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  چكيده

آزمايشي با گيرد. ترين گياهان زينتي است که به طور گسترده در ساخت دارو و مواد آرايشي مورد استفاده قرار ميکي از معروفورا ي آلوئه

 طـرح  قالببه صورت اسپليت پالت در زمان در  ه وراآلوئر خصوصيات کمي و کيفي بهاي مختلف پيت و پرليت هدف بررسي اثر نسبت

حجمي) و پرليت  ۳:۱حجمي)، پيت و پرليت ( ۱:۱حجمي)، پيت و پرليت ( ۱:۳ي با پنج بستر کشت شامل پيت، پيت و پرليت (تصادف کامًال

پيت باعث افزايش ميزان نتايج نشان داد كه اضافه کردن پرليت به محيط کشت  زمان مختلف (کرت فرعي) اجرا شد. پنج(کرت اصلي) در 

درصد وزن خشک از گياهان کشـت   و ، آلوئينکل ان، فنلاکسيدآنتيشده است. بيشترين ميزان  ورا آلوئهي کمي و کيفي هاشاخصرشد و 

اما بيشترين تعداد برگ، ارتفاع گياه، تعداد پاجوش، وزن ريشه، وزن بـرگ،   .حجمي) به دست آمد ۳:۱شده در محيط کشت پيت و پرليت (

نتايج ايـن   طبقحجمي) مشاهده شد.  ۱:۱گياهان کشت شده در محيط کشت پيت و پرليت ( دروزن کل، وزن ژل و وزن ماده خشک برگ 

  کرد. را توصيهحجمي)  ۳:۱ حجمي و ۱:۱يت (توان محيط کشت پيت و پرلمي راه وآلوئي کمي و کيفي هاشاخصافزايش  براي ،تحقيق

  

  ، ژل، آلوئينکل فنل ،اناکسيدآنتي :كليدي هايواژه

  

  مقدمه

از خـانواده   ،) گياهي گوشـتي و چندسـاله  Aloe vera( ورا آلوئه

Aloeaceae گونـه از آن در دنيـا يافـت     ۵۰۰بالغ بر  که باشدمي

ي آلوئـه ارزش دارويـي   هاگونهحداقل يک چهارم از  و شودمي

). اين گياه هم بـه عنـوان گيـاه زينتـي و دارويـي      ۱۷و  ۳دارند (

امروزه بـه  هم استفاده وسيعي در هند و کشورهاي غربي دارد و 

 کننده زخم و سوختگي قابل دسترس است. اينمعنوان يک ترمي

کننـده   باکتريايي، جلوگيريضد تورمي،  گياه داراي خواص ضد

تم ايمنـي  سـ از تشکيل تومور، ضد حساسيت و تقويت کننده سي

  ).۱۹بدن است (

به عنوان نـوعي   ،امروزه در دنيا استفاده از کشت بدون خاک

فنـاوري توليـد گياهــان کـه موجـب افــزايش کيفيـت و کميــت      

گسـترش يافتـه    ايفزاينـده ، به طـور  شودميمحصوالت باغباني 

 نظيـر  ،ي جديـد هـا روشاي بـا  ي گلخانـه هاكشتاست. تلفيق 

 امكان كنتـرل هـر چـه بهتـر     ،كشت بدون خاك يا هيدروپونيك

را فـراهم   اغبـاني شيميايي بسترهاي کشـت مـورد اسـتفاده در ب   

آورده و تحول شگرفي را در عرصه توليـد محصـوالت ايجـاد    

 يبسـترها  ييايميشـ  و يکـ يزيف يهـا يژگـ يو ).۲۴( ستا كرده

  

  ، رشت. گروه علوم باغباني، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گيالن۱

  . گروه زاعت، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان۲
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۱۱۴  

