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  زینتی؟ گیاهان مناسب رشد بستر یا محیطی زیست یمعضل آزوال
 

 3 کاویانی بهزاد ،2 مقدم ميرحسينی مریم ،*1 ترکاشوند محمدي علی
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 چكيده

 توجنه  با .است برخوردار یمناسب رشد از منطقه آبگيرهای و ها تاالب سطح در گيالن استان وهوايی آب شرايط به توجه با آزوال سرخس

 در پينت  بنا  جنايگزينی  در سنب منا بسنتر  منزلنة  به غذايی محلول با همراه آزوال كمپوست اثر آزوال، تجمع محيطی زيست معضالت به

 نسنبت  بنه  پرلينت  -پينت  بسنتر  شناهد  تيمار .شد بررسی الهيجان زينتی گياهان و گل تحقيقات ايستگاه در دراسنا زينتی گياه پرورش

 به تحقيق .شد جايگزين پيت جای به حجمی درصد ١00 و 75 ،50 ،25 صفر، مقادير در شده توليد آزوالی كمپوست و بود ١:2 حجمی

 .شند  انجنام  چهارماهنه  زمنانی  بنازة  کي در (دراسنا) گياه نود با تکرار سه در و تصادفی كامالً طرحی پاية بر فاكتوريل آزمايش صورت

 و روی آهنن،  پتاسنيم،  فسفر، ميزان و C/N نسبت اسيديته، الکتريکی، هدايت تخلخل، ظاهری، مخصوص جرم شامل بستر خصوصيات

 تعنداد  و طوقنه  قطنر  گيناه،  ارتفناع  ساقه، و برگ تر وزن ساقه، و برگ خشک وزن شامل گياه شدر های شاخص .شد گيری اندازه منگنز

 نشنان  نتايج .شد گيری اندازه دراسنا گياه برگ در منگنز و روی آهن، پتاسيم، فسفر، نيتروژن، غذايی عناصر غلظت .شد گيری اندازه برگ

 و شناهد  تيمارهای در رشد ميزان كمترين و غذايی محلول با آزوال كمپوست درصد ١00 و 75 تيمارهای در رشد ميزان بيشترين كه داد

 بنا  حتنی  شناهد  بستر با مقايسه در گياه رشد بر بيشتری اثر غذايی محلول مصرف بدون آزوال كمپوست .بود آزوال كمپوست درصد 25

   داشت. غذايی محلول مصرف

 

 .نالهيجا كمپوست، دراسنا، پيت، كشت، بستر ها: واژه كلید

 

 

 

 Email: m.torkashvand54@yahoo.com سئول م نويسنده *
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 مقدمه .1

 بومی و آب سطح در شناور گياه نوعی ١آزوال سرخس

 گياه اين سريع پراكنش آفريقاست. و شرقی جنوب آسيای

 توجه آن نيتروژن تثبيت و سريع رشد و دنيا سراسر در

 در آزوال .است كرده جلب خود به را محققان از بسياری

 نيتروژن و نيتروژن جذب قابليت آنابينا جلبک با زيستی هم

 به جلبک غذايی مواد تأمين ةوظيف .آورد می دست به را هوا

 نياز مورد نيتروژن مقابل در نيز جلبک و آزوالست ةعهد

 كود منزلة به شناور گياه اين .كند می فراهم را آزوال

 آثار و بررسی كشورها از بسياری در آلی يا بيولوژيکی

 اين .]2١[ است شده مشخص محصول افزايش در آن مثبت

 ايران صنعتی علمی تحقيقات سازمان ١٣65 سال در را گياه

 های طرح اجرای برای نيتروژن جاذب گياه عنوان به

 مدت از پس اما د،كر كشور وارد فيليپين كشور از مطالعاتی

 آزوال ورود .سردرآورد گيالن استان آبگيرهای از كوتاهی

 ینامطلوب پيامدهای اخير سال چند طی گيالن ةمنطق در

 مواجه جدی مشکل با كاران برنج كه طوری به است، داشته

 اين حد از بيش و شناور رشد معتقدند كارشناسان .اند شده

 بومی گياهان اكثر تا شده باعث انزلی تاالب سطح در گياه

 نفس و شوند نابود خفگی دليل به جهانی زيستگاه اين

 هرشما به هزارساله چند (اكوسيستم) بوم زيست اين زندگی

 پوشش ،انزلی تاالب بومی گياهان نابودی بر عالوه بيفتد.

