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 چکیده

رویه گردد. با توجه به واردات بیدر تولید تجاری ژربرا به طور متداول از بستر کشت کوکوپیت: پرلیت استفاده می

ثر تواند گامی موکوکوپیت از کشورهای جنوب شرق آسیا، جایگزینی این بستر کشت با بسترهای کشت تولید داخل، می

تاثیر انواع مختلف بستر کشت حاضر منظور در پژوهش  بدین های اولیه باشد.وابستگی به واردات نهادهدر جهت کاهش 

مورد ارزیابی قرار تکرار  6تیمار در  9در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با بر مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه ژربرا 

، کلروفیل b، کلروفیل aمیزان کلروفیل  خشک اندام هوایی، و پارامترهای رشدی از جمله تعداد برگ تولیدی، وزن تر و گرفت

کل، کاروتنوئید، وزن تر و خشک ریشه، درصد کلروز برگی، درصد نکروز برگی، تعداد گل، قطر طبق گل، ارتفاع ساقه گل 

رسی شد. نتایج بر عمر گلجاییدهنده، تعداد روز تا آغاز گلدهی، قطر انتهای ساقه گل دهنده و قطر وسط ساقه گل دهنده و 

های پرورش یافته در بستر کشت کمپوست قارچ: پرلیت و پس از آن بستر کشت ماسه بیشترین میزان گیاهچه نشان داد

ل باال جهت ورود به اندام هوایی و تعداد برگ را به خود اختصاص دادند که این امر نشان دهنده پتانسیخشک ریشه،  وزن

باشد. کمترین تعداد روز تا گلدهی و بیشترین تعداد گل تولیدی نیز در این دو بستر کشت حاصل شد. گیاهان فاز زایشی می

خاک اره: پرلیت و پرلیت شکری رشد رویشی و زایشی مطلوبی را از خود نشان ندادند و در بستر کشت تحت تیمار 

 ها مشاهده شد.و نکروز برگی باالیی در نمونهبستر کشت، درصد کلروز  ECخاکبرگ: پرلیت نیز به دلیل باال بودن 

 

 کمپوست قارچ کلروفیل کل، قطر طبق گل، بستر کشت،  EC، درصد کلروز برگی،  کلیدی: واژه های

 

 

 

 

 

 



 8921  زمستان  /  4شماره  92نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                             خرازی، شریفی                  971

 

Feasibility Study of Replacing Cocopeat Substrate with Domestically Produced Substrates for 

the Cultivation of Gerbera (Gerbera jamesonii) 
 

 3, Maryam Moradian1, Azadeh khadem2, Saba Nejati Zadeh*1, Ahmad Sharifi1Mahdiyeh Kharrazi 
 

 
Received:  April 13, 2019  Accepted: July 31, 2019 

1-Faculty Member, Dept. of Ornamental Plant Biotechnology, Iranian Academic Center for Education, Culture 

and Research, Khorasan Razavi, Iran. 

2-MSc Graduated, Dept. of Biotechnology and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad, Iran. 

3-Dept. of Ornamental Plant Biotechnology, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research, 

Khorasan Razavi, Iran. 
*Corresponding Author Email:  ahmadsharifi66@yahoo.com 

 
 

Abstract 

Cocopeat: perlite mix is a common substrate in gerbera commercial production. With regard to the 

uncontrolled import of cocopeat from Southeast Asia, replacing this substrate with domestic production 

substrates could be an effective step to reduce dependence on imports of primary inputs for production. In this 

study, the effects of different types of substrates on the vegetative and reproductive stages of Gerbera were 

evaluated in a randomized complete block design with 8 treatments in 6 replications. Growth parameters 

including number of produced leaves, fresh and dry weight of shoot, chlorophyll a, chlorophyll b, total 

chlorophyll, carotenoids, fresh and dry weight of roots, leaf chlorosis percentage, leaf necrosis percentage, 

flower number, flower diameter, stalk height, number of days to flowering, middle diameter of stalk, end 

diameter of stalk and vase life were investigated. The results showed that plantlets grown in mushroom 

compost: perlite and then sandy substrate had the highest leaf number, shoot and root dry weight, indicating 

high potential for entering the reproductive phase. The lowest number of days to flowering and the highest 

number of flowers were obtained in these two culture media. Plants that were treated with sawdust: perlite and 

perlite did not show desirable vegetative and reproductive growth and due to high substrate EC in leaf mold: 

perlite, the percentage of leaf chlorosis and necrosis was significant.  

 
Keywords: Flower Diameter, Leaf Chlorosis Percentage, Mushroom Compost, Substrate EC, Total 

Chlorophyll 
 

 مقدمه

 کشت بستر عنوان به مختلفی مواد از امروزه

 از دبای مناسب بستر یک. شودمی استفاده زینتی گیاهان

 بمناس کشیزه کافی، تهویه آب، نگهداری باالی ظرفیت

 نهمچنی و بوده برخوردار زیاد کاتیونی تبادل ظرفیت و

وان )ج باشد داشته گیاه برای مضر تاثیر هیچگونه نباید

 بودن انحصاری دلیل به. (4002پور هروی و همکاران 

 زیست هایمحدودیت و گرانی بسترها، از برخی تولید

 یافتن برای جستجو ،جهان نقاط از بسیاری در محیطی،

)ساواس و  دارد ادامه وصول سهل و قیمت ارزان مواد

 (.4004پاسام 
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 وفور به که است بسترهایی جمله از کوکوپیت

