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Abstract
To evaluate the effect of substrates on the growth of the
medicinal plant, Rosemary, an experiment in the
completely randomized design with eight treatments and
four replications conducted in order to Rosemary plant
growth. Plant substrates are critical factors in plants
growth and their chemical components. Rosemary plants
demonstrated significant differences in terms of
vegetative growth properties. The maximum chlorophyll
indicator was in the palm peat growing medium on the
average of 1.54 milligram per liter and the minimum was
in the coco chip growing medium on the average of 0.74
milligram per liter. The palm peat growing medium
statistically demonstrated significant difference in
compare to peat moss, coco peat, and coco chips
mediums. The maximum values of chlorophyll a, b, as
well as total chlorophyll, carotenoids and the total
photosynthesis pigments acquired in the medium
containing, peat moss 50% + sand 25% + perlite 25%.
The palm peat appeared the maximum number of
branches on the average of 6 and coco peat, the
minimum numbers of branches on the average of 2,
which from this point of view appeared significant
statistical difference with coco peat. The palm peat
medium containing, palm peat 50% + sand 25% + perlite
25%, due to the lower expense, characteristics such as
very low pH-value and appropriate absorption of
available water, is a suitable substrate for all plants in
particular Rosemary. The application of traditional and
locally prepared substrates elevated Rosemary growth.
Keywords: Culture Media, Photosynthetic Pigments,
Rosemary, Vegetative Growth.
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چکیده
بهمنظور ارزیابی اثر محیطهای کشت بر رشد رویشی گیاه دارویی رزماری
آزمایشی در قالب طرح کام ًالًال تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار در
 صفات اندازهگیری شده شامل.جهت رشدی گیاه رزماری صورت گرفت
، شاخص کلروفیل، تعداد شاخه، طول ساقه اصلی و جانبی،قطر ساقه

 صفات. کارتنوئید و مجموع رنگدانهها بود،b  کلروفیل،a کلروفیل

 محیطهای.فیزیولوژیکی با استفاده از روش اسپکتروفتومتری آنالیز گردید
 گیاهان.کشت گیاه عامل مهمی در رشد و ترکیبات شیمیایی گیاهان است
.یهای رویشی تفاوت معنیداری با یکدیگر نشان دادند
 رزماری ازنظر ویژگ
1/ 54 ( بیشترین شاخص کلروفیل در بستر کشت پیت نخل با میانگین
0/ 74 ( یگرم در لیتر) و کمترین آن در بستر کوکوچیپس با میانگی
 میل
 بستر کشت پیت نخل ازلحاظ آماری تفاوت.یگرم در لیتر) بود
 میل
 باالترین. کوکوپیت و کوکوچیپس نشان داد،یداری با بستر پیت ماس
 معن

 کارتنوئیدها و مجموع رنگدانههای فتوسنتزی در، کل،b ،a میزان کلروفیل
 پیت نخل. پرلیت به دست آمد% 25 + ماسه% 25 + پیت ماس% 50 بستر کشت
) و کوکوپیت کمترین تعداد شاخه با6( باالترین تعداد شاخه با میانگین
یداری
 ) را نشان داد که از این نظر با کوکوپیت تفاوت آماری معن2( میانگین
 پرلیت باعث% 25 + ماسه% 25 + پیت نخل% 50  بستر پیت نخل و.را نشان داد

 بسیار پایینpH یهای مثل
 شده که به دلیل هزینه بسیار پایین و داشتن ویژگ
.لاستفاده برای تمام گیاهان خصوصًاًا رزماری باشد
 و جذب مناسب آب قاب
.کاربرد بسترهای بومی سبب افزایش رشد رزماری گردید
 رشد، رزماری، رنگدانههای فتوسنتزی، بسترهای کشت:کلمات کلیدی
.رویشی
فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
9- 17  صص،3  شماره،41  دوره، 98 31 سال

 01فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره چهاردهم ،شماره سوم8931 ،

