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Abstract
In this research studied effect of palm peat and leaf
manure as a replacement of peat moss in production of
Spathiphyllum spp. in the form of factorial experiment in
the base of completely randomized design with 6
treatmants and 4 replications. Growth indexes and also
physical and chemical properties were evaluated. Results
showed that media containing 35% peat moss + 35%
palm peat + 30% perlite, 35% peat moss + 35% leaf
manure + 30% perlite and also 35% palm peat + 35%
leaf manure + 30% perlite had highest effect on growth
of plant. According to the results, because of easy of
availability and lowercost of palm peat than the peat
moss, usage of this material in combination with peat
moss or leaf manure can be substitute instead of
imported media containing 50% peat moss + 50% perlite
in growth Spathiphyllum plant and other foliage plant in
Iran.
Keywords: Media growning, Palm peat, Spathiphyllum

چکیده
در این تحقیق اثر پالم پیت و خاکبرگ به عنوان جایگزین پیت ماس در رشد
شیامزآ

) در قالبSpathiphyllum spp.( گیاه گلد اپسا ینا ت ولیف ی ممم مممم

 تکرار بررسی گردید و3  تیمار و6 ًال تصادفی با
فاکتوریل و بر پایه طرح کام ًال
.. شاخصهای رشدی گیاه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ارزی ییابی شد دن
%03 +  پ یپ ملا تت تتت%53 +  پیت ماس%53 نتایج نشان داد که بسترهای کشت
 پ ملا%53  پرلیت و همچنین%03 +  خاکبرگ%53 +  پیت ماس%53 ،پرلیت
.. پرلیت بیشترین اثر را در رشد گیاه نشان دادند%03 +  خاکبرگ%53 + پیت
 به علت دسترسی آسان و قیمت بسیار پائین تر پ یپ ملا تت تتت،با توجه به نتایج
 استفاده از این ماده به صورت ترکیب با پیت ماس و ی ییا،نسبت به پیت ماس
% 50 + س
 پی ییت ماس س% 50 ،یتواند به جاای بس ادراو تشک رت تت ت تتتتی
 خاکبرگ م
 در پرورش گیاه اسپاتی فیلوم و سایر گیاهان آپارتمانی برگ زینتی در،پرلیت
.کشور مورد استفاده قرار گیرند
 پالم پیت، بستر کشت، اسپاتی فیلوم:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

سلولزی درختان نخل به صورت کمپوست به علت وجود

گیاه برگ زینتی اس زا مولیف یتاپ    مهمممترررین و زیب نیرتا

یتواند جایگزین مناسبی
مقادیر باالی مواد غذایی در آن ،م 

یباشد .اسپاتی فیل یهایگ مو   
گیاهان آپارتمانی در کشور م 

برای پیت ماس وارداتی باشد .هدف از این تحقیق ،مقایسه

بومی کلمبیا است .دارای برگهاای س ،قارب زب و هدیشک

تتهاای مختل  گربکاخ و تیپ ملاپ ف ب ههههه هههههه منظ رو
نسبت 

یباشنددد.
نیزهای شکل است و رگبرگها از دور نمای نا م مم 
گلها کوچک و بر روی سنبله سفید اس ناوت هههای ش هب لک   

جایگزینی این مواد به جاي پیت ماس واردات و دشر رد ی
پرورش گیاه آپارتمانی

اسپاتی فیلوم بود.

طول سه سانتی متر ق ،یفاک و هراسهق یمساق( دراد رار     

فرآیند پژوهش

تهاای
شتر کشت ت
 .)1931امروزه بستر کشت گیاهان در بی 

این تحقیق در سال  94 31بر اساس آزم شیا

گلخانهای از ترکیب حداقل دو جزء آلی و معدنی تش یک ل ل
ل

بر پایه طرح ک ما ًالًال ًال ت ًالص اب یفدا     6تیم و را  3تک رد و رار

شدهه اس  ت (( )Salvador and Minami, 2004و در این

گلخانهای تجاری واقع در شهرستان پاکدشت اجرا گردید.

