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 ه مدیریت خاك و تولید پایدارنشری
  1392، دوم، شماره سومجلد 

http://ejsms.gau.ac.ir    
  

  ولیت در ترکیب با مواد آلی مختلفبررسی امکان استفاده از زئ
  ).Dracaena marginata Ait( عنوان بستر کاشت گیاه دراسنا به

  
 2 وحید عبدوسی و3تاج علیپور ، زرین2جاري ، سپیده کالته1فرشید اسمعیلی*

  ارشد گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، آموخته کارشناسی دانش1
  د علوم و تحقیقات، تهران، ایران،استادیار گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واح2

 ، ایراناستادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دامغان، دامغان3
 10/2/92:  ؛ تاریخ پذیرش16/7/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
 پرورش گیاهان آپارتمانی گلدانی امري ضروري  براي کشت بر روي بسترهاي مختلفها انجام پژوهش

کمپوست،  هاي مختلف پیت، ورمی کار رفته در این پژوهش شامل نسبت بسترهاي کشت به. رسد نظر می به
پیت در ترکیب با پرلیت و زئولیت بودند که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  پالمکمپوست زباله شهري و 

 ترین نتایج نشان داد که بیش. گیري شد ها اندازه هاي رشدي گیاه و میزان عناصر غذایی در آن شاخص، بسترها
 د درص50+  پیت  درصد50 و ترکیب بود پرلیت  درصد50+ پیت  درصد 50میزان جذب نیتروژن در تیمار 

چنین تعداد برگ و وزن خشک آن باالتر از  زئولیت در صفاتی مانند جذب فسفر، پتاسیم، آهن و روي و هم
 25+  پرلیت  درصد25+ کمپوست  ورمی درصد 50 به همراه بسترهاي  تیمارهاي باال.تیمار یاد شده ظاهر شد

 50+  زباله شهري د درص50 زئولیت و  درصد25+  پرلیت  درصد25+  پیت  درصد50 زئولیت، درصد
 توان یمنتایج نشان داد که . رشدي گیاه به خود اختصاص دادندهاي   پرلیت بهترین نتایج را در شاخصدرصد

تر نسبت به پرلیت در ترکیب با پیت و یا سایر مواد آلی و یا حتی  عنوان جایگزینی مناسب زئولیت بهاز 
تر  علت دسترسی آسان و قیمت بسیار پایین  بهچنین هم. عنوان یک بستر کشت مجزا استفاده نمود به

  درصد25+ کمپوست   ورمی درصد50کمپوست و کمپوست زباله شهري نسبت به پیت، تیمارهاي  ورمی
جاي بستر کشت وارداتی  توانند به  پرلیت می درصد50+  زباله شهري  درصد50  زئولیت و درصد25+ پرلیت 

  . مورد استفاده قرار گیرندتمانی برگ زینتیاهان آپاردر پرورش این گیاه و سایر گی
  

  زئولیت کمپوست، کمپوست زباله شهري،  دراسنا، پیت، ورمی: کلیديهاي واژه
                                                

  farshid212@rocketmail.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
هاي سبز تیره با حاشیه   داراي برگTricolorرقم  Dracaena marginataدراسنا با نام علمی 

ن یک گیاه گلدانی عنوا این گیاه زیبا به .رنگ دارد ن و مرکز برگ، نوار کرمییقرمز بوده و در قسمت پا
  ).2009دهکایی و غالمی،  پاداشت( یابد پرورش می

اي از ترکیب حداقل دو جزء آلی و معدنی  هاي گلخانه ر کشتت امروزه بستر کشت گیاهان در بیش
پیت اسفاگنوم یک جزء اصلی در بسترهاي بدون خاك ). 2004سالوادور و مینامی، ( تشکیل شده است

 خطر به هاي در معرض اي و گیاهان گلدانی است که برداشت آن از اکوسیستم هاي گلخانه  کشتدر
 وسیع براي و به همین دلیل یک پژوهش) 2011واقن و همکاران، ( یک مشکل جهانی تبدیل شده

  ).2005بنیتو و همکاران، (وجود آمده است  بسترهاي جایگزین پیت در چند دهه گذشته به
. آید دست می هاي درخت خرما به از لیفدرختان نخل از جمله موادي است که  ضایعات سلولزي

گردد، بررسی امکان استفاده از ضایعات  که پیت خارجی با هزینه بسیار زیاد وارد کشور می ییجا از آن
  ).2005سمیعی و همکاران، (رسد  نظر می عنوان بستر کشت ضروري به سلولزي درختان نخل به

چنین  کننده خاك و هم عنوان اصالح اي در کشاورزي به طور فزاینده وست زباله شهري بهامروزه از کمپ
 این ماده، داشتن میزان مواد آلی باال و اولین برتري). 2010شعبانی و همکاران، (شود  کود آلی استفاده می

زباله شهري این نقش مثبت کاربرد کمپوست ). 2003سومار و همکاران، ( باشد اي کم آن می جم تودهح
  ).2008اوستس و همکاران، (در بسیاري از محصوالت زراعی، باغی و مرتعی گزارش شده است 

هاي خاکی به نام کرم ببري  اي خاص از کرم کمپوست کودي است که از مدفوع گونه ورمی
)Eisenia foetida( و ی مانند فسفر، پتاسیم، کلسیمیکمپوست داراي عناصر غذا ورمی. آید دست می به 

). 2001آتیه و همکاران، ( باشد میجذب و دسترسی است  منیزیم به فرمی که به آسانی براي گیاه قابل
انجام گرفت نشان داد که  )Pennisetum glaucum(ی که در گیاه ارزن مرواریدي نتایج پژوهش
دا و حمی(توجه عملکرد بیولوژیک نسبت به شاهد گردید  کمپوست موجب افزایش قابل کاربرد ورمی

  .)2006همکاران، 
کنندگی در  بر نقش اصالح عالوهتالی خود، مواد متخلخلی هستند که ها با ساختمان کریس زئولیت
 در اراضی با قابلیت تبادل خصوص شته و باعث بهبود رشد گیاه بهاي دا توانند نقش تغذیه خاك، می
 ز انجام این پژوهشهدف ا .)2004پالت و همکاران، (هاي شنی شوند  ین یعنی زمینیکاتیونی پا

