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 خالصه
 

قي با  يعات سلولزي درختان نخل، تحق    يله ضا يبوس ت ماس يي بستر کشت پ   ينگزيجات  يبه منظور بررسي قابل   
ه يدر قالب طرح پا    (Aglaonema commutatum cv. Silver Queen)استفاده از گياه برگ زينتي آگلونما     

ل يعات نارگ يت ماس، ضا  يپ: بسترهاي کاشت عبارت بودند از    .  تکرار صورت گرفت   ۶مار و   ي ت ۸کامال تصادفي با    
 درصد  ۵۰ن مخلوط با    يشکر به صورت خالص و همچن      يو باگاس ن  ) ۲پالم پيت (عات نخـل   ي، ضا )۱کوکوپيت(

ي و  ي شاخصهاي رشدي از جمله تعداد برگ، سطح برگ، تعداد پاگياه، وزن تر و وزن خشک اندام هوا                     .تيپرل
. ي بر شاخصهاي رشد دارد     تيمار بستر کشت اثر معني دار       ج نشان داد که   ينتا. ابي قرار گرفت  يشه مورد ارز  ير

شه در بستر کشت کوکوپيت و       يي و ر  ي وزن خشک اندام هوا      و ۳ن سطح برگ، تعداد برگ، تعداد پاگياه       يباالتر
ت ماس و پالم پيت اثرات مشابهي بر روي اکثر            يبسترهاي کشت پ  . شکر مشاهده شد  ين آن در باگاس ن     يکمتر

وزن  ،EC،۴ کشت از جمله ظرفيت تبادل کاتيوني       ات بستر يدر مورد بيشتر خصوص   . شاخصهاي رشدي داشتند  
تنها  ت نداشت و  يپالم پيت اختالف معني داري با بستر کوکوپ        ماريمخصوص ظاهري و درصد خلل و فرج کل، ت        

در اين  . ت بود يت نگهداري رطوبت بود که در پالم پيت کمتر از کوکوپ           يتفاوت عمده اين دو بستر در مورد ظرف       
ت تازه باگاس نيشکر به عنوان بستر کشت گياهان نتايج مفيدي به همراه نداشت و توصيه                 تحقيق استفاده از ضايعا   

به طور کلي گياهان آگلونما بهترين رشد       . مي شود که اين ماده از جنبه هاي ديگر کاربردي مورد توجه قرار گيرد             
تواند به عنوان   را در بستر کشت کوکوپيت نشان دادند که در صورت در دسترس بودن در داخل کشور مي                       

ل در دسترس   يهمچنين بستر کشت پالم پيت نيز بدل       . جايگزين کم هزينه تر پيت ماس مورد استفاده قرار گيرد           
اهان گلداني، با انجام    ينه حمل و نقل و صادرات گ      ي به خاطر وزن کم و کاهش هز       نيزار کمتر و    ينه بس يبودن و هز  

ت ماس در کشور معرفي     ين مناسب پ  يگزيبه عنوان جا  تواند  مي ش نگهداري رطوبت    يي در راستاي افزا   يمارهايت
 .شود

 
  ضايعات نخل، پيت ماس، ضايعات نارگيل، باگاس نيشکر، آگلونما، بسترهاي کاشت:هاي کليدي واژه

                                                                                                                                                                                    
1.Cocopeat   
2.Palm peat 
3.Offset  
4.Cation Exchange Capacity (CEC) 
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 مقدمه
 در سالهاي اخير، کشت و کار گياهان در گلخانه و                    

کاشت گياهان در     . کاريها بسيار گسترش يافته است         خزانه
 خاک که بخش عمده آن از خاکبرگ، پيت و مواد              مخلوطهاي

پيت ماس در   . پيدا کرده است   آلي مشابه است، اهميت بيشتري    
بسياري از کشورهاي جهان بخش عمده مخلوط خاکهاي                

ليکن هزينه حمل اين ماده از اروپا        .اي را تشکيل مي دهد     گلخانه
هدف از   .به ايران به علت حجم زياد پيت ماس، بسيار باالست           

