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 اي در  رقم فلفل دلمهسهبررسي اثر بسترهاي كشت بر صفات كمي و كيفي 

  سيستم كشت بدون خاك
  

 
 

 *٢ جمالعلي الفتي و۲، غالمعلي پيوست۱طيبه شباني

  )۴/۵/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ؛  ۳۰/۹/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

اي در سـال     آزمايشي گلخانه  ،اي در سيستم كشت لوله و گلدان       دلمه هاي مختلف بر عملكرد و كيفيت سه رقم فلفل        به منظور تعيين اثر بستر    

درصـد   ۵۰:۵۰(پيـت  + ، اليـاف نخـل   )%۱۰۰(، پيـت  )%۱۰۰(هاي مختلف شامل اليـاف نخـل   بستر. دش در سرخون بندرعباس اجرا      ۱۳۸۹

ـ ) حجميدرصد  ۷۵:۲۵(پيت + و الياف نخل ) حجميدرصد  ۲۵:۷۵(پيت + ، الياف نخل )حجمي  و Roxcy قرمـز   ، Rapidoزردم با سه رق

نتايج نشان داد كـه بيـشترين   . در سه تكرار استفاده شدندو در قالب يك طرح كامل تصادفي به صورت فاكتوريل  California wonder سبز

 در ،ت آمـد بـه دسـ  Roxcy قطر و حجم ميوه، درصد ماده خشك ميوه، اسيد كل، كاروتنوئيد و مواد جامد محلول از رقم طول، ميزان وزن، 

ارتفاع نهايي بوته، درصد مـاده خـشك بـرگ و ريـشه و               بجز   ،هيچيك از صفات  .  بود Rapidoكه بيشترين ارتفاع بوته مربوط به رقم         حالي

 الياف نخل به عنوان جايگزين كامل يا جزيي بستر پيـت در             ،بر پايه نتايج به دست آمده     .  كشت قرار نگرفتند   تحت تأثير بستر  ل كل   وميزان فن 

   .گردداي توصيه ميشت بدون خاك فلفل دلمهك

  

  الياف نخل، پيت، پرليت، فنول، آنتي اكسيدان :  كليدي هاي واژه

  

  

  مقدمه

فلفل سبز دلمه يك محصول مهم كشاورزي است كه نه تنها بـه             

هـاي آن و    خاطر ارزش اقتـصادي بلكـه بـه خـاطر ارزش ميـوه            

اكـسيداني  آنتـي هاي طبيعي و تركيبـات  چنين منبع عالي رنگ    هم

تعـداد زيـادي از     ). ۱۶(بسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت            

  و اكـسيداني شـامل تركيبـات فنـولي، ويتـامين ث          تركيبات آنتي 

استفاده از ايـن تركيـات      . ها در ميوه فلفل وجود دارد     كاروتنوئيد

تمايل . در رژيم غذايي در حفظ سالمتي انسان بسيار مفيد است         

 دليـل داشـتن مـواد حيـاتي و تركيبـات            به مصرف ميوه فلفل به    

  ).۶(اكسيداني رو به افزايش است آنتي

با افزايش جمعيت جهان و كمبود منابع غذايي، بحث توليـد              

را بـه   همـه   با كيفيت باال و در سطح كمتر، بيش از پيش توجـه             

اي در يـك سيـستم      گياهان گلخانه   كشت .جلب كرده است  خود

هـاي هـرز    آفـات و علـف     ،هـا ريكنترل شده از نظر تغذيه، بيما     

 در موجـود  مـشكالت  بـه  توجـه  با. است گرفته قرار توجه مورد

 زيـست  محيط آلودگي شوري، ها،نماتد بروز(هاي خاكي گلخانه

هاي جديد، كشت گياهـان در بـسترهاي          يكي از روش   )۴ (...)و

هايي نظيـر كنتـرل تغذيـه گيـاه،        وجود مزيت . بدون خاك است  
  

 شناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفتدانشجوي كار. ۱
   دانشگاه گيالن، دانشكده كشاورزي،گروه باغبانيو استاديار استاد به ترتيب . ۲

  jamalaliolfati@gmail.com: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي : *
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۱۲  