 رشد و نور نفوذ مانع گياه، اين از تاالب آب سطح كامل

 های باكتری رشد و گسترش و شده ساز اكسيژن گياهان

 .]6[ است داشته دنبال به را غيرهوازی متعفن

 فضوالت با آزوال كردن مخلوط از فيليپين كشاورزان

 مخلوط اين هوازی بی تخمير اند. كرده گازبيو توليد خوك

 استفاده وپز پخت و روشنايی برای كه كند می توليد متان گاز

 و مواد محتوی آزوال تخمير از مانده باقی مواد شود. می

 به و رددا وجود اوليه ةتود در كه است غذايی عناصر

 از آزوال .]27[ شود می استفاده شاليزار برای كود صورت
                                                           

1 .Azolla filicoulides 

 غذايی مواد ةچرخ و نيتروژن تثبيت بيوماس، توليد نظر

 كود ی(اكولوژيک) شناختی بوم نظر از و رددا بااليی كارايی

 غذايی مواد نظر از آزوال بررسی .]28[ است یمناسب طبيعی

 زمانی های دوره در غذايی عناصر ميزان كه داده نشان

 ن،ژنيترو درصد 5/٣ ميانگين طور به و است متغير مختلف

 سرب فاقد و رددا منيزيم درصد 6/0 و پتاسيم ددرص ٣/8

 .]8[ است کيآرسن يا جيوه و

 از ناشی محيطی زيست خطرات از آگاهی افزايش با

 تجديدناپذير منابع مصرف كاهش منظور به و آلی ضايعات

 در شده كمپوست بيوساليدهای از بيشتر ةاستفاد پيت، مثل

 پوستكم كاربرد .]2٣ ،١١[ است شده توصيه كشاورزی

 ابلق بنجامين فيکوس در كشت بستر با تركيب در آزوال

 كند مينأت را گياه غذايی نياز رشد ةدور طی است توانسته

 كمپوست و تازه آزوالی از استفاده اثر آزمايشی در .]4[

 برنج توسط غذايی عناصر جذب و دانه عملکرد بر شده

 رم(كيلوگ ١20 مقدار )به اوره كود با همراه يا تنهايی به

 مشکلی كمپوست از استفاده كه داد نشان نتايج شد. بررسی

 عملکرد افزايش سبب و نکرد ايجاد برنج كيفيت نظر از

 درصد بر آزوال كمپوست آثار  بررسی .]2[ شد برنج

 با خاك نوع دو از تبخير ميزان و خاك در آب نگهداری

 كمپوست كاربرد كه داد نشان رسی لومی و لومی های بافت

 سبب ها آن با وزنی درصد 8 و 4 ،2 ،صفر مقادير در آزوال

 .]٣[ دش خاك رطوبت مقدار افزايش

 از استفاده امکان بررسی حاضر، پژوهش انجام از هدف

 گياه كشت بستر در پيت با جايگزينی در آزوال كمپوست

 غذايی عناصر جذب و رشد بر آن اثر و دراسنا زينتی

 است. گياه توسط

 

 ها روش و مواد .2

 با جايگزينی در شده كمپوست آزوالی بررسی منظور به

 ،2دراسنا گياه رشد و ای تغذيه های شاخص بر پيت

                                                           

2 . Dracaena marginata 
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 زينتی وگياهان گل تحقيقات ايستگاه ةگلخان در آزمايشی

 آزوال ابتدا راستا، اين در شد. انجام ١٣٩١ سال در الهيجان

 در و آوری جمع استان سطح در موجود های تاالب سطح از

 فعاليت برای منافذی دارای و مترمکعبی ١ چوبی ایه جعبه

 شدن كمپوست مراحل تا شد ريخته ها ميکروارگانيسم

 ثبت برای و شد انجام بار دو هفته هر هوادهی د.شو انجام

 داخل دماسنج دقيقه چهار تا سه بار، يک روز هفت هر دما،

 تا انجاميد طول به ماه چهار روند اين قرارگرفت. ها جعبه

 از عبور از پس آزوال كمپوست د.ش تهيه آزوال ستكمپو

 75 ،50 ،25 ،صفر حجمی های نسبت با متری ميلی 20 الک

 شد. جايگزين پرليت و پيت (١:2) بستر در پيت با ١00 و

 به ثابت حجم با پرليت آزمايش مورد تيمارهای تمام در

  (.١ )جدول رفت كار

 

 دراسنا گیاه كشت در استفاده مورد ربست مختلف مواد اختالط حجمی نسبت .1 جدول

 ماده هر های نسبت تيمار رديف

 پرليت ١ + پيت 2 غذايی محلول بدون شاهد ١

 غذايی محلول + پرليت ١ + پيت 2 غذايی محلول با شاهد 2

 آزوال كمپوست 5/0 + پرليت ١ + پيت 5/١ غذايی محلول بدون آزوال كمپوست 25% ٣

 غذايی محلول + آزوال كمپوست 5/0 + پرليت ١ + پيت 5/١ غذايی ولمحل با آزوال كمپوست 25% 4

 آزوال كمپوست ١ + پرليت ١ + پيت ١ غذايی محلول بدون آزوال كمپوست 50% 5

 غذايی محلول + آزوال كمپوست ١ + پرليت ١ + پيت ١ غذايی محلول با آزوال كمپوست 50% 6

 آزوال كمپوست 5/١ + پرليت ١ + پيت 5/0 غذايی محلول بدون آزوال كمپوست 75% 7

 غذايی محلول + آزوال كمپوست 5/١ + پرليت ١ + پيت 5/0 غذايی محلول با آزوال كمپوست 75% 8