چنین امکان  عنوان جایگزین پیت و هم کمپوست و کمپوست زباله شهري به پیت، ورمی بررسی پالم
  .بودجاي پرلیت در بسترهاي کاشت  استفاده از زئولیت به
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  ها مواد و روش
 در و)  گلدان در هر تکرار2(رار  تک3 تیمار و 13 تصادفی با این پژوهش بر پایه طرح کامالً

 شهرستان ،تحقیقاتی واقع در استان مازندراناي   در گلخانه1390-91هاي   گلدان در سال78 مجموع
 18±2 و 25±2ترتیب برابر با  متوسط دماي روزانه و شبانه در گلخانه به. آباد، اجرا گردیدمحمود

 25-50 زشدت نور گلخانه نی. شد درصد تنظیم 60- 70گراد بود و رطوبت نسبی بین  درجه سانتی
12  s.m.E  توسط هیپوکلریت  لیتري که قبال4ًهاي  براي این آزمایش از گلدان. گردیدتنظیم 

 با دار شده دراسنا و در هر گلدان یک قلمه ریشهعفونی شده بودند استفاده درصد ضد 2سدیم 
گیري  لیه و قطر ساقه اندازهداد برگ اودر هنگام کاشت، ارتفاع گیاه، تع. ارتفاع یکسان قرار داده شد

صورت  به) N:P:K (20- 18- 20 هفته بعد از کاشت، تغذیه تمامی گیاهان با کود کامل ارژن 1. شد
صورت هفتگی و با  به لیتر انجام و از ماه سوم  میلی250و به مقدار  4/1بار با غلظت   روز یک10

  . صورت گرفت2/1 غلظت
کمپوست، کمپوست زباله شهري،  مایش، بسترهاي آلی ورمی در این آز:بسترهاي کشت مورد استفاده

  :هاي زیر با هم مخلوط شدند پیت و پیت در ترکیب با اجزاي معدنی پرلیت و زئولیت به نسبت پالم
  

   درصد زئولیت50+  درصد زباله شهري 50 - 8تیمار    درصد زئولیت25+  درصد پرلیت 25+ کمپوست   درصد ورمی50 - 1تیمار 

   درصد پرلیت50+  درصد پالم پیت 50 - 9تیمار    درصد زئولیت25+  درصد پرلیت 25+  درصد زباله شهري 50 - 2تیمار 

   درصد زئولیت50+  درصد پالم پیت 50 - 10تیمار    درصد زئولیت25+  درصد پرلیت 25+  درصد پالم پیت 50 - 3تیمار 

   درصد پرلیت50+  درصد پیت ماس 50 - 11تیمار    درصد زئولیت25+  درصد پرلیت 25+  درصد پیت ماس 50 - 4تیمار 

   درصد زئولیت50+  درصد پیت ماس 50 - 12تیمار    درصد پرلیت50+ کمپوست   درصد ورمی50 - 5تیمار 

   درصد زئولیت100 - 13تیمار    درصد زئولیت50+ کمپوست   درصد ورمی50 - 6تیمار 

     درصد پرلیت50+  درصد زباله شهري 50 - 7تیمار 
  

 خصوصیات شیمیایی و فیزیکی :هاي رشدي گیاه ین خصوصیات بسترهاي کشت و شاخصتعی
ی یگیري مقدار عناصر غذا براي اندازه. گیري شدند بسترهاي کشت در ابتدا و انتهاي آزمایش اندازه

ال و اولسن و پتاسیم به روش هاي کجلد ترتیب با روش موجود در بسترها، نیتروژن و فسفر به
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هاي  کربن آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی به روش). 1982پیج و همکاران، (دست آمدند  سنجی به شعله
 EC و pH. مورد سنجش قرار گرفتند) 2005سمیعی و همکاران، ( بالك و هارادا و اینوکو - واکلی

قرائت  CRISONمتر مدل  ECو  Metrohmمتر مدل  pHهاي  بسترهاي کشت نیز با دستگاه
و وزن مخصوص حقیقی با ) 2003حقیقی،  جعفري( به روش سیلندر وزن مخصوص ظاهري. شدند

درصد . دست آمد ها درصد خلل و فرج کل به کمک استوانه مدرج محاسبه شد و با استفاده از آن
نیز ) 2003حقیقی،  جعفري( و مقدار ماده آلی موجود در بسترها) 2006شاهوئی، (رطوبت حجمی 

در انتهاي آزمایش ) 1996امامی، (فسفر، پتاسیم، آهن و روي عناصر غذایی نیتروژن، . تعیین شدند
صورت ماهانه و قطر ساقه در  هاي رشدي گیاه، ارتفاع و تعداد برگ به شاخص. گیري شدند اندازه

اسکندري و آستارایی، (وزن خشک برگ، ساقه و ریشه . گیري شد هاي اول، سوم و ششم اندازه ماه
افزار  ها توسط نرم تجزیه و تحلیل آماري داده. گیري شدند ازهنیز در انتهاي آزمایش اند) 2007

SPSS دامنه دانکن ها نیز با استفاده از آزمون چند انجام و مقایسه میانگین)DMRT ( در سطح
  .صورت پذیرفت درصد 5 یا 1احتمال 

  
  نتایج و بحث

داد که باالترین میزان نشان ) 1 جدول(ها  نتایج جدول مقایسه میانگین: ی در گیاه عناصر غذایغلظت
در .  دیده شددرصد 76/3میزان  به)  پرلیتدرصد 50+  پیت  درصد50( 11غلظت نیتروژن در تیمار 

 درصد 39/1با )  زئولیتدرصد 50+ پیت   پالمدرصد 50(10 ترین غلظت نیتروژن در تیمار مقابل، کم
 درصد و 74/0با )  زئولیتددرص 50+  پیت درصد 50 (12 باالترین غلظت فسفر در بستر. دیده شد

 درصد 12/0با )  زئولیتدرصد 50+ کمپوست   ورمیدرصد 50 (6 ترین مقدار آن نیز در بستر کم
+  پیت درصد 50( 12 ترتیب در تیمارهاي ترین غلظت پتاسیم در گیاه، به ترین و کم بیش. مشاهده شد

