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چکیده
Pelargonium(پیچشمعدانیگیاهصفاتبرخیبرزیستیکودوآلیمنابعاثربررسیبراي peltatum Soland.(آزمایشی

شاملکاشتمختلفبسترهايو)2بارورفسفات(زیستیکودعاملدوباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرریلفاکتوصورتبه
بسترهايوکاربرد)عدموکاربرد(سطح2در2بارورفسفات.شدانجامگیاه256باآزمایشیواحد64درتکرار4تیمار،16

تحقیق،ایندر.گردیداعمالحجم)به(حجمآلیمتنوعهايترکیبهمراهبهسهماباغچه،خاكحاويبستر8شاملکاشتمختلف
پروتئین،گیاهدرهاگلبرگوزیرزمینی،هواییاندامتروزن،آذینگلدرگلچهتعداد،ریشهطولفرعی،ساقهتعداداصلی،ساقهطول

واصلیاثرکهدادنشاننتایجشد.ارزیابیآزمایش)ن(پایابسترجذبقابلفسفروبرگفسفربرگ،وفیلکلريامحتوگلبرگ،
+باغچهخاكکاشتبسترهايهمراهبهزیستیکودتیمارهاي.شددارمعنیشدهگیرياندازهصفاتکلیهرويبرعاملدومتقابل
دارايمجموعدر،دانبنآبخاك+کوکوپیت+چايضایعاتکمپوست+ماسهوبندانآبخاك+شهريزبالهکمپوست+ماسه

کوکوپیت+چايضایعاتکمپوست+ماسهکاشتبسترغذاییعناصرغلظتوایییشیم،یفیزیکخصوصیاتبودند.بهتريعملکرد
بسترایندرشدهکاشتهگیاهانبود.شمعدانیگیاهکاشتبستراستانداردحدودبامتناسبوترمطلوبسطحیدربندانآبخاك+
گرممیلی37/5وآذینگلدرگلچهعدد90/5،42/6میانگینباترتیببهبرگکلروفیلوگلچهتعداد،ساقهتعدادندمانصفاتیدر
بستراینهمراهبه2بارورفسفاتکاربردهمچنین.ندبودتیمارهاسایربهنسبتتوجهیقابلعملکرددارايگیاهتروزنگرمبر

.باشدچیپشمعدانیپرورشدربهتر،رشدمنظوربهاشت،کبستربرايمناسبیمکملتواندمی

Pelargonium(پیچ شمعدانی،پروتئینگیاهی،تغذیه:کلیديهايواژه peltatum Soland.(،آلیموادفسفر،زیستی،کود،کلروفیل.

مقدمه
منظمطوربهرایآلهايبیترکفعالياشهیرستمیسکی

ورشدسببهابیترکنیا.کندیمآزاداهیگشهیرطیمحدر
تحتراگیاهعملکردوشدهخاكیکروبیمجامعهشیافزا

Melero(دندهمیقرارتأثیر et al. آلیمواد).2006
سببگیاه،برايغذاییعناصرکردنفراهمازنظرصرف
Rajendran(شوندمیخاكمیکروبیجامعهافزایشورشد

et al., عنوانبهزیستیکودهايحاضرحالدر).2008
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افزایشمنظوربهشیمیاییکودهايبرايجایگزین
مطرحکشاورزيمحصوالتتولیددرخاكحاصلخیزي

Taha(باشندمی et al., ترکیبیزیستیکودهاي).2011
تبدیلقابلیتکههستندهاریزسازوارهانواعازحاصل
دسترسقابلفرمبهدسترسقابلغیرفرماز،غذاییعناصر

Pedra(دارندرا et al., Mohammadi؛ 2006 & Sohrabi,

فسفرگیاه،براينیازموردغذاییعناصرمیاناز).2012
باشدمیگیاهنموورشدبرايعناصرترینضروريازیکی

وجودبادارد.نقشگیاهزیستیفرایندهايازبسیاريدرکه
اینپایینذیريپحلدلیلبهها،خاكدرفسفرکافیمقدار
هايخاكدرمعدنیهايیونسایرتوسطتثبیتوعنصر

کاهشبشدتگیاهتوسطآنجذبقلیایی،واسیدي
Pedra(یابدمی et al., وزیستیکودهايازاستفاده).2006

مشکلاینرفعبرايمحیطیزیستراهکاريآلیمواد
Wu(شودمیمحسوب et al., 2005.(
Pelargonium(شمعدانیگیاه spp.(خانوادهاز

Geraniaceaeموردباغبانیدر،کهاستگیاهانیازجمله
Kahriman(گیردمیقرارپرورشوازدیاد et al., 2010(.

،آمریکاشمالدرمعطرزینتیگیاهیکعنوانبهگیاهاین
درحاضرحالدروداردفراوانیمحبوبیتاسترالیاواروپا

Mamba(شودمیدادهشپرورجهانسرتاسر &

Wahome, دارايومتنوعبسیارجنساینگیاهان.)2010
Mutui(باشندمیرنگارنگهايگل et al., باو)2012

تجاريارزشازژرانیول،عصارهوفنولیهايترکیبداشتن
هستندبرخوردارعطرسازيوداروییصنعتدرباالیی

)Mamba & Wahome, کاشتبسترتهیهوانتخاب.)2010
Dole(استشمعدانیتولیددرموفقیترمز،مناسب &

Wilkins, 1999.(
رويبرآلیموادوزیستیکودکاربردتأثیرباارتباطدر
طی)،2012(همکارانوHashemabadiمختلف،گیاهان
Tagets(جعفريگیاهرويتحقیقی erecta(کهکردندبیان
ارتفاعافزایشباعثفسفاتهکنندحلهايباکتريکاربرد

بسترجذبقابلفسفروگیاهفسفر،ساقهتروزنگیاه،
مشخصپژوهشیدرشد.شاهدتیماربامقایسهدرکاشت

درعملکردافزایشبهمنجرزیستیکودازاستفادهکهگردید
Musa(موزگیاهصفاتبرخی spp.(گردید)Ezz et al.,

2011(.Riazهمکارانو)کردند عنوانتحقیقیدر)2008
وآلیمختلفهايترکیبحاويکاشتبسترهايبینکه

Zinnia(آهارگیاهدرباغچهخاكکاشتبستر elegans(
آمد.وجودبشدهگیرياندازهصفاتروييدارمعنیاختالف
کودهايازاستفادهکهکردندبیانپژوهشگرانازبسیاري
کنندهحلهايکتريباحاويکودهايخصوصبهزیستی
جذبافزایشوفسفرتثبیتهشکاباآلیموادوفسفات

شودمیگیاهانکیفیویکمعملکردبهبودبهمنجر،فسفر
)Taha et al., Ayaga؛ 2011 et al., 2006.(