رد   

در این گلخانه متوسط دمای روزانه و شبانه در این گلخانه

میان ،پیت ماس از س لا

 1960ی سا شقن ک اس ار ی

یکنددد (
تولید ناهایگ      گلخانهههای ب یزا    ممم 
 ،)Holmberg, 2004اما افزا شي

Bohlin and

و لیروتکاف

به ترتیب  24و  71درج ارگ یتناس ه د  هدوب  و طر  و تب      

تقاضا و باال رفتن هزینهها

نسبی با استفاده از سیستم مه پاش در اطراف گلدانها بین

براي پيت ماس به عنوان بستر کشت و کاهش دسترسي به

 60تا  70درصد در نوسان بود .بعد از آماده سازی بسترها

تهای
این ماده آلی در آينده نزديک از يک سو و محدودی 

و شستن ریشه گیاهان با آب ،قلمههههاای ریش هدش راد ه   

زيست محيطي از سویی دیگر ،به ويژه در کشورهاي بدون

اسپاتی فیلوم (که همگی در ارتفاع و تعداد ب یناسکی گر   

منابع پيت ماس ،سبب جستجو براي بستر کشتي با کيفيتتت

تهیه شده بودند) در گلدانننهاای  2لیت ندش تشک یر د    .

خوب و هزينه کم جهت جايگزيني با پيت ماس شده است

تیمارهای آزمایش از ترکیب پیت م هلابز تسوپمک ،سا    

( .)Abad et al., 2001ام زور هه برتر ييي اس دافت هه از پس س
س

تهای زیر حاصل شد:
شهری ،خاکبرگ و پرلیت با نسب 

ع باا ارزش ييي از
ماندههای آلي در كشاورزي به عن او ننن منبع ع

 % 50 -1پیت ماس  % 50 +پرلیت (شاهد)

اصالح کنندههای آلي و عناصر تغذیهای براي گياه ،بر هيچ

 % 50 -2پالم پیت  % 50 +پرلیت

كس پوشيده نيست ،به طوري كه با كاربرد م او دد آل ييي هممم

 % 50 -3خاکبرگ  % 50 +پرلیت

وضعيت مواد آلي خاك و هم مقدار عناصر غذا يي آن بهبود

 %53 -4پیت ماس  %53 +پالم پیت  %03 +پرلیت

ییابد ( .)Courtney and Mullen, 2007یکی از این پس
م

 %53 -5پیت ماس  %53 +خاکبرگ  %03 +پرلیت

ماندهای با ارزش ،ضایعات سلولزی درختان نخ خخل است

 %53 -6پالم پیت  %53 +خاکبرگ  %03 +پرلیت

یآید .در ایران بالغ
که از لیفهای درخت خرما به دست م 

قبل از انجام پژوهش ،عناصر غذایی پرمصرف موجود در

بر  03میلیون درخت نخل وجود دارد که هر ساله به میزان

پیت ماس ،کمپوست زباله شهری و خاکبرگ شامل

یکند که این م داو ی ییا
بسیار زیادی از این ضایعات تولید م 

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به ترتیب با روشهای کجلدال،

یشود و یا به میزان اندک در صنایع کاغذ سازی
سوزانده م 

اولسن و شعله سنجی مورد ارزیابی قرار گرفتند

( Page et

یگ در دد (س راکمه و یعیم ا ،ن     .) 84 31در این
استفاده م مم 

 )al, 1982که در جدول شماره  1بیان شده است.