تفـاوت دارد کـه    گريکـد يبـا   يکشت مورد اسـتفاده در باغبـان  

 يدارا تيـ گذارنـد. مـثال پ   يم يمتفاوت ريتاث زين اهيرشد گ يرو

و شـن بـا    تيپرل کهياست در حال ياديز يونيتبادل کات تيظرف

ـ بـدون ظرف  ايـ کـم   يونيتبادل کات تيظرف  يونيتبـادل کـات   تي

روي  زيـاد ايـن ظرفيـت تبـادل کـاتيوني      ،). بنابراين۱(هستند 

). ۸گـذار اسـت (  تأثيرمختلف نيتروژن  هايپاسخ گياه به شکل

خصوصيات مواد مختلـف مـورد اسـتفاده در بسـترهاي رشـد      

ن و ميزان ويتـامي  اثرات مستقيم و غير مستقيمي روي رشد گياه

C  عنوان بستر رشـد، بـه در   هانتخاب يک ماده خاص ب .داردآن

    ).۵دسترس بودن، هزينه و تجربه استفاده از آن بستگي دارد (

 داراي و بوده خنثي شيميايي نظر از داشته، كمي وزن پرليت

). ۹( باشـد مـي زيـاد   آب نگهـداري  ظرفيـت  و فـرج  و خلـل 

آلي با ظرفيت جذب يوني مناسب و ظرفيـت   ايمادهکوکوپيت 

و  کـم  کـاتيوني  ظرفيت تبادل ،آب است. پرليت زيادنگهداري 

داراي منافذ زيـادي   پرليت ،همچنين .زياد داردقدرت موئينگي 

از  .کنـد است که هواي کافي در اطراف ريشه گيـاه فـراهم مـي   

تـا   ۳آب ( زيادتوانايي جذب و نگهداري اين ماده  ،طرف ديگر

) را دارد که نسـبت مناسـبي از هـوا و آب را    خود برابر وزن ۴

 ،. ترکيـب ايـن دو فـاکتور   کنددر اطراف محيط ريشه فراهم مي

 ،نتيجه مثبتي در نگهـداري مـواد غـذايي، تبـادل مـواد غـذايي      

و توزيع بهينه رطوبـت و   ،ي مثبت درون بسترهايون مخصوصًا

دهـي ريشـه و   که در نتيجه در شـکل دارد هوا در اطراف ريشه 

 ).  ۳۲است ( مؤثرجذب عناصر و رشد گياه 

بسـتر كاشـت و محـافظ     بـه عنـوان  كلي، موادي كه  به طور

شوند بايد از ظرفيـت نگهـداري   ريشه گياه در کشت استفاده مي

ظرفيـت   و ، تهويه كافي، زهكشي مناسبزيادآب و مواد غذايي 

 زيانبـاري  تـأثير  بدون اينکه ،باشندبرخوردار  زيادتبادل كاتيوني 

بسترهاي رشد مانند پرليت، شن و سـاير   گياه داشته باشند.روي 

بسترهاي آلي مانند پيت و پوسته نارگيل، شرايط خوبي را بـراي  

ي فيزيکـي و  هاويژگي. )۲۸( کنندميتوسعه رشد گياهان فراهم 

شيميايي بسترهاي رشد بـه طـور مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم بـر       

توليـد  از آنجا کـه  . )۲۸هستند ( مؤثرملکرد و کيفيت محصول ع

بسترهاي مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفتـه   در ورا آلوئه گياه

است و اطالعات چنداني در اين رابطه در دست نيست، بنابراين 

جهـت   کشـت  بهترين بسـتر  براي انتخاب و معرفي پژوهش اين

طراحي حداکثر کيفيت  رسيدن به استفاده بهينه از فضاي توليد و

 .و اجرا گرديد

 

  هاروشمواد و 

ي هـا شـاخص به منظور بررسي اثر بسترهاي مختلف کشت بر 

اسـپليت  آزمايشـي بـه صـورت     ،رقم صبر زرد ،ورا آلوئهرشد 

ي با پنج بسـتر کشـت شـامل    تصادف کامًال طرح قالبپالت در 

ــت (  ــت و پرلي ــت، پي ــت (  ۱:۳پي ــت و پرلي ــي)، پي  ۱:۱حجم

حجمي) و پرليت (کـرت اصـلي)    ۳:۱حجمي)، پيت و پرليت (

در گلخانـه   ۱۳۹۱در سـال  زمان مختلف (کرت فرعي)  پنجدر 

پالستيکي دانشکده کشاورزي دانشـگاه گـيالن انجـام گرفـت.     