وبودهضروريعناصرجزوفسفرکهآنجاییاز
اینانجامازهدفدارد،گیاهاندرمهمیبسیارهاينقش

متنوعهايترکیبوفسفرهزیستیکودکاربردتأثیرررسیب
فسفروکیفیی،کمصفاتبرخیبرکاشت،بستردرآلی
Pelargonium(پیچشمعدانیگیاهکاشتبسترجذبقابل

peltatum(.بود

هاروشومواد
بخشدر1392تا1390هايسالطیآزمایشاین

شد.اجرارشتدواحاسالمیآزاددانشگاهتحقیقاتی
باايگلخانهدرشمعدانیهايقلمهکاشتوگیريقلمه

تا60نسبیرطوبتوگرادسانتیدرجه23تا18دماي
انتهاییبخشازاستفادهموردهايقلمهشد.انجامدرصد70

RedرقمF1بذرازحاصلپیچشمعدانیهايشاخه

blizardبهمن21تاریخدرشدهتهیههايقلمهگردید.تهیه
درپرلیت+باغچهخاك+پیتحاويبسترهايدر1390
بههاقلمهشدند.کاشتهمترسانتی12دهانهباهاییگلدان
باباریکروزسههرونگهداريگلخانهدرروز50مدت

ذکرزمانمدتازپسگردیدند.آبیارياسپريازاستفاده
.شدانجاماصلیبسترهبدارریشههايقلمهانتقالشده،

بستهیک،2بارورفسفاتزیستیکودازاستفادهمنظوربه
.گردیدترکیبخوبیبهآبلیتر20در2بارورگرمی100

میزانبهدیگرظرفیدرمادرمحلولازمقداريسپس 
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رقیقمحلولباشدهدارریشههايقلمه.شدرقیقبرابر10
شدندکاشتهاصلیبستردرسپسوآغشتهفوقشده

کمپوستکاشت،بسترتهیهبرايسبز).فناورزیست(شرکت
وزبالهسازيکمپوستکارخانهازاستفادهموردشهريزباله

ضایعاتکمپوسترشت،شهرستاندرواقعشهريضایعات
کمپوستکشور،شمالدرچايتحقیقاتایستگاهازچاي
استانکاغذوچوبکارخانهازجنگلیچوبوبرگ

ازبندان)آب(خاكپیتساري،شهرستاندرمازندران
کهساريشهرستاندرشدهخشکبندانیآببرداريخاك

ماسهوبودگرفتهقراراستفادهموردماهیپرورشمنظوربه
تهیهساريشهرستاندرتجنرودخانهبستربرداريخاكاز

درشدهدرجهاينسبتبراساسرا بسترهايترکیبگردید.
کامالًطوربهگیاهیموادوریختههانگلدادرون1جدول
تاریخدرگیاهانکاشتشدند.کاشتههابستردرونیکسان

گیاهانهواسرمايعلتبه.انجام شد1391فروردین23
نگهداريگلخانهدرونهفتهدومدتبهبستردرشدهکاشته

نقشهطبقوشدندهدادانتقالآزمایشیمزرعهبهآنازبعدو
ازپیشگیريبرايگرفتند.قرارنظرموردهايمحلدرطرح

باریکروز15هرآفات،بامبارزهوقارچیهايبیماري
،آزمایشپایانتاکاشتبستربهگیاهانانتقالازبعد

کشحشرهوگیاهانپايدرآبیاريآبهمراهبهکشقارچ
ازاستفادهبا1000رد2غلظتبامحلولصورتبهتماسی

زمانازگیاهانآبیاريشد.اسپريگیاهانرويبرسمپاش
باریکروزسههرآزمایشپایانتاکاشتبستربهانتقال
ورویشیرشدکاهشازجلوگیريمنظوربهگردید.انجام
گیاهرويبرشدهظاهرهايغنچهتمامها،گلکیفیتعدم
ازظهور،محضبهکاشتستربانتقالازپساولماهیکدر

فیزیکی،خصوصیاتوضعیتازاطالعبراي .شدندجداگیاه
کاشتازقبلبسترهاغذایی،عناصرمقداروشیمیایی
یافتندانتقالدانشگاهخاكوآبآزمایشگاهبهگیاهان

تعداد،اصلیساقهطولپژوهشایندر).3و2جدولهاي (
تروزن،آذینگلدرچهگلتعداد،ریشهطول،فرعیساقه
پروتئینيامحتوگیاه،درگلبرگوزیرزمینیهوایی،اندام

بسترجذبقابلفسفروبرگفسفربرگ،کلروفیلگلبرگ،

همهگرفت.قرارگیرياندازهموردآزمایش)(پایانکاشت
تکرارهايتمامیگیرياندازهیاشمارشبافوقیکمصفات

درگیاهرویشیصفاتد.شسبهامحآزمایشیتیمارهاي
بستربهانتقالازپسریزان،گلدورهاولینپایانمرحله
سنجشبراي.انجام گردیدماهتیر4تاریخدرکاشت
اندازهبهبرگدرموجودکلروفیلرنگیزهيامحتو

دیجیتالترازويازاستفادهباگیاههربرگازگرممیلی5/0
مقطرآببا%80استونحاويمحلولدرونبعد وشدوزن

آنگاه شد.ساییدهکاملطوربهچینیهاوندرونوریخته
محلولباوکردندعبورصافیکاغذازشدهتهیههايمحلول

دستگاهباحاصلمایعرسیدند.CC50حجمبهشدهذکر
نانومتر663و645هايموجطولمورداسپکتروفتومتر
روابطبراساسوشدبررسیآنهانوريجذبقرار گرفت و

گردیدمحاسبهبرگدرکلکلروفیليامحتوزیر
)Mazumdar & Majumder, 2003.(

aکلروفیل=93/9)(777/0-A600)(A643)1(رابطه

bکلروفیل=86/4-(A645)9/22(A633))2(رابطه

کلروفیلکل=a+کلروفیلbکلروفیل)3(رابطه

اهگیگبرعصارهتهیهازپسبرگ،فسفرگیرياندازهرايب
بهمقطرآببارامحلول،واناداتمولیبداتآمونیومباترکیبو

وسیلهبهزرد،نورجذبمیزانرسانده،لیترمیلی25حجم
باوشدخواندهنانومتر480موجطولدراسپکتروفتومتر

. گردیدمحاسبهفسفرمقداربراسیون،کالیرسممنحنیازاستفاده
گیري،عصارهبرايکاشت،بسترهايفسفرگیرياندازهمنظوربه
)DTPA(اسیداستیکپنتاآمینترياتیلنديمول005/0از

استخراجبرايکربناتبیازوهاریزمغذينمودنکالتهبراي
نورجذبازبعدجذبقابلفسفرمقدارگردید.استفادهفسفر
موجطولدراسپکتروفتومتروسیلهبهشدهتشکیلزرد

کالیبراسیونمنحنیازاستفادهباوشدخواندهنانومتر480
محاسبهفسفرمیزانشده،تهیهداردناستاهايمحلولازحاصل

Soltanpour(شد et al., 1979.(
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ازهانمونهکردنخشکازپسگلبرگ،نیپروتئدرصد
رابطهباپروتئیندرصدوگیرياندازهلدالکجدستگاهقیطر
Bilsborrow(شدمحاسبهزیر et al., 1993(.