 68/1با )  زئولیتدرصد 25+  پرلیت درصد 25+  زباله شهري درصد 50 (2و )  زئولیتدرصد 50
  . درصد مشاهده شد92/0درصد و 

  
  



  و همکارانفرشید اسمعیلی

 155

 . مقایسه میانگین غلظت عناصر از بسترهاي کشت مختلف گیاه دراسنا-1جدول 

 تیمار
  نیتروژن

 )درصد(
  فسفر

 )درصد(
  پتاسیم

 )درصد(
  گرمکیلو گرم در میلی( آهن

 )ماده خشک گیاه
  گرم در کیلوگرم میلی( روي

  )ماده خشک گیاه
1  d46/2 i21/0 f24/1  d3/341 de2/51 
2  k49/1  j14/0 k92/0  d1/358 b9/80  
3  i70/1  f3/0 k92/0 a8/660 def8/48 
4  b73/2 c57/0 c58/1  e3/295 ef9/40 
5  f04/2 i21/0 g03/1  c8/387  cd1/53  
6  j12/1 k12/0 i97/0  b7/466 b6/85 
7  c56/2  h23/0 d51/1  b8/483 c7/62 
8  g95/1 i21/0 e45/1  e9/297 a1/110 
9  h90/1 d51/0 j93/0 d0/358 c0/63  
1  l39/1 e43/0 h01/1  cd1/267 b1/85  
11  a76/3 b59/0 b65/1  e5/288 g2/29  
12  e32/2 a74/0 a68/1 d7/354 def4/46  
13  i71/1 g27/0 g03/1 cd1/364 fg1/37  

 درصد 1اي دانکن در سطح احتمال  دامنهیک حرف مشترك هستند با آزمون چندهایی که حداقل در  در هر ستون میانگین
  .در گروه آماري مشابهی قرار دارند

  
 50 (3 ترتیب در بسترهاي کشت ترین غلظت آهن در گیاه به ترین و کم بیش جدولاین  براساس

)  پرلیتدرصد 50+  پیت درصد 50 (11و )  زئولیتصددر 25+  پرلیت درصد 25 +پیت   پالمدرصد
ترین مقدار آن  کیلوگرم مشاهده شد و در مورد عنصر روي نیز، بیش گرم در  میلی5/288 و 08/660 با

 ترین آن در تیمار و کم ) زئولیتدرصد 50+  زباله شهري درصد 50 (8  گیاهان کاشته شده در تیماردر
  .گرم در کیلوگرم مشاهده شد  میلی2/29 و 1/110ترتیب با  به) یت پرلدرصد 50+ پیت  درصد 50 (11

از نظر غلظت آهن و روي ) 4و  11تیمارهاي ( پیت  نشان داد که بسترهاي کشت شامل1جدول 
دهند، دلیل این   جذب خوبی را از خود نشان میpH 7-5/6که این عناصر در  ییجا از آن. ضعیف بودند

 پایین پیت نسبت داد که غلظت این عناصر فلزي را با مشکل مواجه pHتوان به  نتیجه ضعیف را می
 جذب  تکمیلی توانسته است این مشکلو از طرف دیگر، کوددهی) 2001منگل و کرکبی، (کرده 

 pHداري بین آهن و روي موجود در گیاه با  مناسب را برطرف نماید و همبستگی مثبت و معنینکردن 
  +).37/0و + 39/0یب ترت به( مشاهده شد 6 در جدول
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  هاي رشدي گیاه شاخص
ترین ارتفاع  نشان داد که بیشها  نتایج جدول مقایسه میانگین: ارتفاع گیاه، تعداد برگ و قطر ساقه

متر دیده شد و بعد از آن   سانتی72/43با ) پرلیت درصد 50+  درصد پیت 50 (11گیاه در تیمار 
  درصد25+ کمپوست  ورمی درصد 50 (1و ) ت درصد زئولی50 + پیت درصد 50 (12تیمارهاي 

از نظر تعداد . متر در یک گروه آماري قرار گرفتند  سانتی52/42 و 8/42با )  زئولیت درصد25+ پرلیت 
ترین میزان برگ تولید شده   برگ، بیش33/41با )  زئولیت درصد50+  پیت  درصد50( 12برگ، تیمار 

  درصد25+  پرلیت  درصد25+  پیت  درصد50 (4، 11رهاي را به خود اختصاص داد و بعد از آن تیما
  .)2 جدول(هاي بعدي قرار گرفتند  در مکان)  پرلیت درصد50+  زباله شهري  درصد50 (7و ) زئولیت

 1 و 12، 11 يمارهایمشاهده شد و بعد از آن ت متر،  میلی5/9، با 7  قطر ساقه در بستر کشتنیتر شیب
، به نام برده در صفات زیدست آمده ن  بهجی نتانیتر فیضع. متر قرار گرفتند یلیم 6/8 و 9/8، 9 با بیترت به
  درصد50 (6 ،)تیزئول درصد 25 + تیپرل درصد 25 + يزباله شهر درصد 50 (2 يمارهایت

  .تعلق داشت) تیزئول درصد 50 + تی پالم پ درصد50 (10و ) تیزئول درصد 50+ کمپوست  یورم
  

  .دراسنا گیاه هاي رشد  شاخص مقایسه میانگین-2جدول 

 تیمار
میانگین ارتفاع 

 ماه 6گیاه در 
  )متر سانتی(

میانگین تعداد 
  ماه6 در برگ

میانگین قطر 
 ماه 3ساقه در 

  )متر میلی(

  وزن 
  خشک ریشه

  )گرم(

  وزن 
  خشک ساقه

 )گرم(

  وزن 
  خشک برگ

 )گرم(

  سطح برگ
  )مترمربع سانتی(

1  b52/42 d77/35 bc60/8  j43/2  b16/1  c06/3  d82/29  
2  g94/34  h25/32 h81/5 k21/2 i66/0 k04/1 k20/21 
3  ef44/36  g66/33 de01/7 d30/3 ef92/0 i61/1 h53/22 
4  d31/38  c66/37 c40/8  b44/3  b14/1  d91/2  c69/30  
5  d88/37 e02/35 def80/6  l83/1  e94/0  e49/2  g41/23  
6  f33/36 j32/28 g31/6  m01/1  f89/0  l96/0  l07/19  
7  c25/39  c13/38 a52/9 i43/2 c04/1 d90/2 e88/28 
8  ef97/36 ef88/34 d21/7  g92/2  d97/0  f10/2  f22/25  
9  ef72/36 g52/33 efg60/6 f93/2 h70/0 h91/1 j89/21 
10  g05/35 i25/30 fg42/6 h51/2 g84/0 j31/1 m82/18 
11  a72/43 b97/39 b03/9  a39/5  a25/1  b38/3  a25/48  
12  b8/42 a33/41 b91/8 c39/3  b16/1 a49/3 b47/43  
13  e08/37 f38/34 efg70/6 e09/3 d98/0 g04/2 i38/22  