 آزوال كمپوست 2 + پرليت ١ غذايی محلول بدون آزوال كمپوست ١00% ٩

 غذايی محلول + آزوال كمپوست 2 + پرليت ١ غذايی محلول با آزوال كمپوست ١00% ١0

 

 كشت بسترهای در مصرفی پیت و آزوال كمپوست شیمیایی خصوصیات .2 جدول

 پيت آزوال كمپوست شيميايی خصوصيات رديف

 ١/2 25/5 )%( كل نيتروژن ١

 ٣0/6/7 4 (mg/kg) استفاده قابل فسفر 2

 ٣20 ١840 (mg/kg) استفاده قابل پتاسيم ٣

 ١7/2١ 85/2١ )%( آلی كربن 4

 ١0/4 08/١ C/N نسبت 5

6 pH (١:5) ٣١/5 4١/٣ 

7 EC (dS/m) 44/٣ ١2/0 
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 مورد پيت شد. استفاده متر ميلی 2 تا ١ قطر با پرليت از

 به كه بود 1بيوالن شركت به مربوط آزمايش در استفاده

 خصوصيات برخی 2 جدول شد. خريداری آماده صورت

 دهد. می نشان را مصرفی پيت و آزوال كمپوست

 

 و کشت بسترهای در اسنادر گياه کاشت .1. 2

 غذایی محلول

 به دراسنا هگيا ةشد دار ريشه ةانداز هم و يکسان های قلمه

 ايستگاه در واقع ای شيشه ای گلخانه در ليتری 4 های گلدان

 ،مرحله اين در .يافت انتقال الهيجان زينتی گياهان و گل

 و خارج نشايی های گلدان از دراسنا دار ريشه های قلمه ابتدا

 با گلدان هر داخل در و شسته آب با آن های شهري

 رشد ةدور تا شد كشت دراسنا گياه يک ،جديد بسترهای

-22 گلخانه دمای ماهه، چهار رشد ةدور در د.شو طی گياه

 از قبل د.بو درصد 70-60 رطوبت و گراد سانتی ةدرج 25

 داخل در هفته يک مدت به گياه دهی، محلول شروع

 آبياری دوره دو ،مدت اين طی و داشت توقف ها گلدان

 پودری كود از غذايی محلول ةتهي برای گرفت. صورت

 ١8 و فسفر درصد ١8 ،نيتروژن درصد 8/7 حاوی 2امکس

 5/4 مقدار محلول اين ةتهي برای د.ش استفاده ميپتاس درصد

 200 گلدان هر ازای )به آب ليتر ٩ در امکس پودر از گرم

 هر غذايی محلول يمارهایت در گياهان شد. حل ليتر( ميلی

 در .شدند تغذيه آمده دست هب محلول با بار يک روز هفت

 جای به آب ليتر ميلی 200 ،غذايی محلول بدون تيمارهای

 .شد استفاده غذايی محلول

                                                           

١. BIOLAN شرکت از نمایندگی به صبا ازهار شرکت از )پیت 
 بانک جنب خواجو، چهارباغ اصفهان، آدرس به فنالند بیوالن
 (.شد خریداری 1 واحد معتمدی، ساختمان ملت،

2. Omex تهدران  در نماینددگی  شرکت از انگلستان امکس )کود 
 (.دش تهیه

 بستر شيميایی و فيزیكی خصوصيات .2. 2

 روش از كشت بستر فيزيکی خصوصيات گيری اندازه برای

 روش اين براساس .]١5[ دش هاستفاد همکاران و گابريل

 تخلخل و حقيقی مخصوص جرم ظاهری، مخصوص جرم

 برای شد. گيری اندازه دراسنا كشت بسترهای در

 و پيچ روش از كشت بسترهای در فسفر گيری اندازه

 دستگاه با فسفر ،سپس .]22[ دش استفاده همکاران

 د.ش قرائت نانومتر 880 موج طول در اسپکتروفتومتر

 زنمنگ و روی آهن، عناصر و فتومتر فاليم دستگاه با پتاسيم

 گيری اندازه برای شد. گيری اندازه اتمی جذب دستگاه با

 دستگاه يا كجلدال روش از كشت بستر در كل نيتروژن

 ٣بالك -والکی روش از آلی كربن برای و ]١8[ تک كجل

 بسترهای در EC و pH گيری اندازه .]24[ شد استفاده

  .پذيرفت صورت 5:١ ةعصار در كشت

 

