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  چکیده

بررسی صفات رویشی و فیزیولوژیک گیاه برگ زینتی پتوس تحت تیمار بسترهاي مختلف کشت، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه  براي

پنج بستر کشت  کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش سه رقم پتوس (سبز، ابلق و مرمري) و هايطرح بلوك

خاك باغچه + «، »خاك باغچه+ پرلیت«، »برگ + سبوس برنجخاك باغچه + خاك«، »خاك باغچه + کمپوست آزوال«خاك باغچه، شامل 

 ازهارتفاع گیاه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن ت مانندمورد بررسی قرار گرفت. صفاتی » برگ + سبوس برنج + پرلیت + کمپوست آزوالخاك

اره، کلروفیل، کاروتنوئید و آنتوسیانین و همچنین عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ مورد ارزیابی واقع شد. نتایج و خشک شاخس

ترین میزان نیتروژن و فسفر در برگ گیاه پتوس ترین میزان کلروفیل، کاروتنوئید و آنتوسیانین مربوط به پتوس سبز، اما بیشنشان داد که بیش

ترین میزان رشد، ارتفاع، تعداد هاي مربوط به اثر ساده بستر کشت بر صفات مورد آزمایش نشان داد که بیش. نتایج دادهدست آمدابلق به

بود. نتایج » برگ + سبوس برنج + پرلیت + کمپوست آزوالخاك باغچه + خاك«و خشک متعلق به بستر پنجم یعنی  ازهبرگ و وزن ت

بستر × پتوس ابلق «شاخساره تحت تیمار  ازهترین تعداد برگ و وزن تنشان داد که بیش» کشت بستر ×رقم « کنشبرهمهاي مربوط به داده

ترین میزان کلروفیل کل مربوط به ، بیش»برگ + سبوس برنجخاك باغچه + خاك× پتوس مرمري «ترین سطح برگ تحت تیمار ، بیش»پنجم

خاك باغچه + × پتوس مرمري «هم مربوط به تیمار  bترین میزان کلروفیل و بیش» خاك باغچه + کمپوست آزوال× پتوس سبز «تیمار 

مورفولوژیک و  هايویژگیتري بر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن بسترهاي حاوي مواد آلی به خاك باغچه، اثر بیش» پرلیت

  فیزیولوژیک پتوس داشته است.

  
  

  زینتی برگام پتوس، سبوس برنج، ارقآزوکمپوست،  کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه

بـومی  خـانواده آراسـه و   از  ”Epipremnum aureum“پتوس 

یـن گیـاه (پتـوس) بـومی نـواحی      ا اسـت.  شرقی آسیا جنوب

 گرمسیري اسـت و در بـین گیاهـان خـانواده    گرمسیري و نیمه

هاي اصلی تولیـد  ). یکی از نهاده34آراسه کاربرد زیادي دارد (

 ویژه گیاهان گلـدانی، بسـترهاي  بهبراي پرورش گیاهان زینتی 

). مشکل اصلی تولیدکننـدگان گـل و   23کشت مناسب است (

 ویژه گیاهان گلدانی، فقـدان بسـترهاي کشـت   گیاهان زینتی به
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ب است، که ایـن بسـترها بـراي گیاهـان مختلـف متفـاوت       مناس

-تجزیـه مـی  ریزجانداران بسترهاي آلی در نتیجه فعالیت است. 

در طی فرآیند تجزیـه، نیتـروژن را جـذب     و ریزجانداران شوند

کنند. اگر مقـدار زیـادي مـواد آلـی در مـدت کمـی توسـط        می

ن شـود. بـی  شکسته شود بستر از نیتروژن تهـی مـی  ریزجانداران 

آیـد و  براي جذب نیتروژن رقابتی پیش مـی ریزجانداران گیاه و 

تـر، برتـري   بـیش و فعالیـت  علـت سـطح ویـژه    به ریزجانداران

ــر داشــتن  ). 7یابنــد (مــی یــک بســتر کشــت مناســب عــالوه ب

شـیمیایی و بیولوژیـک بایـد در    ی، مطلـوب فیزیکـ   هـاي ویژگی

باشد تا کـار  دسترس، نسبتاً ارزان، پایدار و به اندازه کافی سبک 

و حمل و نقل آن از نظر اقتصادي مقرون بـه صـرفه   آسان با آن 

عنوان بستر مواد مختلف مورد استفاده به هايویژگی ).26باشد (

طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر رشـد گیـاه و تولیـد        کشت، بـه 

بیان کردنـد کـه   ) 2004). ایندن و تاریس (31محصول اثر دارد (

کننده بستر کشت هـم در کشـت   الحپوسته برنج همانند یک اص

کنـد و بـا دارا بـودن    خاکی و هم در کشت بدون خاك عمل می

فسفر و پتاسیم و افزایش قابلیت جذب ایـن عناصـر   زیاد نسبت 

پوسـته   ).10(کنـد  اي به رشد گیاه کمک میطور قابل مالحظهبه

 گیـاه اي و رطـوبتی بسـتر بـه    برنج نه تنها به بهبود شرایط تغذیه

). 9شـود ( نیز می ییکند بلکه موجب افزایش منافذ هوایکمک م

مخلـوط   اسـتفاده از ) گزارش کردنـد کـه   2006دد و همکاران (

مواد آلی در دسترس محلی براي کاهش استفاده از پیـت و کـود   

ترین موردي است که در صـنعت  کیفیت گیاه، مهم اهشکبدون 

  ).6هاي گلدانی در حال انجام است (گل

طـور کلـی   سیلیکاتی سفید و خنثی است، ولی بهپرلیت ماده 

پرلیـت بـه    فزودنندارد. با ا pHخاصیت پایداري در برابر تغییر 

مـدت طـوالنی در   توان آب را به میزان زیاد و بهبستر کشت می

). در سـطح هـر ذره از پرلیـت    26داشـت ( گیاه قـرار داد  اختیار 

ایش سـطح  هاي ریز وجود دارد که باعث افـز تعداد زیادي حفره

) بـا  2014). یزدانـی بیـوکی و همکـاران (   24شـود ( ویژه آن می

روي گیاه مرزنجوش وحشی گزارش کردند که اسـتفاده   بررسی

هاي ناشی از کمپوست آزوال، رویکردي عالی براي کاهش هزینه

طـور کلـی کـاربرد کمپوسـت آزوال     از استفاده از اوره است. بـه 

ک گیـاه مرزنجـوش   تولید عملکـرد و مـاده خشـ   افزایش سبب 

 جـایگزینی  بـه  نیـاز  اصلی ). علت35اوره شد (کاربرد نسبت به 

 دسترس در همچنین .است بودن قیمت گرانو  وارداتی بسترها،

 )22ایـران (  در پرلیـت  و آزوال اننـد م موادي بودن ارزان و بودن

 سـازد می متقاعد را تولیدکنندگان بستري ترکیبات سایر به نسبت

بـا   .باشند جایگزین بسترهاي دنبالبه بودن مناسب صورت در تا

مقایسـه  پـژوهش  توجه بـه مـوارد مـذکور، هـدف اصـلی ایـن       

منظور جایگزینی بسترهاي آلی در دسترس و موجود در منطقه به

  با بسترهاي وارداتی است.

