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  چکیده

بـه ایـن منظـور، آزمایشـی      .اثـر بگـذارد   تواند بر تولید سوخک در گیاه سوسنبرداري و نوع بستر کشت میموقعیت فلس در روش فلس

ت در پنج صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور موقعیت فلس در دو سطح (فلس بیرونی و درونی) و نوع بستر کشبه

درصد پرلیت ثابـت نگـه    50درصد پرلیت بود و در چهار بستر دیگر،  50درصد پیت +  50سطح به اجرا در آمد. بستر پایه یا شاهد داراي 

کمپوست کود گاوي جایگزین شد و آزمایش با چهار تکرار درصد کمپوست یا ورمی 30یا  15ماس بستر پایه با داشته شد، ولی بخش پیت

 25/0متـر) و وزن خشـک سـوخک (   میلی 79/12)، قطر سوخک (3سوخک ( ترین تعداددست آمده بیشرآمد. با توجه به نتایج بهبه اجرا د

) در بستر پیـت + پرلیـت و   61/5ترین تعداد ریشه (دست آمد. بیشبهبیرونی هاي درصد و فلس 15کمپوست ورمیتیمار ترکیبی در  گرم)،

متر) در سانتی 55/8درصد مشاهده شد. طول ریشه ( 15کمپوست ) در تیمار ورمی18/1سوخک ( ازهوزن ت) و 25/15( ترین تعداد برگبیش

ـ سانتی 66/10( ) و طول ریشه96/4( ترین تعداد ریشهترین مقدار بود. بیشدرصد کم 15کمپوست تیمار   19/1سـوخک (  ازهمتر) و وزن ت

در ترکیـب بـا بسـترهاي شـاهد،     بیرونـی  هـاي  کل گیاهان تولیدشده در تیمار فلس دست آمد. مقدار کلروفیلبهبیرونی هاي گرم) در فلس

متـر)، طـول بـرگ    میلی 56/1ترین قطر ریشه (داري نشان ندادند. بیشمعنیتفاوت درصد،  15درصد و کمپوست  30و  15کمپوست ورمی

تـرین غلظـت پتاسـیم    دست آمد. بیشبه ستر پیت + پرلیتو ببیرونی هاي درصد) در تیمار فلس 48/2(نیتروژن متر) و غلظت سانتی 5/14(

ترکیبـی  تـرین غلظـت فسـفر در تیمـار     حاصـل شـد. کـم    بیرونـی هاي درصد و فلس 15کمپوست ورمیتیمار ترکیبی درصد) در  91/4(

و سطوح  بیرونیهاي فلس کرد که گیريتوان چنین نتیجهدست آمده، میهاي درونی دیده شد. با توجه به نتایج بهدرصد و فلس 30کمپوست

  کمپوست براي تولید سوخک سوسن بهینه هستند.پایین ورمی

  
  

  یتروژنن ی،کود آل ي،بردارسوخک، سوسن، فلس کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه

گیاهی سوخوار، از گیاهان زینتی است کـه  )  (.Lilium spسوسن

ارزش اقتصـادي زیـادي دارد. ایـن    هاي زیبا و رنگارنگ آن گل

هـا بریـدنی پـس از رز، میخـک و     از نظر تولید در بین گل گیاه

بـرداري یکـی از   ). فلـس 49داوودي، در رتبه چهارم قرار دارد (

هاي مختلف ها و رقمهاي پرکاربرد و ارزان در ازدیاد گونهروش

  

  .یرانا ي،سار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ی،گروه علوم باغبان .1
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  ).20و  11سوسن است (

کمپوست در کاربرد کودهاي آلی مانند کمپوست و ورمی

کشاورزي پایدار، افزون بـر حـذف یـا کـاهش قابـل توجـه       

هاي شیمیایی، سبب تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه نهاده

و بهبود شـرایط فیزیکـی و میکروبـی و حاصـلخیزي خـاك      

، تهیـه کمپوسـت روش مناسـبی    همچنین ).48و  1(شود یم

براي مدیریت و بازیافت پسماندهاي آلی و تولیـد کـود آلـی    

هـوازي  کمپوست حاصل یک فرآینـد نیمـه  ، ورمی)37( است

 جاندارانها و برخی ریزاي از کرماست که توسط گروه ویژه

گیـرد  هـا صـورت مـی   ها و اکتینومیستباکتري ویژهزي بهخاك

دلیل تهویه و زهکشی مناسب و توانایی کمپوست به). ورمی30(

). 4، بستر مناسبی براي کشت گیاهان اسـت ( زیاد نگهداري آب

تـرین میـزان نیتـروژن،    کمپوست حاصل از کود دامی بیشورمی

تر عناصـر غـذایی   ). بنابراین بیش44فسفر و پتاسیم کل را دارد (

  د است.کمپوست موجومورد نیاز گیاه، در ورمی

کمپوست بر هاي زیادي درباره اثر کمپوست و ورمیپژوهش

عنوان ). به22و  15( داردرشد و عملکرد گیاهان مختلف وجود 

کمپوست در گیـاه اطلسـی، وزن   ، مصرف زئولیت و ورمینمونه

خشک اندام هوایی و زمینی، تعداد گل و برگ، قطر گل، ارتفـاع  

سفر، پتاسیم و کلسـیم در  نهایی گیاه و غلظت عناصر نیتروژن، ف

ـ  16گیاه را افزایش داد ( تـرین رشـد   یش). در پژوهشی دیگـر، ب

کمپوست تن ورمی 15رویشی و زایشی سیر در پاسخ به کاربرد 

ــد (     ــل ش ــیمیایی حاص ــاي ش ــا کوده ــراه ب ــزودن  ).50هم اف

برگ،  کمپوست به خاك موجب افزایش سطح برگ، تعدادورمی

و ساقه در گل همیشه بهار شـد   ریشه ازهمیزان فتوسنتز و وزن ت

هاي مختلف بر تولید سـوخ دورگ سوسـن   ). اثر بستر کشت5(

)Longiflorum × Asiatic     انجام گرفـت و تعـداد سـوخ، قطـر (

 ، وزن سـوخک ، قطـر سـوخک  سوخ، وزن سوخ، تعداد سوخک

  ).43کود دامی بهترین بود (داراي در بستر 

، موقعیت فلـس  افزون بر نوع ماده آلی و سطوح مختلف آن

، همچنینگیاهان سوخوار نیز در افزایش تعداد سوخک اثر دارد. 