هـا و آفـات و        امكان افزايش تراكم كاشت، كاهش بروز بيمـاري       

ل نسبت به كشت خاكي موجب      افزايش كميت و كيفيت محصو    

رويكرد توليدكنندگان محـصوالت باغبـاني بـه اسـتفاده از ايـن             

طـور گـسترده در    كشت بدون خـاك بـه     ). ۱۷(روش شده است    

اي هايي كه توليد مزرعه    بخصوص طي ماه   ،ايهاي گلخانه كشت

بهبـود كنتـرل شـرايط رشـد و اجتنـاب از            بـرای    ،ممكن نيست 

اين . شودغذايي خاك استفاده مي   شرايط نامناسب آب و عناصر      

كـاهش  بـرای   چنين سبب حل مشكل شوري و راه حلي           همفن  

هاست و ميزان كارايي مصرف آب را حـداقل         حاصلخيزي خاك 

 بـا كشت بدون خـاك     . دهدبه دو برابر كشت خاكي افزايش مي      

 ۱۰بيش از   ( قابليت افزايش عملكرد     ،افزايش كيفيت محصوالت  

  .اي را داردبزرگي از توليدات مزرعهو جايگزيني بخش ) برابر

ــادي وجــود دارد كــه در     ــرات مخــرب  مقــاالت زي ــاره اث ب

هـا سـبب    اين نگرانـي  . انداستخراج پيت بر طبيعت بحث نموده     

آغاز يكسري تحقيقات به منظور يافتن مواد در دسـترس محلـي            

شده كه قابليت مناسبي براي استفاده به عنـوان بـستر كـشت بـا               

رسد از بين   به نظر مي  . زيكوشيميايي مناسب دارند  هاي في ويژگي

 بندي شدههاي كشت بدون خاك، كشت در مواد دانه   انواع روش 

)Substrate culture( بهترين گزينه باشد )از ،در ايـن روش ). ۸ 

. شـود هاي آلي و معدني بـراي پـرورش گيـاه اسـتفاده مـي             بستر

ر كـشت،   خصوصيات مواد مختلف مورد استفاده به عنـوان بـست         

گـذارد    ر رشد و توليد محصول مي     ب مستقيم و غير مستقيمي      آثار

ثر در موفقيت   ؤو انتخاب بستر مناسب يكي از مهمترين عوامل م        

  ).۱۸(توليد در كشت بدون خاك است 

ـ   مـواد  از هاسيستم اين در امروزه     بـستر  عنـوان ه مختلفـي ب

ه ب منحصر هايويژگي يك داراي هر  کهشودمي استفاده كاشت

 بـاالي  ظرفيـت  از بايـد  ايـن مـواد   ،كلـي  طور به .هستند فردي

 تبـادل  ظرفيـت  و مناسـب  كافي، زهكشي تهويه آب، داري نگه

 سوء تأثير گونههيچ نبايد چنين هم بوده و برخوردار باال كاتيوني

 روي گياهـان  پـرورش  ،در گذشته). ۲ (باشند گياه داشته براي

 اًخـصوص  آلـي،  هايبستر از استفاده با  تنهاخاكي غير هايبستر

  ).۱۲(رواج داشت  پيت

 تـشكيل  از مـواد  بخـشي  عنـوان  به پيت اهميت ،كلي طور به   

مهمترين آنهـا   است كه خصوصياتي به مربوط كشت بستر دهنده

داري  نگـه  ظرفيـت  بـاال،  كـاتيوني  آب و تبـادل  داري نگه ظرفيت

 وجـود تمـامي   بـا  امـا . كـم اسـت   حجمي وزن هواي مطلوب و

 نقـاط جهـان   از بـسياري  در شـد  شمردهبر پيت براي كه ياييمزا

 بـه شـدت   شـوند  پيـت  جايگزين كه موادي يافتن براي جستجو

 بخـصوص اسـت،  پيت  گراني امر اين اصلي دليل .شودمي دنبال

 ،آن بـر  عـالوه  .باشـند آن مـي  محلي منابع فاقد كه هاييكشور در

 را هـا استفاده از آن زاهاي بيماريقارچ به هاپيت از برخي آلودگي

  .)۱۲(محدود كرده است 

بـر   عـالوه  گيـاهي  ضـايعات  از اسـتفاده  با خاك بدون كشت   

رويـه پيـت   بـي  برداشـت  و زيـست  محـيط  به آسيب كه مانع اين

چنـين   هم و رساندمي حداقل به را نيز هاماندهپس تجمع شود، مي

 ديگـر  به نسبت  کم آنهاهزينه دليل به كه دارد هم اقتصادي منافع

  ). ۱۳(است  رايج هابستر

 ۴۰ (كـشور  در كشت انواع نخل   زير وسيع با توجه به سطح      

 هـر  از ضـايعات  گـرم كيلـو  ۱۵ بـه  نزديـك  توليد ،)هكتار هزار

 لــزوم ،تــر بـودن آن در منطقـه  سـال، و ارزان  درخرمـا   درخـت 

تحقيقي براي جايگزيني كل يا حداقل بخشي از پيت كه ضـمن            

هـاي  ج بـيش از حـد آن منجربـه خـسارت          گران بودن، اسـتخرا   

ايـن  . شودگردد احساس مي  جبران ناپذيري به محيط زيست مي     

تحقيق با هدف بررسي امكان جايگزيني ضايعات نخل بـا پيـت            

هاي مورد مطالعه بر خاك اجرا شد و تأثير بستر بدون سيستم در

اي مطالعـه   صفات كمي، كيفي و رويشي در سه رقم فلفل دلمـه          

  .شد

  

  هاد و روشموا

  شرايط گلخانه و توليد مواد گياهي

در مجتمع گلخانـه     ۱۲/۲/۱۳۸۹تا   ۳/۷/۱۳۸۸ اين پژوهش از تاريخ   

 لصورت فاكتوريل و در قالب طرح پايه كامـ         سرخون بندرعباس به  

 فـاكتور اول نـوع      ،در اين آزمـايش   . تصادفي با سه تكرار انجام شد     

 ،)%۱۰۰(ات نخـل    ضايع به عنوان شاهد،     )%۱۰۰( پيت   :بستر شامل 
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۱۳  

