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به منظور بررسي اثر كمپوست آزوال بر خصوصيات رویشي گياهان زینتي ،گياه پدیالنتوس ( )Pedilanthus tithymaloides L.به
عنوان یک گياه مدل انتخاب شد .در این راستا آزمایشي به صورت طرح كامال تصادفي در پنج تيمار و سه تکرار در گلخانهی پيشرفته
پژوهشکده بيوتکنولوژی شهرستان رشت اجرا شد .بستر شاهد این پژوهش ،پيت  -پرليت – ماسه به نسبت  1:1:1در نظر گرفته شد و
آزوالی كمپوست شده در مقادیر  %75 ،%50 ،%55 ،%0و  %100حجمي ،جایگزین بستر شاهد شد .تيمارها شامل %0 :كمپوست آزوال+
 %100پيت  -پرليت  -ماسه (شاهد) %55 ،كمپوست آزوال  %75 +پيت -پرليت -ماسه %50 ،كمپوست آزوال  %50 +پيت -پرليت -ماسه،
 %75كمپوست آزوال  %55 +پيت -پرليت -ماسه و  %100كمپوست آزوال  %0 +پيت -پرليت -ماسه .در این آزمایش شاخصهای رشد
پدیالنتوس شامل تعداد برگ ،تعداد جوانه ،طول جوانه ،وزنتر و خشک ساقه ،وزنتر و خشک ریشه اندازهگيری شد .نتایج نشان داد
جایگزیني سطوح كمپوست آزوال اثر معنيداری روی تعداد برگ ،طول جوانه ،وزنتر ساقه ،وزن خشک ساقه ،وزن تر و خشک ریشه نسبت
به شاهد دارد .مقایسه بسترهای كشت مورد استفاده نشان داد كه جایگزیني  %55كمپوست آزوال در بستر ،بيشترین تأثير را روی
شاخصهای رشد گياه پدیالنتوس دارد.
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مقدمه
پدیالنتوس با نام علمی
 tithymaloides L.گیاهی پایا از تیره Euphorbiaceae
است .این گیاهان در منطقه وسیعی از آمریکای
شمالی تا مکزیک و کاراییب پراکندهاند .گونههای
جنس پدیالنتوس با برگهای رنگی به صورت گیاهان
زینتی آپارتمانی مورد استفاده قرار میگیرند (.)1
عوامل زیادی بر روی کیفیت و رشد گلها تأثیر گذارند
که از جمله مهمترین آنها بستر کشت میباشد .بنابراین
تالش میشود تا جایی که امکان دارد از بسترهایی
استفاده شود که عالوه بر تأثیر بر روی کیفیت گل و
رشد آن ،از لحاظ اقتصادی ارزان بوده و باعث آلودگی
آب و خاك نگردند ( .)11شرایط مناسب آب و هوایی
استان گیالن موجب شده است تا آزوال در سطح
تاالبها و آبگیرهای منطقه از رشد خوبی برخوردار
باشد و با توجه به غنی بودن آن از نظر برخی عناصر
غذایی توانسته به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار
گیرد .آزوال به دلیل قابلیت تثبیت نیتروژن که حاصل
زندگی همزیستی این گیاه با جلبک سبز ،آبی
 Anabaenaمیباشد ،در آبهای راکد (که نیتروژن
قابل استفاده کمی دارند) در رقابت با سایر گیاهان
شناور ،برتری دارد (.)11
به منظور بهبود بخشیدن خصوصیات فیزیکی -
شیمیایی خاك ،استفاده از مواد آلی مثل کمپوست و
ورمیکمپوست و کاربرد میکروارگانیسمهای
تحریککننده رشد گیاه مناسب ارزیابی میشوند.
استفاده از کودهای زیستی و انتخاب بهترین گونه
میکروارگانیسم که بیشترین سازگاری را نسبت به
اقلیم منطقه داشته باشد میتواند در پایداری سیستم
کشاورزی مفید واقع شود (. )8پیت در بسیاری از
کشورهای جهان عمده مخلوط بسترهای کشت
گیاهان زینتی را تشکیل میدهد لیکن هزینه حمل
این ماده از اروپا به ایران به علت حجم زیاد پیت،
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بسیار باالست .هزینهی زیاد ،کمیابی و نگرانیهای
زیست محیطی در مورد خسارت به معادن پیت،
محققان را بر آن داشته که به دنبال جایگزین مناسبی
برای این ماده باشند ( .)11امروزه استفاده از کمپوست
همراه با کودهای شیمیایی به عنوان یک ضرورت در
ایجاد کشاورزی پایدار شناخته شده است ،چون
میتواند کمبود بسیاری از عناصر ضروری و مورد نیاز
گیاه مثل روی ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم را در خاك تا
حد زیادی برطرف کند( .)2اورستارازو و همکاران
( )18به بررسی کمپوست ضایعات سبز مختلف،
ضایعات چوبی ،خاك اره و تراشههای صنعتی
پرداختند و نشان دادند که این مواد نه تنها به عنوان
یک بستر کشت باغبانی سازگار با محیط زیست قابل
استفادهاند بلکه میتوانند جایگزین بسترهای متداولی
مانند پیت ماوس شوند .تاکنون دامنهی وسیعی از
مواد از جمله پوست درختان پهنبرگ ،سوزنیبرگ،
خاكبرگ ،لجنهای فاضالب و کوکوپیت به عنوان
بستر کشت مورد استفاده قرار گرفته است .خلیقی و
پاداشت دهکایی ( )11اثر کمپوستهای مختلف را در
رشد و نمو گل جعفری پاکوتاه مورد آزمون قرار داده و
نتیجه گرفتند که کمپوست حاوی  %01آزوال %01 +
پوست درخت و همچنین  %20پوست درخت %10 +
آزوال بهترین اثر را روی شاخصهای رشد گل جعفری
داشتند .گولسر و پکسن ( )9در آزمایشی بهمنظور
جایگزینی پیت با ضایعات چای در پرورش قارچ
دکمهای نشان دادند که مخلوط  1 :1پیت و ضایعات
چای موجب افزایش عملکرد محصول میشود .کاربرد
کمپوست آزوال به عنوان بستر کاشت بنفشه آفریقایی،
باعث افزایش تعداد گل و برگ گردید و کمپوست
آزوال با میانگین  62/6گل و  02/1برگ با دیگر
تیمارها اختالف معنیداری داشت و بستر کاشت
مناسبی برای پرورش بنفشه آفریقایی است .این
کمپوست میتواند جایگزین مناسبی برای پیت
وارداتی باشد (.)16
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با قطر  2تا  1میلیمتر و پیت مربوط به شرکت کیکیال
استفاده شد .بستر ها مطابق نقشه آزمایش در داخل
گلدانهای چهار لیتری وارد شده و بعد از شستن ریشه
با آب ،قلمههای ریشهدار درگلدانها کشت شدند.
آبیاری با توجه به نوع بستر و نیاز گیاه برای کلیه
گلدانها در طی هفته به صورتی انجام شد که آب
خروجی از زهکشهای گلدان در حد معمول بود و
باعث آبشویی زیاد نشد .گیاهان در دامنه دمایی -10
 10درجه سانتیگراد ،نور طبیعی محیط و بر اساس
دوره روشنایی طبیعی اقلیم منطقه و دامنه رطوبت
نسبی  01-90درصد مورد آزمون قرار گرفتند .پس از
طی یک دوره  11ماهه از زمان استقرار گیاه صفاتی
چون تعداد برگ ،تعداد جوانه ،طول جوانه ،وزنتر و
خشک ساقه ،وزنتر و خشک ریشه اندازهگیری شدند.
تجزیه و تحلیل دادههای آماری حاصل از این آزمایش
از طریق برنامههای آماری SAS var 9.1صورت گرفت
و مقایسه میانگینها نیز بر اساس آزمون توکی انجام
شد.