 درصد 1اي دانکن در سطح احتمال  دامنهیک حرف مشترك هستند با آزمون چندهایی که حداقل در  در هر ستون میانگین
  .در گروه آماري مشابهی قرار دارند
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هاي رشد مورد  شاخص بهترین نتایج را در 4 و 1، 7، 12، 11 هاي تیمار،2 با نگاهی به جدول
، جذب باالتري از نیتروژن 1 ی این تیمارها، براساس جدولبه خود اختصاص دادند و تمامگیري  اندازه

ترین جذب نیتروژن در بسترهاي  که بیش یجای از آن. را نسبت به سایر تیمارها از خود نشان دادند
کند  ی گیاه ایفا مییهوابه نقشی که نیتروژن در رشد اندام  و با توجه  پیت صورت گرفتشامل

هاي  ، باال بودن شاخصیتخصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب پچنین  همو ) 1995ساالردینی، (
ها نیز داراي سطوح  کمپوست. باشد رشدي در گیاهان کاشته شده در این بسترها دور از ذهن نمی

 کنند که در آغاز داراي عنوان محرك رشد عمل توانند به میهستند و این مواد ی از مواد هومیکی باالی
ی هستند و فعالیت باالي جمعیت میکروبی در منطقه ریزوسفر ریشه موجب افزایش مواد غذایی باالی

  ).2009دهکایی و غالمی،  پاداشت(شود  رشد گیاه می
یزان وزن گین نشان داد که باالترین مجدول مقایسه میان: برگسطح برگ، وزن خشک ریشه، ساقه و 

 گرم مشاهده شد و تیمارهاي 25/1با )  پرلیتدرصد 50+ پیت  درصد 50 (11 خشک ساقه در تیمار
 درصد 25+  پرلیت درصد 25+  پیت درصد 50 (4، ) زئولیتدرصد 50+  پیت درصد 50 (12

ترتیب با مقادیر  به) ولیت زئدرصد 25+  پرلیت درصد 25+ کمپوست   ورمیدرصد 50 (1و ) زئولیت
. اه بعدي قرار گرفتندداري نداشته و در جایگ  گرم از نظر آماري اختالف معنی14/1 و 16/1، 16/1

ترین   گرم ضعیف66/0نیز با ) زئولیت  درصد25+ پرلیت   درصد25+ زباله شهري   درصد50 (2تیمار 
 50 (12یمار  گرم در ت49/3 با ترین میزان وزن خشک برگ بیش. تیمار در این صفت شناخته شد

ا ب)  پرلیتدرصد 50+ پیت   درصد50 (11و بعد از آن در تیمار ) ولیتزئ  درصد50+ پیت  درصد
ترین   گرم، کم96/0با )  زئولیتدرصد 50+ کمپوست  ورمی  درصد50 (6 گرم دیده شد و تیمار 38/3

مربع در تیمار متر  سانتی25/48میزان  ترین میزان سطح برگ نیز به بیش. وزن را به خود اختصاص داد
، 47/43 ترتیب با  به1 و 4، 12دیده شد و بعد از تیمارهاي ) پرلیت  درصد50+ پیت   درصد50 (11
 50+ پیت  پالم  درصد50 (10ي بعدي قرار گرفتند و تیمار ها مربع در مکانمتر  سانتی82/29 و 69/30

وژن عنصر نیتر. ترین نتیجه را به خود اختصاص داد فمترمربع ضعی  سانتی82/18هم با )  زئولیتدرصد
ترین میزان نیتروژن جذب   هم بیش1 کند و جدول ی گیاهان ایفا مینقش مهمی در توسعه اندام هوای

نیز رشد ) 2009(دهکایی و غالمی  پاداشت. دهد شده را در تیمارهاي برتر این صفات نشان می
ویژه نیتروژن بودند و  ی بهیی که داراي غلظت باالتر مواد غذایبسترهاتر دراسنا و پافیلی را در  مناسب

، بین اساس جدول ضرایب همبستگیدست آوردند و بر هاي فیزیکی مناسبی داشتند به چنین ویژگی هم
از طرف دیگر، . )6 جدول (/+)71(داري دیده شد  نیتروژن گیاه با سطح برگ همبستگی مثبت و معنی
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ین آمدن مصرف آب براي تولید هر واحد ماده خشک گیاه یتواند باعث پا چون مصرف کافی پتاسیم می
دست آمده را به مقدار پتاسیم جذب  توان این وزن خشک ساقه و برگ به ، می)1995ساالردینی، (شود 

داري را بین پتاسیم گیاه با   نیز همبستگی مثبت و معنی6 یاه هم نسبت داد، زیرا جدولشده توسط گ
  .نشان داد/+) 37(و وزن خشک برگ /+) 58(وزن خشک ساقه 

 گرم 39/5 با ) زئولیتدرصد 50+ پیت  درصد 50( 11 ترین وزن خشک ریشه در تیمار بیش
و در ) لیت زئودرصد 25+  پرلیت درصد 25+  پیت درصد 50 (4 تیمارمشاهده شد و بعد از آن 

 گرم قرار 39/3 و 44/3با ترتیب  به)  زئولیتدرصد 50+  پیت درصد 50 (12 مرتبه بعدي تیمار
د که بهترین بستر براي رشد ریشه  نیز طی آزمایشی بیان نمودن)2003( شمشادین و همکاران .گرفتند

