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Abstract
The use of bio-fertilizers as the most natural and most
desirable solution to keep the system alive and soil is
crucial. Escalation of critical activities, improve quality
and maintain environmental hygiene and overall
preservation and protection of national assets (soil and
water) and non-renewable energy sources are the most
important reasons for the necessity of using biological
fertilizers. This study has attempted biological fertilizers
in the form of substrates on plant production Gazanya as
an ornamental plant widely used in gardens to be
explored. For this experiment in a completely
randomized design with 6 treatments and 5 replications.
Substrates used include Coco peat, vermicompost,
garden soil, peat and perlite. Indices after flowering
plant, leaf, flower life, the number of flowers per plant,
dry weight, wet weight measured and the results were
compared. Duncan mean comparison test between 1%
and 5% was used. Analysis of variance showed that
effects of 50% foresty soil +50% garden soil and 50%
vermicompost + 50% garden soil on all traits were
significant. Also to compared of morphologic qualities
average on the duncan test base to indicated that 50%
vermicompost + 50% garden soil fertilizer related to
control (cocopeat) of treatment all to had increase more.
So up results of representative to had 50% vermicompost
+ 50% garden soil fertilizer advantage in Gazania
planting bed.
Keywords: Bio-fertilizer, Gazania splendes ornamental
plant, Plant growth media, Vermicompost
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چ کی د ه
بترین راه
 امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک به عنوان طبیعیترین و مطلو
.یباشددد
 حل برای زنده و فعال نگه داشتن سیستم ایح ت اخ ی ک م  ط  حر مم ممم مممممم
بهبود کیفیت و حفظ بهداشت محیط زیست و در،تشدید فعالیتهای حیاتی
بانم و عع ععع ان یژر

مجموع حفظ و حمایت از سرمایههای مل للی ( )بآ و کاخ

    غیرقابل تجدید از مهمترین دالیل ضرورت است لویب یاهدوک زا هداف و کیژ
        دنو وهش ت  ال رگ ش د وکریثأت تسا هدی ده یا. محسوب میش ژپ نیا رد
بیولوژیک در قالب بستر کشت بر تولید گیاه گازانیا به عنوان یک گیاه زینتی
 برای این منظور آزمایشی در.با کاربرد بسیار زیاد در فضای سبز بررسی شود
    دش ار.  تکرار اج یاهرتسب5  تیمار و6 ًال تصادفی با
قالب طرح آماری کام ًال
 خاک برگ، خاک باغچه، ورمی کمپوست،کشت به کار رفته شامل کوکوپیت
،،، ،،  تع گرب داد،صهای طول گیاه
  پس از گلدهی شاخ.جنگلی و پرلیت بودند
 وزن تر اندازه گی و هدش یر، وزن خشک، تعداد گل در بوته،ماندگاری گل
    نهاا ب چ نومزآ زا هدافتسا ا ند
  مقایسه میانگی.نتایج با هم مقایسه گردیدند
 نتایج تجزیه واریانس نش نا. انجام شد۵%  و%۱ دامنهای دانکن در دو سطح
+ %05

 و ورمی کمپوست%05  خاک باغچه+ %05 داد که اثر خاک جنگلی

    دند ممقایس افص نیگنایم ه ت.   بر کلیه صفات معنی دار ش%05 خاک باغچه
مورفولوژیک بر اساس آزمون دانکن نشان داد که در کلیه صفات کود ورمی
 بنابراین.شترین افزایش را داشت
  خاک باغچه نسبت به شاهد بی+ کمپوست
       تسوپمک ی ک طیحم رد هچغاب+ نتایج فوق نشان از برتری کود ورم اخ
.کشت گازانیا داشت
. ورمی کمپوست، گیاه گازانیا، کود بیولوژیک، بستر کشت:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات
ترکیبات بستر گلدانی اغلب مط قبا

کشت ،بهبود رشد و جوانه زنی گیاه هشیمه ،یسلطا نا    
 دوخ رظن اب تو یل ددددد دددددد-

کنندگان ،هزینه بستر ،در دسترس بودن و نیز تجربه ک یرا
که تولیدکنندگان با یک ماده خاص ،به عنوان بستر کشت

بهار ،فلفل ،کلم تکمهای و گوجه فرنگی را گزارش کردند.
 )2004( Arancon et alدر آزمایش  هایگ یور ی ت تو      