 استفاده مورد ژربرا پرورش گیاهان زینتی از جمله جهت

 آنجاییکه البته از (.4014گیرد )احمد و همکاران می قرار

 باال بتانس کوکوپیت بستر در سدیم و پتاسیم اولیه سطوح

 کودی برنامه گیاه، نیاز به توجه با بنابراین باشد،می

 بر. (4009گیرد )تردر  قرار بررسی مورد دقت به بایستی

 1385 سال ماه مهر به منتهی ماه 7 در گمرک، آمار اساس

 981،274 دالری ارزش به کوکوپیت تن هزار سه از بیش

 است شده کشور وارد 47،691،391،301 ریالی ارزش و

 بیش صادرات با النکاسری کشورهای میان، این در که

 دالری ارزش با کشور به کوکوپیت تن هزار 4 از

 اول رتبه در 19،707،673،798 ریالی ارزش و 601،399

 ارزش با کشور به تن 943 صادرات با هند آن از پس و

 رده در 7،526،300،934 ریالی ارزش و 423،897 دالری

 . (4016  )باشگاه خبرنگاران جوان دارند قرار دوم

طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، در 

شود که برای تن قارچ تولید میهزار  30ساالنه کشور 

هزار تن کمپوست  190تولید این قارچ به طور تقریب 

مورد نیاز است که با توجه به روند رو به رشد واحدهای 

هزار  500ش از به بی 1202تولیدی قارچ، این رقم تا سال 

(. 4012 شاهسون مارکده و چمنیکند )تن افزایش پیدا می

فاده در جریان تولید قارچ این مقدار کمپوست پس از است

 شودتفاده باقی مانده و دور ریخته میبه صورت بال اس

و نیز فضای بسیار زیادی را در مزارع قارچ به خود 

های پرورش دهد که این مهم یکی از دغدغهاختصاص می

باشد. کمپوست مصرفی قارچ دهندگان قارچ در کشور می

غذایی از دارای مقادیر قابل توجهی هوموس و عناصر 

و پتاسیم و همچنین دامنه  جمله نیتروژن، فسفر

باشد )لوهر و ای از عناصر غذایی کم مصرف میگسترده

لذا به دلیل دارا بودن مقادیر باالئی از  (.1892همکاران 

های معدنی، نداشتن فلزات سنگین، علف عناصر غذایی

مناسب زای گیاهی و زهکشی هرز و عوامل بیماری

افزایش کمی و کیفی محصوالت  منظوره تواند بمی

کشاورزی در مدیریت کشاورزی پایدار مورد استفاده 

 (.4009قرار گیرد )وهبی و همکاران 

پرلیت بستر کشتی سبک، جاذب الرطوبت، نسبتا 

خنثی و پایدار می باشد. این ماده عموما به تنهایی یا به 

. رودکشت به کار می صورت ترکیب با سایر بسترهای

پرلیت قدرت بافری دارد ولی ظرفیت تبادل کاتیونی آن 

در مطالعه انجام شده (. 4001کم است )راویو و همکاران 

( بر روی چهار رقم 1888)گراسوپولوس توسط مالوپا و 

ژربرا مشخص گردید که در تمامی ارقام مورد بررسی، 

گیاهان پرورش یافته در بستر کشت پرلیت، بیشترین 

بریده را از خود نشان دادند. کمترین عملکرد گل شاخه 

عملکرد گل شاخه بریده نیز در بستر کشت زئوالیت 

حاصل شد و گیاهان رشد یافته در بسترهای پشم سنگ 

و ماسه در حد متوسط قرار داشتند. در اکثر ارقام مورد 

 هایماه نخست مورد ارزیابی، کیفیت گلمطالعه، در هفت 

ی ت به سایر بسترهاتولیدی در بستر کشت پرلیت نسب

کشت مطلوب تر بود ولی در دوره رشد بعدی، تفاوتی 

بین بسترها از لحاظ کیفیت گل تولیدی مشاهده نشد. 

نتایج این تحقیق به طور مشخص برتری بستر کشت 

پرلیت را در مقایسه با سایر بسترهای کشت جهت 

پرورش گیاه ژربرا نشان می دهد. در پژوهش آنها 

سیستم ریشه گیاه، عامل بسیار مهمی  هوادهی مناسب به

جهت رشد مطلوب گیاه ژربرا عنوان گردید، که در این 

بین پرلیت با بیشترین میزان هوادهی و زئولیت با کمترین 

میزان هوادهی تاثیرات بسیار متفاوتی بر رشد و عملکرد 

 گیاه داشتند. 

( بر روی گیاه 4012مطلبی و رسائی ) تحقیقدر 

، رویشی میزان رشد بیشترینژربرا مشخص گردید که 

وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه و تعداد گل در بستر 

ط مرتب آندیده شد و کمترین میزان : خاک برگ کوکوپیت

: پرلیت %35بسترهای خاک باغچه با رشد رویشی در 

در  و پرلیت: ورمی کمپوست بود. %50: کوکوپیت 15%

ری که بر روی گیاه ژربرا انجام شد، مشخص مطالعه دیگ

: هار خاک: کوکوپیت حاوی کشت بستر کاربرد کهگردید 
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 پاسخ بهترین ژربرا گیاه کشت جهت 1:1:1 نسبت به ماسه

 آغازش جهت نیاز مورد روز تعداد لحاظ از را رشدی

 هر در گل تعداد دهنده، گل ساقه طول گل، قطر جوانه،

 گل برداشت از پس عمر و مترمربع در گل تعداد گیاه،

 (.4002)گوپتا و همکاران  داد نشان

از آنجائیکه تامین کوکوپیت مورد نیاز کشور، از 

گیرد، بنابراین کشورهای جنوب شرق آسیا صورت می

جایگزینی این بستر کشت با بسترهای کشت تولید داخل، 

تواند گامی موثر در جهت کاهش وابستگی به واردات می

 آن، دنبال به و تولید هایهزینه های اولیه، کاهشنهاده

گردد. لذا با  جهانی بازارهای در رقابتی توان افزایش

های توجه به وجود منابع داخلی پرلیت در استان

آذربایجان شرقی و غربی و همچنین وجود ترکیبات آلی 

فراوان در کشور نظیر خاکبرگ، چیپس چوب، خاک اره، 

گردد تا بتوان با ین امکان فراهم میکمپوست قارچ و ... ا

کاربرد این منابع، به کاهش واردات کوکوپیت به کشور 

لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی کمک شایانی نمود. 

جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید 

داخل، به منظور کاهش واردات بی رویه کوکوپیت جهت 

 پرورش گیاه ژربرا انجام شد.

 

 هاو روشمواد 

این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی 

های خراسان رضوی اجرا گردید. بدین منظور از گیاهچه

ها پس از طی کشت بافتی ژربرا استفاده گردید. گیاهچه

 لیتر 2با حجم هایی نمودن مرحله سازگاری در گلدان

حاوی بسترهای کشت مختلف به شرح ذیل کشت 

  :(1)جدول  گردیدند

 

 خصوصیات بسترهای کشت مورد استفاده جهت کشت گیاه ژربرا -1جدول 

 بستر کشت

EC  بستر

کشت 

(1-cmmS.) 

pH  بستر

 کشت

ماده  %

 آلی
نسبت 

C/N 

ظرفیت 

نگهداری 

 آب )%(

وزن 

مخصوص 

 (cm.g-3حقیقی )

وزن مخصوص 

 (cm.g-3ظاهری )

 تخلخل

)%( 

 27/76 13/0 52/0 94/82 15/70 06/96 1/6 4130 کوکوپیت: پرلیت

 61/60 35/0 80/0 50/97 79/33 97/63 3/7 6240 کمپوست قارچ: پرلیت

 61/60 48/0 73/0 76/75 47/36 91/55 1/7 6880 خاکبرگ: پرلیت

 82/77 07/0 33/0 67/31 48/68 65/76 5/2 100 خاک اره: پرلیت

 06/74 08/0 33/0 81/39 76/54 88/77 2/6 560 شلتوک: پرلیت

 47/47 35/1 95/1 20/12 23/26 35/4 6/7 950 خاک زراعی

 19/66 06/0 17/0 30/49 47/25 70/23 0/7 80 پرلیت شکری

 33/33 21/1 14/4 40/10 64/73 28/4 4/7 470 ماسه

 

جهت تهیه بستر کشت کمپوست قارچ: پرلیت از 

صدفی و پرلیت شکری استفاده گردید و کمپوست قارچ 

برگ پوسیده درخت چنار و پرلیت شکری برای تهیه 

 بستر کشت خاکبرگ: پرلیت مورد استفاده قرار گرفتند.

به  هاگلدان ،در اواخر شهریور ماه کشت از پس

 یاهان،گ آبی نیاز به توجه با و شرایط گلخانه منتقل شدند

در هر دور آبیاری،  کهطوریبه گرفت صورت دهیمحلول

 محلول غذایی زهکش گردد. 40%
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های گیاهی از ترکیب کودی هجهت تغذیه نمون

4SO2K (44/0 ،)موالر( به شرح ذیل استفاده گردید: )میلی

3KNO (64/3 ،)4PO2KH (71/0 ،)4PO2H4NH (35/0 ،)

3NO4NH (53/0 ،)O2,4H2)3Ca(NO (29/1 ،)

O2,7H4MgSO (2/0 ،)O2, 4H2MnCL (0028/0 ،)

3BO3H (040/0 ،)4ZnSO (0061/0 ،)O2, 5H4CuSO 

(00029/0 ،)O2, 2H4NaMoO (00059/0 ،), 4FeSO

O27H (0329/0 ،)EDTA2Na (0392/0.)  

در طول مدت رشد گیاهان، مبارزه با حشرات و 

آفات بر طبق روش های مبارزه بیولوژیک با استفاده از 

مگس سفید کارت زرد تله برای جذب حشرات مخصوصا 

انجام شد. در طول مدت اجرای پژوهش برای خنک کردن 

 محیط رشد گیاهان از سیستم فن و پد استفاده شد.

 9آزمایش بصورت طرح بلوک کامل تصادفی با 

پس از گذشت یک دوره پنج انجام شد.  تکرار 6در تیمار 

پارامترهای رشدی گیاهان از جمله تعداد برگ  ماهه

، aمیزان کلروفیل  اندام هوایی، تولیدی، وزن تر و خشک

، کلروفیل کل، کاروتنوئید، وزن تر و خشک bکلروفیل 

مورد  درصد کلروز برگی، درصد نکروز برگیریشه، 

 تعدادبا ورود گیاه به فاز زایشی،  ارزیابی قرار گرفت.

گل، قطر طبق گل، ارتفاع ساقه گل دهنده، تعداد روز تا 

دهنده و قطر وسط  آغاز گلدهی، قطر انتهای ساقه گل

 مورد ارزیابی قرار گرفت. عمر گلجاییساقه گل دهنده و 

 تغییر و پژمردگی با گلجایی عمر گلجایی: عمر

 اه گل ظاهری کیفیت دادن دست از نیز و ها گلبرگ رنگ

 ظرف در گرفتن قرار زمان پایان تا برداشت زمان از

 یارزیاب گلجایی عمر تعیین جهت. شدند ارزیابی گلجایی

 حدود که گلی های شاخه و گرفت صورت روزانه بصری

 دادند، دست از را خود شادابی هاآن های گلچه درصد 50

 عمر و شده محسوب عرضه قابل غیر هاینمونه عنوان به

 (.4000)جویس و همکاران  گردید مشخص گل

قطر ساقه گل: این پارامتر توسط کولیس 

دیجیتال بر حسب میلی متر در دو بخش، زیر طبق گل 

دهنده اندازه ط ساقه گلو وسدهنده( )انتهای ساقه گل

 گیری شد.