اري در توسعه ریشه که عنصر فسفر نقش تأثیرگذ یجای از آن. باشد گیاه نارگیل، بستر کشت پیت می
 غلظتدر تیمارهاي باال را به  ریشه تر توان وزن خشک بیش می) 1995منگل و کرکبی، (گیاهان دارد 
داري   نسبت داد و بین فسفر و وزن خشک ریشه همبستگی مثبت و معنیدر این گیاهانباالتر فسفر 

 غلطتترین میزان   نیز کم)زئولیت درصد 50+ کمپوست  ورمی درصد 50( 6تیمار . دیده شد) /+41(
  . در این تیمار دیده شد گرم1 به مقدار شهترین میزان وزن خشک ری فسفر را از خود نشان داد و کم

ی موجود در بسترهاي کشت یمقدار عناصر غذا 3جدول : خصوصیات شیمیایی بسترهاي کاشتبرخی 
   9وژن قبل از کاشت در تیمار ترین میزان نیتر شود، بیش گونه که مشاهده می همان. دهد را نشان می

   11هده شد و بعد از آن، تیمار مشا درصد 63/1 میزان به) پرلیت درصد 50+  درصد پالم پیت 50(
ترین میزان جذب نیتروژن در  ، بیش1 براساس جدول. قرار گرفت)  درصد پرلیت50+  پیت  درصد50(

بعد از کاشت، در ترین میزان فسفر، قبل و  بیش. گیاهان کاشته شده نیز در این بستر کشت دیده شد
 زیادي از جمله گران پژوهش. دیده شد) 6 و 5، 1 تیمارهاي(کمپوست   ورمیبسترهاي کشت شامل

تواند در جهت فراهم کردن عناصر غذائی  کمپوست می کنند که ورمی بیان می) 2004(آرانکون و همکاران 
 این تیمارها نتوانستند مورد نیاز براي گیاه مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم عمل نماید، ولی با این وجود،

 درصد 50 (3ترین میزان پتاسیم قبل از کاشت، در تیمار  بیش. ا از خود نشان دهندی از فسفر رجذب باالی
 7، 2بسترهاي کشت (له شهري و تیمارهاي داراي زبا)  زئولیت درصد25+  پرلیت  درصد25+ پالم پیت 

 گرانی مانند سط کمپوست زباله شهري توسط پژوهشی توشاهده شد و این فراهمی عناصر غذایم) 8و 
از طرف دیگر، جذب پتاسیم در تمام تیمارهاي داراي زئولیت . گزارش شده است) 2003(تایلور لوي و 

جذب پتاسیم کمی ) 7 جز بستر هب( پرلیت بود ها فقط شامل باال بوده و در بسترهایی که جزء معدنی آن
  تیمار. م نقش مثبت داشته است زئولیت در فراهم کردن و جذب پتاسیبنابراین احتماالً. دیده شد
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ش از خود نشان پرلیت جذب بسیار کمی از پتاسیم را در ابتدا و انتهاي آزمای درصد 50 + پیت درصد 50
توان  ی از پتاسیم در گیاهان کاشته شده در این تیمار دیده شد و دلیل این امر را میداد، ولی جذب باالی

  . مرتفع نمایدبه کوددهی با کودهاي کامل نسبت داد که توانسته است این نقیصه را
  

  .*)قبل و بعد از آزمایش(ی در بسترهاي کشت  مقدار عناصر غذای-3جدول 
  تیمار  ) گرم بستر100گرم در  میلی( پتاسیم  ) گرم بستر100گرم در  میلی( فسفر  )درصد( نیتروژن

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل
1  37/0  31/0  197  395  270  155  
2  45/0  32/0  45  243  400  196  
3  74/0  25/0  70  384  406  206  
4  56/0  44/0  33  382  342  187  
5  43/0  49/0  478  449  170  65  
6  22/0  12/0  246  459  312  148  
7  56/0  60/0  175  302  428  142  
8  3/0  31/0  86  231  352  163  
9  63/1  31/0  110  434  296  97  
10  37/0  08/0  87  96  348  174  
11  54/1  01/1  81  420  18  73  
12  33/0  15/0  27  293  294  166  
13  01/0  003/0  42  34  328  158  

  .يریگ  اندازه3 از دست آمده به نیانگیم *
  

 درصد 50 (10و )  درصد زئولیت25+  درصد پرلیت 25+ پیت  پالم درصد 50 (3تیمارهاي 
 نیز باالترین میزان پتاسیم را در انتهاي آزمایش از خود نشان دادند، اما) زئولیت درصد 50+ پیت  پالم

 در تیپ  پالمشامل يمارهایالزم به ذکر است که ت. ده دهنی را نتوانستند از خود ارایقبول جذب قابل
نداشتند،  تی پي دارايبسترها  بای تفاوت چندانییاصر غذانظر مقدار عن  نه تنها ازش،ی آزمايابتدا

ه این بستر قدرت له بر این نکته داللت دارد کأ مسنیا  باالتر از آن ها قرار گرفتند وی کمیبلکه حت
پیت با  نیز در بررسی امکان جایگزینی پالم) 2005(ارد و سمیعی و همکاران ماس را د جایگزینی با پیت

تیمارهاي داراي  (12 و 4، 11 ، بسترهاي4با توجه به جدول . رسیدندماس به این نتیجه  پیت
را نشان دادند و  pHترین مقدار  علت ماهیت اسیدي پیت کم رفت، به که انتظار میطور ، همان)ماس پیت
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 درصد 50 (6و )  درصد زئولیت50+ پیت  پالم درصد 50 (10ن آن در تیمارهاي اترین میز بیش
ناواس و همکاران .  دیده شد66/7 و pH 78/7ترتیب با  به) زئولیت درصد 50+ کمپوست  ورمی

که این مواد  جایی ها بستگی داشته و از آن  آنءخاك به منشا pH بر  که اثر کمپوست بیان کردند)1998(
 خاك نیز pHها،  مدت از آنرود که در نتیجه استفاده دراز اسیدي دارند، این انتظار می pH هعمدطور  به