مانی سوخ و تولید سوخک تحت تـأثیر عوامـل گونـاگونی    زنده

مانند رقم گیاه، اندازه فلس، سـن فلـس، عـاري بـودن فلـس از      

آفات و بیماري، وضعیت فیزیولوژیک سوخ، موقعیـت فلـس در   

 هـاي وبت، تابش نور و تیمارسوخ، شرایط محیطی مانند دما، رط

). در 33و  29، 28، 15گیـرد ( قرار مـی دیگر فیزیکی یا شیمیایی 

تشـکیل و  بـر  هاي بیرونی اثر مثبتی هیبرید سوسن آسیایی، فلس

زنـی  تـرین جوانـه  تعداد سوخک تولیدشده داشـتند، ولـی بـیش   

هاي میانی مشاهده ها در فلسمانی گیاهچهها و نسبت زندهفلس

هـاي بیرونـی و میـانی    در گزارشی دیگر، کاربرد فلس ).41شد (

رس هاي تجاري قابل پیشگیاه سوسن، وزن سوخ و تعداد سوخ

هـاي درونـی   کردن را افزایش دادند، درحالی کـه کـاربرد فلـس   

). پـرورش  25هایی با تعـداد و وزن کـم شـد (   سبب تولید سوخ

است سوسن در ایران وابسته به واردات سوخ از خارج از کشور 

و کوشش چندانی براي تولیـد تجـاري سـوخ در کشـور انجـام      

نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر موقعیـت فلـس و   

  نوع بستر کشت بر تولید سوخک سوسن است.

  

  هامواد و روش

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی این آزمایش به

ونه در با دو فاکتور و چهار تکرار و هر تکرار شامل هفت نم

در گلخانه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزي و  1397آبان سال 

منابع طبیعی ساري انجام گرفت. فاکتور اول موقعیـت فلـس   

در دو سطح فلس بیرونی و درونی بود و فاکتور دوم، شـامل  

 درصد پیت 50بود. بستر پایه یا شاهد داراي  پنج بستر کشت

درصـد   50گـر،  درصد پرلیت بود و در چهار بسـتر دی  50+ 

 30یـا   15ماس با پرلیت ثابت نگه داشته شد ولی بخش پیت

 کمپوست کود گاوي جایگزین شـد درصد کمپوست یا ورمی

ــی 30( درصــد  15درصــد پیــت،  70کمپوســت + درصــد ورم

 درصــد کمپوســت + 30درصــد پیــت،  85کمپوســت + ورمــی

درصــد پیــت) و  85درصــد کمپوســت +  15درصــد پیــت،  70

هـاي  ار تکرار به اجـرا درآمـد. برخـی از ویژگـی    آزمایش با چه

مـــاس، کمپوســـت و شـــیمیایی و عناصـــر موجـــود در پیـــت

    ) ارائه شده است.1کمپوست مورد استفاده در جدول (ورمی
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  هاي شیمیایی و عناصر موجود در بسترهاي مورد استفاده در آزمایشبرخی از ویژگی -1جدول 

  pH  بستر کشت
 الکتریکیرسانایی 

 )dS/cm(  

  نیتروژن

  (درصد)

  فسفر

)mg/kg(  

  پتاسیم

)mg/kg(  

  کلسیم

)mg/kg(  

  کربن آلی

)g/kg(  

  کمپوست

  کمپوستورمی

  پیت ماس

48/7  

09/7  

1/6  

79/3  

016/4  

53/0  

17/1  

99/0  

88/0  

62/82  

10/0  

81/42  

17/104  

31/11  

45/15  

98/296  

13/270  

09/244  

12/38  

14/41  

33/15  

  

وي از شـرکت نـارون سـبز    کمپوست کود گـا کمپوست و ورمی

ــوخ  ــد. ســ ــه شــ ــمال تهیــ ــاي شــ ــن  1Fهــ دورگ سوســ

(Oriental×Trumpet)  رقم سرانو(Serano)    از شـرکت سـاعی

هاي سوخ مادري بـا بخشـی از   گل تهران خریداري شدند. فلس

و پس از ضدعفونی در محلـول قـارچکش    هطبق سوخ جدا شد

ــه ــل ب ــوا در   بنومی ــه و خشــک شــدن در ه ــدت بیســت دقیق م

متـري کاشـته شـد. میـانگین     سـانتی  18هایی با قطر دهانه نگلدا

 22و  17ترتیب دماي شب و روز در گلخانه در طول آزمایش به

 75و میانگین رطوبت گلخانه در طی آزمـایش  سلسیوس درجه 

  درصد بود.