گلبرگنیپروتئدرصد=برگتروژنیندرصد×25/6)4(رابطه

طرحقالبدرفاکتوریلصورتبهآزمایشاین
کرت64درتکرار4تیمار،16باتصادفیکاملهايبلوك

تحلیلوتجزیهگرفت.قراراجرادمورگیاهینمونه256با
بامیانگینمقایسهوSPSSافزارنرمتوسطهادادهآماري
شد.انجامدانکنايدامنهچندآزمونازاستفاده

2بسترهاي کاشت و سطوح کاربرد کود زیستی فسفات بارور -1جدول 
)1:1خاك باغچه + ماسه (نسبت حجمی  M1

)1:1:1وست زباله شهري (نسبت حجمی خاك باغچه + کوکوپیت + کمپ M2

)1:1:1بندان (نسبت حجمیخاك باغچه + ماسه + خاك آب M3

)1:1:1بندان (نسبت حجمی خاك باغچه + کوکوپیت + خاك آب M4

)1:1:1خاك باغچه + ماسه + کمپوست زباله شهري (نسبت حجمی  M5

)1:1:1:1ن (نسبت حجمی بنداشهري + خاك آبخاك باغچه + ماسه + کمپوست زباله M6

)1:1:1:1ماسه + خاك برگ جنگلی + کوکوپیت + کمپوست زباله شهري (نسبت حجمی  M7

)1:1:1:1بندان (نسبت حجمی ماسه + کمپوست ضایعات چاي + کوکوپیت + خاك آب M8

عدم کاربرد کود فسفات زیستی B0

کاربرد کود فسفات زیستی B1

و شیمیایی بسترهاي کاشتمشخصات فیزیکی-2جدول 
ماده آلی

(%)
کربن آلی

(%)
هدایت الکتریکی

)dS/m(
اسیدیته
بستر

تخلخل
(%)

جرم مخصوص حقیقی
)g/cm3(

جرم مخصوص ظاهري
)g/cm3( بستر

2/12 1/7 3/2 9/6 37 9/2 8/1 M1

0/16 3/9 6/3 6/7 44 5/2 4/1 M2

6/17 2/10 0/1 0/7 44 7/2 5/1 M3

8/17 3/10 4/1 6/6 43 3/2 3/1 M4

8/18 9/10 1/1 8/6 44 7/2 5/1 M5

8/18 9/10 2/2 0/7 42 2/2 3/1 M6

6/18 8/10 0/2 9/6 45 3/2 3/1 M7

0/19 0/11 7/1 4/6 50 1/2 1/1 M8

M
1

M:باغچه + ماسه،: خاك
2

M، شهريخاك باغچه + کوکوپیت + کمپوست زباله
3

M، نبنداخاك باغچه + ماسه + خاك آب: 
4

خاك باغچه + کوکوپیت + خاك : 
M، بندانآب

5
M:شهري،خاك باغچه + ماسه + کمپوست زباله:

6
M:، بندانشهري + خاك آبخاك باغچه + ماسه + کمپوست زباله

7
خاك برگ جنگلی + + ماسه

M:، کوکوپیت + کمپوست زباله شهري
8

بندانخاك آب+ کوکوپیتکمپوست ضایعات چاي + +ماسه 



کننده فسفات و ...هاي حلبررسی اثر ریزسازواره992

غلظت عناصر غذایی بسترها قبل از کاشت-3ل جدو
مس

)mg/kg(
منگنز

)mg/kg(
آهن

)mg/kg(
روي

)mg/kg(
منیزیم

)mg/kg(
پتاسیم

)mg/kg(
فسفر

)mg/kg(
نیتروژن

(%) بستر

19 21 100 41 556 80 25 6/2 M1

23 89 244 41 652 1500 54 6/2 M2

44 16 261 48 680 900 112 8/2 M3

27 200 368 40 852 4800 176 8/2 M4

15 18 292 60 600 1200 127 8/2 M5

143 244 310 80 950 2800 210 7/3 M6

117 268 304 51 668 4000 166 6/4 M7

171 255 308 75 876 2800 129 8/4 M8

نتایج
واصلیاثرکهدادنشانصفاتواریانستجزیهنتایج

کلیهرويبر،کاشتبستروزیستیکودعاملدومتقابل
،6و5جدولهاي بهتوجهبا).4(جدولبوددارمعنیصفات

دريدارمعنیاختالفتیمارهاسایروشاهدتیماربین
وتجزیهنتایج.بودبرقرارشدهگیرياندازهصفاتباارتباط
قابل،بدست آمدهادادهبینکههمبستگیضرایبتحلیل

ازبرخیبینرايدارمعنیهمبستگی،نتایجبود.مالحظه
به توجهبا).7(جدولدهدمینشانبررسیموردصفات
برعاملدواصلیاثرکهصفاتیواریانس،تجزیهجدول
دومتقابلاثرتنهانتایجبخشدرگردید،دارمعنیآنهاروي
.شدذکرصفاتاینرويبرآزمایشیعامل

رفولوژیکیومهايویژگی
یاصلساقهطول
متقابـل اثـر بهمربوطيهادادهمیانگینمقایسهتایجن

فسفاتزیستیکود(کاربردM6B1تیمارکهدهدمینشان
کمپوسـت +ماسه+باغچهخاكکاشتبستربا2بارور
ــه ــدان)آبخــاك+شــهريزبال ــابن ــانگینب 50/46می
فسفاتزیستیکودکاربرد(عدمM2B0تیمارومترسانتی
+کوکوپیـت +باغچـه خـاك کاشـت بسـتر بـا 2بارور

متـر، سـانتی 50/6میـانگین بـا شـهري)، زبالـه کمپوست

بودنداصلیساقهطولکمترینوبیشتریندارايترتیببه
هـاي صـفت بـین همبسـتگی ضـرایب نتـایج ).6(جدول

بـا اصـلی سـاقه طـول کهدهدمینشانشدهگیرياندازه
تـر وزن،آذیـن گـل درگلچـه تعـداد ،فرعـی ساقهتعداد
ــدام ــی،هــواییان ــرگ،وزیرزمین ــروتئینگلب ــرگ،پ گلب

پایـان درکاشـت بسترفسفروبرگفسفر،برگکلروفیل
).7(جدولداشتيدارمعنیهمبستگیآزمایش

فرعیساقهتعداد
کـود بـا گیـاه تلقـیح درگیاهدرفرعیساقهتعداد
ــتی، ــتردرزیس ــتبس ــهM8کاش ــت+(ماس کمپوس
ــابنــدان)آبخــاك+کوکوپیــت+يچــاضــایعات ب

طـور بـه گیـاه، درفرعـی سـاقه عـدد 90/5میانگین
یافـت افـزایش تیمارهـا سایربامقایسهدريدارمعنی