  

  هامواد و روش

  فاکتورها و صفات مورد آزمایش

کامـل   هـاي در قالب فاکتوریل بر پایه طـرح بلـوك  این آزمایش 

) Aبا دو فاکتور و در سه تکرار اجرا شد. فـاکتور اول (  تصادفی

: 3a و : پتـوس ابلـق،  2a: پتـوس سـبز،   1aشامل سه رقـم پتـوس،  

: 1b) پـنج بسـتر کشـت شـامل:     Bپتوس مرمري و فـاکتور دوم ( 

 30درصـد + کمپوسـت آزوال    70: خاك باغچه 2bخاك باغچه، 

)، 1:1:1س بـرنج ( بـرگ + سـبو  : خاك باغچه + خاك3bدرصد، 

4b 5درصد،  50درصد + پرلیت  50: خاك باغچهb خاك باغچه :

+  درصـد  20درصد + سبوس بـرنج   20برگ درصد + خاك 20

در ایـن  درصـد بـود.    20درصـد + کمپوسـت آزوال    20پرلیت 

مورفولوژیک پتوس شـامل: ارتفـاع گیـاه،     هايشاخصپژوهش 

ــرگ،   ــرگ، ســطح ب ــتعــداد ب اره و و خشــک شاخســ ازهوزن ت

کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین  مانندهاي فیزیولوژیک شاخص

مــورد  و همچنــین عناصــر نیتــروژن، فســفر و پتاســیم در بــرگ

 ارزیابی واقع شد.

  

 هاي رشد و غلظت عناصر در گیاهشاخص

ارتفاع (طول شاخه اصلی) گیاهان مورد آزمایش هـم در ابتـدا و   

د و اختالف اندازه این دو، هم در انتهاي آزمایش اندازه گرفته ش

گیـري ارتفـاع،  و آخـرین انـدازه  » میـزان رشـد  «عنوان صـفت  به
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  .بسترهاي کشت مورد آزمایش براي گیاه پتوس یمیاییفیزیکوش هايشاخص .1جدول 

Table 1. The physicochemical characteristics of the studied substrates. 

Substrate 
 

pH  
 

EC  
(dS/m) 

Organic 
content 

(%) 

N 
 (%) 

C/N K 
(mg/kg) 

P  
(mg/kg) 

Water 
holding 
capacity  

(%) 

Water 
volume 

(%) 

Air 
volume 

(%) 

Particle 
density  

)3(g/cm 

Bulk 
density  

)3(g/cm 

Garden soil 6.5 3.9 2.35 0.12 11.33 176.25 21.25 29.17  19.6 77.55  2.20  0.98 
Garden soil + 

Azolla compost 
6.6 2.4 8.74 0.43 11.79 145 22.5 46.37  23.98  72.43  1.93  0.77 

Garden soil + 
leaf mold + rice 

bran 
6.6 2.1 16.80 0.84 11.6 147.5 28.75 72.58  38.71  58.46  2.11  0.35 

Garden soil + 
perlite 

6.6 2 2.37 0.27 11.55 121.25 20 58.12  47.5  49.4  1.89  0.61 

Garden soil + 
leaf mold + rice 
bran + perlite + 
Azolla compost  

4.7 2.5 21.85 1.09 13.81 98.75 20 89.35  62.95  33.39  1.86  0.27 

Substrateکشت،  : بسترEC :الکتریکی،  رساناییcontent Organicآلی،  : مادهN ،نیتروژن :K ،پتاسیم :P ،فسفر :Water holding capacity :نگهداشـت آب  گنجایش ،Water 

volumeآب،  : حجمAir volumeهوا،  : حجمParticle density :حقیقی،  چگالیBulk density :ظاهري،  چگالیSubstrateکشت،  : بسترGarden soilباغچه،  : خاكGarden 

soil + Azolla compostآزوال،  کمپوست+  باغچه : خاكGarden soil + leaf mold + rice branبـرنج،   سـبوس +  برگخاك+  باغچه : خاكGarden soil + perlite خـاك : 

  .آزوال کمپوست+  پرلیت+  برنج سبوس+  برگخاك+  باغچه : خاكGarden soil + leaf mold + rice bran + perlite + Azolla compostپرلیت، +  باغچه

  

گـزارش شـد. سـطح بـرگ توسـط      » ارتفاع گیاه«عنوان صفت به

 گیري شد.اندازه LIGHT BOX3 Aسنج برگ مدل دستگاه سطح

ها پس از توزین وزن و خشک، نمونه ازهگیري وزن تبراي اندازه

پاکت قـرار گرفتـه و در آون    درونتوسط ترازوي دیجیتال،  ازهت

ساعت خشک شدند.  24مدت درجه سلسیوس به 105در دماي 

براي تعیین میزان کلروفیل از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد. 

نانومتر خوانده شد. سپس  660و  643طول موج  2فیل در کلرو

) در فرمـول زیـر قـرار گرفتـه و مقـادیر      Aاعداد خوانده شـده ( 

   :)20دست آمد (و کلروفیل کل به b، کلروفیل aکلروفیل 

)1         ()643A(777/0  - )660A(93/9 )=mg/mL کلروفیل (a   

)2           ()660A(81/2  - )643A(6/17 )=mLmg/ کلروفیل (b  

)3         ()643A(8/16 ) +660A(12/7 )=mg/mLکلروفیل کل (  

 3هـا در  عصارهمیزان جذب گیري میزان کاروتنوئید، براي اندازه

نانومتر قرائـت شـد. سـپس اعـداد      660و  663، 645طول موج 

) در فرمول زیر قرار داده و مقـادیر کاروتنوئیـد   Aخوانده شده (

  :)20تیمارها تعیین شد (

- )660A(69/4 مقدار کاروتنوئید =  

)4(           )663A(02/8 ) +645A(268/0 

 مزومدار و مجومـدار ها بر اساس روش میزان آنتوسیانین عصاره

در طـول مـوج    اسـپکتروفتومتر ) و با استفاده از دسـتگاه  2003(

در عصاره تهیه شده از بـرگ  ). 19شد ( گیريدازهنانومتر ان 535

غلظـت   ،عنصـر فسـفر بـه روش اسـپکتروفتومتري    غلظت گیاه، 

در بـرگ بـه   کـل  نیتـروژن  میزان فتومتر و پتاسیم با دستگاه فیلم

ها تجزیه و تحلیل داده). 8و  28( شد گیريدازهروش کجلدال ان

هـا  و مقایسـه میـانگین   MSTATCافزار آمـاري  با استفاده از نرم

  د.انجام شدرصد  5در سطح احتمال  LSDبراساس آزمون 

  

  نتایج و بحث

فیزیکی بسترهاي مورد اسـتفاده در ایـن    هايویژگی) 1جدول (

تـرین  دهـد. بـیش  کشت گیاه پتوس را نشـان مـی   برايآزمایش 

متـر مکعـب   گرم بر سـانتی  98/0ظاهري به میزان  چگالیمقدار 

مربـوط   این ویژگیترین میزان مربوط به بستر خاك باغچه و کم

برگ + سـبوس بـرنج + پرلیـت +    خاك باغچه + خاك«به بستر 

ظاهري تنهـا در بسـترهاي کشـت     چگالیبود. » کمپوست آزوال

برگ + سبوس برنج + پرلیت + کمپوسـت  خاك باغچه + خاك«

در محـدوده  » برگ + سبوس برنجخاك باغچه + خاك«و » آزوال
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بـر  طـوري کـه   تعریف شده براي گیاهان زینتی قرار داشـت، بـه  

ظاهري مطلوب براي  چگالی) 2001(نظر ابد و همکاران  اساس

متـر مکعـب تعیـین    گرم بر سانتی 40/0کمتر از هاي کشت بستر

) کـاهش  2000نظر اتیـه و همکـاران (  اساس ). بر 1شده است (

ظاهري موجـب تهویـه زیـاد و کـاهش آب      چگالیبیش از حد 

 ).2شود (قابل دسترس می

ه حقیقی مربوط به بستر خاك باغچـ  چگالیترین میزان بیش

 ایـن ویژگـی  تـرین میـزان   متر مکعب و کـم گرم بر سانتی 2/2با 

بـرگ + سـبوس بـرنج +    خاك باغچـه + خـاك  «مربوط به بستر 

متـر  گـرم بـر سـانتی    86/1بـه میـزان   » پرلیت + کمپوست آزوال

 چگـالی  ،)1972نظـر دبـوت و وردانـک (    بر اساسمکعب بود. 