+  ضـايعات نخـل      ،)حجمـي درصد   ۵۰:۵۰(پيت  + ضايعات نخل   

 ۷۵:۲۵(پيـت   + ضـايعات نخـل      و   )حجمـي درصـد    ۲۵:۷۵(پيت  

اي و فاكتور دوم نوع رقم كه از سـه رقـم گلخانـه            ) حجميدرصد  

ــه  ــل دلمـ ــج فلفـ ــز ، )Rapido(  زردرايـ ــبز و ) Roxcy(قرمـ   سـ

) California wonder (و   روزطـول  در لخانـه گي دما نيانگيم. بود

ي نـسب  رطوبت و سلسيوس  درجه ۲۰ و   ۳۰ با برابر بيترت بهشب  

  دمـاي گلخانـه بـا اسـتفاده از پـرده سـاران             .بود درصد ۸۰-۷۰ آن

)Saran cloth(   هـاي سـقفي و    و پنكه خارج كننـده هـوا و پنجـره

كناري در حد مناسب حفظ شد و رطوبـت گلخانـه بـا اسـتفاده از                

هاي جانبي و سقف گلخانـه      و باز كردن دريچه   آبياري كف گلخانه    

  .تا حد امكان تنظيم گرديد

هاي نشا كه از كوكوپيت و پرليت       فلفل در سيني  ارقام   هایربذ   

 ۹/۷/۱۳۸۸در تـاريخ    پـر شـده بـود       ) ۵۰:۵۰(با نـسبت حجمـي      

 برگـه   چهارها   زماني كه دانهال    و شدن و پس از سبز   شده   افشانده

 ، در طـول دوره رشـد     .نـد گرديدل   منتقـ  شدند بـه گلـدان نـشايي      

دهي براي تمـام  محلول. دندشدهي  محلولها به طور روزانه   گلدان

پـس  . انجام شـد اي     از طريق سيستم آبياري قطره     گياهان يكسان و  

كنفي به  هاي   توسط نخ  ها به اندازه كافي رشد كردند     كه بوته    اين از

ه شـده   هاي سيمي باالي هـر رديـف تعبيـ        هايي كه روي قيم   قرقره

و )  شكل V(اي  شاخهعمل هرس به صورت دو    .  شدند بودند بسته 

برداشـت   .هاي فرعي به صـورت مرتـب انجـام شـد          هرس شاخه 

  .در شش چين و به صورت دستي انجام گرفتها  ميوه

 دسـتگاه  لهيوسه  ب استفاده، از قبل خرما درخت افيال :تهيه بستر 

 و بـه   )متـر   يلـي  م ۱-۲اندازه   (ديگرد خردكامالَ   ونجهي كن خرد

 الك گرديد و با آب جوش، ضد عفوني         شدن نواخت  يك منظور

بـا محلـول وايـتكس        ليتـري  ۵  پالستيكي هايگلدان سپس   .شد

پـس از خـشك      و   و ضد عفوني   شستشو) %۳هيپوكلريد سديم   (

 .ند از بـستر پـر شـد       معين ذكر شده  هاي حجمي   شدن، با نسبت  

pH     قبـل از   هـا   بـستر داري آب     ، هدايت الكتريكي و ظرفيت نگه

  .گيري شداندازهاستفاده 

قطـر،    در طـول دوره پـرورش، طـول،         :ارزيـابي  مورد صفات

بازار پـسند   حجم، وزن، تعداد ميوه، تعداد ميوه بازار پسند و غير         

گرديد و در نهايت   و عملكرد كل هر بوته به طور مرتب ثبت مي         

ها ميوه. دگيري شمتر اندازه ارتفاع نهايي بوته نيز بر حسب سانتي  

ـ آزما بـه   و در مرحله رسيده و رنگ گرفته برداشت شدند         شگاهي

 منتقـل  بنـدرعباس ي  كـشاورز  قاتيتحق مركز وهيم تيفيك نييتع

 مـواد  ،مانند ضخامت گوشت ميوه، درجه اسيدي صفاتي .شدند

، ثويتـامين   كـل،  كاروتنوئيـد  تيتـر،  قابل اسيديته محلول، جامد

  درصد ماده خشك ريشه، برگ،اكسيدانيآنتي ظرفيت كل، فنول

مـورد   و ميوه، خاكستر، كلروفيل آ، كلروفيل ب و كلروفيل كـل 

  .ارزيابي قرار گرفت

درصد ماده خـشك از اخـتالف وزن تـر و خـشك پـس از                   

 و ثابـت شـدن      سلسيوس  درجه   ۷۰خشك شدن بافت در دماي      

ه ميــزان خاكــستر نيــز بــه كمــك كــور. وزن آن بــه دســت آمــد

 سـاعت   ۶ تا   ۵ به مدت    سلسيوس  درجه   ۴۵۰الكتريكي و دماي    

ـ  هـا وهيم كل محلول جامد مواد. تهيه و درصد آن محاسبه شد     ه ب

 ۲۲ي  دما در) Ceti-Belgium(يتاليجيد رفركتومتر دستگاه لهيوس

ـ گردي  ريگاندازه سلسيوس  درجه ـ اي  بـرا . دي  هـر  از منظـور  ني

يد براي تعيين اسـ   . ديگرد انتخابي  تصادف طور به وهيم ۳ تكرار

 كردن صاف از پس هاوهيم عصاره از تريليليم ۵ مقدار ،قابل تيتر 

 زانيـ م. شـد  رسانده تريليليم ۴۰ حجم به مقطر آب با و برداشته

pH ديدروكـس يه افـزودن  بـا  سـپس  و شدهي  ريگاندازه محلول 

  .تيتر گرديد ۲/۸ه ب pH دنيرس تا نرمال ۱/۰ ميسد

 رانگانـا   روش از هـا وهيـ م كـل  ديكاروتنوئ زانيم نييتعي  برا   

 كمك با وهيم بافت گرم ۰۵/۰ منظور نيبد. ديگرد استفاده )۱۱(

 ۱۰ آن بـه  و شـده  ابيآسـ ي  نـ يچ هاون داخل در عيما تروژنين

ـ گرد اضافه  %۸۰ استون تريليليم  كاغـذ  بـا  حاصـل  محلـول . دي

 و رسـانده  تريليليم ۲۰ به رايي  نها حجم و دهيگرد صافي  صاف

 ۴۷۰ و ۲/۶۶۳،  ۲/۶۴۶ي  هـا  مـوج  لطو در محلول جذب سپس

ـ گردگيري    اندازه UV-Visible اسپكتروفتومتر با نانومتر  بـا  و دي

  .شد محاسبه كل ديكاروتنوئ مقدار ريزهاي  فرمول از استفاده

Chla (mg/ml) = 12.25A663.2-2.79A646.8   [1] 
Chlb (mg/ml) = 21.50A646.8-5.10A663.2     [2] 
Tchl (mg/ml) = Chla + Chlb     [3] 
CX+C = (1000A470-1.8Ca-85.02Cb)/198    [4] 
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  ۱۳۹۰تابستان / ششم شماره  / دومسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۴  

  هاي استفاده شده در آزمايش مشخصات بستر.۱جدول 

  pH  تيمار
EC  

 )ميلي زيمنس بر متر(
  داري آب ظرفيت نگه

 )متر مكعب در ليترميلي(

  ۷۰۰  ۸۲/۰  ۹۷/۵  %)۱۰۰ (پيت

  ۶۰۰  ۶۸/۰  ۱۰/۶  %)۱۰۰ (ضايعات نخل

  ۶۰۰  ۶۵/۰  ۰۸/۶  )۵۰:۵۰(پيت + ضايعات نخل 

  ۵۵۰  ۸۰/۰  ۰۰/۶  )۷۵:۲۵(پيت + ضايعات نخل 

  ۶۰۰  ۶۷/۰  ۹۷/۵  )۲۵:۷۵(پيت + نخل  ضايعات

  