+باغچـه (خاكM2رشدبسترازاستفاده).6(جدول
گیاهــان،بــرايشــهري)زبالــهکمپوســت+کوکوپیــت

،زیسـتی کـود کـاربرد بـا متقابـل ومنفـرد صـورت به
درفرعـی سـاقه عـدد 1و50/0میانگینباترتیببه

تعـداد برمختلف،تیمارهايبینراتأثیرکمترینگیاه،
ایـن همبسـتگی .)6(جدولداشتگیاهانفرعیساقه
دارمعنـی شـده گیـري انـدازه صـفات سـایر بـا صفت

).7(جدولشدارزیابی
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ریشهطول
ویايگریشهطولبرمتقابلاثرمیانگینمقایسهنتایج

2بارورفسفاتزیستیکود(کاربردM5B1تیمارکهآنست
شهريزبالهکمپوست+ماسه+باغچهخاكکاشتبستربا
بیشترینمترسانتی50/26میانگینبا) بندانآبخاك+

فسفاتزیستیکودکاربرد(عدمM7B0تیمارریشه،طول
+جنگلیبرگخاك+ماسهکاشتبستربا2بارور

کودکاربرد(عدمM3B0وشهري)زبالهکمپوست+کوپیتکو
خاك+ماسه+باغچهخاكبا2بارورفسفاتزیستی

دارايمترسانتی50/10و10میانگینباترتیببه)بندانآب
همبستگیریشهطول).6(جدولاندبودهریشهطولکمترین
اینولیداشتشدهگیرياندازهصفاتسایربامثبتی

).7ول(جدنبوددارمعنیهمبستگی

آذینگلدرگلچهتعداد
يدارمعنیاختالفکهداشت آنازحکایت موجودنتایج

وزیستیکودکاربردباگیاهانآذینگلدرگلچهتعداددر
گیاهان).5جدول(آمدوجودبکاشتمختلفبسترهاي

ماسهکاشتبستربازیستیکود(کاربردM8B1تیمارتحت
بابندان)آبكخا+کوکوپیت+چايضایعاتکمپوست+

+باغچهخاكرشدبستردرگیاهانوعدد42/6میانگین
زیستیکودباتلقیحبدونشهري،زبالهکمپوست+کوکوپیت

)M2B0(تعدادکمتریندارايگلچهعدد42/2میانگینبا
باصفتنیایهمبستگ).6(جدولبودندآذینگلدرگلچه

ومثبتآزمایش)،(پایانکاشتبسترفسفربجزصفاتریسا
.)7(جدولشدیابیارزدارمعنی

فیزیولوژیکیهايیژگیو
هواییاندامتروزن

برتیمارهامتقابلاثرمیانگینمقایسهنتایجبهتوجهبا
M8B1تیماربهمربوطعملکردبهترینهوایی،اندامتروزن

+ماسهکاشتبستربا2اروربفسفاتزیستیکود(کاربرد
با) بندانآبخاك+کوکوپیت+چايضایعاتکمپوست
وکاشتبستراصلیاثردراست.بودهگرم54/30میانگین

+باغچه(خاكM2کاشتبسترزیستی،کودباآنمتقابلاثر
تروزنبررااثرکمترینشهري)زبالهکمپوست+کوکوپیت

بهتوجهبا).6و5هاي(جدولاستداشتهگیاههواییاندام
بیشترینهواییاندامتروزن،همبستگیضرایبنتایج

)،=79/0r≥01/0(زیرزمینیاندامتروزنباراهمبستگی
برگفسفرو)=68/0r≥01/0(برگکلروفیل

)01/0≤68/0r=(جدولداشت)7.(

زیرزمینیاندامتروزن
بین،متقابلاثرايهدادهمیانگینهمقایسنتایجطبق

M8B1تیماروداشتوجوديدارمعنیاختالفهاتیمار

+ماسهکاشتبستربا2بارورفسفاتزیستیکود(کاربرد
با)بندانآبخاك+کوکوپیت+چايضایعاتکمپوست
تیماروتروزنمیزانبیشتریندارايگرم51/0میانگین
M1B0بستربا2روربافسفاتزیستیکودکاربرد(عدم
دارايگرم18/0میانگینباماسه)+باغچهخاكکاشت

ازحاصلارزیابیطبق).6(جدولبودندتروزنکمترین
تروزن،اصلیساقهطولباصفتاینصفات،بینهمبستگی

برگفسفروکلروفیليامحتو،هاگلبرگوهواییاندام
)r≥01/0(بوديدارمعنیومثبتهمبستگیداراي

).7(جدول

گیاهدرگلبرگتروزن
تلقیحازمتقابل،اثردرتروزنمقداربیشترین
+ماسهبستردرگیاهبافسفاتکنندهحلهايریزسازواره

بندانآبخاك+کوکوپیت+چايضایعاتکمپوست
)M8B1(تروزنمقدارکمترینوگرم81/8میانگینبا

کودکاربرد(عدمM2B0تیمارتحتگیاهانبهمربوط
+کوکوپیت+باغچهخاكکاشتبستربازیستی

اینبود.گرم43/0میانگینباشهري)زبالهکمپوست
گلبرگپروتئینبايدارمعنیهمبستگیصفت

)01/0≤80/0r=،(برگکلروفیل)85/0≥01/0r=،(
آزمایش)(پایانکاشتبسترفسفروبرگفسفر

)05/0≤51/0r=(داشت)7جدول.(
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گلبرگپروتئین
طوربهمختلف،تیمارهايدرگلبرگپروتئیندرصد

مختلفبسترهايوزیستیکودکاربردبايدارمعنی
،مقایسهنتایجبهتوجهبا).5جدول(یافتتغییرکاشت

بازیستیکود(کاربردM8B1تیمارمتقابلاثرمیانگین
کوکوپیت+چايضایعاتکمپوست+ماسهکاشتبستر

دارايخشکوزن% 67/33میانگینبابندان)آبخاك+
(عدمM2B0تیماروبرگگلدرپروتئینمیزانبیشترین

+باغچهخاكکاشتبستربازیستیکودکاربرد
%94/13میانگینباهري)شزبالهکمپوست+کوکوپیت

گلبرگدرپروتئیندرصدکمتریندارايخشک،وزن
رصددکهدادنشانحاضرنتایج).6(جدولبودند

نتایجدرشدهذکرمواردبرعالوهگلبرگ،درپروتئین
وبرگفسفر)،=81/0r≥01/0(برگکلروفیلباقبلی
همبستگی)r≥05/0(آزمایش)(پایانکاشتبسترفسفر
.)7(جدولداشتيدارمعنی