اي  اين تحقيق مطالعه بيشتر در اجزاء مخلوط خاکهاي گلخانه           
پالم ( ، ضايعات نخل    )1کوکوپيت( بخصوص ضايعات نارگيل    

و باگاس نيشکر به منظور جايگزيني اين مواد به جاي             ) ∗پيت
 .پيت ماس است

يک بستر کشت مناسب عالوه بر داشتن خصوصيات مطلوب         
نسبتا ارزان،   دسترس، شيميايي و بيولوژيکي، بايد در       –فيزيکي  

تر و حمل و     پايدار و به اندازه کافي سبک باشد تا کار با آن راحت           
ماس يک   پيت ).۷( نقل آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد        

هاي  ماده گياهي است که به مقدار کمي تجزيه شده و در زمين            
هوازي مثل مردابها و باتالقها       اي و همچنين در شرايط بي        خزه

ظرفيت تبادل  . باشد  اسيدي مي   pHگردد و داراي       مي تشکيل
) dS/m ۵/۰در حدود   (  پاييني  ECکاتيوني اين ماده باالست و     

هزينه زياد، کميابي و نگرانيهاي زيست محيطي در مورد           . دارد
خسارت به معادن پيت ماس، محققين را بر آن داشته تا به                 

خليقي و   ).۱۳،۱۱(دنبال جايگزين مناسبي براي اين ماده باشند        
، کمپوست پوست درخت را جايگزين مناسبي        )١٣٧٩ (پاداشت

 .براي پيت ماس در پرورش گياهان گلداني عنوان کردند               
 ضايعات سبز   مپوستبه بررسي ک  ) ٢٠٠١(اورستارازو و همکاران    

هاي صنعتي پرداختند    مختلف، ضايعات چوبي خاک اره و تراشه       
عنوان يک بستر کشت     و نشان دادند که اين مواد نه تنها به              

تواند  باغباني سازگار با محيط زيست قابل استفاده است، بلکه مي         
تا کنون   .جايگزين بسترهاي متداولي مانند پيت ماس شود          

دامنه وسيعي از مواد از جمله پوست درختان پهن برگ و            
                                                                                    

1.Cocopeat 
 در  (palm peat)نوع پيت نيست اما اصطالح پالم پيت    ضايعات نخل در اصل يک       ∗

 .ه ضايعات نارگيل اطالق مي شود، بکار مي رودببرابر واژه مرسوم کوکوپيت که 

هاي فاضالب و کوکوپيت به        لجن سوزني برگ، خاکبرگ،   
 ).۲۰، ٦، ٤(ار گرفته است عنوان بستر کشت مورد استفاده قر

اي اسفنجي و شبيه پيت ماس       کوکوپيت از نظر فيزيکي ماده    
هاي ميوه نارگيل    است که از انجام عملياتي که بر روي پوسته           

امروزه استفاده از اين ماده در       . آيد گيرد، بدست مي   صورت مي 
کشورهاي اروپايي از جمله هلند و انگلستان به عنوان جايگزين            

 ). ۱۴(ر حال گسترش است پيت ماس د
ضايعات سلولزي درختان نخل از جمله موادي است که              

هاي درخت خرما     شباهت زيادي با کوکوپيت دارد و از ليف            
 ميليون درخت نخل وجود      ۳۰در ايران بالغ بر      . آيد بدست مي 

دارد که هر ساله به ميزان بسيار زيادي از اين ضايعات توليد                
شود و يا به ميزان اندک در         انده مي کند که اين مواد يا سوز       مي

از آنجاييکه منابع پيت     . گردد صنايع کاغذ سازي استفاده مي      
ماس در ايران محدود و نامناسب است و پيت خارجي با هزينه              

گردد، بررسي امکان استفاده از ضايعات       بسيار زياد وارد کشور مي    
سلولزي درختان نخل به عنوان بستر کشت و همچنين                  

همچنين . رسد  براي پيت ماس ضروري به نظر مي          جايگزيني
باگاس نيشکر از ضايعات کارخانجات توليد شکر در مناطق               