 عناصر غلظت و رشد های شاخص گيری اندازه .3. 2

  گياه در

 اندام خشک وزن برگ، تعداد طوقه، قطر گياه، ارتفاع

 ارزيابی آزمايش انتهای در هوايی اندام تر وزن و هوايی

 و شد خرد كن خشک در شدن خشک از پس ها برگ .شد

 جلدالك روش به برگ كل نيتروژن .درآمد پودر شکل به

 ةنمون از گرم ٣/0 گياه، ةعصار ةتهي برای شد. گيری اندازه

 ليتری ميلی 50 ژوژه بالن به كن خشک در شده خشک

 سولفوريک، اسيد) اسيدها مخلوط از ليتر ميلی ٣ و منتقل

 .شد اضافه ها ژوژه بالن به اكسيژنه آب و (ساليسيليک اسيد

 رادگ سانتی ةدرج ١80 تا ساعت کي مدت به ها نمونه

 اين .دشو ظاهر سفيد بخار و تبخير آب تا شد داده حرارت

 ادامه ها نمونه شدن رنگ بی تا اكسيژنه آب كردن اضافه عمل

 رسيد حجم به مقطر آب با مربوط محلول ،سپس .كرد پيدا

 عصاره اين در غذايی عناصر غلظت و شد صاف و

                                                           
3. Walky & Black  
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 گياه، برگ از شده تهيه ةعصار در .]١8[ دش گيری اندازه

 اتمی جذب دستگاه اب روی و منگنز آهن، اصرعن

 اسپکتروفتومتری روش به فسفر ،همچنين شد. گيری اندازه

 برگ ةعصار در فتومتر فيلم دستگاه با نيز پتاسيم و

 شد. گيری اندازه

 كامالً یطرح قالب در فاكتوريل صورت به آزمايش

 شد. انجام تيمار هر در تکرار سه و تيمار ده با تصادفی

 فاكتور و مختلف( بستر )پنج كشت بستر شامل اول رفاكتو

 بدون و غذايی محلول با سطح )دو غذايی محلول دوم،

 های داده از حاصل نتايج بررسی برای بود. غذايی( محلول

 از دراسنا گياه شيميايی ةتجزي و رشد فاكتورهای به مربوط

1 آزمون وSPSS  آماری افزار نرم
LSD د.ش استفاده 

 .شد رسم اكسل افزار نرم از استفاده با ربوطم نمودارهای

 

 بحث و نتایج .3

 کاشت بستر خصوصيات .3.1

 بستر در آزوال كمپوست مقدار افزايش با كه داد نشان نتايج

 ميزان و افزايش ظاهری مخصوص جرم ميزان كشت،

 كه كردند گزارش محققان .(٣ جدول) افتي كاهش تخلخل

 كارايی در عوامل ترين مهم از کیي فيزيکی خصوصيات

 جرم .]١2[ است گلدانی گياهان كشت بسترهای برای گياه

 زينتی، گياهان كشت بسترهای برای ظاهری مخصوص

 است شده تعيين مکعب متر سانتی بر گرم 40/0 از كمتر

 خصوصيات ترين مهم از کیي ظاهری مخصوص جرم .]7[

 بدون كشت بستر در كه آيد می شمار به كشت بستر فيزيکی

 دارد تخلخل درصد با معکوسی ةرابط و است ينيپا اكخ

 جايگزينی در دامی كود كمپوست حجمی افزايش با (.25)