مطلوب فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی ،باید در

مقدمه و کلیات
استفاده انسان از گیاهان دارویی سابقۀ تاریخی
فراوانی دارد و درعصر حاضر نیز علیرغم
تهاي وسیع علمی و صنعتی تمایل براي
پیشرف 
اسـتفاده از ایـن گیاهـان افـزایش یافتـه است .ایران
از لحاظ آب و هـوایی و موقعیـت جغرافیـای یکی از
بهتـرین منـاطق تولیـد گیاهـان دارویـی محسـوب
می شود ،ولی متأسفانه با وجود این پتانسیل هـا،
اسـتفاده از برخی گیاهان دارویی به صورت زراعـی
هنـوز رواج نیافتـه است ( .)Arefi et al., 2011گیاه
دارویی رزماري ()Rosmarinus officinalis L .
بوتههاي به ارتفاع دو متر و چندساله است ،برگهاي
آن معطر ،براق ،باریک و ساقۀ آن چوبی ،صمغی و
کمـی تلـخ است ( .)Arévalo et al., 2013این گیاه
خواص

دارویی

مانند

ضدنفخ

شـکمی،

ض ــ دانقب ــ اض و تش ــ نج دارد و ب ــ رگه ــ اي آن
ح ــ اوي آنتیاکسیدان هستند ( Singh and Guleria,

 .)2013روغـن رزمـاري بـراي سـاختن داروهایی
مانند ضدالتهاب ،ضدعفونی کننده ،ضداسپاسـم و
ضددیابت استفاده می شود (.)Hassan et al., 2013
یکی از عوامل تولید که در پرورش گیاهان دارای

اهمیت فراوان است ،توجه به بستر کشت آنها می-
باشد .تولید گیاهان در ظروف کاشت بهعنوان یک
بخش مهم در صنعت گلخانه دارای گسترش پیدا
کرده است ( .)I et al., 2011Shabanدر مقایسه با
کشت مزرعهای ،حجم بستر کشتی که برای هر گیاه
استفاده میشود ،بسیار کاهشیافته و رشد گیاه به
میزان زیادی تحت تأثیر ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی بستر کشت قرار م 
یگیرد (.)Cull DC, 1981
بنابراین مدیریت مناسب بستر گیاهان گلدانی ،باعث
به تولید گیاهانی باکیفیت مناسب خواهد شد .یک
یهای
بستر کشت مناسب افزون بر داشتن ویژگ 

دسترس ،به نسبت ارزان ،پایدار و بهاندازه کافی سبک
لونقل آن از
باشد تا کار با آن آسانتر و هزینه حم 
نظر اقتصادی سودآور بهصرفه باشد ( Davidson et

 .)al., 1998امروز استفاده از بسترهای کاشت بدون
خاک در گلخانهها برای تولید گیاهان گلدانی و نشاء
سبزیها در حال گسترش است .این مواد
بهطورمعمول شامل آمیختهای از بسترهای کاشت آلی
مثل پیت خزه و پوست درخت ،انواع کمپوست و
مواد غیرآلی مثل پرلیت ،ورمی کولیت ،ماسه و پشم
سنگ می باشند .ضایعات آلی حاصل از کشاورزی و
جنگل در پرورش گیاهان گلدانی استفاده میشود این
مواد بهصورت کمپوست شده بهکاربرده میشوند و
حاوی مواد مضر برای گیاهان نیستند و خصوصیات
فیزیکی و اغلب خصوصیات شیمیایی مطلوبی دارند
( ،)Cull DC, 1981این کمپوستها محیطهای کشت
بدون خاک هستند و صرفًاًا از مواد آلی تشکیلشدهاند.
رشد و نمو مطلوب گیاهان و قابلیت دسترسی مداوم
ازنظر اقتصادی نخستین معیار برای یک محیط کشت
یباشد بهعالوه آب با زهکشی خوب و
تجاری م 
تدارک مکانی مناسب برای استقرار ریشهها و عاری
بودن از مواد سمی و آفات و بیماریها باید مطلوب
باشد (Burger, .)Higakit, and imanmura, 1985