فرنگی ( )Fragaria xananassaمشاهده کردند که ورمی-

یش نو ددد (.)Matkin et al,2004
گلدانی دارند ،انتخ م با یی یی

کمپوست وزن خشک ،سطح برگ ،تع و هدنور هقاس داد

ولی به طور کلی یک بستر کشت  بسانم  ب دناوتب دیا      4

تعداد گل را نسبت به تیمار کود شیمیایی ب ینعم روط ه    

عامل مهم در رشد گیاه را تأمین نماید از جمله ب ناونع ه   
منبعی برای مواد غذایی گیاه عمل کند ،آب را به فرم قابل

داری افزایش داد )2008(Al-Menaei et al .ت ثأ یر بسترهای
متفاوت را روی رشد لیزیانتوس بررسی کردند که برت نیر

جذب در خود نگهداری نماید ،وضعیت تهویهای مطلوبی

ی-
نتایج در صفات م رب درو ر مرو  +تیپ رامیت رد یس ییییی ییییی

برای ریشه گیاه فراهم آورد و محل مناسبی ب ارقتسا یار ر   

کولیت حاصل ش  د (( )Kale et al., 2008بی هک دندرک نا    

گیاه باشد .مهمترین عامل ایجاد کننده م رکذلا قوف دراو    

کاربرد ورمی کمپوست از طریق ت دشر کیرحت رب ریثأ     

یباش قن هک د شششششششه دع یا هه هههای از
میزان ماده آلی خاک می ی

ریشه ،موجب اف ر یتسیزمه دصرد شیاز ی هایگ رد هش      

جمله :اثر بر خصوصیات فیزیک رظ ،کاخ ی ف  تی ت لداب     

یشود .گازانیا نام علمی
داروئی مریم گلی ( )Salvia sp.م 
 Gazaniaاز هداوناخ       

کاتیونی ،منبع نگهداری و جذب عناصر غذایی را به عهده

)splendens(syn.G.rigens

دارد (بنی جمال و شریفی .) 83 31،چگونگی بهره گیری از

 Asteraceaeمیباشد که منشأ ای یبونج یاقیرفآ هایگ ن     

مواد آل وصخ هب ی ص ای ت آ یفیک و یمک  ننننن ننننننه طیارش ،ا   
اقلیمی ،ن اخ ،ناهایگ عو ک ع و نایز و کاخ لما

هوحن و      

مدیریت بستگی دارد .ورمیکمپوست کودی آلی است که
یه،ا   
ش یز طولخم کی لما س رتکاب زا لاعف رایسب یت ییییییییی ییییی
آنزیمها ،بقایای گیاهی و پیلهه مرک یا   

یباشد
م یکاخ یی یی

یکمپوست ها ب یدایز رادقم ه    
( .)Bremness, 2002ورم 
شبیه پیت اب هتفای لماکت  یشکهز ،هیوهت ،لخلخت و      
ظرفیت نگه داشت آب و فعالیت میکروبی باال هستند که
ب لعف هلیسو ه رک نایم تالاعفنا و مم مممممممممم ممه اخ یا ک و ی   
میکروارگانیزمها در یک فرایند غیرگرمازا تشکیل میشوند
( .)Alvarez and Grigera, 2005هوژپ شششه لمع هب یا    
آمده در خصوص اثرات کود کمپوست و ورمیکمپوست
از منابع مختلف بر محصوالت کشاورزی در دنی یگمه ا   

است و حدود  16گونه دارد که همگی جزء گیاهان علفی
دائمی هستند .در مناطق معتدله میتوان آن را ب تروص ه   
چندساله کشت کرد ولی در مناطق سرد به صورت یکساله
له و ناشخرد یا
یشود .گ 
کشت و کار م 

گه یا
نر هب گگگگ گگگگ

نارنجی ،زرد ،کرم و قرمز برنزی دیده میشوند که گلدهی
گازانیا از اواخر بهار تا شروع یخبندان است و تکثی هایگ ر   
از طریق بذر و تقسیم بوته میباشد که بذر آن را در اوایل
بهار در گلخانه کاشته و به گل اد نننه و لاقتنا کچوک یا
یکنن زا سپ .د   
پس از مقاومسازی در مسیر اصلی منتقل م 
 3یا  4سال میتوان گیاه را تقسیم بوته نمود (خوش ،یوخ
 .) 89 31گازانیا امروزه به عن تنیز هایگ کی ناو ی مهم  و   
شناخته شده مطرح است که گونه زینتی آن در فضای سبز
گه عونتم یا   
کاربرد بسیار داشته و به علت دارا بودن رنگ گ

