
  1391سال / 3 شماره 22جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار

   پوست نارگیلو کمپوست، پیت ورمیشامل  بسترهاي مختلف کشت تأثیربررسی 
  رشد و گلدهی میخکخصوصیات بر 

 5 و یونس پوربیرامی هیر4، مصطفی مصطفوي3، منوچهر شهبازي*2، اسماعیل چمنی1مهدي شهبازي

  
  16/2/91 :      تاریخ پذیرش10/9/89:  تاریخ دریافت

  وه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج دانشجوي سابق و استاد گر -4و1
   استادیار و دانشجوي کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی -5و2

   مربی مجتمع آموزش کشاورزي گلستان -3
  :echamani@yahoo.com E-mailمسئول مکاتبه  * 

  
  چکیده

 رشد و گلدهی  بر پوست نارگیل وورمی کمپوست، پیتشامل کشت مختلف به منظور بررسی اثرات بسترهاي            
 انجام 1389 در گلخانه شهرداري سرعین در سال تکرار 8 تیمار و 10به صورت طرح کامالً تصادفی با آزمایشی  ،میخک
به کمپوست و کوکوپیت پیت، ورمی بسترهاي  درصد از هر یک از60 و 40، 20وح سطهاي آزمایشی شامل تیمار. شد

با توجه به از بین رفتن  . ند مورد مطالعه  شامل تعداد برگ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و قطر گل بودصفات.  شاهد بودهمراه
 نتایج نشان داد .آماري صرف نظر شدهاي تجزیه یمار در از داده هاي این ت ،کمپوستورمی درصد 60در تیمار ها بوته

ام روزهاي  بطوریکه در تمداردهاي مورد مطالعه اثرات منفی کمپوست روي شاخصهاي مورد استفاده ورمیکه غلظت
ند کمپوست باعث کاهش تعداد برگ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و قطر گل گردید درصد ورمی40 و 20 گیري، تیمارهاياندازه

 و 40بر خالف تیمارهاي کوکوپیت  درصد 20 تیمار. درصد با شاهد نشان داد5داري را در سطح احتمال و اختالف معنی
تیمار در مقایسه با شاهد، .  مثبتی از خود نشان دادتأثیرارتفاع گیاه و تعداد برگ صفات در روي  درصد کوکوپیت، 60
 درصد کوکوپیت، قطر ساقه و 20 تیمار در حالی که.  منفی نشان دادرتأثیروي قطر ساقه و گل نیز   درصد کوکوپیت60

تیمارهاي مربوط به پیت باعث افزایش تعداد برگ شدند به .  افزایش داد بطور معنی داريقطر گل را نسبت به شاهد
ی داري بین این طوري که تعداد برگ نهایی در تمام تیمارهاي مربوط به پیت بیشتر یا مساوي شاهد بود ولی اختالف معن

 درصد روي 40 و 20 درصد پیت نسبت به 60هاي مربوط به پیت تیمار در بین تیمار. تیمارها و شاهد وجود نداشت
 بیشتري داشته و قطر ساقه را نسبت به شاهد افزایش داد ولی اختالف معنی داري از لحاظ آماري بین تأثیرساقه گل 

ها را به خود افزایش داد به طوریکه بزرگترین گلطر گل را در اوایل گلدهی  درصد پیت  ق20 تیمار. آنها مشاهده نشد
درصد و  20در مجموع تیمارهاي کوکوپیت  . درصد پیت بیشتر بود40اختصاص داده بود ولی قطر نهایی گل در تیمار 

  .د نشان دادنددرصد در این آزمایش روي رشد و نمو میخک تأثیر مثبتی را نسبت به سایر تیمارها از خو20پیت 

  کمپوست ورمیومیخک  ،پیت، کوکوپیت: هاي کلیديواژه
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Abstract 

    An experiment was conducted to investigate the effects of some media (vermicompost, peat and 

coco- peat) on the growth and flowering quality of carnation flower, based on completely 

randomized design with 10 treatments and 8 replications in Sarein’s Municipal research greenhouse 

in 2010. Various levels (20, 40 and 60 percentages) of each these materials were used in this 

experiment as experimental treatments. Leaf number, plants height, shoots and flower diameter 

were studied. Plants treated with 60% vermicomoost were died, hence, neglected in statical 

analysis. Also, results has shown that vermicompost treatments had unfavorable effect on all of 

experimental criteria, which at 20 and 40% significantly decreased leaf  number, plant height, shoot 

and flower diameter. Coco-peat at 20% enhanced leaf number and plants height, but at 40 and 60% 

decreased leaf number, plants height, shoot and flower diameter. But this compound at 20% 

increased shoot and flower diameter significantly (P<0.05). Peat treatments increased leaf number, 

final leaf number in peat treatment were either more or equivalent to control, But there was no 

significant difference between peat treatments and control. Peat at 60% in comparison to 20 and 

