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 بررسی اثر ترکیب بسترهای آلی و معدنی در پرورش گیاه آپارتمانی دراسنا

(Dracaena marginata Ait.) 
 

 3تاج علیپورو زرین 1، سپیده كالته جاري*5فرشید اسمعیلي 
 

 ایران هران،ت ، گروه باغباني،، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقیقات : دانش آموخته كارشناسي ارشدنویسنده مسئول  -*5

(farshid212@rocketmail.com)  

 تهران، ایران ، گروه باغباني،و تحقیقات  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم -1

 ، ایرانگروه خاكشناسي، دامغاندامغان، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد  -3

 

 7/51/5335تاریخ پذیرش:   4/1/5335تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

انی گلدانی امری ضروری به نظر بسترهای کشت مختلف جهت پرورش گیاهان آپارتم انجام تحقیقات بر روی

ی بومی با قیمت های پایین را به عنووان  توان بسترهاایعات آلی و مواد معدنی مختلف میرسد. با استفاده از ضمی

بوه هموین    ود؛بسترهای کشت وارداتوی معریوی نمو    تر، در دسترس تر و با کیفیت مطلوب به جایجایگزین ارزان

گیواه گلودانی و  بوری زینتوی دراسونا       بور منظور در این تحقیق اثر بسترهای مختلوف آلوی و بسوترهای معودنی     

(Dracaena marginata Ait.   بررسی گردید. بسترهای کشت به کار ریته عبارت بودند از نسبت هوای مختلوف )

ولیت. نتایج نشان داد که بسوترهای اواوی   زباله شهری و ورمی کمپوست در ترکیب با پرلیت و زئکمپوست پیت، 

 %50پرلیوت +   %50ورموی کمپوسوت +    %05پرلیوت و   %05زباله شهری + کمپوست  %05پرلیت،  %05پیت +  05%

 تورین نتوایج نیوز در   ده و قطر ساقه نشان دادند و ضعیفارتفاع گیاه، تعداد بری تولید ش برزئولیت بیشترین اثر را 

زئولیت مشاهده شد. بیشترین میزان نیتروژن،  %50پرلیت +  %50زباله شهری + کمپوست  %05تیمار  بیشتر صفات در

زباله شهری  %05پرلیت و کمترین آن در تیمار  %05پیت +  %05یسفر و پتاسیم جذب شده توسط گیاهان، در تیمار 

تر کمپوست ینت بسیار پایعلت دسترسی آسان و قیمزئولیت مشاهده شد. با توجه به نتایج، به  %50پرلیت +  50%+ 

زئولیوت و   %50پرلیوت +   %50ورمی کمپوسوت +   %05 ترکیب هایزباله شهری و ورمی کمپوست نسبت به پیت، 

پرلیوت، در   %05پیوت +   %05توانند به جوای بسوتر کشوت وارداتوی،     پرلیت می %05+ زباله شهری کمپوست  05%

 در کشور مورد استفاده قرار گیرند. پرورش این گیاه و سایر گیاهان آپارتمانی بری زینتی

 

 : دراسنا، پیت، ورمی کمپوست، کمپوست زباله شهری، زئولیتهاکلید واژه

 

 مقدمه

پیتت متتام عمتومي تتترین متتاده اي استت كتته بتته    

صورت پایه در بسترهاي كشت استفاده مي شود  و در 

بستتیاري از كشتتورهاي جهتتان بهتتش عمتتده مهلتتو   

اما برداشت  مي دهد؛ ک هاي گلهانه اي را تشکیلخا

آن از اكوسیستم هاي در معرض خطر به یک مشتکل  

و از  (1155،  5واقتن و همکتاران  جهاني تبتدیل شتده استت )   

تواند به منتاب  بیعتي   تولیدات كشاورزي پایدار نیز نمي طرفي

 .(1116، 1ماریانتيغیر قابل بازگشت و گران متکي باشد )

ستتت تحقیقتتات زیتتادي در خاتتوت اوتترات كتتود كمپو

تولیدي از مناب  مهتلف محاتوتت كشتاورزي در پترورش    

                                                 
1- Vaughn et al. 

2- Marianthi 
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گیاهان زینتي در دنیا انجام شده كته حتاكي از اوترات    

مفیتتد آن هتتا در بهبتتود شتترای، فیزیکتتي، شتتیمیایي و  

بته   هاست. كمپوست زباله شتهري خیزي خاکحاصل

تواند ظرفیت نگهتداري  علت داشتن مواد آلي بات، مي

. (1113، 5لوي و تایلور) آب را در خاک بهبود بهشد

كمپوستت زبالته غنتي شتتده بتا كودهتاي شتتیمیایي در      

مزرعه قابلیتت دسترستي عناصتر پرماتر  را توست،      

-محاوتت افزایش داده و موجب بات بتردن حاصتل  

، 1رامتتادام و پاتنیانتتدي) استتت خیتتزي ختتاک شتتده

تواند باعث افزایش محتواي متواد آلتي و   ( و مي1117

مونتمتتتورو و شتتتود )ختتتاک  C/Nافتتتزایش میتتتزان 

. نقش مثبت كاربرد كمپوست زباله (1116، 3همکاران

شتتهري در بستتیاري از محاتتوتت زراعتتي، بتتاغي و   

، 4ستتتو و همکتتارانوامرتعتتي گتتزارش شتتده استتت )

1112). 

( اور كمپوست زبالته  5323اكبر نژاد و همکاران ) 

ي ن فاضتالب را بتر عملکترد گیتاه دارویت     شهري و لج

تتن در هکتتار    31و  51فر، سیاهدانه در سه ستط  صت  

تتن در هکتتار    31و  51زباله شهري و سه سط  صفر، 

براي لجن فاضالب بررسي نمودند. نتایج نشان داد كه 

اور متقابل اور كمپوست زباله شهري و لجن فاضالب و 

داري در ارتفتتاب بوتتته، تعتتداد بتتین آن هتتا تتتاویر معنتتي

انته در  كپسول در بوته، تعداد دانه در كپسول، تعداد د

بوته، وزن دانه در بوته و وزن هزار دانته داشتت، ولتي    

تن در هکتتار كمپوستت زبالته شتهري      31تیمار شامل 

باعتتث كتتاهش عملکتترد و اجتتزاي عملکتترد در گیتتاه  

 داروئي سیاهدانه شد.