 1997نشان داد که ضایعات سبز کمپوست شده
یتواند بهعنوان بسترهای کاشت بدون خاک و یا
م
برای بهبود و باال بردن ظرفیت نگهداری آب خاک
مورداستفاده قرار گیرند .در باغبانی تاکنون دامنه
نبرگ و
وسیعی از مواد از جمله پوست درختان په 
کبرگ ،لجنهای فاضالب و ضایعات
یبرگ ،خا 
سوزن 
نارگیل (کوکوپیت) بهعنوان بستر کاشت مورد استفاده
قرارگرفته است ( Chen et al., 1988; Smith and

 )Treaster, 1992کوکوپیت از نظر فیزیکی مادهای

اثر ضایعات درخت خرما و اختالط11 ...

اسفنجی و شبیه پیت خزه است که پوستههای میوه

یداری با یکدیگر نداشتند
ازنظر طول پیچ تفاوت معن 

نارگیل تهیه میشود .امروز استفاده از این ماده در

( .)Samiei et al., 2005aپیت ماس به دلیل هزینه

کشورهای اروپایی از جمله هلند و انگلستان بهعنوان

بسیار باال و داشتن ویژگیهایی مثل  pHبسیار پایین و

جایگزین پیت خزه در حال گسترش است

جذب نامناسب آن پس از یک بار خشک شدن،

( .)Noguera et al., 2000ضایعات سلولزی درختان

یباشد .از زمینهای
لاستفاده برای تمام گیاهان نم 
قاب 

نخل ازجمله موادی است که شباهت زیادی با

باتالقی و از بقایای گیاهان آبی مردابی نظیر نی،

کوکوپیت دارد و از لیفهای درخت خرما به دست

جگنها و خزهها که در زیر آب در حالت نیمه

یآید .در ایران بیش از  30میلیون نفر درخت خرما
م

پوسیده (تخمیر) میباشند به دست میآید

وجود دارد که هرساله به میزان بسیار زیادی از این

( .)Hassandokht, 2007هدف از پژوهش حاضر

یشوند و یا به
ضایعات تولید میکنند که یا سوزانده م 

بررسی امکان استفاده از ضایعات آلی جهت رشد

یگردد
میزان اندک در صنایع کاغذسازی استفاده م 

رویشی سریع در تولید گیاه دارویی رزماری میباشد.

( Miguel .)Mohammadian, 1998و همکاران

فرآیند پژوهش

( )2007با بررسی اثرات تاریخ برداشت ،محیط کشت
و کود شیمیایی روی عملکرد و ترکیب شیمیایی
اسانس رزماری در کشور پرتغال نشان دادند که مقدار
کامفور ( 5/8-4/4درصد) نسبت به  -1 ،8سینوئل
کهای شنی صرفنظر از
( 8/8-8/11درصد) در خا 
نوع کود مصرفی بیشتر از سایر انواع محیطهای کشت
بود .عملکرد و ترکیب شیمیایی اسانس رزماری بیش
از آنکه به محیط کشت یا کود مصرفی مربوط باشد،
به دما و طول روز وابسته است .با مصرف سه میزان
نیتروژن ( ، 00 2 ، 100

یگرم در لیتر) در
 300میل 

رزماری نشان داد ،بیشترین مقدار ریشه و اندام هوایی
با مصرف کمترین مقدار نیتروژن به دست آمد
( ،)Smith and Treaster, 1992وی در آزمایش
دیگری با مقایسه پنج محیط کشت مختلف شامل
بهای مختلف پیت ،پوست درختان ،پرلیت و
ترکی 
ورمی کمپوست گزارش کرد با افزایش درصد پیت
در محیط کشت بر ماده خشک اندامهای هوایی بوته
افزوده شد .بلندترین طول پیچ پتوس در بستر
کوکوپیت و کمترین میزان این شاخص در باگاس
نیشکر مشاهده شد ،بسترهای پیت ماس و پیت نخل

این آزمایش در قالب طرح کام ًالًال تص تشه رد یفدا   
تیمار و چهار تکرار ب هرامیت .دمآرد ارجا ه ا نیا ی

    