ترین غلظت آهن و روي نیز در تیمارهایی که پیت جزء  کم تر ذکر شد، که پیشطور همان. اسیدي شود
 pHیی با الزم به ذکر است که دراسنا در بسترها). پایین این ماده pHعلت  به(اصلی آن بود دیده شد 

  ).1999دل و ویلکینز، (بهترین رشد را دارد  5/6-6
  

 . مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی در بسترهاي کشت مختلف-4 جدول

  pH تیمار
EC  

 )متر زیمنس بر سانتی دسی(
CEC  

  C/N  )کیلوگرم /مول سانتی(
OM  

 )درصد(
OC 

  )درصد(
1  f09/7 e7/2 a3/113  bc0/101 a53/54 a6/31 
2  fg06/7  a7/5 b3/103 cde3/58 b33/32 b3/19  
3  d49/7  h4/1  f6/44 bcd1/60 d51/26 d3/15 
4  i76/4 f2/2 cd6/69  de9/33 d88/25  d0/15 
5  g04/7 d8/2 e0/55  de7/33  c72/28  c6/16  
6  b66/7 g5/1 g3/23  bc4/88 f53/19  fg3/11 
7  e23/7  c3/3 f0/36 de2/17 f96/18 g0/11 
8  e22/7 b1/4 de3/62  de6/39 e83/21 e6/12 
9  c61/7 i0/1 a6/14 de2/35 f53/19 fg3/11  
1  a78/7  j7/0 g0/15 bc0/104 g11/16 h3/9  
11  j02/4 i2/1 ab6/111  e6/10 f10/20 f6/11  
12  h23/5 g6/1 c0/76 b1/107  c01/29 c8/16  
13  fg07/7 j6/0 d0/66 a2/871 h82/2 i9/2  

 درصد 1اي دانکن در سطح احتمال  دامنهیک حرف مشترك هستند با آزمون چندقل در هایی که حدا در هر ستون میانگین
  .در گروه آماري مشابهی قرار دارند

  
+  پرلیت درصد 25+ کمپوست  ورمی درصد 50 (1باالترین میزان ظرفیت تبادل کاتیونی در تیمار 

 درصد 25+ باله شهري  زدرصد 50 (2و )  پرلیتدرصد 50+  پیت درصد 50 (11، ) زئولیتدرصد 25
مول بر کیلوگرم بستر مشاهده شد و   سانتی2/102 و 6/111، 2/112 با)  زئولیتدرصد 25+ پرلیت 

ی در این توان به میزان باالتر مواد غذای  را می12 و 11، 4، 1رشد بهتر گیاهان کاشته شده در تیمارهاي 
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 رشد بهتر گیاهان کاشته شده در بستر نیز علت) 2010(رخسار  طاووسی و شاهین. تیمارها نسبت داد
  .باالتر این بستر کشت بیان کردندپیت نارگیل را ظرفیت تبادل کاتیونی 

 ی خاك با درصد ماده آلیونی تبادل کاتتیند که ظرفبیان نمود) 2010( و همکاران یفی شرنیچن هم
 تی ظرفشیدنبال آن افزا به و ی ماده آلشی به خاك، افزای آلي داشته و افزودن کودهامی مستقيا رابطه

 را ی کربن آلزانین می باالترزی ن12 و 2، 1 يمارهایرو ت نیشود، از ا ی خاك را موجب میونیتبادل کات
 تبادل تی و ظرفی ماده آلنی را بيدار ی ارتباط مثبت و معنز،ی نی همبستگبینشان دادند و جدول ضرا

کمپوست را در این زمینه، در   کاربرد ورمی برتري)1998(مامو و همکاران . نشان داد/+) 48 (یونیکات
کنند و از  ی در این ماده آلی بیان میتر مواد غذای دلیل فراهمی بیش مقایسه با سایر کودهاي آلی، به

 شود دنبال آن ماده آلی خاك می طرفی نیز، افزودن کودهاي آلی به خاك، سبب افزایش کربن آلی و به
 شد دهید) تیزئول درصد 100 (13 ماری در تزی نی مقدار کربن آلنیتر کم). 2001نیامانگارا و زیزیوا، (

در این بستر  C/Nترین میزان نسبت  و نیتروژن بسیار کم آن، بیشمیزان کربن آلی  نیتر علت کم بهو 
 CECی را از خود نشان داد که این چنین ظرفیت تبادل کاتیونی باالی این تیمار هم. کشت دیده شد

 ... و)2004( پالت و همکاران  زیادي از جملهگران د در زئولیت طبیعی توسط پژوهشوباالي موج
+  درصد پرلیت 25 + زباله شهري درصد 50 (2  نیز در بسترECباالترین میزان . گزارش شده است

تواند از  باال می ECمتر دیده شد و این میزان  زیمنس بر سانتی دسی 74/5میزان   به)زئولیت درصد 25
خود نشان له دالیلی باشد که گیاهان کاشته شده در این بستر کشت نتوانستند رشد مطلوبی را از جم

حقیقی،  جعفري(آید  کننده رشد گیاهان به حساب می شوري خاك یکی از عوامل محدوددهند، چون
 کانل و مک(باشد  زیمنس بر متر می دسی 1-2هاي محلول براي این گیاه  و غلظت مناسب نمک) 2003

 نظر ، اگرچه در صفت ارتفاع گیاه از)زئولیت درصد 50+  درصد پیت 50 (12  تیمار).2009همکاران، 
تر،  پرلیت قرار گرفت، اما در یک ارتفاع کم درصد 50+  درصد پیت 50آماري در رتبه بعد از تیمار 

تر و زیباتري را  نبوهتري را توانست تولید کند و گیاهان کاشته شده در این بستر، ظاهر ا تعداد برگ بیش
 کمی باالتر این تیمار نسبت EC از خود نشان دادند و دلیل این امر را شاید بتوان به 11نسبت به تیمار 

هی گیاهان  نیز علت فشردگی و انبو)2009(دهکایی و غالمی  پاداشت ذکر کرد، چرا که 11به تیمار 
  . باالتر آن بیان کردندEC شهري را زباله درصد 20+  درصد پوست درخت 80کاشته شده در بستر 

