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Abstract
Research that conducted on different media for
production of indoor plants seem to be essential. For this
purpose, in this research studied effect of municipal
waste compost and leaf manure as a replacement of peat
moss in production of Spathiphyllum spp. in the form of
factorial experiment in the base of completely
randomized design with 6 treatmants and 4 replications.
Results showed that media containing 35% peat moss +
35% municipal waste compost + 30% perlite, 35% peat
moss + 35% leaf manure + 30% perlite and also 35%
municipal waste compost + 35% leaf manure + 30%
perlite had highest effect on growth indexes. According
to the results, because of easy of availability and
lowercost of municipal waste compost than the peat
moss, usage of this material in combination with peat
moss or leaf manure can be substitute instead of
imported media containing 50% peat with 50% perlite in
growth Spathiphyllum plant and other foliage plant in
our country.
Keywords: Leaf manure, Media growning, Municipal
waste compost, Spathiphyllum,
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 آپارتمانی گلدانی امری ضروری به نظر م
تحقیق اثر کمپوست زباله شهری و خاکبرگ به عنوان جایگزین پیت در رشد

   ) در قال شیامزآ بSpathiphyllum spp.( گیاه گل یتاپسا یناد    فیلوممم

د.  تکرار بررسی گردی3  تیمار و6 ًال تصادفی با
فاکتوریل و بر پایه طرح کام ًال
     کمپوست هلابز% 35
 پرلیتتت و% 30

 سا+  پیت م% 35 نتایج نشان داد که بسترهای کشت

 گربکاخ+ % 35

  سام+  پیت% 35 ، پرلیت% 30 + شهری

 پرلیت بیشترین% 30 +  خاکبرگ% 35 +  کمپوست زباله شهری% 35 همچنین
    جیا،  با توجه به نت تلع هب.اثر را در شاخصهای رویشی گیاه نشان دادند
،دسترسی آسان و قیمت بسیار پائین تر کمپوست زباله شهری نسبت به پیت
یتواند به
 استفاده از این ماده به صورت ترکیب با پیت ماس و یا خاکبرگ م
 در پرورش گیاه اس یتاپ، پرلیت%05 +  پیت%05 ،جای بستر کشت وارداتی
      فیلوم و سایر گیاهان آپارتمانی ب فتسا دروم روشک رد یتنیز گر ا رارق هد
.گیرند
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مقدمه و کلیات

درصد انتقال فلزات به شاخساره مربوط به تیمار کمپوست

گیاه برگ زینتی اس زا مولیف یتاپ    مه ممم ترررین و زیب نیرتا

تهاای
زباله شهري بود .هدف از این تحقیق ،مقایسه نسبت ت

یباشد .اسپاتی فیل یهایگ مو   
گیاهان آپارتمانی در کشور م 

ت زبالههه ش ره ييي و ب گربکاخ هه ههه منظ رو
مختل سوپمک ف تت تت

بومی کلمبیا است .دارای برگهاای س و هدیشک ،قارب زب

جایگزینی این مواد به جاي پیت ماس وارداتی بود.

یباشنددد.
نیزهای شکل است و رگبرگها از دور نمای نا م مم 

فرآیند پژوهش

گلها کوچک و بر روی سنبله سفید است ناو هههای ش هب لک   

ًال تص یفدا
این ژپ وهش در سال  4931بر اساس طرح کام ًال

طول سه سانتی متر ق ،یفاک و هراسهق یمساق( دراد رار     

ًال تصادفی با  6تیم و را  3تک رد و رار
و بر پایه طرح کام ًال

 .)1931گیاهان زینتی گلدانی عموم ًاًا در بست یاهر ی لماش    

گلخانهای تجاری واقع در شهرستان پاکدشت اجرا گردید.

پیت ماس و یک جزء مع نام یند ن ای و تیلرپ د یمرو      

در این گلخانه متوسط دمای روزانه و شبانه در این گلخانه

یکنند .در سالهای اخیر برای ادامه مص فر
کولیت رشد م 

به ترتیب  24و  17درج  هدوب دارگ یتناس ه و طر  و تب      

پیت ماس در باغبانی بحثهای زیادی وجود داشته است،

نسبی با استفاده از سیستم مه پاش در اطراف گلدانها بین

زیرا این ماده یک منبع غیر ثابل تجدید است و باید م درو

 60تا  70درصد در نوسان بود .بعد از آماده سازی بسترها

حفاظت ق رار گی ییرد ( .)Papafotiou et al, 2007ب نیا ر   

و شستن ریشه گیاهان با آب ،قلمههههاای ریش هدش راد ه   

اس یاه تسوپمک سا

یزرواشک تاعیاض زا لصاح   

پتانسیل جایگزینی ب زا یدایز شخب ا

سام تیپ

بسترهای کشت گیاهان گلدانی زینتی دارند (

         