ــراي بســترهاي کشــت،   ــر  4/1-0/2حقیقــی مطلــوب ب گــرم ب

 5/85تـرین میـزان تخلخـل بـا     ). بیش5متر مکعب است (نتیسا

برگ + سبوس برنج خاك باغچه + خاك«درصد مربوط به بستر 

 4/55ترین میـزان تخلخـل بـا    و کم» + پرلیت + کمپوست آزوال

درصد مربوط به بستر خاك باغچه بـوده اسـت. رونالـد و دیـان     

در ) گزارش کردند یک خاك مطلـوب یـا مـاده معـدنی     2006(

بایـد   بهینـه درصد تخلخل دارد. عموماً بسـتر کشـت    50حدود 

ی مناسـب  درصد باشد، تـا زهکشـ   85تا  75داراي تخلخل بین 

  ).24انجام شود (در آن به خوبی و تبادالت گازي داشته 

ترین میزان درصد حجمی هوا مربـوط بـه بسـتر خـاك     بیش

خـاك باغچـه +   «ترین میـزان آن مربـوط بـه بسـتر     باغچه و کم

بـوده  » برگ + سـبوس بـرنج + پرلیـت + کمپوسـت آزوال    خاك

خاك «ترین میزان درصد حجمی آب مربوط به بستر است. بیش

» برگ + سبوس برنج + پرلیت + کمپوسـت آزوال باغچه + خاك

بـر  ترین میزان آن مربوط به بستر خاك باغچه بوده اسـت.  و کم

اي ل تهویهتخلخ بهینهمقدار  ،)2001نظر ابد و همکاران ( اساس

 20-30در دامنه در بسترهاي کشت براي پرورش گیاهان زینتی 

بررسـی   ) بـه  2010برجـی و همکـاران (  ). 1(قرار دارد درصد 

جایگزینی بستر کشـت پیـت خـزه بـا ضـایعات چـاي، پوسـت        

عنوان بسترهاي کاشـت گیاهـان   درخت، پوست برنج و آزوال به

تـاه در ایـن   گلدانی پرداختنـد و بـا پـرورش گـل جعفـري پاکو     

بسترها به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه کمپوسـت پوسـت درخـت        

توانـد  صـورت خـالص و یـا در ترکیـب بـا مـواد دیگـر، مـی        به

  ).3جایگزین مناسبی براي پیت خزه باشد (

خـاك  «آب مربـوط بـه    شتنگهداگنجایش ترین مقدار بیش

» برگ + سبوس برنج + پرلیت + کمپوسـت آزوال باغچه + خاك

خاك باغچه + «درصد بود اما در بسترهاي کشت  4/89به میزان 

بـا  » برگ + سبوس برنجخاك باغچه + خاك«و  1/58با » پرلیت

 ،)1993نظـر نـاپی و بـاربریس (   بـر اسـاس    .درصد بود 58/72

تا  55در دامنه بسترهاي کشت بهینه در آب گنجایش نگهداشت 

درصـد  رسـد  بـه نظـر مـی   ) بنـابراین  20(قـرار دارد  درصد  85

در بســترهاي کشــت ذکــر شــده در   جــایش نگهداشــت آبگن

تـرین میـزان   بـراي کشـت گیاهـان بـود. امـا کـم      بهینه محدوده 

آب هم مربوط بـه بسـتر خـاك باغچـه بـه       شتنگهداگنجایش 

را در افزایش درصد آن توان علت درصد بود که می 2/29میزان 

حجمی هوا در این بستر دانست که سبب کاهش حجم آب قابل 

  در بستر شد. نگهداري

در جدول نیز شیمیایی بسترهاي مورد آزمایش  هايشاخص

تـا   5/6اکثر بسترها بین  pH) آورده شده است. هرچند میزان 1(

خـاك  «مربـوط بـه بسـتر پـنجم      pHترین میـزان  بود اما کم 6/6

» برگ + سبوس برنج + پرلیت + کمپوسـت آزوال باغچه + خاك

کار رفته به جـز  رهاي کشت بهبست pHبود. دامنه تغییرات  7/4با 

بهینه بـراي پـرورش گیاهـان زینتـی      pHبستر پنجم در محدوده 

مربـوط بـه بسـتر     ECترین میزان قرار داشت. بیش )5-7یعنی (

در  ECترین میـزان  زیمنس بر متر) و کمدسی 9/3( خاك باغچه

زیمنس بـر متـر) مشـاهده    دسی 2» (خاك باغچه + پرلیت«بستر 

بـه جـز    بررسـی ر تمام بسترهاي کشت مـورد  د ECشد. مقدار 

زیمنس بر متر) دسی 1-3بستر خاك باغچه در محدوده مناسب (

 براي رشد پتوس قرار داشت.

بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه میـزان        )2004پاداشت دهکایی (

 EC( تر از اسـتاندارد بیشهاي چاي و آزوال شوري در کمپوست

ایـن   ي اسـتفاده از ) است و بـرا زیمنس بر متردسی 2/2بیش از 

در  ).21ها باید با موادي مانند پرلیـت مخلـوط شـود (   کمپوست
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پژوهش حاضر نیز ترکیب خاك باغچه با پرلیـت سـبب کـاهش    

 2تـر از  بـیش  ECشوري بستر شد. شوري بـیش از انـدازه (بـا    

-هاي بستر و یا آب آبیاري، مـی ) در مخلوطزیمنس بر متردسی

). 23یـا گیـاه را از بـین ببـرد (     تواند رشد گیاه را کاهش دهد و

ترین میزان نیتروژن مربـوط بـه   و بیشترین مقدار مواد آلی بیش

بـرگ + سـبوس بـرنج +    خاك باغچه + خـاك «بستر پنجم یعنی 

ترین مقدار مواد آلـی و نیتـروژن   و کم» پرلیت + کمپوست آزوال

  مربوط به بستر خاك باغچه بود.