 گردد جنوبي کشور است که هر ساله به ميزان متنابهي توليد مي          
انجام تحقيقاتي بر روي اين ماده به منظور بررسي قابل              ). ۲(

. اشدب استفاده بودن آن به عنوان بستر کشت، حائز اهميت مي            
هدف از پژوهش حاضر بررسي امکان استفاده از ضايعات آلي در            
بستر کشت گياهان زينتي گلداني به عنوان جايگزين پيت ماس           

 .مي باشد
 

 ها مواد و روش
خصوصيات فيزيکي از جمله وزن مخصوص ظاهري، درصد          
خلل و فرج کل و ظرفيت نگهداري رطوبت بسترها قبل از                  

ئه شده بوسيله وردونک و گابريل       کاشت، بر اساس روشهاي ارا     
 ). ۲۰(بدست آمد 

EC    و pH         يک قسمت   (۱ : ۱۰ از عصاره آبي به نسبت
به )  قسمت آب مقطر به صورت وزن به وزن         ۱۰محيط کشت با    
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 متر  pH و    ۶۴۴مدل   1 متر متروم   ECهاي   ترتيب با دستگاه   
درصد نيتروژن کل   . گيري گرديد   اندازه pp-20مدل   2سارتوريوس

 بلک، ظرفيت   - کجلدال، درصد کربن آلي به روش واکلي       به روش 
، فسفر به روش     )۱۰(تبادل کاتيوني به روش هارادا و اينوکو           

اسپکتروفتومتري و پتاسيم، آهن، منگنز، روي و مس از طريق             
.  اندازه گيري شد   ۳۱۱۰ مدل   3دستگاه جذب اتمي پرکين المر     

در بسترهاي  گيري ميزان عناصر غذايي      ميانگين حاصل از اندازه   
 ).۱جدول (کاشت در جدول آمده است 

 .Aglaonema commutatum cv)  ريشه دار آگلونما     نگياها

Silver Queen)       اي است، مورد     گلخانه  که يک گياه زينتي
گياهان تقريبا يک اندازه و حاصل از تقسيم         . استفاده قرار گرفت  

 . برگ بودند۶بوته مادري و داراي 
 ۶ تيمار و    ۸ح پايه کامال تصادفي با      اين تحقيق در قالب طر    

تيمارهاي اين آزمايش بسترهاي کاشت آلي به       . تکرار اجرا گرديد  
 :همراه پرليت بودند که ترکيب آنها به قرار زير بود

 کوکوپيت      % ۱۰۰ پيت ماس     % ۱۰۰
 باگاس نيشکر% ۱۰۰        پالم پيت % ۱۰۰
  پرليت%۵۰+کوکوپيت % ۵۰ پرليت% ۵۰+پيت ماس% ۵۰
 پرليت% ۵۰+باگاس نيشکر % ۵۰ پرليت% ۵۰+پالم پيت % ۵۰

قبل از استفاده به     ) هاي درخت خرما    ليف( ضايعات نخل 
منظور يکنواخت شدن، بوسيله دستگاه خردکن يونجه خرد             

کوکوپيت در   . ميليمتر رسيد   ۲-۵گرديدند و اندازه الياف به        
 هاي حمل، به صورت      عرصه تجارت با هدف کاهش هزينه        

قبل از بکارگيري اين     . شود ميعرضه  ) بلوک( قطعات فشرده   
ماده، مقداري آب به منظور باز و حجيم شدن، به آن اضافه                 

بر روي بسترهاي   . گرديد تا به صورت کامال يکنواخت در آمد          
پيت ماس و باگاس نيشکر هيچ گونه عملياتي صورت نگرفت و             

 .ار گرفتنداين مواد به همان صورت اوليه مورد استفاده قر
هاي کشت ابتدا پاستوريزه و تمام گلدانها توسط               محيط

عمليات کشت گياه   . ضد عفوني گرديدند  % ۲هيپوکلريت سديم   
                                                                                    

1.Metrohm 
2.Sartorius 
3.Perkin Elmer 

 در گلدانهايي با قطر دهانه       ۱۳۸۱آگلونما در تاريخ دهم آذرماه       
 . سانتيمتر صورت گرفت۵/۱۶