اسپاتی فیلوم (که همگی در ارتفاع و تعداد ب یناسکی گر   

را در

تهیه شده بودند) در گل اد نننهاای  2لیت .دندش تشک یر    

Papafotiou

تیمارهای آزمایش از ترکیب پیت م هلابز تسوپمک ،سا    

    

 .)et al, 2005کوده یلآ یا      خصوص ًاًاًاًا کمپوستهلابز      

تهای زیر حاصل شد:
شهری ،خاکبرگ و پرلیت با نسب 

شهری در مقایس ش یاهدوک اب ه ی ایم ی یریداقم یاراد ی      

 %05 -پیت ماس  %05 +پرلیت (شاهد)

یتوانند ب ینغ عبانم ناونع ه     
زیادی مواد آلی هستند و م 

 %05 -کمپوست زباله شهری  %05 +پرلیت

عناصر غذایی خصوص ًاًا نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را به مرور

 %05 -خاکبرگ  %05 +پرلیت

زم اا ان در اختی رارق هایگ را        دهن  د (( (خن و ناد

،ییاراتسآ     

 % 35 -پیت ماس  % 35 +کمپوست  +یرهش هلابز 

% 30

 .) 84 31امروزه از کمپوست زباله شهری به طور فزایندهای

پرلیت

در کشاورزی به عنوان اصالح کننده خاک و همچنین کود

 % 35 -پیت ماس  % 35 +خاکبرگ  % 30 +پرلیت

یشود (شعبانی و همکاران ) 89 31 ،و قابلیت
آلی استفاده م 

 % 35 -کمپوست  +یرهش هلابز      

 + % 35گربکاخ

دسترسی عناصر پر مصرف را توسط محص شیازفا تالو   

پرلیت

یشو دد د
داده و ب ه دد دنب اخ یزیخلصاح ببس نآ لا کککک ک کککک ممم 

قبل از اجرای ژپ وهش ،عناصر غذایی پرمصرف موجود در

( .)Ramadass and Palaniyandi, 2007نقش مثبت کاربرد

پیتهلابز تسوپمک ،سام 

کمپوست زباله شهري در بسیاري از محص ارز تالو عع عععی،

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به ترتیب با روشهاای کجل ،لاد

باغی و مرتعی گزارش ش هد

است ((.)Ostos et al, 2008

در تحقیقی    ش رر ریفی و همک را ا  ن (( ( ) 89 31تأ ثثث یر لجن   
فاضالب ،کمپوست زباله شهري و کود گاوي را بر رشد،،
عملکر دد د و ج  و زنگنم ،يور ،نهآ بذ نننننن نیک لل ل در گ لل ل
جعفري مطالعه کردند و نتایج نشان داد که بیشترین مق ریدا
شترررین
عناصر توسط شاخساره گل جعفري و همچنین بی 

لماش گربکاخ و یرهش        

% 30

اولسن و شعله سنجی مورد ارزیابی قرار گرفتند (
 )al, 1982که در جدول شماره  1بیان شده است.
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جدول  -1مقادیر عناصر غذایی پرمصرف موجود در اجزاء بسترهای کشت

شهای ارائ طسوت هدش ه    
 pHو  ECنیز با رو 

Table 1- The amount of macro nutrients in component
substrates
بستر کشت

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

(درصد)

(درصد)

(درصد)

1.23

0.55

0.76

0.87

0.22

0.55

2.5

پیت ماس
کمپوست زباله شهری
خاکبرگ

0.68

 )1992( and Gabrielsارزیابی شدند .در پایان کار ،تجزیه
و تحلیل آماری دادهها توس رازفا مرن ط      SPSSانج و ما
مقایسه میانگینها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن

1.08

( )DMRTدر سطح احتمال  %1یا  %5صورت پذیرفت.
نتایج و بحث

بعد از استقرار گیاهان در گلدانهای جدید و از بین عالئم

یدهددد ک رامیت ه     % 35 ( 4پیت  +
جدول شماره  2نشان م 

ظاهری ناشی از تنش ،تم ب ناهايگ يما ااا اااا محل يياذغ لو   

 % 35کمپوست +یرهش هلابز      

هوگلند تغذيه شدند .ابتدا محلول غذا يي هوگلند با غلظت
 1/4و با افزا شي

رشد با غلظت  1/2هر  15روز كي

بار و

یدهددد .این
نسبت به سایر تیمارها از خود برتری نشان م مم 
تیمار همچنین در صفت ظرفیت نگهداری رطوبت بع زا د