ـ  شیمیایی بستر به هايشاخص أثیر بـر کیفیـت گیـاه،    دلیـل ت

قابلیت انحالل مواد غذایی  براهمیت زیادي دارد، چون مستقیماً 

مربـوط   C/Nترین میزان بیش ).32ها تأثیر دارند (و نگهداري آن

مربـوط بـه بسـتر     C/Nتـرین میـزان   و کم 8/13با بستر پنجم به 

در تمام بسـترهاي   C/Nبود. دامنه تغییرات  3/11خاك باغچه با 

رد آزمایش تقریباً برابر بـود. دیویـد سـون و همکـاران     کشت مو

 C/Nهـاي داراي نسـبت   ) گزارش کردند کـه کمپوسـت  1999(

). 4بـراي تولیـد گیاهـان زینتـی مناسـب هسـتند (       20تـر از  کم

گـرم) مربـوط   گرم در کیلومیلی 25/176ترین میزان پتاسیم (بیش

گـرم  میلـی  75/98ترین میزان پتاسیم (به بستر خاك باغچه و کم

خـاك باغچـه +   «گـرم) مربـوط بـه بسـتر پـنجم یعنـی       در کیلو

بـوده  » برگ + سـبوس بـرنج + پرلیـت + کمپوسـت آزوال    خاك

خـاك باغچـه +   «ترین میزان فسفر مربـوط بـه بسـتر    است. بیش

-میلی 31/7ترین میزان پتاسیم (و کم »برگ + سبوس برنجخاك

و  »غچه + پرلیـت خاك با« گرم) مربوط به بسترهايگرم در کیلو

برگ سبوس بـرنج + پرلیـت + کمپوسـت    خاك باغچه + خاك«

بوده است. فسفر در تولید و انتقـال انـرژي نقـش دارد و    » آزوال

  ).15( کندکمبود فسفر، رشد گیاه را محدود می

)، اثـر سـاده   2ها (جدول براساس نتایج تجزیه واریانس داده

ر ارتفـاع گیـاه   رقم و بستر کاشت در سطح احتمال یک درصد ب

بر این » بستر کشت× رقم «اثر برهمکنش دار بود اما پتوس معنی

هـاي مربـوط   دار نشد. بر اساس مقایسه میانگین دادهصفت معنی

ترین ارتفاع مربوط بـه  )، بیش3به اثر رقم بر ارتفاع گیاه (جدول 

ترین ارتفاع مربوط به پتوس مرمري است، رقم پتوس سبز و کم

شـود.  درصد بین ارقام پتـوس دیـده مـی    200لغ بر که تفاوتی با

هاي مربوط به اثر بستر کشـت بـر   همچنین مقایسه میانگین داده

ترین ارتفاع گیاه مربـوط بـه بسـتر    ارتفاع گیاه نشان داد که بیش

بـرگ + سـبوس بـرنج + پرلیـت +     خاك باغچه + خـاك «پنجم 

چه بود ترین ارتفاع هم مربوط به خاك باغو کم» کمپوست آزوال

ــدول  ــاگون در   4(ج ــوالت گون ــرد محص ــی عملک ). در بررس

هاي مختلف عنوان شده اسـت کـه دامنـه واکـنش گیـاه      پژوهش

براي رشد و نمو به عوامل مختلفی بسـتگی دارد؛ از جملـه ایـن    

هاي بسـتر و رطوبـت مـورد نیـاز در     شاخصتوان به عوامل می

) 2007(). گول و همکاران 14طول فصل رشد گیاه اشاره کرد (

طـور  بـه  خیـار  درهـا  گزارش کردند که طول ساقه و تعداد گـره 

). در پـژوهش  9داري تحت تأثیر نوع بسـتر قـرار گرفـت (   معنی

ترین میزان ماده آلی و نیتروژن در بستر کشت پـنجم  حاضر بیش

ترین میزان آن در بستر خاك باغچه مشاهده شد. همچنـین  و کم

ین ارتفاع گیاه هم مربـوط  تربر اساس نتایج پژوهش حاضر بیش

ترین ارتفاع هم مربوط به خاك باغچـه بـود.   به بستر پنجم و کم

تـر  تواند به دلیـل جـذب بـیش   افزایش ارتفاع در بستر پنجم می

  باشد.نیتروژن توسط گیاه در این بستر 

ها نشـان داد کـه اثـر سـاده رقـم،      نتایج تجزیه واریانس داده

درصـد بـر    1در سطح آماري ها بستر کشت و اثر برهمکنش آن

). براساس مقایسه 2دار شده است (جدول میزان رشد گیاه معنی

ترین میزان رشد مربوط به رقم پتـوس سـبز   ها بیشمیانگین داده

ترین میزان رشد مربوط به پتوس مرمري متر) و کمسانتی 6/77(

). همچنـین نتـایج مقایسـه    3متـر) اسـت (جـدول    سانتی 4/28(

هاي مربوط به اثر بستر کشت بر میـزان رشـد گیـاه    میانگین داده

 تـرین میـزان رشـد مربـوط بـه بسـتر پـنجم و       نشان داد که بیش

هـاي  ترین میزان رشد هم مربوط به خـاك باغچـه بـود. داده   کم

رشـد گیـاه    بـر میـزان  » بستر کشت× رقم «مربوط به اثر دوگانه 

یـب  ترین میزان رشد تحت ترکدهد که بیش) نشان می4(جدول 

متـر  سـانتی  111با  »خاك باغچه + پرلیت× پتوس سبز «تیماري 

× سـبز   پتـوس «دست آمد که از نظر آماري با ترکیب تیمـاري  به

  + سـبوس  برگخاكخاك باغچه + × پتوس سبز و » بستر پنجم
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 .سه رقم پتوس (سبز، ابلق و مرمري) بررسیهاي کشت مختلف بر صفات مورد بسترمقایسه میانگین اثر . 4جدول 

Table 4. The means comparison for the effect of different substrates on the recorded traits of the three pothos cultivars.  

Substrate Height 
(cm) 

Growth 
(cm) 

Leaf no. Leaf area 
(mm2/pla

nt) 

Shoot fresh weight 
(g/plant) 

Shoot dry 
weight 

(g/plant) 

N 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

Garden soil 25.06 c 17.33 c 6.78 c 45.74 ab 21.38 b 1.88 b 0.041a 20.46b 165.8a 
Garden soil + 

Azolla compost 
35.28 bc 32.06 bc 10.00bc 51.24 a 36.31 b 3.58 b 0.027c 21.94a 129.0b 

Garden soil + 
leaf mold + rice 

bran 

57.50 
abc 

52.50 ab 12.33b 52.36 a 39.92 b 3.36 b 0.028b 20.24b 127.0b 

Garden soil + 
perlite 

61.50 ab 64.44 a 13.4b 43.00 b 39.00 b 3.97 b 0.023 d 19.71 b 107.3 c 

Garden soil + 
leaf mold + rice 
bran + perlite + 
Azolla compost 

72.50 a 73.50 a 19.22a 47.70 ab 66.51 a 8.40 a 0.027 c 19.86 b 102.0 c 

Similar letter(s) in each column implies the lack of a significant difference at the P < 0.05 level based on the LSD test.  
  .است LSDدرصد بر اساس آزمون  5سطح احتمال  دار درحروف مشترك در ستون نشانگر عدم اختالف معنی

Substrateکشت،  : بستر)cm( Heightارتفاع : )مترسانتی( ،)cm( Growthرشد : )مترسانتی( ،Leaf noبرگ،  : تعداد)/plant2mm( Leaf areaبرگ : سطح )مترمربع میلی

: N (%)، )بوته در گرم( شاخساره خشک : وزنShoot dry weight (g/plant) ،)بوته در مگر( شاخساره ازهت : وزنg/plant) Shoot fresh weight، ()به ازاء گیاه

: Garden soil + Azolla compostباغچه،  : خاكGarden soil، )کیلوگرم بر گرممیلی( : پتاسیمK )mg/kg(، )کیلوگرم بر گرممیلی( : فسفرP )mg/kg(، (%) نیتروژن

پرلیت، +  باغچه : خاكGarden soil + perliteبرنج،  سبوس+  برگخاك+  باغچه : خاكGarden soil + leaf mold + rice branآزوال،  کمپوست+  باغچه خاك