 افزايش پيت با مقايسه در ،(SA) ساز دست های خاكدانه با

  .]١7[ دش گزارش ظاهری مخصوص جرم

 توجه نيز بستر شيميايی خصوصيات به است الزم

                                                           
1. Least Significant Difference 

 های ويژگی دارد. اهگي كيفيت بر زيادی تأثير چون ،داشت

 و حفظ و غذايی، مواد انحالل قابليت بر مستقيماً شيميايی

 جايگزينی با نيتروژن ميزان .]25[ دارد تأثير ها آن نگهداری

 افزايش اين يافت. افزايش شاهد به نسبت آزوال كمپوست

 با مقايسه در آزوال كمپوست كل نيتروژن زياد مقدار دليل به

 مطابقت نيز ديگر تحقيقات نتايج با نتايج اين كه است پيت

 دنفزوا با را نيتروژن ميزان افزايش ها آن .]٩[ داشت

 بستر در پيت با جايگزينی در زمينی بادام ةپيل كمپوست

 كمپوست افزودن دند.كر گزارش دراسنا گياه گلدانی كشت

 .شد جذب قابل فسفر ةمالحظ قابل كاهش باعث آزوال

 تفاوت آزوال كمپوست درصد ١00 و 75 ،50 مقادير

 كمپوست درصد 25 به نسبت اما ،ندارند هم با چندانی

 بيشتر ةتجزي با رسد می نظر به كرد. پيدا كاهش آزوال

 فعاليت جايگزينی، باالتر مقادير در كمپوست

 معدنی فسفر تبديل باعث موقت طور به ها ميکروارگانيسم

 دشو می خارج گياه دسترس از فسفر و گردد می 2آلی به

 ةپيل كمپوست حاوی بسترهای در فسفر ميزان كاهش .]5[

 گزارش شاهد به نسبت جايگزينی افزايش با زمينی بادام

 .]٩[ است شده

 در پتاسيم توجه قابل مقدار كه داد نشان نتايج

 جايگزينی، درصد افزايش با پيت به نسبت آزوال كمپوست

 ابقتمط ديگر نامحقق نظر با كه داشت یافزايش به رو روند

 تركيب در پتاسيم زياد مقدار به باتوجه .]١٩ ،٩[ رددا

 قابل افزايش سبب آلی ةماد اين فزودنا آزوال، كمپوست

 شده آن مقدار با متناسب بستر جذب قابل پتاسيم ةمالحظ

 جايگزينی افزايش با منگنز ميزان (.2 )جدول است

 به منجر آزوال كمپوست يافت. افزايش آزوال كمپوست

 ،همچنين .]4[ شود می كاشت بستر در منگنز افزايش

 ضايعات از گيری بهره امکان بررسی در منگنز ميزان افزايش

 برگ گياه كشت بستر در پيت جايگزين عنوان به سلولزی

 .]١[ شد گزارش آگلونما زينتی

                                                           
2. Immobilization 
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 آزوال كمپوست حاوی كشت بسترهای در C/N نسبت

 گياهان رشد برای كه بود (C/N=٣0) مجاز حد از كمتر

 نسبت دارای های كمپوست .(٣ )جدول است مناسب زينتی

C/N در .]١٣[ است آل ايده گياهان توليد برای 20 از كمتر 

 سميت باعث است ممکن ٣0 باالی C/N نسبت ،حال عين

 بيشتر شاهد بستر در C/N نسبت .]2٩[ شود گياه مرگ و

 نسبت .است پيت در نيتروژن كم ميزان دليل به كه بود

C/N كمپوست حجمی افزايش با كشت بسترهای در 

 داشت مطابقت ديگر تحقيقات نتايج با كه يافت كاهش

 افزايش دليل به كشت بسترهای در C/N كاهش .]١7[

 كه است كمپوست شدن اضافه اثر در بسترها اين نيتروژن

 كاهش آلی كربن و افزايش نيتروژن ميزان حالت، اين در

 ةپيل كمپوست افزودن اثر رد كشت بستر C/N كاهش يافت.

 رشد برای مناسب ةاسيديت .]٩[ شد مشاهده زمينی بادام

 ةاسيديت ميزان بيشترين .]7[ شد تعيين 5/6-٣/5 مطلوب

 كمترين و آزوال كمپوست درصد ١00 بستر به مربوط

 نامحقق ديگر نتايج با كه بود شاهد بستر به مربوط اسيديته

 افزايش با بستر ةتاسيدي ميزان .]٩ ،١[ داشت مطابقت

 داشت. افزايش به رو روند آزوال كمپوست جايگزينی

 در متر بر زيمنس دسی 6١/١ مقدار به EC ميزان بيشترين

 به EC ميزان كمترين و آزوال كمپوست درصد ١00 بستر

 د.ش مشاهده شاهد بستر در متر بر زيمنس دسی ٣١/0 مقدار

 گياهان برای مناسب ةمحدود در كشت بستر در EC مقدار

 .]7[ داشت قرار (متر بر زيمنس دسی ٣ تا ١) زينتی

 

 گياه رشد بر غذایی محلول و کشت بستر اثر .2. 3

 اثر و 4 جدول در رشد های شاخص بر كشت بسترهای اثر

 شود. می مشاهده 5 جدول در گياه رشد بر غذايی محلول

 ،50 تيمارهای در دراسنا گياه رشد ميزان كه داد نشان نتايج

 درصد 25 و )شاهد( صفر تيمار از بيشتر درصد ١00 و 75

 درصد افزايش با رشد های شاخص بود. آزوال كمپوست

 تيمار در كرد. پيدا افزايش به رو روند كمپوست، جايگزينی

 گياه رشد ميزان آزوال، كمپوست جايگزينی درصد ١00

 كم شاهد بستر در دراسنا رشد داشت. گيری چشم افزايش

 و برگ خشک وزن همچون هايی شاخص كه طوری به بود،

 اين در برگ تعداد و ارتفاع ساقه، و برگ تر وزن ساقه،

 دارامعن اختالف آزوال كمپوست درصد ١00 تيمار با تيمار

 حاوی كشت بستر به كمپوست ورمی افزودن با داشت.