آزمایش بسترهای کاشت آلی به همراه ماسه  +پرلیت
بودند که ترکیب آنها بدینصورت بود ،تیمار 100 -1
ت،
س ،تیم را  100 -2درص یپوکوک د تت تت
درصد پیت ماس س
تیمار  100 -3درصد پیت نخل ،تیم را  100 -4درصد
25 ++ ++++++

کوک پیچو سسس  ،تیم را     50 -5درص سام تیپ د

ت ،تیم را  50 -6درصد
درصد ماسه 25 +درصد پرلیت ت
پیت نخل  25 +درصد ماسه 25 +درصد پرلیت ،تیم را
 50 -7درصد کوکوپیت  25 +درصدماسه 25 +++درصد
پرلیت ،تیمار  50 -8درصد کوک سپیچو

+

 25درصد

ماسه 25 +درصد پرلیت.
آمادهسازی بسترها و کاشت گیاهان :کوکوپیت
تجاری با هدف کاهش هزینههای حمل ،بهصورت
یشود .پیش از
قطعههای فشرده (بلوک) عرضه م 
بهکارگیری این ماده ،مقداری آب برای باز و حجیم
شدن ،به آن افزوده شد تا به صورت بهطور کامل
یکنواخت درآید .روی بسترهای پیت ماس ،پیت
نخل ،کوکوچیپس هیچ تیماری صورت نگرفت و این
مواد به همان صورت اولیه مورد استفاده قرار گرفتند
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( .)Rahbarian and Salehi Sardoei, 2014در
تیمارهای حاوی ماسه  +پرلیت ،این چهار نوع بستر
کاشت به نسبت حجمی  1:1با ماسه  +پرالیت
طه ا ی
آمیختهشده و مورد استفاده قرار گرفتند .محی 
کشت ابتدا پاستوریزه شده و تمام گلدانها با
هیپوکلریت سدیم  %2گندزدایی شدند .ابتدا قلمههای
چوبی رزماری را در بستری متشکل از ماسه در
محیط گلخانه ریشهدار نموده و سپس قلمههای
ریشهدار شده رزماری به گلدانهایی با قطر 17
سانتیمتر انتقال داده شد .گلدانها با مواد مورد
آزمایش پر شدند .گلدانها پس از کاشت در گلخانه
با دمایی در (زمستان  25 -02درجه سانتی گراد) و در
تابستان (  35 - 30درجه سانتیگراد) براساس نقشه
کاشت نگهداری گردیدند .در پایان آزمایش
شاخصهای رشدی شامل قطر ساقه ،طول ساقه
اصلی و جانبی ،تعداد شاخه ،شاخص کلروفیل
اندازهگیری شد .اندازهگيري ميزان رنگيزههاي
فتوسنتزي براساس روش ) 1987 (Lichtenthaler
انجام گرفت .براساس اين روش  0/2گرم بافت تازه
برگی (از برگهاي مياني گياه با ترازوي آزمايشگاهي
با دقت  0/ 0001گرم وزن و در هاون چيني حاوي 10
ميليليتر استون  % 80له کرده سپس محتواي هاون
چيني بر روي كاغذ صافي واتمن شماره یک در قيف
شيشهاي صاف شد .سپس محلول را با افزودن استن
 % 80به  15ميليليتر رسانده شد .سه ميليليتر از اين
محلول را در كووت ريخته شد و شدت جذب آن در
طول موجهای ( 663 /2کلروفیل ( 646 /8 ،)aکلروفیل
 )bو ( 470کارتنوئیدها) نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپكتروفتومتر قرائت و با استفاده از معادالت زیر
میزان رنگیزههای فتوسنتزی بر حسب میکروگرم بر
میلیلیتر به دست آمد.

