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 چکیده
تواند به پیله بادام زمینی به عنوان ضایعات بجا مانده از کشت بادام زمینی، حجم قابل توجهی دارد که کمپوست آن می

مصرف  . این تحقیق برای بررسیبه کار رودزینتی  گیاهان در بستر کشت از عناصر غذایی عنوان منبعی قابل دسترس

ثیر آن بر أ( و ت2:1پرلیت به نسبت  -کمپوست پیله بادام زمینی در بستر کشت خاکی )خاک زراعی( و بدون خاک )پیت

ه اجرا در آمد. ب 2931در ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی الهیجان در سال  های فیزیکی و شیمیایی خاکویژگی

بود و کمپوست پیله بادام زمینی تولید شده در  2:1پرلیت به نسبت  -های شاهد شامل خاک زراعی و بستر پیتتیمار

پرلیت جایگزین شد.  -پیت 2:1( درصد حجمی به جای خاک زراعی و پیت در بستر 255و  52، 25، 12مقادیر )صفر، 

های کامل و فاکتور )نوع بستر کشت و سطوح کمپوست( بر پایه طرح بلوکاین تحقیق، به صورت آزمایش فاکتوریل با د

های در پایان آزمایش شاخص انجام شد. (.Viola spp)تصادفی و در سه تکرار و با استفاده از گیاه مدل تحقیقاتی بنفشه 

ای، ظرفیت آبی و جرم مخصوص رشد و عناصر غذایی گیاه، خصوصیات فیزیکی بستر شامل تخلخل کل، تخخل تهویه

 Ca ،N ،O.C ،P ،K ،Fe ،Zn ،Mn ،Cuظاهری و از خصوصیات شیمیایی نیز مقادیر عناصر غذایی بسترهای کشت مانند 

 2پیت +  2درصد کمپوست پیله بادام زمینی ) 25گیری شدند. در بستر بدون خاک، کاربرد اندازه ECو  pH و همچنین

درصد کمپوست پیله بادام زمینی بهترین نتایج را برای گیاه مدل  52بستر خاکی، کاربرد کمپوست( و در  2پرلیت + 

درصد تخلخل باال و عرضه بهتر ، C/Nرسد کمپوست پیله بادام زمینی با کاهش نسبت تحقیقاتی نشان دادند. به نظر می

تواند برای جایگزینی پیت ام زمینی می. بنابر این، کمپوست پیله بادبهتری داشت عناصر غذایی در این دو بستر نتایج

 گران قیمت و همچنین بهبود خصوصیات خاک زراعی در بستر کشت این گیاه زینتی استفاده شود.

 

 کشاورزی، پیت، پرلیت، تخلخل خاک پسماندهای های کلیدی:واژه
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 مقدمه
معضالت جوامع  بارزترین از یکی پسماند

بهداشتی  سوء اثرات کنترل، عدم صورت در که بودهانسانی 
خواهد داشت. به دلیل  دنبال به بسیاری محیطیزیستو 

قابل مالحظه انواع  تولید و فراوان بالقوه امکانات
سالیانه مقادیر فراوانی  کشور، در کشاورزیمحصوالت 

شود که میتولید  زیاد هزینه با کشاورزیپسماند در بخش 
غیراصولی و به  شکل به آن از توجهی قابل بخشمتاسفانه 
سوزانده و  رها، در محیط محیطیزیست مالحظاتدور از 
های مناسب مدیریتی با به کار بردن روشگردد. مییا دفن 

کشاورزی، ضمن افزایش  پسماندهای بازیافت در جهت
و از جنبه یابد می کاهش کشاورزیوری، ضایعات بهره

اهداف توسعه پایدار  به رسیدن راستایگامی مهم در دیگر 
کویانی و یوس)جی شودمی برداشته زیستمحیط حفظو 

زباله عملی  ضایعات کشاورزی و (. دفن1991همکاران، 
هر تن، در  به ازای آن هزینه که به طوری است،پرهزینه 

است  شده برآورد دالر 11- 11آمریکا بین  ایاالت مختلف
از صنایع  امروزه مشکل تولید ضایعات(. 3002)گوپتا، 

جدا کردن . رودشمار می مختلف، از مسائل حاد در دنیا به
 یروش ید،محصوالت مف یدمنظور تولضایعات آلی به

 یکباشد. کمپوست یم یعاتضا ینا یریتدر مد یدارپا
 یاهیگ یانواع پسماندها یلو تبد ییرحاصل از تغ یکود آل

های مختلف ریزجانداران گروه یتفعال یجهدر نت یوانیو ح
و  یشود )جهانیمحسوب م یولوژیککود ب یکبوده و 

 (. 1290همکاران، 
 ینتریو اقتصاد یدارترینکمپوست نمودن، پا

 یلباشد. پروسه تبدیم یمواد زائد آل یریتمد یبرا ینهگز
در جهت کاهش  یکیتکن ی،به کود آل یآل یهازباله

 یهاخاک یزیحاصلخ یشافزا یطی،محیستمشکالت ز
دفن  یبرا یدجد یهاو کاهش توسعه مکان یکشاورز

 (. 1292و همکاران،  یباشد )خرازیم
در  متوسط طور به ایرانزده شده که در  تخمین

محصوالت کشاورزی  انواعمیلیون تن  100حدود سال  هر
 20تا  30حدود  مقدارشود، که از این می تولید باغی و

تبدیل به ضایعات  تنمیلیون  20تا  30درصد یعنی معادل 
که فرآوری مجدد این ضایعات و  شودمی پسماند و

به چرخه اقتصاد  هاآنتواند سبب برگشت پسماندها می
ریزی صحیح برای توسعه و  با برنامه .کشور شود

حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، 
ضایعات و پسماندهای مقادیر انبوهی از این  شودمی

ناپذیری به کشاورزان  که زیان جبران را مراحل مختلف
کند به ارزش افزوده تبدیل  و اقتصاد کشور وارد می

 (.3019)اخگر و همکاران،  کرد

 
 مطلوب اتیخصوص برداشتن عالوه مناسب کشت بستر

 نسبتاًباید در دسترس،  ،یکیولوژیب و ییایمیش -یکیزیف
 آن با کار تا باشد سبک یکاف اندازه به و داریپا، ارزان

صرفه  به مقرون یاقتصادنظر  از آننقل  و  حمل و ترراحت
کشت همگن که  ین منظم بسترهایبه تأم ازی. نباشد
گیاهان را داشته باشد  مناسب رشد از تیحما تیقابل
 کشت بستر عنوان  به خاک که یزمان. است افتهی شیافزا

 که یمشکالت لیدل به ردیگیم قرار استفاده مورد اهانیگ
مسائل فیزیکی شدید و  دارد، ثابت تیفیک با خاک

 دهندگان ناچارپرورش نیبنابرا کند،یم فراهم را نامطلوب
 یبسترها یژگیو یدارا که هستند ییبسترها از استفاده به

  .باشندبدون خاک 
است از مواد مختلفی  ممکن کشت یبسترها

 تهیه شوند ولی نهیبه یاهیتغذی و کیزیف مشخصات هدف
 مشکلها  آن هیته و بوده گران بستر جهت مناسب یآل مواد

 نیگزیجا که موادد دارد ووج مبرم ازین حال این با است،
 استفاده یعموم یآل ماده کی عنوان  به آن از که ت،یپ

-تیموفقصورتی که بتوان بطور به شوند انتخاب شود، می
 .(3001بنیتو و همکاران، استفاده کرد ) ها آن از یزیآم

 به منجر تیپاز  حد از شیب استفاده و دیشد یبردار بهره
-یسانت 160-10) شودیم قیعم یچمنزارها عمق کاهش