کمپوست  یورم درصد 50 (1، بستر 5با توجه به جدول : خصوصیات فیزیکی بسترهاي کاشتبرخی 
توان درصد  یم.  است خلل و فرجزانی منیتر شیب داراي )تیزئول درصد 25 + تیپرل درصد 25+ 

 در ی ماده آلشی با افزارای نسبت داد، ز موجود در آنی را به مقدار ماده آلماری تنی ايخلل و فرج باال
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 يدار ی مثبت و معنی و همبستگابدی شیتواند افزا ی مطی در آن محزی کشت، خلل و فرج نطی محکی
+ پیت  پالم درصد 50 (9 تیمارهاي). 6 جدول( شد دهی و درصد خلل و فرج دی ماده آلنیهم ب/+) 52(

ترین  بیش درصد 45/15 و 46/15با ) پرلیت درصد 50+ درصد پیت  50 (11و ) پرلیت درصد 50
  .میزان رطوبت حجمی را از خود نشان دادند و هر دو در یک گروه آماري قرار گرفتند

علت  به(الزم به ذکر است که این دو تیمار حجم بسیار باالتري نسبت به سایر تیمارها داشتند 
دهی شدید  علت از دست ، بهر رطوبت با وجود حجم باالت9یمار ، اما ت)پیت حجم باالي پیت و پالم

میزان خلل و فرج آن نسبت داد، نتوانست محیط رشد مناسبی را براي  توان آن را به رطوبت، که می
 نیز دیده شد که این پیت  پالمشدید رطوبت در سایر تیمارهاي شاملاین کاهش . گیاهان فراهم کند

ر خود قرار داده و باعث نتایج ضعیف در این ثیأت هاي رویشی گیاه را تحت  شاخصدنبال آن عامل به
پیت را  اوت عمده بسترهاي کوکوپیت و پالمنیز تف) 2005(سمیعی و همکاران . بسترهاي کشت شد

 این عامل یکی از دالیل پیت نسبت به کوکوپیت دانستند که تر پالم ظرفیت نگهداري رطوبت پایین
  . بستر شدهاي رشدي در گیاهان کاشته شده در این ضعف شاخص

 
  . مقایسه میانگین بعضی از خصوصیات فیزیکی در بسترهاي کشت مختلف-5جدول 

 تیمار
  رطوبت حجمی

  )درصد(
  خلل و فرج کل

  )درصد(
  وزن مخصوص حقیقی

  )مترمکعب گرم بر سانتی(
  وزن مخصوص ظاهري

 )مترمکعب گرم بر سانتی(
 e46/8 a65/56 d13/1 fg50/0  1تیمار 
  j14/4 l94/38 d11/1 d69/0  2تیمار 
 i35/5 c50/52 d16/1 ef55/0  3تیمار 
 c21/10  k13/41  e77/0 fg52/0  4تیمار 
 hi39/5 g55/45 e89/0 g44/0  5تیمار 
 h45/5 d07/50 a71/1 bc86/0  6تیمار 
 f25/8 i88/42 e86/0 g44/0  7تیمار 
 c26/10 h31/43 ab62/1 ab92/0  8تیمار 
 a46/15  b62/54  f51/0 i21/0  9تیمار 
 g15/8  j14/42  c32/1 c79/0  10تیمار 
 a45/15  f87/47  f46/0 h30/0  11تیمار 
 b21/11  e32/49  c31/1 de62/0  12تیمار 
 d02/9  m48/37  b51/1 a96/0  13تیمار 

 درصد 1اي دانکن در سطح احتمال  دامنهیک حرف مشترك هستند با آزمون چندهایی که حداقل در  در هر ستون میانگین
  .روه آماري مشابهی قرار دارنددر گ
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تري براي نگهداري آب داشته باشد، با  ظرفیت بیشدر هر بار آبیاري رسد بستري که  نظر می به
 در کند که این شرایط ه فراهم می، شرایط رشد بهتري را براي گیاییآب و مواد غذا  بهینهفراهم کردن

تر   نیز علت رشد ضعیف)2009(یی و غالمی دهکا  پاداشت. دیده شد13 و 1، 4، 8، 12، 11تیمارهاي 
تر پوست  دراسنا را در بسترهاي مخلوط ضایعات چاي و پوست برنج، ظرفیت نگهداري رطوبت کم

 درصد 50 (6  مقدار وزن مخصوص حقیقی در تیمارترین بیش. برنج نسبت به پرلیت دانستند
 درصد 50+  درصد پیت 50 (11ترین آن هم در تیمار   و کم)زئولیت درصد 50+ کمپوست  ورمی
)  درصد زئولیت100 (13تیمارهاي . مترمکعب مشاهده شد  گرم بر سانتی46/0 و 71/1میزان  به) پرلیت

 21/0 و 96/0 ترتیب با پرلیت نیز بسترهاي کشتی بودند که به درصد 50+ پیت  پالم درصد 50 (9و 
  .از خود نشان دادندوص ظاهري را رین میزان وزن مخصت ترین و کم مکعب، بیشمتر گرم بر سانتی

  درصد25+  پرلیت  درصد25+ زباله شهري  درصد 50 (2دست آمده، تیمارهاي  با توجه به نتایج به
  درصد50+ پالم پیت  درصد 50 (10و )  درصد زئولیت50+ کمپوست   ورمی درصد50 (6، )زئولیت
باال  C/Nرفیت نگهداري رطوبت کم، نسبت ظ. قبولی را از خود نشان دهند نتوانستند رشد قابل )زئولیت

چنین جذب پایین عناصر غذایی ماکرو   و هم2باالي تیمار  EC و 10 و 6پایین در تیمارهاي  CECو 
  .ها نسبت داد توانند دالیلی باشند که بتوان این نتایج ضعیف را به آن  نیتروژن میخصوص به

ناچیز نیتروژن و فسفر و مقدار باالي پتاسیم اگرچه داراي مقادیر ) زئولیت  درصد100 (13تیمار 
ی از عناصر را نشان دهد و از طرف دیگر نتایج  نتوانست از یک طرف جذب باالیلیبراي گیاه بود و

 نسبت  بهCECعلت  گیري را در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به خود اختصاص دهد، اما به چشم
ان داد، جزء تیمارهاي ضعیف این آزمایش قرار باال و ظرفیت نگهداري رطوبت خوبی که از خود نش