،یمالغ       .) 88 31در انته  شیامزآ یا ا فتر اع       

تیمار ش گ رارق مود ماقم رد دها ر هلابز تسوپمک .تف       

گیاهان ،تعداد برگها و وزن خشک اندام ه یاو ی هشیر و    
اندازه گیری شد .همچن نی

 % 30پرلیت))) در ص تاف   

ظرفیت تبادل کاتیونی ،کربن آلی و درصد خلل و فرج کل

به ازاي هر گلدان  200ميلي ليت ش هدافتسا ر ددد دددد (پاداشت
دهک و ییا

Verdonk

شهری و خاکبرگ نیز در ترکیب ب و سام تیپ ا

مق ققادیر ک آ نبر لل لللی و ظرفی ییت

پرلی ییت

(تیمارهای  4و  )5خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بهت یر

تبادل کاتتیونی به روشهاای واکل للی -ب راه و كال ادا و 

را در مقایسه با کاربرد این م روص هب داو ت اب طولخم 

اینوکو (سمیعی و همک ،نارا  ) 84 31م رارق شجنس درو    

   

پرلیت (تیمارهای  2و  )3نشان دادند.

گرفتند .ظرفیت نگهداری آب و درصد خلل و ف ،لک جر   

جدول  -2مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بسترهای کاشت

Table 2- Comparing the mean chemical and physical properties of substrates
تیمار

pH

EC
()dS/cm

CEC
(میلی اکی واالن در صد گرم خا )ک

1
2
3
4
5
6

4.02 d
7.09 b
7.03 c
7.06 bc
7.03 c
7.23 a

1.21 d
4.74 a
2.72 c
3.16 b
2.80 c
3.18 b

86.71 b
68.38 c
54.33 d
101.02 a
89.33 b
99.98 a

کربن آلی

ظرفیت یرادهگن        

خ ل ل و فر ج ک ل

(درصد)

رطوبت (درصد)

(درصد)

16.66 d
15.12 e
11.76 f
19.33 a
17.44 c
18.32 b

65.45 a
56.60 e
44.45 f
58.15 b
57.66 c
57.13 d

47.87 b
38.94 e
37.16 f
48.47 a
45.55 c
44.78 d

در هر ستون میانگینهایی که حداقل در یک حرف مشترک هستند با آزمون چند دامنهای دانک د ن ررر س لامتحا حط     %1در گ یرامآ هور   
مشابهی قرار دارند.

یدهد که بستر کشت  % 35پیت  % 35 +کمپوست زباله شهری  % 30 +پرلیت (تیمار  )4در شاخصهاای
جدول شماره  3نشان م 
رشدی مورد بررسی برتری معنی داری را در مقایسه با سایر تیمارها از خود نشان داد .تیمار  5و به دنب امیت نآ لا رر ررر  6نی رد ز
این صفات نتایج برابری را با تیمار شاهد نشان دادند.
صهای رشدی گیاه اسپاتی فیلوم
جدول  -3مقایسه میانگین شاخ 

Table 3- Comparing the mean growth indices of Spathiphyllum spp.
تیمار

ارتفاع (سانتی متر)

تعداد برگ

وزن خشک اندام هوایی (گرم)

وزن خشک ریشه (گرم)

1
2
3
4
5
6

51.63 b
48.66 c
44.43 d
55.33 a
51.44 b
52.02 b

15.57 b
13.66 c
10.55 d
17.66 a
15.33 b
15.08 b

2.38 c
2.35 c
1.83 d
3.55 a
3.06 b
2.46 c

2.89 b
1.69 c
1.16 d
3.21 a
2.97 b
1.76 c

در هر ستون میانگینهایی که حداقل در یک حرف مشترک هستند با آزمون چند دامنهای دانک لامتحا حطس رد ن      %1در گ یرامآ هور   
مشابهی قرار دارند.
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با مقایسه ش خا صصصهاای رش اپسا هایگ ید ت ف ی ی رد مول

  