 گیاهی پوشش رفتن نیبتنها موجب از   ( که نهمتر
 شرایط آوردن فراهم با بلکه ده،یگرد مناطق نیا ارزشمند
های پوشش گیاهی عرصه مجاور، اراضی از آب زهکشی

 و احیاء امکانسازد. نشده را نیز متأثر می یبردار بهره
 شده برداریبهره مورد های)عرصه هاعرصه این بازسازی

 به نآ هب نزدیک حتی یا و اولیه وضعیت به( پیت خاک
. باشدنمی مقدور و میسر پیت خاک الیه برداشت دلیل

 برداریبهره هایمکان در تیپ خاک تولیدی باز امکان
 حتی آن تشکیل ویژه شرایط و پیچیده فرآیند لیدل به شده

 نیا. باشدمی تصور از دور مدت، طوالنی زمانی پروسه در
 با ییبسترها فکر به ایدن نیمحقق تا شده موجب عوامل

 از استفاده رو نیا از باشند، نییپا متیق و مناسب تیفیک
 مورد تیپ یجا به ترارزان متیق و باال تیفیک با مواد

  (.3000کرومفلز و همکاران، ) استگرفته  قرار توجه
حدود  در ایران در زمینی بادام کشت زیر سطح

آن در استان گیالن قرار هکتار  3113 که است هکتار 2313
 2100 -1930حدود  گیالن استان در غالف برداشت دارد.

  تن 6/39231میزان تولید  و هکتار غالف در کیلوگرم

وجود ضایعات پیله بادام زمینی به (. 1233نام، باشد )بیمی
 00تا  21بین   این محصول عملکرد کیلوگرم هر ازای

تن غالف  6/9633تولید  بینیپیش با که بوده درصد متغیر
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تا  91/2233ایران حدود  در محصول این ضایعات
 (.1239نام، شود )بیبرآورد می تن 00/2312

قابل  میزان زمینی، داخلی بادام تولید بر عالوه
 بادام یپوسته دارد. وجود این محصول نیز توجهی واردات

در  یمعدن یهاخاک باصورت مخلوط  گذشته به در ینیزم
 حور صداقت) شدیمکاربرده  به اهانیاز گ یبرخ یبسترها

 یبریف ساختمان ینیزم بادام یپوسته. (1239 همکاران، و
 در ادیز فرج و خلل شیافزا سبب کهتوجهی دارد  قابل

 یدارا ینیزم بادام پوسته یافیال ساختمان. شودیم خاک
 کود حضور در و بوده بستر مخلوط در یکوتاهنسبتاً  عمر

 یبرا توانندیم حال نی. بااشوندیم هیتجز عیسر آب و
-دوره یبرا و باشند مناسب یاهفته 13 تا 6 یرشد دوره

مواد  ای و آب بخار با یضدعفون به ازین کشت یطوالن یها
)دنیس و برطرف نمودن نماتد دارند  منظور به ییایمیش

مانند کمپوست آزوال های آلی کمپوست (.3002همکاران، 
 جای بسترهای گران قیمت و وارداتی درتواند به می

استفاده در واقع با شود.  استفاده زینتی گیاهان ترکیب بستر
-زیست از مشکالت یکی آن آزوالی که آزوال کمپوست از

باشد هم به خصوص تاالب انزلی می ها،تاالب محیطی
ها را کاهش داد و هم تاالب آلودگی مشکل توانمی

پیت را در  مانند و وارداتی قیمت از مواد گراناستفاده 
های هزینه نهایت در و محدود کرده زینتی گیاهانبستر 
کاربرد  .(1291داد )امیدی و همکاران،  کاهش را تولید

کودهای آلی مانند کمپوست کود گاوی و لجن 
بندی، تواند دانههای سنگین میفاضالب در خاک

ر تخلخل، نفوذپذیری و تهویه را بهبود بخشد و د
داری آب و مواد غذایی کمک های شنی به نگهخاک

 (. 1996نماید )آبوشارر، 
 محیطی زیست خطرات از یآگاه شیافزا با

 افتیباز ای یکه به دفن بهداشت یازیعالوه ن به عاتیضا
منظور کاهش مصرف منابع  به نیها وجود دارد و همچن آن

 یدهایوسالیاز ب شتریاستفاده ب ت،یمثل پ ریناپذ دیتجد
پاپافیتیو و )است  شده هیتوص یکمپوست شده در کشاورز

ترویج و توصیه کاربرد کودهای آلی  .(3001همکاران، 
مانند کمپوست کاه و کلش، کمپوست آزوال، کمپوست 

 تواند به عنوان یک راهکارمیکمپوست کود دامی و ورمی
رویه مؤثر در جهت کاهش معضالت ناشی از مصرف بی

شیمیایی و حفظ منابع تجدیدناپذیر از آلودگی، کودهای 
بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش فراهمی و جذب 
عناصر غذایی، بهبود خصوصیات کمی و کیفی محصوالت 

 ارگانیک کشاورزی و در نتیجه دستیابی به محصول سالم و
های بومقرار گرفته و به پایداری زیست خاصمورد توجه 

توجهی نماید قابل ده کمککننکشاورزی و سالمت مصرف

 میتصم پژوهش اهدافتوجه به  با(. 1293)شهدی کومله، 
کمپوست پیله بادام زمینی در بستر کشت  کاربردبررسی به 

گرفته  های فیزیکی و شیمیایی خاکو تأثیر آن بر ویژگی
اصالح بستر کشت خاکی اهداف پژوهش عبارتند از:  شد.

آزاد، کاهش مصرف و بدون خاک گیاه بنفشه در فضای 
پیت در بسترهای کشت و استفاده از ضایعات کشاورزی و 

 ها.آنمحیطی حل معضل زیست
 هامواد و روش

کمپوست پیله بادام  کاربردمنظور ارزیابی به
های فیزیکی و زمینی در بستر کشت و تأثیر آن بر ویژگی

و محلول غذایی  شیمیایی خاک، کمپوست پیله بادام زمینی
ای واقع در گلخانه از شد. نشاهای گیاه بنفشهتهیه 

شهرستان رودسر خریداری گردید. این نشاها، از لحاظ 
گیاهان بنفشه تهیه شده  برگ یکسان بودند. تعداد و ارتفاع

گیاهان زینتی الهیجان انتقال  به ایستگاه تحقیقات گل و
کنی داده شدند. پیله بادام زمینی از کارخانه بادام پوست

 هایسپس پیله. در شهرستان آستانه اشرفیه تهیه شدواقع 
متر خرد شده و سانتی 3-0های بادام زمینی در اندازه

های چوبی جعبه مرطوب شدند. پس از مرطوب شدن در
مکعب که دارای منافذی برای تأمین متر 1×1×1ابعاد  با

اکسیژن و مهیا نمودن شرایط هوازی و فعالیت 
مکعب ریخته شدند. به ازای هر مترها بود، میکروارگانیسم

کیلوگرم کود اوره به عنوان  1/1پیله بادام زمینی مقدار 
کننده اضافه شد. استفاده از کود اوره، به منظور تسریع

سرعت بخشیدن تجزیه کمپوست صورت گرفت. روی 
های چوبی نیز با پالستیک پوشانده شد تا توده جعبه

نگیرد و رطوبت کمپوست در معرض نزوالت جوی قرار 
و دمای توده کمپوست تحت کنترل باشد. برای کنترل دما 
و تامین اکسیژن و تسریع در تخمیر، هوادهی به صورت 

 کمپوست دیتول یمحفظه دردستی هر سه روز یکبار 
با توجه به اینکه رطوبت مواد آلی در  .گرفتیم صورت

درصد باشد، هر  60-10حال کمپوست شدن باید حدود 
توده وقت که کمبود آب احساس گردید آبپاشی روی 

ای دو بار در . دمای کمپوست هم هفتهصورت گرفت
گیری شد. فرآیند تولید متری اندازهسانتی 21عمق 

