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  چکیده
در بین گیاهان گلدانی گلدار داراي رتبه سوم  میلیارد دالر در سال 5/2با ارزش تولید  ).Pelargonium spp(گیاه شمعدانی   

انتخاب و تهیه بستر کاشت مناسب براي رشد، عامل موفقیت در تولید این گیاه  .زینتی است سطح بازار جهانی گل و گیاهان 
 زیستی کود تأثیر تحقیق این در عملکرد کیفی گیاهان افزایش بهبود راساتاي در پایدار کشاورزي اهمیت به توجه با. اشدبمی

 در تحقیق این .شده است بررسی )Pelargonium peltatum(زینتی شمعدانی پیچ  گیاه یکیف عملکرد بر) 2بارور ( فسفره
 بارور  فسفات. اجرا گردید نمونه گیاهی 256کرت آزمایشی با  64در  تکرار 4 ،تیمار 16 با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب

خاك باغچه، ماسه به همراه حاوي  بستر 8 شاملو بسترهاي مختلف کاشت ) 2 بارور کاربرد  وعدم کاربرد (سطح  2در  2
ذایی نیتروژن، پتاسیم و غدر این مطالعه وزن تر و خشک برگ، پروتئین برگ، عناصر  .انجام رسید به ترکیبات متنوع آلی

اه بیشترین تاثیر بر عملکرد کیفی گی. داري روي صفات داشتند تیمارهاي آزمایشی اثر معنی .منیزیم مورد آزمایش قرار گرفت
کمپوست ضایعات چاي + ماسه به همراه بسترهاي کاشت حاوي ترکیبات متنوع آلی مانند بسترهاي  2کاربرد فسفات بارور  در
هاي ویژگی .خاك آب بندان، مشاهده گردید+ کمپوست زباله شهري + ماسه + بندان و خاك باغچه خاك آب+ کوکوپیت + 

بندان متناسب با حدود استاندارد بستر خاك آب+ کوکوپیت + ضایعات چاي کمپوست + فیزیکی و شیمیایی بستر کاشت ماسه 
تواند منجربه کاهش مصرف و به همراه این بسترهاي کاشت می 2همچنین کاربرد فسفات بارور  .کاشت این گیاه زینتی بود

  .حتی جایگزینی مناسب براي کودهاي شیمیایی در پرورش این گیاه زینتی باشد
  

  ، ماده آلی2سفات بارور ف، تغذیه گیاهی، عملکرد کیفی، گیاه زینتیروتئین، پ :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
بین گیاهان گلدانی گلدار در سطح بازار جهانی داراي رتبه سوم  ،)24( میلیارد دالر در سال 5/2با ارزش تولید  شمعدانی گیاه  

 ).11( باشد میاي رشد، عامل موفقیت در تولید این گیاه انتخاب و تهیه بستر کاشت مناسب بر ).15(زینتی است  گل و گیاهان 
کاربرد  .)19(شود  هاي موجود در بسترهاي کاشت که حاوي کربن پایینی هستند استفاده می مواد آلی اغلب براي اصالح خاك

استفاده از . )6(شود دسترسی به مواد غذایی غیر قابل دسترس موجود در خاك براي گیاهان میبه افزایش  مواد آلی منجر
بهبود کیفیت محصوالت تواند نقش مهمی در باروري و  کودهاي زیستی با هدف حذف یا تقلیل در مصرف منابع شیمیایی می

هاي آلی و زیستی، بهبود وضعیت خاك و افزایش عملکرد گیاهی را  که، کاربرد کوددهد  نشان میها  گزارش. )20( داشته باشد
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 بر 2تاثیر بسترهاي کاشت حاوي ترکیبات مختلف آلی به همراه فسفات بارور  آزمایش این از هدف ).3(به همراه دارد 
  .بودگیاه شمعدانی  ماکروغلظت عناصر  خصوصیات فیزیولوژیک و

  
  هامواد و روش

ت کاشو بسترهاي مختلف ) کاربرد کود زیستی: 1B وعدم کاربرد  :0B( سطح 2در  2 بارور  کود زیستی فسفات این تحقیق در 
خاك + ماسه + باغچه   خاك :3M،  کمپوست زباله+  کوکوپیت+  چهغبا  خاك :2Mماسه،  +باغچه   خاك M:1( تیمار 8شامل 