Garden soil + leaf mold + rice bran + perlite + Azolla compostآزوال. کمپوست+  پرلیت+  برنج سبوس+  برگخاك+  باغچه : خاك  

  

تـرین میـزان رشـد تحـت     . کـم داري نداشت) تفاوت معنیبرنج

متـر)  سـانتی  33/4( خاك باغچه× پتوس مرمري ترکیب تیماري 

  ).1آمد (شکل  دستبه

نیتروژن کم سبب افزایش سمیّت برخی مواد آلی موجود در 

بستر و نیـز افـزایش غیرمتحـرك شـدن برخـی عناصـر معـدنی        

). 15دنبـال دارد ( شود که در نتیجه کـاهش رشـد گیـاه را بـه    می

 هـاي ویژگـی ) بیـان کـرد کـه داشـتن     1996پا و همکـاران ( مالو

فیزیکی و شیمیایی مناسب در بستر، موجـب جـذب بهتـر مـواد     

). 17د (وشـ مـی یـت و کیفیـت بهتـر گیـاه     غذایی و در نتیجه کمّ

تر دراسـنا را در  ) رشد مناسب2009پاداشت دهکایی و غالمی (

نیتـروژن   ویـژه تر مواد غذایی بهبیشبسترهایی که داراي غلظت 

 .)22دست آوردند (هاي فیزیکی مناسبی داشتند بهو ویژگی هبود

در آزمایش حاضر نیز، بسترهاي حاوي مواد آلی از جمله بسـتر  

تر نسبت به خاك خاطر داشتن نیتروژون و مواد آلی بیشپنجم به

ترین رشد در هر سه رقم پتوس شده است. باغچه، موجب بیش

شیمیایی بهتر در بسترهاي  وی یزیکعلت این امر وجود شرایط ف

  ).1مذکور نسبت به بستر خاك باغچه (شاهد) است (جدول 

ها، اثر ساده رقم و بستر کاشت براساس تجزیه واریانس داده

» کشـت  بستر× رقم « کنشبرهماثر درصد و  1در سطح احتمال 

دار بـوده اسـت   درصد بر تعـداد بـرگ معنـی    5سطح آماري  در

هاي اثر رقم بر تعداد برگ مقایسه میانگین داده ). نتایج2(جدول 

ترین تعداد برگ ) نشان داد که پتوس ابلق بیش2پتوس (جدول 

ترین تعداد برگ را داشت که از نظر آمـاري  و پتوس مرمري کم

  ).3داري نداشت (جدول با پتوس سبز تفاوت معنی

هاي مربوط به اثر بستر کاشت بر تعـداد  مقایسه میانگین داده

خـاك  «تـرین تعـداد بـرگ تحـت تیمـار      برگ نشان داد که بیش

 ترین تعداد برگ هم مربوط به بستر خاكو کم» باغچه + پرلیت

هـاي مربـوط بـه    مقایسـه میـانگین داده   .)4(جـدول  باغچه بود 

 ) حاکی از ایـن اسـت  2کنش تیمارها بر تعداد برگ (شکل برهم

عـداد بـرگ و   تـرین ت بـیش  »بستر پـنجم × پتوس ابلق «که تیمار 

تـرین تعـداد بـرگ را    کـم » خاك باغچـه × مرمري  پتوس«تیمار 

   تر باعـث متـراکم شـدن گیـاه و در    داشته است. تعداد برگ بیش
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در سطح  داریف معنحروف مشترك در ستون نشانگر عدم اختال( رشد پتوس زانیبر م »بستر کشت× رقم « کنشبرهماثر مقایسه میانگین  .1شکل 

 .)است LSDدرصد بر اساس آزمون  5احتمال 

Fig. 1. The means comparison of the interaction effect of cultivar × substrate on the pothos growth rate (Values followed by the same 

letter(s) are not significantly different at P < 0.05 according to the LSD test). 

 

  
  

در سطح  داریحروف مشترك در ستون نشانگر عدم اختالف معن( بر تعداد برگ پتوس »بستر کشت× رقم « کنشبرهممقایسه میانگین اثر  .2 شکل

  ).است LSDدرصد بر اساس آزمون  5احتمال 

Fig. 2. The means comparison of the interaction effect of cultivar × substrate on the leaf number of the pothos (Values followed by 

the same letter(s) are not significantly different at P < 0.05 according to the LSD test). 
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در سطح  داریحروف مشترك در ستون نشانگر عدم اختالف معن( بر سطح برگ پتوس »بستر کشت× رقم « کنشبرهممقایسه میانگین اثر  .3ل شک

 ).است LSDدرصد بر اساس آزمون  5احتمال 

Fig. 3. The means comparison of the interaction effect of cultivar × substrate on the leaf area of the pothos (Values followed by the 
same letter(s) are not significantly different at P < 0.05 according to the LSD test). 

  

تر گیاه خواهد شد. در پژوهش نتیجه زیبایی و بازارپسندي بیش

ترین تعداد برگ مربوط به پتوس ابلق بـود؛ یکـی از   حاضر بیش

هاي توان ظهور ساقهدالیل افزایش تعداد برگ در این رقم را می

اش تر نسبت به ارقـام دیگـر عنـوان کـرد کـه نتیجـه      فرعی بیش

افزایش تعداد برگ در آن است. براساس نتایج آزمایش حاضـر،  

ترین تعداد برگ در بستر پنجم یعنی خاك باغچه همراه بـا  بیش

دسـت  به »برگ + سبوس برنج + پرلیت + کمپوست آزوالخاك«

  آمد.

اثر ساده  دهد که) نشان می2ها (جدول تجزیه واریانس داده

 1در سـطح آمـاري   » بسـتر کاشـت  × رقم «کنش رقم و اثر برهم

درصـد بـر    5درصد و همچنین اثر ساده بستر کاشت در سـطح  

هـاي مربـوط بـه اثـر رقـم      دار بوده اسـت. داده سطح برگ معنی

 ترین سطح برگ مربوط به رقمدهد که بیش) نشان می3(جدول 

ابلـق بـوده اسـت.     ترین سطح برگ مربوط به رقـم مرمري و کم

) 4هاي مربوط به اثر بستر کاشـت (جـدول   مقایسه میانگین داده

خاك باغچه «ترین سطح برگ تحت تیمار دهد که بیشنشان می

خاك « البته با تیمارآمد که  دستبه» برگ + سبوس برنج+ خاك

تـرین  داري نداشـت. کـم  تفاوت معنی »باغچه + کمپوست آزوال

دسـت آمـده   بـه  »ك باغچه + پرلیـت خا«سطح برگ تحت تیمار 

تیمارهـا   کنشبرهماثر هاي مربوط به است. مقایسه میانگین داده

× پتوس مرمـري  «ترین سطح برگ تحت تیمار بیشنشان داد که 

ترین سطح بـرگ  و کم »برگ + سبوس برنجخاك باغچه + خاك

دسـت  بـه  »خاك باغچه + پرلیـت × پتوس ابلق «مربوط به تیمار 

هستند. بیرون  يها ارتباط بین گیاهان و هوا). برگ3آمد (شکل 

هـا  هاي جدید، افزایش اندازه برگتوسعه سطح برگ شامل برگ

هاي مسن است. سطح برگ میزان نور ورودي بـه  و ریزش برگ

 ؛کنـد مـی  کنترل راهواي بیرون تاج و تبادالت گازي بین گیاه و 

ــه، میــزان فتوســنتز و م  ــد اولی ــابراین میــزان تولی ــزان تعــرق بن ی

  ).23همبستگی مثبتی با سطح برگ دارد (

دست آمده از اثر تیمارهاي هاي بهنتایج تجزیه واریانس داده

دهـد  ) نشان می2شاخساره (جدول  ازهآزمایشی بر میزان وزن ت

بـر ایـن   » بستر کاشـت × رقم « کنشبرهماثر که اثر ساده بستر و 

شـد امـا اثـر    دار در سطح احتمال یک درصد آماري معنیصفت 

دار نبـوده اسـت. مقایسـه میـانگین     ساده رقم بر این صفت معنی

ــ داده ــر وزن ت  ازههــاي حاصــل از بســترهاي کشــت مختلــف ب

ـ  دهـد کـه بـیش   ) نشان مـی 4شاخساره (جدول   ازهتـرین وزن ت
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شاخساره مربوط به بستر پنجم بود و سایر تیمارها از نظر آماري 