برگکلروفیل
مختلفبسترهايوزیستیکودباشدهتیمارگیاهان

يامحتودردارمعنیومتفاوتعملکرديدارايکاشت،
بینکه طوريبه).5(جدولبودندبرگکلروفیل

وداشتوجوديدارمعنیاختالفابلمتقاثرتیمارهاي
زیستیکودکاربرد(عدمM8B0تیمارهايتحتگیاهان

+چايضایعاتکمپوست+ماسهکاشتبستربا
بستربادکو(کاربردM8B1و) بندانآبخاك+کوکوپیت

+کوکوپیت+چايضایعاتکمپوست+ماسهکاشت
درگرممیلی37/5و12/5میانگینبا) بندانآبخاك
بازیستیکودکاربرد(عدمM2B0تیماروتروزنگرم

با) شهريزبالهکمپوست+کوکوپیت+باغچهخاك
دارايترتیببهتروزنگرمدرگرممیلی01/2یانگینم

(جدولبودندبرگدرکلروفیلمقدارکمترینوبیشترین
يدارمعنیومثبتهمبستگیصفتاینهمچنین).6
)05/0≤r(جدولداشتبستروبرگفسفربا)7.(

جذبقابلفسفر
برگفسفر

کودکاربردکهدهدمینشانمیانگینمقایسهنتایج
افزایشبهمنجرکاشتمختلفبسترهايوزیستی

استشدهشاهدتیماربامقایسهدرگیاهرفسفدردارمعنی
متقابلاثرازحاصلمیانگینهمقایسنتایج).5(جدول
کودکاربرد(M5B1هايتیمارکهدهدمینشانتیمارها
کمپوست+ماسه+باغچهخاكبا2بارورفسفاتزیستی

فسفاتزیستیکودکاربردعدم(M1B0و)شهريزباله
و59/3میانگینبا)ماسه+هباغچخاكبا2بارور

گیاهبرگخشکوزندرکیلوگرمبرگرممیلی28/1
درفسفرمقدارکمترینوبیشتریندارايترتیببه

.)6(جدولبودندگیاههواییاندام

آزمایش)(پایانبسترفسفر
زیستیکودباشدهتلقیحگیاهانکاشتبسترفسفر
(جدولداشتشاهدربستبامقایسهدريدارمعنیافزایش

کاشتبسترهايمیانگینمقایسهازحاصلنتایج).5
اختالفکاشتمختلفبسترهايبینکهدهدمینشان
مقایسهنتایجطبق).5(جدولوجود دارديدارمعنی

کودکاربرد(عدمM6B0تیمارهايمتقابل،اثرمیانگین
کمپوست+ماسه+باغچهخاكکاشتبستربازیستی

کود(کاربردM6B1وبندان)آبخاك+شهريهزبال
کمپوست+ماسه+باغچهخاكکاشتبستربازیستی

385و378میانگینبابندان)آبخاك+شهريزباله
کودکاربرد(عدمM1B0تیمارهايوکیلوگرمبرگرممیلی

و)ماسه+باغچهخاكکاشتبسترهمراهبهزیستی
M1B1باغچهخاكکاشتبستربازیستیکود(کاربرد+
ترتیببهکیلوگرمبرگرممیلی21و16میانگینباماسه)
بستردرجذبقابلفسفرمقدارکمترینوبیشترینداراي
).6(جدولبودندکاشت
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پیچی و کیفی مورد آزمایش گیاه شمعدانینتایج تجزیه واریانس صفات کم-4جدول 

منبع تغییرات
درجه

آزادي

میانگین مربعات

طول

ساقه اصلی

طول

ریشه

تعداد گلچه

آذیندر گل

وزن تر

اندام هوایی

وزن تر

اندام زیرزمینی

وزن تر گلبرگ

در گیاه

پروتئین

گلبرگ

کلروفیل

برگ

فسفر

برگ

فسفر بستر کاشت

(پایان آزمایش)

06/9653*83/0**36/2**85/43**32/72**41/5653**00/453**50/689**56/517**56/232**1کود زیستی

56/159360**20/1**64/7**15/73**96/14**94/3471**21/470**96/432**92/193**71/1015**7بستر کاشت

49/1462**63/0**51/0**04/21**32/8**09/360**16/23**53/61*35/2415**26/364**7بسترکاشت×کود زیستی

4543/170/2118/115/345/70921/027/124/128/093/652خطا

41/3553/071/4186/5083/1073/5185/4155/4774/2792/65(%) ضریب تغییرات

ns ،** 5و %1سطح آماري درداريمعنیوداريعدم معنیبه ترتیب : *و%
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پیچو بسترهاي کاشت بر صفات گیاه شمعدانیفسفردار د زیستیمقایسه میانگین اثر کو-5جدول 
صفات

فسفر بستر کاشتتیمار
)mg/kg(

فسفر برگ
)mg/kg(

کلروفیل برگ
)mg/g FW(

پروتئین
(%)گلبرگ 

وزن تر گلبرگ
)g(در گیاه 

وزن تر اندام
)g(زیرزمینی 

وزن تر اندام
)g(هوایی 

تعداد گلچه
آذیندر گل

طول ریشه
)cm(

تعداد 
ساقه فرعی

طول ساقه
)cm(اصلی 

)B(2کود زیستی فسفات بارور 
b62/164 b31/2 b40/3 b84/22 b98/1 b35/0 b89/14 b25/4 b00/14 b91/2 b03/26 B0

a18/171 a91/2 a98/3 a68/26 a54/4 a45/0 a43/19 a10/5 a50/18 a33/3 a71/32 B1

)M(بسترهاي کاشت
e50/18 cd86/1 cd73/2 c77/18 f21/1 e21/0 cd93/8 d88/3 cd00/14 bc87/1 ef00/17 M1

de25/24 cd95/1 d06/2 d50/12 g28/0 d27/0 e74/2 d27/3 b25/19 c75/0 f62/7 M2

de50/24 a14/3 bc97/3 c59/19 e97/1 c34/0 b17/18 bc67/4 e50/11 a12/3 d75/28 M3

d50/80 b89/2 c67/3 c60/17 d73/2 ab40/0 ab47/22 c53/4 b00/19 a00/3 d37/27 M4

c00/133 ab98/2 c47/3 c85/18 d13/3 a44/0 ab15/23 c68/4 a75/21 a87/3 d25/28 M5

a00/380 bc75/2 c72/3 bc50/21 c38/4 ab42/0 ab87/22 ab89/5 b25/19 a12/3 a75/44 M6

b00/278 bc71/2 b41/4 ab69/24 b85/4 d28/0 c85/14 ab68/5 e50/12 a75/3 cd25/30 M7

c50/133 b89/2 a15/5 a13/34 a59/5 a45/0 a70/25 a92/5 b25/19 a00/4 bc00/37 M8

باشند.نمیدارمعنی%5آماريسطحدردانکنآزمونطبقهستند،مشتركحرفیکدارايکههاییدادهستونهردر-
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پیچو بسترهاي کاشت بر صفات گیاه شمعدانیفسفردار مقایسه میانگین اثر متقابل کود زیستی-6جدول 
صفات

