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  چکیده 

بسـتر   امـروزه، انتخـاب   .گیـرد  با عمر گل باال به صورت شاخه بریده و گلدانی در منازل و فضاهاي سبز مورد استفاده قرار می آلسترومریاگیاه زینتی 

و  بـرگ  خـاك مـاس، کوکوپیـت،    تپیهاي کشت به منظور بررسی تأثیر بستر. باشدتولید گیاهان گلدانی با کیفیت می عوامل اصلی از مناسب یکی کشت

بر خصوصیات رشدي ) درصد خاك معدنی توف 100(در ترکیب با خاك معدنی و تیمار شاهد ) درصد 80و  60، 40(کمپوست مصرفی قارچ در سه سطح 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان تحقیقاتی   آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه 1394در سال  و گلدهی آلسترومریا گلدانی،

. ها ارزیابی شـد دهنده، وزن تر و خشک اندام هوایی، اندازه ریزوم و ماندگاري گل در نهایت تعداد برگ، تعداد گل و تعداد شاخه گل. شد اجرا) خوراسگان(

 20ماس به همـراه   درصد پیت 80خشک اندام هوایی در تیمار دهنده، اندازه ریزوم و وزن هاي گلشاخه، گل و تعداد تعداد برگنتایج نشان داد، بیشترین 

درصد کوکوپیت در ترکیب با خـاك معـدنی    40 ماس و درصد پیت 80هاي در تیمار ماندگاري گلبیشترین همچنین . درصد خاك معدنی مشاهده گردید

درصد کمپوست مصرفی قارچ به همراه خاك معدنی مشـاهده   60ماس و  درصد پیت 80از طرفی، بیشترین وزن تر اندام هوایی در تیمارهاي . حاصل شد

. داري بر افـزایش خصوصـیات رشـدي و گلـدهی آلسـترومریا نشـان دادنـد       ماس و کوکوپیت در بستر تأثیر معنی طبق نتایج این پژوهش، وجود پیت. شد

  .شودتوصیه می دار به خصوص آلسترومریا بنابراین کاربرد این مواد در ترکیبات بستر جهت رشد گیاهان گل

  

  برگ، کمپوست مصرفی قارچ، کوکوپیت ماس، خاك بستر کشت، پیت :کلیدي هاي واژه

  

   3 2 1 مقدمه

گیاهی ، 5ساناناز خانواده سوسن 4گل آلسترومریا یا سوسن پرویی

ساله حساس به سرما که در ساله یا چندبه صورت یک علفی و تک لپه

بـودن   دارا علت و به) 39(ت مناطق گرمسیري گیاهی علفی دائمی اس

، بـنفش، قرمـز،   صورتی، نارنجیهاي زیبا با طیف رنگ هاي بسیارگل

باال، مـورد توجـه   د و همچنین عملکر گلدهی مناسب زرد، سفید، دوره

                                                 
، )خوراسـگان (واحـد اصـفهان    یارشد دانشگاه آزاد اسـالم  یکارشناس يدانشجو -1

  یگروه علوم باغبان يزدانشکده کشاور

و عضـو باشـگاه پژوهشـگران جـوان دانشـگاه آزاد       یگروه علوم باغبـان  اریاستاد -2

  )خوراسگان(واحد اصفهان  یاسالم

 یعـ یو منـابع طب  يگروه علوم زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشـاورز  اریدانش -3
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4- Alstroemeria spp. 
5- Liliaceae 

از شرایط محیطی مطلوب  آگاهی). 22 و 17(باشد بسیاري از افراد می

ینـه در  شامل دما، نور، تهویه و بسـتر کشـت مناسـب جهـت رشـد به     

یکـی از عوامـل    .دارد و کیفیت گیاهان نقش مـؤثري  عملکرد افزایش

تولید که در پرورش گل و گیاهان زینتی داراي اهمیت فـراوان اسـت،   

یک بستر کشت مناسب افزون بـر  . باشدها میتوجه به بستر کشت آن

هاي مطلوب فیزیکی، شـیمیایی و بیولـوژیکی، بایـد در    داشتن ویژگی

ت ارزان، پایدار و به اندازه کافی سبک باشد تا کار بـا  دسترس، به نسب

تر و هزینه حمل و نقل آن از نظر اقتصادي مقرون به صـرفه  آن آسان

آلـی و   مـواد  مصـرف  يبر پایه پایدار امروزه کشاورزي). 3 و 42(باشد 

-یا کاهش مصرف مواد شـیمیایی مـی   حذف هدف با کودهاي زیستی

 سالمت هاي زیستی، بهبودفعالیت فظباروري، ح در نقش مهمی تواند

زیست محیطی  خسارات کاهش براي راه حلی محصوالت کشاورزي و

بسترهاي ). 51 و 23(آید  به شمار از مصرف کودهاي شیمیایی حاصل

ماس، بقایاي چوب، الیـاف   آلی مورد استفاده در این صنعت شامل پیت

و بسـترهاي  ي نیشکر، خاکبرگ، کمپوست مصرفی قارچ نارگیل، تفاله

  )علوم و صنایع کشاورزي( علوم باغبانی نشریه
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اسـتر، شـن و   کولیت، پشم سنگ، فوم پلـی معدنی شامل پرلیت، ورمی

 را بـه  خاك ذرات چسباننده، صورت عامل به آلی مواد. باشندغیره می

کنـد و باعـث تهویـه    مـی  و متخلخـل  نـرم  را متصل نموده، خاك هم

بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولـوژیکی و همچنـین    ،مطلوب