)Chlorophyll a = (12.25 × A663.2)-(2.79 × A646.8
)Chlorophyll b = (21.50 × A646.8)-(5.10 × A663.2

Chlorophill Total = Chlorophyll a + Chlorophyll b
× Carotenoids = (1000 × A470)-(1.82 × Chl.a)-(85.02
Chl.b)/198

میزان کلروفیل برگ نیز با دستگاه کلروفیلسنج

 SPADمدل  CL-01در ساعات اولیه صبح در برگ-
های جوان انجام شد (حسیبی .) 1386 ،گیاهچهها پس

از پایان رشد (  180روز) از گلدانها خارج و قسمت-
های مختلف گیاه (ریشه ،ساقه و برگ) از یکدیگر
تفکیک شد و ویژگیهای ظاهری مانند طول ساقه
اصلی و شاخساره های جانبی (اندازهگیری با استفاده
از خطکش و بر حسب سانتیمتر) ،تعداد شاخه
جانبی (شمارش در زمان برداشت) و قطر ساقه توسط
کولیس بر حسب سانتیمتر اندازهگیری شد .دادههای
حاصل از اندازهگیری پارامترها ،با استفاده از نرمافزار
 SASو میانگین دادهها با آزمون  LSDدر سطح
احتمال  1درصد مقایسه شدند.
نتایج و بحث
میانگین میزان رش رد تشاک یاهرتسب رد ،ومن و د
ج  لود (( ( )1آم مزر ناهایگ .تسا هد ا رظنزا یر   

  
       

یداری ب رگیدکی ا   
ویژگیهای رویش نعم توافت ی ییی ییی
نشان دادند (جدول  .)1بیش هقاس لوط نازیم نیرت     
اص ب هایگ یل ا  نیگنایم  (((((((( (((  57 / 25 ، 62 / 50و 54 / 25
سانتیمتر) در گیاه در محیط کشت ح یوا
نخ +ل   

 % 25ماس +ه   

 % 50پیت

 % 25پرلی تت ت  % 50 ،% 100پیت   

ماس % 25 +ماسه % 25 +پرلیت و پی هدهاشم سام ت    
یداری را با
گردید که از لح نعم توافت یرامآ ظا یییی یییی
 % 100پی ناشن سپیچوکوک و تیپوکوک ،لخن ت   

      

ندادند .بیشترین طول شاخه جانبی در بستر  % 50پیت
نخل  % 25 +ماس  +ه

 % 25پرلی و دمآ تسد هب ،ت   

کمترین آن در بستر کوکوپیت و کوکوچیپس ت اب ماو   
ماسه و پرلیت به ترتیب با میانگین (  32 / 75و ) 32 /33
نها
همراه بود .با توج گنایم هسیاقم لودج هب ه ی نن ن نن ننننن
(جدول  ،)1باالترین قطر ساقه در بس تیپ تشک رت    

اثر ضایعات درخت خرما و اختالط13 ...

یمت )ر
نخل با میانگین (  0/ 62س تنا ی ی

م سا  % 25 + ++ماسه  % 25 + ++پرلی و ت

رد نآ نیرتمک و   

    

وک کو اب سپیچ

یمت )ر
بستر کشت کوکوپیت ب  نیگنایم ا (( (((  0/ 31س تنا ی ی

میانگین (  0/ 71و  0/ 74میلیگرم در لیت )ر رتسب .دوب    

مشاهده شد .بستر کشت پیت نخل ازنظ هقاس رطق ر    

یداری با
کشت پیت نخل ازلحاظ آماری تفاوت معنی ی

تفاوت معنیداری با بسترهای پیت ماس و کوکوپیت

بستر پیت ماس ،کوکوپیت و کوک سپیچو

داشت ولی با بستر کوکوچیپس این تفاوت دیده نشد.

ب لیفورلک نازیم نیرتالا         ،b ،aک و اهدیئونتراک ،ل   

پیت نخل ب ادعت نیرتالا د اب هخاش  یم ا گن ی  ن ((((( (((((( )6و

مجم نادگنر عو هههه هه هه ای فتوس تشک رتسب رد یزتن      
% 50پیت ماس% 25 +ماسه % 25 +پرلیت به دس .دمآ ت   

کوکوپیت کمترین تعداد شاخه با میانگین ( )2را نشان
داد ک رظن نیا زا ه

تیپوکوک اب افت و یرامآ ت       

کمترین میزان کلروفیل کل و مجموع رنگدان رد اه ه   

       

بستر کشت  % 50کوکوچیپس % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

یداری روی
معنیداری را نشان داد .بسترها تأثیر معنی ی
رنگدان هه هه حطس رد یزتنسوتف یا

به دس تشک رتسب .دمآ ت     

لامتحا           %5در

بس نیرتشیب .دنداد ناشن فلتخم یاهرت صخاش      

اد ناشن د   .