بیانگر مفید بودن آن از نظ زیخلصاح ر ی اخ  ک دوبهب و      

یده  د ((ش و دنواری
جلوه زیبایی به منظره ،باغ یا باغچه می ی

شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک میباشد که باعث افزایش

رستمی 88 31 ،؛ شریعت پناهی و ظهوری؛  .) 88 31در این

محص  لو و شک لباق  ت  ندرک  بببببببببببب بس رای ی زا 
غیرحاص هدش ناهج زیخل     است ((

طاقن       

Mojudi and Jahad

 .)2001 ،Akbarدر ای هطبار ن       )1998( Subler et alبا  
ج نیزگیا ی   

یکمپوست طیحم اب        
 10و  20درص مرو د یییی 

ژپ وهش تالش گردیده است بستر کاشت یلخاد و نازرا    
جهت حداکثر رشد و نم و اینازاگ و و درکلمع شیازفا   
کیفیت آن معرفی شده و ت ثأ یر کاربرد کوده کیژولویب یا   
از جمله ورمی کمپوست بر رشد گازانیا بررسی گردد.

تأثیر بسترهای کشت مختلف بر رشد رویشی 7 ...

فرآیند پژوهش

متر در سطح  5درصد معنیدار بودند (نمودار  .)1اف شیاز

ًال تصادفی با  6تیمار و  5تکرار
آزمایش در قالب طرح کام ًال
و از هر تکرار  3گلدان برای گل گازانی رد ا گلخانهههای در
حوالی شهر آمل اجرا شد .برای کاشت گی ها از  90گل ناد

طول گیاه در بستر کشت ورمی کمپوست  +هچغاب کاخ   
ب ایلق رطاخ ه ی ندوب ی        pHو ب ندوب الا      ECو اف شیاز   
عناصر آهن ،سدیم ،کلسیم و پتاسیم ب دشر شیازفا یار    

نشایی استفاده گردید .مواد آلی و معدنی است رد هدش هداف   

طولی گیاه میباشد .نت گرب دادعت دروم رد لصاح جیا     

این طرح شامل کوکوپیت ،ورمی کمپوست ،خاک باغچ ،ه

نشان داد که اثر ورمی کمپوست  +خاک باغچه با 47 / 145

یباش لماش زین اهرامیت .د     
خاک برگ جنگلی و پرلیت م 

عدد در سطح یک درصد و خاک جنگلی  +هچغاب کاخ   

موارد زیر است:

با  40 /3 89عدد در سطح  5درصد معنی دار بودند (نمودار
 .)2افزایش تعداد برگ در بسترهای کشت ورمی کمپوست

کوکوپیت :شاهد ()K100
خاک جنگلی  + %05پرلیت

 +خاک باغچه و خاک باغچه  +رطاخ هب یلگنج کاخ     

V50Sg50)( %05

افزایش عناصر آهن ،سدیم ،کلسیم ،پتاسیم و به ویژه فسفر

ورمی کمپوست  + %05پرلیت )V50P50( %05
خاک جنگلی  + %05خاک باغچه )SL50Sg50( %05

میباشد .نتایج حاصل در مورد ماندگاری گل نشان داد که

ورمی کمپوست  + %05خاک باغچه )SL50P50( %05

اثر ورمی کمپوست  +خاک باغچههه با  3/765روز ،کاخ

ورمی کمپوست )V100( % 100
پس از کاشت نش و اهنادلگ رد اها آ نداد لگ ن زیلانآ ،اه      

جنگلی  +خاک باغچه با  2/760روز در سطح یک درصد
و ورم اب تیلرپ  +تسوپمک ی    

      2/762روز در سحط    5

رشد شامل تعیین طول گیاه ،تعداد ب گر  ،،مان ،لگ یراگد   

درصد معنی دار بودند (نمودار  .)3افزایش ماندگاری گل

   وزن تررر انج تفرگ ما ... ..