 وزن و اندازه ويژه به گياه رشد های شاخص پرليت، - پيت

 به نسبت ای مالحظه قابل و رداامعن طور به جعفری گل

 تأثير محققان .]26[ يافت افزايش پرليت(-)پيت شاهد بستر

 باروری و رشد بر را گاوی كود كمپوست ورمی

 غلظت كه زمانی .كردند بررسی جعفری گل و فرنگی گوجه

 و گل تعداد رسد، می درصد 40 از بيش به كمپوست ورمی

 .]١0[ يابد می كاهش گل قطر

 بهبود دليل به ارتفاع ويژه به ياهگ رشد افزايش

 رشد در مهم عناصر افزايش و بستر فيزيکی خصوصيات

 بررسی در است. بوده پتاسيم و نيتروژن شامل گياه

 قسمت يک حاوی كشت محيط در ابلق بنجامين فيکوس

 گياه اين كه شد مشاهده زيتون ةتفال قسمت يک و پيت

 است داشته شدر ةماه ده ةدور يک طی را ارتفاع بلندترين

 و كوليت ورمی پرليت، مخلوط تحقيقات، طبق .]١2[

 رشدونمو بر پيت بستر با نارگيل درخت الياف

 در شده كاشته بذری های نهال كه داد نشان فرنگی گوجه

 قطر ريشه، وزن پرليت، -پيت و كوليت ورمی -پيت بستر

 متقابل اثر) نتايج .]20[ داشت بيشتری برگ سطح و ساقه

 نشان (دراسنا رشد بر غذايی محلول و آزوال كمپوست

 و برگ خشک و تر وزن برگ، تعداد گياه، ارتفاع دهد می

 نسبت آزوال كمپوست درصد ١00 و 75 مقادير در ساقه

 معناداری طور به غذايی محلول بدون شرايط در شاهد به

  .(6 )جدول افتي افزايش
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 رايطش در مذكور تيمارهای در گياه رشد های شاخص

 غذايی محلول با شاهد به نسبت هم باز محلول بدون

 افزايش اين ها، شاخص برخی در هرچند ،داد نشان افزايش

 به گياه نياز تأمين از حکايت نتايج ،لذا .نبود دارامعن رشد

 .دارد آزوال كمپوست با غذايی عناصر

 

 و غلظت بر غذایی محلول و کشت بستر اثر .3. 3

 غذایی عناصر جذب

 هوايی اندام در غذايی عناصر غلظت بر كاشت بسترهای اثر

 مشاهده 7 جدول در گياه توسط عناصر جذب و گياه

 آزوال كمپوست از استفاده كه دهد می نشان نتايج .شود می

 غلظت دارامعن كاهش سبب درصد 50 و 25 مقادير در

 دوباره درصد، ١00 و 75 مقادير در اما شد، گياه نيتروژن

 دارامعن اختالف شاهد با ،لذا .افتي افزايش نيتروژن غلظت

 تيمارهای در گياه در فسفر غلظت دارامعن افزايش .نداشت

 پتاسيم غلظت روند .شد مشاهده شاهد به نسبت كمپوست

 تغييرات .بود گياه در نيتروژن غلظت مشابه هوايی اندام در

 با .بود نامشخص گياه در منگنز و روی آهن، عناصر غلظت

 درصد ١00 و 45 ،٣0 ،١5 صفر، های سبتن افزودن

 پيت، جای به حجمی صورت به زمينی بادام ةپيل كمپوست

 عناصر دارامعن افزايش دراسنا گياه كاشت بستر در

 ميانگين .]٩[ شد مشاهده شاهد به نسبت شده گيری اندازه

 در دراسنا گياه برگ در آمده دست به غذايی عناصر غلظت

 بودن مطلوب معرف كه است شده ارائه مقادير ةمحدود

  .]١4[ بود آن رشد برای غذايی عناصر ةمحدود

 بر كشت، بستر در آزوال كمپوست سطح اثر به توجه با

 تعداد و ارتفاع هوايی، اندام خشک و تر وزن نظير صفاتی

 كه شود می مشاهده برگ در موجود غذايی عناصر و برگ

 كشت بستر در كمپوست درصد ١00 و 75 ،50 ،25 تيمار

 از بخشی داشت. داریامعن اختالف شاهد تيمار به نسبت

 مشابه نقش دليل به بنجامين فيکوس رشد بر كمپوست اثر

 غلظت كه آنجا از .]4[ است گياه در رشد های كننده تنظيم

 همچون عواملی اثر تحت گياه های اندام در غذايی عناصر

 براينبنا دارد، قرار رسوب و يونی رقابت گياه، رشد ميزان

 عنوان به گياه در عناصر غلظت عامل از توان نمی گاه

 ،لذا د.كر استفاده گياه رشد بررسی در اطمينان قابل پارامتر

 پارامتر بستر، از گياه توسط غذايی عناصر جذب ميزان

 ضرب حاصل از جذب ميزان كه آنجا از است. تری مطمئن

 اهگي های اندام خشک وزن و گياه در غذايی عناصر غلظت

 اثر رود. می بين از غذايی عناصر رقت اثر آيد، می دست هب

 به گياه در عناصر غلظت كاهش و گياه رشد دليل به رقت

 است. گياه تر بزرگ ةانداز دليل

 بر یدارامعن آثار آزوال كمپوست كه داد نشان نتايج

 .(7 )جدول داشت دراسنا برگ توسط غذايی عناصر جذب

 درصد، ١00 سطح تا زوالآ كمپوست مقدار افزايش با

 شاهد به نسبت كامالً گياه توسط نيتروژن جذب افزايش

 كشت بستر به نيتروژن افزودن دليل به كه بود مشهود

 نسبت افزايش با ،همچنين آزوالست. كمپوست حاوی

 و شاهد با مقايسه در C/N نسبت كاهش و آزوال كمپوست

 يتروژنن رشد، دوران طول در آلی ةماد ةتجزي آن متعاقب

 گياه توسط فسفر جذب يافت. افزايش بستر در دسترس در

 75 از )كمتر گياه در كمپوست جايگزينی نسبت افزايش با

 به مربوط نتايج يافت. كاهش كمپوست( جايگزينی درصد

 گياه در فسفر افزايش از حاكی گياه برگ در فسفر غلظت

 بستر به آزوال كمپوست شدن افزوده كه  حالی در بود،

 شد. بستر در جذب قابل فسفر مقدار كاهش به منجر تكش

 جذب افزايش در نيتروژن مثبت نقش است ممکن آن دليل

 ريشه حجم و رشد افزايش سبب نيتروژن باشد. فسفر

 و يافت افزايش جذب سطح ريشه، ةتوسع با كه دشو می

 .]5[ دشو می فسفر جذب افزايش به منجر
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 درصد ١00و 75 هایتيمار در گياه توسط پتاسيم جذب