از شـش مـاه برداشـت شـدند.     پس پیازچه  دارايهاي فلس

، تعداد و خشک سوخک ازهتعداد سوخک، قطر سوخک، وزن ت

)، 2و طول ریشه، قطر ریشه، تعداد و طول برگ، کلروفیل کـل ( 

و پتاسـیم   نیتـروژن )، 6)، غلظـت فسـفر (  26کربوهیدرات کل (

  شد.گیري اندازه) سوخک 56(

گرم برگ تـازه   5/0گیري کلروفیل برگ، ابتدا براي اندازه

درصد درون هاون چینی  80لیتر استون میلی 10با استفاده از 

هاي تیماري نمونه دارايهاي آزمایش شد. سپس لوله کوبیده

دور سانتریفیوژ شـد.   6000دقیقه در  15مدت و به هتهیه شد

هـا در  قرائـت جـذب نمونـه   بـراي  از محلول شـفاف رویـی   

). بـراي  2نـانومتر اسـتفاده شـد (    645و  663هـاي  موجطول

 میکرولیتـر)  200لیتـر( میلی 2/0گیري کربوهیدرات کل اندازه

و شـده  لیتـر آنتـرون مخلـوط    میلی 3شده با از عصاره تغلیظ

درجـه   100دقیقه در حمـام آب گـرم بـا دمـاي      20مدت به

هـا  قرار گرفت. میزان جذب نور هر یک از نمونـه سلسیوس 

گیـري شـد   نانومتر اندازه 620موج پس از سردشدن در طول

ب ها با آگیري غلظت عناصر، ابتدا سوخک). براي اندازه26(

در نهایـت  مـول و   1/0سپس با اسید هیدروکلریک  ،معمولی

 48مـدت  دوباره با آب مقطر شستشـو شـد. نمونـه گیـاه بـه     

و سـپس  شـده  خشـک  سلسـیوس  درجـه   70ساعت در آون 

متـري عبـور   میلـی  5/0شده از الک آسیاب شد. نمونه آسیاب

 و ، فسـفر نیتـروژن و میزان جذب عناصـر غـذایی (   هداده شد

  گیري شد.زهپتاسیم) اندا

ها از محل خروج سـاقه،  محاسبه طول برگ، طول آن براي

گیري شـد.  کش اندازهترین نقطه آن با استفاده از خطتا انتهایی

گیـري  اندازهها با استفاده از ترازوي دیجیتال سوخک ازهوزن ت

هـا در  کـردن سـوخک  شد. وزن خشک سوخک پس از خشک

ساعت با استفاده  48مدت بهسلسیوس درجه  70با دماي  آون

گیـري قطـر   گیري شـد. بـراي انـدازه   از ترازوي دیجیتال اندازه

سوخک و قطر ریشه از کولیس دیجیتال استفاده شد. تجزیـه و  

ها و مقایسه میانگین داده SASافزار ها با نرمتحلیل آماري داده

در سطح احتمال پـنج درصـد انجـام      LSDبا استفاده از آزمون

  شد.

  

  حثنتایج و ب

  تعداد سوخک

 تجزیه واریـانس، اثـر بسـتر، موقعیـت فلـس و     نتایج با توجه به 

 ).2دار بـود (جـدول   ها بـر تعـداد سـوخک معنـی    کنش آنبرهم

عـدد در بسـتر کشـت     3ترین تعداد سـوخک بـا میـانگین    بیش

  دسـت آمـد.   بـه  بیرونـی هـاي  درصد و فلـس  15کمپوست ورمی
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  ت و موقعیت فلس بر برخی صفات مورد بررسی در سوسن رقم سرانوتجزیه واریانس اثر بستر کاش -2جدول 

  میانگین مربعات    

  طول ریشه  تعداد ریشه  وزن خشک سوخک  سوخک ازهوزن ت  سوخک قطر  سوخک تعداد  درجه آزادي  منابع تغییرات

  A(  1 *62/5  **03/37  **68/2  **101/0  *23/6  **89/29فلس (

  B(  4  *49/2  **62/13 1/24** *180/0  *14/3  *89/5( بستر

A × B  4  **08/1  **67/9  0/10 ns *225/0  1/73 ns 3/81 ns 

  13/2  08/1  006/0  11/0  54/2  74/0  30  خطا

  92/14  80/22  32/18  35/14  10/14  14/23    ضریب تغییرات

ns** است. درصد 1و  5ح احتمال ودار در سطمعنیاثر دار و معنیغیرگر اثر بیانترتیب به ، * و  

 

  موقعیت فلس و بستر کشت بر برخی صفات مورد بررسی در سوسن رقم سرانوکنش برهممقایسه میانگین اثر  -3ول جد

  وزن خشک سوخک (گرم)  متر)سوخک (میلی قطر  تعداد سوخک  بستر کشت  موقعیت فلس

 d 11/81 c 0/17d 1/5  شاهد  

 a 12/79 a 0/25a 3  %15ورمی   

 b 12/50ab 0/24b 2/75  %30ورمی   فلس بیرونی

 c 11/90 c 0/222c 2/5  %15کمپوست   

 c 12/24 b 0/229bc 2/35  %30کمپوست   

 f 11/29 d 0/11ef 1  شاهد  

 d 11/48 d 0/17 d 1/5  %15ورمی   

 d 10/41 e 0/12 e 1/5  %30ورمی   فلس درونی

 1/35e 9/21 f 0/10 f  15% کمپوست  

 1f 9/34 f 0/11 f  %30کمپوست   

  ) ندارند. > 05/0Pداري ()، تفاوت معنیLSDدار (هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنییانگینمدر هر ستون، 

 