( تتاویر لجتن فاضتالب،    5323شریفي و همکاران )

كمپوستتت زبالتته شتتهري و كتتود گتتاوي را بتتر رشتتد،  

ن، روي، منگنتز و نیکتل در گتل    عملکرد و جذب آه

                                                 
1- Levy and Taylor 

2- Ramadass and Palaniyandi 

3- Montemurro et al. 

4- Ostos et al. 

تترین مقتدار   جعفري مطالعه كردند و نتایج نشان داد كه بیش

جتتذب آهتتن، روي، منگنتتز و نیکتتل توستت، شاخستتاره گتتل  

تتترین درصتتد انتقتتال فلتتزات بتته   جعفتتري و همینتتین بتتیش 

 شاخساره مربو  به تیمار كمپوست زباله شهري بود.

وعي كمپوست تولیتد شتده بته كمتک     ورمي كمپوست ن

هاي خاكي است كته در نتیجته تغییتر و هضتم ضتایعات      كرم

اه گوارش این جانوران به وجود آلي در ضمن عبور از دستگ

آید. ورمي كمپوست داراي عناصتر غتذائي ماننتد فستفر،     مي

آتیته و  پتاسیم، كلسیم و منیزیم قابل جذب براي گیاه استت ) 

. نتتتتایج تحقیقتتتي كتتته در گیتتتاه ارزن   (1111، 1همکتتتاران

دي  انجتتام گرفتتت نشتتان داد كتته كتتاربرد ورمتتي     مرواریتت

كمپوست موجب افتزایش قابتل توجته عملکترد بیولو یتک      

. آتیته و  (1116، 6حمیتدا و همکتاران  نسبت به شاهد گردید )

درصتد   11تتا   51( بیان كردند كته افتزودن   1114همکاران )

ورمتي كمپوستتت كتتود ختتوكي بتته بستتتر كشتتت پیتتت، وزن  

 ایش داد.گیاهیه هاي گوجه فرنگي را افز

تتتن در  51و  1( مقتتادیر 1114) 7آرانکتتون و همکتتاران 

هکتار ورمي كمپوست را بر روي گیاه توت فرنگي  بررستي  

و بیان نمودند كه كاربرد مقادیر مهتلف ورمي كمپوست بته  

طور معني داري تعداد گل ها را در مقایسه با شتاهد افتزایش   

 داد.

ت كته   آن دستته از متواد معتدني است    كاني زئولیت جتز   

عنتوان جتز  معتدني، در بستترهاي     تواند مانند پرلیتت، بته  مي

هاي تواند یکي از راهاستفاده شود و استفاده از آن مي كشت

جتایي كته   جلوگیري از كاهش رطوبت ختاک باشتد. از آن   

هتتاي طبیعتتي كشتتور ماستتت و ایتتن متتاده معتتدني جتتز  كتتاني

ارزان  با قیمتيهمینین به علت این كه به سهولت، فراواني و 

طوح مهتلتتف گیترد كتتاربرد آن در ستت در دستترم قتترار متتي 

 باشد.كشاورزي امکان پذیر مي

                                                 
5- Atiyeh et al. 

6- Hameeda et al. 

7- Arancon et al. 
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( اور نسبت هاي مهتلف 1111) 5گول و همکاران 

پرلیت و زئولیت خام را در بستر هیتدروپونیک كتاهو   

مطالعه كردند و نتیجه گرفتند كه وزن تولیتدي كتاهو   

افتزایش  تتر از پرلیتت بتود و بتا     در بستر زئولیت بتیش 

 تري یافت.نسبت زئولیت در بستر كشت، افزایش بیش

( تركیبتتات 1117) 1فتتتوحي قزوینتتي و همکتتاران 

مهتلفتتي از بستتترهاي پرلیتتت و زئولیتتت را در كشتتت 

توت فرنگي به كار بردند و مشاهده كردند كه تركیب 

زئولیتتت موجتتب  –پرلیتتت  5بتته  5و  5بتته  3حجمتتي 

 د مي شود.افزایش تعداد میوه در بوته و عملکر

 Dracaena marginataدراسنا با نتام علمتي   
داراي برگ هاي سبز تیتره بتا حاشتیه     Tricolorرقم 

قرمز بوده و در قسمت پائین و مركز برگ، نتوار كترم   

ه عنوان یتک گیتاه گلتداني    رنگ دارد. این گیاه زیبا ب

هاي اخیتر در كشتور   عالوه در سالهیابد، بپرورش مي

وجتود آمتده از انتواب دراستنا      ما شاخه هاي جانبي بته 

بتراي   3پو از سربرداري به عنتوان شتاخه بریتده ستبز    

گیرد یا سبد گل مورد استفاده قرار مي تزئین دسته گل

 (.5322پاداشت دهکائي و غالمي، )

هتاي مهتلتف   هد  از این تحقیق، مقایسه نسبت 

منظتور  ي كمپوست و كمپوستت زبالته شتهري بته    ورم

جتاي پیتت متام و همینتین     جایگزیني این متواد بته   

امکان استفاده از بستتر معتدني زئولیتت در تركیتب بتا      

 بستر معدني پرلیت بود.

 

 مواد و روش ها

اي گلهانته  در 5323-31ي هااین پژوهش در سال     

 ران، شهرستتتتان واقتتت  در استتتتان مازنتتتد  تحقیقتتتاتي

انجام شد. آزمتایش بتر روي گیتاه بترگ      آباد،محمود

 .Dracaena Marginata CVزینتتتي دراستتنا )

Tricolor رقم )Tricolor ه از گیاهتان مهتم تیتره    ك

                                                 
1- Gul et al. 

2 - Fotouhi Ghazvini et al. 