ری گیبرای اندازهمیزان کلروفیلل و کاروتنوئید:  

هللای گرم برگ تللازه از برگمیلی 400میزان کلروفیللل 

ها با جدا و اسللتخرار رنگدانهجوان کامال توسللعه یافته 

درصللد انجام شللد.   86لیتر متانول میلی 10اسللتفاده از 

نانومتر  666و  653، 270های میزان جلذب در طول مور 

 Bio Quest, CEبا اسللتفاده از اسللپکتروفتومتر مدل ) 

2502, UK قرائت شللد. در نهایت نیز بر اسللاس روابط )

ید کل محاسلللبه ، کل و کاروتنوئa ،bزیر مقدار کلروفیل 

 (.1889و همکاران  درشد )

 CHL a = 15.65 A 666 – 7.34 A 653 

 CHL b = 27.05 A 653 – 11.21 A 666 
C X+C = 1000A 470 – 2.860 CHL a –129.2 

CHL b/245 

CHL t = CHL a + CHL b + C X+C 

CHL a میزان کلروفیل :(a) - CHL b میزان کلروفیل :

(b) - C X+C  کاروتنوئید و:CHL tکلروفیل کل :. 

 

 آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی بسترهای کشت مختلف

با استفاده از تهیه عصاره اشباع  ECو  pHاندازه گیری 

قسمت  5شامل یک قسمت بستر کشت و  5:1به نسبت 

سنج )مدل  ECمتر و  pH از دستگاهآب و استفاده 

EUTEOH ( انجام گرفت )باروح ساخت کشور سنگاپور

میزان نیتروژن بسترهای کشت با   (.1887و بارتاکور 

بن آلی طبق روش کجلدال و میزان کر روشاستفاده از 

 .(4003جعفری حقیقی گیری شد )والکی بلک اندازه

های گیری وزن مخصوص ظاهری، نمونهاندازهجهت 

استوانه در  متر مکعبسانتی 100خشک شده به میزان 

صوص و پس از وزن شدن، جرم مخمدرر قرار داده شد 

متر مکعب محاسبه ظاهری بر حسب گرم بر سانتی

گردید. وزن مخصوص حقیقی نیز توسط پیکنومتر بر 

حجم طیق فرمول )وزن مخصوص حقیقی= وزن نمونه/

طوری که حجم نمونه= )وزن نمونه( ارزیابی شد. به

پیکنومتر و وزن  –ومتر( خشک نمونه + وزن آب و پیکن
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باروح و بارتاکور ها در نظر گرفته شد )محلول نمونه

1887.) 

جهت محاسبه ظرفیت نگهداری آب، بسترهای کشت     

توسط آب اشباع  و سپس روی کاغذ صافی قرار داده 

شد تا آب ثقلی آنها خارر شود. پس از خرور آب ثقلی، 

 42به مدت میزان رطوبت باقی مانده پس از خشک شدن 

درجه سانتی گراد، به روش وزنی  75ساعت در دمای 

تعیین گردید. به طوریکه ظرفیت نگهداری آب= وزن تر 

در نظر  100×وزن خشک بستر/ حجم سیلندر -بستر

(. برای محاسبه 4015مزاری و همکاران گرفته شد )

 -100نیز از فرمول )درصد تخلخل=  درصد تخلخل

گردید که در این فرمول درصد مواد جامد( استفاده 

درصد مواد جامد= )وزن مخصوص ظاهری/ وزن 

( در نظر گرفته شد )باروح و 100×مخصوص حقیقی 

 (.1887بارتاکور 

 های آماریتجزیه و تحلیل

و تجزیه و  Excelها در برنامه آماده سازی داده

انجام شد.  Jump 8افزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده

در سطح احتمال  LSDمقایسه میانگین تیمارها با آزمون 

 درصد انجام شد و نمودارها نیز با استفاده از برنامه  5

Excel .رسم گردیدند 
 

 نتایج و بحث

های رشد نتایج حاصل از شمارش تعداد کل برگ

ار نوع دهای تحت تیمار بیانگر تاثیر معنییافته در گیاهچه

هایی که (. گیاهچهp≤01/0ین صفت بود )بستر کشت بر ا

در بستر کشت ماسه رشد یافته بودند، بیشترین تعداد 

عدد برگ( تولید نمودند ولی با این حال تفاوت  18برگ را )

های رشد یافته در بستر کشت داری با گیاهچهمعنی

عدد برگ( نداشتند. کمترین  2/19کمپوست قارچ: پرلیت )

بستر کشت پرلیت و خاک اره:  تعداد برگ رشد یافته در

تواند ظرفیت پایین پرلیت حاصل شد که علت آن می

نگهداری آب در بسترهای یاد شده و جذب ناکافی مواد 

غذایی و به دنبال آن کاهش فتوسنتز و میزان رشد اندام 

 (.1هوایی باشد )شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 در گیاه ژربرا در انواع بستر کشت تعداد کل برگ تولیدی  -1شکل 

 

 

 

 

های رشد یافته، پس از شمارش تعداد کل برگ

درصد کلروز و نکروز برگی نیز مورد ارزیابی قرار 

دار بسترهای کشت گرفت که نتایج حاکی از تاثیر معنی

های آنکه گیاهچه(. با وجود p≤05/0بر این صفات بودند )



 919                                                            امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش... 