يک تـا  ماهانه، ه صورت ب( زمان مختلف پنجدر  هايبردارنمونه

گرفت. بـراي   صورت ۲۳±۷ مايدر دو  )پنج ماه پس از کشت

ي يکنواخت و تا حـد امکـان يـک انـدازه     هاپاجوشکشت، از 

برگه) اسـتفاده گرديـد. گياهـان بـه صـورت هفتگـي بـا         ۳-۴(

غـذايي کوئيـک تغذيـه شـدند. بـراي سـازگاري بهتـر         محلول

ي غـذايي در  هـا محلـول گياهان با شرايط کشت بـدون خـاک،   

ابتدا به صورت يک دوم و سپس دو سوم غلظـت و در نهايـت   

به شکل محلول کامل در اختيار گياهان قـرار گرفـت. در طـول    

تعداد برگ، ارتفاع، طول ريشه، تعـداد پـاجوش، وزن    ،آزمايش

در  ريشه، وزن برگ، وزن کـل، وزن ژل و وزن خشـک ريشـه   

در ايـن   ،ي شـد. همچنـين  گيراندازه يبردارنمونهاز  هر مرحله

آزمــايش، صــفات کيفــي ماننــد ميــزان مــاده مــؤثره (آلــوئين)، 

ي گيـر انـدازه  کل در پنج ماه پس از کاشت فنل و اناکسيدآنتي

  شد.

  

  ي وزن ژلگيراندازه

براي تعيين وزن ژل، پس از جداسازي بخش رويـي، ژل داخـل   

ـ برگ بـر   جـدا گرديـد و وزن آن   ک قاشـق کـامالً  ها به کمک ي



  ... ورا رقم صبر زرد درهاي مختلف پيت و پرليت بر خصوصيات کمي و کيفي آلوئه تأثير نسبت
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  ي شد. گيراندازه حسب گرم

  

