیک اسید 

ها و حفظ نیتروژن انداختن تجزیه کلروفیل برگتأخیر
). Janowska & Andrzejak, 2010( شود میبرگ 
 به را گیاهان افزایش شاخص کلروفیل در گران پژوهش

 نسبت کمپوستورمی در نیتراته ترکیبات جذب افزایش

 طریق از کمپوستورمی مناسب مقادیر مصرف. دادند

 يهاکنندهتنظیم تولید و خاك میکروبی يهافعالیت بهبود
 جذب تدارك نیز و هامیکروب این توسط گیاه رشد

 و فتوسنتز میزان افزایش سبب غذایی، عناصر تر بیش

  .)Arancon et al., 2004( است شده کلروفیلشاخص 
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 شاخص کلروفیل نرگس شیرازکمپوست بر ب) سطوح مختلف ورمی جیبرلیک اسید،هاي مختلف . الف) تأثیر غلظت4شکل 

  داري ندارند.)درصد آزمون توکی اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال (ستون
 

  . کاروتنوئید گلبرگ7. 3
-) نشان می2ها (جدول نتایج جدول تجزیه واریانس داده

کمپوست بر مقدار و ورمیاسید  جیبرلیکدهد اثر متقابل 
دار بود.  کاروتنوئید در سطح احتمال یک درصد معنی

کمپوست و ورمیجیبرلیک اسید مقایسه میانگین  چنین هم
در غلظت اسید  جیبرلیکبر مقدار کاروتنوئید مربوط به 

 20کمپوست در سطح گرم بر لیتر و ورمیمیلی 300
 63/3ین مقدار کاروتنوئید با میانگین تر بیشدرصد، 

ین مقدار تر کمگرم بر گرم وزن تر گلبرگ بود و  میلی
گرم میلی 7/1کاروتنوئید مربوط به تیمار شاهد با میانگین 

 گران پژوهش). نتایج 3 بر گرم وزن تر گلبرگ بود (جدول
کمپوست در گیاه دهد که استفاده از ورمینشان می

ي بر میزان کاروتنوئید مؤثراي کرکدار نقش مثبت و  سنبله
امی ح عنوان بهکاروتنوئیدها  .جود در گیاه داشته استمو

اند که شناخته شده يو غیرفتوسنتز يفتوسنتز يهارنگیـزه
 .یدنمامیآنتن عمل  یزهرنگر عنوان به یعیطب یطدر شرا
اضافی طول  يتوانند انرژکه در شرایط تنش می درحالی

را  )یکالیرادکوتاه را بگیرند و اکسیژن یکتایی ( يهاموج
) تبدیل کرده و با گرفتن ازن( اییت به اکسیژن سه

اکسیدانی از خود اکسیژن تولیدشده نقش آنتی يها رادیکال

نتایج  چنین هم). Heidary & Salehe, 2018بروز دهند (
اسید  جیبرلیکدهد که تیمار قبلی نشان می گران پژوهش

گرم بر لیتر باعث افزایش کاروتنوئید گلبرگ میلی 300
دارد  خوانی هم پژوهشس گردید که با نتایج این نرگ

)Mashahiri & Hassanpour Asil, 2018.(  
  

 . مواد جامد محلول کل در گلبرگ8. 3
) نشان 2ها (جدول  نتایج جدول تجزیه واریانس داده

بر مواد اسید  جیبرلیککمپوست و دهد که اثر ورمی می
جامد محلول کل گلبرگ در سطح احتمال یک درصد 

اسید  جیبرلیککمپوست و دار بود. اثر متقابل ورمی معنی
ترین میزان مواد جامد محلول کل  دار نشد. بیشمعنی

گرم میلی 300با غلظت اسید  جیبرلیکگلبرگ مربوط به 
ترین میزان مواد جامد  درصد و کم 66/4بر لیتر با میانگین 