3 - Cut foliage 

باشتد صتورت گرفتت. در ایتن تحقیتق مقتادیر       آگاواسه متي 

مهتلف كمپوست زباله شهري، ورمي كمپوست و پیت مام 

هتاي  اي معدني پرلیت و زئولیت به نسبتدر تركیب با بستره

 زیر استفاده شد:

 زئولیت %11  + پرلیت %11ورمي كمپوست +  %11 -5 تیمار

 %11پرلیتت +   %11زبالته شتهري +   كمپوستت   %11 -1تیمار 

  زئولیت

 زئولیت %11پرلیت +  %11پیت مام +  %11 -3تیمار  

 %11ورمتتي كمپوستتت +  %11پیتتت متتام +  % 11  -4تیمتتار 

 زئولیت %11پرلیت + 

زبالته شتهري +   كمپوستت   %11پیتت متام +    %11  -1تیمار 

 زئولیت %11پرلیت +  11%

ورمتتتي  %11زبالتتته شتتتهري +  كمپوستتتت  %11  -6تیمتتتار 

 زئولیت %11پرلیت +  %11كمپوست + 

 پرلیت %11ورمي كمپوست +  %11 -7تیمار 

 پرلیت %11زباله شهري + كمپوست  %11 -2تیمار 

 پرلیت %11پیت مام +  %11 -3تیمار 

دار شتتده هتتاي ریشتتهبعتتد از آمتتاده ستتازي بستتترها، قلمتته

 ستتاني بودنتتد در  گتتي داراي انتتدازه یتتک  دراستتنا كتته هم 

لیتري كاشته شدند و در موقت  كاشتت، تعتداد     4هاي گلدان

برگ اولیه، ارتفاب و قطر ساقه یادداشتت بترداري شتده و تتا     

گیتري  ن صفات به صورت ماهانه انتدازه پایان آزمایش نیز ای

شدند. تمامي گیاهتان در طتي دوره پترورش بتا كتود كامتل       

( تغذیه شتدند، بتدین ترتیتب كته     N:P:K) 11:52:11ار ن 

و به  4/5با غلظت روز یکبار  51یک هفته بعد از كاشت، هر 

لیتر و با بزرگ شدن گیاهتان و نیتاز بته متواد     میلي 111میزان 

به صورت هفتگي تغذیه گیاهان  1/5تر، با غلظت غذائي بیش

متوس، دماي روزانه و شبانه در این گلهانه صورت پذیرفت. 

گراد بود و رطوبتت  درجه سانتي 152و  111به ترتیب 

 61ها بین از سیستم مه پاش در اطرا  گلدان نسبي با استفاده

 درصتتد در نوستتان بتتود. شتتدت نتتور گلهانتته نیتتز       71تتتا 

 5-s1-ME m  11  تنظیم شد.  11تا 

 در ایتتن آزمتتتایش، خاوصتتتیات فیزیکتتتي و شتتتیمیایي 

بسترهاي كشت در ابتدا و انتهاي آزمایش و همینتین میتزان   
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 عناصر غذائي موجود در گیاهتان در انتهتاي آزمتایش    

گیري شد. نیتترو ن، فستفر، پتاستیم، آهتن و روي     اندازه

عناصر غذائي بودند كه با استتفاده از روش هتاي امتامي    

گیتري شتدند.   در انتهاي آزمایش در گیاه اندازه( 5371)

ت فیزیکتتتتي بستتتتترهاي كشتتتتت، وزن  در خاوصتتتتیا

مهاتتوت حقیقتتي بتتا كمتتک استتتوانه متتدرج و وزن    

شتتد و بتتا  مهاتتوت ظتتاهري بتته روش ستتیلندر محاستتبه

دست آمد. براي محاسبه ها خلل و فرج كل بهكمک آن

وزن  درصد رطوبتت حجمتي، وزن آبتي كته از تفاضتل     

دستت آمتده بتود بتر وزن     بستر تر با وزن بستر خشک به

د و با ضترب كتردن عتدد حاصتل     بستر خشک تقسیم ش

در وزن مهاتتوت ظتتاهري، درصتتد رطوبتتت حجمتتي   

(. درصد نیتترو ن بته روش   5321شاهوئي، ) محاسبه شد

، 3پتیج و همکتاران  ) 1فسفر بته روش اولستن   و 5كجلدال

، پتاسیم به روش شعله سنجي و قرائت با دستتگاه  (5321

 4بتتالک -م فتتتومتر، كتتربن آلتتي بتته روش واكلتتي  فلتتی

( و ظرفیتتت تبتتادل 5322ئي و غالمتتي، پاداشتتت دهکتتا)

نیتز از جملته     (5321) 1كاتیوني به روش هارادا و اینوكو

اي بودنتد كته در بستترهاي كشتت     یيخاوصیات شیمیا

و  pHمورد ارزیتابي قترار گرفتت. بتراي انتدازه گیتري       

EC مهلتو  و   1بته   5، نمونه بستر با آب مقطر به نسبت

بتور از كاغتذ   دقیقته شتیکر شتد و بعتد از ع     31به متدت  

و  Metrohm متتر متدل    pHبتا دستتگاه    pHصتافي،  

EC  با دستگاهEC  متر مدلCRISON    اندازه گیتري

 شد.

دي گیتتاه، ارتفتتاب  و هتتاي رشتتدر قستتمت شتتاخ 

هتاي  صتورت ماهانته و قطتر ستاقه در متاه     تعداد برگ بته 

انتهتاي آزمتایش    گیري شتد. در اول، سوم و ششم اندازه

هاي وزن تتر بترگ،   ي شد و نمونهبرداراز هر گیاه نمونه

 71خشک كردن در دماي  ساقه و ریشه توزین و پو از

                                                 
1- Kjeldahl 

2- Olsen 

3- Page et al. 

4- Walky-Black 

5- Harada and Inoko 

ستاعت، مقتدار متاده خشتک      42گتراد بته متدت    درجه ستانتي 

 (.5326اسکندري و آستارائي، توزین شد )

 3تیمتار و   3این آزمایش بر پایه طترح كتامال تاتادفي بتا      

گردیتد.  جرا گلدان ا 14گلدان در هر تکرار( و جمعا  1تکرار )

انجتام و   SPSSها توس، نرم افتزار  تجزیه و تحلیل آماري داده

ها نیز بتا استتفاده از آزمتون  نتد دامنته دانکتن       مقایسه میانگین

(DMRT در سط  احتمال )صورت پذیرفت. %1یا  %5 
 

 نتایج و بحث

 میزان عناصر در گیاه

 5ول جتد  گیري میزان عناصر در گیاه دراسنا درنتایج اندازه     

جدول تجزیه واریانو اختتال    نشان داد كه در تمامي عناصر،

 نشان داد.  %5داري را بین تیمارها در سط  احتمال معني

نتایج جدول مقایسه میانگین نشتان داد كته بتاتترین میتزان     

پرلیتت( بته    %11پیت +  %11) 3جذب نیترو ن در تیمار شماره 

 دیده شد. %76/3میزان 

ذب فستتفر، بتتر استتام جتتدول مقایستته  بتتاتترین میتتزان جتت

میلتي گترم    13/131به مقتدار    3میانگین، به بستر كشت شماره 

 در صد گرم ماده خشک گیاه تعلق داشت.