درصـد   30ترین تعداد سـوخک در بسـتر شـاهد، کمپوسـت     کم

  ).3عدد) مشاهده شد (جدول  1هاي درونی (فلس

اي که اثر بستر کشت و موقعیت فلس در تنها آزمایش مشابه

ها کنش آنشد، برهمبررسی داد سوخک در گیاه آماریلیس بر تع

دار نشد و تنها اثر ساده موقعیت فلس بـر تعـداد سـوخک    معنی

). اســتفاده از کودهــاي آلــی ســبب افــزایش 24دار شــد (معنــی

سـاختار  شـیمیایی و  هـاي  ویژگینگهداري آب در خاك، بهبود 

افزایش  هورمونی وهاي شبهفیزیکی بستر کاشت، تقویت فعالیت

شـود  جذب عناصر غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه مـی 

هـا ممکـن   . در پژوهش حاضر، دلیل افزایش تعداد سـوخک )5(

وجــود عناصــر نیتــروژن، فســفر و پتاســیم در  دلیــل اســت بــه

در  ، تعداد سوخکبراي نمونهکمپوست باشد. کمپوست و ورمی

تیک رقـم  کمپوسـت در سوسـن دورگ آسـیا   ورمـی  دارايبستر 

Novano ) روي پژوهشـی  در  همچنـین . )35، افزایش نشـان داد

هـاي  ترین میزان وزن کـل بنـه، وزن و تعـداد بنـه    زعفران، بیش

در آزمایش  .)53(دست آمد دختري در بستر داراي کود دامی به

کمپوسـت، تعـداد   دیگري هم با افزایش میزان کود دامی و ورمی

هـاي دختـري   و تعداد بنـه فته یاتر افزایش هاي دختري بزرگبنه
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دهنـد کـه   ها نشان میاین آزمایش ).27(تر کاهش یافت کوچک

تواند بر تعداد سـوخک و  وجود کودهاي آلی در بستر کشت می

  ها اثر مثبت بگذارد.بنه و اندازه آن

هـایی انجـام   موقعیت فلس به تنهایی هم آزمـایش  بارهدر

سـوخ   بیرونـی اي هـ ، استفاده از فلـس براي نمونهشده است. 

تري نسبت به فلـس  هاي بیشسوسن چلچراغ تعداد سوخک

در گزارشــی دیگــر هــم  ).38(میــانی و درونــی تولیــد کــرد 

تـري در  هاي بـیش سوخ آماریلیس، سوخک بیرونیهاي فلس

از آنجایی کـه   .)54(هاي درونی تولید کردند مقایسه با فلس

ها ایی فلسهاي غذمیزان نمو سوخک وابسته به میزان ذخیره

تر باشـند، میـزان ذخـایر غـذایی     ها بزرگاست. هر چه فلس

کنـد.  تر خواهد بود که به نمو سوخک کمـک مـی  ها بیشآن

تـر بـودن از عناصـر    دلیـل بـزرگ  به بیرونیهاي بنابراین فلس

تـوان  . بنـابراین مـی  )18(تر نیز برخوردار هستند غذایی بیش

ترین تعداد ی به بیشیابگیري کرد که براي دستچنین نتیجه

  تر است.سوخک، کاربرد فلس بیرونی مناسب

  

  قطر سوخک

اثـر موقعیـت فلـس، بسـتر و      ،هـا بر اساس تجزیه واریانس داده

ها بر قطر سوخک در سطح احتمـال یـک درصـد    کنش آنبرهم

 79/12تــرین قطــر ســوخک (). بــیش2(جـدول   دار شــدمعنـی 

هـاي  رصد و فلسد 15کمپوست متر) در بستر کشت ورمیمیلی

 15ترین قطر سوخک مربوط به کمپوست حاصل شد. کم بیرونی

 34/9و  21/9 برابـر  ترتیـب هاي درونـی بـه  درصد و فلس 30و 

کـنش موقعیـت   ). گزارشی در مورد برهم3متر بود (جدول میلی

در  یهـای فلس و بستر بر قطر سوخک یافت نشد، ولی گـزارش 

ـ ها موجود است. مورد اثر ساده آن ، در بررسـی اثـر   راي نمونـه ب

هـاي  کولیت، پرلیت و خاك اره بر ازدیاد فلـس بستر پیت، ورمی

بسـتر پیـت   در بستر خاك اره و پـس از آن  در جفتی آماریلیس، 

. گـزارش شـده اسـت    )60(ترین قطر سوخک تولیـد شـد   بیش

کشت با بهبـود شـرایط محیطـی     عنوان بسترکاربرد کود دامی به

افزایش محتواي رطوبتی آب و (ف خاك مختلهاي ویژگی مانند

و در نتیجه با افزایش رشد رویشی موجب  )عناصر غذایی خاك

). در آزمایشی روي 57و  17 ،8افزایش میزان قطر کل پیاز شد (

اندازه و موقعیت فلس  ،)Zephyranthes candida( گیاه کرینیوم

هـاي ایـن   بر میزان باززایی فلس گیريچشمدر سوخ مادري اثر 

تر و حاصل از هایی با اندازه بزرگکه فلس طوريهیاه داشت، بگ

تـر تولیـد   هایی با تعـداد و قطـر بـیش   هاي بیرونی، سوخکالیه

ــد  . از طــرف دیگــر، گزارشــی در سوســن چلچــراغ  )10(کردن

ها بر قطـر  انواع فلساثر داري بین موجود است که تفاوت معنی

نـابراین، قطـر   ب ).38(شـده مشـاهده نشـد    هاي بـاززایی سوخک

ـ   سوخک هم می ثیر بسـتر  أتواند همانند تعداد سـوخک تحـت ت

  کشت قرار گیرد.