  ي فنل کلگيراندازه

 -کـل بـرگ بـا اسـتفاده از روش فـولين      فنـل  ي ميزانگيراندازه

يـک گـرم نمونـه در     ،سيوکالچو انجام گرفت. براي اين منظـور 

 ۱۰هاون چيني با کمک نيتـروژن مـايع آسـياب گرديـد. سـپس      

بـه آن  فنلـي   متانول خالص بـراي اسـتخراج ترکيبـات     ليترميلی

  با کاغذ صافي صاف شدند.ها عصارهو  هاضافه گرديد

ــراي  ــدازهب ــریان ــرگ،    گي ــاره ب ــذب عص ــزان ج  ۱۲۵مي

ميکروليتـر   ۵۰۰ميکروليتر عصاره برگ با آب مقطر بـه حجـم   

ميکروليتر فولين اضـافه شـد. پـس     ۲۵۰۰سپس به آن  ،رسانده

ميکروليتر کربنات سديم اضافه گرديـد   ۲۰۰۰دقيقه، مقدار ۵از 

 ۵/۱هـا در شـرايط تـاريکي قـرار داده شـدند. پـس از       نمونه و

ميزان جـذب   ،ساعت نگهداري در دماي اتاق و شرايط تاريکي

فنـل کـل از روي ميـزان جـذب      عصاره قرائت گرديد. ميـزان  

 ۱۰۰گـرم اسـيد گاليـک در    نمونه و استاندارد بر حسـب ميلـي  

  .)۲۹گرم بافت بيان گرديد (

 
  اكسيدانيآنتيي ظرفيت گيراندازه

از طريــق خاصــيت  ورا آلوئــهاكســيداني عصــاره ظرفيــت آنتــي

براي اين ). ۲۲تعيين گرديد ( DPPH كنندگي راديكال آزادخنثي

گرم از هر نمونه در داخـل هـاون چينـي بـا کمـک       ۵/۰ ،منظور

ميلي ليتر متانول اضافه گرديـد و   ۵نيتروژن پودر گرديد و به آن 

 داخل بشرهاي کوچک ريختـه و بـه   هم زدن در پس از کمي به

 مدت يک ساعت در دماي اتاق قرار داده شـد تـا اسـتخراج بـه    

خوبي صورت گيرد. سپس عصاره توسط کاغـذ صـافي واتمـن،    

دقيقه سـانتريفوژ گرديـد.    ۵دور به مدت  ۳۰۰۰صاف شده و با 

نـانومتر قرائـت گرديـد.     ۵۱۷كاهش ميزان جذب در طول موج 

صــورت درصــد هــا بــهي عصــارهاكســيدانســپس ظرفيــت آنتــي

  :)۱۴(صورت زير محاسبه گرديد به )DPPHsc%بازدارندگي (

]۱[  %DPPHsc = (Acont - Asamp) /Acont × 100  

و   DPPHميزان جذب  Acontدرصد بازدارندگي،  DPPHscكه 

Asamp  + ميزان جذب (نمونه(DPPH .است  

   

  ميزان آلوئين کل

يـک گـرم از بافـت بـرگ را      ،کلي ميزان آلوئين گيراندازهبراي 

مايع در هاون چيني کوبيـده، سـپس بـه آن يـک      نيتروژنتوسط 

 ۸۵اسـيد اسـتيک و    ليتـر ميلـی  ۱۵حـالل اسـتخراج (   ليتـر ميلی

 ۲۴متانول) اضافه گرديد. محلول ايجاد شده بـه مـدت    ليترميلی

قـرار داده شـد.    لسـيوس سدرجه  ۴ساعت در يخچال در دماي 

شـده داخـل ميکروتيـوب قـرار داده و بـه       سپس فاز مايع ايجاد

ــدت  ــاي   ۱۰م ــه در دم ــرعت   ۴دقيق ــه وس  rpm ۱۰۰۰۰درج

عصـاره پـس از فيلتـر کـردن بـه       ،سانتريفيوژ گرديد. در نهايـت 

ميکرومتـر، بـه دسـتگاه     ۴۵/۰بـار مصـرف   وسيله فيلترهاي يک

HPLC    از دسـتگاه   ،تزريق شـد. در ايـن آزمـايشHPLC   مـدل

Waters, MA, USA   5با ستون دسـتگاهC18RSWK Grand و ،

  نانومتر استفاده شد. ۲۹۷با طول موج  UVدتکتور 

ــت ــاري داده  ،در نهاي ــه آم ــفات  تجزي ــل از ص ــاي حاص ه

بـر اسـاس    SAS 9/1افـزار  ي شده بـا اسـتفاده از نـرم   گيراندازه

  انجام گرفت. %۱در سطح احتمال  آزمون توکي

  

  نتايج

ها نشان داد که اثر متقابـل تيمارهـا در   نتايج تجزيه واريانس داده

ي شــده گيــرانــدازهبــراي صــفات  %۱زمــان در ســطح احتمــال 

مقايســه ميــانگين اثــر بســترهاي ). ۱گرديــد (جــدول  دارمعنــي

 تعداد پاجوشو نشان داد که بيشترين تعداد برگ  مختلف کشت

در محــيط کشــت پيــت و پرليــت  يـک مــاه پــس از کشــت، در 

اخـتالف   ،بـه دسـت آمـد. در مـورد ارتفـاع گيـاه       )حجمي۱:۱(

کدام از تيمارهاي موجود ديده نشد (جـدول  چي بين هيدارمعني

وزن بـرگ و وزن خشـک ريشـه بـين      ،). در مورد طول ريشه۲

 ۱:۱و پيـت و پرليـت (   حجمـي)  ۱:۳تيمارهاي پيت و پرليـت ( 

ــه،   ــورد وزن ريش ــي) و در م ــين  حجم ــل و وزن ژل ب  وزن ک

 ۱:۳حجمـي) و پيـت و پرليـت (   ۱:۱تيمارهاي پيـت و پرليـت (  

نتـايج مقايسـه ميـانگين     داري ديده نشد.حجمي) اختالف معني
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۱۱۶  