یتواند گواهی
یدهد که م 
مشابهی را با تیمار شاهد نشان م 

بسترهای کشت مختلف ،گیاهان کاشته شده در تیماره یا

بر پیشنهاد مصرف بیش از پیش کمپوست زباله ش رد یره

 5 ،4و  6توانستند بهت صتخا دوخ هب ار جیاتن نیر اص      

باغبانی و قدرت جایگزینی آن با پیت ماس باشد .البت اب ه   

دهند .این تیمارها از نظر مقدار ظرفیت تبادل ک رد ینویتا

نگاهی به جدول شماره  1عمده ایراد استفاده از ای هدام ن   

یرسددد ک نیا رد ه   
سطح باالیی قرار داشتند و به نظر م مم 

یتوان  ECباالی آن دانست که اخت اب هدام نیا طال    
را م 
    

تیمارها  CECباالتر سبب رشد بهتر گیاه شده است اریز    ،

پیت ماس و حت ءوس تارثا تسا هتسناوت گربکاخ ی

ظرفیت تبادل کاتیونی باال منجر به ذخی و یئاذغ داوم هر

شوری باالی کمپوست زباله شهری را در گیاه لیدعت نا   

یشود (طاووسی و شاهین رخسار،
بهبود مدیریت آبیاری م 

نماید .کمپوست زباله شهری  pHباالتری را نسبت به سایر

یت او ننن
 .) 89 31این شرایط رشدی بهتر در این تیمارها را م 

اجزاء نشان داد که این  pHباالتر در مقایسه با پیت ماس و

به وجود پیت ماس در این تیمارها هم نسبت داد ،زیرا با

یباشددد.
ماهیت اس نآ یدی ک ما ًالًال ًال منًالطقی م مم 

توجه به باال بودن مواد غذایی موجود در این ماده آلی (به

( )1998هم این نکته را بیان کردند که اثر کمپوست ها بر

Navas et al

خص صخ و )نژورتین صو و ییایمیش و یکیزیف تایص

         

 pHخاک به منشأ آنها بستگی داشته و ای داوم ن    عم تد ًاًاًاًا

مطل و یرهش هلابز تسوپمک اب بیکرت رد ،نآ بو    

      

یرود ک هجیتن رد ه   
 pHاسیدی دارند .پس ای راظتنا ن    م مم 

خاکبرگ توانسته است شرایط رشدی بهتر از بس سستر کشت

استفاده دراز مدت از کمپوست هایی نظیر کمپوست زباله

آپارتماننی ( %05پیت %05  +

شهری pH ،خاک نیز اسیدی شود (اس راکمه و یلیعم ا ،ن   

یت او ننن
یدهد که م مم 
پرلیت) ایجاد نماید .این نتیجه نشان م 

 .)2931در شاخص وزن خشک ریش ریداقم نیرتشیب ،ه    

با جایگزینی درصدی از پیت ماس وارداتی با مواد آلی ،از

این صفت در تیمارهای حاوی پیت د سام 

یی ی ییییده ش زا .د

حجم واردات این ماده و به دنبال آن از مصرف این ذخایر

آنجائی که عنصر فسفر نقش ت ثأ یر گزاری در توسعه ریشه

تجدیدناپذیر کاست .مقادیر باالی عناص ییاذغ ر    موج دو

یت او ننن این
گیاهان دارد ( )Mengle and Kirkby, 1995م 

در کمپوست زباله شهری توسط محققینی زیادی از جمله

وزن خشک بیشتر ریشه را به مقدار باالی فس تیپ رد رف   

 )2003( Levy and Taylorگزارش ش داپ .تسا هد ا تش    

م بسن سا ت اد  د )2003( Shamshuddin et al    .نی یط ز   

بتررر دراس و ان
دهکائی و غالمی ( ) 88 31نیز رشد مناسب ب

آزمایشی اظهار داشتند که بهترین بستر ب هشیر دشر یار    

پافیلی را در بسترهائی که دارای غلظت باالتر مواد غ یئاذ

یباشد .بر اساس این نتایج
گیاه نارگیل ،بستر کشت پیت م 

یهاای فیزیکی
به ویژه نیتروژن بودن نینچمه و د    ویژگ گگ 

یتوان وزن خشک باالتر گیاهان کاشته شده در کمپوست
م

مناسبی داشتند به دست آوردن ،قوف دراوم رب هوالع .د      

زباله شهری (تیمار  )2نسبت به خاکبرگ (تیم را  )3را به

یتوان این طور بیان نمود که با افزایش ماده آلی در یک
م

مقدار باالتر فسفر موجود در این کمپوست  ناونع  ن .دوم    

متداول در پرورش گیاه نا

محیط کشت ،خل رد زین جرف و ل

یتوانددد
نآ طیحم      م مم 

افزایش یابد (اسمعیلی و همکاران )2931 ،که این ارتب طا

با توجه به نتایج به دست آم ش هلابز تسوپمک ،هد ه یر     
ظرفیت نگهداری رطوبت کمتری در مقایس سام تیپ ه    