آلـی ماننـد کـود     از کودهاي استفاده). 18(گردد یحاصلخیزي خاك م

ظرفیـت تبـادل    نیتـروژن،  مـاده آلـی،   افزایش سبز و کمپوست نیز به

فعالیـت   افـزایش  خـاك و  سـاختمان  کاتیونی، تبادالت گـازي، بهبـود  

  ). 9(شود منتهی می خاك هايمیکروارگانیسم

هاي جانبی صـنعت تولیـد   کمپوست مصرفی قارچ یکی از فرآورده

-هاي خوراکی است که به بقایاي بستر پرورش قارچ اطالق مـی ارچق

هاي آلی با کیفیت، نقش کنندهتواند به عنوان یکی از اصالحشود و می

ایـن مـاده   . هاي زراعی داشته باشدمؤثري در افزایش پایداري سیستم

تواند در موارد مختلف کشاورزي و باغبانی جهت تأمین عناصر میآلی 

نیـاز گیـاه، بهبـود شـرایط زهکشـی و افـزایش فعالیـت        غذایی مـورد  

کوکوپیـت نیـز   . )27 و 12(میکروبی در خاك مورد استفاده قرار گیـرد  

و اسـفنجی شـکل   ) درصـد  94بـیش از  (بستري سبک با تخلخل باال 

میوه نارگیـل بـه دسـت     يماس است که از فرآوري پوسته پیت شبیه

ار بوده، آب را نسبتاً به خوبی این ماده از تهویه مطلوبی برخورد. آیدمی

 مناسب براي یک ماده جاذبدهد و به عنوان در دسترس گیاه قرار می

گیـرد  مـی موجود در آب آبیاري مورد استفاده قرار  حذف فلزات سنگین

هاي آلی به طـور  همچنین موادي مانند پیت و دیگر خاك. )37 و 11(

گیاهان زینتی به کـار  معمول در اسپانیا به عنوان سوبستریت در تولید 

  ). 16(روند می

تـا   سـه اسـیدي بـین    pHگیاهی داراي  به عنوان ماده ماس پیت

هـاي مرطـوب و   زمـین  شده و در تجزیه کمی مقدار به که استچهار 

 و 26(گـردد  ها تشـکیل مـی  باتالق و هامانند مرداب هوازيبی شرایط

بسـتر کشـت   دهنده اهمیت پیت به عنوان بخشی از مواد تشکیل). 14

ها ظرفیت نگهـداري آب  ترین آنمربوط به خصوصیاتی است که مهم

 ECباال، تهویه مناسب، وزن حجمی کم، ظرفیت تبادل کاتیونی باال و 

بــه طــور کلــی پیــت داراي خصوصــیاتی فیزیکــی، ). 5(اســت پــایین 

باشــد کــه ایــن شــیمیایی و بیولــوژیکی عــالی بــراي رشــد گیــاه مــی

توانـد متفـاوت باشـد    ایط اولیه تولید آن، میخصوصیات با توجه به شر

هاي جوان یا کمتر تجزیه شده نسبت به عنوان مثال، پیت). 30و  24(

اند، تمایل به ظرفیت نگهـداري آب  هایی که بیشتر تجزیه شدهبه پیت

که  است خاکبرگ نیز یکی دیگر از مواد آلی). 41 و 13(بیشتري دارند 

 فیزیکی خـاك  بهبود خصوصیات باعث جرم حجمی کاهش وسیله به

نگهـداري   ظرفیـت  کـل و  همچنین موجب افزایش تخلخل و شودمی

  ). 45(گردد می آب

هاي مختلف کشت بر روي در یک پژوهش در ارتباط با تأثیر بستر

خصوصیات رویشی گیاه ژربرا مشخص شد که بیشترین طول دمگل و 

رف قطر گل در ترکیب بستر کشت حاوي کوکوپیـت، کمپوسـت مصـ   

در ). 19(شده قارچ، خاك باغچه، سـیلت و شـن حاصـل شـده اسـت      

بیشترین ارتفاع گیاه، قطر گـل، تعـداد ریشـه و شـاخه     پژوهشی دیگر 

جانبی گل کوکب در بستر کوکوپیت و بیشترین تعداد گـل در ترکیـب   

سیلت، کوکوپیت، پسـماند فاضـالب، کمپوسـت مصـرفی     بستر حاوي 

تعداد  اي دیگر بیشتریندر مطالعه ).46(پوست برنج حاصل شد قارچ و 

ریشه اولیه، طول ریشه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر ریشه و ساقه، 

وزن خشک ریشه و ساقه و همچنین کیفیت در گیاه دراسنا، در بسـتر  

کشت حاوي ماسه، کمپوست مصرفی قارچ، کوکوپیت و پیت مشـاهده  

پسـند در   یاه شـاه بیشترین قطر ساقه اصلی و برگ اولیه گ). 50(گردید 

بـه ترتیـب بـا    (بستر ترکیبی حـاوي خـاك معمـولی، پرلیـت و پیـت      

بیشـترین  همچنین، ). 33(حاصل شد ) درصد 30و  30، 40هاي  نسبت

هاي پریوش و حنا و بیشـترین قطـر سـاقه گـل     وزن خشک ساقه گل

مـاس و   هاي گیاهی، پیتپریوش در بستر کشت حاوي کمپوست زباله

مشـاهده گردیـد   ) درصـد  25و  50، 25هاي نسبت به ترتیب با(پرلیت 

)36 .(  

کاري بـه صـورت    با توجه به اهمیت گل آلسترومریا در صنعت گل

گل شاخه بریده و گلدانی، در این پژوهش تأثیر مواد آلـی مختلـف در   

ترکیب با ماده معدنی توف، در بستر کشت بر خصوصیات رشدي ایـن  

ـ . گیاه مورد ارزیابی قرار گرفـت  ذکـر اسـت طبـق تحقیقـات     ه الزم ب

صورت گرفته تابحال هیچ پژوهشی در مورد ماده معدنی توف گزارش 

  .نشده است

  

  ها مواد و روش

اي دانشـگاه آزاد  این پژوهش در محـل مرکـز تحقیقـات گلخانـه    

جهت کشت گیاهان در . انجام شد) خوراسگان(اسالمی واحد اصفهان 

ا با سـایز نسـبتاٌ یکسـان    ههاي مختلف بستر کشت، ابتدا ریزومترکیب

متـري در عمـق پـنج    ي دو تا دو و نیم سـانتی داراي سه تا چهار ساقه

کف هر گلدان چهار لیتـري، حـدود   . ها کشت شدندمتري گلدانسانتی

متر لیکا جهت زهکش ریخته شد و مابقی حجـم گلـدان بـا    سه سانتی

سی تیمارهاي مورد برر. هاي کشت پر گردیدهاي مختلف بسترترکیب

عنوان شاهد، کوکوپیت، کمپوست مصرفی  خاك معدنی توف به شامل 

 80و  60، 40هـاي  بـه ترتیـب بـا نسـبت    (ماس و خاکبرگ  قارچ، پیت

و  40، 60هـاي  به ترتیب با نسـبت (در ترکیب با خاك معدنی ) درصد

منشأ خاك معدنی مورد استفاده از . مورد بررسی قرار گرفت) درصد 20

د که از تحکیم خاکسـترهاي آتشفشـانی حاصـل    سنگی به نام توف بو
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هاي به وجود آمده حدود چهل روز پس از کاشت گیاهان، گل. شودمی