   

تعداد گل در بوت ،کشخ نزو ،ه

سپس دادهها در نرم افزار  Excelثبت گردید و ب هدافتسا ا   
از نرم افزار  SPSSتجزیه دادهها انجام گرفت .می اب نیگنا   

در بسترهای کشت ورم  +تسوپمک ی
نع شیازفا رطاخ

اخ ک هب هچغاب 

اااا اص میسلک ،میدس ،نهآ ر پ و ت میسا

       

میباشد .نتایج حاصل در مورد وزن خشک نش هک داد نا   

استفاده از آزم دنچ نو    دامنهههای دانک  ن (( )DMRTدر دو

اثر ورمی کمپوست  +خاک باغچه با  41/ 899گرم و خاک

سطح  %۱یا  ۵%انجام شد و سپس نمودارها ب زا هدافتسا ا   

جنگلی  +خاک باغچه با  1/460گ حطس رد مر     1درصد

نرم افزار  Excelرسم گردید.

بسترهای کشت ورمی کمپوست  +خاک باغچه ب خ ه اا اااطر

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر خاک جنگلی + %05
خاک باغچه  %05و ورمی کمپوست  + %05کاخ
 %05بر کلیه صفات در س حط

معن ندوب راد ی د (((( (نم رادو     .)4اف شخ نزو شیاز ک رد 

  

باغچه

 %1و  %5معن راد ی ش دند

(جدول  .)1همچنین مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک
بر اساس آزمون دانکن نشان داد که در کلیه ص دوک تاف   
ورمی کمپوست  +خاک باغچه نسبت به شاهد بی شششت نیر
افزایش را داشت .بنابراین نتایج فوق نشان از برت دوک یر   

افزایش عناصر آهن ،س و میسلک ،مید

یباشد..
م میساتپ یییی یییی

نتایج حاصل در م درو وزن تررر نش و رثا هک داد نا ر یم     
کمپوست  +خاک باغچه با  41/ 608گرم و یلگنج کاخ   
 +خاک باغچه با  0/ 991گرم در سطح  5درصد معن راد ی
بودند (نمودار  .)5افزایش وزن تر گیاه در بسترهای کشت
ورمی کمپوست  +خاک باغچه به رصانع شیازفا رطاخ    
یباشد ..نت رد لصاح جیا   
آهن ،سدیم ،کلسیم و پتاسیم می ی

ورمی کمپوست +اینازاگ تشک طیحم رد هچغاب کاخ      

مورد تعداد گل در بوته نشان داد که اثر ورمی کمپوست

داشت .نتایج حاصل در مورد طول گیاه نش رثا هک داد نا    

 +خاک باغچه با  7/ 311عدد گل در بوت کی حطس رد ه    

ورمیکمپوست +خاک باغچه با  91 7 8.سانتیمتر در سطح

ی-
 1درصد و خاک جنگلی +خاک باغچه با  0.922س تنا ی ی

درصد و خاک جنگلی  +خاک باغچه با  4/ 536عدد لگ    
در بوته در سطح  5درص وب راد ینعم د دد دددن  د ( (نم رادو .)6
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افزایش تع رد هتوب رد لگ داد

تشک یاهرتسب

     

یمرو

ساختار خاك ،تغ يي ر در دسترسي به آب ،افزا شي

کمپوست  +خاک باغچه و خاک باغچ یلگنج کاخ  +ه    

به مواد غذاي ماكرو و م كي رو ،تحر كي

دسترسي

فعاليت ،يبوركيم    

به خاطر قلیایی شدن  pHو افزایش  ECو افزایش عناصر

افزا شي

یباشد ..نت زا لصاح جیا   
آهن ،سدیم ،کلسیم و پتاسیم می ی

كننده رشد گياه به وس سیناگراورکیم هلي مممممه بسن ا ت اد  ده   

تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها مبین آن بود ک دوک ه   

یشود ( .)Sahni et al., 2008ورمي كمپوست ب بسن ه ت   
م

هیلک      

 40تا     60درص تابيكرت حوطس د       

ورمي كمپوست مورد است رب شیامزآ نیا رد هداف

فعاليت آنزیمهای اساسي يا تول  داوم دي تت تتتحر كي

كمپوست عم  م يلو     

هيوم الاب كي ت  دراد ير (((( (.)Dominguez et al., 2003

ل وزن تررر نزو ،هايگ لك   
صفات مورد اندازه گیری ش ما ل ل
خشك و ماندگاری گل گازانیا ا هتشاد تبثم رث     و باعث

اسيدهيوم كي

افزایش معنی داری این صفات نس هدیدرگ دهاش هب تب     

ریشهها و بنابراين جذب مواد غذا يي و رشد و نمو را هم

است که با یافتههای بسیاری از ژپ وهشگران مطابقت دارد.