فسفر بستر تیمار
کاشت

)mg/kg(

فسفر برگ
)mg/kg(

رگکلروفیل ب
)mg/g FW(

پروتئین
(%)گلبرگ 

وزن تر گلبرگ
)g(در گیاه 

وزن تر اندام
)g(زیرزمینی 

وزن تر اندام
)g(هوایی 

تعداد گلچه
آذیندر گل

طول ریشه
)cm(

تعداد
ساقه فرعی

طول ساقه
)cm(اصلی 

h00/16 f28/1 d78/2 f72/20 i99/0 e18/0 e91/6 f14/3 c00/16 d70/2 de50/15 M1B0

h50/22 ef64/1 e01/2 h94/13 j43/0 de23/0 f79/2 fg42/2 bc50/18 g50/0 f50/6 M2B0

h00/24 abcd94/2 bc83/3 de30/23 hi47/1 cd32/0 cd23/15 cde68/4 e50/10 cd00/3 cd50/26 M3B0

fg00/67 de18/2 c45/3 e13/21 g31/2 ab43/0 bc04/21 b51/5 c50/17 d70/2 c75/27 M4B0

de00/141 bcd59/2 c35/3 e68/22 h67/1 ab44/0 bc85/20 cde77/4 c00/17 c50/3 c75/27 M5B0

a00/378 bcd73/2 c57/3 e16/21 g78/2 ab44/0 c39/19 dc57/4 bc00/18 d70/2 a00/43 M6B0

bc00/264 bcd66/2 c39/4 c73/29 h88/1 de26/0 cd82/15 de62/4 e00/10 c50/3 c52/28 M7B0

e50/123 bcd78/2 a12/5 b67/32 d91/3 ab44/0 b85/22 b71/5 c50/17 b30/4 b50/35 M8B0

h00/21 bcd59/2 c42/3 d75/24 f73/2 d28/0 de96/9 de61/4 b50/20 de00/2 cd50/25 M1B1

g00/45 cde30/2 d95/2 gh16/15 i93/0 d30/0 f99/2 e08/4 bc00/18 e00/1 ef75/9 M2B1

f00/94 ab10/3 bc01/4 d68/24 ef35/3 c36/0 bc11/21 b64/5 de20/12 cd00/3 b00/37 M3B1

f00/94 ab19/3 bc84/3 de47/23 ef13/3 a48/0 bc91/22 b56/5 ab50/23 c70/3 b00/37 M4B1

d00/170 a59/3 bc97/3 d17/25 c31/5 ab46/0 ab72/25 bcde96/4 a50/26 b00/4 c75/28 M5B1

a00/385 bcd87/2 bc97/3 c46/29 b26/6 ab45/0 ab36/23 de48/4 bc50/19 c50/3 a50/46 M6B1

ab00/322 bcd86/2 b85/4 a49/34 b23/6 c35/0 ab88/23 cde75/4 d50/14 ab40/5 b00/35 M7B1

de50/153 bcd81/2 a37/5 ab67/33 a81/8 a51/0 a54/30 a42/6 b00/21 a90/5 ab50/40 M8B1

باشند.نمیدارمعنی%5آماريسطحدردانکنآزمونطبقهستند،مشتركحرفیکدارايکههاییدادهستونهردر: *



کننده فسفات و ...هاي حلبررسی اثر ریزسازواره998

پیچگیري شده گیاه شعمدانیهمبستگی بین صفات اندازه-7جدول 
طول

ساقه اصلی
تعداد

ساقه فرعی
طول ریشه

تعداد گلچه
آذیندر گل

وزن تر
اندام هوایی

وزن تر
رزمینیاندام زی

وزن تر گلبرگ
در گیاه

پروتئین
گلبرگ

کلروفیل
برگ

فسفر
برگ

فسفر بستر
(پایان آزمایش)

00/1طول ساقه اصلی

81/000/1**تعداد ساقه فرعی

ns11/0**67/000/1طول ریشه

69/0ns46/000/1**71/0**آذینتعداد گلچه در گل

82/0ns16/0**86/000/1**82/0**زن تر اندام هواییو

59/0ns34/0**68/0**79/000/1*68/0**وزن تر اندام زیرزمینی

82/0ns40/0**72/0**63/0**65/000/1**72/0**وزن تر گلبرگ در گیاه

63/0ns17/0**79/0**65/0ns43/0**80/000/1**73/0**پروتئین گلبرگ

87/0ns22/0**70/0**68/0**67/0**85/0**81/000/1**63/0**کلروفیل برگ

76/0ns36/0**70/0**68/0**67/0*51/0ns49/0*51/000/1**62/0*فسفر برگ

67/0ns46/0ns17/0ns17/0ns48/0ns40/0**51/0*54/0*50/0ns48/000/1**فسفر بستر (پایان آزمایش)

ns ،** 5و %1سطح آماري دردارمعنیهمبستگیو دارمعنیهمبستگیعدم : به ترتیب *و%
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بحث
استنباطگونهاینتوانمیآمدهدستبنتایجبهتوجهبا

باکاشتبسترهايدرغذاییعناصرمیزانبودنباالکهکرد
رشدتحریکبهمنجرزیستیکودوآلیهايبترکیبردکار

است.شدهگیاهتوسطآبجذبافزایشنیزورویشی
مصرفکموپرمصرفغذاییعناصرمطلوبتداركهمچنین

بهوفتوسنتزمیزاندربهبودبهمنجرآلی،موادحضوربا
وTaha.شدگیاهرشدوارتفاعافزایشباعثآندنبال

تابستانهکدوگیاهرويبرتحقیقیدر)2011(همکاران
)Cucurbita spp.(کاربردکهیافتنددستنتیجهاینبه

صورتبهیک هروآلیکودهايهمراهبهزیستیکودهاي
بامقایسهدرگیاهایندرساقهارتفاعافزایشبهمنجرمجزا
)2012(همکارانوHashemabadiاست.شدهشاهدگیاه
Tagetes(جعفريگیاهدرساقهفاعارتیشاافز erecte L.(
توجهباکردند.ارزیابیدارمعنی2بارورفسفاتکاربردبارا
الکتریکیهدایتبابسترهاییدرپیچشمعدانیگیاهرشدبه
,Biamonte(اسیديpHدامنهومتربرزیمنسدسی2تا1

هدایتازمحدودهایندرشدهکاشتهگیاهان)،1993
اینداشتند.تريمطلوبرشدشرایطاسیدیته،ولکتریکیا

بستردرکهیافتافزایشزیستیکودکاربردبارشديفرایند
M8B1کمپوست+ماسهکاشتبستربازیستیکود(کاربرد
مشهودالًکامبندان)آبخاك+کوکوپیت+چايتضایعا
کردندبیانگزارشیطی)2003(همکارانوArishaاست.

