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Abstract
In this study, Effect of different culture media on
physicochemical characteristics, growth and flowering in
Chrysanthemum, in completely randomized experimental
design with 7 treatments, 3 replication and each
treatment with 3 cutting, a total 63 cutting were
conducted. Treatments includ cocopit, perlite, sand and
in combination with each other. About three months after
planting of cuttings, flower buds formed and sampled
and evaluated the desired traits. Physicochemical and
enzymatic traits of the plant such as air and root fresh
weight, air and root dry weight, plant length, number of
flower, anthocyanine of petals, total chlorophyll of
leaves, proline, protein, superoxide dismutase activity
and flower life on plant were evaluated. The results
showed that Coco+Sand+Per treatment had the most
effect on the improvement of traits such as f air and root
fresh weight, air and root dry weight, plant length,
proline, flower life on plant and Per+Coco treatment also
had the most effect on the improvement of traits such as
number of flower, anthocyanine of petals, total
chlorophyll of leaves and superoxide dismutase activity.
Coco+Sand+Per treatment with 8.2 days was highest and
Sand treatment with 4.8 days had the least flower life on
plant. Also the correlation between traits showed proline
with air and root fresh weight, air and root dry weight,
number of flower, protein, superoxide dismutase activity
and flower life on plant, had a negaitive and significant
at 1% level and with anthocyanine of petals and total
chlorophyll of leaves, had a negaitive and significant at
5% level. Number of flower with plant length,
anthocyanine of petals and total chlorophyll of leaves,
had a positive and significant at 5% level and other traits
had a positive and significant at 1% level.
Keywords: Chrysanthemum, Superoxid dismutase,
Perlite, Cocopit, Sand.

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
16-70  صص،4  شماره، 13  دوره، 97 31 سال

چکیده
این پژوهش جهت بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات

 به،)Chrysanthemum(  رشد و گلدهی گیاه داوودی،فیزیکوشیمیایی

 سه تکرار و هر تکرار،ًال تصادفی با هفت تیمار
صورت طرح آماری کام ًال
 در گلخانهای مجهز و آزمایشگاه، قلمه63  در مجموع،حاوی سه قلمه
، پرالیت، تیمارهای آزمایش شامل بسترهای ماسه.تخصصی اجرا شد
 حدود سه ماه پس از زمان کاشت.کوکوییت و ترکیب آنها با یکدیگر بود
 جوانههای گل تشکیل و نمونهبرداری و ارزیابی صفات،قلمهها در بستر
 صفات فیزیکوشیمیایی و آنزیمی گیاه مانند وزن تر اندام.مورد نظر انجام شد
 درصد، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه،هوایی
، میزان پروتئین، کلروفیل کل برگ، آنتوسیانین گلبرگ،لها
 شکوفایی گ
فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی
 بیشترین تأثیر را بهبودCoco+Sand+Per  نتایج نشان داد که تیمار.گردید

، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه،صفاتی مانند وزن تر اندام هوایی

 بیشترینPer+Coco وزن خشک ریشه و ماندگاری گل روی بوته و تیمار
 کلروفیل کل، آنتوسیانین گلبرگ،لها
 تأثیر را در بهبود درصد شکوفایی گ

 تیمار. میزان پروتئین و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز داشت،برگ
، روز4/8  باSand  بیشترین و تیمار، روز8/2  باCoco+Sand+Per
 همچنین بین صفات مورد.کمترین ماندگاری گل روی بوته را داشتند
لها با آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل
 ارزیابی مانند درصد شکوفایی گ
 دارد و بین سایر صفات مورد%5 یدار در سطح
  همبستگی مثبت و معن،برگ
. مشاهده شد،%1 یدار در سطح
 ارزیابی نیز همبستگی مثبت و معن
. ماسه، کوکوپیت، سوپراکسید دیسموتاز، داوودی، پرالیت:کلمات کلیدی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
16-70  صص،4  شماره، 13  دوره، 97 31 سال

 62فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره سیزدهم ،شماره چهارم7931 ،

مقدمه و کلیات

رسائی و همکاران در سال  ، 92 31به منظور بررسی

گل داوودی با نام علمی  ،Chrysanthemumگیاهی
است از خانواده

Asteraceae/Compositae

که موطن

قابلیت جایگزینی بستر کاشت کوکوپیت و پرالیت با
بسترهای کشت جدید و ارزان قیمت حاصل از

اصلی آن ،آسیا و به احتمال زیاد چین و ژاپن است.