افزا شي

یدهد ( .)Alvarez et al, 2005کرمه يكاخ یا   
م

بر اساس یافتههای آنها ورمي كمپوست به طرق مختلفي

میییتوانن ومروه ديلوت د نننننن نه لابز زا ار يهايگ یا هههههه ههیا   

روي رش  هايگ دت م ريثأ یی ی ییییی یگ رثا زا يشخب ؛دراذ یمرو
کمپوست به نقش ویژگیهای فيز يكي

ارگان كي

      

كنن  د (().Krishnamoorthy et al, 2005

تحر كي

اين هورمونها میتوانند رشد و نمو گياه را به طور معني-

رد نآ ييايميش اي   

دار تحت ت يثأ ر قراردهند ( ).Atiyeh et al., 2001aفعاليت

بهبود خواص فيزيکی و ش ا طوبرم كاخ ييايمي س و ت   
بخشي ديگر احتماًالًال ناشي از تحر كي

فعاليت ش دادعت و هداد ناشن ينومروه هب     

شبه هورموني ورمي كمپوست ها منجر به اف هشير شياز   

رشد به دليل افزا شي

بيوماس ريشه و افزا شي

فعاليتومروه  نننن نه سكا دننام يهايگ یا ييييييييي ن و جيب نيلر   

دهي ،افزا شي

میباشد كه به م كي روفلور همراه با ورمي كمپوست زين و    

مورفولوژي تغ يي ر يافته گياه در بسترهاي اص اب هدش حال    

به متابوليتها يي مربوط میشود كه در اثر متابوليسم هيوناث   

ورم م دشر تسوپمك ي

رشد و نمو ش و هد

یکن  د ((( (
یییییییییییی 

& Bachman

توليد میشوند .ورمي كمپوست عالوه ب بذج تیلباق ر    

 .)metzeger,2008علت افزا شي

ارتفاع تحر كي

توليد مواد

آب با حجم زياد ،شرايط مناسبی را براي نگه داوم يراد   

ت(
اكسين مانند توسط ورمي كمپوست سا  تت تت

Muscolo et

ینمایددد (
غ رد زاين دروم يياذ م مهارف ناهايگ یییییی یییییی

Dash

 .)&Patra, 2001نتايج ساير تحقيقات نشان داده است هك
لويب و يكيژ    

بستر كشت ) (Atiyeh et al., 2000و همچنين تنظ مي
و اف رظ شياز ف تبوطر يرادهگن تي
( .)MacMillan, 2002آتی و ه

جايگزيني ورمي كمپوست حتي با م نازي
موجب افزا شي

pH

       

مك (( 5درص )د

جذب ازت توسط گ و هدش هاي زفا اب ا  شي ا تز

رشد گياه و در نتيجه ارتف م شيازفا عا

   

ییاب زا يخرب .د   
ییی ییی

جذب عناصر م دومن شرازگ وركي ههه ههههان ،د  HUو

همكاران (  ) 2007مشاهده نمودند كه فعاليت رک  مم مممه رد ا
خاك باعث ترشح تر يك بات كلس ببس هك كاخ رد يمي     

تنظ مي کنندههای رشد ايجاد شده به وسيله ورمي كمپوست

افزا شي

 pHو در نهايت رصانع بذج تيلباق شيازفا       

س و يور نوچ نيگن

حت ت    

شرايط دسترسي كام نتسه لاعف ،يياذغ رصانع هب ل دددددد ددددددد
( .)Atiyeh et al., 2000اف ب هايگ دشر شياز ه رد رييغت   