طریقازفسفرهزیستیکوددرموجودهايریزسازوارهکه
برعالوهخاكدرموجودpHکاهشوآلیاسیدهايتولید
رويمنگنز،قبیلازعناصريدسترسیافزایشباعثفسفر

بهمنجرطریقاینازکه،شوندمیگیاهبرايخاكدرآهنو
.وندشمیگیاهرشدمیزانافزایشوعناصرفراهمیافزایش

باالکهداشتاظهارتوانمیآمده،دستبنتایجطبق
با2بارورفسفروآلیموادکاربردباغذاییعناصررفتن
برهاترکیباینکهيتأثیرومناسبرشديشرایطایجاد

وفیزیکیشرایطبهبودوماکروغذاییعناصرفراهمی
افزایشموجب)3و2هاي جدول(داشتندبسترهاشیمایی

زیستیکودکاربردنتایجاند.شدهفرعیهايساقهتعداد

خصوصدر)2006(همکارانوDarziپژوهشبافسفره
رازیانهداروییگیاهفرعیساقهتعدادرويکوداینکاربرد

دارد.مطابقت
بیولوژیکفعالیتشد،بیانقبلیمباحثدرکهطورهمان

افزایشوبهبودبهمنجرفسفاتکنندهحلهايریزسازواره
امراینکهگردیدریشهاطرافدردسترسقابلغذاییمواد

دانستگیاهانریشهتوسعهوبهبودبرايعاملیتوانمیرا
)Premsekhar & Rajashree, 2009.(Elyazeidو

عنوانتابستانهکدورويتحقیقیدر)2007(همکاران
بهبودبافات،فسکنندهحلهاي ریزسازوارهکاربردکهکردند

بريدارمعنیافزایشگیاه،ریشهاطرافدرخاكوضعیت
وBaset-Miaهاي گزارشاست.داشتهگیاهانریشهرشد

Musa(موزگیاهروي)2010(همکاران spp.(کهدادنشان
هموتنهاییبهنیتروژن،وفسفرکننده تثبیتزیستیکودهاي

درگیاهایندرشهریطولافزایشبهمنجرمکملصورتبه
وBiariگزارشطبقهمچنینشد.شاهدتیماربامقایسه

شیمیاییوفیزیکیخصوصیاتبهبود)2008(همکاران
توسعهبرمثبتیاثرتواندمیآلیموادکاربرداثردرخاك
باشد.داشتهگیاهانریشه

توانمیرافسفرهزیستیکودمصرفباگلدهیدربهبود
حضوردرگیاهتوسطفسفرجذبافزایشبه

عنصريفسفرداد.نسبتفسفرکنندهحلهايمیکروارگانیسم
Panigrahi(استگلدهیفراینددراصلی et al., 2009(.

Darziگیاهرويبربررسییکطی)2011(همکارانو
Pimpinella(نیسونادارویی anisum L.(کردندگزارش

درچترتعدادافزایشهبمنجرفسفرهزیستیکودکاربردکه
وزیستیکودهمراهبهآلیموادکاربرداحتماالً.شدانگیاه
بهمنجرکاشت،بسترخصوصیاتبهبودبرموادایناثر

بهوگیاهتوسطغذاییموادجذبافزایشریشه،توسعه
هاياندامدروزنیعملکردبهبودوفتوسنتزافزایشآندنبال
گلدهیافزایشبهنتیجهدراملعواینکهاستشده گیاه
Zaki(انجامدمی et al., 2009(.Naguibهمکارانو

تعدادکهدادندنشانکلمگیاهرويبرتحقیقیدر)2012(
دستبنتایجیافت.افزایشآلیکودهايکاربردباگلچه
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)2005(همکارانوCarpioپژوهشباتحقیقاینازآمده
باراگلدهیعملکردفزایشامحققانایندارد،مطابقت
کردند.ارزیابیمثبتآلیوزیستیکودهايکاربرد

خصوصیاتبهبودباکاشتبسترهايدرآلیموادوجود
بهمنجرغذایی،موادوآبجذبافزایشوکاشتبستر
بهوگیاهفیزیولوژیکیومورفولوژیکیخصوصیاتبهبود
ترشحموادچنینهم.شدگیاهتروزنافزایشباعثآندنبال
درمؤثري نقشزیستی،کودکاربردباهاریزسازوارهازشده

است.داشتهگیاهانمختلفهاياندامدرتروزنافزایش
توسطغذاییموادجذبافزایشقبلی،هايگزارشبراساس

رابطهگیاهوزنیخصوصیاتافزایشوفتوسنتزباگیاه
زیستیکودکاربردبهانتومیراروابطاینکهداردمستقیمی

,Al-Noaim & Hamad(دادنسبتآلیموادوفسفره

2004.(Pandey)2005(درآلیموادوجودکهکرد بیان
بهبودوخاكحاصلخیزيافزایشطریقازکاشتبستر

تروزنافزایشبهمنجرتواندمیغذاییعناصرفراهمی
طی)2012(همکارانوAbbasniayzare.گرددگیاهان
2بارورفسفاتزیستیکودکاربردکهدادندنشانبررسی
گیاهدرشاهدتیماربامقایسهدرتروزنافزایشباعث

Spathiphyllum(فیلوماسپاتی illusion(است.شده
Hashemabadiرويبرتحقیقیطی)2012(همکارانو

Tagetes(جعفريگیاه erecta L.(روشهايکهکردند بیان
افزایشبهمنجر2بارورفسفاتزیستیکودکاربردختلفم

باحاضرنتایجگردید.شاهدبامقایسهدرساقهتروزن
مطابقت)2011(همکارانوTahaتحقیقازحاصلنتایج
دارد.

دلیل بهتوانمیراگلبرگدرپروتئینيامحتوافزایش
بیانلیآموادوزیستیکودهايکاربردباگیاهانبهترتغذیه

Devi(کرد et al., فسفرهزیستیيکودهازیرا).2013
افزایشطریقازفسفرجذببردنباالقابلیتباتوانندمی

عناصرسایرونیتروژنبهدسترسیزیستی،تثبیتکارایی
فسفاتکنندهحلهايریزسازوارهدهند.افزایشراغذایی

دارندننیتروژتثبیتبرمثبتیتأثیرمواردبیشتردر
)Biswas, باپروتئیندرصدافزایش7جدولطبق).2000

طبقکهاستمستقیمیرابطهدارايگیاهآبوضعیتبهبود
کاربردبهتوانمیراگیاهدرآبوضعیتبهبودقبلینتایج

Graham(دادنسبتآلیموادوفسفرهزیستیکودهاي et

al., ,Al-Noaim & Hamad؛ 1987 2004.(Deviو
کاربردکهکردندگزارشتحقیقیطی)2013(همکاران
افزایشبهمنجرآلیکودهايهمراهبهزیستیکودهاي

.شدتیمارتحتگیاهانپروتئیندرصد
هايریزسازوارهباشدهتیمارگیاهانفتوسنتزيظرفیت

.یافتافزایشفسفربیشترتغذیهدلیل بهفسفاتکنندهحل
تعدادافزایشباعثتواندمییبیولوژیکهمزیستیزیرا

ظرفیتافزایشبهمنجرامراینوشودگیاهدرکلروپالست
Sanchez-Diaz(گرددمیگیاهدرفتوسنتزي et al., 1990(.