 5612بتا   3بر اسام جدول مقایسه میتانگین، تیمتار شتماره    

میلي گرم در صد گرم ماده خشک گیاه، بستر كشتتي بتود كته    

تترین  نشان داد. ضتعیف  پتاسیم را از خودباتترین میزان جذب 

كمپوستت   %11) 1نتایج نیز در سه عنار بتات در تیمتار شتماره    

 زئولیت( دیده شد. %11پرلیت +  %11زباله شهري + 

 تترین و  نتایج جتدول مقایسته میتانگین نشتان داد كته بتیش      

ترین جذب عنار كم مار  آهن به ترتیب در تیمارهتاي  كم

ورمتي كمپوستت    %11كمپوست زباله شهري +  %11) 6شماره 

 %11پیتتت +  %11) 3زئولیتتت( و شتتماره  %11پرلیتتت +  11%+ 

میلي گرم در صد گرم ماده خشتک   21/12و  11/15پرلیت( با 

گیاه دیده شد و در مورد عنار روي، بر اسام همتین جتدول،   

پیتت +   %11) 3میلتي گترم و شتماره     54/51بتا   6تیمار شتماره  

یلتي گترم در صتد گترم     م 75/3زئولیت( بتا   %11پرلیت +  11%

تترین و  ي بودند كته بته ترتیتب بتیش    ماده خشک گیاه، بسترهای

 ترین مقدار جذب این عنار فلزي را از خود نشان دادند.كم
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 *کالر یدراسنا رقم تر اهیکشت مختلف در گ یعناصر از بسترهاجذب  نیانگیم سهیمقا -1جدول 

 در گروه آماري مشابهي قرار  دارند. %5در هر ستون میانگین هایي كه حداقل در یک حر  مشترک هستند با آزمون  ند دامنه اي دانکن در سط  احتمال 

 *: مشهاات تیمارها در بهش مواد و روش ها بیان شده است.

 

 دی در گیاهشاخص های رش

 ارتفاع گیاه، تعداد بری و قطر ساقه

هاي رشدي در گیاه دراسنا گیري شاخ نتایج اندازه

رقم تري كالر )شتامل ارتفتاب گیتاه، تعتداد بترگ و قطتر       

شتده استت و در هتر     نشان داده 1ساقه( در جدول شماره 

داري را جدول تجزیه واریانو اختال  معنتي  سه صفت،

 تیمارها نشان داد. بین %5 در سط  احتمال

تترین  بتیش  نتایج جدول مقایسه میانگین نشتان داد كته      

 پرلیتت(  %11پیتت +   %11) 3ارتفاب گیاه در بستر شتماره  

بترگ،   61/41بتا   3شتماره   متار یت نیهمین مشاهده شد و

 را بته ختود اختاتات داد.    يدیت بترگ تول  زانیم نیشتریب

و  33/1 بتا  بیدر صفت قطر ساقه، به ترت 2و  3 يمارهایت

قتترار گرفتنتتد.  يگتتروه آمتتار کیتتمتتتر در  يستتانت 31/1

 يریت گت انتدازه در هر سته صتف   كه زین جینتا نیترفیضع

 يزباله شهركمپوست  %11) 1شماره  ماریمربو  به ت ،شد

-شیكته بت   یياز آنجا .( بودتیزئول %11+  تیپرل 11%+ 

+  تیت پ %11) 3 مارشمارهیدر ت ترو نیجذب ن زانیم نیتر

با توجته بته نقتش     نیو همین گردید ( مشاهدهتیپرل 11%

 و طتتر  کیتتاز  اهیتتگ يهتتوائ در رشتتد انتتدام تتترو نین

از طتر    تیت مناستب پ  یيایمیو شت  يکت یزیف اتیخاوص

كاشتته   اهتان یدر گ يرشتد  يهتا بات بودن شاخ  گر،ید

-كمپوست باشد.يدور از ذهن نم كشتبستر  نیشده در ا

 نیت هستتند و ا  يکیاز متواد هتوم   يیسطوح بتات  يها دارا

عنوان محرک رشتد عمتل كننتد كته در     توانند بهيمواد م

 يبتات  تیت هستتند و فعال  يیبتات  يمواد غتذائ  يآغاز دارا

موجتتب  شتتهیر زوستتفریدر منطقتته ر يکروبتتیم تیتتجمع

 ،يو غالمت  يشود )پاداشتت دهکتائ   يم اهیرشد گ شیافزا

5324 .) 

وزن خشور   شوه، یسطح بوری، وزن خشور ر   

 یساقه و وزن خشر بر

 اهیتتدر گ يرشتتد يهتتاشتتاخ  يریتتانتتدازه گ جینتتتا      

كنتد  يمت  انیت ب 3كالر، در جدول شتماره   يدراسنا رقم تر

اختتال    انویت وار هیكه در هر  هار صفت، جدول تجز

 نشتان داد.  مارهتا یت نیب %5را در سط  احتمال  يداريمعن

 يیدر توستعه انتدام هتوا    يمهم ارینقش بس ترو نیعنار ن

-شی، بت 5به جدول شماره  يكند و با نگاهيم فایا اهانیگ

فوق التذكر   يمارهایجذب شده در ت ترو نین زانیم نیتر

 را در جینتتتا نیبهتتتر ل،یتتدل نیشتتود و بتته همتت يمتت دهیتتد

 تیمار

 

 نیترو ن

 )درصد(

 فسفر

)میلي گرم در صد گرم 

 ماده خشک گیاه(

 پتاسیم

)میلي گرم در صد گرم 

 ماده خشک گیاه(

 آهن

)میلي گرم در صد گرم 

 ده خشک گیاه(ما

 روي

)میلي گرم در صد گرم 

 ماده خشک گیاه(

 c 16/1 d 33/346 f 3/5131 f 73/13 d 64/4 5تیمار 

 h 73/5 h 546 h 33/315 e 2/31 b 13/2   1تیمار 

 d 46/1 b 151 f 3/5134 e 53/34 d 75/3 3تیمار 

 e 15/1 c 366 g 3/5112 c 66/45 b 57/2   4تیمار 

 f 14/1 e 67/121 e 7/5121 ab 26/42 d 11/4   1تیمار 

 g 3/5 g 33/154 d 3/5536 a 11/15 a 54/51   6تیمار 

 g 3/5 i 515 c 7/5411 d 7/32 d 22/4   7تیمار 

 b 73/1 f 67/131 b 5154 b 32/42 c 17/6   2تیمار 

 a 76/3 a 33/131 a 5612 f 21/12 cd  51/1   3تیمار 
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 تعداد برگ اه،یدراسنا )ارتفاب گ اهیگ يرشد يهاشاخ 