. ها حذف شد تا گیاهان در محیط کشت جدید استقرار یابنـد روي بوته

ها و انجام آبیاري اولیه، آبیاري مطابق بـا شـرایط   پس از کاشت ریزوم

بار و در فصل ر سه روز یکبستر کشت و شرایط محیطی در فصل بها

صـورت  بسـترها   ايبار بر اساس ظرفیـت مزرعـه  تابستان دو روز یک

در طـول مـدت رشـد، مبـارزه بـا حشـرات و آفـات بـر طبـق          . گرفت

هاي مبارزه بیولوژیک با استفاده از کـارت زرد تلـه بـراي جـذب      روش

در طـول مـدت اجـراي    . حشرات مخصوصاً مگس سـفید انجـام شـد   

نک کردن محیط رشد گیاهـان از سیسـتم فـن و پـد     پژوهش براي خ

 2 ± 18و  25ترتیـب   دماي روزانه و شبانه در گلخانه بـه . استفاده شد

  .درصد بود 50رطوبت نسبی گلخانه حدود درجه سانتیگراد و 

هـاي  ارزیابی صفات مورد نظر در پایان آزمایش تعداد بـرگ  براي

. ها محاسـبه شـد   آن در هر گیاه شمارش و در نهایت مجموع هر ساقه

هاي تشکیل شده روي هر بوتـه در طـول اجـراي    تعداد گلهمچنین، 

جهت ارزیـابی میـزان   . گرفته شد پژوهش شمارش و در انتها میانگین

هاي گـل از رنـگ   ها روي ساقه، زمان تغییر رنگ غنچهماندگاري گل

 هاها تا زمان شروع پژمردگی و از بین رفتن گلبرگسبز و باز شدن آن

گیري صفت اندازه  منظور اندازه به. یادداشت و تعداد روز محاسبه گردید

ریزوم، تفاوت اندازه ریـزوم در ابتـدا و انتهـاي آزمـایش مـدنظر قـرار       

گیـري وزن تـر و خشـک انـدام هـوایی،      همچنین جهت اندازه. گرفت

ها از ریزوم جدا و به کمک ترازوي دیجیتال بـا  ها و جوانهتمامی ساقه

سـاعت در   72ها بـه مـدت   سپس نمونه. گرم وزن شدند 001/0دقت 

گراد قرار گرفتند و پس از خشک شـدن،  درجه سانتی 70آون با دماي 

  .  ها ارزیابی شدوزن خشک آن

  

هاي مختلـف بسـتر   آنالیزهاي فیزیکی و شیمیایی ترکیب

  کشت

متـر   pHبا استفاده از دستگاه  )pH(اسیدیته  میزانمنظور،  بدین

توسـط   )EC(الکتریکـی عصـاره اشـباع      و قابلیت هـدایت  262مدل 

   ).6( شد ارزیابی 664اهم مدل  -سنج متر هدایت

بـا اسـتفاده از    روش اولسـن  طبـق  بسترهاي کشـت  فسفر میزان

 فلـیم  به وسیله پتاسیم ، نیتروژن طبق روش کجلدال واسپکتروفتومتر

روي، مـس  آهن، غلظت عناصر ). 35و  25، 7( گیري شداندازه فتومتر

قرائت  30301توسط دستگاه جذب اتمی پرکین المر مدل و منگنز نیز 

گیـري غلظـت   از طریق انـدازه  )CEC(ظرفیت تبادل کاتیونی . گردید

سنجی و محاسبه آن بر حسـب  سدیم خارج شده به کمک روش شعله

همچنین کـربن  ). 38(گرم نمونه به دست آمد  100واالن در اکیمیلی

                                                 
1- Perkin-Elmer 3030 

  ). 20(گیري شد اندازه 2والکی بلکآلی بر طبق روش 

مورد  هاي آلی و معدنیترکیبشیمیایی  و فیزیکی هاينتایج آنالیز

گیـري وزن  جهت انـدازه . ه استشد گزارش) 2و  1(استفاده در جدول 

متـر  سـانتی  100هاي خشک شده به میزان مخصوص ظاهري، نمونه

، جـرم  مکعب در اسـتوانه مـدرج قـرار داده شـد و پـس از وزن شـدن      

. متر مکعب محاسبه گردیـد مخصوص ظاهري بر حسب گرم بر سانتی

وزن (وزن مخصوص حقیقی نیز توسـط پیکنـومتر بـر طبـق  فرمـول      

بـه طـوري   . ارزیابی شد) حجم نمونه/ وزن نمونه= مخصوص حقیقی 

وزن  –) وزن آب و پیکنـومتر + وزن خشک نمونـه  : (که، حجم نمونه

  .)6(نظر گرفته شد ها در پیکنومتر و محلول نمونه

جهت محاسبه ظرفیت نگهداري آب، بسترهاي کشت توسـط آب  

ها خـارج  اشباع و سپس روي کاغذ صافی قرار داده شد تا آب ثقلی آن

پس از خروج آب ثقلی، میزان رطوبت باقیمانده پـس از خشـک   . شود

گـراد، بـه روش    درجـه سـانتی   75ساعت در دمـاي   24شدن به مدت 

وزن  –وزن تـر بسـتر   = ظرفیـت نگهـداري آب  (وزنی تعیـین گردیـد   

گیـري میـزان   بـراي انـدازه  ). 29) (100× حجم سیلندر / خشک بستر 

تخلخل نیز، ابتدا یک استوانه فلزي را داخل بافت بستر مورد نظر فـرو  

کرده و بدون اینکه بافت به هم بخورد، بـه انـدازه آن نمونـه انتخـاب     

سـی  سـی  600سی، سی 1000سپس در یک استوانه به حجم . گردید

پـس از آن تـا زمـانی کـه     . آب به همراه نمونه مورد نظر ریختـه شـد  

هاي آن به طور کلی خارج شود، حجم مخلوط بـه دسـت آمـده    حباب

محاسبه شد که محاسبه ایـن اخـتالف میـزان تخلخـل کـل بسـتر را       

وزن مخصـوص ظـاهري    -1= درصـد تخلخـل خـاك   (مشخص کرد 

  . )6) (100×  وزن مخصوص حقیقی خاك/ خاك 

  