ضایعات موادآلی و ترکیبات معدنی ،پژوهشی روی

داوودی گیاهی از خانواده چتریان بوده با بیش از ۲۰۰

گیاه شاخه بریده ژربرا انجام دادند .بسترهای کاشت

گونه که در بین آنها گونهها و رقمهای یک ساله

استفاده شده در این پژوهش درصدهای مختلفی از

علفی ،چندساله و درختچههای کوچک و بوتهای
یهایی مانند تنوع بسیار
وجود دارد .این گیاه با ویژگ 
زیاد در رنگ و ارقام ،زیبایی و طول عمر طوالنی،
یکی از  01گل برتر بازارهای تجاری جهان و جزء
مهمترین محصوالت گلکاری دنیا است که موفقیت
بسیاری در تجارت جهانی دارد .کیفیت و کمیت
گلهای داوودی تابع شرایط محیطی از جمله عوامل
اکولوژیک مانند درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،بستر
یباشد
کاشت و فعالیت آنزیمهای مؤثر در پیری گل م 
یتواند در بهبود
که در مجموع مطالعه این عوامل م 
کیفیت و کمیت گل گلدانی و بریدنی داوودی مؤثر
یقهساره و کافی .) 86 31 ،گیاهان زینتی
باشد (قاسم 
میتوانند در هر ماده غیرسمی که عناصر ضروری،
آب و اکسیژن را فراهم کند ،پرورش یابند .به صورت
کلی ترکیب دو یا بیشتر از دو ماده در بستر کشت
مورد استفاده قرار میگیرد تا روزنههای هوایی
مطلوب ،حفظ رطوبت ،مواد غذایی و چگالی حجمی
مناسب را فراهم کنند .ترکیبات بستر گلدانی براساس
فراوانی و در دسترس بودن در ناحیه خاص ،مورد
استفاده قرار میگیرند .به طور کلی بستر کشت مورد
استفاده با توجه به ترکیب فیزیکی ،شیمیایی و
بیولوژیک متفاوت ،نقش موثری در پرورش و کیفیت
لها و گیاهان زینتی دارد (خوشخوی.) 376 1 ،
گ
تحقیقات متعددی در مورد اثر بسترهای کشت بر
یهای گیاهان زینتی انجام شده است از جمله
ویژگ 

یکمپوست ،خاک برگ ،خاک باغچه و
کوکوپیت ،ورم 
پرالیت بودند که بر اساس طرح آماری بلوک کام ًال
ًال
تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار به مرحله اجرا در
آمد .تیمارهای بکار رفته شامل کوکوپیت + %05
پرالیت (%05شاهد) ،کوکوپیت  + %05خاک برگ
 ،%05پرالیت  + %05خاک برگ  ،%05پرالیت + %05
یکمپوست  ،%05خاک باغچه  + % 35پرالیت
ورم 
 + % 15کوکوپیت  ،%05خاک باغچه  + % 35پرالیت
 + % 15خاک برگ  ،%05خاک باغچه  + % 35پرالیت
یکمپوست  )%05بوده است .صفات مورد
 + % 15ورم 
اندازهگیری شده عبارتند از صفات مورفولوژیک
شامل ماندگاری گل روی بوته ،قطر ساقه ،ارتفاع
ساقه ،اندازه ریشه ،سطح برگ ،تعداد گل ،تعداد برگ،
وزن خشک و تر ریشه ،وزن خشک و تر اندام
هوایی ،صفات فیزیولوژیکی شامل ،کلروفیل،
آنتوسیانین و آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز .نتایج نشان
داد که بیشترین میزان رشد گیاه در بسترهای
کوکوپیت  + %05خاک برگ  %05و پرالیت + %05
یکمپوست  %05دیده شد و کمترین میزان رشد
ورم 
رویشی در تیمارهای حاوی خاک باغچه + % 35
پرالیت  + % 15خاک برگ  %05و خاک باغچه + % 35
یکمپوست  %05بود .بیشترین
پرالیت  + % 15ورم 
میزان عملکرد ،وزن تر و خشک گل و ریشه ،طول
ریشه ،تعداد برگ و گل ،ارتفاع و قطر ساقه،
ماندگاری گل و میزان کلروفیل مربوط به بستر کشت

اثر بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی63 ...