 % 50کوک سپیچو % 25 +++

ماسه  % 25 + ++پرلی یاه هنادگنر شهاک ببس ت     

      

کلروفیل در بستر کشت پیت نخل ب  نیگنایم ا (( ((( 1/ 54

فتوسنتزی نس رتسب هب تب    

میلیگرم در لیتر) و کمترین آن در بسترهای  % 50پیت

ماس گردیدند.

 % 100کوکوپی تیپ و ت   

جدول  -1اثر آمیختههای گلدانی مختلف بر رشد رزماری
طول شاخههای جانبی

بسترهای

طول ساقه اصلی

)(CM

کا ش ت
 % 100پیت ماس

49 / 53

 % 100پیت نخل

38 / 37

 % 100کوکوپیت

54 / 25

bc

45 / 50

abc

 % 100کوکوچیپس
 %50پیت ماس % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

14 / 41

 %50پیت نخل % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

51 / 29

 %50کوکوپیت % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

32 / 75

 %50کوکوچیپس % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

47 / 05

50 / 50

c

32 /33

ضریب تغییرات یا )%(c.v

)(CM

ab

43 /07

قطر ساقه

a

bc

ab

a

a

c

e

c

a

ab

34 / 50

ab

54 / 50

15 / 28

0/ 31

ab

62 / 50

a

a

3/ 75

0/ 98

b

bc

1/ 54

bc

1/ 03

bcd

2/ 75

0/ 93

ab

c

cde

abc

de

bc

0/ 71
1/ 70

2/ 50

abc

bc

22/ 46

22/ 19

0/ 48

0/ 97

ab

4/ 25

1/ 38

23 / 82

یداری ندارند.
*در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال  1درصد آزمون  LSDتفاوت معن 

جدول  -2اثر بسترهای کشت بر رنگدانه های فتوسنتزی رزماری
کلروفیل a
 % 100پیت ماس

)(μg/ml
bc
8/ 32

 % 100پیت نخل

7/ 89

bc

a

 % 100کوکوپیت

41/ 52

 % 100کوکوچیپس

41/ 74

 %50پیت ماس % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

41/ 94

 %50پیت نخل % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

کلروفیل b
)(μg/ml
b
3/ 43
b

2/ 27

a

6 / 18

a

a

a

a

6/ 83
7/ 26

کلروفیل کل
)(μg/ml
b
11/ 67
b

10 / 17

a

21 / 34

a

21 / 57

a

22/ 21

bc

b

b

b

b

b

c

b

9 / 70

 %50کوکوپیت % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

9/ 30

 %50کوکوچیپس % 25 +ماسه % 25 +پرلیت

6/ 97

2/ 87

2/ 30
2/ 58

11/ 94

11/ 60
b

9/ 55

کارتنوئید

مجموع رنگدانهها

)(μg/ml
b
2/ 46

)(μg/ml
b
41/ 22

1/ 78

11/ 95

b
a

4/ 19

b

2/ 38
4

a

b

2/ 37

ab

3/ 03

b

2/ 11

c

0/ 74

4/ 75

0/ 93

17 / 51

de

bc

2

0/ 53

bc

b

)(mg/L

2/ 5

0/ 62
0/ 48

شاخص کلروفیل

6

abc

75 / 25

a

0/ 36

ab

55/ 50

abc

تعداد شاخه

)(CM

     

25 / 53
23 / 96
26 / 21
41/ 31
41/ 63
11/ 66

b
a
a
a
b
b
b

*در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری دارند.
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نمودار  - 1برهمکنش ماسه  +پرلیت و بستر کشت آلی بر تعداد شاخه ،طول ساقه اصلی و جانبی