رشد یافته در بستر کشت ماسه بیشترین تعداد برگ را 

تولید نموده بودند ولی درصد کلروز برگی در آنها شدید 

درصد(. از سوی دیگر بستر کشت کمپوست  37بود )

قارچ: پرلیت که از لحاظ تعداد برگ تولیدی تفاوت 

داری با بستر کشت ماسه نداشت، کمترین میزان معنی

درصد( را از خود نشان داد و اختالف  17برگی ) کلروز

ر بسترهای کشت مورد ارزیابی داشت داری با سایمعنی

 (.4)شکل 

از لحاظ میزان نکروز برگی همانگونه که در شکل 

گردد کمترین میزان نکروز برگی در بستر مشاهده می 4

کشت خاک زراعی حاصل شد ولی با این حال تفاوت 

ی کمپوست قارچ: پرلیت و ماسه داری با بسترهامعنی

نداشت. لذا با درنظر گرفتن میزان نکروز و کلروز برگی 

هایی که در بستر کشت کمپوست توان گفت گیاهچهمی

بیشترین تعداد برگ سالم قارچ: پرلیت کشت شده بودند، 

 را تولید نموده بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلروز و درصد نکروز برگی در انواع بستر کشت در گیاه ژربرادرصد  -2شکل 
 

 

دهد که وزن تر نشان می 4نتایج مندرر در جدول 

و خشک اندام هوایی و ریشه گیاهان تحت تاثیر تیمارهای 

(. بستر کشت کمپوست p≤01/0آزمایش قرار گرفت )

ایی هو و خشک اندامقارچ: پرلیت بیشترین میزان وزن تر 

 داری با بستررا سبب گردید ولی با این حال تفاوت معنی

ها از لحاظ وزن ترین گیاهچهوزنکشت ماسه نداشت. کم

هوایی نیز در بستر کشت خاک اره:  تر و خشک اندام

داری با بسترهای پرلیت حاصل شدند که تفاوت معنی

 وزنکشت پرلیت شکری و خاکبرگ: پرلیت نداشتند. 

پرلیت شکری و خاک اره:  ها در بسترهایپایین گیاهچه

تواند به علت ظرفیت پایین نگهداری آب و جذب پرلیت می

اندک محلول غذایی توسط ریشه باشد. در بستر کشت 

باالی بستر کشت می تواند دلیل  ECخاکبرگ: پرلیت نیز 

ها نسبت به سایر بسترهای کشت کاهش وزن گیاهچه

 باشد.

 

 

 ژربرا گیاه در هوایی و ریشه میانگین وزن تر و خشک اندام بر مختلف بسترهای کشت تاثیر -2جدول 

 بستر کشت هوایی وزن تر اندام هوایی وزن خشک اندام وزن تر ریشه وزن خشک ریشه

49/8  b 00/59  c 85/14  b 00/93  b کوکوپیت: پرلیت 
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07/43  a 00/144  a 91/44  a 00/141  a کمپوست قارچ: پرلیت 

75/3  c 45/41  d 25/2  d 50/47  d خاکبرگ: پرلیت 

92/44  a 00/100  b 42/44  a 50/114  a ماسه 

15/3  c 95/41  d 78/3  d 97/16  d پرلیت شکری 

66/9  b 00/56  c 08/8  c 00/63  c شلتوک: پرلیت 

94/8  b 00/25  c 32/10  bc 00/53  c  زراعیخاک 

56/3  c 95/44  d 60/4  d 89/15  d خاک اره: پرلیت 

 .ندارند داریمعنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر ستون، هر در حداقل یک حرف مشابه دارای هایمیانگین

 

های گیاهان توزین گردید در پایان آزمایش ریشه

برتری بستر کشت کمپوست قارچ: که نتایج حاکی از 

پرلیت در مقایسه با سایر بسترهای کشت بود. گیاهانی 

که در بستر کشت پرلیت شکری رشد یافته بودند، از 

 ها را به خودلحاظ وزن تر و خشک ریشه کمترین میانگین

داری اختصاص داده بودند ولی با این حال تفاوت معنی

خاکبرگ: پرلیت با بسترهای کشت خاک اره: پرلیت و 

های گیاهان در نداشتند که دلیل رشد ناکافی ریشه

بسترهای یاد شده ظرفیت پایین نگهداری آب )پرلیت و 

باالی بستر کشت )خاکبرگ:  ECخاک اره: پرلیت( و 

 باشد.پرلیت( می

بر اساس نتایج به دست آمده بین بسترهای کشت 

داری تفاوت معنی aمختلف از نظر میزان کلروفیل 

به بستر کشت  aمشاهده شد. بیشترین میزان کلروفیل 

کمپوست قارچ: پرلیت اختصاص یافت که با این حال 

داری با بسترهای کشت کوکوپیت: پرلیت، اختالف معنی

 (.3توک: پرلیت، خاکبرگ: پرلیت نداشت )شکل شل

نیز تاثیر تیمارهای  bدر رابطه با کلروفیل 

هایی که در یاهچهدار بود. به طوریکه گآزمایش معنی

بستر کشت کمپوست قارچ: پرلیت کشت شده بودند، 

را از خود نشان دادند و تفاوت  bبیشترین میزان کلروفیل 

داری با سایر تیمارها داشتند. کمترین میزان معنی

هایی مشاهده شد که در بستر خاک در گیاهچه bکلروفیل 

ه همانگونه ک (.3)شکل  زراعی و ماسه کشت شده بودند

نیز بدان اشاره گردید میزان کلروز برگی در  4در شکل 

هایی که در بستر کشت کمپوست قارچ: پرلیت گیاهچه

کشت شده بودند، نسبت به سایر بسترهای کشت بسیار 

کمتر بود که می تواند رابطه مستقیمی با میزان کلروفیل 

 داشته باشد.

میزان کلروفیل کل که در واقع از مجموع کلروفیل 

a و b گردد، روندی تقریبا مشابه را از خود حاصل می

های شترین میزان کلروفیل کل در نمونهبی نشان داد.