40%, increased shoot diameter. In case of flower diameter, biggest flower devoted to peat 20% in 

first stages of flowering time, but the biggest final size of flower observed in peat 40% treatment. 

Hoewer, in this experiment, coco-peat at 20% and peat at 20% had positive effects on growth and 

development of carnation compaired to control and other treatnents. 
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  مقدمه
 هتیرگیاهی از ، )Dianthus caryophyllus( میخک     

Caryophyllaceae تیره  .و بومی نواحی مدیترانه است
باشد و  گونه می2000 جنس و 80میخک داراي بیش از 

 البالی و گگالبالی(شمالی موجود هستند اغلب در نیمکره
 گیاهان چندساله علفی هاي میخک همگیگونه). 1997

جدید ارقام . هستندهاي منشعب نیمه مقاوم با ساقه
میخک دائم گل بوده و براي تولید گل بریدنی در گلخانه 

ها به ساقه محل اتصال برگ. شوندپرورش داده می
بت به سمتورم بوده و اولین گره در پائین ساقه گیاه ن

 قاسمی و کافی( ال رشد رویشی بیشتري داردهاي باگره
 تأثیرها روي کیفیت و رشد گلبر عوامل زیادي  ).1387
 .باشدمیبستر کشت ها ترین آنکه از جمله مهم گذارند

شود تا جایی که امکان دارد از میبنابراین تالش 
 بر روي تأثیرعالوه بر بسترهایی استفاده شود که 

 و بودهاظ اقتصادي ارزان  از لح،کیفیت گل و رشد آن
 نتایج تحقیقات نشان .دنباعث آلودگی آب و خاك نگرد

 هفت به سهالیت در بستري که نسبت پیت به پرداده که 
کود آلی  (کمپوستورمی اضافه کردنباشد، می

بیولوژیکی که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در 
هاي حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه هایی از کرم
 )گرددخاکی و دفع این مواد از بدن کرم حاصل می

هاي گل  افزایش رشد، قطر ساقه و تعداد جوانهباعث
رسد دلیل تأثیر نظر می که به شودمی گل جعفري گیاه

کمپوست مثبت آن باال بودن ظرفیت تبادل کاتیونی ورمی
گیاه نتایج مشابه در  ).2006 هیدالگو و همکاران (باشد

و کمپوست کمپوست ورمی نشان داد کها کروساندر
 موجب افزایش ارتفاع، تعدادبرگ و گل آن می شود

ز دیده شده  نی در گل رز).2002 گاجاالکشمی و عباسی(
 به )N.P.K (یه کودي معمول درصد توص75که کاربرد 

 درصد توصیه 100کمپوست یا ورمی گرم 200اضافه 
ت به کمپوس گرم ورمی200کودي معمول به اضافه 

ازاي هر گیاه، منجر به افزایش ارتفاع، سطح برگ، وزن 
 به دلیل جانبیهاي ساقه و تعداد جوانهخشک ریشه و 

باالرفتن میزان قابلیت دسترسی به نیتروژن، فسفر و 
در . )2004سنتل کومرو همکاران  (شود میپتاسیم

انجام ) 1387(خانی و محمدي بررسی که توسط علی

کمپوست ارتفاع گیاه و وزن  ورمی معلوم شد کهگرفت،
. دهدفرنگی افزایش میخشک بوته را در گیاه گوجه

بر روي بستر  )2010 ( اونگ و همکارانات تحقینتایج
در  از کوکوپیت  استفادهکهخروس نشان داد کشت تاج

به همراه دو ماده  درصد 70درصد و100نسبت حجمی
 تعداد برگ و باعث افزایش ارتفاع، قطر کانوپی ،آلی دیگر

انجام در تحقیق  .شودمی درصد کوکوپیت 40نسبت به 
 بررسی براي) 1370( توسط خلیقی و پاداشت شده