 ليـ كلروف بيترت به Cx+c  و Chla، Chlb، Tchl ت،معادال نيا در

a، ليكلروف b، و  ليـ گزانتوف شامل (دهايكاروتنوئ و كل ليكلروف 

 در گرمكرويم حسب بر كل ديكاروتنوئ غلظت. باشد مي) كاروتن

  .باشديم تريليليم

 كلروفنـل ي  د بـا  ونيتراسـ يت قيطر از Cويتامين  ي  ريگاندازه   

  .)۱۱ (شد انجام ندوفنليا

 روش از اسـتفاده  بـا  هـا وهيـ م كـل  فنـول  زانيـ مي  ريگاندازه   

ـ اي  بـرا  .)۱۵ (گرفت انجام )Folin-Cica (وكالچويس -نيفول  ني

 عيمـا  تـروژن ين كمـك  بـا ي  نيچ هاون در نمونه گرم يك ،منظور

 اسـتخراج ي  برا خالص متانولي  سيس ۱۰ سپس. ديگرد ابيآس

ـ گرد اضـافه  آن بـه ي  فنـول  باتيترك ي صـاف  كاغـذ  بـا  آنگـاه . دي

 محلول ابتدا ،استاندارد محلول هيتهي  برا. ديگرد صاف ها عصاره

 خـالص  متـانول  با را كيگال دياس گرم ۱/۰ (كيگال دياس استوك

 بـا  را نيفـول  تريليليم ۵ (نيفول ،) رسانده تريليليم ۱۰۰ حجم به

 ۵/۷ ميسـد  كربنـات  و)  رسـانده  تريليليم ۵۰ حجم به مقطر آب

 آبي  سـ يسـ  ۲۰ بـه  ميسـد  كربنـات  گـرم  ۵/۱ افزودن (درصد

ي هـا جـم ح كـه  بود صورت نيبد كار روش .ديگرد هيته) مقطر

 ظـروف  داخـل  را كيـ گال دياس تريكروليم ۵۰و ۲۵ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۰

 ۲۵۰۰ زانيـ م هـا شهيش از كدام هر به و ختهير ياشهيش كوچك

. ديگرد اضافه ميسد كربنات تريكروليم ۲۰۰۰ و نيفول تريكروليم

. ديگرد قرائت نانومتر ۷۶۰ موج طول در هامحلول جذب زانيم

ـ گرد ميترسـ  جـذب ي  الگـو ي  رو از استانداردي  منحن سپس  .دي

 عـصاره  تـر يكروليم ۱۲۵ ،وهيـ م عصاره جذب زانيم قرائتي  برا

 آن به سپس رسانده تريكروليم ۵۰۰ حجم به مقطر آب با را وهيم

 افـزودن  از قـه يدق ۵ از پـس . شـد  اضافه نيفول تريكروليم ۲۵۰۰

ـ گرد اضـافه  ميسـد  كربنـات  تريكروليم ۲۰۰۰ مقدار ،نيفول  و دي

 سـاعت  ۵/۱ از پـس . ندشد داده قراري  كيتار طيشرا در هانمونه

 عـصاره  جـذب  زانيم ،يكيتار طيراش و اتاقي  دما دري  دار  نگه

 و نمونـه  جـذب  زانيـ مي  رو از كـل  فنـول  زانيم. ديگرد قرائت

 بافـت  گـرم  ۱۰۰ در كيـ گال دياس گرميليم حسب بر استاندارد

  .ديگرد انيب

ـ طر از مختلـف  ارقـام  وهيم عصارهي  دانياكسيآنت تيظرف     قي

   DPPH آزاد كـــــاليرادي كننـــــدگيخنثـــــ تيخاصـــــ

)Diphenyl-2-picrylhydrazyl( ديــگرد نيــيتع) نيــاي بــرا). ۹ 

ـ گرد انتخابي  تصادف طور به تكرار هر از وهيم عدد ۳ ،منظور  دي

 تـروژن ين كمـك  باي  نيچ هاون داخل در نمونه هر از گرم ۲/۰ و

ـ گرد اضـافه  متـانول  تريليليم ۱۰ آن به و كرده ابيآس عيما  و دي

 بـه  و ختـه ير كوچكي  بشرها داخل در زدن هم بهي  كم از پس

-بـه  اسـتخراج  تـا  شد داشتهنگه اتاقي  دما در ساعت يك دتم

. ديگرد صافي  صاف كاغذ توسطها  عصاره. رديگ صورتي  خوب

. ديگرد فوژيسانتر قهيدق ۵ مدت به دور ۳۰۰۰ باها    عصاره سپس

 محلـول  تـر يكروليم ۹۵۰ بـه ي  متانول عصاره تريكروليم ۵۰مقدار  

DPPH سپس و شده هزد هم به بالفاصله مخلوط. ديگرد اضافه 

 دنيرسـ  تـا ي  كيتـار  طيشرا در قهيدق ۱۵ مدت به اتاقي  دما در

 جذب زانيم كاهش. ديگردي  دار  نگه يكنواخت حالت به محلول

 هـر ي  بـرا  شيآزما نيا. ديگرد نييتع نانومتر ۵۱۵ موج طول در

 به  هاعصارهي دانيكسايآنت تيظرف سپس. شد تكرار بار سه ماريت

  .ديگرد محاسبه DPPHي بازدارندگ درصد صورت
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  اي در سيستم كشت بدون خاك رقم فلفل دلمهسهبررسي اثر بسترهاي كشت بر صفات كمي و كيفي  

۱۵  

DPPHsc = (Acont – Asamp) × 100/Acont                           [5] 
 

ــه  ــد DPPHscکـ ــدگ درصـ ــم Asamp، يبازدارنـ ــذب زانيـ    جـ

  .است DPPH جذب زانيم Acont  و)DPPH + نمونه(

 و  SAS)۱/۹ (افـزار  نـرم  با هادادهي آمار هيتجز :تجزيه آماري

  .شد انجام Tukey آزمون باها  داده نيانگيم سهيمقا

  