 9/3محلول کل گلبرگ مربوط به تیمار شاهد با میانگین 
ترین میزان مواد جامد  الف). و بیش- 5صد بود (شکل در

درصد با  20کمپوست محلول کل گلبرگ مربوط به ورمی
ترین میزان مواد جامد محلول  درصد و کم 97/5میانگین 

درصد  9/2کل گلبرگ مربوط به تیمار شاهد با میانگین 
  ). ب-5بود (شکل 
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 کمپوست بر مواد جامد محلول کل گلبرگ نرگس شیرازب) سطوح مختلف ورمی جیبرلیک اسید،هاي مختلف . الف) تأثیر غلظت5شکل 

  داري ندارند.)درصد آزمون توکی اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال (ستون
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دهد تیمار قبلی نشان میگران  نتایج پژوهش
گرم بر لیتر باعث  میلی 300با غلظت اسید  جیبرلیک

افزایش مقدار مواد جامد محلول کل گلبرگ در گل نرگس 
خوانی دارد  گردید که با نتایج پژوهش حاضر هم

)Mashahiri & Hassanpour Asil, 2018گران  ). پژوهش
 کمپوست در بستر کشت گلدریافتند استفاده از ورمی

لیزیانتوس موجب افزایش مواد جامد محلول کل شد. 
  کمپوست حاوي عناصر غذایی از که ورمی ازآنجایی

باشد و پتاسیم سبب سنتز انواع جمله پتاسیم می
ها ساکارز، نشاسته و گلوکز نقش دارد کربوهیدرات

)Bahaloo et al., 2018( .  
  
 . وزن تر و خشک ریشه9. 3

دهد  ) نشان می2ها (جدول  دادهنتایج جدول تجزیه واریانس 
بر وزن تر و  اسید جیبرلیککمپوست و که اثر متقابل ورمی

دار شد.  خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد معنی
ترین وزن تر و  ها نشان داد که بیشچنین مقایسه میانگین هم

 300در غلظت  اسید جیبرلیکخشک ریشه مربوط به 
درصد  20در سطح کمپوست گرم بر لیتر و ورمی میلی
ترتیب  ترین وزن تر و خشک ریشه به چنین بیش باشد. هم می

ترین وزن تر و خشک  گرم بود و کم 1/1و  11با میانگین 
). 3گرم بود (جدول  26/0و  75/3ترتیب با میانگین  ریشه به
گران  هایی که برروي گل رز انجام شد، پژوهش پژوهش

 دسترسی قابلیت دلیل بهکمپوست  دریافتند که استفاده از ورمی

 ارتفاع گیاه، افزایش به منجر پتاسیم و فسفر نیتروژن، به

 ساقه قطر خشک ریشه، افزایش وزن تر و برگ، افزایش سطح

 .)Skutink et al., 2001(جانبی گردید  هاي جوانه تعداد و
 اسید جیبرلیکگران قبلی استفاده از تیمار  طبق نتایج پژوهش

لیتر بر گل جعفري باعث افزایش وزن تر و گرم در میلی 200
خوانی دارد  خشک ریشه شد، که با نتایج این آزمایش هم

)Sarkar et al., 2018.( کمپوست از ورمیاستفاده  چنین هم 

باعث افزایش طول ریشه و صفات مربوط به آن در گیاه 
 دلیل داشتن تخلخل زیاد کمپوست بهورمی .پنیرك گردید

 فراهم را هاریشه تر بیش توسعه و رشد ب،مناس تهویه امکان
  ).Nourafcan et al., 2015( کندمی

  
  . عناصر غذایی پرمصرف10. 3
  . نیتروژن برگ1. 10. 3

دهد  ) نشان می2ها (جدول  نتایج جدول تجزیه واریانس داده
کمپوست بر میزان و ورمیجیبرلیک اسید که اثر متقابل 
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دار بود.  نیتروژن برگ در سطح احتمال یک درصد معنی
 300در غلظت جیبرلیک اسید چنین مقایسه میانگین  هم