کوکوپیت  + %05خاک برگ  %05و بیشترین میزان

تیمار و سه تکرار ،انجام شد و از بسترهای ماسه،

وزن تر و خشک برگ و سطح برگ در بستر کشت

یکمپوست ،پرالیت و کوکوپیت به تنهایی و در
ورم 

یکمپوست  %05مشاهده شد.
پرالیت  + %05ورم 

ترکیب با یکدیگر استفاده گردید و صفات

نتایج این تحقیق داللت بر آن دارد که بستر کشت

مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه مانند وزن تر و

کوکوپیت  + %05خاک برگ  %05و پرالیت + %05

خشک قلمه ،وزن تر و خشک ریشه ،طول بلندترین

یکمپوست  %05تاثیرات مطلوبی بر عملكرد و
ورم 

ریشه ،تعداد برگ ،کلروفیل کل برگ و فعالیت آنزیم

دارد .همچنین مطلبی

سوپراکسید دیسموتاز ارزیابی گردید .نتایج نشان داد

در سال  ، 94 31در پژوهشی تأثیر کودهای بیولوژیک

که کاربرد بستر ماسه بادی یشترین تأثیر را در بهبود

را در قالب بستر کاشت بر تولید گیاه گازانیا به عنوان

صفاتی مانند وزن تر ریشه ،وزن خشک ریشه و طول

یک گیاه زینتی با کاربرد بسیار زیاد در فضای سبز

بلندترین ریشه و کاربرد بستر پرالیت +

بررسی نمود .برای این منظور آزمایشی در قالب طرح

یکمپوست بیشترین تأثیر را در بهبود صفاتی مانند
ورم 

ًال تصادفی با  6تیمار و  5تکرار اجرا شد.
آماری کام ًال

وزن تر و خشک قلمه ،تعداد برگ ،کلروفیل کل برگ

بسترهای کاشت به کار رفته شامل کوکوپیت،

و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز داشت.

یکمپوست ،خاک باغچه ،خاک برگ جنگلی و
ورم 

همچنین اثر تیمار بر تمام صفات مورد ارزیابی در

صهای طول گیاه،
پرالیت بودند .پس از گلدهی شاخ 

یدار شدند .همبستگی بین تمام صفات
سطح  1معن 

تعداد برگ ،ماندگاری گل ،تعداد گل در بوته ،وزن

یدار
مورد ارزیابی در سطح  %1از نظر آماری ،معن 

خشک ،وزن تر اندازهگیری شده و نتایج با هم مقایسه

گردید .همچنین قاعدی اترآباد و همکاران در سال

نها با استفاده از آزمون چند
گردیدند .مقایسه میانگی 

 ، 92 31اثر بسترهای کاشت بر ریشهزایی قلمههای

يك فيت گیاه ژربرا رقم

Rosalin

(coggygria L.

)Cotinus

دامنهای دانکن در دو سطح  ۱%و  ۵%انجام شد .نتایج

ساقه درختچه زینتی پر

تجزیه واریانس نشان داد که اثر خاک جنگلی + %05

بررسی نمودند .در این تحقیق اثر چند تیمار جهت

یکمپوست  + %05خاک
خاک باغچه  %05و ورم 

افزایش ریشهزایی قلمه ساقه بررسی شده است.