  نتايج و بحث

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين ارقام از نظر وزن، طول، 

قطر و حجم ميوه، ارتفاع بوته، اسيديته ميوه، اسيد قابـل تيتـر،             

مواد جامد محلول، درصـد مـاده خـشك ميـوه و كاروتنوئيـد              

ه كه مقايس   طوري  همان. داري وجود دارد  اختالف آماري معني  

 بيشترين ميزان وزن ميـوه      ،)۲جدول  (دهد  نشان می ها  ميانگين

، قطــر ميــوه )متــر  ميلــي۹۹/۸۸(، طــول ميــوه ) گــرم۱۹/۲۱۸(

، )متـر مكعـب      سـانتي  ۳۴/۲۵۱(، حجم ميـوه     )متر   ميلي ۲۵/۷۷(

 ۹۳/۵(، مـواد جامـد محلـول        )۶۲/۱(درصد اسـيد قابـل تيتـر        

 و كاروتنوئيــد) ۳۶/۸(، درصــد مــاده خــشك ميــوه )بــريكس

 در  ،مربوط به رقم قرمز است    ) ليتر ميكروگرم در ميلي   ۰۳۷/۰(

) متر   سانتي ۴۷/۱۰۶(كه بيشترين ميزان ارتفاع نهايي بوته         حالي

به ترتيب مربوط به ارقـام زرد و سـبز          ) ۱۸/۵(و اسيديته ميوه    

ارقام مورد مطالعه از نظر سـاير صـفات مـورد بررسـي             . است

  .دداري نشان ندادناختالف آماري معني

هاي مختلف از نظر ارتفاع نهـايي بوتـه،         اختالف بين بستر     

دار درصد ماده خشك برگ و ريشه و ميزان فنـول كـل معنـي             

و درصـد   ) متـر    سـانتي  ۵/۱۰۷(بيشترين ميزان ارتفاع بوته     . شد

  در حالي  ،ماده خشك ريشه مربوط به بستر ضايعات نخل بود        

ل كل ميوه   و فنو ) ۳۸/۲۶(كه بيشترين درصد ماده خشك برگ       

به ترتيـب از بـستر      )  گرم بافت تازه   ۱۰۰گرم در    ميلي ۴۴/۲۷(

 درصـد ضـايعات نخـل و بـستر          ۲۵+  درصـد پيـت    ۷۵حاوي  

در مـورد سـاير     . حاوي نسبت مساوي از اين دو به دست آمد        

هـا مـشاهده نـشد      داري بين بـستر   صفات اختالف آماري معني   

  ).۳ جدول(

ده خشك ريـشه و بـرگ       اثر متقابل رقم در بستر در مورد ما          

بيشترين درصد ماده خشك ريشه مربوط بـه رقـم          . دار شد معني

 ضايعات نخل و رقم سبز كشت شـده         قرمز كشت شده در بستر    

 درصد ضـايعات نخـل بـه        ۲۵+  درصد پيت  ۷۵در بستر حاوي    

كه بيشترين درصد ماده خشك برگ مربـوط      درحالي ،دست آمد 

 درصد پيـت    ۷۵م زرد و قرمز كشت شده در بستر حاوي          اقاربه  

  ).۴ جدول( درصد ضايعات نخل بود ۲۵و 

پيـت  : بـستر پرليـت   که   بيان نمودند  )۱۷(توزل و همكاران       

فرنگـي در    عملكـرد كـل گوجـه      در مـورد  ي را    نتايج بهتر  )۴:۱(

آنهـا   .هـاي معـدني بـا پيـت نـشان داد          مقايسه با سـاير تركيـب     

تركيب پيت و پرليت نتايج خوبي را بـر         که   دندچنين بيان كر    هم

پرليـت باعـث    زياد  تخلخل  . گي دارد ن گوجه فر  رشد يا عملكرد  

شـود و تركيـب پيـت بـا سـاير           هـا مـي    دهي مطلوب ريـشه   هوا

هاي خالص بسترهاي آلي و معدني عملكرد را در مقايسه با بستر

 داري آب و ظرفيت تبادل كـاتيوني        ظرفيت نگه . دده مي افزايش  

  .خوب پيت در بهبود نتايج بسيار حائز اهميت است

در مقايــسه چنــدين بــستر روي     )۷(اســالم و همكــاران      

 مـواد   ،Cداري را در مقـدار ويتـامين         معنـي  فرنگي، تفـاوت   گوجه

 كه مشابه نتايج به دست       ميوه مشاهده نكردند   pHجامد محلول و    

افـزايش  بـرای    رامواد معدني افزودن   آنها   .آمده در اين تحقيق بود    

داري آب و بهبود زهكـش و    هاي بزرگ و كاهش ظرفيت نگه     فضا

مالوپـا و همكـاران      .پيشنهاد نمودنـد  هاي كاشت   دهي به بستر  هوا

 تخلخـل كـم يـك خاصـيت         كـه اشـاره کردنـد     به اين نكتـه      )۸(

اسـتفاده  . شودنامطلوب بستر پيت است كه باعث كاهش توليد مي        

ان اسـتفاده گيـاه از خـصوصيات        هاي پيت و پرليت امك    از تركيب 

به عبارت ديگر عملكرد بـاال و       . كندمطلوب دو بستر را فراهم مي     

دهـي و دسترسـي     كيفيت خوب در اين مخلـوط، بـه سـبب هـوا           

رسـد   به نظر مي   .شود ايجاد مي  ،زمان گياه به آب و مواد غذايي        هم

ثر واقـع شـده و      ؤضايعات نخل نيز در جهت بهبـود هـوادهي مـ          

  .ه استا پيت منجربه نتايج مطلوبي گرديدتركيب آن ب

 كه بيـانگر تـأثير بـستر بـر ميـزان            هاخالف برخي گزارش  بر   

هـا از   در تحقيق حاضر بـين بـستر  ،)۱۴  و۱۰ (استويتامين ث   

  .داري مشاهده نگرديدنظر اين صفت تفاوت معني
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  ۱۳۹۰تابستان / ششم شماره  / دومسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۶  

  ایمه فلفل دلگيري شده اثر رقم بر صفات اندازههای مقايسه ميانگين.٢جدول 

 پسندتعداد ميوه بازار تعداد ميوه )گرم( وزن تك ميوه )گرم( عملكرد كل  رقم
  a ۵۶/۵۱۱±۹/۴۷۲۵  ab ۴۳/۳۶±۲۷/۱۵۶ a ۶۱/۳±۲۷/۲۷ a ۱۷/۳±۷۳/۲۴ زرد

 a ۲۱/۳۸۶±۹/۴۶۳۲ a ۴۲/۵۹±۱۹/۲۱۸ a ۱۲/۲±۰۷/۲۸ a ۹۲/۱±۱۳/۲۵ قرمز
 a ۰۹/۵۳۲±۱/۴۵۹۶ b ۷۷/۶۲±۷۲/۱۲۴ a ۰۱/۳±۳۳/۲۷ a ۰۴/۳±۴۰/۲۴ سبز