  

  و خشک سوخک ازهوزن ت

و خشک سـوخک و   ازهاثر بسترهاي کشت و فلس بر وزن ت

). 2 دار شـد (جـدول  ها بـر وزن خشـک معنـی   کنش آنبرهم

گــرم) در بســـتر   18/1ســوخک (  ازهتــرین وزن تــ  بــیش 

داري بین دست آمد. تفاوت معنیبهدرصد  15 کمپوستورمی

 30کمپوسـت  بستر شـاهد بـا بسـترهاي کمپوسـت و ورمـی     

سوخک  ازهترین وزن ت). بیش4درصد وجود نداشت (جدول 

تـرین وزن  دست آمد. بـیش هاي بیرونی بهدر فلسگرم)  19/1(

درصـد   15کمپوست گرم) در بستر ورمی 25/0خشک سوخک (

قدار آن در بسـترهاي کمپوسـت   ترین مو کم بیرونیهاي و فلس

). 3 هـاي درونـی مشـاهده شـد (جـدول     درصد و فلس 30، 15

ترین اثـر  گزارش شده است استفاده بهینه از کود هاي دامی بیش

روي گیـاه  پژوهشی ). در 45بر وزن و تعداد بنه زعفران داشت (

تـنش خشـکی و   کـنش  بـرهم سـاده و  آثـار  سیر نتایج نشان داد 

ـ  کمپوست بر ارتورمی و خشـک   ازهفاع بوته، طول بـرگ، وزن ت

و خشک ریشه، سـطح   ازهو خشک سوخ، وزن ت ازهبوته، وزن ت

در  ).36دار بـود ( برگ، وزن خشک برگ و عملکرد سـیر معنـی  

هـاي  شده در فلـس پژوهشی میزان وزن خشک سوخک باززایی

 خوانیترین بود که با نتایج پژوهش حاضر هممیانی سوسن بیش

  .)31(ندارد 
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  اثر بستر کشت بر برخی صفات مورد بررسی در سوسن رقم سرانومقایسه میانگین  -4دول ج

  متر)طول ریشه (سانتی  تعداد ریشه  سوخک (گرم) ازهوزن ت  بستر کشت

 b 5/61a 9/61ab 0/90  شاهد

 a 4/50b 10/91a 1/18  %15ورمی 

 0/94b 4/42b 10/14a  %30ورمی 

 c 3/91b 8/55b 0/69  %15کمپوست 

 b 4/38b 9/77ab 0/95  %30مپوست ک

  ندارند.)  > 05/0P(داري )، تفاوت معنیLSDدار (هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگیندر هر ستون، 

  

دار نـوع بسـتر کشـت بـر وزن سـوخک      در پژوهشی اثـر معنـی  

از پـس  آماریلیس مشاهده شد. در این آزمایش بستر خاك اره و 

تــرین میــزان وزن خشــک ســوخک را بــه خــود پیــت بــیش آن

). در گزارشی تـأثیر انـواع گونـاگون بسـتر     60(اختصاص دادند 

کشت بر ازدیاد سوسن چلچراغ بررسی شد. بستر کشـت خـاك   

باغچه به همراه پوست درختان بهترین بستر کشـت از نظـر وزن   

. نتــایج پــژوهش حاضــر بــا نتــایج )38(ســوخک تولیــدي بــود 

  دارد.خوانی هم) 2003رینانجلی و همکاران (پژوهش ما

  

  تعداد و طول ریشه

کشـت و موقعیـت    اثر بسترهاي ،نتایج تجزیه واریانس بر اساس

تـرین  ). بیش2دار بود (جدول فلس بر تعداد و طول ریشه معنی

دسـت آمـد.   عدد بـه  61/5تعداد ریشه در بستر شاهد با میانگین 

ـ تفـاوت  سایر بسترها با یکدیگر  ). 4دار نداشـتند (جـدول   یمعن

 15کمپوسـت  تیمـار  متـر) در  سـانتی  55/8ترین طول ریشه (کم

داري معنـی تفـاوت  هـاي کشـت   درصد ثبت شد. بین سایر بستر

عدد) و  96/4ترین تعداد ریشه (). بیش4وجود نداشت (جدول 

دست آمد. به بیرونـی هاي متر) در فلسسانتی 66/10طول ریشه (

ت نوع بستر کشت بر تعـداد و طـول ریشـه    در پژوهشی اثر مثب

گـزارش   ).38(تولیدي در سوسن چلچراغ گزارش شـده اسـت   

پیـاز،  درونـی  هاي نسبت به فلس بیرونیهاي شده است در فلس

در پژوهشـی مشـخص    ).54(تري تولیـد شـد   تعداد ریشه بیش

هـاي میـانی و   پیاز نسبت به فلس بیرونیهاي شده است که فلس

برخــی  ).18(تعــداد ریشــه تولیــد کردنــد  تــرین، بــیشرونــید

پژوهشگران نتایج مشابهی را در رابطه با تعـداد ریشـه تولیـدي    

از  ،تـر بـودن  دلیل بزرگبه بیرونیهاي فلس .)54(گزارش کردند 

طـرف   . از)18نیـز برخـوردار هسـتند (    يترعناصر غذایی بیش

هـاي میـانی   در پژوهشی روي گیاه سوسن چلچراغ، فلس یگر،د

). با این وجود، باور کلـی  38(تري تولید کردند اد ریشه بیشتعد

یر غذایی ابر این است که میزان نمو سوخک وابسته به میزان ذخ

تـر باشـند، میـزان ذخـایر     ها بـزرگ ها است و هر چه فلسفلس

توانـد بـه نمـو بهتـر     تـر خواهـد بـود و مـی    هـا بـیش  غذایی آن

  ها کمک کند.سوخک

  

  فسفر و پتاسیم موجود در سوخکغلظت عناصر نیتروژن، 

، فسـفر و  نیتروژنو بستر بر غلظت  کنش موقعیت فلسبرهماثر 

دار بـود (جـدول   پتاسیم فلس در سطح احتمال یک درصد معنی

مربوط به بسـتر پیـت + پرلیـت و    نیتروژن ترین غلظت ). بیش5

داري بـین تیمـار مـذکور بـا     معنـی تفاوت بود.  بیرونیهاي فلس

 15و  30درصــد و کمپوســت  30کمپوســت رمــیهــاي وتیمــار

ترین غلظت این عنصر مشاهده نشد. کم بیرونیهاي درصد فلس

هاي درونی کاشته شده در بستر پیت + پرلیت مشـاهده  در فلس

درصد در تیمار  91/4ترین مقدار پتاسیم با ). بیش6شد (جدول 

دیده شد. این تیمـار   بیرونیهاي درصد فلس 15کمپوست ورمی

درصـد و   30کمپوسـت  هـاي ورمـی  داري با تیمـار تفاوت معنی

تـرین  نشان نداد. کم بیرونیهاي درصد فلس 30و  15کمپوست 
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  در سوسن رقم سرانو غلظت عناصر و قند کلتجزیه واریانس اثر بستر کاشت و موقعیت فلس بر  -5جدول 