در مجموع با توجه به وجود کمپوست آزوال در
سطح آبگیرها ،تاالبها ،مزارع استان گیالن و
مشکالت زیست محیطی ناشی از آن و همچنین
تحقیقات بسیار کمی که در زمینه کشت و پرورش
گیاه پدیالنتوس در ایران صورت گرفته ،این تحقیق با
هدف بررسی امکان جایگزینی پیت -پرلیت -ماسه با
کمپوست آزوال در بستر کشت پدیالنتوس
) (Pedilanthus tithymaloidesدر پژوهشکده
بیوتکنولوژی شهرستان رشت انجام شد.
مواد و روشها
این آزمایش در سال 1191-1192در گلخانهی
پیشرفته پژوهشکده بیوتکنولوژی شهرستان رشت
انجام شد .آزوالی مورد نیاز جهت تهیهی کمپوست از
سطح تاالبهای موجود در استان جمعآوری شد.
آزوالی جمعآوری شده در جعبههای چوبی با ابعاد
 1×1×1مترمکعب که دارای منافذی برای مهیا نمودن
شرایط هوازی و فعالیت میکروارگانیسمها بود ،ریخته
شدند .فرآیند تولید کمپوست شش ماه به طول
انجامید .پس از آماده شدن کمپوست آزوال و تولید
قلمههای ریشهدار گیاه پدیالنتوس ،آزمایش به صورت
طرح کامال تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار اجرا شد.
تیمار شاهد ،بستر پیت  -پرلیت  -ماسه به نسبت
 1:1:1در نظر گرفته شد و کمپوست آزوالی تولید
شده در مقادیر حجمی  %10 ،%01 ،%20 ،%1و %111
در بسترشاهد جایگزین شد .در این آزمایش از پرلیت