کشت شده در بستر کمپوست قارچ: پرلیت مشاهده شد 

داری با سایر تیمارها داشت. بسترهای و اختالف معنی

کشت شلتوک: پرلیت، خاکبرگ: پرلیت و کوکوپیت: پرلیت 

 گرفتند.در رده بعدی قرار 

گیری میزان کاروتنوئید نیز نتایج حاصل از اندازه

دار تیمارها بر این صفت بود. بیشترین بیانگر تاثیر معنی

و کمترین میزان کاروتنوئید به ترتیب در بسترهای کشت 

 (.3)شکل  خاکبرگ: پرلیت و خاک زراعی به دست آمد

عالوه بر پارامترهای رشد رویشی، پارامترهای   

شی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه رشد زای

های مربوط به شمارش تعداد گل تولیدی واریانس داده

نشان داد که این صفت به شدت تحت تاثیر تیمارهای 

 رتیبت. بیشترین تعداد گل تولیدی به آزمایش قرار گرفت
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 ، کلروفیل کل و کاروتنوئید در گیاه ژربرا b، کلروفیل aاثر نوع بستر کشت بر میزان کلروفیل  -3شکل 

 

در تیمارهای کمپوست قارچ: پرلیت و ماسه )با میانگین 

عدد گل در گلدان( مشاهده شد. در  3و  49/3های 

 و تیمارهای فوق بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی

 دهد هرچهریشه نیز حاصل گردید که این امر نشان می

تری داشته گیاه از لحاظ رشد رویشی وضعیت مناسب

باشد، پتانسیل بیشتری برای تولید گل و ورود به فاز 

زایشی خواهد داشت. از سوی دیگر کمترین تعداد گل 

تولیدی در بسترهای خاک اره: پرلیت و پرلیت شکری 

لذا با توجه به تعداد بسیار اندک . (2)شکل  مشاهده شد

گل تولیدی در این تیمارها، به منظور کاهش میزان خطای 

وارده در آزمایش، جهت مقایسه میانگین سایر 

 پارامترهای رشد زایشی، این تیمارها حذف گردیدند.

از لحاظ سرعت ورود به فاز زایشی نیز بین 

بسترهای کشت مورد استفاده اختالف معنی داری 

های کشت شده در بستر کشت ده شد. گیاهچهمشاه

تر از سایر تیمارها وارد فاز کمپوست قارچ: پرلیت سریع

زایشی شدند، این درحالی است که کاربرد بستر 

های شلتوک: پرلیت و خاکبرگ: پرلیت منجر به کشت

افزایش تعداد روز تا آغاز گلدهی گردید. قابل ذکر است 

ستر کشت خاکبرگ: پرلیت های رشد یافته در بکه گیاهچه

از لحاظ میزان وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه 

و  های پایینی را به خود اختصاص داده بودند میانگین

 انرژی الزم  بودن به پایین   با توجه  نتیجه در 
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 گیاه ژربرادر در انواع بستر کشت تعداد گل تولیدی  -4شکل 

 

جهت تولید گل در گیاه، مدت زمان بیشتری جهت آغازش 

. (3)جدول  این تیمار مورد نیاز بوده استو تولید گل در 

مقایسه میانگین تعداد برگ تولیدی در تیمار شلتوک: 

پرلیت در مقایسه با بهترین تیمار آزمایش نیز حاکی از 

د برگ تولیدی در تیمار مذکور درصدی تعدا 50کاهش 

در مقایسه با تیمار کمپوست قارچ: پرلیت بود که در نتیجه 

ه جهت تر در گیااد برگ کمتر نشان از انرژی پایینتعد

 باشد.ورود به فاز زایشی می

یمارهای مختلف گیری قطر طبق گل در تاندازه

 ندار تیمارهای مورد بررسی بر ایبیانگر تاثیر معنی

 37/10ها در بستر ماسه )بود. باالترین میانگین پارامتر

سانتی متر(  52/8سانتی متر( و کمپوست قارچ: پرلیت )

. در بسترهای فوق بیشترین تعداد (3)جدول  مشاهده شد

 ان از پتانسیل باالبرگ تولیدی نیز حاصل گردید که نش

های درشت و قوی در مقایسه با سایر جهت تولید گل

 تیمارها باشد.

تفاع ساقه گل دهنده تحت تاثیر تیمارهای ار

های کشت آزمایش قرار نگرفت ولی با این حال گیاهچه

ع را ترین ارتفاشده در بستر کشت خاکبرگ: پرلیت کوتاه

گیری قطر به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر اندازه

دار اقه گل دهنده نشان از تاثیر معنیانتها و وسط س

این پارامترها بود. بیشترین قطر تیمارهای آزمایش بر 

انتها و وسط ساقه گل دهنده در تیمارهای کمپوست قارچ: 

پرلیت و ماسه مشاهده شد و کمترین آن در بستر کشت 

. در بسترهای (3)جدول  خاکبرگ: پرلیت حاصل شد

ه تکشت کمپوست قارچ: پرلیت و ماسه گیاهان رشد یاف

تری را از لحاظ های باالنسبت به سایر تیمارها میانگین

وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و همچنین تعداد 

برگ به خود اختصاص داده بودند که در نتیجه پتانسیل 

ر های قطورتتر با ساقههای قویباالتری را برای تولید گل

 دارا بودند.

 دهنده، عمر گلجاییهای گلپس از برداشت ساقه

های ندگاری گلمورد ارزیابی قرار گرفت. باالترین ما

شاخه بریده برداشت شده در بستر کشت خاک زراعی 

دهنده برداشت های گلمشاهده شد. از سوی دیگر ساقه

شده از بستر کشت خاکبرگ: پرلیت کمترین ماندگاری را 

، از خود نشان دادند، با این حال 02/7با تعداد روز 

داری با بسترهای کشت شلتوک: پرلیت و اختالف معنی

 .(3)جدول  کوکوپیت: پرلیت نداشتند
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 ژربرا گیاه در پارامترهای رشد زایشی بر مختلف بسترهای کشت تاثیر -3جدول 

 عمر

 گلجایی 

 قطر وسط 

 دهندهساقه گل

(mm) 

 قطر انتهای

 دهندهساقه گل 

(mm) 

ارتفاع ساقه 

 (cm) دهندهگل

 قطر

 طبق گل 

(cm) 