  درصد30 (هاي کشت حاصل از پوست درختاثرمحیط
  درصد20 پوست توسکا،  درصد30پوست صنوبر، 

 پوست  درصد5 پوست راش،  درصد10پوست ممرز، 
 پوست سایر د درص3 پوست انجیلی و  درصد2بلوط، 
، ضایعات چاي، پوست برنج و آزوال به عنوان )درختان

جایگزین پیت در رشد و نمو گل جعفري پاکوتاه، معلوم 
درصد 100شد که بیشترین میزان رشد درمحیط کشت 

 75 درصد پوست درخت و 25آزوال و محیط کشت 
درصد آزوال وجود دارد و پیشنهاد شد که کمپوست 

ایعات چاي براي گیاهان پوست درخت و کمپوست ض
تواند جایگزین خوبی زینتی بسترمناسبی است و می

باخیا  با  گل دیفندردر مطالعه دیگري  .براي پیت باشد
استفاده از ضایعات چاي، پوست درخت و پوست برنج 

تهیه بستر مناسب جهت جایگزینی پیت ور به منظ
ترین عامل کاهش رشد در که عمدهمشاهده گردید 

میزان نج، باال بودن  ضایعات چاي با پوست بربسترهاي
ویلسون و همکاران . )1382کریمی ( شوري است

اثر بستر حاوي کمپوست و سیستم آبیاري در ) 2002(
پرورش گیاه زینتی سلوي چند ساله گلدانی را بررسی 
نمودند و به این نتیجه رسیدند که بستر حاوي کمپوست 

اعث افزایش  ي ببدون در نظر گرفتن سیستم آبیار
سترهاي اهمیت ببا توجه به  .شودکیفیت گل سلوي می

ها و عدم وجود مطالعات کشت در کیفیت و عملکرد گل
 بسترهاي کشت مختلف در گل تأثیرکافی در زمینه 

  .انجام گردیداین پژوهش میخک، 
  

 هاروش مواد و
سطوح مختلف هر یک از  تأثیربررسی  منظورهب

 و )CP (پوست نارگیل ،)P( پیت بستر کشتترکیبات 
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 40، 20هر یک در سه سطح  ،)5جدول  (ورمی کمپوست
 طرح کامالً تصادفی با آزمایشی در قالب ، درصد60و 
 تکرار در هشتو ) شاهد  بستر کشت و 9( تیمار 10

دار شدن در گلخانه گروه علوم بعد از ریشه 1388سال 
تی تحقیقادر گلخانه باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی 

 براي تهیه بستر کشت .شد انجام شهرداري سرعین
خاك  (شاهد، دو قسمت خاك باغچه با یک قسمت ماسه

.  مخلوط گردید)هاي گل بریدهمناسب براي کشت میخک
هاي کشت از طریق ترکیب کردن سپس سایر بستر

ها با نسبت مختلفی از  بستر شاهد  هاي مختلف آننسبت
 درصد 40کمپوست میوربستر براي مثال . بدست آمد

)V40(، درصد 60کمپوست با  درصد ورمی40 از ترکیب 
، از )CP20( درصد 20، بستر کوکوپیت بستر شاهد

و   درصد بستر شاهد80 درصد کوکوپیت با 20ترکیب 
 گره، 3-4(ي هاقلمهدر مرحله بعد، . ندحاصل گردید... 
 به  تهیه شده و)هاي زرد رنگمتر با گل سانتی12-10
 بعد . در پلی اتیلن قرار داده شدند،حفظ رطوبت ورمنظ

گردیده  در بستر ماسه کشت ،به گلخانهها قلمه از انتقال
-عمل ریشهاینکه  تا آبیاري شدندبطور مرتب هر هفته و 

هاي هاي مذبور در گلدانسپس قلمه .گیردزایی صورت 
 در هر با تراکم یک قلمهحاوي بسترهاي کشت مختلف 

رشد کافی به ها موقعی که بوته. ند شدکشت گلدان
هاي فرعی شروع به رشد نمودند، عمل  و جوانهرسیدند

 تنها یک ساقه در هر هاي فرعی انجام شد وحذف جوانه
کشت شده تا پایان انجام  گلدانهاي .ي شدبوته نگهدار

هر هفته  بطور منظم و یکنواخت)  ماهششبه مدت  (طرح
 صفات مختلف شامل در این بررسی .دیدنآبیاري گرد