درصد با  20کمپوست در سطح گرم در لیتر و ورمیمیلی
درصد بود و  07/2ترین میزان نیتروژن برگ با میانگین  بیش
 47/1ترین نیتروژن برگ مربوط به تیمار شاهد با میانگین  کم
). جیبرلین تخریب کلروفیل را به تأخیر 3رصد بود (جدول د

شود. ها میاندازد و سبب افزایش میزان نیتروژن برگمی
رشد در به تأخیر انداختن تخریب  کنندهیمتنظچنین این  هم

خوانی  ساختمان کلروپالست نقش دارد که با نتایج حاضر هم
 نتایج پژوهش .)Mozafari & Khalegh, 2016دارد (
کمپوست حاوي مواد آلی نشان داد که ورمی گران پژوهش

است که به راحتی تجزیه شده و از تجزیه مواد آلی مقادیر 
 Oftadehگیرد (زیادي نیتروژن در اختیار گیاه قرار می

Fadafen et al., 2017(  .  

  
  . فسفر برگ2. 10. 3

) نشان داد که 2آمده از تجزیه واریانس (جدول  دست نتایج به

بر فسفر برگ در سطح کمپوست و ورمیاسید  جیبرلیکاثر 
و اسید  جیبرلیکدار بود. اثر متقابل احتمال یک درصد معنی

ترین مقدار فسفر برگ  دار نشد. بیشکمپوست معنیورمی
با غلظت اسید  جیبرلیکدرصد در تیمار  56/0طور میانگین  به

تیمار  درصد نسبت به 13/0گرم در لیتر بوده که میلی 300
طور  ترین مقدار فسفر برگ به شاهد افزایش داشته و کم

الف). - 6درصد در تیمار شاهد بود (شکل  43/0میانگین 
و تحریک طورکه باعث  اسید همان جیبرلیکاستفاده از تیمار 

شود در افزایش  ها و اندام هوایی گیاه میسلولشدن  حجیم
طول  زایشافوسبب تأثیر داشته ها نیز جذب فسفر در ریشه

 Ahmad Dar( شودهاي گیاه و جذب عناصر غذایی میریشه

et al., 2015(چنین نتایج مقایسه میانگین سطوح مختلف  . هم
ترین مقدار فسفر برگ مربوط  کمپوست نشان داد بیشورمی

درصد با میانگین  20کمپوست در سطح به استفاده از ورمی
مربوط به تیمار ترین مقدار فسفر برگ  درصد و کم 69/0

درصد نسبت به  36/0درصد مشاهده شد که  33/0شاهد با 
   ).ب- 6تیمار شاهد افزایش داشت (شکل 

  

 
  

 کمپوست بر فسفر برگ نرگس شیرازب) سطوح مختلف ورمی جیبرلیک اسید،هاي مختلف . الف) تأثیر غلظت6شکل 

  داري ندارند.)درصد آزمون توکی اختالف معنی 5مشترك در سطح احتمال هاي داراي حروف (ستون
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هاي قبلی نشان داده است که  نتایج پژوهش
کمپوست جذب فسفر را از طریق افزایش انحالل فسفر  ورمی

سازي ریزموجودات با ترشح اسیدهاي آلی  واسطه فعال به
تامیک، سوکسینیک، الکتیک، اگزالیک، نظیر سیتریک، گلو

مالیک و فوماریک اسید و یا تحریک فعالیت فسفاتاز افزایش 
نتایج  چنین ). همBustamante et al., 2008(دهد می

، تثبیت کمپوستدهد که ورمیهاي قبلی نشان می پژوهش
دهند و با ایجاد شرایط مناسب فسفر در خاك را کاهش می

ها، میزان فسفر در دسترس گیاه نیسمجهت فعالیت میکروارگا
دهد. در همین رابطه، گزارش شده استفاده از را افزایش می

