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Abstract
For evaluation possibility of substituting peat moss
media with new media creating with different organic
wastes and mineral materials, this research work was
conducted. Since using suitable media one of the
important task in production of potted plants, different
rate of peat moss, municipal waste compost and palm
peat in combination with perlite and zeolite used as
treatments in this project. Physical and chemical
properties of media different growth indexes of plant
were evaluated. Thus best plant growth indexes observed
in treatments containing 50% peat moss+ 50% zeolite;
25% palm peat + 25% municipal waste compost + 25%
perlite + 25% zeolite and 50% peat moss+ 25% perlite +
25% zeolite. Because of ease of availability and lowest
cost of municipal waste compost, palm peat and zeolite
these media could be used as commercial media instead
of 50% peat moss + 50% perlite. Also according to the
results, it is possible that used zeolite as mineral element
replacing of perlite, in combination with peat moss or
other organic materials or even as individual media in
production of Dracaena fragrans 'Lemon Lime' or other
potted ornamental plants in Iran.
Keywords: Dracaena, Municipal waste compost, Palm
peat, Peat moss, Zeolite

چ ک ید ه
به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پیت ماس با بسترهای
کشت جدید و ارزان قیمت حاصل از ضایعات آلی و مواد معدنی
 پژوهشی روی گیاه گلدانی و برگ زینتی دراسنا فراگرنس،مختلف

 از آن جایی که بسترهای. صورت گرفتLemon Lime رقم

کشت مناسب از مهمترین نهادهها برای پرورش گیاهان گلدانی
 کمپوست زباله،تهای مختلف پیت ماس
 یباشد در این تحقیق نسب
م
شهری و پالم پیت در ترکیب با پرلیت و زئولیت تیمارهای به کار
رفته در این پژوهش را تشکیل دادند و خصوصیات فیزیکی و
صهای رشدی گیاه اندازه
 شیمیایی این بسترها و همچنین شاخ
 بهترین رشد گیاهان به تیمارهای، بر اساس این آزمایش.گیری شد
 کمپوست زباله%52 +  پالم پیت%52 ، زئولیت%05 +  پیت ماس%05
 پرلیت%52 +  پیت ماس%05  زئولیت و%52 +  پرلیت%52 + شهری
 زئولیت تعلق داشت که به علت دسترسی آسان و قیمت%52 +
 پالم پیت و زئولیت میتوانند به،بسیار پایین کمپوست زباله شهری
 مورد، پرلیت%05 +  پیت ماس%05 ،جای بستر کشت وارداتی
یتوان از کانی
  م، همچنین با توجه به نتایج.استفاده قرار گیرند
زئولیت به عنوان یک جزء معدنی و جایگزینی مناسبتر نسبت به
پرلیت در ترکیب با پیت ماس و یا سایر مواد آلی و یا حتی به عنوان
یک بستر کشت مجزا در پرورش این گیاه و سایر گیاهان برگ زینتی
.در کشور استفاده نمود
 کمپوست، زئولیت، دراسنا، پیت ماس، پالم پیت:کلمات کلیدی
زباله شهری
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مقدمه و کلیات
گیاهان دراسنا متعلق به خانواده لیلیاسه و شامل  40گونه
یباشند .این گیاهان همیشه سبز بوده و به عنوان گیاه
م
یکنند ( Badawy et
آپارتمانی و یا فضای باز رشد م 

.)al,. 2005

امروزه پیت اسفاگنوم یک جزء اصلی در بسترهای بدون
خاک است که برداشت آن از اکوسیستمهای در معرض
خطر به یک مشکل جهانی تبدیل شده است ( Vaughn

داده و باعث حاصلخیزی خاک شود ( Ramadass and

 .)Palaniyandi, 2007در بررسی اثرات مختلف

کمپوست زباله شهری بر گیاه داروئی رزماری نشان داده
شد که تیمار  20تن در هکتار کمپوست زباله شهری
عملکرد باالتری را نسبت به شاهد و تیمار  40تن در

هکتار داشت ( .)Cala et al, 2005اکبر نژاد و همکاران
(  ) 1389اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضالب را بر
عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه در سه سطح صفر 15 ،و