، ارتفاع از سطح گلدان تا انتهاي ساقه گیاه(ارتفاع ساقه 
هاي به غیر از برگ (تعداد برگ ،) یکبار روز30هر 

باالي ساقه،  (، قطر ساقه) یکبار روز30هر ، مریستمی
 و قطر گل )یکبار  روز30هر، وسط ساقه و پائین ساقه

رداشت گل ، در زمان ب)هر هفته یکباربعد از ظهور گل، (
 ها از داده و تحلیلتجزیه .مورد اندازه گیري قرار گرفتند

 و مقایسه میانگین SAS  9.0 نرم افزار آماريطریق
 و از اي دانکنها با استفاده از آزمون چند دامنهداده

ترسیم براي .  انجام شدMSTATCطریق نرم افزار 
  .شد  استفادهExcell 2003  از نرم افزارنمودارها

  
 ج و بحثنتای

ها در در این پژوهش براي مشخص شدن دقیق تفاوت   
 30هر گیري صفات مورد مطالعه میزان رشد، اندازه

 )گیري شدبجز قطر گل که هر هفته اندازه(روز یکبار 
 نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در .انجام شد

ها از ،  کلیه  بوته)V60( درصد 60کمپوست تیمار ورمی
 بدلیل زیادي رطوبت و کمی که احتماالًفتند بین ر
و لذا از تجزیه و  بود  و یا شوري بیش از حداکسیژن

 .نظر شدهاي مربوط به این تیمار صرفتحلیل داده
هاي سایر نتایج بدست آمده از این پژوهش با یافته

) 2000(آتیه و همکارن . پژوهشگران نیز مطابقت دارد
-از اضافه کردن ورمیدر یافتند که بهترین نتیجه 

-هاي کشت گلدانی زمانی حاصل میکمپوست به محیط
 40 الی 10کمپوست تنها شود که نسبت اختالط ورمی
هاي بیشتر معموالً افزایشی درصد حجمی باشد و نسبت

همچنین مشخص . را در رشد و تولید به دنبال ندارد
تواند ناشی از شوري زیاد شده است که علت این امر می

کمپوست باشد دلیل اضافه کردن مقادیر زیاد ورمیبه 
  ).2002آرنکو و همکاران (

 دریافتند که )2009(اسماعیل پور و چمنی 
 20تا (هاي پائین کمپوست در غلظتکاربرد ورمی

شود ولی هاي خیار میبوتهرشد سبب افزایش ) درصد
-رشد گیاه را کاهش می درصد 30هاي باالتر از غلظت
 60که کمترین میزان رشد در تیمار طوري دهد به

  .کمپوست مشاهده شددرصد ورمی

  
  تعداد برگ

ها نشان داد که  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده    
 درصد 5در سطح احتمال تعداد برگ بر  تیمارهااثر 

تیمارها  مقایسه میانگین. )1 جدول (دار استمعنیوجود 
 کمترین تعداد V20ر گیري تیمادر این اندازهنشان داد که 

 CP20 وP20،  P40،  P60  ،با تیمار شاهد برگ را داشت و
سایر تیمارها اختالف . داري را نشان داداختالف معنی
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در این آزمایش ). 1شکل ( داري با هم نداشتند معنی
 تأثیرکمپوست معلوم شد که درصدهاي باالتر ورمی

که تیمار گیاه دارد به طوریو تعداد برگ منفی روي رشد 
V60احتماالً به دلیل که. ها گردید باعث از بین رفتن بوته 

 که باعث کمپوست،باال بودن میزان مصرف ورمی
) 1998(فیتر پاتریک .  باشدگردد،شوري بستر کشت می

گزارش داده است که استفاده از مقادیر زیاد کمپوست 
هاي محلول اثر در بستر کشت، به علت باالبودن نمک

 آزمایش با نتایج نتایج این. وي رشد گیاه داردمنفی ر
نیز یکسان بود که گزارش ) 2008(چمنی و همکاران 

هاي باالتر باعث کمپوست در غلظتورمیه بودند کرد
  . گرددکاهش رشد گیاه اطلسی می

 تأثیر    تیمارهاي مربوط به پیت بر روي تعداد برگ 
رهاي مربوط  مثبت تیماتأثیردلیل  .مثبتی را نشان دادند