کمپوست میزان فسفر موجود در بادام زمینی را افزایش ورمی
  ).Mohanty et al., 2006داده است (

  
 . پتاسیم برگ3. 10. 3

) نشان داد، 2آمده از تجزیه واریانس (جدول  دست بهنتایج 
بر پتاسیم برگ جیبرلیک اسید کمپوست و ورمیتیمار  تأثیر

داري با شاهد در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی
کمپوست و ورمیجیبرلیک اسید داشت. اثر متقابل 

 متأثردار نشد. از نظر آماري مقدار پتاسیم برگ فقط  معنی
دار از نظر آماري معنیها  آن از اثر ساده بوده و اثر متقابل

درصد در  51/0طور میانگین  مقدار پتاسیم برگ بهنشد. 
که در مقایسه با تیمار شاهد  اسید بوده جیبرلیک تیمار

 چنین همالف). -7درصد افزایش نشان داد (شکل 06/0
ها نشان داد که مقدار پتاسیم در مقایسه میانگین داده

درصد حجمی در مقایسه با تیمار  20کمپوست ورمی
نتایج  ).ب-7یش داشت (شکلدرصد افزا 25/0شاهد 

کمپوست دهد که تیمار ورمیهاي قبلی نشان می پژوهش
برگ اطلسی باعث افزایش عناصر اصلی مانند نیتروژن، 

که با فسفر، پتاسیم و کلسیم در اندام هوایی گیاه گردید 
 .) 2013et alHamidpour ,.(باشد نتایج حاضر همسو می

 اند که مصرفچنین اظهار داشته گران هم پژوهش
 و کلر سدیم، غلظت موجب کاهش هاي رشدکننده تنظیم
 یم،غلظت پتاس یشافزا یزو نپتاسیم  به سدیم نسبت

 یمتقس یشافزا یجهو در نت یاهدر گ یوماسو ب یمکلس
 Davani(شود می هاسلول ینشده ب عناصر جذب یزانم

et al., 2018(.  
 

 
  کمپوست بر پتاسیم برگ نرگس شیراز.ب) سطوح مختلف ورمی جیبرلیک اسید،هاي مختلف . الف) تأثیر غلظت7 شکل

  داري ندارند.)درصد آزمون توکی اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال (ستون
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  گیري. نتیجه4
توان نتیجه گرفت حاصله از این پژوهش، میبا توجه به نتایج 

یی در اجزاي سزا بهکمپوست تأثیر و ورمیاسید  جیبرلیککه 
بریده نرگس  عملکرد و کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه

اسید بر صفات  کمپوست و جیبرلیکتأثیر تیمار ورمی داشت.
دهنده، تعداد برگ،  موردبررسی شامل زمان ظهور ساقه گل

ص کلروفیل، میزان کاروتنوئید، مواد جامد سطح برگ، شاخ
محلول کل گلبرگ، نیتروژن برگ، فسفر برگ، پتاسیم برگ، 

دهنده، عمر گلجایی، وزن تر و خشک ریشه  قطر ساقه گل
داري سبب بهبود صفات طور معنی داشت که در نتیجه به

اسید  جیبرلیک کمپوست وطور تأثیر ورمی مذکور شد. همین
داري در میزان کاروتنوئید، نیتروژن موجب افزایش معنی

 خشک ریشه شد. برگ، قطر ساقه، وزن تر ریشه و وزن
گرم بر لیتر و میلی 300با غلظت اسید  جیبرلیکبهترین تیمار 

درصد حجم گلدان بود که اثر مثبتی بر  20کمپوست ورمی
گیري داشتند و استفاده از این مقادیر براي هاي اندازهشاخص

  قابل توصیه است. ازشیرگل نرگس 
  
  . تشکر و قدردانی5

از معاونت پژوهشی دانشگاه گیالن براي در اختیار گذاشتن 
  .دگرد امکانات پژوهشی تحقیق حاضر، تشکر و قدردانی می
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