رابط  ناراکمه و یلیعمسا ه (((((( ( ) 92 31ب ناکما یسررب ه       
استفاده از این ضایعات به عنوان بستر کشت گیاه گلد ینا
دراسنا پرداخته و عنوان داش زا هدافتسا هک دنت تاعیاض     

تأثیر بسترهای کشت آلی بر رشد گیاه آپارتمانی7 ...
جدول  -1عناصر غذایی پرمصرف موجود در اجزاء بسترهای کشت

Table 1- The amount of macro nutrients in component substrates
بستر کشت

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

(درصد)

(درصد)

(درصد)

1.88

0.61

0.87

0.87

0.22

0.55

2.05

پیت ماس
پالم پیت
خاکبرگ

0.68

1.08

بعد از استقرار گیاهان در گلدانهای جدید و از بین عالئم

 )1992( and Gabrielsارزیابی شدند .در پایان کار ،تجزیه

ظاهری ناشی از تنش ،تمامي گياهان با محلول غذا يي

و تحلیل آماری دادهها توسط نرم افزار  SPSSانجام و

هوگلند تغذيه شدند .ابتدا محلول غذا يي هوگلند با غلظت

نها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن
مقایسه میانگی 

 1/4و با افزا شي

رشد با غلظت  1/2هر  15روز كي

بار و

( )DMRTدر سطح احتمال  %1یا  %5صورت پذیرفت.

به ازاي هر گلدان  200ميلي ليتر استفاده شد (پاداشت

نتایج و بحث

دهکایی و غالمی .) 88 31 ،در انتهای آزمایش ارتفاع

یدهد که تیمار  %53( 4پیت +
جدول شماره  2نشان م 

گیاهان ،تعداد برگها و وزن خشک اندام هوایی و ریشه

صهای رشد مورد
 %53پالم پیت  %03 +پرلیت) در شاخ 

اندازه گیری شد .همچنین مقادیر کربن آلی و ظرفیت

بررسی برتری معنی داری را در مقایسه با سایر تیمارها از

شهای واکلی -بالك و هارادا و
تبادل کاتیونی به رو 

خود نشان داد .تیمار  5و  6نیز در صفات فوق نتایج

اینوکو (سمیعی و همکاران ) 84 31 ،مورد سنجش قرار

برابری با شاهد و نتایج بهتری از تیمارهای  2و  3نشان

گرفتند .ظرفیت نگهداری آب و درصد خلل و فرج کل،
شهای ارائه شده توسط
 pHو  ECنیز با رو 

دادند.

Verdonk

صهای رشدی گیاه اسپاتی فیلوم
جدول  -2مقایسه میانگین شاخ 

Table 2- Comparing the mean growth indices of Spathiphyllum spp.
تیمار

ارتفاع

تعداد برگ

(سانتی متر)
1
2
3
4
5
6

51.63 b
49.83 c
44.43 d
53.18 a
51.44 b
50.22 c

15.57 b
14.70 c
10.55 d
17.66 a
15.33 b
15.41 b

وزن خشک

وزن خشک

اندام هوایی

ریشه (گرم)

(گرم)

2.38 c
2.41 c
1.83 d
3.55 a
3.06 b
3.11 b

2.89 b
2.02 c
1.16 d
3.21 a
2.97 b
2.88 b

نهایی که حداقل در یک حرف مشترک هستند با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %1در گروه
در هر ستون میانگی 
آماری مشابهی قرار دارند.
یدهد که تیمار  %53پیت %53 +
جدول شماره  3نشان م 

در ترکیب با پیت ماس و پرلیت (تیمارهای  4و )5

پالم پیت  %03 +پرلیت (تیمار  )4در صفات ظرفیت تبادل

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بهتری را در مقایسه با

کاتیونی ،کربن آلی و درصد خلل و فرج کل نسبت به

کاربرد این مواد به صورت مخلوط با پرلیت (تیمارهای 2

یدهد .این تیمار
سایر تیمارها از خود برتری نشان م 

و  )3نشان دادند.