از  زیت خود اختاات دادند. ستط  بترگ ن   بهقطر ساقه(  و

دارد و  میعنار ارتبا  مستق نیاست كه با ا يجمله صفات

 نی( بتت4 جتتدول) يهمبستتتگ بیبتتر استتام جتتدول ضتترا 

 يدار يمثبت و معن يو سط  برگ همبستگ اهیگ ترو نین

 زیت ( ن5322) يو غالمت  يشد. پاداشت دهکائ دهی/+( د62)

 يكته دارا  يیرا در بسترها يلیتر دراسنا و پافرشد مناسب

 نیبودند و همین ترو نین ژهیوبه يیغلظت باتتر مواد غذا

دستت آوردنتد.   داشتتند بته   يمناستب  يکت یزیف يهايژگیو

بتات مشتاهده    ماریدر سه ت زیوزن خشک ساقه ن نیترشیب

-يمثبت و معن ارتبا  زین ضرایب همبستگيشد و جدول 

و وزن خشتتک ستتاقه از  اهیتتگ تتترو نین نی/+( بتت44) يدار

 متار یدر ت زیت ن شهیوزن خشک ر نیترشیب خود نشان داد.

 نی( مشاهده شد. شمشاد3)شماره  تیپرل %11+  تیپ 11%

اظهتار داشتتند كته     يشیآزما يط زی( ن1113) 5و همکاران

بستتر كشتت    ل،یت نارگ اهیت گ شهیرشد ر يبستر برا نیبهتر

  باشد.يم تیپ

در توستعه   يگتزار ریكه عنار فسفر نقتش تتاو   يیاز آنجا

تتوان  ي(  مت 5331 ،1يدارد )منگتل و كركبت   اهانیگ شهیر

بات را به جذب  يمارهایدر ت شهیر شتریوزن خشک ب نیا

 از این رو كشت نسبت داد و يبسترها نیفسفر در ا يبات

 مثبتتت و  يهمبستتتگ شتتهیفستتفر و وزن خشتتک ر  نیبتت

 1شتتماره  يمارهتتای/+( وجتتود داشتتت. ت63) يداريمعنتت

 7( و تیتتزئول %11+  تیتتپرل %11+  يزبالتته شتتهر  11%)

 نیتتر كته كتم   زیت ( نتیت پرل %11كمپوست +  يورم 11%)

 نیتتر فیمقدار جذب فسفر را از خود نشتان دادنتد، ضتع   

 صفت به خود اختاات دادند. نیرا در ا جینتا

 خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت

كشتت   يموجتود در بستترها   یيمقدار عناصر غذا     

صورت فق، به جیشده است و نتا انیب 1در جدول شماره 

مقدار  نیترشیجدول، ب نیگزارش ارائه شدند. بر اسام ا

  3قبل و بعد از كاشتت، در بستتر كشتت شتماره      ترو ن،ین

                                                 
1 - Shamshuddin et al. 

2 - Mengle and Kirkby 

جذب  ماریت نی( مشاهده شد و اتیپرل %11+  تیپ 11%) 

از ختود   مارهتا یت ریرا نسبت بته ستا   يرباتت اریبس ترو نین

بعد از كاشت،  ، قبل وكل فسفر زانیم نیترشینشان داد. ب

( تیت پرل %11پوستت +  كم يورم %11) 7شماره  تیماردر 

همکتاران    از جملته آرانکتون و   يادیز ناشد. محقق دهید

 توانتد در يكمپوستت مت   يكته ورمت   كننديم انی( ب1114)

كردن عناصر غذایي متورد نیتاز بتراي گیتاه      جهت فراهم

مانند نیترو ن، فسفر و پتاسیم محلول عمل نماید. باتترین 

 %11) 2ره میزان پتاسیم قبل از كاشت در تیمارهتاي شتما  

كمپوست  %11) 1پرلیت( و  %11كمپوست زباله شهري + 

زئولیتت( مشتاهده شتد.     %11پرلیت +  %11زباله شهري + 

این فراهمي عناصر غذایي براي گیاه از طریتق كمپوستت   

زبالتته شتتهري نیتتز توستت، محققتتاني نظیتتر لتتوي و تتتایلور  

( گتتزارش شتتده استتت و مقتتدار بتتاتتر پتاستتیم در  1113)

ي كمپوستتت زبالتته شتتهري بتته  شتتم متتي بستتترهاي حتتاو

 خورد. 

ترین مقدار پتاسیم )قبل از كاشت( به تیمار شماره كم

پرلیت( تعلق داشت، ولي با این حتال   %11پیت +  11%) 3

بیشترین مقدار پتاسیم جذب شده توس، گیاهان، در ایتن  

بستر دیده شد. دلیل این امر را شاید بتوان به كتوددهي بتا   

داد كه توانسته كمبود این  عنار را  كودهاي كامل نسبت

، بستتر كشتت   5به جدول  يبا نگاه نیهمین جبران نماید.

جتز    ياز نظر جتذب آهتن و رو   تیپرل %11+  تیپ 11%

كته   ي. از آنجتائ ردیگ يقرار م شیآزما فیضع يمارهایت

را از خود نشان  يجذب خوب 7تا  pH 1/6عناصر در  نیا

 نییپتا  pHتوان به  يم را فیضع جهینت نیا لیدهند دليم

عناصر را با مشتکل   نیجذب ا ه( نسبت داد ك11/4) تیپ

 يدهتتكتتود (  و5331 ،يمواجتته كتترده )منگتتل و كركبتت 

 نیت توانسته استت مشتکل عتدم جتذب مناستب ا      يلیتکم

 بی. جتتدول ضتترادیتترا مرتفتت  نما اهیتتعناصتتر توستت، گ

 pHبتا   اهیت موجتود در گ  يآهتن و رو  نیبت  زین يهمبستگ

/+ 13 بیرا نشان داد )به ترت يداريمثبت و معن يهمبستگ

 /+(. 44و 
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 يبستترها  یيایمیشت  اتیخاوصت  يریت انتدازه گ  جینتا