 میانگین مربعات صفات    

  قند کل  فسفر  یمپتاس  نیتروژن  درجه آزادي  منابع تغییرات

 A(  1  0/07ns **37/2  **05/0  253nsفلس (

 B(  4  0/08ns **50/1  **04/0  266ns( بستر

A × B 4  46/0** **48/0  **02/0  258ns 

06/0  30  خطا  09/0  004/0  95/14  

50/12    ضریب تغییرات  46/7  50/14  96/17  

ns** درصد است. 1و  5در سطوح احتمال  داردار و اثر معنیمعنیگر اثر غیرترتیب بیانبه ، * و  

  

  در سوسن رقم سرانوکنش موقعیت فلس و بستر کشت بر غلظت عناصر اثر برهممقایسه میانگین  -6جدول 

  پتاسیم (%)  فسفر (%)  (%) نیتروژن  بستر کشت  موقعیت فلس

  فلس بیرونی

  شاهد

  %15ورمی 

  %30ورمی 

  %15کمپوست 

  %30کمپوست

a48/2  

bcd96/1  

ab31/2  

abc41/2  

ab21/2  

bc48/0  

b53/0  

bc47/0  

a71/0  

dc40/0  

ef6/3  

a91/4  

abc54/4  

ab63/4  

abc57/4  

  فلس درونی

  شاهد

  %15ورمی 

  %30ورمی 

  %15کمپوست 

  %30کمپوست

d59/1  

bcd94/1  

abc14/2  

bc06/2  

cd83/1  

bcd45/0  

bc48/0  

cd41/0  

bcd45/0  

d37/0  

f32/3 

cd17/4  

ef56/3  

bcd32/4  

de88/3  

 .ندارند)  > 05/0Pداري (تفاوت معنی )LSD(دار اساس آزمون حداقل تفاوت معنی هاي داراي حروف مشترك برانگینمیدر هر ستون، 

  

ـ د غلظت پتاسیم در بستر پیت + پرلیت و فلس ی ثبـت شـد   رون

درصد و فلـس   15). غلظت فسفر در تیمار کمپوست 6(جدول 

غلظـت  تـرین  کـم ترین بود و درصد بیش 71/0 مقدار بیرونی با

درصـد و   30درصـد در تیمـار کمپوسـت     37/0 مقـدار  فسفر با

  ).6دست آمد (جدول درونی بهفلس

تبـادل  گنجایش برخی پژوهشگران بر این باورند که افزایش 

جـذب و  تـوان  پیت موجب افزایش  دارايهاي کاتیونی در بستر

شود و شـرایط مناسـب بـراي    نگهداري آب و عناصر غذایی می

ـ  ایش ویژگیرشد گیاه و افز فـراهم  را ی و کیفـی گیـاه   هـاي کمّ

شـیمیایی   وی هاي مناسـب فیزیکـ  ). همچنین ویژگی23کند (می

یـت و  کمّبهبـود  بستر سبب جذب بهتر مواد غذایی و در نهایت 

 دربه همـین دلیـل   شاید ). 40و 39، 32کیفیت گیاه خواهد شد (

شده توسـط گیـاه،   پژوهش حاضر نیز براي میزان نیتروژن جذب

  داري بین بسترهاي کشت مشاهده نشد.معنیفاوت ت

کمپوست داراي بسیاري از عناصر غذایی، کمپوست و ورمی

مانند نیترات، فسفر، کلسیم و پتاسیم محلـول بـراي گیـاه اسـت     

دلیل وجود فسـفر فـراوان در   عنصر فسفر، به باره). در22و  15(

کمپوســت  دارايکمپوســت، حاللیــت فســفر در بســتر کشــت  

شـوند،  هاي فسفو هیومیک تشکیل مـی و کمپلکسیافته افزایش 

و  هکه به این ترتیب فرآیند تثبیت فسـفر در خـاك آهسـته شـد    
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 در سوسن رقم سرانو عداد برگو ت طول، و کل یلکلروفیشه، قطر رتجزیه واریانس اثر بستر کاشت و موقعیت فلس بر  -7جدول 

  میانگین مربعات صفات    

  تعداد برگ  طول برگ  کلروفیل کل  قطر ریشه  درجه آزادي  ییراتمنابع تغ

 A(  1  *24/0  0/002 ns **64/70  62/47 nsفلس (

  B(  4  **28/0  **065/0  **29/21  **05/118بستر (

A × B 4  *12/0  **071/0  *01/10  16/43 ns 

  06/30  22/3  011/0  04/0  30  خطا

  78/19  02/16  83/12  42/18    ضریب تغییرات

ns* ، ** درصد است. 1و  5دار در سطوح احتمال دار و اثر معنیمعنیگر اثر غیرترتیب بیانبه و  

 

  در سوسن رقم سرانو طول برگو  کل یلکلروفیشه، قطر ربر کنش موقعیت فلس و بستر کشت اثر برهممقایسه میانگین  -8جدول 