 .)et al, 2011این در حالی است که تولیدات کشاورزی

 30تن در هکتار زباله شهری و سه سطح صفر 15 ،و 30

یتواند به منابع طبیعی غیر قابل بازگشت و
پایدار هم نم 

تن در هکتار برای لجن فاضالب بررسی نمودند .نتایج

گران ،مانند پیت ،متکی باشد ( .)Marianthi, 2006به
همین دلیل یک تحقیق وسیع برای بسترهای جایگزین
پیت در چند دهه گذشته به وجود آمده است ( Benito

نشان داد که اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضالب و
اثر متقابل بین آنها تأثیر معنی داری در ارتفاع بوته ،تعداد
کپسول در بوته ،تعداد دانه در کپسول ،تعداد دانه در بوته،

 .)et al, 2005ضایعات سلولزی درختان نخل از جمله

وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه داشت .شریفی و

موادی است که شباهت زیادی با کوکوپیت دارد و از

همکاران (  ) 1389تأثیر لجن فاضالب ،کمپوست زباله

یآید (سمیعی و
فهای درخت خرما به دست م 
لی 

شهری و کود گاوی را بر رشد ،عملکرد و جذب آهن،

همکاران .) 1384 ،از آن جائی که منابع پیت ماس در ایران

روی ،منگنز و نیکل در گل جعفری مطالعه کردند و نتایج

محدود بوده و پیت خارجی با هزینه بسیار زیاد وارد

نشان داد که بیشترین مقدار جذب آهن ،روی ،منگنز و

کشور میگردد ،بررسی امکان استفاده از ضایعات سلولزی

نیکل توسط شاخساره گل جعفری و همچنین بیشترین

درختان نخل به عنوان بستر کشت و همچنین جایگزینی
یرسد .سمیعی و
برای پیت ماس ضروری به نظر م 

درصد انتقال فلزات به شاخساره مربوط به تیمار کمپوست
زباله شهری بود .کانی زئولیت جزء آن دسته از مواد

همکاران (  ) 1384بیان کردند که پالم پیت قدرت

یتواند مانند پرلیت ،به عنوان جزء
معدنی است که م 

جایگزینی با پیت ماس را دارد و اظهار داشتند که از نظر

معدنی ،در بسترهای کشت استفاده شود و استفاده از آن

خصوصیات شیمیایی_فیزیکی بستر کشت از جمله

 ،EC ،CECوزن مخصوص ظاهری و درصد خلل و

یتواند یکی از راههای جلوگیری از کاهش رطوبت خاک
م
یهای
باشد .از آن جایی که این ماده معدنی جزء کان 

فرج کل اختالف معنی داری با کوکوپیت ندارد و تنها

طبیعی کشور ماست و همچنین به علت این که به

تفاوت عمده این دو بستر ظرفیت نگهداری رطوبت کمتر

سهولت ،فراوانی و با قیمتی ارزان در دسترس قرار

یباشد .امروزه از کمپوست
پالم پیت نسبت به کوکوپیت م 
زباله شهری به طور فزایندهای در کشاورزی به عنوان
یشود
اصالح کننده خاک و همچنین کود آلی استفاده م 

یگیرد امکان کاربرد آن در سطوح مختلف کشاورزی
م

تهای مختلف
وجود دارد )2005( Gul et al .اثر نسب 
پرلیت و زئولیت خام را در بستر هیدروپونیک کاهو

(شعبانی و همکاران .) 1389 ،این ماده آلی به علت داشتن

مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که وزن تولیدی کاهو در

یتواند ظرفیت نگهداری آب را در خاک
مواد آلی باال ،م 

بستر زئولیت بیشتر از پرلیت بود و با افزایش نسبت

بهبود بخشد ( )Levy and Taylor, 2003و قابلیت

دسترسی عناصر پر مصرف را توسط محصوالت افزایش

زئولیت در بستر کشت ،افزایش بیشتری یافتFotouhi .

 )2007( Ghazvini et alترکیبات مختلفی از بسترهای

بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی7 ...