 به نسبت پتاسيم عنصر جذب افزايش با آزوال كمپوست

 دارامعن اختالف شاهد با تيمارها ةبقي در و بود همراه شاهد

 تيمارهای در دراسنا برگ در موجود پتاسيم غلظت نبود.

 یدارامعن اختالف شاهد به نسبت درصد ١00 و 75

 زنو افزايش دليل به است ممکن جذب افزايش نداشت.

 آزوال كمپوست درصد ١00 و 75 تيمارهای در برگ خشک

 كمپوست ةمالحظ قابل اثر به باتوجه باشد. شاهد به نسبت

 عدم در روشنی دليل بستر، جذب قابل پتاسيم به آزوال

 رسد. نمی نظر به دراسنا توسط پتاسيم جذب دارامعن تغيير

 غلظت كاهش در آزوال كمپوست اثر و نتايج به توجه با

 غلظت كاهش دليل به كاهش اين رسد می نظر  به گياه، آهن

 باشد. آزوال كمپوست افزودن اثر در بستر جذب قابل آهن

 تيمارهای برخی در كه شد سبب غلظت كاهش اين

 در داریامعن تغيير گياه، عملکرد افزايش با حتی كمپوست

  نشود. مشاهده آهن جذب

 در ذبج قابل روی غلظت بيشترين كه داد نشان نتايج

 مقدار بيشترين ،لذا آمد. دست به آزوال درصد 50 تيمار

 بر عالوه آزوال، كمپوست درصد 50 تيمار در روی جذب

 جذب قابل روی بودن فراهم دليل به گياه، عملکرد افزايش

 تيمارهای در منگنز جذب نتايج، طبق است. كشت بستر در

 بود. شاهد از بيشتر درصد( ١00 تيمار جز ه)ب آزوال كمپوست

 اثر در كشت بستر جذب قابل منگنز بودن فراهم آن علت

 دارامعن تغيير عدم (.٣ )جدول آزوالست كمپوست افزودن

 ممکن شاهد به نسبت درصد ١00 تيمار در منگنز جذب

 تيمار اين در آهن جذب افزايش و يونی رقابت دليل به است

 ،همچنين باشد. منگنز جذب از جلوگيری و شاهد به نسبت

 است بيشتر آهن به نسبت اسديته به منگنز حالليت بستگیوا

 حالليت كشت، بستر اسيديته افزايش با رسد می نظر به و

 افت آن جذب قابليت و يابد می كاهش آهن از بيشتر منگنز

 به منگنز جذب آهن، جذب افزايش با آن متعاقب كه كند می

 نتايج (.٣ )جدول است كرده پيدا كاهش رقيب يون عنوان

 غلظت افزايش سبب غذايی محلول از استفاده كه داد نشان

 از استفاده بدون شرايط با مقايسه در گياه در غذايی عناصر

 نيتروژن، عناصر غلظت در افزايش اين كه شد غذايی محلول

 و آهن عناصر غلظت در و بود معنادار منگنز و پتاسيم فسفر،

 (.8 جدول) نبود معنادار روی

 كه داد نشان غذايی محلول و كمپوست متقابل اثر نتايج

 ديده رشد های شاخص مقدار بيشترين درصد 50 تيمار در

 بستر به غذايی محلول شدن اضافه با (.٩ )جدول شود می

 محلول داشت. افزايش به رو روند رشد ميزان شاهد،

 دكر كمک گياه رشد بهبود به غذايی عناصر ةعرض با غذايی

 به غذايی محلول فزودنا مورد رد ديگر نامحقق نتايج با كه

 تأثير بيشترين .]١2 ،٩[ داشت مطابقت پيت حاوی بستر

 مربوط ترتيب به رشد های شاخص افزايش نظر از مطلوب

 آزوال كمپوست جايگزينی درصد ١00 و 75 با بسترهای به

 تيمار در گياه نيتروژن غلظت كه دهد می نشان نتايج بود.