کمپوست چهار ماه به طول انجامید )امیدی و 
پیله  خصوصیات شیمیایی 1جدول  (.1293عبدالمحمدی، 

عد از کمپوست شدن و همچنین پیت قبل و ببادام زمینی 
تیمارهای به کار رفته در  3و جدول  مصرفی در بستر
 دهد.را نشان می کشت گیاه بنفشه
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 قبل و بعد از کمپوست شدن و پیت مصرفی در بستر کاشت پیله بادام زمینی خصوصیات شیمیایی -1جدول 

 خصوصیات شیمیایی ردیف
 بادام زمینیپیله 

 قبل از کمپوست شدن
 پیله بادام زمینی

 بعداز کمپوست شدن
 پیت

 76/0 87/2 78/0 نیتروژن کل )%( 1
 06/0 78/0 78/1 فسفر کل )%( 2
 06/0 87/1 11/1 پتاسیم کل )%( 6
 80/55 10/28 00/60 کربن آلی )%( 8
 C/N 50/68 70/1 50/77  نسبت 5
7 pH (5:1 )  71/5 07/5 72/8 
8 (ds/m) EC  67/1 60/8 62/0 

 

 تیمارهای به کار رفته در کشت گیاه بنفشه -2جدول 

 
  بسترهای استفاده شده در آزمایش

پیت از شرکت کیکیال فنالند و به صورت آماده 
متر شرکت میلی 3تا  1از پرلیت با قطر  خریداری شد.

کاسپین پرلیت در این آزمایش استفاده شد. بستر پایه 
و خاک  1:3آزمایش به صورت پیت و پرلیت به نسبت 

درصد  100کننده منطقه به صورت زراعی گلکاران تولید
درصد کود  30درصد خاک بافت متوسط+  60حجمی )
ه( در نظر درصد ماس 10درصد خاکبرگ+  10دامی+ 

کمپوست پیله  کاربردبه منظور ارزیابی گرفته و تهیه شد. 
های بادام زمینی در بستر کشت و تأثیر آن بر ویژگی

کمپوست پیله بادام زمینی تولید  فیزیکی و شیمیایی خاک،
شده در دو بستر جداگانه خاکی )خاک گلکاران تولید 

( 1 -3پرلیت با نسبت  -کننده منطقه( و بدون خاک )پیت
مورد آزمون قرار گرفت. کمپوست پیله بادام زمینی تولید 

متری در بستر خاکی به میلی 30شده، پس از عبور از الک 
 100و  11، 10، 31جای خاک زراعی )در مقادیر صفر، 

درصد( و همچنین در بستر بدون خاک به جای پیت )در 
درصد( جایگزین شدند.  100و  11، 10، 31مقادیر صفر، 

به ذکر است مقادیر صفر درصد کمپوست پیله بادام الزم 
زمینی در هر دو بستر بدون خاک و بستر خاکی به عنوان 
شاهد در نظر گرفته شدند. در بستر بدون خاک با نسبت 

 جایگزینپوست پیله بادام زمینی ـت، کمـت و پرلیـپی 1:3

 

 
پیت شد و پرلیت در تمامی پنج تیمار بستر بدون خاک 

به کار رفت  1می و با حجم ثابت به صورت حج
(. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل 3)جدول 

های کامل تصادفی با سه تکرار در بر پایه طرح بلوک
فضای آزاد ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی 

 00و  11و  21الهیجان با مشخصات جغرافیایی 
 1296جنوبی در سال  02و  01و  10شمالی و 

 گرفت. بررسی قرار مورد

های معین مطابق پس از تهیه بسترها با نسبت
طرح آزمایشی، اقدام به کشت نشاء بنفشه گردید. نشاهای 

هایی با طول، عرض و های نشایی به گلدانبنفشه از جعبه
متر انتقال داده شد. به این ترتیب که ابتدا سانتی 00ارتفاع 

 های نشاییهپس از تهیه بستر، نشاهای بنفشه از جعب
ها با آب شسته شد تا از بستر قبلی خود خارج و ریشه

کامالً جدا شود. سپس به ازای هر گلدان با بستر جدید، 
 دوره رشد پنج ماهه گیاه طی چهار گیاه کشت شد تا

منظور تهیه محلول غذایی از کود پودری امکس بهشود. 
به این (. 2ی کلیه تیمارها استفاده شد )جدول جهت تغذیه

 3/10گرم از کود پودری امکس را در  0/1مقدار منظور 
 بار به ازای هرهفت روز یک لیتر آب حل کرده و هر

)چن و  غذایی داده شد سی محلولسی 300گلدان 
 (.1933همکاران، 

 مشخصات تیمارها درصد کمپوست پیله بادام زمینی تیمار

 کمپوست پیله بادام زمینی )شاهد(0پرلیت +  1پیت +  2 0% 1
 کمپوست پیله بادام زمینی 5/0پرلیت +  1پیت +  5/1 25% 2
 کمپوست پیله بادام زمینی 1پرلیت +  1پیت +  1 50% 6
 کمپوست پیله بادام زمینی 5/1پرلیت +  1پیت +  5/0 85% 8
 کمپوست پیله بادام زمینی 2پرلیت +  1پیت +  0 100% 5
 % کمپوست پیله بادام زمینی )شاهد(0% خاک زراعی + 100 0% 7
 % کمپوست پیله بادام زمینی25% خاک زراعی + 85 25% 8
 % کمپوست پیله بادام زمینی50% خاک زراعی + 50 50% 7
 % کمپوست پیله بادام زمینی85% خاک زراعی + 25 85% 1

 % کمپوست پیله بادام زمینی100% خاک زراعی + 0 100% 10
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 خصوصیات شیمیایی کود پودری امکس -3جدول 

 عناصر ماکرو

 )درصد(

 عناصر میکرو

 گرم / کیلوگرم()میلی

 مولیبدن منگنز روی آهن گوگرد پتاسیم فسفر اوره نیترات آمونیوم

1/5 7/8 7/8 17 17 8/0 80 18 82 18 

 
 های رشد گیاهگیری شاخصاندازه

 تر و خشک ریشهوزن
گلدان، پس از خارج کردن ریشه گیاهان از 

گیری شـد. ها اندازهتر آنها با آب شسته شده و وزنریشه
درجه  11 سـاعت در آون در حرارت 03سپـس به مـدت 

گراد قرار داده شدند تا کامالً خشک شده و وزن سانتی
 گیری شد.ها نیز اندازهخشک آن

 تر و خشک اندام هوایی وزن
پس از بیرون آوردن گیاهان از گلدان و شستن 

تر اندام ها، گیاه را از محل طوقه بریده و وزنهای آنریشه
ساعت  03گیری شد. سپس گیاهان به مدت هوایی اندازه

گراد قرار گرفتند تا درجه سانتی 11در آون در حرارت 
 گیری شد. ها اندازهخشک شوند. سپس وزن خشک آن

 گیری از گیاهعصاره

گرم از  2/0برای استخراج عناصر غذایی، 
های خشک شده در آون، به کمک قیف مخصوص نمونه

لیتری منتقل شد. در میلی 10توزین، و به بالن ژوژه 
لیتر از مخلوط اسیدها )اسید میلی 2/3ی بعد مرحله

با دقت  سولفوریک و اسید سالیسیلیک( را اضافه کرده و
تکان داده تا تمامی مواد گیاهی خیس شود. مخلوط یک 

ها را به نمونه داده شد. در روز بعد شب به حال خود قرار
گراد حرارت درجه سانتی 130مدت یک ساعت در دمای 

قطره آب اکسیژنه اضافه  1داده و بعد از خنک شدن به آن 
ها دوباره روی اجاق قرار داده شد و حرارت نموده و بالن