  تجزیه و تحلیل آماري

تیمار و  13کامالً تصادفی در گلخانه با  این پژوهش در قالب طرح

واحد آزمایشی مورد ارزیابی قرار  52در نهایت . در چهار تکرار اجرا شد

، مقایسـه  SASها با استفاده از نـرم افـزار   تجزیه و تحلیل داده. گرفت

ح پـنج درصـد آمـاري و رسـم     در سـط  LSD ها توسط آزمونمیانگین

  .انجام شد Excelها به کمک نرم افزار نمودار

  

  

  

  

  
  

                                                 
2- Walkely-Black 



  1397تابستان ، 2 ، شماره32، جلد )علوم و صنایع کشاورزي( باغبانینشریه علوم     348

  

 خصوصیات فیزیکی خاك معدنی توف و بسترهاي آلی -1جدول 

Table 1- Physical properties of tuff mineral soil and organic media  

  خصوصیات فیزیکی
Physical properties 

 مواد اولیه
Substrate 

  گخاکبر
Leaf manure 

  ماس پیت
Peat moss 

  کمپوست مصرفی قارچ
Mushroom compost 

  کوکوپیت
Cocopeat 

  خاك معدنی توف
Tuff mineral soil 

   تخلخل
Porosity (%) 

49 94 65.5 87 5.65 

  ظرفیت نگهداري آب
Water holding capacity (%) 

74.55 359.1 110.53 517.85 48.55 

 وزن مخصوص حقیقی 
Actual density of soil (g/cm3)   

1 0.16 2 0.43 2.2  

  وزن مخصوص ظاهري 
)3soil (g/cm of weight Apparent specific 

0.88 0.12 0.73  0.13 0.85  

 

 خصوصیات شیمیایی خاك معدنی توف و بسترهاي آلی -2جدول 

Table 2- Chemical properties of tuff mineral soil and organic media  

 خصوصیات شیمیایی
Chemical Properties 

 مواد اولیه
Substrate  

 خاکبرگ

Leaf manure 
ماس پیت  

Peat moss 
 کمپوست مصرفی قارچ

Mushroom compost 
 کوکوپیت

Cocopeat 
 خاك معدنی توف

Tuff mineral soil 

اسیدیته   
pH  

7.53 4.85 7.43 6.39 7.96 

هدایت الکتریکی   
EC (dS/m) 

7.54 1.45 5.37 4.39 5.64 

کربن آلی   
OC (%) 

12.52 47.76 13.58 44.63 0.18 

نسبت کربن به نیتروژن   
C/N 

7.82 41.89 7.94 36.28 18 

ظرفیت تبادل کاتیونی   
CEC 

31.58 69.02 24.06 60.02 25.7 

نیتروژن   
N (%) 

1.6 1.14 1.71 1.23 0.01 

فسفر   
P (mg/kg) 

100.46 73.72 178.38 89.74 13.42 

پتاسیم   
K (mg/kg) 

5450 7291.4 6400 9217.1 189.95 

آهن   
Fe  (mg/kg) 

72.74 63.31 47.53 0.563 87 

منگنز   
Mn  (mg/kg) 

38.82 70 26.45 2.02 7.32 

مس   
Cu  (mg/kg) 

1.3 6.09 2.83 46.60 1.43 

روي   
Zn  (mg/kg) 

47.75 73.4 28.55 17.13 1.5 
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  نتایج 

  دهندهتعداد برگ، گل و شاخه گل

هـاي  پـارامتر شـان داد،  هـا ن نتایج حاصل از تجزیه واریـانس داده 

داري تحت تأثیر نوع بستر کشـت   طور معنی رشدي گیاه آلسترومریا به

اثر تیمار بسترهاي کشـت بـر تعـداد بـرگ،      طوري که،قرار گرفتند به

دار شـد  درصـد معنـی   1دهنـده در سـطح   تعداد گل و تعداد شاخه گل

و شـاخه  ) 5/734(بر طبـق نتـایج بیشـترین تعـداد بـرگ      ). 3جدول (

حاصل شد که تفاوت ماس  درصد پیت 80در تیمار ) 75/11(دهنده  لگ

 .نشـان داد ) درصد خاك معدنی توف 100(داري را با گروه شاهد معنی

دست آمـد   ماس به درصد پیت 80نیز در تیمار ) 51(بیشترین تعداد گل 

درصـد کوکوپیـت بـه همـراه خـاك       60داري با تیمار  که تفاوت معنی

درصـد خـاك معـدنی،     100الوه بر آن، در تیمـار  ع. معدنی نشان نداد

گونـه رشـد رویشـی نداشـت و در بـین سـایر        اندام هوایی گیـاه هـیچ  

تعداد گل و تعداد بـرگ   بسترهاي کشت مورد مطالعه کمترین میانگین

و  75/4درصد کمپوست مصرفی قارچ به ترتیب با میـزان   80در تیمار 

ـ   و) 4جـدول  (عدد حاصل شد  75/171 زان تعـداد شـاخه   کمتـرین می

 60و  40درصد کمپوست مصـرفی قـارچ،    80دهنده در تیمارهاي  گل

  ).  4جدول (به دست آمد ) درصد 100(درصد خاکبرگ و خاك معدنی 

  