+  باغچه  خاك :6M،  کمپوست زباله+ ماسه + باغچه  خاك :5Mبندان،  آب خاك + کوکوپیت + باغچه   خاك M:4 بندان، آب 
کمپوست ضایعات + ماسه : 8Mکمپوست زباله،  +ت یپکوکو + برگخاك + ماسه :7M، بندان  خاك آب+   کمپوست زباله+  ماسه
در این . گیاه مورد اجرا قرار گرفت 256با واحد آزمایشی  64 درتکرار  4تیمار،  16شامل  )بندان خاك آب + کوکوپیت + چاي

هاي  داده .گ مورد ارزیابی قرار گرفتبر منیزیمو  پتاسیم، نیتروژنو عناصر  پروتئین برگ مطالعه وزن تر و خشک برگ،
مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت و مقایسه میانگین با استفاده از   SPSSافزار آوري شده در این آزمایش توسط نرم جمع

  .درصد انجام شد 5اي دانکن در سطح آماري  دامنه  آزمون چند
  

  و بحثنتایج 
 ینبیشتر). 2جدول (ها مشاهده شد داري در صفات وزن تر و خشک برگبین گیاهان در تیمارهاي اثر متقابل اختالف معنی  

 1B8Mکننده فسفات با گیاه، به ترتیب در تیمارهاي هاي حلمقدار وزن تر و خشک در اثر ترکیبی، از تلقیح ریزسازواره
 1B6Mگرم در گیاه و  2/23با میانگین  )بندان خاك آب+ کوکوپیت + ضایعات چاي + سه ستر مابا ب 2بارور  فسفات  کاربرد(
جدول (گرم در گیاه بود  85/12با میانگین  ،) کمپوست زباله+  کوکوپیت+  باغچه با بستر خاك  2بارور  فسفات  کاربرد عدم(
 34/1به ترتیب با میانگین ) شهري کمپوست زباله+ وکوپیت ک+ باغچه  خاك  با 2بارور  فسفات   کاربرد عدم( 0B2Mتیمار ). 2
هاي اثر متقابل  ي میانگین داده نتایج مقایسه). 2جدول (ها بود گرم در گیاه داراي کمترین اثر بر وزن تر و خشک برگ 64/0و 

+ با بستر ماسه  2بارور  سفات ف  کاربرد( 1B8M تیمار. دهد داري را بین تیمارها نشان می بر درصد پروتئین برگ، اختالف معنی
درصد وزن خشک داراي بیشترین میزان پروتئین در  55/12با میانگین ) بندان خاك آب + کوکوپیت + کمپوست ضایعات چاي

وزن خشک برگ، درصد  25/1با میانگین  )ماسه+ باغچه  با بستر خاك  2بارور  فسفات   کاربردعدم ( 0B1M برگ و تیمار
+ ضایعات چاي + سه با بستر ما 2بارور  فسفات  کاربرد( 1B8Mتیمار ). 2جدول (داراي کمترین درصد پروتئین در برگ بودند 

عنصر نیتروژن برگ در مقایسه با درصد درصد از وزن خشک گیاه داراي باالترین  89/4ا میانگین ب )بندان خاك آب+ کوکوپیت 
حاوي  2فسفات بارور همچنین گیاهان کاشته شده در بستر خاك باغچه و ماسه بدون کاربرد ). 2جدول (سایر تیمارها بود 

کننده فسفات در هاي حل یح شده توسط ریزسازوارهکاشت گیاهان تلق ).2جدول (نیتروژن در برگ بودند عنصر کمترین درصد 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی بسترهاي کاشت -  1جدول 
  تاسیمپ   

(mg/kg)   
  فسفر 

 (mg/kg)   
  نیتروژن
 (%) 

 ماده آلی
(%) 

 کربن آلی
(%) 

 هدایت الکتریکی
(dS/m) 

 اسیدیته بستر
 

 تخلخل
 

 جرم حقیقی
(g/cm3) 

 جرم ظاهري
(g/cm3)   