گراد افزایش داده تا آب تبخیر شده درجه سانتی 330را به 
-رنگ شدن نمونهر شود. این عمل تا بیو بخار سفید ظاه

ها را از روی اجاق برداشته و ها ادامه یافت. سپس نمونه
لیتر آب اضافه نموده و تکان میلی 10بعد از خنک شدن 

 داده تا بیشتر مواد رسوب شده حل شود. سپس به حجم

لیتر رسانده و بعد از به هم زدن صاف شد میلی 100
 (.1993)کالرا، 
 ری عناصر در گیاه گیاندازه

 عناصرکلسیم، آهن و روی 
گیری عناصر از عصاره تهیه شده برای اندازه

آهن و روی گیاه به وسیله دستگاه جذب اتمی  کلسیم،
 (.1993استفاده شد )کالرا، 

 پتاسیم 
گیری پتاسیم عصاره تهیه شده برای اندازه از

مدل  فتومترای یا فالیمتوسط نشر شعله استفاده شد و
jenway (.1993گیری شد )کالرا، اندازه 

 فسفر 
گیری فسفر گیاه، در مرحله اول برای اندازه

محلول آمونیوم مولیبدات وانادات تهیه شد. و در مرحله 
 31لیتر از عصاره تهیه شده را به بالن ژوژه میلی 1دوم 
لیتر از محلول آمونیوم میلی 1لیتری منتقل و سپس میلی

 31به آن اضافه و با آب مقطر به حجم  مولیبدات وانادات
لیتر رسانده شد. میزان جذب نور زرد تشکیل شده، میلی

در طول  Apel-PD-303UVمدل به وسیله اسپکتروفتومتر
نانومتر خوانده شد و با استفاده از منحنی  030موج 

های استاندارد( تهیه شده، کالیبراسیون )حاصل از محلول
 (.1993)کالرا، میزان فسفر محاسبه شد 

 ازت 
ازت کل گیاه به روش تیتراسیون بعد از تقطیر 

 1(. میزان 1991توسط سیستم کجلدال انجام شد )گوس، 
پت کرده و به بالن لیتر از عصاره تهیه شده را پیمیلی

لیتر از محلول میلی 3تقطیر منتقل کرده و به آن میزان 
ر هیدروکسید سدیم اضافه شد. و سپس عمل تقطیر د

 مم زمان بدست آمده انجام داده شد.اپتی
 گیری عناصر غذایی بسترهای کشتاندازه

گیری ازت کل در بستر کشت از به منظور اندازه
به  ( و1991روش کجلدال و از دستگاه کجل تک )گوس، 

گیری فسفر و عناصر میکرو در بسترهای منظور اندازه
شد. فسفر ( استفاده 1933) کشت از روش پیج و همکاران
در طول   Apel-PD-303UVبا دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

کلسیم، آهن، روی،  نانومتر قرائت شد. عناصر 330موج 
 Analyst 700مس و منگنز نیز با دستگاه جذب اتمی مدل 

فتومتر مدل قرائت شدند. پتاسیم توسط دستگاه فلیم
jenway  ،(.1993خوانده شد )کالرا 

 کشت بستر  ECو pHگیری اندازه
در بسترهای کشت به   ECو pHگیری اندازه
( انجام شد. بر طبق این 1993و گابریلز ) روش وردانک

در بسترهای کشت، مقدار pH گیری روش برای اندازه
 1متر مکعب از بستر کشت به نسبت حجمی سانتی 000
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ارلن  قسمت آب مقطر( در 1به  قسمت بستر 1)یعنی  1به 
دقیقه روی  31ها به مدت سپس نمونهمایر مخلوط شد. 

کاغذ صافی  استفاده از انتها با در داده شدند و شیکر قرار
در  ECگیری گیری انجام شد. به منظور اندازهعصاره

بسترهای کشت از عصاره اشباع بسترها با آب در مکش 
توسط دستگاه  pHگیری متر استفاده شد. اندازهسانتی 10
pH  مدلمترelmetron  وEC   توسط دستگاهjenway 

 انجام شد.
 گیری کربن آلی بستر کشتاندازه

 –روش والکی گیری کربن آلی ازبرای اندازه

 استفاده شد. (1920) بالک
های کشت به روش تعیین خصوصیات فیزیکی بستر

 فونتنو
در این روش از ظروف با حجم مشخص که 

ساعت در  03درجه )به مدت حداقل  101تحمل دمای 
شود. با توجه به روش فونتنو آون( را دارند استفاده می

( ظروف آلومینیومی انتخاب شده و با ریختن آب 1996)
در داخل ظروف و تعیین حجم آب، حجم داخلی ظروف 

گیری شد. بعد از تعیین حجم داخلی ظروف، تعداد اندازه
متر در ته ظروف ایجاد شد. برای میلی 1سوراخ به قطر  3

کشت، پارچه نایلونی  صیات فیزیکی بسترهایتعیین خصو
در کف ظروف قرار داده شده تا از عبور مواد بستری از 

های کف جلوگیری نماید. پس از پر کردن ظروف سوراخ
متر بر سانتی 10از بستر کشت، ظروف به آرامی از ارتفاع 

سطح میز زده شده، و افت بستر داخل ظرف با افزودن 
بار انجام شد تا تراکم  0این عمل  مواد بستری اصالح شد.

معینی در بسترها حاصل شده و فضای خالی بدون بستر 
با های ته ظروف حذف شود. در مرحله بعدی سوراخ

به  بسترآب بندی شده و  استفاده از برچسب نایلونی
به داخل دقیقه با ریختن آب  11آرامی و در طی زمان 

مرحله برچسب ظرف، به مرحله اشباع رسید. بعد از این 
روی نایلونی زیر ظروف کنده شده و ظرف روی قیفی که 

قرار گرفته، گذاشته شده و آب خروجی به دارنده پایه نگه
دقیقه در داخل استوانه مدرج جمع آوری و ثبت  60مدت 

شد )حجم آب زهکش شده(. بستر مرطوب توزین شده 
کشت به مدت  )وزن مرطوب(، سپس ظروف حاوی بستر

گراد در آون قرار درجه سانتی 101در دمای ساعت  03
داده شد، که با توزین آن وزن خشک به دست آمد. از قرار 

های حاصل در معادالت، مقادیر جرم مخصوص دادن داده
ظاهری )گرم بر سانتی متر مکعب(، تخلخل کل )درصد(، 

ای )درصد( و ظرفیت آبی بسترها )درصد( تخلخل تهویه
 .محاسبه شد

   (
       

  
  جرم مخصوص ظاهری   (

    (
       

  
)    ایتخلخل تهویه 

تخلخل کل                   

    (
              

  
ظرفیت آبی    (  

 
 wdsp= وزن خشک بسترکشت و ظرف

 wp= وزن خشک ظرف

 vp= حجم ظرف

 vwd= حجم آب زهکشی شده

 wwsp= تر بسترکشت و ظرفوزن

گیری خصوصیات شیمیایی بستر در اندازه
آزمایشگاه نوین سنجش گیل واقع در شهرستان آستانه 

فیزیکی بستر در ایستگاه تحقیقات  آشرفیه و خصوصیات
 گل و گیاهان زینتی الهیجان انجام شد.