 يكنتد كته در تمتام   يمت  انیت ب 6كشت در جتدول شتماره   

 نیرا ب يدارياختال  معن انویوار هیصفات، جدول تجز

 نشان داد.  %5در سط  احتمال  مارهایت

تبتادل   تیظرف زانیم نیباتتر نی، همین3شماره  ماریت

( 5323و همکتاران )  يفیرا از خود نشان داد. شر يونیكات

ختاک بتا    يونیتبتادل كتات   تیت اظهار داشتتند كته ظرف   زین

آلي رابطه مستقیم داشته و افتزودن كودهتاي   درصد ماده 

آلي به خاک، افزایش ماده آلتي و بته دنبتال آن افتزایش     

 شود.ظرفیت تبادل كاتیوني خاک را موجب مي

 

 مقایسه میانگین شاخص های رشدی در گیاه دراسنا رقم تری کالر  -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در گروه آماري مشابهي قرار دارند. %5كه حداقل در یک حر  مشترک هستند با آزمون  ند دامنه اي دانکن در سط  احتمال  میانگین هایيدر هر ستون 

 

 

 مقایسه میانگین شاخص های رشدی در گیاه دراسنا رقم تری کالر -3جدول 

در گروه آماري مشابهي قرار دارند. %5در هر ستون میانگین هایي كه حداقل در یک حر  مشترک هستند با آزمون  ند دامنه اي دانکن در سط  احتمال 

میانگین ارتفاب گیاه در شش  تیمار

 ماه)سانتي متر(

میانگین تعداد برگ گیاه در 

 شش ماه

میانگین قطر ساقه گیاه در 

 سه ماه)سانتي متر(

 b 11/41 c 45/36 b 26/1 5تیمار 

 f 34/34 f 11/31 d 12/1 1تیمار 

 d 3/32 b 53/32 c 67/1 3یمار ت

 d 11/32 de 1/31 c 63/1 4تیمار 

 e 66/36 cd 77/31 c 67/1 1تیمار 

 e 44/36 cd 77/31 d 6/1 6تیمار 

 e 12/37 e 11/31 c 7/1 7تیمار 

 c 11/33 b 66/37 a 31/1 2تیمار 

 a 11/44 a 61/41 a 33/1 3تیمار 

 وزن خشک ریشه تیمار

 )گرم(

 وزن خشک ساقه

 )گرم(

 وزن خشک برگ

 )گرم(

 سط  برگ

 مرب ( )میلي متر

 g 34/1 a 56/5 d 15/1 d 7/1215 5تیمار 

 h 15/1 f 66/1 h 35/5 i 7/1511 1تیمار 

 c 13/3 c 31/1 c 43/1 c 3/3163 3تیمار 

 b 44/3 d 27/1 g 17/5 g 1117 4تیمار 

 f 37/1 f 66/1 e 13/1 f 1177 1تیمار 

 d 27/1 e 77/1 f 65/5 e 1111 6تیمار 

 i 23/5 d 24/1 i 14/5 h 3/1132 7تیمار 

 e 43/1 b 32/1 b 3/1 b 3/4347 2تیمار 

 a 33/1 a 56/5 a 16/3 a 4211 3تیمار 
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 ات ارزیابی شده در گیاه دراسناضرایب همبستگی بین صف -4دول ج

خلل و  pH EC ماده آلي CEC C/N صفات

 فرج كل

وزن 

مهاو

ت 

 ظاهري

وزن 

مهاو

ت 

 حقیقي

رطوبت 

 حجمي

وزن 

خشک 

 ریشه

وزن 

خشک 

 ساقه

وزن 

خشک 

 برگ

كربن 

 آلي

سط  

 برگ

نیترو ن 

 گیاه

فسفر 

 گیاه

پتاسیم 

 گیاه

آهن 

 گیاه

روي 

 گیاه

CEC 5                   
C/N **61/1 5                  

                 5 21/1** 11/1** ماده آلي
pH **24/1

- 
*42/1 ns31/1 5                

EC ns5/1- ns53/1 ns54/1 **11/1 5               
خلل و فرج 

 كل
ns31/1
- 

*32/1 **64/1 ns14/1 **43/1
- 

5              

وزن مهاوت 
 ظاهري

**15/1
- 

**11/1 ns11/1 **16/1 ns36/1 ns14/1
- 

5             

وزن مهاوت 
 حقیقي

**73/1
- 

**61/1 *41/1 **76/1 ns11/1 ns55/1 **24/
1 

5            

ns16/1 66/1** رطوبت حجمي
- 

ns13/1
- 

**64/1
- 

ns31/1
- 

ns14/1 ns16/
1- 

*41/1- 5           

وزن خشک 
 ریشه

ns34/1 ns53/1
- 

ns52/1
- 

**61/1
- 

*43/1- ns1/1- ns11/
1 

ns52/1
- 

ns12/1 5          

وزن خشک 
 ساقه

ns11/1 ns5/1 ns33/1 ns3/1- *47/1- *47/1 *41/1
- 

ns12/1
- 

ns52/1- **1/1 5         

وزن خشک 
 برگ

**6/1 **13/1
- 

**64/1
- 

**13/1
- 

ns1/1- *43/1- ns11/
1- 

**42/1
- 

ns53/1 **65/1 ns16/1 5        

11/1** كربن آلي
- 

**21/1 **5 ns31/1 ns54/1 **64/1 ns11/
1 

*41/1 ns13/1- ns52/1
- 

ns33/1 **64/1- 5       

ns33/1 -41/1* 2/1** سط  برگ
- 

**35/1
- 

ns35/1
- 

ns16/1
- 

ns33/
1- 

**6/1- **43/1 **73/1 ns37/1 **61/1 ns33/1
- 

5      

ns13/1 63/1** نیترو ن گیاه
- 

ns11/1
- 

**26/1
- 

**12/1
- 

ns33/1 **63/
1- 

**7/1- **66/1 ns35/1 *44/1 ns54/1 ns1/1- **62/1 5     

ns17/1 11/1** فسفر گیاه
- 

ns3/1- **26/1
- 

**74/1
- 

ns11/1 ns11/
1- 

*43/1- **61/1 **63/1 ns11/1 *33/1 ns3/1- **71/1 **71/
1 

5    

63/1** 41/1* پتاسیم گیاه
- 

**64/1
- 

ns36/1
- 

ns17/1
- 

ns51/1
- 

**75/
1- 

**7/1- *4/1 ns13/1
- 

ns14./1
- 

ns16/1 **64/
1- 

ns54/1 *44/1 ns57/1 5   

ns11/1 -43/1* آهن گیاه
- 

*33/1- **13/1 ns57/1 *33/1- **15/
1 

*46/1 ns31/1- ns1/1- **1/1- ns51/1 *33/1- **13/1
- 

**73/
1- 

ns36/1
- 

ns15/
1- 

5  

ns31/1 روي گیاه
- 

*41/1 ns1/1 *44/1 ns17/1 ns16/1
- 

**61/
1 

**11/1 ns51/1 ns53/1
- 

*42/1- ns1/1- ns1/1 ns31/1
- 

*41/1
- 

ns1/1- ns54/
1- 

*41/1 5 

 درصد 5**: معني دار در سط  احتمال 

 درصد 1*: معني دار در سط  احتمال 

nsغیر معني دار : 
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 *مقدار عناصر غذائی در بسترهای کشت )قبل و بعد از آزمایش( - 0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یريگاندازه 3حاصل از میانگین 