پرلیت و زئولیت را در کشت توت فرنگی به کار بردند و

تیمار  %52 -6پالم پیت  %52 +زباله شهری  %52 +پرلیت

مشاهده کردند که ترکیب حجمی  3به  1و  1به  1پرلیت

 %52 +زئولیت

– زئولیت موجب افزایش تعداد میوه در بوته و عملکرد

تیمار  %05 -7زباله شهری  %05 +زئولیت

یشود .هدف از این پژوهش به کارگیری ضایعات
م

تیمار  %05 -8پالم پیت  %05 +زئولیت

درختان نخل و کمپوست زباله شهری به منظور جایگزینی

تیمار  %05 -9پیت ماس  %05 +زئولیت

با پیت ماس وارداتی در رشد و پرورش گیاه زینتی دراسنا

تیمار  % 100 - 10زئولیت

فراگرنس بود و همچنین امکان استفاده از کانی زئولیت نیز

در هنگام کاشت گیاهان و در انتهای آزمایش صفات

به عنوان جزء معدنی بستر کشت و جایگزین پرلیت،

رشدی گیاه شامل تعداد برگ اولیه ،ارتفاع گیاه ،قطر ساقه

بررسی شد.

و سطح برگ اندازه گیری شدند .پس از اتمام آزمایش ،از

فرایند پژوهش

هر گیاه نمونه برداری شد و نمونههای وزنتر برگ ،ساقه

این پژوهش در گلخانهای تجاری واقع در شهرستان
پاکدشت در سال  4931و به مدت پنج ماه بر روی گیاه

گلدانی 'Dracaena fragrans 'Lemon Lime

و ریشه توزین و پس از خشک کردن در دمای  07درجه
سانتی گراد به مدت  48ساعت ،مقدار ماده خشک توزین
شد (اسکندری و آستارایی .) 1386 ،تمامی گیاهان در طی

انجام شد .متوسط دمای روزانه و شبانه در این گلخانه به

دوره پرورش با کود کامل کریستالون  20 : 18 : 20تغذیه

ترتیب  52 ± 2و  18 ± 2درجه سانتی گراد بوده و

شدند ،بدین ترتیب که یک هفته بعد از کاشت ،هر 10

رطوبت نسبی با استفاده از سیستم مه پاش در اطراف

روز یکبار با غلظت  1/4و به میزان  250میلی لیتر و با

گلدانها بین  06تا  07درصد تنظیم شده بود .شدت نور

بزرگ شدن گیاهان و نیاز به مواد غذائی بیشتر ،با غلظت

ورودی به گلخانه نیز با توجه به نیاز گیاهان 52 ،تا 05

 1/2به صورت هفتگی تغذیه گیاهان صورت پذیرفت.

مایکرومول انیشتن بر مترمربع بر ثانیه تنظیم شد.

آبیاری گلدانها نیز با توجه به نیاز گیاه و به صورت

ابتدا بسترهای کشت مختلف آماده شد و سپس قلمههای

یکنواخت برای تمامی گلدانها به صورتی انجام شد که

ریشه دار شده دراسنا که همگی دارای اندازه یکسانی

آب خروجی از زهکش گلدان در حد معمول بوده و

ًال توسط هیپوکلریت
بودند در گلدانهای  4لیتری (که قب ًال
سدیم  2درصد ضدعفونی شده بودند) کشت شدند.
بسترهای کشت مورد استفاده در این آزمایش شامل پیت
تهای زیر با
ماس ،پالم پیت و زباله شهری بود که به نسب 
پرلیت و زئولیت مخلوط شدند:
تیمار  %05 -1زباله شهری  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت
تیمار  %05 -2پالم پیت  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت

سبب آبشوئی زیاد عناصر غذائی نشود .در این آزمایش،
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسترهای کشت در انتهای
آزمایش اندازه گیری شدند .کربن آلی و ظرفیت تبادل

شهای واکلی_بالک و هارادا و اینوکو
کاتیونی به رو 
(سمیعی و همکاران ) 1384 ،اندازه گیری شدند و  pHو

