
 چکیده

عات ّزس ٍ تستز یاغذ، ضاک، یٍ داه یَاًیَد حک، لجي فاضالب، یعات شْزیّواًٌذ ضا یعات آلیضا

جِ یشت شًَذ ٍ ًتکت در تستز یي پیگشیجا تَاًذ یهوپَست شذى کپس اس  یگزیعِ سثش دیقارچ ٍ ّز ضا

حجن قاتل  یٌیشت تادام سهکعات تجا هاًذُ اس یش تِ عٌَاى ضایً یٌیلِ تادام سهیپ. در تز داشتِ تاشذ یخَت

 یٌتیاّاى سیشت گکتستز  یقاتل دستزس تزا یتِ عٌَاى هٌثع تَاى یهوپَست اس آى، کِ یِ تا تْکدارًذ،  یتَجْ

اثز ًاهطلَب تز  ًذاشتيٍ سئَلیت تا تَجِ تِ ّشیٌِ پاییي، ی زد. استفادُ اس ضایعات چایهَرد استفادُ قزار گ

در ایي  .هَرد تزرسی قزار گیزد رایج یتستزّا تجای یيجایگش تعٌَاى تَاًذ یهرشذ گیاُ ٍ ًیش تِ دلیل فزاٍاًی، 

 کشت تستزتزکیة پٌج  در ای ًقزُ اتزی پاپیتال ٍ تلگزافی، پیچشاهل گیاُ  سِآسهایش هستقل رٍی  سِ تحقیق

% کوپَست آسٍال + B2: 05 % پزلیت،05پَستِ تادام سهیٌی + % کوپَست 05% کوپَست آسٍال + B1: 05شاهل 

% کوپَست پَستِ تادام سهیٌی 05% کوپَست آسٍال + B3: 05% سئَلیت، 05% کوپَست پَستِ تادام سهیٌی + 05

% کوپَست پَستِ تادام سهیٌی + 05% کوپَست آسٍال + B4: 05% پزلیت، 05% کوپَست ضایعات چای + 05+ 

تا سِ گیاُ در % پزلیت )شاّذ تیي الوللی( 05% پیت + B5: 05% سئَلیت ٍ 05% کوپَست ضایعات چای + 05

تحقیقات گل ٍ گیاّاى ایستگاُ در گلخاًِ تحقیقاتی هزکش  کاهل تصادفی یّا کتلَدر قالة طزح ّز تیوار 

ارتفاع، تعذاد تزگ، فاصلِ هیاى  شاهل: فاکتَرّای رشذ ،در اًتْای دٍرُ رشذ گیاُ سیٌتی الّیجاى اجزا شذ.

ًتایج  ی شذ.، طَل تلٌذتزیي ریشِ، تعذاد گزُ، تعذاد گل، شزٍع گلذّی، قطز گل ٍ قطز ساقِ اًذاسُ گیزّا گزُ

 کوپَست %05+  سهیٌی تادام پَستِ کوپَست %05+ آسٍال کوپَست %05 تزکیثی تستزّایًشاى دادُ کِ 

 کوپَست %05+  سهیٌی تادام پَستِ کوپَست %05+ آسٍال کوپَست 05% ٍ( B3) پزلیت %05+  چای ضایعات

 تزای تزکیثات ایي تٌاتزایي. دادًذ ًشاى تحقیق ایي در را قثَلی قاتل ًتایج( B4) سئَلیت %05+  چای ضایعات

 .گزدد هی پیشٌْاد ّیذرٍپًَیک تخصَص هختلف کشتْای اس استفادُ

 

 ، سئَلیت، پیلِ تادام سهیٌی.یا ًقزُسیٌتی، تستز تذٍى خاک، پیچ تلگزافی، پاپیتال، اتزی  یاّاىگ کلمات کلیدی:
 