  بستر کشت  موقعیت فلس
  قطر ریشه 

  متر)(میلی

  کلروفیل کل

  رم بر گرم وزن تازه)گ(میلی

طول برگ 

  متر)(سانتی

 a 0/99a 14/5 a 1/56  شاهد  

 bcd 0/88abc 13/33 ab 1/17  %15ورمی   

 bc 0/91 a 12/75 ab 1/22  %30ورمی   فلس بیرونی

 abc 0/90ab 12/33 ab 1/3  %15کمپوست   

 bcde 0/75bcd 10/87bc 1/09  %30کمپوست   

 ab 0/88  ab 13/33 ab 1/38  شاهد  

 e 0/64d 9 c 0/80  %15ورمی   

 bcd 0/88 ab 9 c 1/13  %30ورمی   فلس درونی

 0/87de 0/63d 8/5c  %15کمپوست   

 cde 0/73cd 8/33 c 1/01  %30کمپوست   

 ندارند. )> 05/0Pداري ()، تفاوت معنیLSDدار (هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگیندر هر ستون، 

  

در پژوهش حاضـر نیـز    ).12شود (نیاز گیاه به فسفر برآورده می

 15شده توسـط گیـاه در کمپوسـت    ترین میزان فسفر جذببیش

 دلیل حاللیـت فسـفر در بسـتر   دست آمد که احتماال بهدرصد به

کشت مورد استفاده بود. درباره پتاسیم گزارش شـده اسـت کـه    

هـاي رشـد   کننـده هاي میکروبی و وجـود تنظـیم  افزایش فعالیت

افزایش غلظـت   سببکمپوست ورمی دارايگیاهی در بسترهاي 

در پـژوهش حاضـر نیـز     .)58(شـود  پتاسیم در بستر کشت مـی 

تـر از  کمپوسـت بـیش  غلظت پتاسیم در بستر کمپوست و ورمی

  ماس و پرلیت بود.پیت

  قطر ریشه

کـنش  ها اثر بسـتر، فلـس و بـرهم   اساس تجزیه واریانس داده بر

). حداکثر قطـر ریشـه   7دار بود (جدول ا بر قطر ریشه معنیهآن

هـاي  متر) مربوط به بسـتر پیـت + پرلیـت در فلـس    میلی 56/1(

 15داري بین تیمار مذکور با کمپوسـت  بود. تفاوت معنی بیرونی

 هـاي کـاربرد  ). یکـی از مزیـت  8درصد مشاهده نشـد (جـدول   

تبـدیل   .)3هاي آلی افـزایش فعالیـت ریزجانـداران اسـت (    کود

ــم   ــی از مه ــه نیترات ــومی ب ــروژن آمونی ــتنیت ــرین فعالی ــاي ت ه

 توان به افزایش ها در خاك میریزجانداران است. از اثر مثبت آن
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  اثر بستر کشت بر تعداد برگ در سوسن رقم سرانومقایسه میانگین  -9جدول 

 abc 10/33  شاهد

 a 15/25  %15ورمی 

 11/5ab  %30ورمی 

 bc 6/95  %15کمپوست 

 c 5/54  %30کمپوست 

 .ندارند) > 05/0P(داري )، تفاوت معنیLSDدار (هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگین

  

قطر و حجم ریشه و در نهایت افزایش وزن ریشـه اشـاره کـرد    

  .)35و  19(

  

  محتواي کلروفیل برگ

کنش ت و برهماثر بسترهاي کش ،نتایج تجزیه واریانسبر اساس 

 ).7دار شد (جـدول  بستر و موقعیت فلس بر محتواي کلروفیل معنی

، 15کمپوسـت  تر بسترهاي مورد استفاده (شـاهد، ورمـی  در بیش

میـزان   بیرونـی هـاي  درصـد) و فلـس   15درصد و کمپوست  30

داري بین این تیمارهـا  ترین بود و تفاوت معنیکلروفیل کل بیش

تـرین محتـواي   مشـاهده نشـد. کـم    محتواي کلروفیل کلاز نظر 

درصـد و   15کمپوست کلروفیل کل مربوط به کمپوست و ورمی

  ).8درونی بود (جدول فلس 

هـا، یـک   نیتروژن افزون بر ایفاي نقش در سـاخت پـروتئین  

جزء ضروري براي مولکول کلروفیل است، عرضه کافی نیتروژن 

). در 47با رشد رویشی زیاد و رنگ سبز تیره در ارتباط اسـت ( 

کمپوسـت بـه خـاك سـبب     پژوهشی گزارش شد افزودن ورمـی 

تـر  وسیله ریشه، رشـد رویشـی و تولیـد بـیش    جذب نیتروژن به

و در نتیجه موجب افـزایش سـطح جـذب نـوري،     شده ها برگ

هـا و  شدن مواد هیـدروکربنی در بـرگ  سطح فتوسنتزي و ساخته

کمپوسـت  ). کمپوسـت و ورمـی  46شـود ( افزایش کلروفیل مـی 

مقـادیر فـراوان مـواد     داراي ،فزون بر عناصر غذایی و مواد آلیا

فراهمـی  هیومیکی است کـه ایـن مـواد از طریـق بهبـود زیسـت      

و تـأثیر مسـتقیم    )روي ویژه آهـن و به(عنصرهاي غذایی خاص 

بر متابولیسم گیاهی و فتوسنتز موجب افزایش رنگدانه کلروفیـل  

اهده شد مصـرف  . در پژوهشی مش)52(شود و عملکرد گیاه می

کمپوست موجب افزایش میزان کلروفیل در گل لیلیوم شد ورمی

). در یک بررسی روي گل مینا چمنی اسـتفاده از کمپوسـت   34(

درصد زباله شهري موجب افزایش میزان کلروفیل بـرگ و   100

درصد آزوال سبب کاهش محتواي کلروفیل شـد   100کمپوست 

ــز کمپوســت و ور 55( ــژوهش حاضــر نی ــی). در پ کمپوســت م

نیتروژن در تشکیل  ویژهبهمواد غذایی  فراهمیسبب توانند بهمی

کلروفیل نقش مستقیم داشته و موجب افـزایش میـزان کلروفیـل    

  شوند.