 نتایج و بحث
های تأثیر جایگزینی کمپوست پیله بادام زمینی بر شاخص

 رشد گیاه
 ریشه ترو وزن خشک وزن

 0 شماره انسیوار هیتجز جدول از حاصل جینتا
 و کمپوست سطوح متقابل اثر بودن داریمعندهنده  نشان
سطح  در) است شهیر ترو وزن خشک وزن بر بستر نوع

درصد  10 کاربرد خاک، بدون بستر. در (درصد 1احتمال 
-بادام لهیپ کمپوست 1+  تیپرل 1+  تیپ1) کمپوست

و  گرم 21/3 مقدار به شهیر خشک وزن نیشتریب( ینیزم
گرم نشان داد که نسبت به  33/10وزن  بارا  شهیر تروزن

 کاربرد ،یخاک بستر در. داشتند یداریمعن تفاوتشاهد 
وزن خشک  نیشتریب ینیزمبادام لهیدرصد کمپوست پ 11
 زانیرا به م شهیر تروزن وگرم  03/1 زانیرا به م شهیر

 یداریمعن تفاوت شاهد به نسبت که داد نشانگرم  00/1
 در ینیزمبادام لهیکمپوست پ ینیگزیجا نی. بنابراندارند
 بر یبهتر ریتأث یخاک بستر به نسبت خاک بدون بستر

)شکل  دهدینشان م شهیر ترو وزن خشک وزن شاخص
 (.3و  1

 ییاندام هوا ترو وزن خشک وزن
 0 شماره انسیوار هیحاصل از جدول تجز جینتا

 و کمپوست سطوح متقابل اثر بودن داریدهنده معن نشان
 دراست ) ییاندام هوا تروزنو  خشک وزن بر بستر نوع

 10در بستر بدون خاک، کاربرد  .(درصد 1سطح احتمال 
 لهیپ کمپوست1+  تیپرل 1+  تیپ 1درصد کمپوست )

 مقدار به را ییهوا اندام خشک وزن نیشتریب( ینیزمبادام
 دارینشان داد که نسبت به شاهد تفاوت معن گرم 91/3

 گرم 13/21 زانیم به را ییهوا اندام تروزنمقدار  اما دارد
 در. ندارد یدارینشان داد که نسبت به شاهد تفاوت معن

 ینیزمبادام لهیپ کمپوستدرصد  11 کاربرد زین یخاک بستر
 گرم 91/6 زانیم به را ییهوا اندام خشک وزن نیشتریب

 در دارد شاهد به نسبت یداریمعن تفاوت که داد نشان
 تفاوت که داد نشان گرم 33/33 زانیمرا به  تروزن که یحال
 (.0و  2)شکل  ندارد شاهد به نسبت یداریمعن



 212/  9411/  2/ شماره  43های خاک )علوم خاک و آب( / الف / جلد نشریه پژوهش

 

 
 

 
 شهیر ترخشک و وزن وزن بر ینیزم بادام لهیپ کمپوست سطوح اثر بستر و -2 و 1 شکل

  

 

 
 هوایی اندام تروزن و خشک وزن بر زمینی بادام پیله سطوح کمپوست اثر بستر و -4 و 3 شکل
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تأثیر جایگزینی کمپوست پیله بادام زمینی بر غلظت 
 عناصر غذایی در گیاه

نشان داد که ترکیب  10تا  1نمودارهای شماره 
دار در عناصر غذایی گیاه بنفشه دارای اختالف معنی

غلظت عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، کلسیم و روی در 
ها بود. اما در عناصر پتاسیم و آهن اختالف بین تیمار

داری بین تیمارها مشاهده نشد. چنین روندی توسط معنی
نیز گزارش شده است.  (3006مورسیا و همکاران ) -پرز
درصد  10و  20، 11، 0های ها با اضافه نمودن نسبتآن

صورت حجمی به جای پیت،  وست لجن فاضالب بهکمپ
دار اغلب عناصر در بستر کشت کلم بروکلی افزایش معنی

را نسبت به شاهد گزارش نمودند که در عین حال غلظت 
دار در بین تیمارها بود. عناصر در گیاه دارای اختالف معنی

میانگین غلظت عناصر غذایی به دست آمده در گیاه 
بودن محدوده عناصر غذایی برای  بنفشه، معرف مطلوب

در عین حال به  (.1236محبوب خمامی، )رشد آن بود 
تواند نتیجه رسد که اختالف در رشد گیاه نمینظر می

مستقیمی از کمبود و یا زیادی عناصر غذایی در گیاه باشد. 
با توجه به اثر سطوح کمپوست پیله بادام زمینی در بستر 

شد که تیمارهای مختلف  کشت بر عناصر غذایی مشاهده
داری در بستر کشت نسبت به تیمار شاهد اختالف معنی

رسد که بخشی از آثار کمپوست پیله به نظر می داشتند.
بادام زمینی در نتیجه وجود مواد هیومیکی باشد، چنانکه 

( نیز اعالم کردند که بخشی از اثر 1933چن و همکاران )
دلیل نقش  اند بهتوکمپوست بر رشد فیکوس بنجامین می

 های رشد در گیاه باشد.کنندهمشابه تنظیم
 نیتروژن

 1نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 
دار بودن اثر متقابل سطوح کمپوست و دهنده معنینشان

درصد است. با توجه به  1نوع بستر در سطح احتمال 
در بستر بدون خاک، جایگزینی سطوح  1شکل شماره 
بادام زمینی باعث کاهش مقادیر نیتروژن  کمپوست پیله

 11و  31شود. در بستر خاکی، کاربرد نسبت به شاهد می
درصد کمپوست پیله بادام زمینی بیشترین نیتروژن را به 

درصد نشان دادند که نسبت به شاهد  19/1و  13/1میزان 
داری دارند. بنابراین، درصد تفاوت معنی 26/1با مقدار 

پیله بادام زمینی در بستر خاکی نسبت  جایگزینی کمپوست
به بستر بدون خاک تأثیر بهتری در جذب نیتروژن در گیاه 

 بنفشه دارد.

 فسفر
 1نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 

 1دار بودن اثر نوع بستر در سطح احتمال دهنده معنینشان
در بستر بدون  6ه درصد است. با توجه به شکل شمار

پرلیت +  1پیت +  1/1درصد کمپوست ) 31خاک، کاربرد 
درصد کمپوست  10کمپوست پیله بادام زمینی(،  1/0
کمپوست پیله بادام زمینی( و  1پرلیت +  1پیت + 1)

پرلیت +  1پیت +  0درصد کمپوست ) 100
کمپوست پیله بادام زمینی( بیشترین فسفر را به میزان 3

ن دادند که نسبت به شاهد با مقدار درصد نشا 90/0
داری دارند. در بستر خاکی، درصد تفاوت معنی 30/0

درصد کمپوست پیله بادام  100 درصد و 31کاربرد 
درصد نشان  32/0زمینی بیشترین فسفر را به میزان 
درصد تفاوت  30/0دادند که نسبت به شاهد با مقدار 

کمپوست پیله داری ندارند. بنابراین، جایگزینی معنی
بادام زمینی در بستر بدون خاک نسبت به بستر خاکی 

 تأثیر بهتری در جذب فسفر در گیاه بنفشه دارد.
 پتاسیم

 1نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 
دار بودن اثر سطوح کمپوست در سطح دهنده معنینشان

درصد  1درصد و نوع بستر در سطح احتمال  1احتمال 
در بستر بدون خاک،  1ه به شکل شماره است. با توج

 1/0پرلیت +  1پیت +  1/1درصد کمپوست ) 31کاربرد 
کمپوست پیله بادام زمینی( بیشترین پتاسیم را به میزان 

 01/2درصد نشان داد که نسبت به شاهد با مقدار  20/2
داری ندارد. در بستر خاکی، نیز کاربرد درصد تفاوت معنی

بادام زمینی بیشترین میزان فسفر درصد کمپوست پیله  31
دهد که نسبت به شاهد درصد نشان می 30/2را به میزان 

 داری ندارد.درصد تفاوت معنی 01/2با مقدار 
 کلسیم

 1نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 
 1دار بودن اثر نوع بستر در سطح احتمال دهنده معنینشان

در بستر بدون  3درصد است. با توجه به شکل شماره 
میزان کلسیم در تیمارها با افزایش سطوح کمپوست  خاک،