یشود و اف و یلآ نبرک شیاز
در تیمارهای  4و  5دیده م 

دارد که البته ترکیب این کمپوست ببس سام تیپ اب 

به دنبال آن ماده آلی بستر کشت ،سبب ب دصرد نتفر الا    

بهبود این ویژگی در بستر مخلوط (تیم را  )4ش .تسا هد

یشود و رشد بهتر گیاه را به دنب .دراد لا
خلل و فرج کل م 

بنابراین بستری که ظرفیت بآ یرادهگن یارب یرتشیب 

از سویی دیگر مصرف کمپوست زباله ش گربکاخ و یره   

داشته باشد ،با فراهم کردن آب و مواد غ یرایبآ ات یئاذ    

به صورت مخلوط (تیمار  )6نیز توانسته است نتایج تقریب ًاًا

بعدی ،شرایط رشد بهتری را ب مهارف هایگ یار   

    
  
  

یکنددد
م مم 

بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری و خاکبرگ49 ...

(اسمعیلی و همک ،نارا  )2931ک  نیا ه ن اب هتک قم ا هسی      
تیمارهای  2و  3و همچنین ترکیب پیت ماس با کمپوست
زباله شهری و خاکبرگ به وضوح نمای داپ .تسا نا ا تش    
فتر دراس ان
دهکائی و غالمی ( ) 88 31نیز علت رشد ضعی 
را در بسترهای مخلوط ض و یاچ تاعیا

تسوپ    

ب ،جنر
   

ظرفیت نگهداری رطوبت کمت پ ر و  جنرب تس ن هب تبس
پرلیت دانستند.

 -3خن و .ا ،ناد .ر .ع ،ییاراتسآ

    . 84 31ت أأأ ثیر کوده یلآ یا     

(کمپوست زباله شهری ،کود گاوی) و شیمیایی ب یخرب ر   
خصوصیات فیزیکی خاک .مجله بیابان.163-863 : 10 .
 -4سمیعی ،ل ،.خلیقی ،ا ،.کافی ،م ،.سماوات ،س .و ارغ ،یناو
م . 84 31 .بررسی امکان بهره گیری از ضایعات سلولزی به
عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی

آگلونم  ا (( Aglaonema commutatum Cv. Silver

 .)Queenمجله علوم کشاورزی ایران. 503 - 10 5 : 36 .

نتیجهگیری کلی
یدهد که است هداف
یافتههای حاصل از این ژپ وهش نشان م 

 -5شررریفی ،م ،.افی یی ونی ،م .و نمراتفگ شوخ ششششش  ،ا .ح. 89 31 .
ت ثأ یر لجن فاضالب ،کمپوست زباله شهري و کود گاوي بر

از ضایعات شهری و تبدیل آنها به کمپوست ات دناوت یم    

رشد و عملکرد و جذب آهن ،روي ،منگنز و نیکل در گل

حد زیادی خصوصیاتی شبیه به پیت ماس وارداتی داشته

تهای گلخانهای. 43 - 53 :2 .
جعفري .علوم و فنون کش 

باشد و ترکیب این ماده با پیت ماس و یا خاکبرگ ،هم هار
یتوانددد ج مسق نیزگیا ت مظعا    
با جزء معدنی پرلیت ،م 
واردات این ماده آلی به کشور شود .کاربرد این ماده نیز در
یتوانددد ب یتنیز گرب هایگ دشر یار      
ترکیب با پرلیت م 
اسپاتی فیلوم شرایطی تقریب ًاًا برابر با بستر کشت رد جیار    
پرورش گیاهان آپارتمانی ( %05پیت  %05 +پرلیت) فراهم
یتوان بسترهای
آورد .بنابراین به عنوان نتیجه این تحقیق م 
کشت  % 35پیت م  +سا

 % 35کمپوست  +یرهش هلابز 

 % 30پرلیت % 35    ،پیت  +سام    

 + % 35گربکاخ

پرلیت و  % 35کمپوست زبال  +یرهش ه
 % 30پرلیتیاج هب ار 

سبت تشک ر           

% 30

 + % 35گربکاخ
 %05پیت +

%05

پرلیت در پرورش گیاه آپارتم  مولیف یتاپسا ینا و ریاس      
گیاهان برگ زینتی در کشور جایگزین نمود.
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