 ECنیز پس از تهیه گل اشباع ،به ترتیب با دستگاههای

 pHمتر مدل  Metrohmو  ECمتر مدل CRISON

تیمار  %05 -3پیت ماس  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت

قرائت شدند .برای محاسبه درصد رطوبت حجمی نیز،

تیمار  %52 -4پیت ماس  %52 +پالم پیت  %52 +پرلیت +

وزن آبی که از تفاضل وزن بستر تر با وزن بستر خشک به

 %52زئولیت
تیمار  %52 -5پیت ماس  %52 +زباله شهری %52 +
پرلیت  %52 +زئولیت

دست آمده بود بر وزن بستر خشک تقسیم شد و با ضرب
کردن عدد حاصل در وزن مخصوص ظاهری ،درصد
رطوبت حجمی محاسبه شد (شاهوئی .) 138 5 ،وزن
مخصوص حقیقی با کمک استوانه مدرج و وزن
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مخصوص ظاهری به روش سیلندر (جعفری حقیقی،

زئولیت) مشاهده شد و Shamshuddin et al

 )2 138محاسبه شدند و با کمک آنها درصد خلل و فرج

( )2003نیز طی آزمایشی اظهار داشتند که بهترین بستر

کل به دست آمد .درصد ماده آلی موجود در بسترها نیز

برای رشد ریشه گیاه نارگیل ،بستر کشت پیت ماس

پس از ضرب کردن کردن درصد کربن آلی در عدد ثابت

یباشد .تیمارهای حاوی پالم پیت ،بسترهای  %05پیت
م

 1/ 724محاسبه شد (جعفری حقیقی .)2 138 ،این آزمایش

ماس  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت و همچنین  %05پالم

ًال تصادفی با
در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کام ًال

پیت  %05 +زئولیت درصد رطوبت حجمی پایینی را از

 10تیمار و  3تکرار اجرا گردید .تجزیه و تحلیل آماری

خود نشان دادند و این درصد رطوبت حجمی کم و سریع

نه ا
دادهها توسط نرم افزار  SPSSانجام و مقایسه میانگی 

یتوانند دالیلی باشند که هم
خشک شدن این بسترها م 

نیز با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال

جذب عناصر را با مشکل مواجه کرده و هم شاخصهای

 %1یا  %5صورت پذیرفت.

رویشی گیاه را تحت تأثیر قرار داده و باعث نتایج ضعیفی

نتایج و بحث

در این بسترهای کشت شدند .سمیعی و همکاران ( ) 1384

صهای رشدی گیاه دراسنا در بسترهای
با مقایسه شاخ 

نیز تفاوت عمده بسترهای کوکوپیت و پالم پیت را

کشت مختلف ،گیاهان کاشته شده در تیمارهای شماره ،9

ظرفیت نگهداری رطوبت پایینتر پالم پیت نسبت به

 6و  3خصوصیات کیفی و رشد بهتر و همچنین ظاهر

صهای رشدی در
کوکوپیت دانستند که باعث ضعف شاخ 

بازار پسندتری داشتند .تیمار شماره  6بیشترین میزان

یرسد
گیاهان کاشته شده در این بستر شد .به نظر م 

 CECرا به خود اختصاص داد و بسترهای کشت شماره

بستری که ظرفیت بیشتری برای نگهداری آب داشته باشد،

یرسد که در
 7 ،3و  9نیز بعد از آن قرار گرفتند .به نظر م 

با فراهم کردن آب و مواد غذائی تا آبیاری بعدی ،شرایط

این تیمارها ظرفیت تبادل کاتیونی باالتر سبب رشد بهتر

یکند که این شرایط
رشد بهتری را برای گیاه فراهم م 

گیاه شده است ،زیرا ظرفیت تبادل کاتیونی باال منجر به

رشدی بهتر در تیمارهای  %05( 9پیت  %05 +زئولیت)3 ،

یگردد
ذخیره مواد غذائی و بهبود مدیریت آبیاری م 
(طاووسی و شاهین رخسار .) 1389 ،تیمارهای شماره ،4
( 9 ،3بسترهای حاوی پیت ماس) و  6با توجه به
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب پیت ماس،
تیمارهای  %05پیت ماس  %05 +زئولیت و  %05پیت
ماس  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت به همراه تیمار %52