هاي مربوط سه میانگین دادهداري باهم نداشتند. مقایتفاوت معنی

تـرین وزن  نشان داد که بـیش » بستر کشت× رقم «کنش به برهم

دسـت  بـه  »بستر پـنجم × پتوس ابلق «تازه شاخساره تحت تیمار 

× پتـوس ابلـق   «ترین مقدار این صفت مربوط به تیمار آمد و کم

  بود. »خاك باغچه

ک نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن خشـ 

) نشان داد که اثر ساده بستر بر ایـن صـفت   2شاخساره (جدول 

اسـت. امـا اثـر سـاده     دار شده در سطح احتمال یک درصد معنی

دار کنش تیمارها بر وزن خشک شاخسـاره معنـی  رقم و اثر برهم

تـرین وزن  ها نشان داد که بـیش نبوده است. مقایسه میانگین داده

بـود امـا سـایر تیمارهـا      پـنجم خشک شاخساره مربوط به تیمار 

در  ).3داري از نظر آماري بـاهم نداشـتند (جـدول    تفاوت معنی

ترین وزن تازه و خشک اندام هوایی و ریشه گـل  پژوهشی بیش

کمپوست و ماسه جعفري مربوط به ترکیب خاك باغچه با ورمی

تـرین وزن تـازه و خشـک    در پـژوهش حاضـر بـیش    ).27بود (

م بـود و سـایر تیمارهـا از نظـر     شاخساره مربوط به تیمـار پـنج  

توانـد  داري باهم نداشتند. ایـن موضـوع مـی   آماري تفاوت معنی

مؤید این نکته باشد که شرایط مناسب رشد گیاه، شامل رطوبت، 

هـاي فیزیکـی و شـیمیایی بـراي گیـاه در      تهویه و دیگر ویژگـی 

بسترهاي مختلف متفاوت است. این یافتـه توسـط پژوهشـگران    

است، ایـن   ) تأیید شده2018ساواس و گرودا ( دیگري از جمله

پژوهشگران بیان داشتند که بستر انتخاب شده باید طوري باشـد  

هـاي فیزیکـی و   تـرین شـرایط را از لحـاظ ویژگـی    که مناسـب 

  ).30شیمیایی براي گیاهان فراهم کند (

)، اثـر فاکتورهـاي   2ها (جدول براساس تجزیه واریانس داده

و کـل در   a ،bها بر میزان کلروفیل کنش آنآزمایشی و اثر برهم

است، اما تنها اثـر سـاده    دار شدهسطح احتمال یک درصد معنی

دار نبـوده اسـت. مقایسـه    معنـی  aبستر کشت بر میزان کلروفیل 

ترین میزان کلروفیل ) نشان داد که بیش3ها (جدول میانگین داده

a ،b ن مربـوط بـه   ترین میزان آو کل مربوط به پتوس سبز و کم

پتوس مرمري بود. مقایسه میانگین اثر بسترهاي مختلـف کشـت   

تـرین مقـدار ایـن    و کل نشان داد کـه بـیش   bبر میزان کلروفیل 

ترین میـزان  و کم» خاك باغچه + پرلیت«صفات مربوط به تیمار 

کـنش  نتایج اثر بـرهم ). 4ها مربوط به بستر پنجم بود (جدول آن

و کلروفیل کـل مربـوط    aزان کلروفیل ترین مینشان داد که بیش

و » خــاك باغچــه + کمپوســت آزوال× پتــوس ســبز «بــه تیمــار 

× پتـوس مرمـري   «مربوط بـه تیمـار    bترین میزان کلروفیل بیش

مربوط بـه   aترین میزان کلروفیل کم بود.» خاك باغچه + پرلیت

برگ + سبوس برنج خاك باغچه + خاك× پتوس مرمري «تیمار 

پتـوس  «مربوط به تیمار  b، کلروفیل »مپوست آزوال+ پرلیت + ک

تـرین  و همچنـین کـم   »خاك باغچه + کمپوست آزوال× مرمري 

خـاك  × پتوس مرمـري  «میزان کلروفیل کل مربوط به تیمارهاي 

بـود   »بستر پـنجم × پتوس مرمري «و  »باغچه + کمپوست آزوال

  ).4(شکل 

مربـوط   و کل a ،bترین میزان کلروفیل در این پژوهش بیش

به رقم پتوس سبز بود. رنگ بـرگ، کـه بـا مقـدار کلروفیـل آن      

همبستگی نزدیک دارد، تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند مرحلـه  

رشد گیاه، رقم، ضخامت برگ، تراکم گیـاه و دیگـر فاکتورهـاي    

 بـرگ  فیزیولوژیـک  هـاي ). ویژگـی 16آب و هوایی قـرار دارد ( 

 وضـعیت آبـی گیـاه    و کلروپالسـت کارکرد سلول، مانند ساختار

طـور  ). بـه 33کلروفیل برگ داشته باشـد (  بر مهمی آثار تواندمی

عنوان یک معیار بسیار مفید همواره براي کلی، مقدار کلروفیل به

گیـرد  ارزیابی وضعیت فیزیولوژیک گیاه مـورد توجـه قـرار مـی    

)13.(  

هـا، اثـر سـاده رقـم بـر میـزان       براساس تجزیه واریانس داده

دار بوده است، امـا  در سطح احتمال یک درصد معنی کاروتنوئید

بـر میـزان   » بستر کشـت × رقم «کنش اثر بستر کاشت و اثر برهم

تـرین میـزان   ). بـیش 2دار نبوده اسـت (جـدول   این صفت معنی

ترین میزان آن مربوط کاروتنوئید مربوط به رقم پتوس سبز و کم

 )2005( ). مري و همکـاران 3به رقم پتوس مرمري بود (جدول 

گزارش دادند که میزان ترکیبات فنولی و کاروتنوئیـد بـه میـزان    

عنـوان  کاروتنوئیـدها بـه   زیادي به نوع گونه و رقم بستگی دارد.