نشـان داد کـه   دو مـاه پـس از کشـت     در اثر بسترهاي مختلـف 

 و ارتفاع گياه، طول ريشه، تعـداد پـاجوش   ،بيشترين تعداد برگ

حجمـي)   ۱:۱پيت و پرليت (محيط کشت در وزن خشک ريشه 

ولي بيشترين ميزان وزن ژل و وزن برگ در تيمار  .به دست آمد

حجمي) و بيشترين وزن ريشه و وزن کل در  ۱:۳پيت و پرليت (

). در ۳(جـدول   دست آمـد هحجمي) ب ۳:۱تيمار پيت و پرليت (

پيـت و پرليـت    هـاي بـين تيمار  ،وزن ريشـه  و مورد طول ريشه

مـورد وزن   حجمـي) و در  ۳:۱رليـت ( حجمي) و پيـت و پ ۱:۱(

 ۱:۳ي بين ترکيب پيت و پرليت (دارمعنيخشک ريشه اختالف 

). ۳حجمي) ديـده نشـد (جـدول    ۱:۱حجمي) و پيت و پرليت (

نشان داد ها در سه ماه پس از کشت بررسي مقايسه ميانگين داده

وزن  ،وزن برگ ،وزن ريشه که بيشترين ارتفاع گياه، طول ريشه،

بـه   )حجمـي  ۱:۱پيت و پرليـت (  بستر حاويکل و وزن ژل در 

). ولي بيشترين ميزان تعداد برگ در تيمـار  ۴(جدول آمد  دست

تعـداد   ،حجمي) و بيشترين ميزان طول ريشه ۳:۱پيت و پرليت (

 ۱:۳پــاجوش و وزن خشــک ريشــه در تيمــار پيــت و پرليــت ( 

پيت و  هاياربين تيم ،آمد. در مورد طول ريشه دستبهحجمي) 