  .با هم ندارند% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 

  ٢ادامه جدول 

 )متر مكعب سانتي( حجم )متر ميلي( قطر )متر ميلي( طول پسندتعداد ميوه غير بازار  رقم
 a ۱/۲±۵۳/۲ ab ۱±۶۷/۸۵ b ۸۴/۵±۹۳/۶۸  ab ۸۹/۵۸±۳۸/۱۹۶ زرد
 a ۶۲/۱±۹۳/۲ a ۹۹/۹±۹۹/۸۸ a ۰۷/۶±۲۵/۷۷ a ۲۸/۶۷±۳۴/۲۵۱ قرمز
 a ۱۹/۲±۹۳/۲ b ۰۳/۱۲±۶۵/۷۵ b ۶۳/۹±۳۴/۶۴ b ۱۰/۸۱±۸۳/۱۵۵ سبز

  .با هم ندارند% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 

  ٢ادامه جدول 

 )%( يديته قابل تيتراس  pH )متر سانتي( ارتفاع نهايي )متر ميلي( ضخامت گوشت  رقم
 a ۱۱/۱±۸۰/۵ a ۸۳/۲۷±۴۷/۱۰۶  ab ۱۲/۰±۰۴/۵ ab ۲۷/۰±۴۹/۱ زرد
 a ۹۸/۰±۱۷/۶ ab ۲۱/۱۲±۷۰/۹۱ b ۰۳/۰±۹۰/۴ a ۳۲/۰±۶۲/۱ قرمز
 a ۴۲/۱±۵۶/۵ b ۲۷/۱۰±۵۷/۸۹ a ۲۹/۰±۱۸/۵ b ۳۷/۰±۲۵/۱ سبز

  .با هم ندارند% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 

  ٢ادامه جدول 

 )%( ماده خشك برگ )%( ماده خشك ريشه )%( خاكستر )درجه بريكس( مواد جامد محلول  رقم
  b ۹۰/۰±۸۱/۴  a ۲۲/۲±۰۷/۶ a ۱۱/۴±۰۸/۱۳ a ۸۸/۳±۲۵/۲۲ زرد

 a ۵۹/۰±۹۳/۵ a ۹۲/۱±۳۱/۵ a ۱۳/۵±۵۳/۱۵ a ۰۲/۴±۰۵/۲۲ قرمز
 b ۷۷/۰±۸۸/۴ a ۷۸/۲±۲۰/۶ a ۴۱/۸±۶۴/۱۵ a ۵۴/۲±۵۴/۲۱ سبز

  .داري با هم ندارنددر هر رديف اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معني

  ٢ادامه جدول 

گرم در ميلي( ويتامين ث )%( ماده خشك ميوه  رقم

 ) گرم بافت تازه١٠٠
 ١٠٠گرم در ميلي( كلروفيل آ )(µg/ml كاروتنوئيد

 )گرم بافت تازه
 b ۱۷/۱±۱۵/۶ a ۱۷۵±۱۵۱ b ۰۱۹/۰±۰۳۱/۰  a ۰۱۶/۰±۰۲/۰ زرد
 a ۹۲/۰±۳۶/۸ a ۱۱۸±۱۶۱ a۰۲۸/۰±۰۳۷/۰ a ۰۱۷/۰±۰۷/۰ قرمز
 b ۱/۱±۸۸/۶ a ۱۱۲±۱۶۷ b ۰۳۱/۰±۰۵/۰ a ۰۳۶/۰±۰۵/۰ سبز

  .با هم ندارند% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 

 ٢ادامه جدول 

 گرم ١٠٠گرم در ميلي( كلروفيل ب  رقم

 )بافت تازه
گرم در ميلي( كلروفيل كل

 ) گرم بافت تازه١٠٠
اكسيدان آنتي

 )دارندگيزبادرصد(
 گرم ١٠٠گرم در ميلي( فنول

 )بافت تازه
 a ۰۷۴/۰±۴۷/۰ a ۰۴۱/۰±۰۸۷/۰  a ۳۸/۲۲±۹۳/۶۴ a ۶۴/۴±۳۳/۲۱ رقم زرد
 a ۰۷۳/۰±۷۹/۰  a ۱/۰±۱۱/۰ a ۴۰/۱۱±۹۴/۷۲ a ۷۱/۵±۳۸/۲۵ رقم قرمز

 a ۰۴۹/۰±۵۹/۰ a ۰۵۱/۰±۱۰/۰ a ۵۹/۲۱±۲۸/۵۷ a ۵۷/۵±۸۰/۲۲ م سبزرق
  .با هم ندارند% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 
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  اي در سيستم كشت بدون خاك رقم فلفل دلمهسهبررسي اثر بسترهاي كشت بر صفات كمي و كيفي  

۱۷  

  ای فلفل دلمهگيري شده اثر بستر بر صفات اندازههای مقايسه ميانگين.۳جدول 

 پسندوه بازاريتعداد م وهيتعداد م )گرم( وهيوزن تک م )گرم( عملکرد کل  بسترنوع 

 a ۴۷/۴۵۷±۰/۴۵۵۶  a ۴۹/۵۹±۱۸/۱۴۴ a ۶۱/۲±۶۷/۲۷ a ۱۲/۲±۰۰/۲۶ تيپ

 a ۹۶/۵۵۴±۶۷/۴۶۵۵ a ۱/۷۳±۹۰/۱۹۱ a ۵۲/۴±۷۸/۲۷ a ۷۴/۳±۲۴ عات نخلياض

 a ۴۵/۶۱۹±۰۰/۴۷۹۴ a ۲۸/۵۱±۲۳/۱۶۹ a ۴±۲۸ a ۵۰/۲±۳۳/۲۴ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ

 a ۱۹/۴۲۹±۴۴/۴۶۲۱ a ۶۲/۵۱±۲۳/۱۵۵ a ۶۷/۱±۵۵/۲۷ a ۹۶/۲±۲۵ )۷۵:۲۵( خلعات نيضا +ت يپ

 a ۷۷/۳۳۳±۰/۴۶۳۱ a ۷۴/۹۰±۴۲/۱۷۱ a ۷۱/۱±۷۸/۲۶ a ۱۳/۲±۴۴/۲۴ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ
   .با هم ندارند% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 