تواند به خاطر ظرفیت باالي به پیت روي رشد گیاه می
 محبوبتحقیقات   نتایجنگهداري آب توسط پیت باشد،

 ظرفیت بخاطر نشان داد که بستر حاوي پیت )1387(
، بیشترین اثر را در رشد گیاه  آننگهداري آب باالي

  .زینتی فیکوس بنجامین داشته است
  

   ارتفاع گیاه
بر داري تیمارها  معنیثرها ایه واریانس دادهجزت         

  درصد نشان داد5در سطح احتمال را ه ارتفاع گیا
تیمارهاي نشان داد ها مقایسه میانگین داده. )2 جدول(

در  از لحاظ ارتفاع نهایی CP20مربوط به پیت، شاهد و 
، V20 ،V40یک گروه قرار گرفته بودند و با تیمارهاي 

CP40 و CP60با افزایش . داري داشتندف معنی اختال
غلظت کوکوپیت، ارتفاع گیاه کاهش یافت ولی با افزایش 

بین .  درصد ارتفاع گیاه افزایش یافت60غلظت پیت تا 
) V40 و V20(کمپوست تیمارهاي مربوط به ورمی

-در کل می ).2شکل (داري مشاهده نشد اختالف معنی
-توان به این نتیجه رسید تیمارهاي مربوط به ورمی

  منفی دارند که احتماالًتأثیراع گیاه کمپوست روي ارتف
هاي محلول در بستر به علت باالرفتن میزان نمک

االي میخک به کمپوست و حساسیت بمصرف ورمی
 ) 2008( چمنی و همکاران . باشدشوري دلیل اصلی آن 

هاي د که ارتفاع گیاه اطلسی در غلظتاننیز گزارش داده
این  .یابدکمپوست کاهش می درصد از ورمی40باالتر از 

است موادي که داراي ظرفیت داده  گزارش )2003(گرام 
باشند، تجمع نگهداري باالیی از جذب مواد غذایی می

  .گردد گیاه می زیاد مواد باعث آسیب به
لندتر از گیاهان      تیمارهاي مربوط به پیت گیاهانی ب

بیلدبرك و با نتایج که تیمار شده با شاهد تولید کردند 
 پیت روي رشد اندکه گزارش کرده) 1982( همکاران

 در تیمارهاي .کندمطابقت می  مثبتی داردتأثیرگیاه 
 تأثیر روي ارتفاع گیاه CP20مربوط به کوکوپیت، تیمار 

 شاهد مثبتی نشان داد و گیاهانی با ارتفاع بیشتر از
 باعث کاهش CP60 و CP40تولید نمود ولی تیمارهاي 

 داري با شاهد داشتندارتفاع گیاه شده و اختالف معنی
رسد دلیل این امر غلظت باالي عناصري از که به نظر می

قبیل نیتروژن و فسفر در کوکوپیت و نیز میزان شوري 
ساوتري و همکاران، (زیاد کوکوپیت نسبت به پیت باشد 

1993(.   
  

   قطر ساقه
 نشان داد اثر ها تجزیه واریانس دادهنتایج حاصل از     

 قطر ساقهبر   درصد5بین تیمارها در سطح احتمال 
تیمارها نشان مقایسه میانگین  .)3 جدول(دار است معنی
 اثر منفی روي قطر ساقه CP60 و V20که تیمار  داد

 P60ر دارد، به طوریکه با داشتن حداقل قطر ساقه با تیما
که بیشترین قطر ساقه را به خود اختصاص داده بود، 

 6شکل همانطور که در . داري داشتنداختالف معنی
کنید، با افزایش درصد کوکوپیت قطر ساقه مشاهده می
ولی در تیمارهاي مربوط به پیت اختالف . کاهش یافت

 P60هرچند تیمار . ها وجود نداشتداري بین آنمعنی
  .ه را به خود اختصاص داده بودبیشترین قطر ساق

- نتایج کلی نشان داد که تیمارهاي مربوط به ورمی    
کمپوست در اغلب موارد قطر ساقه را کاهش داده و 

گزارش شده . داري را با شاهد نشان دادنداختالف معنی
کمپوست تعدا جوانه گل، هاي باالتر ورمیاست که غلظت

. دهد کاهش میوزن ریشه و ساقه و ارتفاع گیاه را
هاي اند نسبتنیز گزارش داده) 2008(چمنی و همکاران 
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. گردد درصد باعث کاهش رشد اطلسی می40باالتر از 
 مثبتی تأثیرتیمارهاي مربوط به پیت، روي قطر ساقه 