( %05پیت  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت) %52( 6 ،پالم
پیت  %52 +زباله شهری  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت)
دیده شد .پاداشت دهکائی و غالمی (  ) 1388نیز علت
فتر دراسنا را در بسترهای مخلوط ضایعات
رشد ضعی 
چای و پوست برنج ،ظرفیت نگهداری رطوبت کمتر
یرسد که
پوست برنج نسبت به پرلیت دانستند .به نظر م 

پالم پیت  %52 +زباله شهری  %52 +پرلیت %52 +

این مشکل از دست دهی رطوبت در تیمار  4نیز به علت

صهای رشدی گیاه به
زئولیت نتایج خوبی را در شاخ 

ظرفیت نگهداری رطوبت باالتری که در سه جزء دیگر

خود اختصاص دادند .پاداشت دهکائی و غالمی ( ) 1388

این محیط کشت و مخصوص ًاًا پیت وجود داشت تا حدی

بتر دراسنا و پافیلی را در بسترهائی که
نیز رشد مناس 

برطرف شده باشد .در تیمارهای  1و  7فراهمی عناصر

دارای غلظت باالتر مواد غذائی به ویژه نیتروژن بودند و

غذایی و ظرفیت تبادل کاتیونی موجود در کمپوست زباله

یهای فیزیکی مناسبی داشتند به دست
همچنین ویژگ 
آوردند .همچنین بیشترین میزان وزن خشک ریشه در
تیمارهای حاوی پیت ماس و بعد از آن در تیمار شماره 6
( %52پالم پیت  %52 +زباله شهری  %52 +پرلیت %52 +

یدهد،
شهری ،که جزء اصلی این تیمارها را تشکیل م 
توسط محققینی از جمله )2003( Levy and Tylor

گزارش شده است ،اما تیمار  %05( 7زباله شهری %05 +
زئولیت) نتایج بهتری را نسبت به تیمار  %05( 1زباله

بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی9 ...

شهری  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت) از خود نشان داد و

ماده آلی در یک محیط کشت ،خلل و فرج نیز در آن

یتوان به جذب ضعیف
این نتایج ضعیف تیمار  1را م 

یتواند افزایش یابد که این ارتباط در تیمارهای ،4
محیط م 

عناصر و هدایت الکتریکی باالی این بستر کشت نسبت

 6و  9دیده شد .زئولیت خالص در ترکیب با پیت ماس

داد .البته در تحقیقی  )1998( Navas et alاین نکته را

بیان کردند که اثر کمپوست ها بر  pHخاک به منشأ آنها

توانست محیط کشت مطلوبتری را نسبت به تیمار  3که
جزء معدنی آن حاوی  %52پرلیت و  %52زئولیت بود به