یدار شدند .مقایسه
باغچه  %05بر تمام صفات معن 

تیمارها شامل سه نوع بستر کاشت (ماسه و

میانگین صفات مورفولوژیک بر اساس آزمون دانکن

کوکوپیت ،پرالیت و کوکوپیت ،ماسه و پرالیت

نشان داد که در کلیه صفات کود ورمیکمپوست +

وکوکوپیت) بوده است .این تحقیق در قالب طرح

شترین افزایش را
خاک باغچه نسبت به شاهد بی 

ًال تصادفی در چهار تکرار (  ۱۲قلمهای) تحت
کام ًال

داشت .بنابراین نتایج فوق نشان از برتری کود

سیستم مهافشان در شرایط گلخانهای انجام شد و

یکمپوست +خاک باغچه در محیط کشت گازانیا
ورم 

صفاتی مانند درصد ریشهزایی ،میانگین تعداد ریشه،

داشت .قهاری و دانائی در سال  ، 95 31نیز اثر

میانگین طول ریشه ،طول بلندترین ریشه ،تعداد برگ،

بسترهای مختلف کشت بر ریشهزایی قلمه سخت رز

تعداد قلمههایی که شاخه جدید تشکیل دادند و طول

هلندی رقم  Avalancheبررسی نمودند .در این تحقیق

شاخههای جدید مورد ارزیابی قرار گرفت .طبق نتایج

ًال تصادفی با هشت
آزمایشی در قالب طرح آماری کام ًال

باالترین درصد ریشهزایی در بستر کوکوپیت و
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پرالیت و ماسه به دست آمد .باالترین تعداد ریشه،

تابستان سال  97 31انجام شد .تیمارها شامل بستر

میانگین طول ریشه ،طول ریشه و تعداد برگ در بستر

ماسه ،پرالیت ،کوکوییت و ترکیب آنها بود .زمان

کوکوپیت و پرالیت به دست آمد .البته در مورد این

قلمهگیری در بهار بود .دمای بستر کاشت قلمهها

یداری بین بستر کوکوپیت و
صفات تفاوت معن 

حدود  18 - 21درجه سانتیگراد و دمای هوای گلخانه

پرالیت و بستر کوکوپیت و پرالیت و ماسه مشاهده

حدود  15 - 18درجه سانتیگراد بود .پس از 01- 20

نشد .شکری و همکاران در سال  ، 90 31نیز عوامل

روز قلمهها ریشهدار شدند .در دوران رشد رویشی

مؤثر در ريشهزا يي قلمههاي گياهان سخت ريشهزا از

دمای مناسب در روز حدود  18 - 23درجه سانتیگراد

جمله گياه زينتي شيشهشور را مورد مقایسه قراردادند

و در شب حدود  ۱6 - ۱8درجه سانتیگراد بود ،ولی

و تأثير سه بستر ماسه ،ماسه  +كوكوپيت و ماسه +

این دما در دوران گلدهی در روز حدود 13 -61

پراليت در اين پژوهش مورد بررسي قرارگرفت .اين

درجه سانتیگراد و در شب به

ًال تصادفي با سه تكرار انجام
آزمايش در قالب طرح كام ًال

سانتیگراد ،کاهش یافت .حدود  3ماه پس از زمان

پذيرفت .قلمهها پس از اعمال زخمزني در قسمت ته

کاشت قلمهها ،جوانههای گل تشکیل و نمونهبرداری

كشت شدند .پس از دو ماه ،فاكتورهاي درصد ريشه

و ارزیابی صفات مورد نظر انجام شد.

زا يي  ،تعداد ريشه ،طول بلندترين ريشه ،ميانگين طول
ريشه ،تعداد شاخههاي جديد ،ميانگين طول شاخههاي
جديد و درصد ماده خشك ريشه در قلمههاي خارج
شده از بستر ريشهزا يي  ،بررسي و نتايج زير حاصل
شد .بيشترين درصد ريشهزا يي با ميانگين  % 53 /3در
بستر ماسه مشاهده شد .البته اين فاکتور در بستر ماسه
يداري با بستر ماسه
 +كوكوپيت نيز تفاوت معن 
نداشت .بيشترين ميانگين طول ريشه ،بلندترين طول
ريشه و تعداد ريشه در بستر كوكوپيت  +ماسه حاصل
شد .كمترين ميزان فاكتورهاي اندازهگيري شده در
بستر ماسه  +پراليت مشاهده شد .با توجه به نتايج
حاصله ،بهترين بستر در بين بسترهاي مورد بررسي
بستر حاوي كوكوپيت +

ماسه بوده است.