 اند کـه  هاي فتوسنتزي و غیرفتوسنتزي شناخته شدهحامی رنگیزه
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 داریحروف مشترك در ستون نشانگر عدم اختالف معن( کل پتوس لیکلروف زانیبر م »ر کشتبست× رقم « کنشبرهممقایسه میانگین اثر  .4شکل 

  .)است LSDدرصد بر اساس آزمون  5در سطح احتمال 

Fig. 4. The means comparison of the interaction effect of cultivar × substrate on the total chlorophyll of the pothos (Values followed 

by the same letter(s) are not significantly different at P < 0.05 according to the LSD test) 

  

هـاي کوتـاه را بگیرنـد و بـا     توانند انرژي اضافی طـول مـوج  می

اکسـیدانی از  هاي اکسیژن تولید شده نقـش آنتـی  گرفتن رادیکال

ـ    نظـر مـی  ). بـه 18خود بروز دهنـد (  ایی رسـد پتـوس سـبز توان

موجـب افـزایش   همین امر تري در جذب عناصر داشته که بیش

  .و افزایش میزان کاروتنوئیـد شده است.هاي فتوسنتزي اندام

بـر میـزان   نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سـاده رقـم   

دار بوده است اما اثر در سطح آماري یک درصد معنیآنتوسیانین 

بـر میـزان   » کشـت  سـتر ب× رقـم  « کـنش برهماثر بستر کاشت و 

تـرین میـزان   ). بـیش 2دار نبوده اسـت (جـدول   آنتوسیانین معنی

ترین میزان آن مربوط پتوس سبز و کمرقم آنتوسیانین مربوط به 

ترکیبـات شـیمیایی در    ).3پتوس مرمـري بـود (جـدول    رقم به 

رقـم،  ماننـد  گیاهان تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونـی زیـادي   

-ه، مرحله بلوغ، شرایط محیطی و ویژگیزمان برداشت، سن گیا

 ).29گیرد (هاي ژنتیکی قرار می

اثر ساده رقم در سطح احتمال پنج درصد و اثر بستر کاشـت  

درصـد بـر    1در سطح آمـاري  » بستر کشت× رقم « کنشبرهمو 

). نتایج نشان داد که 2دار بوده است (جدول میزان نیتروژن معنی

ربوط بـه پتـوس ابلـق و پتـوس     ترین میزان نیتروژن برگ مبیش

تـرین میـزان   ). بسـتر خـاك باغچـه بـیش    3مرمري بود (جدول 

برگ + خاك باغچه + خاك«نیتروژن برگ را داشت و تیمارهاي 

بـرگ + سـبوس بـرنج +    خاك باغچه + خـاك «و » سبوس برنج

ترین میزان نیتروژن برگ را داشتند کم» پرلیت + کمپوست آزوال

ست بـاوجود اینکـه بسـتر پـنجم داراي     ). شایان ذکر ا4(جدول 

در خاك باغچه نیتروژن ترین نیتروژن بود ولی میزان جذب بیش

× رقم «هاي مربوط به اثر تر بوده است. مقایسه میانگین دادهبیش

ترین نیتروژن بـرگ تحـت تیمـار    نشان داد که بیش» بستر کشت

تـرین نیتـروژن   دست آمـد و کـم  به »خاك باغچه× پتوس ابلق «

خـاك باغچـه + کمپوسـت    × ابلـق   پتوس«رگ مربوط به تیمار ب

ترین عناصر غـذایی ضـروري و   . نیتروژن یکی از مهمبود »آزوال

شود و نقش مهمی در تغذیه مؤثر در تمام عمر گیاه محسوب می

هاي فقیر از مواد آلی، بنابراین در خاك ؛و متابولیسم گیاهان دارد

دسـت آمـده   نتـایج بـه   ).25یک عنصر محدودکننده رشد است (

دهد که ارقام مختلف توان متفـاوتی در جـذب عناصـر    نشان می

 در آزمایش حاضر پتـوس ابلـق در   ؛دننیتروژن دار ویژهغذایی به

هـا را نشـان   ترین انباشت این عنصـر در بـرگ  خاك باغچه بیش

 ) بــا22داده اســت. براســاس گــزارش برخــی از پژوهشــگران (
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در  داریحروف مشترك در ستون نشانگر عدم اختالف معن(بر میزان فسفر برگ پتوس » بستر کشت× رقم « کنشبرهماثر مقایسه میانگین  .5شکل 

  ).است LSDدرصد بر اساس آزمون  5سطح احتمال 

Fig. 5. The means comparison of the interaction effect of cultivar × substrate on the leaf phosphorus (Values followed by the same 
letter(s) are not significantly different at P < 0.05 according to the LSD test). 

  

کننده خاك، امکان کاهش جـذب  افزایش مقدار ماده آلی اصالح

برخی از عناصر (مانند نیتـروژن) توسـط گیاهـان زینتـی وجـود      

موجـب   دارد. نتایج پژوهش حاضر نیز نشـان داد خـاك باغچـه   

جذب بهتر نیتروژن توسط گیاه در مقایسه با سایر بسـترها شـده   

  است.

) نشـان داد کـه اثـر سـاده     2ها (جدول تجزیه واریانس داده  

 1هـا در سـطح آمـاري    کنش آنرقم، اثر بستر کاشت و اثر برهم

دار بوده اسـت. براسـاس نتـایج    درصد بر میزان فسفر برگ معنی

ترین میزان فسفر برگ مربوط بـه  )، بیش3دست آمده (جدول به

خـاك باغچـه +   «دسـت آمـد. تیمـار    پتوس ابلق و پتوس سبز به

ترین میزان فسفر برگ را داشـت و میـزان   بیش» کمپوست آزوال

گـرم بـر   میلـی  71/19تـا   46/20فسفر در سایر تیمارها در دامنه 

داري بـا  کیلوگرم متغیر بودند کـه از نظـر آمـاري تفـاوت معنـی     

هاي مربوط به ). مقایسه میانگین داده4داشتند (جدول یکدیگر ن

ترین فسـفر  ) نشان داد که بیش5(شکل » بستر کشت× رقم «اثر 

خـاك باغچـه + کمپوسـت    × پتوس ابلق «برگ تحت تیمارهاي 

تـرین  دست آمـد و کـم  به خاك باغچه× پتوس مرمري و » آزوال

 »پـنجم بسـتر  × مرمري  پتوس«میزان فسفر برگ مربوط به تیمار 

تـرین میـزان فسـفر در بـرگ گیـاه      بود. در آزمایش حاضر بـیش 

بود. با توجه بـه  » خاك باغچه + کمپوست آزوال«مربوط به بستر 

ها با مشکل مواجـه اسـت، لـذا    که جذب فسفر در اکثر خاكاین

عنـوان یـک مـاده    رسد اسـتفاده از کمپوسـت آزوال بـه   نظر میبه

از طریـق جلـوگیري از    ) به جذب فسفر23کننده خاك (اصالح

  رسوب در خاك کمک کرده است.

بر میزان » بستر کاشت× رقم «کنش اثر ساده بستر و اثر برهم

دار شـده  پتاسیم برگ در سطح احتمال یک درصد آمـاري معنـی  

). 2دار نبوده اسـت (جـدول   اما اثر ساده رقم بر این صفت معنی

ختلـف بـر   هاي حاصل از بسترهاي کشت ممقایسه میانگین داده

تـرین میـزان   دهـد کـه بـیش   ) نشان مـی 4میزان پتاسیم (جدول 

مربـوط بـه   آن تـرین میـزان   و کـم خاك باغچه پتاسیم مربوط به 

برگ + سبوس برنج + پرلیـت +  خاك باغچه + خاك«تیمارهاي 

بود. مقایسه میـانگین   »خاك باغچه + پرلیت«و  »کمپوست آزوال

نشـان داد کــه  » کشـت بسـتر  × رقـم  «هـاي مربـوط بـه اثـر     داده

×  پتـوس سـبز  «ترین میزان پتاسیم بـرگ تحـت تیمارهـاي    بیش

× مرمـري   پتـوس «و  »خاك باغچه× ابلق  پتوس« ،»خاك باغچه

ترین میزان پتاسیم بـرگ مربـوط   دست آمد و کمبه »خاك باغچه
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پتوس ابلق «و  »خاك باغچه + پرلیت× پتوس سبز «به تیمارهاي 