دار نسبت به شـاهـد نشـان داد. در بسـتر کاهش معنی
درصد کمپوست پیله بادام زمینی  11خاکی، کاربرد 

درصد نشان داد که  93/1بیشترین کلسیم را به میزان 
داری درصد تفاوت معنی 03/1نسبت به شاهد با مقدار 

رد. بنابراین، جایگزینی کمپوست پیله بادام زمینی در دا
بستر خاکی نسبت به بستر بدون خاک، تأثیر بهتری در 

 جذب کلسیم در گیاه بنفشه دارد.
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 آهن
 1نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 

دار بودن اثر نوع بستر و سطوح نشان دهنده معنی
درصد است. با توجه به  1سطح احتمال کمپوست در 

بـا افـزایش  در بـستر بـدون خـاک، 9شکل شـماره 
به  سطوح کـمپوست، میـزان آهـن در تیـمارها نسبت

دار نیست. این کاهش معنیدهد که شاهد کاهش نشان می
در بستر خاکی افزایش سطوح کمپوست باعث کاهش  اما

 شود.به شاهد میدار میزان آهن در تیمارها نسبت معنی
 روی

 1نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس شماره 
دار بودن اثر سطوح کمپوست در سطح نشان دهنده معنی

درصد  1درصد و نوع بستر در سطح احتمال  1احتمال 

 در بستر بدون خاک، 10است. با توجه به شکل شماره 
 1/0پرلیت +  1پیت +  1/1درصد کمپوست ) 31کاربرد 

پیله بادام زمینی( بیشترین روی را به میزان کمپوست 
دهد که نسبت به گرم نشان میگرم بر کیلومیلی 01/22

-گرم تفاوت معنیگرم بر کیلومیلی 03/36شاهد با مقدار 

درصد  100و  10و  31داری دارد. در بستر خاکی، کاربرد 
سطوح کمپوست پیله بادام زمینی بیشترین روی را به 

گرم گرم بر کیلومیلی 09/23و  16/23و  22/23میزان 
گرم میلی 62/31نشان دادند که نسبت به شاهد با مقدار 

داری دارند. اما مقایسه بین تیمار گرم تفاوت معنیبر کیلو
دوم بستر بدون خاک با تیمارهای دوم، سوم و پنجم بستر 

داری دهد که این تیمارها تفاوت معنیخاکی نشان می
 ند.نسبت به هم ندار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینی بر غلظت نیتروژن گیاهاثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام -5شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 غلظت فسفر گیاهزمینی بر اثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام -6شکل 
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 زمینی بر غلظت پتاسیم گیاهباداماثر بستر و سطوح کمپوست پیله  -7 شکل

 

 

 
 زمینی بر غلظت کلسیم گیاهاثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام -8شکل 

 

 

 زمینی بر غلظت آهن گیاهاثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام -9 شکل
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 زمینی بر غلظت روی گیاهاثر بستر و سطوح کمپوست پیله بادام -11شکل 

 

 های رشد گیاهواریانس شاخصتجزیه  -4جدول 

 منابع

 راتییتغ

 درجه

 یآزد

  خشک وزن

 شهیر

 تروزن

 شهیر

 خشکوزن

 ییهوا اندام 

 اندام تروزن

 ییهوا 

 ns 67/11 *16/87 61/12** 172/0** 2 بلوک

 15/175** 05/11** 26/22** 87/1** 8 کمپوست سطوح

  ns 81/16 61/80** 57/10* 65/1** 1 بستر نوع

 17/80** 88/15** 58/80** 57/1** 8 متقابل اثر
 80/17 55/0 67/2 065/0 17 شیآزما یخطا
 08/11 75/16 10/21 16/20 ---- راتییتغ بیضر

** ،* ،ns داریدرصد و عدم معنی 1درصد،  1داری در سطح احتمال به ترتیب معنی 

 
 تجزیه واریانس غلظت عناصر غذایی در گیاه -5جدول 

 عناصر ماکرو             عناصر میکرو      

 نیتروژن فسفر پتاسیم کلسیم آهن روی درجه آزادی منابع تغییرات
 ns12/51  ns117/0 ns 018/0  ns00001/0 ns 0018/0  15/161** 2 بلوک

 ns121/0 **171/0  ns0005/0  ns068/0  81/1187** 16/88** 8 سطوح کمپوست

 ns017/0  0002/0** 160/0* 08/1** 82/5850** 17/78* 1 نوع بستر

 ns 67/20  ns18/528  ns101/0  ns018/0  ns00002/0 *50/0 8 اثر متقابل

 016/0 00002/0 065/0 086/0 87/270 75/18 17 خطای آزمایش

 77/8 87/5 17/7 57/17 16/5 56/12 ---- ضریب تغییرات
        ** ،* ،ns داریدرصد و عدم معنی 1درصد،  1سطح احتمال داری در به ترتیب معنی 

 
 خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت

میزان نیتروژن با جایگزینی کمپوست پیله بادام 
زمینی در بستر خاکی نسبت به شاهد افزایش یافت. اما 
 میزان نیتروژن در بستر بدون خاک، نسبت به شاهد کاهش

( تفاوت 3001) گریگاتی و همکاراننشان داد که با نظر 
ها افزایش میزان نیتروژن را با اضافه نمودن داشت. آن

کمپوست کود دامی در جایگزینی با پیت، در بستر کشت 
 گلدانی گزارش نمودند. بیشترین میزان نیتروژن در بستر 

 
 0پرلیت +  1پیت +  3بدون خاک مربوط به شاهد )

درصد  01/0ر خاکی، درصد و در بست 02/3کمپوست( با 
 درصد کمپوست مشاهده شد.  11با کاربرد 

در پژوهشی مقدار نیتروژن کل نسبت به دو کود 
کمپوست و کود دامی کمتر بود. آلی دیگر مانند ورمی

 چون کود کمپوست قبل از افزوده شدن به بستر، مراحل

مقدماتی تجزیه را در زمان کمپوست کردن طی کرده 
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نیتروژن قابل  بخش قابل توجهی از رسداست، به نظر می
معدنی شدن پیش از اضافه شدن به بستر معدنی شده 

مانده در کمپوست پس از است. لذا نیتروژن آلی باقی
شود، اگر افزوده شدن به بستر با سرعت کمتری معدنی می

-چه نسبت کربن به نیتروژن کود کمپوست کمتر از ورمی

ات آلی پایدارتر و کمپوست و کود دامی است، ولی ترکیب
تر آلی که نیتروژن را در برگرفته است مانع از آزاد مقاوم

 (.3001گردد )توریس و همکاران، شدن سریع نیتروژن می
 میزان فسفر در بستر بدون خاک با افزایش
 جایگزینی کمپوست کاهش یافت که با نتایج گریگاتی

و  مورسیا ( مطابقت داشت. پرز3001و همکاران )
در  را فسفر میزان نیز کاهش (3006)همکاران 

 و لجن سبز ضایعات کمپوست حاوی بسترهای
 گزارش شاهد به جایگزینی نسبت فاضالب با افزایش

  نمودند.
اما در بستر خاکی با افزایش سطوح کمپوست 
پیله بادام زمینی، میزان فسفر افزایش یافت. بیشترین میزان 

گرم گرم بر کیلومیلی 22/160فسفر در بستر بدون خاک 
درصد  10مربوط به شاهد و در بستر خاکی با کاربرد 

رسد گرم بود. به نظر میگرم بر کیلومیلی 39/0کمپوست 
در بستر بدون خاک، با تجزیه بیشتر کمپوست در مقادیر 

ها به طور موقت باالتر جایگزینی، فعالیت میکروارگانیسم
 شده و فسفر از قابلیت نیمعد باعث تبدیل فسفر آلی به

دسترسی گیاه خارج شده باشد. مقدار قابل توجه پتاسیم 
در کمپوست پیله بادام زمینی نسبت به پیت، در بستر 
بدون خاک با افزایش درصد جایگزینی به جای پیت 
افزایش یافت که با نظر محمدی ترکاشوند و همکاران 

فر و میزان فسها ( مطابقت داشت. در پژوهش آن1292)
هـای آلـی پتاسیم با افـزایش جـایگزینی کمپوسـت

. در افـزایش یافـت( ضایعات چای، آزوال، زباله شـهری)
بستر خاکی نیز افزایش پتاسیم با افزایش جایگزینی سطوح 

 کمپوست پیله بادام زمینی مشاهده شد. 