  اندازه ریزوم و ماندگاري گل

با توجه به نتایج، شاخص اندازه ریزوم و ماندگاري گل آلسترومریا 

تلـف بسـتر کشـت قـرار     داري تحت تـأثیر تیمارهـاي مخ   طور معنیبه

 78/7(طوري که بیشترین میانگین اندازه ریـزوم  به). 3جدول (گرفتند 

ماس مشـاهده شـد کـه بـا      درصد پیت  80در تیمار حاوي ) متر سانتی

کمتـرین  . داري را نشـان نـداد   درصد کوکوپیت تفاوت معنـی  60تیمار 

 80و ) درصـد  100(میزان این صفت نیز در تیمارهـاي خـاك معـدنی    

 8/3و  63/3ترتیــب بــا میــزان صــد کمپوســت مصــرفی قــارچ بــه در

  .  متر مشاهده شد سانتی

 20(در رابطه با شاخص ماندگاري گل، بیشترین میزان مانـدگاري  

درصد کوکوپیت مشـاهده   40ماس و  درصد پیت 80در تیمارهاي ) روز

درصـد   80مـاس  و   درصـد پیـت   60گردید که با میانگین تیمارهـاي  

 100در تیمــار  .داري نداشــتتفــاوت معنــی) روز 25/18(کوکوپیــت  

درصد خاك معدنی توف، گل آلسترومریا هیچ گونه ماندگاري نداشـت  

درصد کمپوست  80و بعد از آن کمترین میزان ماندگاري گل در تیمار 

 40روز به دست آمـد کـه بـا تیمـار خـاکبرگ       75/10مصرفی قارچ با 

  ). 4جدول (اري را نشان نداد دروز تفاوت معنی 5/11درصد با میزان 

  

  وزن تر و خشک اندام هوایی

هـا، اثـر تیمارهـاي    بر طبق نتایج حاصل از تجزیـه واریـانس داده  

 1مختلف بستر کشت بر وزن تر و خشک اندام هوایی گیـاه در سـطح   

هـاي مختلـف   نتایج نشـان داد، نسـبت  ). 3جدول (دار شد درصد معنی

ت متفاوتی را بـر عملکـرد وزن تـر و    هاي آلی و معدنی ، تأثیراترکیب

 80کـه، افـزودن    بـه طـوري  . خشک گیاه آلسترومریا به همراه داشـت 

درصد کمپوست مصـرفی قـارج در مقایسـه بـا      60درصد پیت ماس و 

. تیمار شاهد سبب افزایش وزن تر اندام هوایی گل آلسـترومریا گردیـد  

 100(نی اگرچه کمترین وزن تر اندام هوایی در تیمارهاي خـاك معـد  

). 1شـکل  (درصد کمپوست مصرفی قـارچ حاصـل شـد     80و ) درصد

درصـد   80هوایی گیـاه در تیمـار     همچنین بیشترین وزن خشک اندام

و ) درصـد  100(هاي خاك معـدنی  ماس و کمترین میزان در تیمار پیت

  ). 2شکل (درصد کمپوست مصرفی قارچ به دست آمد  80

  

 بستر کشت بر برخی از خصوصیات گیاه آلسترومریا نتایج تجزیه واریانس اثر -3جدول 

Table 3- Analysis of variance for the effects of media culture on some traits of alstroemeria  

 منابع تغییرات

S.O.V  

درجه 

 آزادي

df 

 میانگین مربعات

MS 
وزن خشک 

 اندام هوایی

Shoot dry 
weight 

وزن تر اندام 

  هوایی

Shoot fresh 
weight 

ماندگاري 

  گل

Flower 
longevity 

اندازه 

 ریزوم

Rhizome 
size 

  شاخه  تعداد

  دهندهگل

Number of 
flowering branches 

 تعداد گل

Number 
of flower 

  برگ تعداد

Number of 
leaves  

 

 بستر کشت
Culture 
medium 

12 **50.78 **7346.30 **111.56 **5.52 **47.19 **1050.54 **150518.5 

 خطا
Error 

39 0.44 43.62 4.57  0.57 0.63 10.78 1275.4 

ضریب تغییرات 
CV (%)  

 8.17 7.26 15.03  14.27  16.36  14.08  9.46 

 01/0دار شدن در سطح آماري  معنی**: 

**: statistically significant at the 0.01 probability level.  
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 آلسترومریا یمارهاي مختلف بستر کشت بر خصوصیات رویشی و ماندگاري گلهاي اثر تنتایج مقایسه میانگین -4جدول 

Table 4- Mean comparison of the effects of different treatment of media culture on vegetative characteristics and shelf life of 
alstroemeria flower 

 تعداد برگ

Number of 
leaves  

  

 تعداد گل

Number of 
flower  

  

  دهنده تعداد شاخه گل

Number of flowering 
branches 

  

 اندازه ریزوم

Rhizome size  
)cm(  

 ماندگاري گل

Flower 
longevity  

)Day(  

  تیمارهاي بستر کشت

Culture medium treatments 
 (%) 

654b 40b 8.75b 6.25bc 20a 
 )درصد 60(خاك معدنی + ) درصد 40(کوکوپیت 

Mineral soil (60 %) + Cocopeat (40 %)  

537c 47a  9b  6.9ab  16.25bc  
 )درصد 40(خاك معدنی ) + درصد 60(کوکوپیت 

Mineral soil (40 %) + Cocopeat (60 %)  

374def  30.75c  5.5cd  5.45cde  18.25ab  
 )درصد 20(خاك معدنی ) + درصد 80(کوکوپیت 

Mineral soil (20 %) + Cocopeat (80 %)  

357.5ef  23d  4.25ef  4.88def  14.5cde  

خاك معدنی ) + درصد 40(کمپوست مصرفی قارچ 

 )درصد 60(

Mineral soil (60 %) + Mushroom 
compost (40 %)  

403de  17.5e  3.75f  5.7cd  15.5bcd  

خاك معدنی %) +  درصد(کمپوست مصرفی قارچ 

 )درصد 40(

Mineral soil (40 %) + Mushroom 
compost (60 %)  

171.75h  4.75g  1.5g  3.8fg  10.75f  

خاك معدنی ) + درصد 80(کمپوست مصرفی قارچ 

 )درصد 20(

Mineral soil (20 %) + Mushroom 
compost (80 %)  

267.75g  26.5cd  5.25de  5.05cde  15.25bcd  
 )درصد 60(خاك معدنی ) + درصد 40(ماس  پیت

Mineral soil (60 %) + Peat moss (40 
%)  

426.75d  30.25c  6.5c  5.18cde  18.25ab  
 )درصد 40(خاك معدنی ) + درصد 60(ماس  پیت

Mineral soil (40 %) + Peat moss (60 
%)  