حجمـي) و پيـت و   ۱:۱حجمـي)، پيـت و پرليـت (    ۱:۳پرليت (

حجمي) و در مـورد ارتفـاع، وزن ريشـه و وزن ژل     ۳:۱پرليت (

 ۳:۱و پيت و پرليت ( )حجمي ۱:۱بين تيمارهاي پيت و پرليت (

مورد تعـداد پـاجوش و وزن خشـک ريشـه بـين       حجمي) و در

ــت (  ــت و پرلي ــاي پي ــت و پ  ۱:۳تيماره ــي) و پي ــت حجم رلي

نتايج  ).۵ي مشاهده نشد (جدول دارمعنيحجمي) اختالف ۱:۱(

ي شـده در چهـار مـاه پـس از     گيراندازهصفات مقايسه ميانگين 

داد که بيشترين تعداد برگ، ارتفاع گياه، طول ريشه،  کشت نشان

تعداد پاجوش، وزن ريشه، وزن برگ، وزن کل، وزن ژل و وزن 

ماده خشک برگ، از گياهان کشت شده در محيط کشت پيـت و  

بـين   ،در مـورد وزن بـرگ   .حجمي) به دسـت آمـد   ۱:۱پرليت (

 ۱:۱و پيـت و پرليـت (   حجمـي)  ۱:۳تيمارهاي پيت و پرليـت ( 

ــل و وزن ژل  حج ــه، وزن ک ــول ريش ــورد ط ــينمــي) و در م  ب

 ۳:۱حجمـي) و پيـت و پرليـت (    ۱:۱تيمارهاي پيت و پرليـت ( 

حجمي) و در مورد تعداد پاجوش بين تيمارهاي پيت و پرليـت  

داري اختالف معنـي حجمي)  ۳:۱حجمي) و پيت و پرليت (۱:۱(

  ).  ۵ديده نشد (جدول 

در پنج ماه  مختلف کشتمقايسه ميانگين اثر بسترهاي نتايج 

نشان داد که بيشـترين تعـداد بـرگ، ارتفـاع گيـاه،       پس از کشت

تعداد پاجوش، وزن ريشه، وزن برگ، وزن کل، وزن ژل و وزن 

ي گياهان کشت شـده در محـيط   بردارنمونهماده خشک برگ از 

آمد. ميزان طول ريشه  دستبهحجمي) ۱:۱کشت پيت و پرليت (

ر از همـه تيمارهـاي   تحجمي) بيشـ  ۳:۱در تيمار پيت و پرليت (

داري را بـا تيمـار پيـت و پرليـت     معنـي  اختالفاما  .موجود بود

حجمي) نشان نداد. در مورد وزن ژل در بين تيمارهاي پيت ۱:۱(

و در مورد  حجمي) ۳:۱حجمي) و پيت و پرليت (۱:۱و پرليت (

ي بين تيمارهاي پيـت و پرليـت   دارمعنيتعداد پاجوش اختالف 

 ۳:۱و پيت و پرليت ( حجمي)۱:۱جمي)، پيت و پرليت (ح ۱:۳(

  ). ۶ديده نشد (جدول  حجمي)

ي شده در پـنج  گيراندازهنتايج تجزيه واريانس صفات کيفي 

 %۱سـطح احتمـال    ماه پس از کشت نشان داد که اثر تيمارها در

آمـده از   دسـت بـه بررسـي نتـايج    ).۷گرديـد (جـدول    دارمعني

ي شـده در پـنج   گيراندازهي صفات کيفي هاداده مقايسه ميانگين

ان، فنـل،  اکسيدآنتينشان داد که بيشترين ميزان  ماه پس از کشت

ي گياهان کشت شـده  بردارنمونهدرصد وزن خشک از  و آلوئين

آمـد. در   دسـت بـه حجمي)  ۳:۱در محيط کشت پيت و پرليت (

در خصوصـيات کيفـي    را تـأثير بيشترين واقع اين محيط کشت 

بود. ولي بيشـترين ميـزان وزن آب در تيمـار     دارا ورا آلوئهه اگي

هـاي  ماري بـا تي دارمعنـي هر چند اخـتالف   ،آمد دستبه پرليت

  ).۸ حجمي) نداشت (جدول ۱:۳پيت و پيت و پرليت (

 

 بحث

بسترهاي محيط کشت پرليت و پيت به تنهايي و در ترکيـب بـا   

 گيريرا روي بيشتر فاکتورهاي اندازهداري معني هاييکديگر اثر

نشــان دادنــد کــه  بــرداريهــاي مختلــف نمونــهشــده در زمــان

 و کننـد. آلـن  يـد مـي  أينتـايج را ت ايـن  هاي مشـابه نيـز   پژوهش

 كشـت  بسـترهاي متفـاوت   اثر اي،كيسه كشت در )۱۲( همكاران



  ... ورا رقم صبر زرد درهاي مختلف پيت و پرليت بر خصوصيات کمي و کيفي آلوئه تأثير نسبت

۱۱۷ 
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۱۱۸  

 
 

  



  ... ورا رقم صبر زرد درهاي مختلف پيت و پرليت بر خصوصيات کمي و کيفي آلوئه تأثير نسبت

۱۱۹ 
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۱۲۰  

 
 

 
  



  ... ورا رقم صبر زرد درهاي مختلف پيت و پرليت بر خصوصيات کمي و کيفي آلوئه تأثير نسبت