 روزتعداد 

 بستر کشت تا آغاز گلدهی 

21/8  bcd 39/7  a 87/2  bc 50/23  a 21/9  c 93/101  bc کوکوپیت: پرلیت 

49/10  bc 58/7  a 60/5  a 61/24  a 52/8  ab 71/89  c کمپوست قارچ: پرلیت 

02/7  d 59/5  b 24/2  d 65/38  a 36/7  d 60/115  ab خاکبرگ: پرلیت 

37/11  ab 55/7  a 72/5  a 91/23  a 37/10  a 16/101  bc ماسه 

00/9  cd 98/6  a 74/2  cd 99/24  a 31/9  c 33/119  a شلتوک: پرلیت 

15/13  a 12/7  a 18/5  b 01/23  a 22/8  b 00/104  bc خاک زراعی 

 .ندارند داریمعنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر ستون، هر در حداقل یک حرف مشابه دارای هایمیانگین 

 

 بحث

امروزه بسترهای کشت متنوعی جهت کشت و 

پرورش گیاهان زینتی از جمله ژربرا مورد استقاده قرار 

(. با این 4014، مارشنر 4011گیرد )خلج و همکاران می

تر است که عالوه بر داشتن حال بستر کشتی مناسب

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب، در دسترس، 

پایدار، سبک و نسبتا ارزان باشد )دیویدسون و همکاران 

(. داشتن خصوصیات مناسب فیزیکی و شیمیایی 1889

بستر موجب جذب بهتر آب و مواد غذایی و در نتیجه 

ن اکمیت و کیفیت بهتر گل خواهد شد )پینامونتی و همکار

 (.  1886، پاپادوپالوس و همکاران 1886

گیاهان پرورش  نتایج پژوهش حاضر نشان داد

وست قارچ: پرلیت بیشترین یافته در بستر کشت کمپ

های مربوط به تعداد برگ سالم و وزن خشک میانگین

اندام هوایی را به خود اختصاص دادند که این امر نشان 

شی و فاز زای دهنده وجود پتانسیل کافی جهت ورود به

 باشد. هایی با کیفیت میتولید گل

دهد که کاربرد تحقیقات متعددی نشان می

تواند باعث کمپوست مصرفی قارچ در بستر کشت می

بهبود خصوصیات رشدی گیاه گردد )مارکوئس و 

؛ رندی و 4016؛ پریادی و همکاران 4012همکاران 

ی و ؛ پوستماسکا4008؛ مدینا و همکاران 4013همکاارن 

( بر روی 4011(. نتایج پژوهش تاپکوگلو )4016  همکاران

گیاه افوربیا نشان داد که کاربرد کمپوست مصرفی قارچ 

در بستر کشت این گیاه تاثیر مثبتی بر بهبود پارامترهای 

رشدی از جمله وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد برگ و 

سطح برگ داشت که با نتایج پژوهش حاضر مبنی بر 

 باشد.ستر کشت کمپوست قارچ: پرلیت منطبق میبرتری ب

( بهبود خصوصیات 4008ریباس و همکاران )

رشدی گیاهان تحت تیمار کمپوست مصرفی قارچ را به 

دلیل وجود مواد مغذی فراوان به خصوص نیتروژن و 

 اند. زنگ و همکارانپتاسیم در این بستر کشت ذکر نموده

ت کمپوست ( نیز برتری کاربرد بسترهای کش4014)

( و کمپوست مصرفی قارچ: 1:2مصرفی قارچ: پرلیت )

( را در مقایسه با بستر کشت پیت: 1:4ورمی کولیت )

پرلیت از لحاظ پارامترهای رشدی از جمله ارتفاع، سطح 

برگ، وزن تر و خشک گیاه عنوان نمودند. وور و ون 

( عنوان نمودند با توجه به فراوانی باال، 4005دربورگ )

آسان و ارزان بودن کمپوست مصرفی قارچ، دسترسی 

تواند جایگزین مناسبی برای بسترهای کشت این بستر می

 گران قیمت از جمله پیت باشد. 

در مطالعه صورت گرفته بر روی گیاه آماریلیس 

مشخص شد که در بستر کشت حاوی خاک زراعی، 

سیلت و کمپوست قارچ بیشترین تعداد گل در هر گیاه، 

دهنده طول ساقه گل دهنده و قطر ساقه گلترین طویل

لذا جهت تولید گل با عملکرد بهتر، بستر کشت حاصل شد. 
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حاوی کمپوست قارچ توصیه گردید )بستان و همکاران 

4012.) 

 قارچ از دهد که کمپوستنتایج تحقیقات نشان می

باشد. تعداد گل بیشتر در بستر لحاظ میزان فسفر غنی می

تواند به دلیل تولید تعداد رچ میکشت حاوی کمپوست قا

برگ بیشتر در این بستر کشت باشد که به دنبال آن 

فتوسنتز و در نهایت میزان گلدهی افزایش می یابد 

  (.4012)بستان و همکاران 

( گزارش کردند که 4011رادهانی و همکاران )

تواند بسترهای کشت ماسه و به خصوص کمپوست می

بسترهای کشت وارداتی باشد. جایگزین مناسبی برای 

های یاد شده، رشد رویشی گیاه را به کاربرد بستر کشت

ای تحریک نمود که این امر به دلیل رشد طور قابل مالحظه

ها در این بسترها اتفاق افتاده است. وزن تر مطلوب ریشه

ها و همچنین حجم ریشه در این بسترها و خشک ریشه

یافت. عالوه بر این  ای افزایشبه طور قابل مالحظه

های نازک متعددی بر روی ریشه اصلی گیاهان ریشه

ی هایتحت این دو تیمار تشکیل شد که وجود چنین ریشه

ظرفیت باالی نگهداری آب در این دو بستر کشت را 

تواند به خوبی توجیه کند که در نتیجه به همراه جذب می

 های موئینآب، عناصر غذایی نیز بخوبی توسط ریشه

گردند و منجر به افزایش سطح برگ، وزن گیاه جذب می

؛ 4011گردد )رادهانی و همکاران تر و ارتفاع گیاه می

(. در مطالعه رادهانی و همکاران 4004  بچینی و همکاران

( گیاهان تحت تیمار کمپوست و ماسه رشد 4011)