734.50a  51a  11.75a  7.78a  20a  
 )درصد 20(خاك معدنی ) + درصد 80(ماس  پیت

Mineral soil (20 %) + Peat moss (80 
%)  

238.75g  6.75fg  1.5g  4.25efg  11.5ef  
 )درصد 60(خاك معدنی ) + درصد 40(خاکبرگ 

Mineral soil (60 %) + Leaf manure (40 
%)  

335f  10.25f  2g  4.75d-g  12.25def  
 )درصد 40(خاك معدنی ) + درصد 60(خاکبرگ 

Mineral soil (40 %) + Leaf manure (60 
%)  

405.5de  15.25e  3.25f  5.2cde  12.5def  
 )ددرص 20(خاك معدنی )+ درصد 80(خاکبرگ 

Mineral soil (20 %) + Leaf manure (80 
%)  

0i 0h  0h  3.63fg  0g  
 )درصد 100(خاك معدنی 

Mineral soil (100 %)  
  باشندمی LSDدرصد آزمون  5دار در سطح هایی با حروف مشترك یکسان فاقد تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین  

The values in each column followed by the same letters are not significantly different according to LSD test at the 0.05 probability 
level   
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تفاوت  LSDدرصد آزمون  5ها با حروف یکسان در سطح  ستون. آلسترومریا هاي کشت بر وزن تر اندام هوایی مقایسه میانگین بستر - 1شکل 

  )باشدهاي بستر کشت در هر تیمار، خاك معدنی توف میمابقی نسبت( .رندداري ندامعنی

Figure 1- Mean comparison of the effects of culture medium on shoot fresh weight of alstroemeria. The values followed by the 
same letters are not significantly different at the 0.05 probability level of LSD, (Other ratios of the culture medium in each 

treatment are tuff mineral soils)  
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تفاوت  LSDدرصد آزمون  5ها با حروف یکسان در سطح  ، ستون.آلسترومریا هاي کشت بر وزن خشک اندام هوایی مقایسه میانگین بستر - 2شکل 

  )باشد ر تیمار، خاك معدنی توف میهاي بستر کشت در همابقی نسبت. (ري ندارنددامعنی

Figure 2- Mean comparison of the effects of culture medium on shoot dry weight of alstroemeria. The values followed by the 
same letters are not significantly different at the 0.05 probability level of LSD, (Other ratios of the culture medium in each 

treatment are tuff mineral soils) 

  

  بحث

وردن گیاهانی زینتی با آتعیین بستر کشت مناسب جهت به دست 

بر طبق نتایج حاصل از این . ، بسیار حائز اهمیت استعملکرد مطلوب

هـاي  هـاي کشـت بـا نسـبت    هاي آلی و معدنی بسترپژوهش، ترکیب

ترکیبی مختلف، اثرات متفاوتی را بر رشد و نمو گیاه آلسترومریا نشان 

هاي کشت هاي مورد بررسی، بستربه طوري که، در بین ترکیب. دادند

درصد کوکوپیت در ترکیب بـا خـاك    60ماس و  درصد پیت 80حاوي 

د بررسـی  هاي رشدي مورمعدنی توف بیشترین تأثیر را بر اکثر پارامتر

هـاي کشـت   خصوصیات فیزیکی و شـیمیایی بسـتر  . به همراه داشتند

از . هاي رشدي گیاهـان داشـته باشـد   تواند تأثیر بسزایی در پارامترمی
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دالیل بهبود برخی از خصوصـیات رشـدي گیـاه آلسـترومریا از جملـه      

دهنده، اندازه ریزوم، مانـدگاري گـل و وزن   تعداد برگ، گل، شاخه گل

درصـد   80هـاي کشـت حـاوي    ندام هوایی گیاه در بسترتر و خشک ا

هاي فیزیکـی و شـیمیایی مطلـوب    تواند به دلیل ویژگیماس می پیت

 pHماس بـه عنـوان مـاده آلـی گیـاهی داراي       پیت. بستر کشت باشد

باشـد  اسیدي، هدایت الکتریکی پایین و ظرفیت تبادل کاتیونی باال می

داري آب باال، درصد  رفیت نگهبه علت افزایش فعالیت میکروبی، ظ که

توانـد  تخلخل زیاد و در نتیجه تهویه و شرایط زهکشـی مناسـب، مـی   

شرایط رشد و توسعه مطلوب ریشه و اندام هوایی گیاه را فراهم سـازد  

  . )24 و 5(

همچنین بهبود خصوصیات رشدي گیـاه در بسـتر کشـت حـاوي     

ز جملـه ازت،  جذب بهینه عناصر غـذایی ا  تواند در نتیجهمیماس  پیت

پتاسیم و فسفر توسط گیاه در این بستر باشد که در نهایـت منجـر بـه    

افزایش خصوصیات کمی و کیفی گل از جمله تعداد گل و  مانـدگاري  

با توجـه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده از آنـالیز        ). 10 و 20(گردد آن می