بستر بدون خاک  بیشترین میزان پتاسیم در
 09/131و در بستر خاکی گرم گرم بر کیلومیلی 01/621

درصد کمپوست  11گرم با کاربرد گرم بر کیلومیلی
مشاهده شد. بیشترین میزان کلسیم در بستر بدون خاک 

گرم بر میلی 3/13گرم بر لیتر و در بستر خاکی میلی 6/22
بسترهای  pHدرصد کمپوست بود.  11لیتر با کاربرد 

کشت بدون خاک در محدوده بهینه برای پرورش گیاهان 
به طوری که مطابق نظر ابد و همکاران  قرار داشت.

(3001 )pH  ،تعیین  1/6تا  2/1مناسب برای رشد مطلوب
در بستر خاکی، به غیر از کاربرد  pHشده است. اما میزان 

بود در بقیه تیمارها باالتر  03/6درصد کمپوست که  100
ز حد مطلوب برای پرورش گیاهان زینتی قرار داشت. ا

برخی عوامل مطلوب از نظر زیبایی مثل اندازه و ظاهر 
گیاه از جمله معیارهای مهم در تعیین حد شوری برای 

در بستر بدون  ECتحمل گیاهان است. بیشترین میزان 
درصد کمپوست و در  31با جایگزینی   163/1dS/mخاک 
مشاهده   111/1dS/mر خاکی درصد کمپوست بست 100

در بستر کشت بدون خاک و خاکی به غیر  ECشد. مقدار 
از موارد ذکر شده، کمتر از محدوده مناسب برای گیاهان 

(1-2 dS/m ،با افزایش 1213( قرار داشت )علیزاده .)
زمینی میزان کربن آلی، در بستر سطوح کمپوست پیله بادام

خاکی روند افزایشی بدون خاک روند کاهشی، و در بستر 
نشان داد. مقادیر عناصر میکرو )آهن، روی و منگنز( در 
بستر بدون خاک و خاکی با جایگزینی سطوح کمپوست، 

 (. 1و  6نسبت به شاهد افزایش یافت )جدول 
 از ضایعات آلی در بسترهای کشت،استفاده 

آهن و منگنز  -مس -غلظت و جذب کل عناصر روی
 را در گیاه( جذب اتمی یلةدستگاهوسگیری شده بهاندازه)

 آلیضایعات استفاده از  امکان دهندةکه نشان هداد افزایش
 است گیاه برای مصرف کاتیونیعناصر کم در تأمین

 (.1296)زیبایی و همکاران، 
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 تجزیه شیمیایی بسترهای کشت بدون خاک -6جدول 

 

 

 تجزیه شیمیایی بسترهای کشت خاکی -7جدول 

  گیری شد.به صورت کل اندازه 1به صورت قابل استفاده و در ردیف  0 -1های غلظت عناصر غذایی ردیف *      

 

  

 pH مشخصات ردیف
EC 

dS/m 
Ca 

mg/L 

N O.C  P K Fe Zn  Mn Cu 

%  mg/kg 
 11/1 81/170 77/8 77/821 77/287 66/578  77/27 86/2 77/27 181/0 78/5 کمپوست )شاهد( 0پرلیت +  1پیت +  2 1
 71/10 87/207 18/1 56/801 66/817 01/872  65/25 16/2 12/21 177/1 75/5 کمپوست 5/0پرلیت +  1پیت +  5/1 2
 82/8 87/266 15/1 00/707 81/617 16/828  66/17 58/1 12/21 78/0 11/5 کمپوست 1پرلیت +  1پیت +  1 6
 28/8 07/271 11/18 18/725 85/768 81/805  11/11 71/1 7/66 786/0 11/7 کمپوست 5/1پرلیت +  1پیت +  5/0 8

 17/12 52/288 58/1 77/818 75/667 16/188  12/10 12/0 78/28 675/0 87/7 کمپوست 2پرلیت +  1پیت +  0 5

 pH مشخصات ردیف
EC 

dS/m 

Ca 

mg/L 

N O.C  P K Fe Zn Mn Cu 

%  mg/kg    
%کمپوست )شاهد( 0% خاک زراعی+ 100 1  20/7  128/0  00/7  0 10/2   70/1  85/76  62/8  08/0  18/10  87/1  
% کمپوست25زراعی + % خاک 85 2  17/7  157/0  80/10  10/0  18/1   18/2  77/81  01/5  16/0  88/10  71/0  
% کمپوست50% خاک زراعی + 50 6  15/8  207/0  2/11  61/0  78/6   71/8  55/111  21/5  07/0  67/10  87/0  
% کمپوست85% خاک زراعی + 25 8  77/8  606/0  7/12  85/0  67/5   80/8  81/128  17/5  07/0  88/18  10/0  
*5 % کمپوست 100  % خاک زراعی + 0  07/7  585/1  7/66  86/2  77/27   16/552  87/1165  76/781  17/65  07/612  71/26  

 



 های فیزیکی و شیمیایی خاک/ کاربرد کمپوست پیله بادام زمینی در بستر کشت و تأثیر آن بر ویژگی 433

 

 خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت
جرم مخصوص ظاهری در بسترهای کشت با 
اضافه شدن مقدار کمپوست پیله بادام زمینی نسبت به 

( 3010تیمار شاهد کاهش یافت. جایاسینگ و همکاران )
با افزایش حجمی کمپوست کود دامی در جایگزینی با 

کاهش جرم مخصوص ظاهری را  ساز،های دستدانهخاک
رسد بافت سلولزی پیله بادام گزارش نمودند. به نظر می

زمینی و اندازه ذرات در این کمپوست، با ایجاد تخلخل 
باال باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری نسبت به تیمار 

 بیشترین میزان تخلخل کل بستر بدون خاک شود.شاهد می
 100صد در کاربرد در 11/30درصد و بستر خاکی  19/13

درصد کمپوست و کمترین میزان تخلخل در تیمار شاهد 
درصد  99/01درصد و خاکی  02/26بستر بدون خاک 

مشاهده شد که مربوط به تأثیر کمپوست پیله بادام زمینی 
بر جرم مخصوص ظاهری بستر کشت است. به طوری که 
با افزایش نسبت حجمی کمپوست، میزان جرم مخصوص 

ر کشت کاهش یافت که متعاقباً میزان تخلخل ظاهری بست
نیز افزایش یافت. درصد ظرفیت آبی در بسترهای کشت 

آل برای کشت گیاهان بود. طبق نظر کمتر از محدوده ایده
( درصد ظرفیت آبی بسترهای 1992ناپی و باربریس )

باشد. بیشترین میزان درصد می 31تا  11کشت ایده آل 
درصد  100ظرفیت آبی در بستر بدون خاک با کاربرد 

درصد  11درصد و در بستر خاکی با  21/13کمپوست 
 درصد مشاهده شد.  39/00کمپوست 

کمترین ظرفیت آبی در بستر بدون خاک با 
درصد و در بستر  10/10درصد کمپوست  31کاربرد 

درصد  00/36درصد کمپوست  100خاکی با جایگزینی 
مشاهده شد. با افزایش نسبت کمپوست پیله بادام زمینی به 
علت افزایش تخلخل و افزایش حجم هوا، حجم آب قابل 