 بستر

0/80 
0/1500 
0/900 
0/4800 
0/1200 
0/2800 
0/4000 
0/2800 

0/25 
0/54 
0/112  
0/176  
0/127  
0/210  
0/166  
0/129 

6/2 
6/2 
8/2 
8/2 
8/2 
7/3 
6/4 
8/4 

2/15 
0/16 
6/17 
8/18 
8/17 
7/18 
8/18 
0/19 

1/7 
3/9 
2/10 
3/10 
9/10 
9/10 
8/10 
0/11  

3/2    
6/3    
0/1    
4/1   
1/1   
2/2   
0/2   
7/1   

9/6 
6/7 
0/7 
6/6 
8/6  
0/7 
9/6 
4/6 

0/37    
 0/44    

0/44   
  0/43     

0/44    
 0/42     

0/45   
 0/50    

9/2 
5/2 
7/2 
3/2  
7/2 
2/2 
3/2 
1/2 

      8/1     
      4/1     

5/1 
3/1 
5/1 
3/1 
3/1 
1/1 

1 M 
2 M 
3 M 
4 M 
5 M 
6 M 
7 M 
8 M 
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گرم بر کیلوگرم از وزن خشک برگ  میلی 08/351با میانگین  )1B4M( بندان آب خاك +  کوکوپیت +باغچه   خاكبستر کاشت 
  ).2جدول (مقدار پتاسیم قابل جذب در برگ در مقایسه با سایر تیمارها گشت دار بر  افزایشی معنیمنجر به 

  
کمپوست +  کوکوپیت +باغچه   با بستر کاشت خاك 2بارور   فسفات کاربردعدم ( 0B2M تیمارگیاهان رشد یافته با همچنین 

جذب در برگ بودند  ت عنصر پتاسیم قابلظگرم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه، داراي کمترین غلمیلی 53/194با میانگین ) زباله
باغچه   خاكبا بستر کاشت  2بارور   فسفات کاربرد( 1B6Mجذب در برگ گیاهان، توسط تیمار  محتوي منیزیم قابل). 2جدول (

توجه و  ن خشک برگ افزایشی قابلزگرم بر کیلوگرم و میلی 32/852با میانگین ) بندان خاك آب+   کمپوست زباله+ ماسه + 
ماسه بدون کاربرد کود + در بررسی اثر متقابل، بستر کاشت خاك باغچه ). 2جدول (دار در مقایسه با سایر تیمارها داشت  معنی

ن خشک برگ داراي کمترین اثر بر مقدار عنصر منیزیم زگرم بر کیلوگرم و میلی 12/476با میانگین  )0B1M( زیستی
تواند با  آلی می  یستی و موادز  هاي موجود در کود شده از میکروارگانیسم مواد ترشح ). 2جدول (جذب در برگ گیاهان بود  قابل

   بهبود شرایط فیزیکی و

  
  
  
  باشند درصد نمی 5دار در سطح آماري  هاي داراي حرف مشترك از نظر آماري با توجه به آزمون دانکن داراي اختالف معنی میانگین 0 .

  
درصد پروتئین در  ).2(شوند  هاي گیاه شیمیایی خاك و افزایش جذب آب و مواد غذایی، باعث افزایش وزن تر و خشک اندام
و  بیسواس يها یافته اساس بر ).10(یابد  برگ با کاربرد کودهاي بیولوژیک و مواد آلی به واسطه تغذیه بهتر گیاهان افزایش می

 تثبیت زیستی کارایی افزایش طریق از و برده باال را فسفر قابلیت جذب توانند می فسفره زیستی کودهاي(4)  همکاران

 *پیچشمعدانیگیاه زیستی بر صفات  متقابل بسترهاي کاشت با کود مقایسه میانگین اثر  -2جدول 
 منیزیم برگ

  (mg/kg)  
 پتاسیم برگ

  (mg/kg) 
  نیتروژن برگ

  (%) 
  پروتئین برگ

         (%)       
    وزن خشک برگ

)      (g 
 وزن تر برگ 

) (g 
      تیمار      

n12/476  
k03/528  
jk  00/568  
m 12/503 
hi 12/612 
c    03/808 

i    41/604 
g   01/625 
l     43/512 
f    12/648 
e    32/728 
j     07/584 
d      23/780 
a      32/852 
h     12/616 
b      41/717 

de51/240  
f53/194  

bc59/291  
d25/253  
bc00/284  
cd75/264  
e75/220  
c00/283  

de53/244  
e00/219  
a08/351  

bc25/284  
b75/310  

cd25/265  
de25/246  
b35/311 

de   05/2  

e   46/1 
d    18/2  
d    14/2 
de 03/2 
ab  93/3 
b  55/3 
a  76/4 
d  11/2 
d  05/2 
c  68/2 
d  15/2 
c   65/2 
ab 06/4 
b 71/3  