۱۲۱ 

 هـاي تركيـب  در و تنهـايي  بـه  را شن و پيت پرليت، خاك، مانند 

 كردند مشاهده و فرنگي بررسيگوجه كميت و كيفيت بر متفاوت

 كميـت  و بـر كيفيـت   اثـر  نظـر  از اسـتفاده  مـورد  بسـترهاي  كـه 

 بسـترهاي  ،همچنـين  .داشـتند  يدارمعنـي  تفـاوت  فرنگـي گوجه

 حقيقي، مخصوص جرم ظاهري، مخصوص لحاظ جرم از كشت

 هـم  با يدارمعني تفاوت pH  و (EC)الکتريکي  هدايت تخلخل،

  ). ۲( ارندد %١ احتمال سطح در

هرچند کوکوپيت به عنوان يـک بسـتر کشـت مناسـب بـراي      

اما به دليل اينکه آب زيادي  ،کشت بدون خاک شناخته شده است

گيـرد کـه در   کند هواي کمي در اطراف ريشه قرار ميرا حفظ مي

مؤثر است. خصوصيات فيزيکي کوکوپيت  شهانتشار اکسيژن به ري

و  )۱۰دارد ( آماده سـازی آن پردازش و  روشي به اديزوابستگي 

و  ۵۳-۱۱ظرفيت هوا و نگهداري آب اين مـواد ممکـن اسـت از    

تـر  د به ترتيـب متغيـر باشـد. ترکيـب مـواد درشـت      درص ۵۰-۸۱

ــ مــي ــود بخش ــد وضــعيت هــوادهي را بهب  ).۲۷ و ۲۵، ۱۵(د توان

توانند به عنـوان  پرليت، پوست سوخته برنج و فيبر هسته کنف مي

هوا به کوکوپيـت   تر براي بهبود وضعيت نسبت آب ومواد درشت

يـک   پرليت بـه دليـل   ،). از سوي ديگر۳۱ و ۲۷، ۱۸کمک کنند (

به عنوان يک بستر کشـت خيلـي مناسـب     ،عمل کاپيالري مناسب

). پرليت به دليل يکنواختي و سبکي بـراي  ۲۶( شناخته شده است

بسيار مناسب اسـت. پرليـت    هاافزايش هوادهي و زهکشي گلدان

 .هاي ريزي است که سطح هر ذره را پوشـانده اسـت  داراي حفره

کـه بايـد در دسـترس     آب را اديـ ها هوادهي و سطوح زاين حفره

به دليـل شـکل فيزيکـي     ،بعالوه .کندگياه قرار بگيرد را فراهم مي

گيرد و توازن مناسبي بين رطوبت حفظ ذرات، عبور هوا شکل مي

افزايش نسـبت کوکوپيـت بـه     ،کند. همچنينشده و هوا ايجاد مي

). نتايج حاصل ۲۳رشد و نمو ژربرا را افزايش داده است ( ،پرليت

حقيق نشان داد که خواص فيزيکي و شـيميايي کوکوپيـت   از اين ت

وسيله مواد ديگر مانند پرليت افزايش يابد کـه ايـن بـا    هتواند بمي

 Celosia گيـاه  مـورد ) کـه در  ۱۳آونگ و همکاران (تحقيق نتايج 

cristata  گـزارش شـده کـه     ،انجام دادند، مطابقت دارد. همچنـين

خصوصيات فيزيکي بستر به عنوان عامل تعيين کننده نمو گياه در 

تواند دليلي بر که مي )۲۲و  ۲۰، ۱۶، ۱۳کشت بدون خاک است (

ي شـده در  گيراندازهدر ميزان پارامترهاي  دارمعنيوجود اختالف 

  ).۹و  ۳ول ا(جد باشد پژوهشاين 

 بـه  پرليت دسترس در آب كه كردند بيان )۲۱( آباد و مارتينز

 افـزايش  كـه  رسـد مـي  نظـر  بـه  كنـد. مي پيدا افزايش زمان مرور

 عملكرد و نوسانات رويشي موجود در مراحل مختلف آزمايش

 جذب افزايش ،باشد. همچنين مسئله اين از ناشي بسترها در اين

 بـه  ايتـا انـدازه   کوکوپيـت  و پرليت حاوي بسترهاي در عناصر

 ).۷است ( مربوط آنها اديز ايتهويه تخلخل

ي کمـي در  هـا شـاخص بيشترين ميـزان   ،حاضر پژوهشدر 

کامراني و  آقاييآمد. حاجي دستبهنسبت مساوي پيت و پرليت 

هـاي متفـاوت از   ) نيز اثر بسترهاي مختلف با نسبت۲همکاران (

آنها را مورد بررسي قـرار دادنـد و بهتـرين نتيجـه را در محـيط      