قابل)2000(همکارانوHazarikaگزارشبراساس
توسطمنگنزومنیزیمآهن،مانندعناصريشدندسترس

گیاهتوسطمواداینترآسانجذبوزیستیکودوآلیمواد
برگکلروفیلافزایشدلیلتوانمیراریشهتوسعهدلیل به
وElyazeidدانست.آزمایشدربرترتیمارهايدر

Cucurbita(کدوگیاهبررسیبا)2007(همکاران spp.(
هايباکتريحاويبیولوژیککودهايکاربردکهدادندنشان
است.دادهافزایشرابرگیلکلروفمقدارفسفاتکنندهحل

Al-Menaieکردندعنوانتحقیقیطی)2008(همکارانو
Gardenia(گاردنیاگیاهانکه jasminoides(شدهکاشته
بامقایسهدرباغچهخاكوپیتحاويکاشتبستردر

برگدربیشتريکلروفیلمقداردارايباغچهخاكتیمار
بودند.
فسـفر رويفسفاتکنندهحلهايباکتريمثبتاثربا
کـه کردبیانگونهاینتوانمیکاشت،بسترفسفروبرگ
اسیدیتهکاهشضمنآلی،اسیدهايترشحباهاباکترياین

منجرریشهسیستمتوسعهبافسفاتاز،آنزیمترشحوخاك
جذببازدهی رفتنباالوآلیفسفرشدندسترسقابلبه

ـ شـده گیاهوخاكدرفسفر Criquet(دان et al., ؛ 2004
Melero et al., درآلـی مـواد حضـور ایـن بنابر.)2006

وفسـفات کننـده حـل هـاي بـاکتري وجودوکاشتبستر
محدودهدرهاریزسازوارهاینتوسطخاكاسیدیتهکاهش
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ازپسبستروبرگفسفرافزایشعاملتوانمیراریشه
ـ آلـی مـواد طرفیازدانست.گیاهبرداشت بـه تواننـد یم

درجـذب قابـل فسفرافزایشدرشیمیاییکودهاياندازه
کـه دهـد مـی نشانزیاديهاي گزارشباشند.ثرؤمخاك

فسفرحاللیتتواندمیکاشتبستردرآلیموادازاستفاده
تثبیـت کاهشبهمنجرودهدافزایشراخاكدرموجود

Khan(شـود گیـاه توسطجذبافزایشوعنصراین &

Joergensen, Ayaga؛ 2009 et al., 2006.(
Hashemabadiرويبرتحقیقیطی)2012(همکارانو

Tagetes(جعفريگیاه erecta L.(دسـت نتیجـه اینبه
منجرفسفرهزیستیکودکاربردمختلفروشهايکهیافتند

شـاهد بـا مقایسهدرکاشتبستروگیاهفسفرافزایشبه
بـر تحقیقـی طی)2011(انهمکاروChandاست.شده
Pelargonium(شمعدانیگیاهروي spp.(کهکردندبیان

آلـی، کودهـاي وکمپوستورمیزیستی،کودهايکاربرد
تیماربامقایسهدربسترکاشتگیاهفسفرافزایشبهمنجر
شد.شاهد
توان گفت که با توجه بـه  میکلیگیرينتیجهعنوان به
حاويکاشتبسترهايهمراهبهزیستیکود،حاصلنتایج
کمپوسـت +(ماسهM8کاشتبسترمانندمتنوعآلیمواد

M6وبنــدان)آبخــاك+کوکوپیــت+چــايضــایعات

خـاك +شـهري زبالـه کمپوست+ماسه+باغچه(خاك
بـا مقایسهدربهتريعملکرددارايمجموعدربندان)آب

وفیزیکـی خصوصـیات براسـاس وبودنـد تیمارهاسایر
بـا متناسـب M8کاشـت بسترشده،گیرياندازهشیمیایی

پرورشمنظوربهکاشتبسترخصوصیاتاستانداردحدود
زیستهايآسیببهتوجهباباشد.میپیچشمعدانیگیاه

ازاسـتفاده شـیمیایی، کودهايمصرفازحاصلمحیطی
توانـد مـی بستراینهمراهبه2بارورتفسفازیستیکود

منظـور بهگیاهتغذیهدرکاشت،بستربرايناسبیممکمل
آلـی مـواد وباشـد پـیچ  شمعدانیپرورشدربهتر،رشد

جـایگزین توانـد مـی کاشـت بسـتر ایـن درشدهاستفاده
ماننـد دسـترس کـم وقیمـت گرانآلیموادبرايمناسبی

باشد.ماسپیت

سپاسگزاري
نتمعاوآقاي دکتر محمدي ترکاشوند، ازوسیلهبدین
آقاي دکتر رشت،واحداسالمیآزاددانشگاهپژوهشی

آقايجنابوکشاورزيدانشکدهمحترمریاستصفرزاده 
واحداینهايآزمایشگاهسرپرست،حقیقتمهندس

فراهمپژوهشاینانجامبرايراالزمشرایطکهآموزشی
خانمسرکارگرامی،وعزیزدوستانازهمچنینکردند؛ 
نژاد،علیحسنمهندسآقایانودوستعزارفاطمهمهندس
وتشکرزرچینیمحمدمهندسوکاوهعلیرضامهندس
شود.میقدردانی
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Abstract
To study the effect of organic compounds and bio-fertilizer on some attributes of ivy

geranium (Pelarginum peltatum Soland.), an experiment was carried out based on R.C.B.D
using two factors including phosphate bio-fertilizer (Barvar 2) and different substrates in
16 treatments, 4 replications, 64 experimental plots and 256 plants. Barvar 2 at two levels
(application and non-application) and different substrates including 8 treatments containing
garden soil and sand along with different organic compounds (v/v) were applied. In this study,
stem length, shoot number, root length, number of floret per inflorescence, fresh weight of aerial
part, root and petals, protein content, chlorophyll content, leaf phosphorus and available
phosphorus content in the substrates were evaluated after harvest of plant. Results showed that
both main effects and interactions were significant on all traits. In addition, Barvar 2 along with
the cultivation beds containing a variety of organic resources such as garden soil + sand + solid
waste compost + water tank soil and sand + tea compost + cocopeat + water tank soil had a
better function on these traits. The measured physical and chemical characteristics in the
cultivation bed of sand + tea compost + cocopeat + water tank soil were more desirable as
compared with other beds. The plants grown in this cultivation bed showed a higher
performance in traits such as shoot number, number of floret per inflorescence, and chlorophyll
content with an average of 5.90 and 6.42 floret per inflorescence, and 5.37 mg.g FW as
compared with other treatments. Our results clearly showed that application of Barvar 2 along
with this substrate could be recommended as a suitable supplement for the cultivation bed,
providing a better growth of ivy geranium.

Keywords: Plant nutriation, protein, geranium (Pelarginum peltatum Soland.), chlorophyll,
bio-fertilizer, phosphorus, organic compounds.