داشته  و قطر نهایی ساقه را نسبت به شاهد افزایش 
 بیشترین قطر ساقه را به خود P60تیمار . داده است

  ).3شکل ( صاص داده بوداخت
    گزارشات زیادي وجود دارد که پیت روي رشد گیاه 

 مثبتی دارد، براي مثال ثابت شده است که مخلوط تأثیر
کولیت و کمپوست لجن فاضالب پیت اسفاگنوم، ورمی
همچنین . بتی داشته است مثتأثیرروي رشد گل حنا 

بستر حاوي پیت رشد فیکوس بنجامین را نیز افزایش 
 در ).2006؛ دده و همکاران، 1384علیزاده، (داده است 

 باعث کاهش قطر ساقه CP60 این آزمایش معلوم شد
 با شاهد اختالفگیري گردید و در تمام موارد اندازه

 گزارش شده است که استفاده زیاد از .داري داشتمعنی
 توسط Nمواد آلی کمپوستی به دلیل افزایش جذب 

ت به گیاه و باال بودن نسبت ها نسبمیکروارگانیسم
کربن به نیتروژن، شوري زیاد و همچنین مواد فنولی 

کامبل، (گردد موجود در آن باعث کاهش رشد گیاه می
2008.(  

  
  قطر گل

در را تیمارها داري  معنیثرا ها هتجزیه واریانس داد     
. )4 جدول (نشان دادبر قطر گل  درصد 5سطح احتمال 

بزرگترین قطر گل  مارها نشان دادمقایسه میانگین تی
تیمارهاي .  بودCP20 و P40 ،P60مربوط به تیمارهاي 

V40 و V20ها را به خود اختصاص داده  کوچکترین گل
با افزایش درصد پیت قطر گل نیز افزایش یافت . بودند

 درصد قطر گل 20هاي باالتر از ولی کوکوپیت در نسبت
مارهاي مربوط به در مجموع تی .)4 شکل (را کاهش داد

کمپوست باعث کاهش قطر نهایی گل گردید و ورمی
ها را تولید کرده و  کوچکترین گلV40  و V20تیمارهاي 

گزارش شده است که . داري داشتند اختالف معنیP40با 
 منفی کمپوست روي گیاهان زینتی، باال تأثیردلیل اصلی 

خلیقی و پاداشت، (هاي محلول است ودن میزان نمکب
قطر  مشاهده شد تیمارهاي مربوط به پیتدر ). 1370

هاي  بیشتر از همه بود وگلP40نهایی گل در تیمار 
  . بزرگتري را نسبت به شاهد تولید کرد

     به طور کلی پیت به عنوان بستر رشد گیاهی 
مصارف زیادي به دلیل متخلخل بودن، حفظ آب و مواد 

دارد، که به نوبه غذایی و همچنین دارا بودن مواد غذایی 
گذارد ولی خود اثرات مثبتی را روي رشد و نمو گیاه می

 باال تواند به دلیلهاي باالتر پیت می منفی غلظتتأثیر
وقتی به بطوریکه ، باشد در این ماده C/N نسبت بودن 

شود،  فعالیت میکروبی براي بستر کشت افزوده می
ها گانیسمتجزیه مواد آلی در بستر زیاد شده و میکروار

سهم بیشتري از نیتروژن موجود در بستر نسبت به 
برند، بنابراین، گیاه با کمبود نیتروژن مواجه گیاه می

گردد شود که به نوبه خود باعث کاهش رشد گیاه میمی
 درصد روي 20کوکوپیت نیز در نسبت ). 2008کامبل، (

هاي بزرگتري را نسبت  مثبتی داشت و گلتأثیرقطر گل 
گزارش شده است .  تولید نمودCP40مار شاهد و به تی

که استفاده زیاد از مواد آلی کمپوستی به دلیل افزایش 
ها نسبت به گیاه و باال  توسط میکروارگانیسمNجذب 

بودن نسبت کربن به نیتروژن، شوري زیاد و همچنین 
 منفی روي رشد گیاه تأثیرمواد فنولی موجود در آن، 

طور کلی نتایج نشان داد که  به)2008کامبل، (گذارد می
بهترین غلظت کوکوپیت جهت افزایش رشد و نمو میخک 