بـه   حجمـي)  :۱١نسـبت   (بـا  مـاس  پيـت  + پرليت بستر کشت با

 غـده) زمينـي تيـوبر (ري   توليـد  بـراي  آبكشت كشت بستر عنوان

   .زميني توصيه نمودندسيب

) محـيط کشـت حـاوي پرليـت و     ۱۱روسـتا (  پـور و افشاري

 .کوکوپيت را در سيستم هيدورپونيک مورد آزمـايش قـرار دادنـد   

در گيـري شـده در محـيط کوکوپيـت و     بيشتر پارامترهـاي انـدازه  

خـالص نتيجـه خـوبي نداشـت.      محيط حاوي پرليت به تنهايي و

ـ       %۵۰پرليـت +   %۵۰صـورت  ه بلکه ترکيـب آنهـا بـا يگـديگر ب

کوکوپيـت بهتـرين نتيجـه را داده     %۷۵پرليت +  %۲۵کوکوپيت و 

، ۶ ،۵، ۴، ۳ول ااست، که با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد (جـد 

هـاي  ) نيـز اثـر محـيط   ۷صـابري و همکـاران (   ،). همچنين۹ و ۷

زئوليـت و شـلتوک را بـه     ،ورميکوليـت  مختلـف کشـت پرليـت،   

هاي مختلـف و  هايي با نسبتصورت ترکيبه صورت خالص يا ب

حجمي مورد آزمايش قرار دادند. آنهـا   %۱۰۰صورت هب کوکوپيت

 توسـط  غـذايي  عناصر جذب بيشترين کلي، طور نشان دادند که به

 و پرليـت  از مخلـوطي  حـاوي  در بسـتر  گيالسـي  فرنگـي هگوجـ 

 بهينـه  شرايط سبب به احتماًال كه مشاهده شده است، ورميکوليت

 و آب قـدرت نگهـداري   و زيـاد  تخلخل صًامخصو ها،ريشه رشد

  است.   غذايي عناصر
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۱۲۲  

 عملكـرد  ترينيشـ ب نيـز  ) ۳۰ ( و همكـاران  مارونـا  -تراكـا 

 كوكوپيت– حاوي ترکيبي از پرليت  در بسترهاي را فرنگيگوجه

آوردنـد، کـه بـا نتـايج ايـن پـژوهش مطابقـت دارد.         دسـت  بـه 

بستر  در را فرنگيگوجه عملكرد بيشترين ) ۶ ( صابري ،همچنين

و  كوكوپيـت  كشـت  بسـتر  در آن از پـس  و ميكـا - پرليـت  كشت

 -و پرليت كوكوپيت تيمار در را هوايي اندام خشك وزن بيشترين

) گزارش دادنـد کـه   ۷صابري و همکاران ( .آورد دست به ميكا 

جـذب   بر گذارتأثير عامل تنها تواندنمي بسترها در عناصر غلظت

در  شـده  مشـاهده  هـاي تفاوت اما باشد. فرنگيگوجه توسط آنها

جهـت   بسـترها  اين که شرايطي به تواندمي گياه در عناصر غلظت

مثـال،   عنـوان  بـه د. باشـ  مرتبط کنندمي فراهم ريشه براي جذب

تـا   کوکوپيـت  و پرليت حاوي بسترهاي در عناصر جذب افزايش

 است. مربوط آنها زياد ايتهويه تخلخل به اياندازه

 گيرينتيجه

 رهـ  .دارنـد نمو گيـاه   متفاوتي بر رشد و  هاياثر ،بسترهاي کشت

بـراي   ،بنـابراين  .داردخاص خـود را  خصوصيات نيز بستر کشت 

توليد محصول با کيفيت، بهتر است از مخلوطي از بسترهاي پيـت  

تـر اسـت   و پرليت استفاده شود. چون پرليت داراي ذرات درشت

دهـد و کوکوپيـت نيـز    هواي بيشتري را در دسترس گياه قرار مي

توان محصول بـا  آب را دارد که ميمقادير زيادي تواناي نگهداري 

  .  وليد کردکيفيت و با خصوصيات بهتري ت

 

  سپاسگزاري

امکانات الزم براي انجام اين پـژوهش توسـط دانشـگاه گـيالن     

فراهم گرديده است کـه بـدين وسـيله مراتـب قـدرداني اعـالم       

    گردد.مي
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