مـاس بـه لحـاظ دارا     هاي کشت، بستر پیتخصوصیات شیمیایی بستر

ترین میزان عناصر غـذایی منگنـز و روي نسـبت بـه سـایر      بودن بیش

با ). 2جدول (ها، تأثیر بسزایی را در رشد و عملکرد گیاه نشان داد بستر

توجه به رابطه بین وجـود مقـدار کـافی روي در گیـاه و تولیـد آنـزیم       

کربونیک انیدراز، این آنزیم نقش مهمی در فتوسنتز گیاه به عهده دارد 

همچنـین عنصـر   ). 49(شـود  ها میلید کربوهیدارتو سبب افزایش تو

هاي درگیر در بیوسنتز آمینـو  روي به عنوان کوفاکتور بسیاري از آنزیم

کنـد،  اسید تریپتوفان که به عنوان پیش ماده سنتز اکسـین عمـل مـی   

برخی از محققان نیز معتقدنـد کـه ایـن عنصـر در     . حائز اهمیت است

دیل تریپتوفان به ایندول استیک اسید در مرحله نهـایی سـنتز   مسیر تب

منگنز نیز با فعال ساختن اینـدول اسـتیک   ). 15(کند اکسین عمل می

وجـود  . شـود  ها سبب اکسایش ایندول استیک اسـید مـی  اسید اکسیداز

کنـد  هاي تجزیه آب شرکت مـی که در واکنش IIمنگنز در فتوسیستم 

شود، باال بنابراین استنباط می). 47و  48(رود نیز ضروري به شمار می

مـاس و در   بودن میزان برخی از عناصر غـذایی در بسـتر کشـت پیـت    

نتیجه آن جذب این عناصـر توسـط گیـاه، منجـر بـه افـزایش شـدت        

هـا و  فتوسنتز گیاه و در نتیجه انتقـال بیشـتر کربوهیـدرات بـه ریشـه     

، بخشـی از  عـالوه بـر آن  . افزایش رشد و عملکـرد گیـاه شـده اسـت    

شوند به ها که مصرف نمیمحصوالت فتوسنتزي منتقل شده به ریشه

هـاي آلـی و   شود که به شکل انـواع اسـید  ها ترشح میبیرون از ریشه

ها ریزوسفري سبب افـزایش جمعیـت میکروبـی خـاك و     کربوهیدارت

همچنین تأثیر مثبت بر آزادسـازي عناصـر غـذایی مختلـف، تشـکیل      

ي فلزي مختلف و افزایش حاللیت عناصر غـذایی  هالیت با کاتیون کی

شــود کــه بــه دنبــال آن از جملــه فســفر، کلســیم، آهــن و روي مــی

از ). 49 و 30(خصوصیات رشدي گیاه آلسترومریا نیـز افـزایش یافـت    

ماس منجر بـه   طرف دیگر وجود مواد غذایی کافی در بستر کشت پیت

نوبه خود سبب   بهافزایش عمر و دوام سطح برگ شده که این امر نیز 

شود و بـا دریافـت نـور     کننده به مدت طوالنی میحفظ سطح فتوسنتز

شـود کـه خـود     بیشتر به مدت طوالنی ماده خشک بیشتري تولید مـی 

در پژوهش ما نیـز   ).44(گردد سبب افزایش وزن تر و خشک گیاه می

درصـد کمپوسـت مصـرفی قـارچ      60ماس و  درصد پیت 80تیمارهاي 

هـاي ذکـر شـده     تر را نشان دادند که این نتایج با یافتهبیشترین وزن 

رسد دلیل ایـن امـر میـزان بـاالي عناصـر       مطابقت دارد و به نظر می

نتایج حاصل از ایـن پـژوهش مبنـی بـر     . غذایی در این ترکیبات است

هاي خلج و هاي مورد بررسی با نتایج پژوهشماس بر پارامتر تأثیر پیت

روي میخـک  ) 43(و شـهبازي و همکـاران    روي ژربرا) 21(همکاران 

هـاي ایـن پـژوهش، در سـایر      همچنـین، مشـابه یافتـه   . مطابقت دارد

ماس بر تعداد گل  ها نیز به تأثیر مثبت بستر کشت حاوي پیت پژوهش

  ). 2 و 1(اشاره شده است 

تأثیر مثبت کوکوپیت بر افزایش برخی از خصوصیات رشدي گیـاه  

و ماندگاري گیاه آلسترومریا ممکن است  شامل تعداد گل، اندازه ریزوم

به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مناسـب ایـن مـاده و توانـایی     

باالي کوکوپیت در حفظ و نگهداري آب و عناصـر غـذایی باشـد کـه     

کوکوپیت به دلیل . نمایدشرایط رشدي مطلوبی را براي گیاه فراهم می

می بسـترهاي مـورد   اسفنجی بودن و اندازه کوچک ذرات، در بین تمـا 

بررسی در ایـن پـژوهش، بیشـترین ظرفیـت نگهـداري آب را داشـت       

کند چرا که  این ماده، حالت غرقاب براي گیاهان ایجاد نمی). 1جدول (

تدریج آب خود را از دست  خاصیت موئینگی در آن باال بوده و بستر به 

هـاي کشـت    بـه تفـاوت بسـتر   این نتایج ممکـن اسـت   ). 34(دهد  می

هاي فیزیکـی   در نگهداري و رهاسازي عناصر غذایی و ویژگی مختلف

بستر از جمله میزان مناسب آب در دسترس به همراه تهویـه مناسـب   

نتایج این پژوهش مبنی بر تأثیر بستر حاوي ). 40(باشد بستگی داشته 

هاي رشـدي گیـاه آلسـترومریا بـا نتـایج پـژوهش       کوکوپیت بر پارامتر

وي گـل داوودي تحـت تـأثیر بسـتر کشـت      ر) 8(کانتلیف و همکاران 

  . ، مطابقت دارد)درصد 50-50(پرلیت -حاوي کوکوپیت

توان عملکـرد بهتـر ترکیـب بسـترهاي آلـی       با توجه به نتایج می

نسبت به خاك معدنی را به تخلخل و ظرفیـت نگهـداري آب بـاالي    

چه  در رابطه با عناصر غذایی نیز چنان). 1جدول (ها مربوط دانست  آن

مشخص است در بسترهاي آلی درصد کربن بسیار بـاالتر   2جدول در 

تواند سبب بـاال   از درصد آن در خاك معدنی است که این موضوع می

دهنـده و   رفتن نسبت کربن به نیتروژن شده و افزایش تعداد شاخه گل
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در تیمارهاي خاك معدنی و خاکبرگ . دهی را به همراه داشته باشد گل