a  89/4 

h25/1 
g47/2 
ef95/4 
e70/5 
ef90/4 
ab03/12 

de66/6 
b50/11 

h  67/1 
f 58/3 
e 86/5 
de34/6  
e    21/5 

a 21/13 
c 03/10 
a55/12  

f     67/1      
g   64/0                
d 38/4              

d 51/4    
c  08/5    
b     40/7      
e     81/3      
d40/4               
f 98/1   

g          65/0              
c94/5 
d88/4 
b25/7  
a50/8     

  c12/5    

bc10/6    

g    94/4   

h    34/1 

cd  53/15   
c85/17   
e     80/10    
c         02/17         

d      42/13      
b       60/18     

f      42/7    
h      41/1     
b         19/ 18    

b         67/19      
d          75/12      
ab         50/21     
c          20/ 16    
a          20/23      

0B1 M 
0B2 M  
0B3 M  
0B4 M  
0B5 M  
0B6 M  
0B7 M  
0B8 M  
1B1 M  
1B2 M  
1B3 M  
1B4 M  
1B5 M  
1B6 M  
1B7 M  
1B8 M 
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کننده فسفات در  هاي حل این محققان عنوان کردند که، ریزسازواره. افزایش دهند غذایی را عناصر سایر ه نیتروژن وب دسترسی
 از ناشی غذایی عناصر بیشتر فراهمی را ها ریزسازواره مثبت این اثر آنها .بیشتر موارد تاثیر مثبتی بر تثبیت نیتروژن دارند

ي مستقیمی است که، طبق  افزایش درصد پروتئین با بهبود وضعیت آب گیاه داراي رابطه .کنند ذکر می ها ي باکتر این فعالیت
مواد آلی ). 2(نسبت داد  کاشت توان به کاربرد کودهاي زیستی و مواد آلی در بستر نتایج قبلی بهبود وضعیت آب در گیاه را می

جر به بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و هاي خاك، من آلی و فعالیت ریزسازواره  در بستر کاشت با افزایش ماده
زیستی   هاي موجود در کود عالوه بر این ریزسازواره .)18و  15(شوند افزایش جذب مواد غذایی موجود در خاك توسط گیاه می

این حضور  بنابر). 13(شوند  آلی باعث افزایش فرم قابل جذب سایر عناصر غذایی در خاك می فسفره از طریق تولید اسیدهاي 
ها در اطراف ریشه و به دنبال آن افزایش جذب مواد  مواد آلی در بستر کاشت، استفاده از کود زیستی با افزایش ریزسازواره

توان دلیل افزایش جذب  غذایی در بستر کاشت با بهبود شرایط بستر کاشت و افزایش کارایی ریشه در جذب مواد غذایی را می
تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که، کاربرد کود زیستی و  طی )6(چند و همکاران  ).11و  7(ت عناصر غذایی در گیاه دانس

  .آلی در بستر کاشت منجر به افزایش مقدار عناصر غذایی بستر کاشت و گیاه شمعدانی شده است
  
  گیري نتیجه 

 + کوکوپیت + ضایعات چاي+ شت ماسه کود زیستی به همراه بسترهاي کاشت حاوي مواد آلی متنوع مانند بستر کاکاربرد 
در مجموع داراي عملکرد بهتري در مقایسه با سایر  بندان خاك آب+ کمپوست زباله + ماسه + خاك باغچه  و بندان خاك آب

خاك  + کوکوپیت + ضایعات چاي+ ماسه شده بستر کاشت   گیري خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اندازه. ندتیمارها بود
زیستی  همچنین ترکیبی از کود . تر و متناسب با حدود استاندارد بستر کاشت این گیاه زینتی بود حی مطلوبدر سط بندان آب

منظور پرورش این   براي کودهاي شیمایی به به همراه این بسترهاي کاشت، به عنوان مکمل و حتی جایگزین 2 ت بارور فسفا
قیمت و   تواند جایگزین مناسبی براي مواد آلی گران تر رشد میشود و مواد آلی استفاده شده در این بس گیاه توصیه می
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  منابع

1- Ahmad, A., Noaim A. and Hamad, H. (2004). Effect of biofertilization along with different levels 
of nitrogen fertilizer application on the growth and grain yield of hassawi rice (Oryza sativa L.). 
Scientific Journal of King Faisal University (Basic vs Applied Science). 5(2):1425-1430. 