افزا شي

افزا شي

تغذیهههای مانند

است .تنظ مي کنندههای رشد در غلظته و مك یا

ظرفيت نگهداري مواد غ يياذ

محققان ت ثأ یر منابع آل د ار تسوپمك يمرو هلمج زا ي ر   

رشد گوجه فرنگي شده است كه اين رشد

ناشي از ت ثأ یر كود ب و يكيزيف لماوع ر

تنظ مي كننده رشد و افزا شي

هورمونه یا

( )Arancon et al., 2005; Tomati et al., 1988باعث

سا كاخ رد تتت ت تتتتت تتتت
دنداد ناشن ناراكمه

یرسد اسيد هيوم كي
 .)al., 2007به نظر م 
فعاليت میکروارگانیسمها و همچنين افزا شي

اثرهاي مطلوب كاربرد ورمي كمپوست بدليل تغ يي ر شرايط
فيز يكي  ،شيميا يي و خصوص و يبوركيم تاي

از طر قي افزا شي

  

یش  دو ((.)Hu et al, 2007
م نهآ یییی یییی

ويتينگ و همكاران  2001ت يثأ ر م كي روارگانيزمها را در پويا
شدن فلز روي در خاك گزارش داده و اظه هك دنتشاد را    

تأثیر بسترهای کشت مختلف بر رشد رویشی 9 ...

( .)Hervas et al, 2000كمپوست كرم  رثا ي مم مممحر رب يك   

روي موجود در خاك به دليل وجود تركيبات كالت كننده
یش رتايوپ كاخ رد دنو    
كه توسط م كي روبه م ديلوت ا ییی ییی

روي حداكثر رشد سويا با افزا شي

شد هه هان  د (( ( .)Whiting et al 2001تيماره يمرو اب ا       
كمپوست افزا شي

ريشه ،جوان و يلوط ندز ه

در طول ريش ادعت ،ه د   

نآ عافترا    دارد

Chan et al,

تجمع نيتروژن ،فس وگ ،ساتپ ،رف گ ،در    

یتوان گفت ورمي كمپوست به طرق
) .)2001بطور کلی م 

داد ( ,

مختلفي روي رشد گياه ت يثأ ر میییگ دراذ  ..بخش ييي از آن بههه

 .)Satchell et al 2007هاشمي مجد و هم  ناراك (( ) 2004

ت در
یهای فيز يكي يا شيميا يي ورم سوپمك ي تت تت
نقش ویژگ 

منگنز و آهن را در دانهال هاي چشم ناشن يلبلب    

نشان دادند كاربرد ورمي كمپوست باع رادقم شيازفا ث    

بهبود خواص فيزيکی و ش يايمي ييي

تو
وبرم كاخ ططططط است ت

عناصر روي آهن و ساير عناصر غذا يي در مقايسه با تيمار

بخشي ديگر احتماًالًال ناشي از تحر كي

رشد به دليل افزا شي

شاهد م 
یشود ( .)Hashemimajd et al ,2004معزاردالن و

ن و جيب نيلر
ی گ هاي ييي ماننددد اكسين ن
ت هورمونننهای ی
فعاليت ت

هم راك ا  ن (( ( ) 88 31ت رد ار تسوپمك يمرو ريثأ

یباشد كه به م كي روفلور همراه با ورمي كمپوست مربو ططط
م

شيازفا         

یشودد كههه در اثررر
تها يي مربو ططط می ی
است و نيز به متابولي 

جذب عناصر م كي رو (آهن و رو )ي در ان هايگ يياوه ماد    
ذرت نسبت به تيمار شاهد گزارش دادند.

یش نو ددد (
متابوليسم ثانويه توليد م 

Chatopadhaia

Edwards & Burrows,

 )2004(et alگزارش كردند كاربرد ورمي كمپوست سبب

ب باا
ت ج آ بذ ب ب
 .)2003ورمي كمپوست عالوه بررر قابلیت ت

جذب مقادير بيشتري از آهن و روي توسط گياه میش .دو

حجم زياد ،شرايط مناسب براي دانهبندي اخ ككك و ق رد ت ت
ت

نت رصانع يريگ هزادنا جيا

وه مادنا رد ا ترذ هايگ يي    

ینمای .د
نگه داري مواد غذا يي مورد نياز گياهان را فراهم م 

          

كارآمدي ورم رصانع بذج شيازفا رد ار تسوپمك ي      
م هآ رصنع صوصخ هب وركي ن ناشن       

همچنین عالوه بر عناصر پر مصرف مانند نيتروژن ،فسفر و
تهای حياتي گياه نقش اساس ييي دارند،،
پتاس مي كه در فعالی 