بستگی داشته و این مواد عمدت ًاًا  pHاسیدی دارند .پس

وجود آورد و با توجه به خصوصیات منحصر به فرد

یرود که در نتیجه استفاده دراز مدت از
این انتظار م 

یتوان به فراوانی طبیعی آنها
زئولیت که از جمله آنها م 

اسیدی شود .تیمار  % 100 ( 10زئولیت) اگرچه نتوانست

باال ( )Polat et al, 2004در آن اشاره کرد و همچنین

نتایج چشمگیری را در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به

یتوان از آن به عنوان
با توجه به نتایج به دست آمده ،م 

کمپوست هایی نظیر کمپوست زباله شهری pH ،خاک نیز

در کشور ( )Kazemian, 2000و ظرفیت تبادل کاتیونی

خود اختصاص دهد ،اما به علت  CECنسبت ًاًا باال و

یک جزء معدنی در ترکیب با سایر بسترهای آلی و

ظرفیت نگهداری رطوبتی که از خود نشان داد ،جزء

همچنین به عنوان جایگزینی ارزان ،فراوان و در دسترس

تیمارهای ضعیف این آزمایش قرار نگرفت و در بیشتر

برای پرلیت استفاده نمود و در صورت استفاده از کودهای

صهای رویشی ،نتایج متوسطی را از خود نشان داد و
شاخ 

یتواند به عنوان یک بستر کشت مستقل در
کامل حتی م 

یتوان این نتایج را به استفاده از کوددهی تکمیلی نسبت
م

پرورش گیاهان آپارتمانی استفاده شود .این نتیجه ،لزوم

داد که توانست کمبودها را جبران نماید .این تیمار

کوددهی تکمیلی گیاه با کودهای کامل را مطرح کرده و

همچنین کمترین مقدار ماده آلی را به خود نسبت داد که

یتواند در رشد و عملکرد
یدهد که تا چه اندازه م 
نشان م 

با توجه به کربن آلی کم و مقدار نیتروژن ناچیز آن (نسبت

گیاه تأثیر گزار باشد و نقایص مربوط به جذب ضعیف

 C/Nبسیار باال) دور از ذهن نبود .از طرف دیگر ،بستر

عناصر و بعضی از مشکالت فیزیکی و شیمیایی بسترهای

 % 100زئولیت کمترین درصد خلل و فرج را به خود

کشت را که مانع از جذب عناصر و رشد بهتر گیاه

یتوان این درصد خلل و فرج پایین را
اختصاص داد و م 

یشوند برطرف نماید.
م

به مقدار ماده آلی موجود در آن نسبت داد ،زیرا با افزایش
جدول  -1مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی در بسترهای کشت مختلف

Table 1- Comparing the mean chemical and physical properties of substrates
تیمار

pH

EC
()dS/cm

CEC
)(Meq/100gr

C/N
Ratio

1

7.06 ef

5.74 a

62.33 de

58.38 bc

19.33 a

2

7.49 b

1.42 f

36.00 h

60.18 bc

15.38 de

26.51 d

3

4.76 i

2.23 c

113.3 b

33.99 c

15.01 e

25.88 d

8.66 c

4

6.00 g

1.64 d

55.00 ef

61.55 bc

17.66 b

30.45 b

8.14 e

b

5

7.03 f

3.16 b

44.00 gh

26.74 c

13.33 f

22.98 e

8.15 e

d

6

d

c

a

bc

d

d

d

8.24

d

7

7.22 c

3.16 b

76.00 c

39.63 c

12.66 g

21.83 e

11.21 a

e

8

7.78 a

0.76 g

20.00 i

104.02 b

9.53 h

16.11 f

6.90 f

f

9

5.23 h

1.62 e

69.66 cd

107.19 b

16.83 c

29.01 c

10.26 b

c

10

7.07 e

0.67 h

50.66 fg

87.12 a

2.96 i

2.82 g

8.25 d

i

7.14

2.23

160.0

55.83

کربن آلی

ماده آلی

رطوبت

خلل و فرج

وزن

وزن

()%

()%

حجمی

کل

مخصوص

مخصوص

()%

()%

ظاهری

33.32 a

6.90 f

h

6.60 g

38 / 94

25/5 a

g

41 / 13

15.46

26.68

05/ 75
44/ 78
44 / 39
43 / 31
42 / 14
49 / 32
37 / 48

()g/cm3

0.69 c

حقیقی

()g/cm3

1.11 c

0.55 e

1.16 c

0.52 e

0.77 d

0.56 de

1.15 c

0.62 cd

1.08 c

c

c

0.65

1.12

0.92 a

1.62 a

0.79 b

1.32 b

0.62 cd

1.31 b

0.96 a

1.51 a

*در هر ستون میانگینهایی که حداقل در یک حرف مشترک هستند با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %1در گروه آماری مشابهی قراردارند.