داری در بسترها کاهش یافت و نیاز به تناوب آبیاری نگه
در بسترهای کشت بدون خاک و خاکی، به خصوص 

درصد کمپوست را افزایش داد. با  100بسترهای حاوی 
دار کمپوست پیله بادام زمینی در بسترهای افزایش مق

ای افزایش یافت. بیشترین کشت، میزان تخلخل تهویه
درصد و  30/12ای بستر بدون خاک میزان تخلخل تهویه

درصد کمپوست  100درصد با کاربرد  91/63بستر خاکی 
 61/31ای بستر بدون خاک و کمترین میزان تخلخل تهویه

د نیز در تیمار شاهد درص 36/2درصد و بستر خاکی 
( مقدار 3001مشاهده شد. مطابق نظر ابد و همکاران )

ای در بسترهای کشت برای پرورش آل تخلخل تهویهایده
 در اثرباشد. درصد می 20 -30گیاهان زینتی بین 

با  پیله بادام زمینی جایگزینی سطوح مختلف کمپوست
پیت و خاک زراعی در بسترهای کشت، میزان جرم 

در نتیجه آن میزان  که یافته ظاهری کاهش مخصوص
. کاهش شدید جرم مخصوص یابدمیتخلخل افزایش 

ظاهری موجب تهویه زیاد و کاهش آب قابل دسترس 
 (.9و  3د )جدول وشمی

 
 خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت بدون خاک -8 جدول

 
 خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت خاکی -9 جدول

 
  

 جرم مخصوص ظاهری  مشخصات تیمار

 متر مکعب()گرم/ سانتی

 تخلخل کل

 )درصد(

 ظرفیت آبی

 )درصد(

 ایتخلل تهویه

 )درصد(

 75/21 87/18 86/67 78/0 کمپوست  0پرلیت +  1پیت +  2 1
 22/27 58/18 87/80 56/0 کمپوست 5/0پرلیت +  1پیت +  5/1 2
 11/68 15/15 77/56 87/0 کمپوست 1پرلیت +  1پیت +  1 6
 77/88 75/15 61/70 86/0 کمپوست 5/1پرلیت +  1پیت +  5/0 8
 78/56 65/17 11/82 62/0 کمپوست 2پرلیت +  1پیت +  0 5

 جرم مخصوص ظاهری  مشخصات تیمار

 (متر مکعب)گرم/ سانتی

 تخلخل کل

 )درصد(

 ظرفیت آبی

 )درصد(

 ایتخلل تهویه

 )درصد(

  77/6 16/67 11/81 68/1 % کمپوست 0% خاک زراعی + 100 1

 27/5 77/67 87/86 18/1 % کمپوست25% خاک زراعی + 85 2

 11/10 00/86 76/55 77/0 % کمپوست50% خاک زراعی + 50 6

 81/17 21/88 87/71 55/0 % کمپوست85% خاک زراعی + 25 8

 15/77 08/27 51/70 10/0 % کمپوست  0%  خاک زراعی+  100 5
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 گیرینتیجه
عنوان ضایعات به جا مانده از پیله بادام زمینی به

کشت بادام زمینی، حجم قابل توجهی دارد که کمپوست 
 .استفاده شودزینتی  گیاهان تواند در بستر کشتآن می

، نیتروژن/ کربنکمپوست پیله بادام زمینی با کاهش نسبت 
تخلخل باال و عرضه بهتر عناصر غذایی، اثر درصد 

های رشد در گیاهان مدل تحقیقاتی بیشتری را بر شاخص
بنابراین، کمپوست  .نشان داده است و دراسنا مانند بنفشه

تواند در ترکیب بستری این گیاهان زمینی می پیله بادام
درصد  00تا  11قیمت به میزان برای جایگزینی پیت گران

( 1292دراسنا )محمدی ترکاشوند و همکاران، حجمی در 
درصد حجمی در بنفشه )امیدی و عبدالمحمدی،  10و 

 که داد نشان آزمایش این نتایج ( استفاده شود.1293
 کشت بستر در بادام زمینی پیله کمپوست سطوح افزایش

 گیاه رشدهای شاخص بهبود به منجر خاکی، و خاک بدون
 10 جایگزینی خاک، بدون کشت بستر در. شد بنفشه

 کاربرد خاکی بستر در و بادام زمینی پیله درصد کمپوست
بر رشد  بهتری اثر بادام زمینی پیله درصد کمپوست 11

 اندازه و بادام زمینی پیله سلولزی بافت. داشتند گیاه بنفشه
 حد از باالتر تخلخل ایجاد با کمپوست این در ذرات
 آب کاهش و ظاهری مخصوص جرم کاهش باعث بهینه،

 ی بادام زمینیرو کمپوست پیله این از. شد دارینگه قابل
 در مناسب  pHهمچون مفید اثرات برخی افزایش وجود با

 یک صورت به مناسب، C/N نسبت و خاک بدون بستر
 از تواننمی بنابراین. کندمی عمل کننده محدود عامل
 عنوان به زمینی بادام پیله درصدکمپوست 100 حاوی بستر

 نام بنفشه گیاه کشت برای زراعی خاک و پیت جایگزین
 مطلوب شیمیایی و فیزیکی خصوصیات علت به. برد

 بدون بستر در بادام زمینی پیله درصد کمپوست 10 کاربرد
 بستر در بادام زمینی پیله درصد کمپوست 11 و خاک

 پیت، برای مناسبی جایگزین توانندمی بسترها این خاکی،
 خاک نیز و آن بودن وارداتی و بودن گران به توجه با

 اما. آیند شمار به آن خصوصیات بهبود جهت در زراعی
 اکثر در( ds/m 2-1) بهینه حد از ترپایین ECوجود 

 بسترهای در بادام زمینی پیله کمپوست حاوی تیمارهای
 مطلوب حد از باالتر pH و خاکی، و خاک بدون کشت

 از خاکی، کشت بستر در( 1/6 - 2/1) گیاهان پرورش
 پیله کمپوست از استفاده زمان در که است مواردی جمله

 قرار توجه مورد باید گیاهان کشت بستر در بادام زمینی
 .گیرد
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Abstract 

Peanut shell as a residual waste from peanut cultivation has a considerable 

volume and its compost can be used as an available source of nutrient elements 

for different plants. This study was carried out to investigate the use of peanut 

shell compost in field soil and soilless (peat-perlite ratio 2: 1) media and its 

effect on soil physical and chemical properties in Lahijan Ornamental Flower 

and Plant Research Station, in 2017. Control treatments consisted of field soil 

and peat-perlite (2:1) bedding, while peanut shell compost was used in values 

of 0, 25%, 50%, 75%, and 100% (by volume) to replace field soil and peat (2:1) 

in peat-perlite bedding. This study was conducted as a factorial experiment with 

two variables (type of media and compost levels) based on randomized 

complete block design with three replications using violet research model plant 

(Viola spp.). At the end of the experiment, physical properties of the substrates 

including total porosity, air fill porosity, water capacity, bulk density, and  

nuterients content of the substrates including Ca, N, OC, P, K, Fe, Zn, Mn, Cu, 

and also pH and EC were measured. In soilless culture, application of 50% 

peanut compost (1 peat+1 perlite+1 compost), and in soil media, application of 

75% peanut compost showed the best results for the research model plant. 

Peanut shell compost appears to have better results by reducing C/N ratios and 

increasing porosity and nutrient supply in these two substrates. Thus, peanut 

shell compost can be used to replace the expensive peats as well as improving 

soil properties for cultivation of this ornamental plant. 
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