فرآیند پژوهش
ًال تصادفی با هفت
پژوهش بصورت طرح آماری کام ًال
تیمار ،سه تکرار و هر تکرار حاوی سه قلمه ،در
مجموع  63قلمه با کاربرد بسترهای مختلف کاشت
در گلخانهای تجاری در شهرستان کرج در بهار و

وزن تر اندام هوا یی

 ۱0- 13درجه

و ریشه :در روز معین توسط

ترازوی دیجیتالی با دقت  0/10توزین شد

(2002

.)Clickle and Reid,
وزن خشک اندام هوا یی و ریشه :در روز معین پس
از  72ساعت قرارگیری در دمای  60درجهسانتیگراد،
توسط ترازوی دیجیتالی با دقت  0/10توزین شد
(.)Clickle and Reid, 2002
شکوفا یی  :تعداد گلهای شکوفا ،غنچه ،شمارش و
مطابق با فرمول ،درصد شکوفایی بیان شد (مستوفی و
همکاران(× 00 1 .) 84 31 ،تعداد کل گلچهها  /تعداد
گلچههای شکوفا)= شکوفایی
گها از 0/5
آنتوسیانین گلبرگ :میزان آنتوسیانین گلبر 
گرم گلبرگ که به کمک محلول استخراج متانول و
اسیدکلریدریک

1

نرمال

و

با

استفاده

از

اسپکتروفتومتردر دو طول موج  035و  657نانومتر
قرائت شد و آنتوسیانین موجود در گلبرگها توسط
فرمول زیر محاسبه گردید (.)Meng and Wang, 2004
 = A035 – 1/4 A 657آنتوسیانین گلبرگ

اثر بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی65 ...

اطالعات مورد نظر پس از اندازهگیری وارد نرمافزار

 :Aمیزان جذب نور
کلروفیل کل برگ :کلروفیل کل برگ از روش

Excel

شد .سپس آنالیز دادهها توسط نرمافزار آماری

 Arnonدر سال  1949با استفاده از قطعات  0/5گرمی

SPSS

انجام و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از

از برگ و حالل استون  80و در طول موجهای 645
یگرم بر
و  663اندازهگیری و در نهایت بصورت میل 
گرم وزن تر برگ بیان شد.

)= 20/2(A645 nm) + 8/02 (A645 nm) + (V1000×10

کلروفیل کل برگ
 :Aمیزان جذب نور  :Vحجم استون نهایی
پروتئین :اندازهگیری پروتئین با استفاده از روش
 ) 976 1(Bradfordو قرائت میزان جذب در طول موج
 595نانومتر انجام شد.
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :تهیه عصاره آنزیم بر
اساس روش  Ezhilmathiو همکاران در سال  2007از
یک گرم گلبرگ انجام شد و سپس میزان جذب در
طول موج  0 56نانومتر ،قرائت و نمونه شاهد به عنوان
بالنک استفاده شد .فعالیت آنزیم سوپراکسید
دیسموتاز بر اساس واحد آنزیم بر گرم وزن تر
گلبرگ بیان گردید.
لها روی بوته
ماندگاری گل روی بوته :ماندگاری گ 
لها و نمایان شدن رنگ تا
از زمان باز شدن گ 
لها محاسبه و به
گپریدگی و ریزش گ 
پژمردگی ،رن 

آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %1و  %5ارزیابی
گردید .برای رسم نمودار از نرمافزار

Excel

استفاده

شد.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اثر تیمار بر وزن
تر و خشک اندام هوایی ،وزن تر و خشک ریشه،
لها ،فعالیت آنزیم سوپراکسید
درصد شکوفایی گ 
تهای
دیسموتاز و ماندگاری گل روی بوته در غلظ 
مختلف تیماری در سطح  %1و بر میزان آنتوسیانین
گلبرگ و کلروفیل کل برگ و میزان پروتئین در
یدار
تهای مختلف تیماری در سطح  ،%5معن 
غلظ 
شد.
وزن

تر

و

Coco+Sand+Per
Sand

خشک

اندام

هوا یی :