نتايج و بحث

جدول  -1تجزیه واریانس شاخصهای رشد گیاه پدیالنتوس

درجه

تعداد

تعداد

طول

وزنتر

وزنتر

وزن خشک

وزن خشک

آزادی

برگ

جوانه

جوانه

ساقه

ریشه

ساقه

ریشه

تیمار

1

**211/18

1/11ns

**91/11

*111/11

* 1/18

*1/01

** 1/18

خطای آزمایش

11

11/11

1/18

1/11

69/12

1/00

1/01

1/119

ضریب تغییرات

---

18/11

11/11

29/01

19/82

21/81

10/11

19/91

منابع تغییرات

** * ،و  :nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال  1درصد 0 ،درصد و غیر معنیدار
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سطوح تجزیه واریانس شاخصهای رشد ،نشان
دهندهی معنیدار بودن تعداد برگ ،طول جوانه و
وزنخشک ریشه در سطح احتمال  1درصد و وزنتر
ساقه ،وزن خشک ساقه و وزنتر ریشه در سطح
احتمال  0درصد است (جدول .)1
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تعداد برگ

a
a

نمودار مقایسه میانگین (شکل  )1نشان میدهد
که افزایش کمپوست آزوال اثر معنیداری روی تعداد
برگ در تیمار جایگزینی  20و  01درصد آزوال نسبت
به شاهد دارد .تیمار  20درصد بیشترین تعداد برگ به
میزان  26/66و تیمار  111درصد آزوال کمترین تعداد
برگ را به مقدار  1/66نشان داد.

a

a

30

ab
b

2

a

1.5
1
0.5
0

شکل  -2نمودار مقایسه میانگین تاثیر جایگزینی کمپوست آزوال بر

25
20

میانگینهایی که در هرستون دارای یک حرف مشابه هستند بر مبنای

15
10

c

a

2.5

تعداد جوانه

5
0

شکل  -1نمودار مقایسه میانگین تاثیر جایگزینی کمپوست آزوال بر
تعداد برگ
میانگینهایی که در هرستون دارای یک حرف مشابه هستند بر مبنای
آزمون توکی در سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند

آزمون توکی در سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند

طول جوانه

نمودار مقایسه میانگین (شکل  )1نشان میدهد
که افزایش کمپوست آزوال اثر معنیداری روی طول
جوانه در تیمار جایگزینی  20و  01درصد آزوال نسبت
به شاهد دارد .تیمار  01درصد بیشترین طول جوانه
به میزان  11/66سانتیمتر و تیمار  111درصد آزوال
کمترین طول جوانه را به مقدار  1/10سانتیمتر نشان
داد.
a