رویشی سریعتری نسبت به گیاهان پرورش یافته در 

ند و در نتیجه سریعتر وارد فاز بستر کشت پرلیت داشت

زایشی شدند. برتری بستر کشت کمپوست در رابطه با 

توان به توانائی جذب گرما به لحاظ رنگ این پارامتر را می

؛ 4006تیره آن مرتبط دانست )یتیسیر و همکاران 

 (.4011رادهانی و همکاران 

نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که گیاهان 

تیمار کمپوست قارچ: پرلیت و ماسه پرورش یافته تحت 

های نسبت به سایر تیمارهای مورد آزمایش میانگین

باالتری را از لحاظ وزن تر و خشک ریشه به خود 

های فراوان تاثیر مثبتی بر اختصاص دادند. وجود ریشه

جذب آب و عناصر غذایی و به دنبال آن رشد مطلوب 

اه از لحاظ اندام هوایی خواهد داشت. در واقع هرچه گی

تری داشته باشد، پتانسیل رشد رویشی وضعیت مناسب

بیشتری برای تولید گل و ورود به فاز زایشی خواهد 

داشت. در مطالعه حاضر بیشترین تعداد گل تولیدی به 

ترتیب در تیمارهای کمپوست قارچ: پرلیت و ماسه 

مشاهده شد. همچنین از لحاظ سرعت ورود به فاز 

تیمار کمپوست قارچ: پرلیت سریعتر  زایشی، گیاهان تحت

 از سایر تیمارها وارد فاز زایشی شدند.

( نیز گزارش کردند که 4011خلج و همکاران )

های فیزیکی و وجود مواد آلی و مناسب بودن ویژگی

شیمیایی بستر کشت سبب ایجاد شرایط مناسب نظیر 

رطوبت، تهویه، پ هاش و ظرفیت تبادل کاتیونی شده که 

ه باعث افزایش ظرفیت جذب و نگهداری آب و در نتیج

عناصر غذایی توسط سیستم ریشه گیاه شده و با ایجاد 

شرایط مناسب برای رشد ریشه، موجب افزایش 

ی جذب بهتر خصوصیات کمی و کیفی گل در نتیجه

 عناصر غذایی خواهد شد.

در مطالعه حاضر کمترین تعداد گل تولیدی در 

ر کشت پرلیت شکری و گیاهان پرورش یافته در بست

رسد در بستر خاک اره : پرلیت حاصل شد. به نظر می

کشت های یاد شده به علت ظرفیت پایین نگهداری آب و 

مواد غذایی و درنتیجه جذب اندک محلول غذایی توسط 

سیستم ریشه، گیاهان تحت تیمار پاسخ رشدی مناسبی 

را از خود نشان ندادند و از لحاظ پارامترهای رشدی 

ها را به خود اختصاص ترین میانگینورد ارزیابی پایینم

 دادند. 

عالوه بر این، کاربرد بستر کشت خاکبرگ: پرلیت 

نیز تاثیر مطلوبی بر پارامترهای رشد رویشی و زایشی 

گیاه ژربرا نداشت و گیاهان پرورش یافته در این بستر 

کشت رشد ضعیفی را از خود نشان دادند. نتایج مطالعه 

( بر روی گیاه زینتی حسن 1380نیا و همکاران ) سجادی
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یوسف نشان داد که گیاهان پرورش یافته در بستر کشت 

خاکبرگ کمترین تعداد برگ تولیدی و وزن خشک ریشه 

و شاخساره را به خود اختصاص دادند. در مطالعه قنبری 

( بر روی گیاه آلسترومریا، از 4019زاده و همکاران )

رشدی گیاه در بستر کشت دالئل کاهش خصوصیات 

حاوی خاکبرگ به هدایت الکتریکی باالی این بستر اشاره 

شده است. با افزایش هدایت الکتریکی بستر به دلیل کاهش 

پتانسیل آب و پسابیدگی از طریق برهم زدن تعادل یونی 

و بروز سمیت یونی به وسیله تنش های ثانویه همانند 

، سمیت متابولیک اختالل تغذیه ای، تخریب غشای سلولی

و جلوگیری از فعالیت فتوسنتزی، پارامترهای رشدی 

 4009گیاه تحت تاثیر قرار می گیرد )بایساخ و همکاران 

(. کاهش فتوسنتز گیاهان 4019ن او قنبری زاده وهمکار

تواند ناشی از تاثیر منفی تحت شرایط شوری بستر می

ثر اشوری بر دستگاه فتوسنتزی و میزان کلروفیل و یا 

و قنبری  4006توام هر دو عامل باشد )مونس و همکاران 

 (.4019زاده و همکاران 

 
 

 

 

 

 گیرینتیجه

نتایج این آزمایش برتری نسبی بستر کشت 

کمپوست قارچ: پرلیت را نسبت به سایر بسترهای کشت 

نشان داد. از آنجائیکه بستر کشت کمپوست قارچ به 

باالیی دارد، لذا شود و میزان پوسیدگی سرعت تجزیه می

نیاز است بسترهای قدیمی با بسترهای جدید جایگزین 

های تواند باعث افزایش هزینهگردند که این عامل می

های پرورش گیاه کارگری و به دنبال آن افزایش هزینه

گلخانه گردد. بنابراین گزینه مناسب شرایط ژربرا در 

بعدی پس از بستر کشت کمپوست قارچ: پرلیت، بستر 

باشد. اما از آنجائیکه نتایج پژوهش کشت ماسه می

حاضر حاکی از درصد باالی کلروز برگی در این بستر 

باشد، لذا نیاز است بر اساس نیاز کودی گیاه کشت می

در این بستر کشت، محلول غذایی مناسبی در اختیار 

گیاهان قرار گیرد تا عالوه بر رشد مناسب، عالئم زردی 

 نیز برطرف گردد.
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