تیمار

با  18 / 25گرم ،بیشترین و تیمار

با  13 / 14گرم ،کمترین وزن تر اندام هوایی و

تیمار  Coco+Sand+Perبا  7/ 34گرم ،بیشترین و تیمار
Sand

با  3/ 19گرم ،کمترین وزن خشک اندام هوایی

را داشتند (نمودارهای  1و .)2

صورت روز بیان شد (.)Ezhilmathi, 2007

نمودار  :1تغ یی رات وزن تر اندام هوا یی داوودی ()Chrysanthemum
Fig 1: The variations of air fresh wight in Chrysanthemum
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نمودار  :2تغ یی رات وزن خشک اندام هوا یی داوودی ()Chrysanthemum
Fig 2: The variations of air dry wight in Chrysanthemum

وزن تر و خشک ریشه :تیمار  Coco+Sand+Perبا  8/ 67گرم ،بیشترین و تیمار  Sandبا  3/ 34گرم ،کمترین وزن تر
ریشه و تیمار

Coco+Sand+Per

با  2/ 46گرم ،بیشترین و تیمار

Sand

با  0/ 84گرم ،کمترین وزن خشک ریشه را

داشتند (نمودارهای  3و .)4

نمودار  :3تغ یی رات وزن تر ریشه داوودی ()Chrysanthemum

Fig 3: The variations of root fresh wight in Chrysanthemum

نمودار  :4تغ یی رات وزن خشک ریشه داوودی ()Chrysanthemum
Fig 4: The variations of root dry wight in Chrysanthemum

اثر بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی67 ...

شکوفا یی  :تیمار

Coco+Per

با  81 / 13درصد ،بیشترین و تیمار

Sand

با  69 / 69درصد ،کمترین شکوفایی را داشتند

(نمودار .)5

نمودار  :5تغ یی رات شکوفا یی گل داوودی ()Chrysanthemum

Fig 5: The variations of number of flower in Chrysanthemum

آنتوسیانین گلبرگ :تیمار

Coco+Per

یگرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار
با  9/ 0762میل 

Sand

با 13 / 6077

یگرم بر گرم وزن تر ،کمترین آنتوسیانین گلبرگ را داشتند (نمودار .)6
میل 

نمودار  :6تغ یی رات آنتوسیانین گلبرگ داوودی ()Chrysanthemum

Fig 6: The variations of anthocyanine of petals in Chrysanthemum

کلروفیل کل برگ :تیمار

Coco+Per

یگرم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار
با  11/ 1805میل 

یگرم بر گرم وزن تر ،کمترین کلروفیل کل برگ را داشتند (نمودار .)7
میل 

نمودار  :7تغ یی رات کلروفیل کل برگ داوودی ()Chrysanthemum

Fig 7: The variations of total chlorophyll of leaves in Chrysanthemum

Sand

با 7/1 749
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پروتئین :تیمار

Coco+Per

با  5/71میکروگرم بر میلیگرم وزن تر ،بیشترین و تیمار

Sand

با  2/ 76میکروگرم بر

یگرم وزن تر ،کمترین پروتئین را داشتند (نمودار .)8
میل 

نمودار  :8تغ یی رات پروتئین داوودی ()Chrysanthemum

Fig 8: The variations of protein in Chrysanthemum

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :تیمار

Coco+Per

با  94 / 42واحد آنزیم بر گرم وزن تر ،بیشترین و تیمار

Sand

با

 65 / 58واحد آنزیم بر گرم وزن تر ،کمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را داشتند (نمودار .)9

نمودار  :9تغ یی رات فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز داوودی ()Chrysanthemum
Fig 9: The variations of superoxide dismutase activity in Chrysanthemum

ماندگاری گل روی بوته :تیمار  Coco+Sand+Perبا  8/2روز ،بیشترین و تیمار  Sandبا  4/8روز ،کمترین ماندگاری
گل روی بوته را داشتند (نمودار .)01

نمودار  : 10تغ یی رات ماندگاری گل داوودی ( )Chrysanthemumروی بوته
Fig 10: The variations of flower life on plant in Chrysanthemum
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اضافه شدن پراليت به خاك موجب پراکندگی كي سان