تعداد جوانه
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a

3

نمودار مقایسه میانگین (شکل  )2نشان میدهد
که جایگزینی کمپوست آزوال به جای بستر پیت-
پرلیت -ماسه در تیمار  20و  01و  10درصد آزوال،
افزایش در تعداد جوانه نسبت به شاهد داشته که این
افزایش معنیدار نیست.

a
15

ab
b

10

5

c
0

شکل  -3نمودار مقایسه میانگین تاثیر جایگزینی کمپوست آزوال بر
طول جوانه
میانگینهایی که در هرستون دارای یک حرف مشابه هستند بر مبنای
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آزمون توکی در سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند
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وزن ترساقه

نمودار مقایسه میانگین (شکل  )1نشان میدهد
که افزایش کمپوست آزوال اثر معنیداری روی وزنتر
ساقه در تیمار جایگزینی  20و  01درصد آزوال نسبت
به شاهد دارد .تیمار  20درصد بیشترین طول جوانه
به میزان  10/11گرم و تیمار  111درصد آزوال
کمترین وزنتر ساقه را به مقدار  1/90گرم نشان داد.

ab

a

ab

4

a

3

bc

bc

c

2
1
0

40
30

bc
c
c

20
10
0

شکل  -4نمودار مقایسه میانگین تاثیر جایگزینی کمپوست آزوال بر
وزنتر ساقه
میانگینهایی که در هرستون دارای یک حرف مشابه هستند بر مبنای

شکل  -5نمودار مقایسه میانگین تاثیر جایگزینی کمپوست آزوال بر
وزنخشک ساقه
میانگینهایی که در هرستون دارای یک حرف مشابه هستند بر مبنای
آزمون توکی در سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند

وزنتر ريشه

نمودار مقایسه میانگین (شکل  )6نشان میدهد
که جایگزینی کمپوست آزوال به جای بستر پیت-
پرلیت -ماسه در تیمار  20درصد آزوال ،افزایش در
وزنتر ریشه نسبت به شاهد داشته که این افزایش
معنیدار نیست.

آزمون توکی در سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند

a
a

وزن خشکساقه

b

b

4
3
2
1
0

شکل  -6نمودار مقایسه میانگین تاثیر جایگزینی کمپوست آزوال بر
وزنتر ریشه

دوره هشتم ،شماره چهارم ،زمستان ( 79صفحات )31-02

نمودار مقایسه میانگین (شکل  )0نشان میدهد
که افزایش کمپوست آزوال اثر معنیداری روی وزن
خشک ساقه در تیمار جایگزینی  20درصد آزوال
نسبت به شاهد دارد .تیمار  20درصد بیشترین وزن
خشک ساقه به میزان  1/10گرم و تیمار  111درصد
آزوال کمترین وزنخشک ساقه را به مقدار  1/16گرم
نشان داد.

ab

5

میانگینهایی که در هرستون دارای یک حرف مشابه
هستند بر مبنای آزمون توکی در سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند
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وزن خشک ريشه

نمودار مقایسه میانگین (شکل  )1نشان میدهد
که جایگزینی کمپوست آزوال به جای بستر پیت-
پرلیت -ماسه روی وزن خشک ریشه ،روند کاهشی
داشته و در هیچکدام از تیمارها معنیدار نیست.
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شکل  -7نمودار مقایسه میانگین تاثیر جایگزینی کمپوست آزوال بر
وزنخشک ریشه
میانگینهایی که در هرستون دارای یک حرف مشابه