نمودار  -2برهمکنش ماسه  +پرلیت بر تعداد شاخه ،طول ساقه اصلی و جانبی

برهمکنش پرلیت  +ماسه در بسترهای کشت آلی بر

لاستفاده برای تمام
پایین و جذب مناسب آب قاب 

شاخصهای طول ساقه اصلی ،جانبی ،تعداد شاخه و

گیاهان خصوصًاًا رزماری باشد که این نتایج با نتایج

یکه پیت
قطر ساقه دارای باالترین میزان بود ،بهطور 

بسیاری از محققین  iShabanو همکارانHematian ،

ماس در خالص ازنظر میزان طول ساقه اصلی و

 Dehkordiو همکاران ( ،)2010سمیعی و همکاران

یکه همراه با ماسه +
جانبی کمتری تولید نمود وقت 

( ،)2005aسمیعی و همکاران ( )2005bمطابقت دارد.

پرلیت بکار برده شد ،افزایش پیدا کرد (جدول .)1

پیت دارای حالت اسیدی است و ظرفیت تبادل

صها
بستر کشت پیت ماس در مورد برخی شاخ 

کاتیونی زیادی دارد و از این نظر در صدر بسترهای

نترین سطح را نشان
رشدی همچون تعداد شاخه پایی 

مورداستفاده قرار میگیرد .بسترهای حاوی پیت،

داد و گیاهانی با کیفیت پایین تولید کرد .دلیل این امر

گلدهی را به تأخیر میاندازند و عملکرد در این

را میتوان به خصوصیاتی از قبیل  pHبسیار پایین و

بسترها زیاد است .ظرفیت نگهداری رطوبت نیز در

عدم جذب مناسب آب پس از یکبار خشک شدن،

این بستر کشت بیشتر است .از طرفی ظرفیت

یباشد .با مشاهده
لاستفاده برای تمام گیاهان نم 
لذا قاب 

نگهداری آبی حدود ده برابر وزن خشکش دارد

یشود که بیشترین
شاخصهای رشدی مشاهده م 

( .)KhoshKhui et al., 2006دلیل اختالفات رشد

میزان رشد را محیط کشت پیت نخل و  % 50پیت

طهای مختلف کشت به تفاوت محیط-
گیاهان در محی 

نخل % 25 +ماسه % 25 +پرلیت باعث شده که به دلیل

های در ظرفیت تبادل کاتیونی ( ،)CECظرفیت

هزینه بسیار پایین و داشتن ویژگ 
یهای مثل  pHبسیار

نگهداری آب ،میزان خلل و فرج موجود و غیره

اثر ضایعات درخت خرما و اختالط15 ...
نسبت دادهشده است ( Verdonc and Gabriels,

از  % 10ضایعات تنباکو و  % 90پوست درخت روی

 .)1992هر گیاهی جهت رشد مناسب و به عبارتی

ارتفاع این گیاهان و تعداد برگ آنها اثر بسیار

عملکرد باالتر نیازمند رشد رویشی خوب و داشتن

مطلوبی داشته و این ترکیب را بهعنوان ترکیب

ذخایر کافی است .این رشد مناسب در صورتی میسر

مناسب برای گیاهان زینتی معرفی کردند Eleni.و

خواهد بود که تمام شرایط فیزیکی بستر رشد گیاه (از

همکاران بیشترین افزایش رشد در گیاه رز را در

قبیل تخلخل ،ظرفیت نگهداری آب ،تهویه و غیره) و

بسترهای کشت دارای کوکوپیت به دست آوردند.