       داد (يقط و ني

همكاران  .) 86 31م ريظن هايگ دشر هدننك كيرحت داو      

حاوي عناصر مك مصرفي مانند آهن ،مس ،،روي و منگنززز

دراد دوجو يمرك تسوپمك رد نينيكوتيس           

یباشد ( .)Dash & Patra, 2001نتایج مبین آن بود که
نيز م 

اكس و ني

(رجالي  .) 1378كمپوست كرمي مقدار محسوس و نهآ ي

بستر کشت کاخ     باغچه  + %05ورمی کمپوست

%05

مس در تر يك بات خود به اشكال شيميا يي دارد كه در اس دي

نسبت به بست فتسا دروم رگید تشک یاهر ا نیا رد هد

    

هيوم كي

یش دو
و منابع ديگر خاك همانند آنها يافت م  یی یی

) .)Sensei et al, 2010اس زا يخرب و كيمويه ياهدي    

آزمایش بر کلیه صفات مورد اندازه گی یر
  

ل وزن تررر
ش ما ل ل

كل گياه ،وزن خشك ،مان زاگ لگ یراگد ا تبثم رثا این      

فلزات سنگين در ورمي كمپوست  دوجو  د فيط رد .درا    

داشته است و باعث افزایش معنی داری این صفات نسبت

سنجي با امواج ماوراي بنفش و تجزيه ش هب هدوت ييايمي    

به شاهد گردیده است ضوم نیا و  و هب ع تارثا رطاخ       

وسيله حرارت ،مشخص شده است كه اسيدهاي هيوم كي

ورمی کمپوست در رشد و نمو گیاه است که برای کشت

كمپوست كرم يهايگ نينگيل يعون هب هيبش ي        هست دن

انبوه گازانیا بسیار مناسب میباشد.

جدول - 1جدول تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورفولوژیک
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

طول گیاه

0.174ns

18.863ns

خاک جنگلی  + %05پرلیت %05

4

2.296ns

25.294ns

2.767ns

4

3.985ns

26.451ns

*2.267

4.314ns

4

*.922

*40.893

**2.067

*4.536

4

**8.791

**47.145

**3.567

**7.311

**14.889

4

.192ns

6.534ns

2.767ns

.766ns

.128ns

-

1.832

44.203

1.178

4.242

3.511

.737

18.4

25.75

21.11

29.03

27.81

21.91

کوکوپیت
ورمی کمپوست  + %05پرلیت %05
خاک جنگلی  + %05خاک باغچه %05
ورمی کمپوست  + %05خاک باغچه %05
ورمی کمپوست % 100
اشتباه آزمایش

%) (Cv

4

-

تعداد برگ

ماندگاری گل

1.067ns

تعداد گل در بوته

وزن خشک

وزن تر

3.963ns

.531ns

.869ns

5.506ns

4.662ns

**1.064

*.991
*14.608
.521ns

1.886ns

** معنی دار در سطح  * ،0/10معنی دار در سطح  :ns،0/50معنی دار نیست

1.396ns

1.312ns
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جدول  -2ضریب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در گازانیا
وزن تر

1

وزن خشک

تعداد گل در بوته

ماندگاری گل

تعداد برگ
1

طول گیاه
1

گازانیا
طول گیاه

-.004

.186

1

.033

تعداد برگ

.120

1

.048

.153

ماندگاری گل

.005

1

.104

.025

.168

تعدادگل دربوته

**

.850

**.979

.066

-.021

*.238

وزن خشک

**

.864

نمودار  -1اثر بسترهای کشت مختلف بر طول گیاه گازانیا

نمودار  -2اثر بسترهای کشت مختلف بر تعداد برگ گیاه گازانیا

نمودار  -3اثر بسترهای کشت مختلف برماندگاری گل گیاه گازانیا

وزن تر

تأثیر بسترهای کشت مختلف بر رشد رویشی 11 ...

نمودار  -4اثر بسترهای کشت مختلف بر وزن خشک گیاه گازانیا

نمودار  -5اثر بسترهای کشت مختلف بر وزن تر گیاه گازانیا

نمودار  -6اثر بسترهای کشت مختلف بر تعداد گل در بوته گیاه گازانیا
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