همچنین در صفت ظرفیت نگهداری رطوبت بعد از تیمار
شاهد در مقام دوم قرار گرفت .پالم پیت و خاکبرگ نیز
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جدول  -3مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بسترهای کشت

Table 3- Comparing the mean chemical and physical properties of substrates
تیمار

pH

EC
()dS/cm

1
2
3
4
5
6

4.02 e
7.12 b
7.03 d
7.09 c
7.03 d
7.20 a

1.21 d
2.80 b
2.72 c
2.73 c
2.80 b
2.94 a

CEC
(میلی اکی واالن در صد
گرم خاک)

86.71 b
77.24 c
54.33 d
105.11 a
89.33 b
87.13 b

کربن آلی

ظرفیت نگهداری

خلل و فرج کل

(درصد)

رطوبت (درصد)

(درصد)

16.66 d
16.34 d
11.76 e
23.05 a
17.44 c
20.55 b

65.45 a
49.16 e
44.45 f
59.61 b
57.66 c
52.50 d

47.87 b
42.51 d
37.16 e
53.12 a
45.55 c
45.19 c

نهایی که حداقل در یک حرف مشترک هستند با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %1در گروه
در هر ستون میانگی 
آماری مشابهی قرار دارند.
بر اساس نتایج به دست آمده در بسترهای کشت مختلف،

شهای مختلف ،بهبود كمي و يك في ماده
یافتههای پژوه 

تیمار  4و به دنبال آن تیمارهای  5و  6توانستند بهترین

آلی خاک را در اثر کاربرد کودهای آلی نشان داده است

نتایج را به خود اختصاص دهند .تیمارهای فوق از نظر

یتوان
( .)Nyamangara and Mzezewa, 2001همچنین م 

مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در سطح باالیی قرار داشتند و