توان این نتایج را   متوسطی را از خود نشان داد و میهاي رویشی، نتایج تر شاخص نگرفت و در بیش
که تیمارهاي  عالوه این به. به استفاده از کوددهی تکمیلی نسبت داد که توانست کمبودها را جبران نماید

 باالتري را نسبت به پرلیت نشان دادند که این قدرت نگهداري داراي زئولیت، درصد رطوبت حجمی
  .دهد رطوبت در زئولیت را نشان می

که طور همان)  پرلیتدرصد 50+  پیت درصد 50( داول در پرورش گیاهان آپارتمانیبستر کشت مت
تیمار . ندرفت نتایج خوبی را از خود نشان داد و گیاهان کاشته شده در آن رشد مطلوبی داشت انتظار می

چنین   زئولیت در صفاتی مانند جذب فسفر، پتاسیم، آهن و روي و همدرصد 50+  پیت درصد 50
 ظاهر شد و این قابلیت جایگزینی کانی طبیعی 11 ن خشک برگ برتر از بستر کشتتعداد و وز
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 +  پرلیتدرصد 25+ کمپوست   ورمیدرصد 50 (1 تیمارهاي. دهد جاي پرلیت نشان می زئولیت را به
 زباله درصد 50 (7و )  زئولیتدرصد 25+  پرلیت درصد 25+  پیت درصد 50 (4، ) زئولیتدرصد 25

، بسترهاي ) زئولیتدرصد 50+  پیت درصد 50 (12نیز به همراه تیمار )  پرلیتدرصد 50+ شهري 
  و )  پرلیتدرصد 50+ کمپوست   ورمیدرصد 50 (5تیمارهاي . کشت برتر در این آزمایش بودند

با توجه به .  قرار گرفتندنیز بعد از تیمارهاي نام برده) ئولیت زدرصد 50+  زباله شهري درصد 50( 8
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسترهاي مورد استفاده، نکته مشترك در تمامی این تیمارها عنصر 

 و شیمیاییکه تیمارهاي برتر این پژوهش، اگرچه در بعضی از خصوصیات فیزیکی  طوري نیتروژن بود، به
تیمارهاي برتر نبودند، اما همگی در صد باالیی از جذب نیتروژن را نشان دادند که این جذب باالتر، 

نشان دهد و بهترین نتایج را به این تیمارها نسبت  هاي رویشی گیاه ثیر خود را در شاخصتأتوانست 
از جذب این عنصر پرمصرف تري  تر این آزمایش نیز درصد کم طور مشابهی، تیمارهاي ضعیف به. داد

ها نیز نتایج  گیري شده در آن هاي رشدي اندازه دنبال آن، شاخص براي گیاه را نشان دادند و به
این نتیجه، لزوم کوددهی تکمیلی گیاه با کودهاي کامل را مطرح کرده و . بخشی را نشان نداد رضایت

ار باشد و نقایص مربوط به اه تأثیرگذشد و عملکرد گیتواند در ر دهد که تا چه اندازه می نشان می
 کشت را که مانع از جذب جذب ضعیف عناصر و بعضی از مشکالت فیزیکی و شیمیایی بسترهاي

  .رشد بهتر گیاه می شوند برطرف نمایدعناصر و 
  

  گیري نتیجه
 ،یدنعنوان جزء مع  و بهتی پرلنیگزیعنوان جا تواند به ی متیتوان اشاره نمود که زئول ی مانیدر پا

 صفات از یتواند در بعض ی متی با زئولتی پبیچنین ترک  هم. استفاده شودی مواد آلری با سابیدر ترک
 کامل ي با کودهااهی گهی در صورت تغذزی خالص نتیزئول.  بهتر عمل نمایدتی با پرلتی پبیترک

 درصد 50 يهاکه بستر ییجا از آن.  مورد استفاده قرار گیرداهیعنوان بستر کشت گ تواند به یم
 تی پرلدرصد 50 + ي زباله شهردرصد 50 و تی زئولدرصد 25 + تی پرلدرصد 25+ کمپوست  یورم
 50 يمارهای تي بعديها  در رتبهنیچن هم (مارهای تنی ای را از خود نشان دادند، با بررسی خوبجینتا

و با در نظر ) تیزئول  درصد50 + يزباله شهر  درصد50 و تی پرلدرصد 50+ کمپوست  ی ورمدرصد
ها  توان از آن ی مت،ی در مقایسه با پيکمپوست و کمپوست زباله شهر یتر ورم نیی پااری بسنهیگرفتن هز

 در پرورش یماس واردات تی پيجا تر به  تیفیتر و با ک تر، در دسترس  ارزاناری بسيها نیگزیعنوان جا به
  . استفاده نمودیپارتمان آینتی برگ زاهانی گری سانیچن  دراسنا و همی گلداناهیگ
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Abstract1 

Study on the different media for production of foliage plants seems to be 
necessary. Media used in this research contains different rates of peat, vermicompost, 
municipal wastes compost and palm peat in combination with perlite and zeolite. 
Physical and chemical characteristics of media and growth indexes of plant with 
amount of nutritional compounds in plant were evaluated. Results showed that 
highest rate of nitrogen absorption was observed in treatment containing 50% peat 
and 50% perlite and combination of 50% peat and 50% zeolite showed better results 
in absorption of phosphorus, pottasium, iron and zinc and also better results in 
number of leaves and dry weight than previous treatments. Treatments with media 
containing 50% vermicompost, 25% perlite and 25% zeolite; 50% peat combination 
with 25% perlite and 25% zeolite or 50% municipal garbage compost, 50% perlite 
showed the best results in different growth indexes of plant. Results showed that 
according to best characteristics of zeolite, this mineral could be substituted with 
perlite, in combination with peat or other organic materials or as single media used. 
Also because of its availability, lower cost of vermicompost and municipal garbage 
compost than peat, treatments containing 50% vermicompost, 25% perlite and 25% 
zeolite or 50% municipal garbage compost, 50% perlite could be a good substitution 
of commercial media containing, 50% peat and 50% perlite, for production of 
Dracaena and other foliage potted plant. 
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