متر که بـراي اکثـر گیاهـان     زیمنس بر دسی 5عالوه بر شوري باالي 

باال و قلیایی این بسترها نیـز سـبب عـدم جـذب      pHمطلوب نیست، 

شـود   برخی از عناصر غذایی مانند آهن، منگنز، فسفر، مس و روي می

همچنین از دالیل . که براي رشد ریزوم و اندام هوایی بسیار مهم است

رصد باالیی از کمپوسـت  هاي حاوي دکاهش برخی از صفات در تیمار

مصرفی قارچ ممکن است میزان تخلخل و ظرفیت نگهداري آب کمتر 

  .این بستر در مقایسه با بسترهاي حاوي پیت ماس و کوکوپیت باشد

هـاي کشـت   از دالیل کاهش خصوصیات رشـدي گیـاه در بسـتر   

توان به هدایت الکتریکی باالي ایـن بسـتر اشـاره    حاوي خاکبرگ می

ش هدایت الکتریکی بستر به دلیل کاهش پتانسـیل آب و  با افزای. کرد

پسابیدگی از طریق بر هم زدن تعادل یونی و بـروز سـمیت یـونی بـه     

اي، تخریـب غشـاي   اي همانند اخـتالل تغذیـه  هاي ثانویهوسیله تنش

هاي سلولی، سمیت متابولیک و جلوگیري از فعالیت فتوسنتزي، پارامتر

کـاهش فتوسـنتز گیاهـان    ). 4(گیـرد   رشدي گیاه تحت تأثیر قرار مـی 

توانـد ناشـی از تـأثیر منفـی شـوري بـر       تحت شرایط شوري بستر می

دستگاه فتوسنتزي و میزان کلروفیل و یا اثر توأم هـر دو عامـل باشـد    

بدین ترتیب، میزان رشد رویشی گیاه آلسـترومریا در بسـترهاي   ). 31(

موجـود در   نیتـروژن  .داري را نشـان داد حاوي خاکبرگ کاهش معنـی 

تدریج بـا فـراهم     پسماند کمپوست مصرفی قارچ از نوع آلی بوده و به

شوند که خـود ممکـن اسـت     آمدن شرایط نیتریفیکاسیون، معدنی می

رو، به دلیل پایین بودن سرعت  از این . سبب کند شدن رشد گیاه شود

معدنی شدن نیتروژن در پسماند کمپوست قارچ، براي رشد سریع گیاه 

  بـه ). 32(باشـد   ه استفاده از کود تکمیلـی نیتـروژن معـدنی مـی    نیاز ب

  تواند علـت اصـلی عملکـرد نـه     زیاد هر یک از دالیل فوق می احتمال 

هاي رشدي گیـاه در ایـن آزمـایش     چندان مناسب این ماده بر شاخص

 . باشد

 

 گیري کلی نتیجه

درصد خـاك   20درصد پیت ماس و  80به طور کلی، تیمار حاوي 

گیـري شـده،   هـاي انـدازه   بهترین عملکرد را در تمامی شاخصمعدنی 

هاي آلی البتـه در    بستر خاك معدنی در ترکیب با سایر بستر. نشان داد

تنهایی به  هاي پایین عملکرد مناسبی داشته اما استفاده از آن به   درصد

همچنـین اکثـر   . عنوان بستر شاهد، سـبب افـت شـدید عملکـرد شـد      

هاي باال عملکرد و تأثیر بهتري را نشان   در درصد هاي کشت آلی  بستر

  .دادند
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Introduction: Production of ornamental plants is a global trade. The economic value of ornamental plants 

has been significantly increased in the past two decades. These plants have high potential for continuous 
development of domestic and international markets in the future. Alstroemeria is a perennial, monocotyledon, 
ornamental plant which is used as a cut flower or potted flowering plant for the home and as herbaceous urban 
landscape plant. Popularity of this flower is increasing because of its beautiful flowers, wide range of colors 
(orange, pink, purple, red, yellow, white, and the other colors), year-round flowering, as well as high 
yield.Nowadays, soilless culture has been developed a lot. Permanent use of soil nutrients in developing 
countries without adequate replacement has reduced production capacity and nutrients of soils. Therefore, 
selecting a suitable substrate is one of the main factors in producing high quality potted plants. Many factors 
affect the quality and growth of flowers including medium. Thus, we try to use substrates which have positive 
effects on flowers’ quality and its growth. Such substrates must be economical without any pollution of water or 
soil. 

Materials and Methods: In this study, the effects of peat moss, cocopeat, leaf manure and spent mushroom 
compost in three levels of 40, 60 and 80% in combination with Tuff mineral soil plus control treatment (100% of 
Tuff mineral soil) were investigated on growth characteristics and flowering of potted alstroemeria. The 
experiment was conducted in a completely randomized design with 13 treatments and four replications in the 
research greenhouses of Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch. Alstroemeria rhizomes (2 to 2.5 
cm) were grown in four liter pots. About three centimeters of leca was poured in the bottom of each container 
and then pots were filled with specific volume ratios of substrates which had been mixed completely. After that, 
rhizomes were planted and pots were irrigated. Irrigation was carried out every three days in spring and every 
two days in summer. At the end of the experiment, the number of leaves, flowers and flowering branches, fresh 
and dry weight of the shoot, rhizome size and flower life were evaluated. 

Results and Discussion: Results showed that the highest number of flowering branches, leaf number, 
rhizome size and shoot dry weight were observed in peat moss 80% treatment. The highest vase life of the 
flowers was obtained from peat moss 80% and cocopeat 40%. The highest shoot fresh weight was observed in 
peat moss80% and fungal compost60%. On the other side, the lowest number of leaves and flowers, rhizome 
size, fresh and dry weights of aerial part were obtained from compost80%. The lowest number of flowering 
branches was produced by compost 80%, leaf manure 40%, leaf manure 60%, and control treatments. Also, the 
least vase life of flowers was observed in Tuff mineral soil and compost 80%. 

Conclusions: According to results, the presence of peat moss and cocopeat in the culture medium increased 
the growth and flowering characteristics significantly so that the highest means of traits were observed in media 
with higher peat moss amounts. In substrates containing peat moss, optimum absorption of nitrogen and 
potassium will improve the quantity and vase life of the flowers. Absorption of the adequate phosphorus causes 
better root growth and therefore better absorption of nutrients and increases the number, longevity and size of 
flowers. Better performance of organic substrates than mineral soils can be due to higher porosity and water 
holding capacity of these substrates. Considering the results obtained from chemical analysis of culture media, 
peat moss had a significant effect on plant growth and yield because of higher levels of manganese and zinc 
nutrients. On the other hand, the positive effect of cocopeat on increasing some of the studied traits may be due 
to the physical and chemical properties of this substance and its high ability to keep up water and nutrients which 
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provide favorable growth conditions for plant. It seems that the use of this material in combination with the 
culture medium improves the nutrition, ventilation and growth of the plant; therefore, this medium is 
recommended for the growth of flowering plants, especially alstroemeria. The reason of decreased growth in 
media containing leaf manure can be high electrical conductivity of theses substrates.  
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