این طور بیان نمود که با افزایش ماده آلی در یک محیط

یرسد که در این تیمارها  CECباالتر سبب رشد
به نظر م 

یتواند افزایش یابد
کشت ،خلل و فرج نیز در آن محیط م 

بهتر گیاه شده است .طاووسی و شاهین رخسار () 89 31

(اسمعیلی و همکاران ) 92 31 ،که این ارتباط در تیمارهای

نیز علت رشد بهتر گیاهان کاشته شده در بستر پیت

یشود و افزایش کربن آلی و به دنبال آن ماده
برتر دیده م 

نارگیل را ظرفیت تبادل کاتیونی باالتر این بستر کشت

آلی بستر کشت ،سبب باال رفتن درصد خلل و فرج کل

دانسته و عنوان کردند که ظرفیت تبادل کاتیونی باال منجر

یشود .از سویی دیگر مصرف پالم پیت و
رشد بهتر گیاه م 

یشود .این
به ذخیره مواد غذائی و بهبود مدیریت آبیاری م 

خاکبرگ به صورت مخلوط (تیمار  )6توانسته است نتایج

یتوان به وجود
شرایط رشدی بهتر در تیمارهای باال را م 

یتواند
یدهد که م 
تقریب ًاًا مشابهی را با تیمار شاهد نشان م 

پیت ماس در این تیمارها هم نسبت داد ،زیرا با توجه به

گواهی بر مصرف بیش از پیش پالم پیت در باغبانی و

باال بودن مواد غذایی موجود در این ماده آلی (به

قدرت جایگزینی آن با پیت ماس (به علت قیمت بسیار

خصوص نیتروژن) و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

نتر و مواد غذایی باال) باشد .البته پالم پیت دارای
پایی 

مطلوب آن ،در ترکیب با پالم پیت و خاکبرگ توانسته

و  ECباالتری در مقایسه با پیت ماس (به علت ماهیت

است شرایط رشدی بهتر از بستر کشت متداول در

یباشد که با نتایج سمیعی و
اسیدی آن) و خاکبرگ م 

پرورش گیاهان آپارتمانی (  % 50پیت  % 50 +پرلیت) ایجاد

همکاران ( ) 84 31مطابقت دارد .در شاخص وزن خشک

نماید .پاداشت دهکائی و غالمی ( ) 88 31نیز رشد

ریشه ،بیشترین مقادیر این صفت در تیمارهای حاوی پیت

بتر دراسنا و پافیلی را در بسترهائی که دارای غلظت
مناس 

ماس دیده شد .از آن جایی که عنصر فسفر نقش تأثیر

باالتر مواد غذائی به ویژه نیتروژن بودند و همچنین

گزاری در توسعه ریشه گیاهان دارد (

یهای فیزیکی مناسبی داشتند به دست آوردند.
ویژگ 

یتوان این وزن خشک بیشتر را به مقدار
 )Kirkby, 1995م 

سمیعی و همکاران ( ) 84 31نیز در تحقیقات خود بیان

باالتر فسفر در پیت ماس نسبت داد.

صهای
کردند که بستر کشت پالم پيت در مورد بيشتر شاخ 

 )2003( al,نیز طی آزمایشی اظهار داشتند که بهترین بستر

رشد گياه آگلونما تفاوت معني داري با پيت ماس نداشته و

برای رشد ریشه گیاه نارگیل ،بستر کشت پیت میباشد .بر

دارد.

یتوان وزن خشک باالتر گیاهان کاشته
اساس این نتایج م 

داللت بر قدرت جايگزيني این ماده با پيت ماس

pH

Mengle and

Shamshuddin et

تأثیر بسترهای کشت آلی بر رشد گیاه آپارتمانی9 ...

شده در بستر پالم پیت (تیمار  )2نسبت به خاکبرگ (تیمار
 )3را به مقدار باالتر فسفر موجود در این کمپوست عنوان
نمود .با توجه به نتایج به دست آمده ،پالم پیت ظرفیت
نگهداری رطوبت کمتری در مقایسه پیت ماس دارد که
البته ترکیب این ماده آلی با پیت ماس سبب بهبود این
ویژگی در بستر مخلوط (تیمار  )4شده است .بنابراین
بستری که ظرفیت بیشتری برای نگهداری آب داشته باشد،
یتواند
با فراهم کردن آب و مواد غذایی تا آبیاری بعدی ،م 
یکند (اسمعیلی و
شرایط رشد بهتری را برای گیاه فراهم م 
همکاران ) 92 31 ،که این نکته با مقایسه تیمارهای  2و  3و
همچنین ترکیب پیت ماس با پالم پیت و خاکبرگ به
وضوح نمایان است .پاداشت دهکائی و غالمی () 88 31
فتر دراسنا را در بسترهای مخلوط
نیز علت رشد ضعی 
ضایعات چای و پوست برنج ،ظرفیت نگهداری رطوبت
کمتر پوست برنج نسبت به پرلیت دانستند.
نتیجه گیری کلی
یدهد که استفاده
یافتههای حاصل از این پژوهش نشان م 
نتر نسبت به
از پالم پیت به علت هزینه تولید بسیار پایی 
واردات پیت ماس و همچنین غنی بودن از مواد غذایی
یتواند جایگزین قسمت اعظمی از
مورد نیاز گیاه ،م 
واردات پیت ماس به کشور و صرفه جویی ارزی و
اقتصادی شود .کاربرد این ماده نیز در ترکیب با خاکبرگ
یتواند برای رشد گیاه برگ زینتی اسپاتی فیلوم
و پرلیت م 
شرایطی تقریب ًاًا مشابه با بستر کشت رایج در پرورش
گیاهان آپارتمانی (  % 50پیت  % 50 +پرلیت) فراهم آورد.
یتوان بسترهای
بنابراین به عنوان نتیجه این تحقیق م 
کشت  %53پیت ماس  %53 +پالم پیت  %03 +پرلیت،
 %53پیت ماس  %53 +خاکبرگ  %03 +پرلیت و  %53پالم
پیت  %53 +خاکبرگ  %03 +پرلیت را به جای بستر کشت
 % 50پیت  % 50 +پرلیت در پرورش گیاه آپارتمانی اسپاتی
فیلوم و سایر گیاهان برگ زینتی در کشور جایگزین نمود.
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