 آزوال كمپوست تيمارهای به نسبت غذايی محلول با شاهد

 فسفر غلظت كه  حالی در است، بيشتر غذايی محلول بدون

 آزوال كمپوست تيمارهای با غذايی محلول با شاهد در گياه

 ١00 تيمار از حتی و ندارد دارامعن تفاوت محلول بدون

 طور به غذايی محلول بدون آزوال كمپوست درصد

 بين داریامعن تتفاو پتاسيم، نظر از است. كمتر یدارامعن

 كمپوست تيمارهای و غذايی محلول با شاهد پتاسيم غلظت

 در گياه در آهن غلظت شود. نمی ديده غذايی محلول بدون

 بدون آزوال كمپوست درصد 75 و 50 ،25 تيمارهای

 محلول با شاهد به نسبت دارامعن طور به غذايی محلول

 زا استفاده شرايط در عناصر جذب يافت. افزايش غذايی

 در نيتروژن جذب ةمقايس اما يافت، افزايش غذايی محلول

 آزوال كمپوست تيمارهای به نسبت غذايی محلول با شاهد

 در نيتروژن غلظت كاهش از حکايت غذايی، محلول بدون

 دارد. كمپوست تيمارهای
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 در فسفر غلظت افزايش فسفر، در موضوع اين

 در آهن جذب افزايش دهد. می نشان را كمپوست تيمارهای

 محلول بدون آزوال كمپوست 75 و 50 ،25 تيمارهای

 شود. می مشاهده غذايی محلول با شاهد به نسبت غذايی

 كمپوست باالتر مقادير از استفاده كه دهد می نشان نتايج

 -پيت ةپاي بستر نقش همان غذايی محلول بدون آزوال

 و گياه رشد بر را غذايی محلول مصرف با حتی پرليت

 .دكر ايفا غذايی عناصر جذب

 

 گيری نتيجه .4

 افزايش كه دش مشاهده حاضر تحقق نتايج براساس

 و ارتفاع افزايش به منجر كشت بستر به آزوال كمپوست

 در شد. شاهد با مقايسه در دراسنا گياه های اندام رشد

 ١00 و 75 مقدار جايگزينی رشد، های شاخص بيشتر

 داشت. گياه رشد بر بهتری اثر آزوال كمپوست درصد

 گلدانی و ای گلخانه گياهان ةزمر در مارجيناتا دراسنا

 قطر و قبول قابل ارتفاع با پرپشت های برگ داشتن نيازمند

 و 75 ،50 ،25 سطوح در امر اين كه است طوقه مناسب

 كردن اضافه د.ش محقق غذايی محلول كنار در درصد ١00

 موجب مپوستك كم نسبت با بسترهای به غذايی محلول

 را آن توان می بنابراين د.ش رشد های شاخص افزايش

 مقادير از استفاده د.كر توصيه بسترها اين در رشد مکمل

 است ممکن غذايی محلول بدون آزوال كمپوست باالتر

 محلول مصرف با حتی پرليت -پيت ةپاي بستر نقش همان

 .دكن ايفا غذايی عناصر جذب و گياه رشد بر را غذايی

 درصد 50 از )باالتر آزوال كمپوست زياد های نسبت

 مطلوب شيميايی و فيزيکی خصوصيات لتع به جايگزينی(

 به باتوجه پيت، برای مناسبی جايگزين بسترها اين

 پيشنهاد آيد. می شمار به آن بودن وارداتی و بودن قيمت گران

 مواد ساير با سازی غنی در آزوال كمپوست از شود می

 شود. استفاده كمتر ای ذيهتغ ارزش دارای بستری

 منابع

 (١٣84) س سماوات و م كافی ل، سميعی ،ا خليقی .١

 كشت برای آلی بسترهای ساير با خزه پيت جايگزينی

 .7٩-8 (:2)6 ايران. باغبانی فنون و علوم پتوس.

 و تازه یآزوال از اثراستفاده (١٣87) ت پوررضوی .2

 دانه در عناصر جذب و دانه عملکرد بر شده كمپوست

 از استفاده و بازيافت ملی كنگره سومين برنج. ساقه و

 26 الی 24 .كشاورزی در شونده تجديد آلی منابع

 ،خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ارديبهشت

 اصفهان.

 كمپوست كاربرد اثرات (١٣82) د اشيدری و م فکری .٣

 از تبخير و خاك در آب نگهداری درصد بر آزوال

 آبياری سراسری سمينار ينهشتم خاك. نوع دو سطح

 اسالمی آزاد دانشگاه بهمن، 7-8 تبخير، كاهش و

 تهران. تحقيقات و علوم واحد

 آزوالی اثر (١٣88) ن م پاداشت و ع خمامی محبوب .4

 و رشد بر كشت مختلف بسترهای در شده كمپوست

 رقم ابلق بنجامين فيکوس گياه در غذايی تركيب

-4١7 (:4)25-2 .بذر و نهال زراعیبه .’استاراليت‘

4٣0. 

 ح شريعتمداری و م كلباسی ع، تركاشوند محمدی .5

 خصوصيات بر كنورتور سرباره اثرات (١٣8٣)

 و كشاورزی فنون و علوم .اسيدی هایخاك شيميايی

 .6٣-47 (:4)8 .طبيعی منابع

 آزوال، گیاه تحقیقاتی طرح گزارش (1369) م نصیریان .6

 .یالنگ طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز
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