 

 مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی در بسترهای کشت مختلف -6جدول 

در گتروه آمتاري مشتابهي قترار دارنتد      %5در هر ستون میانگین هایي كه حداقل در یک حر  مشتترک هستتند بتا آزمتون  نتد دامنته اي دانکتن در ستط  احتمتال          

 

 تیمار

 

 نیترو ن

 )درصد(

تل  كاشت         بعد كاشقب  

 فسفر

 )میلي گرم در صد گرم بستر(

 قبل  كاشت       بعد كاشت

 پتاسیم

 )میلي گرم در صد گرم بستر(

 قبل  كاشت   بعد كاشت

 1/511          171 1/331                6/537 351/1 374/1 5تیمار 

 2/536          411 1/143                   6/41 317/1 411/1 1تیمار 

 1/527         341 4/321                 1/33 44/1 165/1 3تیمار 

 1/575         314 2/456                2/546 335/1 376/1 4تیمار 

 6/577         334 6/311                   1/23 427/1 413/1 1تیمار 

 4/511         356 1/311               2/142 531/1 324/1 6تیمار 

 6/61          571 443                 4/472 435/1 436/1 7تیمار 

 4/541         412 5/311                6/571 614/1 165/1 2تیمار 

 6/73           52 4/411                1/25 15/5 14/5 3تیمار 

 pH تیمار
 

EC 
 )میلي زیمنو بر سانتي متر(

CEC 
 نسبت كربن به نیترو ن )میلي اكي واتن در صد گرم خاک(

OC 
 )درصد(

 b 13/7 c 75/1 ef 66/54 a 11/515 a 66/35 5تیمار 

 bc 16/7 a 74/1 c 33/61 c 32/12 b 33/53 1تیمار 

 d 76/4 d 13/1 b     76 e 33/33 f 15/51 3تیمار 

 bc 16/7 e 71/5 f       53 d33/14 c 33/52 4تیمار 

 c 13/7 b 56/3 d 66/11 f 74/16 g 33/53 1تیمار 

 a 17/7 c 2/1 ef        51 b 33/23 d 33/57 6تیمار 

 c 14/7 c 24/1 e  33/13 e 76/33 e 66/56 7تیمار 

 a 13/7 b 34/3 d  66/44 g 17/57 i 55 2تیمار 

 e 11/4 f 15/5 a 67/555 h 66/51 h 66/55 3تیمار 
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(، همان طور 3یمار تپرلیت ) %11پیت +  %11بستر كشت 

اي استیدي  رفت، به علت این كه پیتت متاده  كه انتظار مي

را به خود اختاات داد و بعتد   pHترین میزان است، كم

 %11پرلیتتت +  %11پیتتت +  %11) 3از آن بستتتر شتتماره  

زئولیت( نیز كه پیت جز  اصلي تشکیل دهنده آن بود در 

 رتبه بعدي قرار گرفت.

( بیتتان كردنتتد كتته اوتتر   5332) 5نتتاوام و همکتتاران 

ها بستگي دارد و از خاک به منشا آن pHها بر كمپوست

 استیدي دارنتد، انتظتار     pHآنجایي كه این متواد عمومتا   

 pHهتا،  در نتیجته استتفاده دراز متدت از آن   رود كته  مي

 خاک نیز اسیدي شود.

از طرفي، با افزایش قدرت استیدي در ختاک، میتزان    

، نیتترات و ستولفات   نتات ماده آلتي كتاهش و میتزان كرب   

( و در تیمارهاي 5374ساتردیني، یابد )خاک افزایش مي

را به خود اختاات  pHترین میزان كه كم 3و  3شماره 

 شود.ترین میزان ماده آلي دیده ميدادند، كم

 خصوصیات ییزیکی بسترهای کشت

گیري شتده در تیمتار   آلي اندازهترین میزان ماده بیش

 %11پرلیتتت +  %11ي كمپوستتت + ورمتت %11) 5شتتماره 

مزیتت   (5332) 1زئولیت( مشاهده شتد. متامو و همکتاران   

 كاربرد ورمي كمپوستت را در ایتن زمینته، در مقایسته بتا     

سایر كودهاي آلي، به دلیل فراهم بودن بیشتر مواد غذایي 

كنند. از طرفي افزودن كودهاي آلتي  در این ماده بیان مي

و به دنبال آن ماده آلي ي به خاک، سبب افزایش كربن آل

ماده هاي مهتلف، افزایش پژوهششود و نتایج خاک مي

آلي خاک را در اور كاربرد كودهاي آلي نشان داده است 

ترین بیش. این تیمار همینین (1115، 3یزواز)نیامانگارا و 

تتوان ایتن   ل و فرج كل از خود نشتان داد و متي  میزان خل

ایتن بستتر   ماده آلي در درصد خلل و فرج بات را به مقدار

زیرا با افزایش ماده آلي در یک محی،  كشت نسبت داد؛

توانتد افتزایش   شت، خلل و فرج نیتز در آن محتی، متي   ك

                                                 
1- Navas et al. 

2- Mamo et al. 

3- Nyamangara and Mzezewa 

مثبتت  نیتز همبستتگي    ضرایب همبستتگي جدول یابد. در 

/+( بتین متاده آلتي و خلتل و فترج كتل       64ومعني داري )

 دیده شد.

لتي موجتود   با توجه به میزان فضاهاي خالي و تركیبتات آ 

 %11پیتت +   %11در سایر بسترهاي كشت مهتلف، تیمار 

( توانست بیشترین میزان آب را جتذب و  3پرلیت )شماره 

رسد بستري كه ظرفیت به نظر مي در خود نگهداري كند.