  ۳ادامه جدول 

 )متر مکعبسانتي(حجم  )متريليم( قطر )متريليم( طول پسندر بازاريوه غيعداد مت  بسترنوع 

 a ۴۱/۱±۶۷/۱ a ۹۳/۱۳±۱۸/۸۰  a ۲۳/۱۰±۱۳/۶۸ a ۳۹/۵۷±۸۷/۱۸۷ تيپ

 a ۲۸/۲±۷۸/۳ a ۳۴/۱۰±۲۰/۸۲ a ۸۴/۷±۷۹/۷۴ a ۵۵/۵۱±۶۱/۱۹۵ عات نخليضا

 a ۰۶/۲±۶۷/۳ a ۰۹/۸±۴۵/۸۴ a ۶۹/۸±۱۴/۷۲ a ۹۶/۹۵±۰۷/۲۲۴ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ

 a ۰۷/۲±۵۵/۲ a ۹۴/۴±۷۸/۸۵ a ۱۹/۶±۷۵/۶۸ a ۹۲/۷۷±۴۳/۲۰۳ )۷۵:۲۵( عات نخليضا +ت يپ

 a ۲۲/۱±۳۳/۲ a ۲۲/۱۷±۵۷/۸۴ a ۹۹/۱۰±۰۶/۶۷ a ۷۸/۹۹±۷۲/۱۹۵ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ
  . هم ندارندبا% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 

  ۳ادامه جدول

  بسترنوع 
   ضخامت گوشت

 )متريليم(
 )%( تريته قابل تيدياس  pH )متريسانت(يي ارتفاع نها

 a ۰۱/۰±۷۴/۵ d ۴۷/۸±۲۲/۸۹ a ۲۱/۰±۰۵/۵ a ۳۹/۰±۳۰/۱ تيپ

 a ۲۳/۱±۰۳/۶ a ۳۵±۵۰/۱۰۷ a ۱۵/۰±۰۵/۵ a ۲۳/۰±۴۷/۱ عات نخليضا

 a ۹۱/۰±۰۱/۶ e ۲۹/۱۳±۸۸ a ۱۳/۰±۵ a ۳۷/۰±۵۲/۱ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ

 a ۷۶/۰±۵۲/۵ b ۸۲/۹±۹۴/۱۰۳ a ۱۴/۰±۰۲/۵ a ۳۸/۰±۴۹/۱ )۷۵:۲۵( عات نخليضا +ت يپ

 a ۹۰/۱±۹۱/۵ c ۲۹/۱۳±۸۹/۹۰ a ۳۶/۰±۰۶/۵ a ۳۹/۰±۴۸/۱ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ
  .ا هم ندارندب% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 

  ۳ادامه جدول 

   مواد جامد محلول  بسترنوع 

 )کسيبر درجه(

   خاکستر

)%( 

   ماده خشک برگ

)%( 

   شهيماده خشک ر

)%( 

 a ۴۸/۱±۸۸/۴ a ۲±۳۳/۷ b ۳۲/۲±۵۲/۲۲ ab۳۳/۳±۹۸/۱۳ تيپ

 a ۷۳/۰±۲۳/۵ a ۱۸/۲±۴۴/۴ b ۶۴/۱±۶۲/۲۰ a ۹۲/۴±۳۶/۱۸ عات نخليضا

 a ۸۷/۰±۴۵/۵ a ۸۰/۱±۶ b ۷۱/۱±۸۱/۱۹ ab ۸۸/۲±۳۷/۱۴ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ

 a ۶۲/۰±۴۲/۵ a ۸۱/۲±۰۸/۵ b ۷۳/۱±۳۹/۲۰ b ۸۰/۱±۶۸/۱۰ )۷۵:۲۵( عات نخليضا +ت يپ

 a ۶۴/۰±۰۴/۵ a ۹۴/۱±۴۴/۶ a ۵۳/۴±۳۸/۲۶ ab ۱۱/۱۱±۳۵/۱۶ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ
  .با هم ندارند% ۵در سطح ري دااعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 
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  ۱۳۹۰تابستان / ششم شماره  / دومسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۸  

  ۳ادامه جدول

   وهيماده خشک م  بسترنوع 

)%( 
گرم در ميلي( ن ثيتاميو

 ) گرم بافت تازه۱۰۰
 ديکاروتنوئ

µg/ml)( 
گرم در ميلي( ل آيکلروف

 ) گرم بافت تازه۱۰۰

 a ۱۹/۲±۶۴/۶  a ۱۳۱±۱۵۸ a ۰۷/۰±۰۷/۰ a ۰۳/۰±۰۴/۰ تيپ

 a ۰۵/۱±۰۸/۷ a۱۱۱±۱۵۸ a ۰۶/۰±۰۷/۰ a ۰۲/۰±۰۴/۰ عات نخليضا

 a ۴۵/۱±۲۶/۷ a ۱۱۶±۱۶۱ a ۱۱/۰±۱۲/۰ a ۰۲/۰±۰۲/۰ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ

 a ۹۳/۰±۵۶/۷ a ۱۱۱±۱۶۵ a ۰۷/۰±۰۹/۰ a ۰۳/۰±۰۳/۰ )۷۵:۲۵( عات نخليضا +ت يپ

 a ۱۳/۱±۱۱/۷ a ۱۲۲±۱۵۷ a ۰۵۲/۰±۲۶/۰ a ۰۲/۰±۱۲/۰ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ

  .با هم ندارند% ۵در سطح داري د داراي حروف مشابه اختالف آماري معنياعداستون، در هر 

  ۳ادامه جدول 

گرم در ميلي( ل بيکلروف  بسترنوع 

 ) گرم بافت تازه۱۰۰
گرم ميلي( ل کليکلروف

 ) گرم بافت تازه۱۰۰در 
 دانياکسيآنت

 )دارندگيزدرصد با(
گرم در ميلي( فنول

 ) گرم بافت تازه۱۰۰

 a ۰۶/۰±۰۷/۰ a ۰۵/۰±۱۱/۰ a ۳۰/۱۷±۷۵/۶۱ c۸۳/۴±۳۰/۲۲ تيپ

 a ۰۵/۰±۰۶/۰ a ۰۵/۰±۱۰/۰ a ۰۳/۱۸±۷۳/۶۵ b ۷۴/۴±۲۴/۲۵ عات نخليضا

 a ۰۳/۰±۰۵/۰ a ۰۵/۰±۰۷/۰ a ۴۵/۱۹±۷۸/۶۰ a ۱۷/۶±۴۴/۲۷ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ

 a ۰۶/۰±۰۷/۰ a ۰۵/۰±۰۹/۰ a ۸۶/۱۲±۶۸/۷۶ d ۹۹/۱±۷۹/۲۰ )۷۵:۲۵( عات نخليضا +ت يپ

 a ۰۸/۰±۰۹/۰ a ۱۱/۰±۱۳/۰ a ۸۹/۲۷±۳۲/۶۰ d ۷۹/۵±۰۷/۲۰ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ

  .با هم ندارند% ۵در سطح داري اعداد داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيستون، در هر 
  

  ای فلفل دلمهگيري شده اثر متقابل بستر و رقم بر صفات اندازههای مقايسه ميانگين. ۴ جدول

 درصد ماده خشک برگ  شهيدرصد ماده خشک ر  بستر نوع  رقم
۶۸/۱۵±۸۸/۴ تيپ زرد c ۳۶/۱±۹۸/۲۱ bc 

۹۱/۱۳±۲۱/۳ تيپ قرمز ef ۳۶/۰±۳۰/۲۰  bc 

۳۵/۱۲±۲۷/۱ ت يپ سبز d ۶۶/۰±۲۷/۲۵ ab 

۲۶/۱۷±۱۳/۲ عات نخليضا زرد b ۸۳/۲±۸۲/۱۹  bc 

۰۱/۲۴±۲۹/۳ عات نخليضا قرمز a ۹۱/۰±۳۷/۲۱  bc 

۷۹/۱۳±۶۹/۰ عات نخليضا سبز d ۳۳/۰±۶۸/۲۰  bc 

۷۳/۱۲±۰۷/۳ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ زرد e ۶۴/۱±۲۹/۲۰  bc 

۵۴/۱۴±۹۴/۳ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ قرمز d ۸۵/۰±۹۰/۲۰  bc 

۸۶/۱۵±۹۴/۰ )۵۰:۵۰( عات نخليضا +ت يپ سبز c ۹۷/۱±۵۰/۱۸ c 

۰۴/۱۱±۵۸/۲ )۷۵:۲۵( عات نخليضا +ت يپ زرد g ۴۲/۲±۸۵/۲۰  bc 

۴۸/۱۱±۱۷/۱ )۷۵:۲۵( عات نخلياض +ت يپ قرمز fg ۵۳/۱±۱۳/۱۹ c 

۵۲/۹±۳۴/۱ )۷۵:۲۵( عات نخليضا +ت يپ سبز h ۴۰/۰±۲۰/۲۱  bc 

۷۰/۸±۴۷/۱ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ زرد h ۹۰/۲±۵۴/۲۸ a 

۸۰/۱۵±۳۴/۲ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ قرمز c ۲۲/۵±۵۴/۲۸ a 

۵۵/۲۴±۲۲/۱۷ )۲۵:۷۵( عات نخليضا +ت يپ سبز a ۰۸/۲±۰۵/۲۲  bc 

 .با هم ندارند% ۵در سطح  يداري معني حروف مشابه اختالف آمارياعداد داراستون، در هر 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
89

08
2.

13
90

.2
.2

.2
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

pi
.iu

t.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089082.1390.2.2.2.5
https://jspi.iut.ac.ir/article-1-191-fa.html


  اي در سيستم كشت بدون خاك رقم فلفل دلمهسهبررسي اثر بسترهاي كشت بر صفات كمي و كيفي  

۱۹  

مطلوب بودن بستر پيت را به بـاال بـودن ظرفيـت            ) ۵( گول   

نـشان دادنـد    ) ۴(مامي و همكاران    . تبادل كاتيوني آن نسبت داد    

 اسـيديته   وث ويتـامين  داري برمعني تأثير مختلف بسترهايکه 

 تبادل ظرفيت بودن  کم آنها دليل اين امر را به.ندادند ميوه نشان

  .مرتبط دانستند بستر كاتيوني

 قبلي بيانگر اختالف بين ارقام فلفل در بسياري از          هایگزارش   

طـي  ) ۳(كـه شـرافتي و همكـاران         طـوري   بـه است  صفات كيفي   

 رقـم فلفـل در كـشت بـدون خـاك            ۵هاي كيفي   بررسي شاخص 

د كه ميزان كلروفيـل در ارقـام فلفـل داراي اخـتالف             عنوان نمودن 

 ، بوده Maronaرقم  در  داري بوده است كه باالترين ميزان آن         معني

 Arianبيشترين ماده خشك و مواد جامد محلول مربوط بـه رقـم             

چنـين   هـم .  بيشتري ويتـامين ث را داشـت  Zard F1و رقم است 

 رقم يوكسل و    در باالترين ويتامين ث را   ) ۱(پور  ابوطالبي و حسن  

  . رقم چلباس و فرعون گزارش نمودنددر را pHبيشترين 

  

  

  

  گيرینتيجه

دست آمـده در ايـن تحقيـق و بـا توجـه بـه                 با توجه به نتايج به    

ل اقتــصادي و اســتفاده از بازيافــت ضــايعات كــشاورزي، ئمــسا

تــوان ضــايعات نخــل را بــه عنــوان بــستري مناســب بــراي  مــي

اي توصـيه   يت در توليد فلفـل گلخانـه      جايگزيني با بستر رايج پ    

چنين طي اين بررسـي مـشخص گرديـد كـه مخلـوط               هم. نمود

هـاي آن ماننـد   كردن ضايعات نخل با پيت سبب بهبـود ويژگـي       

گردد كـه سـبب     داري آب مي    افزايش خلل و فرج و قابليت نگه      

  .دشواي محصوالت ميبهبود شرايط تغذيه

ت آمده، از آنجايي كه پيت      دس   با توجه به نتايج به     ،در مجموع    

قيمت است، كاربرد آن به عنوان بـستر كـشت            وارداتي بسيار گران  

بـا در نظـر گـرفتن       . بدون خاك در ايران توجيه اقتـصادي نـدارد        

كه منابع زيادي از ضايعات نخل در جنوب كشور وجود داشته             اين

هـاي بـااليي را بـراي       تواند قابليـت  كه از نظر خواص فيزيكي مي     

چنـين بـا    هاي بدون خاك داشته باشد و همده در بستر كشت استفا

توجه به قيمت مناسب آن نـسبت بـه هـر بـستر ديگـر در اسـتان                  

 .دشوتواند به عنوان بستر كشت مناسب توصيه  ميهرمزگان 
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