پهنهکالئی و بابویهدارابی ( )1931پیرامون بررسی

یگردد و وجود خلل و فرج در آن كه
آب در خاك م 

تأثیر بسترهای کاشت مختلف بر خصوصیات رویشی

یشود موجب افزایش تبادل هوا و
به خاك اضافه م 

بنفشهآفریقایی

 ،)Saintpoliaنیکمرام و

خاك شده و ريشه گياه به سهولت در خاك رشد

اسمعیلی ( ) 93 31پیرامون اثر پالمپیت و خاکبرگ به

يشود
یکند .همچنین جذب بيشتر رطوبت موجب م 
م

تماس در رشد گیاه گلدانی
عنوان جایگزین پی 

تا نياز خاك به آب كمتر شده و از شسته شدن مواد

 ،)Spathiphyllumبیدرنامنی و

اسپاتیفیلوم

(ionantha

(spp.

.) 13 76

همکاران ( ) 89 31پیرامون تأثیر پرالیت در بستر

کوکوپیت از انجام عملیاتی که روی پوستههای میوه

کاشت گلدانی گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین ابلق،

یآید .این ماده به
یگیرد ،به دست م 
نارگیل صورت م 

شکری و همکاران (  ) 13 90پیرامون عوامل مؤثر در

دلیل داشتن خاصیت اسفنجی و دارا بودن

ريشهزا يي قلمههاي گياهان سخت ريشهزا از جمله

کترین اندازه ذرات ،قدرت نگهداری بیشترین
ک وچ 

کرزم و همکاران () 89 31
گياه زينتي شيشهشور و نی 

میزان آب را دارد .سرعت تجزیه بیولوژیکی این ماده

پیرامون تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر زمان گلدهی

بسیار پایین است و به عنوان مالچ در خاک ،زمان

دو رقم گل سوسن در سیستم بدون خاک ،مطابقت

یماند.
بیشتری نسبت به دیگر مواد مانند پیت باقی م 

داشت.

کوکوپیت به علت ظرفیت باالی نگهداری هوا ،اثر

نتیجهگیری کلی

غذا يي

خاك جلوگيري كند (خوشخوي،

مطلوبی در ریشهزایی دارد و به همین دلیل تعداد

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تیمار

ریشههای بیشتری در این بستر تولید شده و وزن تر و

Coco+Sand+Per

خشک بیشتری نسبت به بقیه دارد .کوکوپیت تجزیه

مانند وزن تر اندام هوایی و ریشه ،وزن خشک اندام

آهستهتری نسبت به موادی دیگر مثل خزه پیتی دارد.
الزم است مقدار بیشتری نیتروژن به این محیط اضافه
شود در این صورت برای شکستن آسان مواد تجزیه
ناپذیر در کوکوپیت به وجود میکروارگانیزم ها نیاز
یباشد .کاربرد این بستر در زمان تشکیل اولیه
م

بیشترین تأثیر را در بهبود صفاتی

هوایی و ریشه و ماندگاری گل روی بوته داشت.
تیمار  Per+Cocoبیشترین تأثیر را در بهبود شکوفایی،
آنتوسیانین گلبرگ ،کلروفیل کل برگ ،پروتئین و
فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز داشت .بیشترین
ماندگاری گل روی بوته با  8/2روز مربوط به تیمار

کالوس بسیار مؤثر است (خوشخوي .) 13 76 ،ماسه

Coco+Sand+Per

بترين
يشود .مناس 
بادی از تر يك بات سيليسي ساخته م 

با  4/8روز مربوط به تیمار  Sandبود.

نوع بستر براي ريشهدار كردن قلمهها بوده و پیش از
کاربرد نیاز به ضدعفوني دارد .چون به تنها يي هيچ
ماده غذا يي ندارد بيشتر به صورت تر يك ب با مواد آلي
يشود .این بستر جهت رشد و توسعه
به كار برده م 
ریشهها بسیار مناسب است (خوشخوي،

.) 13 76

نتایج حاصل از پژوهش با یافتههای داوودی

و کمترین ماندگاری گل روی بوته
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