 01فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره هشتم ،شماره سوم و چهارم2931 ،
صهای رشدی در گیاه دراسنا رقم فراگرنس
جدول  -2مقایسه میانگین شاخ 

Table 2- Comparing the mean growth indices of Dracaena fragrans
تیمار

ارتفاع

گی ا ه

تعداد برگ

قطر ساقه

()cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

44.93 i
46.71 gh
51.20 b
49.34 c
47.26 fg
51.35 b
48.01 de
46.65 gh
52.70 a
47.87 ef

38.52 f
39.31 e
44.89 b
41.40 d
39.87 e
46.31 a
43.19 c
37.12 g
45.22 b
39.40 e

0.68 e
0.77 d
0.83 c
0.82 c
0.77 d
0.99 a
0.94 b
0.74 d
0.93 b
0.78 d

وزن خشک ریشه

وزن خشک ساقه

وزن

()gr

()gr

بر گ

2.71 j
3.81 f
5.90 a
4.32 c
3.43 g
3.93 d
3.03 h
2.57 i
4.42 b
3.89 e

0.86 f
0.86 f
1.36 b
1.24 c
1.17 d
1.45 a
1.34 b
0.95 e
1.36 b
1.14 d

()gr

2.92 h
2.62 i
4.36 c
3.90 e
3.22 f
4.49 b
4.04 d
3.06 g
4.55 a
3.12 g

خش ک

سطح برگ
()mm2

3189.3 i
3253.0 h
5134.2 b
4069.3 c
3888.3 e
5114.0 b
3982.0 d
3277.2 g
5826.0 a
3855.0 f

در هر ستون میانگینهایی که حداقل در یک حرف مشترک هستند با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %1در گروه آماری مشابهی قراردارند.

نتیجه گیری کلی
یتوان عنوان نمود که با
در انتها از نتایج این پژوهش م 
توجه به خصوصیات منحصر به فرد زئولیت و خصوص ًاًا
مقدار مواد غذایی باالتر آن نسبت به پرلیت ،این ماده
یتواند به عنوان یک جزء
آلی و فراوان در کشور م 
معدنی و جایگزین پرلیت و یا مخلوط با آن ،در ترکیب
با سایر مواد آلی استفاده شده و ترکیب پیت ماس با این
یتواند محیط کشت مطلوبی را برای رشد گیاه
ماده م 
دراسنا فراگرنس فراهم آورد و زئولیت خالص نیز در
یتواند به عنوان
صورت تغذیه گیاه با کودهای کامل م 
بستر کشت برای پرورش گیاهان آپارتمانی استفاده
شود .از آنجایی که گیاهان در بستر شماره  %52( 6پالم
پیت  %52 +زباله شهری  %52 +پرلیت  %52 +زئولیت)

 -1اسکندری ،م .و آستارائی ،ع .ر . 1386 .تأثیر مواد آلی
مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و
دانه گیاه نخود .مجله پژوهشهای زراعی ایران19 .- 27 :5 .
 -2اکبر نژاد ،ف ،.آستارائی ،ع .ر ،.فتوت ،ا .و نصیری محالتی،
م . 1389 .اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضالب بر
عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه
( .)Nigella sativa L.نشریه پژوهشهای زراعی ایران.
767 .- 771 :8
 -3پاداشت دهکائی ،م .ن .و غالمی ،م . 1388 .تأثیر بسترهای
کشت مختلف در رشد گیاه گلدانی دراسنا ( Dracaena

 )marginata Ait.و پافیلی ( Beaucarnea

 .)recurvata Lem.مجله به زراعی نهال و بذر:52 .
63 .- 77

 -4جعفری حقیقی ،م .2 138 .روشهای تجزیه خاک ،نمونه
برداری و تجزیههای مهم فیزیکی و شیمیایی با تاکید بر

به خوبی بسترهای شماره  3و  9بودند که ماده آلی آنها

اصول تئوری و کاربردی .انتشارات ندای ضحی236 .

پیت ماس بود و با مد نظر قرار دادن فراوانی و همچنین

صفحه.

نتر کمپوست زباله شهری و پالم پیت
هزینه بسیار پایی 
یتواند به عنوان جایگزین بسیار
در مقابل پیت ماس ،م 
ارزانتر ،در دسترس تر و با کیفیت به جای پیت ماس
وارداتی در پرورش گیاه گلدانی دراسنا فراگرنس رقم
' 'Lemon Limeو همچنین سایر گیاهان برگ زینتی
آپارتمانی در کشور استفاده شود.
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