2- Ayaga, G., Todd, A. and Brookes, P.C. (2006). Enhanced biological cycling of phosphorus 
increases its availability to crops in low-input sub-Saharan farming systems.Soil Biology and 
Biochemistry. 38: 81-90. 

3- Biswas, J.C., Ladha, J.K. and Dazzo, F.B. (2000). Rhizobia inoculation improves nutrient uptake 
and growth of low land rice. Soil Science Society of American Journal. 92: 1644–1650. 

4- Busato, J.G., Lima, L.S., Aguiar, N.O., Canellas, L.P.and Olivares, FL. (2012). Changes in labile 
phosphorus forms during maturation of vermicompost enriched with phosphorus-solubilizing and 
diazotrophic bacteria. Bioresource Technology. 110: 390–395. 

5- Chand, S., Pandey, A., Anwar, M. and Patra, D.D. (2011). Influence of integrated supply of 
vermicompost, biofertilizer, and inorganic fertilizer on productivity and quality of rose scented 
geranium (Pelargonium species). Indian Journal of Natural Products and Resources. 2(3): 375-
382. 

6- Criquet, S., Ferre, E., Farnet, A.M. and Le Petit J. (2004). Annual dynamics of phosphatase 
activities in an evergreen oak litter: influence of biotic and abiotic factors. Soil Biology and 
Biochemistry. 36(7):1111–1118. 

7- Devi, K.N., Singh, T.B., Basanta, T., Athokpam, H.S., Singh, N.B. and Shamurailatpam, D. 
(2013). Influence of inorganic, biological and organic manures on nodulation and yield of 
soybean (Glycine max Merril L.) and soil properties. Australian journal crop science. 7(9):1407-
1415. 

 

 



 

٥ 
 

 
8- Dole, J.M. and Wilkins, H.F. (1999) Pelargonium spp. In: Floriculture principles and species. 

Prentice-Hall, Upper Saddle River, N.J. 
9- Gyaneshwar, P., Kumar, G.N., Parekh, L.J. and Poole, P.S. (2002). Role of soil microorganisms 

in improving nutrition of plants. Plant and Soil. 245: 83-93. 
10- Mamba, B. and Wahome, P.K. (2010). Propagation of geranium (Pelargonium hortorum) using 

different rooting medium componets. American-Eurasian Journal of Agricultural and 
Enviromental Sciences. 7(5): 497-500. 

11- Mendes G O,  Dias C S,  Silva I R, Junior J I R,  Pereira O L,  Costa M D (2013) Fungal rock 
phosphate solubilization using sugarcane bagasse. World Journal of Microbiology and 
Biotechnology  29 (1): 43-50. 

12- Mondal, S. S., and B. Sarkar. 2005. Effect of integrated nutrient management on the growth and 
productivity of potato (Solanum tuberosum). Environment and Ecology 23: 387–391. 

13- Ngo, P.T., Rumpel, C., Ngo, Q.A., Alexis, M., Vargas, G.V., Gil, M., Dang, D.K., Jouquet, P. 
(2013). Biological and chemical reactivity and phosphorus forms of buffalo manure compost, 
vermicompost and their mixture with biochar. Bioresource Technology. 148: 401–407. 

14- Pesakovica, M., Karaklajic-Stajica, Z., Milenkovicb, S., Mitrovica, O. (2013). Biofertilizer 
affecting yield related characteristics of strawberry (Fragaria ananassa Duch.) and soil micro-
organisms. Scientia Horticulturae. 150: 238–243. 

15- Sarkar, B., S. S. Mondal, S.S. Nayak, M. Saha, and S. Biswas. 2007. Integrated nutrient 
management for the productivity and quality improvement of potato under irrigated condition. 
Potato Journal 34:99–100. 

16- Taylor, M.D., Nelson, P.V., Frantz, J.M. and Rufty, T.W. (2010). Phosphorus deficiency in 
Pelargonium: Effects on nitrate and ammonium uptake and acidity generation. Journal of Plant 
Nutrition. 33: 701-712. 

 

 

 