فصـلنامه علـــمی -پژوهشی بیولوژی کاربردی

هستند بر مبنای آزمون توکی در سطح  %5تفاوت معنیدار ندارند
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کاربرد کمپوست کود دامی به عنوان جایگزین
پیت در پرورش گیاه زینتی جعفری نشان داد که این
جایگزینی ،سبب افزایش وزنتر ساقه شد ( .)1با
ارزیابی کمپوست ضایعات شهری ،پیت و کمپوست
پوست درخت کاج به عنوان بستر کشت گیاه طی
کاربرد در یک طرح مخلوط بستری روی ترتیزك و
جو ،بیشترین وزن خشک ساقه از بستر مخلوط
کمپوست ضایعات شهری با پوست درخت کاج ،نسبت
به مخلوط کمپوست ضایعات شهری با پیت به دست
آمد ( .)10کمپوست کود دامی و ترکیبات سنتتیک
به عنوان جایگزین پیت در پرورش گیاه زینتی
جعفری به کار برده شد که طول ریشه ،در ترکیب
سنتتیک و کمپوست کود دامی بهترتیب در  61و 11
درصد تیمار افزایش نشان داد و آن را به عنوان
جایگزین مناسبی برای پیت گران مطرح نمودند (.)1

در آزمایشی که برای جایگزینی کمپوست پیله بادام
زمینی به جای پیت در بستر کشت گیاه دراسنا
صورت گرفت ،نتایج نشان داد که کاربرد %10
کمپوست پیله بادام زمینی به جای پیت در بستر پیت
 پرلیت ،باعث افزایش وزنتر ریشه نسبت به شاهدشد ( .)1در آزمایشی که به منظور بررسی اثر مقادیر
مختلف کمپوست زباله شهری و کود دامی بر مقدار
وزن خشک و عناصر سنگین گیاه رزماری انجام شد،
نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست زباله شهری در
بستر کشت گیاه رزماری ،باعث افزایش وزن خشک
ریشه نسبت به شاهد شد (.)11
با توجه به اثر سطوح آزوالی کمپوستی در
بسترهای کشت مختلف بر شاخصهای گیاه
پدیالنتوس به نظر می رسد که بخشی از آثار کمپوست
آزوال در نتیجه وجود مواد هومیکی باشد ،چنانکه چن
و همکاران ( )0نیز اعالم کردهاند که بخشی از اثر
کمپوست بر رشد گیاهان میتواند ناشی از پتانسیلی از
آن باشد که مشابه تنظیمکنندههای رشد در گیاه
است .نظر به اینکه بسترهای مورداستفاده در مقایسه با
بستر پیت -پرلیت -ماسه (که پیت آن ماده وارداتی و
گران قیمت میباشد) اثر خوبی بر رشد گیاه داشته ،و با
توجه به نتایج حاصل از تحقیق دی آنجلو و همکاران
( )6مبنی بر اینکه فیکوس بنجامین در بستر پیت
بیشترین ارتفاع و طول شاخههای اولیه را دارد،
انتخاب هر یک از بسترهای مورد آزمون باتوجه به
سهولت دسترسی و هزینه مواد اولیه برای
تولیدکنندگان ،میتواند به عنوان جایگزینی برای
بسترهای وارداتی مانند پیت توصیه گردد .پس
میتوان پیشنهاد داد که از کمپوست آزوال در ترکیب
بستر گیاهان زینتی استفاده شود .در واقع با استفاده
از کمپوست آزوال که آزوالی آن یکی از مشکالت
زیست محیطی تاالبها ،به خصوص تاالب انزلی
میباشد ،هم میتوان مشکل آلودگی تاالبها را
کاهش داد و هم استفاده از مواد گران قیمت و
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وارداتی مانند پیت را در بستر گیاهان زینتی محدود
کرده و در نهایت هزینههای تولید را کاهش داد.
البته سطوح باالی کمپوست آزوال یعنی سطوح
 10و  111درصد اثرات منفی روی رشد کیاه داشته و
باعث کاهش رشد میگردد .گزارش شده است که
دلیل اصلی تأثیر منفی کمپوست روی گیاهان زینتی،
باال بودن میزان نمکهای محلول است ( .)12استفاده

زیاد از مواد آلی کمپوستی به دلیل افزایش جذب
نیتروژن توسط میگروارگانیسمها نسبت به گیاه و باال
بودن نسبت کربن به نیتروژن ،شوری زیاد و همچنین
مواد فنولی موجود در آن ،تاثیر منفی روی رشد گیاه
میگذارد ( .)1بنابراین استفاده از کمپوست آزوال در
سطوح پایینتر مانند  20و  01درصد در بستر کشت
گیاه زینتی پدیالنتوس قابل توصیه است.
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