كردن  تري براي نگهداري آب داشته باشد، با فراهمبیش

را  يرشد بهتر ،یشرا ،يبعد ياریتا آب يیآب و مواد غذا

بهتتر، در   يرشتد  ،یشرا نیكند كه ايفراهم م اهیگ يراب

 %11) 2، (تیت پرل %11+ تیت پ %11) 3شتماره   كشت بستر

ورمتتي  %11)5پرلیتتت( و  %11كمپوستتت زبالتته شتتهري + 

شتود و  زئولیت( دیده مي %11پرلیت +  %11 كمپوست +

/+( بتین ستط  بترگ و    43داري )همبستگي مثبت و معني

دیتده شتد.    همبستگي ضرایبرطوبت حجمي در جدول 

 ( نیتتز علتتت رشتتد   5322و غالمتتي )پاداشتتت دهکتتائي  

تر دراسنا را در بسترهاي مهلو  ضایعات  تاي و  ضعیف

تتر پوستت   پوست برنج، ظرفیتت نگهتداري رطوبتت كتم    

بتترنج نستتبت بتته پرلیتتت دانستتتند و رشتتد بهتتتر بستتترهاي  

مهلو  ضایعات  اي و پرلیت را حفظ رطوبت و قابلیت 

 رلیت به آن بیان كردند.دسترسي بهتر پ

 %11+  يزبالته شتهر  كمپوستت   %11) 1شتماره   ماریت      

 تینستبتا بتات، هتدا    C/N( به علت تیزئول %11+  تیپرل

 تیت متر، ظرفيبر سانت منویزيلیم 74/1حدود  يکیالکتر

عناصتر   نییجتذب پتا   نیو همینت  نییرطوبت پا ينگهدار

 نیت را در ا جینتتا  نیتتر فیضتع  تترو ن، ین ژهیت به و ،يیغذا

 3كشتت شتماره    بستتر بته ختود اختاتات داد.     شیآزما

رفتت،  ي( همان طور كه انتظتار مت  تیپرل %11+ تیپ 11%)

 يمارهتا یرا از ختود نشتان داد و بعتد از آن ت    خوبي جینتا

 5(، تیت پرل %11+  يزباله شتهر كمپوست  %11) 2شماره 

 4( و تیزئول %11+  تیپرل %11كمپوست +  يورم 11%)

 يهتا ( در مکتان تیت زئول %11+ تیت پرل %11 + تیپ 11%)

و  يکت یزیف اتیقرار گرفتنتد. بتا توجته بته خاوصت      يبعد
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 يمورد استفاده، نکته مشترک در تمتام  يبسترها یيایمیش

 يمارهتا یكته ت  يبود. به طتور  ترو نیعنار ن مارها،یت نیا

از  يكتته در بعضتت   نیتت ا رغمیتت عل ش،یآزمتتا  نیتت برتتتر ا 

برتتر نبودنتد، امتا     متار یت یيایمیو شت  يکت یزیف اتیخاوص

ختتود  هرا بتت تتترو نیاز جتتذب ن يیدرصتتد بتتات  يهمگتت

عنار، اور خود  نیاختاات داده بودند كه جذب باتتر ا

را  جینتا نینشان داد و بهتر اهیگ يرشد يهارا در شاخ 

 يمارهتا یت ،ينستبت داد. بته طتور مشتابه     مارهتا یت نیت به ا

 نیت از جتذب ا  يتتر درصد كم زین شیآزما نیتر افیضع

 يرشتد  يهتا نشان دادند و به دنبال آن، شاخ  عنار را

را  يبهشت  تیرضتا  جینتتا  زیت هتا ن شده در آن يریگاندازه

 يبتا كودهتا   يلیتکم يلزوم كودده نجاینشان نداد و در ا

 دهتد كته تتا  ته انتدازه      يشود و نشان مت يكامل مطرح م

 باشد. رگزاریتاو اهیتواند در رشد گيم

 

 

 مقایسه میانگین بعضی از خصوصیات ییزیکی در بسترهای کشت مختلف -7جدول 

 در گروه آماري مشابهي قرار دارند %5در هر ستون میانگین هایي كه حداقل در یک حر  مشترک هستند با آزمون  ند دامنه اي دانکن در سط  احتمال 
 

 

 OM تیمار
 )درصد(

 حجمي رطوبت

 )درصد(

 خلل و فرج كل

 )درصد(

 وزن مهاوت حقیقي

 )گرم بر سانتي متر مکعب(

 وزن مهاوت ظاهري

 )گرم بر سانتي منر مکعب(

 a 13/14 c 66/7 a 61/16 bc 53/5 c 1/1 5تیمار 

 b 33/31 h 31/4 h 34/32 c 55/5 ab 63/1 1تیمار 

 f 22/11 d 13/7 g 53/45 d  77/1 c 11/1 3تیمار 

 c 6/35 f 41/1 b 47/42 a 41/5 a 73/1 4مار تی

 g 32/11 e 6/6 e 72/44 c 12/5 b 61/1 1تیمار 

 d 22/13 g 31/1 f 36/41 b 16/5 a 73/1 6تیمار 

 e 71/12  i 54/4 d 11/41 d 23/1 c 44/1 7تیمار 

 i 36/52 b 51/2 f 22/41 d 26/1 c 44/1 2تیمار 

 h 5/11 a 41/51 c 27/47 e 46/1 d 3/1 3تیمار 
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 نتیجه گیری
توان بیان كرد كه ش ميدر پایان از نتایج این آزمای

 %11كمپوست زباله شهري +  %11بسترهاي كشت 

+  تیپرل %11كمپوست +  يورم %11 نیو همین پرلیت

+  تیپ %11با بستر كشت  ينیگزیقدرت جا تیزئول 11%

تر نییپا اریبس نهیرا دارند و با توجه به هز تیپرل 11%

با  سهیكمپوست در مقا يو ورم يكمپوست زباله شهر

 اریبس يهانیگزیعنوان جاها بهتوان از آنيم ت،یپ

مام در  تیپ يبه جا تیفیك باارزانتر، در دسترم تر و 

 اهانیگ ریسا نیدراسنا و همین يگلدان اهیپرورش گ

 در كشور استفاده نمود. يآپارتمان ينتیبرگ ز

 سپاسگزاری
از جناب آقاي دكتر وحید عبدوسي كه نگارندگان را 

اند، كمال تحقیقاتي یاري دادهدر اجراي این طرح 

 تشکر و قدرداني را داریم.
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