  

  تعداد و طول برگ

کـنش  اثر بسترهاي کشت بر تعداد برگ و اثر بستر، فلس و برهم

 ).7دار بود (جـدول  ها بر طول برگ تولیدي از سوخک معنیآن

درصـد و   15کمپوسـت  ) در ورمی25/15ترین تعداد برگ (بیش

درصـد مشـاهده شـد     30) در کمپوسـت  54/5ترین تعـداد ( کم

متر) در بستر پیت + سانتی 5/14). حداکثر طول برگ (9(جدول 

داري بـین تیمـار   هاي بیرونی بـود. تفـاوت معنـی   پرلیت و فلس

درصـد   15درصد و کمپوست  30، 15کمپوست مذکور با ورمی

 ترین طول برگ در کمپوسـت هاي بیرونی مشاهده نشد. کمفلس

). در 8دسـت آمـد (جـدول    هـاي بیرونـی بـه   درصد و فلس 30

پژوهشی نتـایج نشـان داد اسـتفاده تلفیقـی کودهـاي زیسـتی و       

 ).13(هـاي سـیر شـد    کمپوست سبب افزایش تعداد بـرگ ورمی

هـا  بـرگ  برخی پژوهشگران نشان دادند کاربرد کمپوست، تعداد

ــزایش داد   ــاز را افـ ــاه پیـ ــد  )9(در گیـ ــی ماننـ ــاي آلـ . کودهـ

کمپوست از طریق افزایش توانـایی نگهـداري آب خـاك،    ورمی

هـاي رشـد و   ها، هورمـون تنش خشکی، تولید آنزیم آثار کاهش
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فراهمی عناصرغذایی کم مصرف، موجب افزایش رشد رویشـی  

. در )59و  42، 7(هاي سیر در هر بوته شـدند  گیاه و تعداد برگ

 دارايپژوهش حاضـر نیـز حـداکثر تعـداد بـرگ در بسـترهاي       

توانـد وجـود   مـی یافته دست آمد که دلیل این کمپوست بهورمی

هـاي رشـد و عناصـر غـذایی موجـود در آن      ها و هورمونیمآنز

کمپوسـت بـر گیـاه سـیر     اثر ورمـی پژوهشی با بررسی در  باشد.

ل ریشـه و سـاقه،   کمپوسـت، طـو  مشاهده شد که مصرف ورمی

طول برگ، وزن میوه، تعداد حبه و تعـداد بـرگ را افـزایش داد    

هاي مختلف بر ازدیـاد  اثر بستر کشتپژوهش دیگري در  .)51(

پیاز آماریلیس، نوع بستر کشت بر تعداد و طول برگ تولیدي اثر 

داري گذاشت و همچنین گزارش شده اسـت هرچـه پیـاز    معنی

سیم شود سـبب کـاهش تعـداد و    تري تقمادري به قطعات بیش

در  .)21شـود ( هاي دختري میهاي تولیدي در پیازچهطول برگ

 دارايتــر و هــاي درونــی کوچــکپــژوهش حاضــر نیــز فلــس

  کردند.تولید تر هایی با طول کمو برگبودند تري موادغذایی کم

  

  گیري کلینتیجه

موقعیت فلس و نوع می توان گفت اساس نتایج این پژوهش  بر

ـ تر کشت از عوامـل تأثیرگـذار   بس ر تولیـد سـوخک بـه روش    ب

دسـت  بـراي بـه   بیرونـی هاي برداري است. استفاده از فلسفلس

تر، تر و با کیفیت مطلوبهایی با قطر و وزن بیشآوردن سوخک

هاي مختلف از لحاظ کشت ، بین بسترهمچنینتر بودند. مناسب

ـ  کیفیت سوخک تفاوت معنی رین بسـتر  داري مشاهده شـد و بهت

 30و  15کمپوسـت  کشـت ورمـی   هايکشت از این لحاظ، بستر

بـرداري،  درصد بود. بنابراین براي ازدیاد سوسن از طریـق فلـس  

عنـوان  کمپوست بهو سطوح پایین ورمی بیرونیهاي کاربرد فلس

  شود.میپیشنهاد بستر کشت 
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Abstract 

Scale position and type of growing medium can affect the production of bulb in the lily plant. For this purpose, a 
factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with two factors, scale position in two 
levels, outer and inner scales, in combination with growing media in five levels. Base or control treatment included 50% 
peat + 50% perlite; in the other four beds, 50% perlite was kept constant, but the peat fraction of the base bed was 
replaced with 15 or 30% compost or vermicompost of cow manure; the experiment was conducted with four 
replications. The results showed that the highest number of bulb (3), bulb diameter (12.79 mm) and bulb dry weight 
(0.25 g) were obtained in the combined treatment of 15% vermicompost and outer scales. The highest number of roots 
(5.61) was recorded in peat + perlite bed, and the highest leaf number (15.25) and bulb fresh weight (1.18 g) were 
observed in the 15% vermicompost treatment. Root length (8.55 cm) was the lowest in the 15% compost. The highest 
number of roots (4.96), root length (10.66 cm) and bulb fresh weight (1.19 g) were obtained in the outer scales. The 
total chlorophyll content of the plants produced in the treatment of outer scales in combination with control, 
vermicompost 15% and 30% and 15% compost showed no significant difference. The highest root diameter (1.56 mm), 
leaf length (14.5 cm) and nitrogen content (2.48%) were obtained in the outer scales and peat + perlite (control) 
treatment. The highest potassium concentration (4.91%) was obtained in the combined treatment of vermicompost 15% 
and outer scales. The lowest phosphorus concentration was observed in the combined treatment of 30% compost and 
inner scales. Therefore, the outer scales and low levels of vermicompost could be optimal for the lily bulb production. 
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