شیمیایی (ظرفیت تبادل کاتیونی ،هدایت الکتریکی)

ضایعات سلولزی درختان نخل از جمله موادی است

بستر رشد گیاه مطلوب باشد ( .)Yasui, 1986پایین

که شباهت زیادی با کوکوپیت دارد و از الیافهای

بودن تخلخل کل ،ظرفیت نگهداری آب و کمبود

یآید .در ایران بالغ بر 30
درخت خرما به دست م 

یتواند دلیل
عناصری مانند فسفر ،آهن ،منگنز و بر م 

میلیون درخت نخل وجود دارد که هرساله به میزان

کاهش رنگدانههای فتوسنتزی و در نهایت رشد در

یکنند که این
بسیار زیادی از این ضایعات تولید م 

این بسترها باشد ()Pivot et al., 1998؛ که با نتایج

یشود و یا به میزان اندک در صنایع
مواد یا سوزانده م 

این آزمایش مطابقت دارد Shinohara .و همکاران

کاغذسازی استفاده م 
یگردد ( Salehi Sardoei and

( )1999نیز نتایج مشابهای در خصوص تأثیر بسترها

.)Rahbarian, 2016

بر صفات رویشی به دست اوردند .بستر کشت پیت

نتیجهگیری کلی

نخل با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی ،در راستای
یتوان این ماده را پس از
افزایش نگهداری رطوبت ،م 
آمادهسازی اولیه بهعنوان یک بستر کشت مطلوب
برای تولیدکنندگان در سطح کشور معرفی نمود .پیت
ماس به همراه مصرف ترکیبی ماسه و پرلیت به دلیل
دارا بودن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مناسب،
بهترین رشد را در گیاه ایجاد کرد ( Salehi Sardoei

 .)and Rahbarian, 2016کوکوپیت به دلیل داشتن
خاصیت اسفنجی و دارا بودن کوچکترین اندازه
ذرات ،قدرت نگهداری بیشترین میزان آب را دارد
( )Miguel et al., 2007ولی حالت غرقاب در گلدان
یکند زیرا خاصیت موئینگی در این ماده
ایجاد نم 
یدهد.
باالست و بستر بهتدریج آب خود را از دست م 
 )1992( Verdonc and Gabrielsکمپوستهای
حاصل از ضایعات تنباکو (منبع ازت دار) و پوست
گپهن و
درخت را برای کشت دو گیاه فیکوس بر 
گانجیری مورداستفاده قراردادند ،کمپوست حاصل
بر 

با توجه به نتایج بدست امده در این تحقیق و با توجه
به مسائل اقتصادی و استفاده از بازیافت ضایعات
کشاورزی ،میتوان ضایعات نخل را به عنوان بستری
مناسب برای جایگزینی با بستر رایج پیت ماس در
پرورش رزماری توصیه نمود ،همچنین طی این
بررسی مشخص گردید که مخلوط کردن ضایعات
نخل با ماسه و پرالیت سبب بهبودی ویژگیهای
رشدی گیاه میگردد .بر اساس نتایج ،بستر پیت نخل
و  % 50پیت نخل % 25 +ماسه % 25 +پرلیت بهعنوان
بستر مطلوب در این آزمایش معرفی شدند .رزماری
تحت تأثیر این آمیختههای گلدانی باالترین طول ساقه
اصلی ،طول شاخساره جانبی ،قطر ساقه ،تعداد شاخه
و میزان کلروفیل را تولید کرد .از آنجائی که منابع
پیت ماس در ایران محدود و نامناسب است و پیت
یگردد،
خارجی با هزینه بسیار زیاد وارد کشور م 
بررسی امکان استفاده از ضایعات سلولزی درختان
نخل بهعنوان بستر کشت و همچنین جایگزینی برای
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 با، در مجموع.یرسد
 پیت ماس ضروری به نظر م
 از انجایی که پیت وارداتی،توجه به نتایج بدست امده
 کاربرد آن به عنوان بستر،بسیار گران قیمت است
 با در نظر.کشت در ایران توجیه اقتصادی ندارد
گرفتن این که منابع زیادی از ضایعات نخل در
جنوب کشور وجود داشته که از نظر خواص فیزیکی
می تواند قابلیت های باالیی را برای استفاده در
بسترهای کشت داشته باشند و هم چنین با توجه به
-قیمت مناسب آنها نسبت به هر بستر دیگر در استان
های جنوبی کشور میتواند به عنوان بستر کشت
.مناسب توصیه شود
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