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چکیده ضایعات آلی همانند ضایعات شهری، لجن فاضالب، کود حیوانی و دامی، کاغذ، ضایعات هرس و
بستر قارچ و هر ضایعه سبز دیگری پس از کمپوست شدن میتواند جایگزین پیت در بستر کشت شوند و

نتیجه خوبی در بر داشته باشد. پیله بادام زمینی نیز به عنوان ضایعات بجا مانده از کشت بادام زمینی
حجم قابل توجهی دارند، که با تهیه کمپوست از آن، میتوان به عنوان منبعی قابل دسترس برای
بستر کشت گیاهان زینتی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از ضایعات چای و زئولیت با توجه به

هزینه پایین، نداشتن اثر نامطلوب بر رشد گیاه و نیز به دلیل فراوانی، میتواند بعنوان جایگزین بجای
بسترهای رایج مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق سه آزمایش مستقل روی سه گیاه شامل پیچ

تلگرافی، پاپیتال و ابری نقرهای در پنج ترکیب بستر کشت شامل B1: %50 کمپوست آزوال 40%
کمپوست پوسته بادام زمینی %10 پرلیت، B2: %50 کمپوست آزوال %40 کمپوست پوسته بادام زمینی
%10 زئولیت، B3: %30 کمپوست آزوال %30 کمپوست پوسته بادام زمینی %30 کمپوست ضایعات چای
%10 پرلیت، B4: %30 کمپوست آزوال %30 کمپوست پوسته بادام زمینی %30 کمپوست ضایعات چای

%10 زئولیت و B5: %80 پیت %20 پرلیت (شاهد بین المللی) با سه گیاه در هر تیمار در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی مرکز ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی الهیجان اجرا

شد. در انتهای دوره رشد گیاه، فاکتورهای رشد شامل: ارتفاع، تعداد برگ، فاصله میان گرهها، طول
بلندترین ریشه، تعداد گره، تعداد گل، شروع گلدهی، قطر گل و قطر ساقه اندازه گیری شد. نتایج نشان
داده که بسترهای ترکیبی %۳۰ کمپوست آزوال %۳۰ کمپوست پوسته بادام زمینی %۳۰ کمپوست ضایعات
چای %۱۰ پرلیت (B3) و %۳۰ کمپوست آزوال %۳۰ کمپوست پوسته بادام زمینی %۳۰ کمپوست ضایعات

چای %۱۰ زئولیت (B4) نتایج قابل قبولی را در این تحقیق نشان دادند. بنابراین این ترکیبات برای
استفاده از کشتهای مختلف بخصوص هیدروپونیک پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: گیاهان زینتی، بستر بدون خاک، پیچ تلگرافی، پاپیتال، ابری نقرهای،
زئولیت، پیله بادام زمینی.
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