 و اسـت،  متحرکـی  عنصـر  پتاسیم ).9(شکل  بود» بستر پنجم× 

خـاك  پتـوس در بسـتر    گیـاه  بـرگ  در آن غلظـت افزایش  دلیل

میـزان ایـن عنصـر در بسـتر خـاك باغچـه        است که اینباغچه 

توان اسـتنباط کـرد کـه    در نتیجه می ؛تر از سایر بسترها بودبیش

 بـوده  تربیش غذایی قابل جذب در این بستر مواد و احتماالً آب

-روزنـه  نداشته، مشکلی خود نیاز آب مورد تأمین نظر از گیاه و

 اسـت. چـون   تعرق یافته تريبیش آب و بوده کامالً باز آن هاي

 )12(شـده   جذب تربیش آب با است، همراه عنصر متحرك این

  خاك باغچه زیاد شده است.پتوس در بستر  در گیاه آن درصد و

  

  گیري کلینتیجه

هاي گیـاهی  مقدار رنگیزهترین براساس نتایج این پژوهش، بیش

کــه از جملـه کلروفیـل مربــوط بـه پتــوس سـبز بــود، درحـالی      

ترین عناصر غذایی از جمله نیتروژن و فسفر در برگ گیـاه  بیش

توان میدست آمد. درباره بسترهاي مورد آزمایش، پتوس ابلق به

بـرگ +  خاك باغچـه + خـاك  «که بستر کشت پنجم یعنی گفت 

موجب بهبـود صـفات    »کمپوست آزوال سبوس برنج + پرلیت +

رویشی مانند میزان رشـد و وزن خشـک گیاهـان پتـوس مـورد      

فاکتورهاي کنش برهم آثاردست آمده از . اما نتایج بهارزیابی شد

 کـه طـوري  متنـوعی بـر ارقـام پتـوس داشـت، بـه       آثارآزمایشی 

ـ بیش شاخسـاره مربـوط بـه تیمـار      ازهترین تعداد برگ و وزن ت

ترین سطح بـرگ تحـت تیمـار    ، بیش»بستر پنجم×  پتوس ابلق«

 و» بـرگ + سـبوس بـرنج   خاك باغچه + خاك× پتوس مرمري «

× پتـوس سـبز   «ترین میزان کلروفیل کل مربـوط بـه تیمـار    بیش

تـوان اظهـار   در نهایت، مـی  بود.» خاك باغچه + کمپوست آزوال

داشت که در اکثر تیمارهاي مورد بررسی کاربرد خاك باغچه بـه  

تر صفات مورد آزمایش نداشته اسـت،  نهایی اثر مناسبی بر بیشت

-ویژگـی ولی در ترکیب با بسترهاي آلی کاشت، موجب بهبـود  

مورفولوژیک و فیزیولوژیک پتـوس شـد. بـا ایـن وجـود،       هاي

توسط ارقام مختلـف پتـوس،    NPKجذب سه عنصر پرمصرف 

  در خاك باغچه بهتر از سایر بسترها انجام شده است.
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Abstract 

The study was conducted in a factorial experiment based on a randomized complete block design with two 
factors and three replications. In this experiment, pothos cultivar at three levels of ‘Golden’, ‘Manjula’, and 
‘Marble’ and the substrate at five levels of garden soil, garden soil + Azolla compost, garden soil + leaf mold 
+ rice bran, garden soil + perlite, garden soil + leaf mold + rice bran + perlite + Azolla compost were 
evaluated. Traits including plant height, leaf number, leaf area, shoot fresh and dry weights, content of 
chlorophyll, carotenoid, anthocyanin, leaf nitrogen (N), potassium (K), and phosphorus (P) were measured. It 
was found that the Golden pothos plants had the highest chlorophyll, carotenoid, and anthocyanin contents, 
but the highest leaf N and P contents were observed in the Manjula pothos. The results as to the simple effect 
of the substrate on the recorded traits revealed that the plants grown in ‘garden soil + leaf mold + rice bran + 
perlite + Azolla compost’ had the highest growth rate, plant height, leaf number and fresh and dry weights. 
Concerning the interaction effect of cultivar × substrate, the highest leaf number and shoot fresh weight were 
obtained from Manjula pothos × ‘garden soil + leaf mold + rice bran + perlite + Azolla compost’, the highest 
leaf area from marble pothos × ‘garden soil + leaf mold + rice bran’, the highest total chlorophyll from 
Golden pothos × ‘garden soil + Azolla compost’, and the highest chlorophyll b content from Marble pothos × 
‘garden soil + perlite’.  
  
Keywords: Azocompost, Rice bran, Pothos cultivar, Foliage plant. 
 
Background and Objective: Pothos (Epipremnum aureum) from the Araceae family is native to hot and 
semi-hot regions with a special place among the indoor foliage plants. It is the most widely used plant within 
the Araceae family (2). Since the substrate is one of the primary inputs for the cultivation of pot flowers, the 
lack of proper substrates is the main problem of flower and ornamental plant producers. It is imperative to 
possess a proper and economical substrate with optimal physical, chemical and biological properties (2). The 
appropriate substrates like cocopeat are expensive and not always readily available, therefore, this research 
aimed to seek alternative organic substrates instead of expensive media to lowering the production costs. 
 
Methods: The study was conducted in Sowme’eh Sara in 2019-2020 as a factorial experiment based on a 
randomized complete block design with two factors and three replications. The first factor was assigned to 
pothos cultivar at three levels of ‘Golden’, ‘Manjula’, and ‘Marble’ and the second factor belonged to 
substrate at five levels of garden soil, garden soil + Azolla compost, garden soil + leaf mold + rice bran, 
 

1- Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran. 
* Corresponding Author, Email: sedaghathoor@yahoo.com 



Effect of Different Substrates Containing Azolla …                                                                                Faghihi and Sedaghathoor  

17 

garden soil + perlite, garden soil + leaf mold + rice bran + perlite + Azolla compost. Traits including plant 
height, leaf number, leaf area, shoot fresh and dry weights, content of chlorophyll, carotenoid, anthocyanin, 
leaf nitrogen (N), potassium (K), and phosphorus (P) were measured. The experimental data were analyzed 
in the MSTATC statistical software at 0.05 probability level. The means were also compared by the LSD test 
at the 5% probability level. 

 
Results: It was found that the Golden pothos had the highest chlorophyll, carotenoid, and anthocyanin 
contents, but the highest leaf N and P contents were observed in the Manjula pothoses. The results of main 
effect of the substrate on the recorded traits revealed that the plants grown in ‘garden soil + leaf mold + rice 
bran + perlite + Azolla compost’ had the highest growth rate, plant height, leaf number, and fresh and dry 
weights. Regarding the interaction effect of cultivar × substrate, the highest leaf number and shoot fresh 
weight were obtained from Manjula pothos × ‘garden soil + leaf mold + rice bran + perlite + Azolla 
compost’, the highest leaf area from Marble pothos × ‘garden soil + leaf mold + rice bran’, the highest total 
chlorophyll from Golden pothos × ‘garden soil + Azolla compost’, and the highest chlorophyll b content 
from Marble pothos × ‘garden soil + perlite’. 
 
Conclusions: Based on the results, garden soil had an adverse impact on the most studied traits, but in 
combination with the organic substrates, it improved the physiological characteristics of the pothos. 
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