 درصد بود بهترین غلظت پیت نیز جهت 20غلظت 
 درصد و براي 20حداکثر کردن میزان رشد غلظت 

   . درصد بود40افزایش قطر گل غلظت 
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   تعداد برگصفت تجزیه واریانس -1 جدول
  میانگین مربعات

تعداد برگ در شمارش 
  چهارم

تعداد برگ در 
  شمارش سوم

  تعداد برگ در
   دوم شمارش

تعداد برگ در 
  شمارش اول

  
درجه 
  اديآز

  
  منابع
  تغییرات

*47/42 

05/20 

28/15 

*62/47 

32/12 

28/13 

*93/32 

94/7  
86/13 

ns06/3 

12/3  
56/16 

8  
63  
  

  تیمار
  خطا
 تغییرات ضریب

  )درصد(
  .دهد درصد نشان می5دار بودن را در سطح احتمال دن و غیرمعنیدار بو به ترتیب معنیnsو * 

  
  

   ارتفاع گیاهصفت تجزیه واریانس -2 جدول

  میانگین مربعات

  ارتفاع ساقه
  گیري چهارماندازه

  ارتفاع ساقه
  گیري سوماندازه

  ارتفاع ساقه
  گیري دوماندازه

  ارتفاع ساقه
  گیري اولاندازه

  
درجه 
  آزادي

  
  منابع
  تغییرات

*54/949 

31/95 

64/22 

*33/367 

75/41  
26 

*42/583 

57/931  
08/21 

ns46/6 

57/6  
56/30 

8  
63  
  

  تیمار
  خطا
 تغییرات ضریب

  )درصد(
  .دهد درصد نشان می5دار بودن را در سطح احتمال دار بودن و غیرمعنی به ترتیب معنیnsو * 

  

 

  قطر ساقهصفت  تجزیه واریانس -3جدول

  میانگین مربعات
قطرساقه اندازه گیري 

  چهارم
قطر ساقه اندازه گیري 

  سوم
 قطرساقه اندازه گیري

  دوم
قطرساقه اندازه گیري 

  اول

  هدرج
  آزادي

  منابع تغییرات

ns36/35 

85/46 

61/32 

*92/10 

17/15 

43/25 

*17/6 

14/6  
74/22 

*17/1 

88/1  
99/19 

8  
63  
  
  

  تیمار
  خطا
 تغییرات ضریب

  )درصد(
  .دهد درصد نشان می5دار بودن را در سطح احتمال دار بودن و غیرمعنیتیب معنی به ترnsو * در جدول 
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  قطر گلصفت  تجزیه واریانس -4جدول
    گین مربعاتمیان

منابع 
  تغییرات

  

  درجه

  آزادي

قطر گل 
 گیرياندازه
  اول

قطر گل 
 گیرياندازه
  دوم

قطر گل 
 گیرياندازه
  سوم

قطر گل 
 گیرياندازه

  چهارم

قطر گل 
 گیريدازهان

  پنجم

قطر گل 
 گیرياندازه

  ششم

قطر گل 
 گیرياندازه
  هفتم

  ns17/1  ns17/6  ns92/10  ns36/35  ns22/60  ns75/228  *88/491  8  تیمار

  طاخ 63
 ضریب
 تغییرات

  )درصد(

  

88/1  

99/19  

14/6  

74/22  

17/15  

43/25  

85/46  

61/32  

2/120  

58/35  

57/222  

87/35  

96/236  

27/38  

   درصد 5دار بودن را در سطح احتمال دار بودن و غیرمعنیبه ترتیب معنی nsو * 
  

  کمپوست تجزیه عناصر غذایی موجود در ورمی-5 جدول
 OC  محیط

  درصد
N 
  درصد

P 
  درصد

K 
  درصد

Fe (mg/kg) Mn 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

pH  EC 
Dsm 

  1/1  7  20-60  100-400  400-800  5000-8000  1-5/1  6/0-7/1  1-7/1  35/0  کمپوستورمی
  
  

  
   تیمارهاي مختلف روي تعداد برگتأثیر  -1شکل 

  
   تیمارهاي مختلف روي ارتفاعتأثیر -2شکل 
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   تیمارهاي مختلف روي قطر ساقهتأثیر -3شکل 

  
   تیمارهاي مختلف روي قطر گلتأثیر -4شکل 
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