-LX مدل   1شدت نور در هر هفته بوسيله لوکس متر لوترون        

 ظهر در محدوده     ۱۲شد بطوريکه در ساعت         مي کنترل 101
دماي گلخانه با استفاده از         . لوکس حفظ شد     ۴۰۰۰-۱۵۰۰

سيستم شوفاژ در فصل زمستان و با استفاده از رنگ و حصير و               
دو دستگاه کولر آبي در فصول بهار و تابستان در حد مناسب                

  و ميانگين دماي روزانه     ۱۶±۲ميانگين دماي شبانه     . حفظ شد 
آبياري براي تمام گياهان يکسان و      . گراد بود   درجه سانتي  ۲±۳۲

رطوبت . با توجه به ميانگين نياز رطوبتي گلدانها انجام گرديد           
هاي  گلخانه با استفاده از آبياري کف گلخانه و باز کردن دريچه            

جانبي و سقف گلخانه تا حد امکان تنظيم شد و ميزان رطوبت              
 تغذيه گياهان به صورت      . درصد در نوسان بود     ۷۰ تا   ۵۰بين  

 ، در هزار  ۱به نسبت   ) N-P-K (۱۸-۱۸-۱۸يکسان با کود کامل     
در فصل زمستان هر دو هفته يک بار و در فصول بهار و تابستان               

 .انجام گرفت)  ميلي ليتر۳۰۰به ازاء هر گلدان (بصورت هفتگي 
 شاخصهاي رشدي شامل تعداد و          ۲۰/۶/۱۳۸۲در تاريخ    

 سطح بستر کشت تا محل ظهور          از( سطح برگ، طول ساقه    
، تعداد پاگياه، وزن خشک اندام هوايي و ريشه               )اولين برگ 

هاي حاصل   تجزيه و تحليل آماري داده    . گيري شد  گياهان اندازه 
 بر  SPSS و    MSTAT-Cاز اين آزمايش توسط نرم افزارهاي          

. اساس آزمايش فاکتوريل با طرح پايه کامال تصادفي انجام شد            
 .ها با استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت مقايسه ميانگين

 
 نتايج

 شيميايي  -بسترهاي کاشت از نظر خصوصيات فيزيکي           
با توجه به جدول     . داري با يکديگر نشان دادند       اختالف معني 

 در بستر کشت پيت     CEC، باالترين   )۲جدول  ( مقايسه ميانگين 
بسترهاي . ماس و کمترين آن در باگاس نيشکر مشاهده شد            

داري   با يکديگر اختالف معني    CECپيت و پالم پيت از نظر       کوکو
از نظر وزن مخصوص ظاهري، بسترهاي کوکوپيت، پالم        . نداشتند

داري نداشتند و     پيت و پيت ماس با يکديگر تفاوت معني             
                                                                                    

1.Lutron 
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کمترين وزن مخصوص ظاهري در بستر کشت باگاس نيشکر             
و باگاس نيشکر باالترين در صد خلل و فرج کل             . مشاهده شد 

پالم پيت کمترين درصد خلل و فرج کل را نشان داد که از اين                
بيشترين . نظر با کوکوپيت در يک گروه آماري قرار گرفت              

ظرفيت نگهداري رطوبت در کوکوپيت و کمترين آن در باگاس            
 و باگاس   pHبستر کشت پيت ماس کمترين      . نيشکر مشاهده شد  

باگاس نيشکر   در    ECميزان  .  را دارا بود    pHنيشکر باالترين    
 ).۲جدول (باالترين و در پيت ماس کمترين بود 

بسترهاي کشت آلي بر روي کليه شاخصهاي رشد اثرات             
با توجه به جدول مقايسه ميانگين             . داري داشتند   معني

، بيشترين تعداد و سطح برگ در          )۳جدول  ( شاخصهاي رشد 
بستر . کوکوپيت و کمترين آن در باگاس نيشکر مشاهده شد            

ت ماس و پالم پيت از اين نظر با يکديگر تفاوت                  کشت پي 

بيشترين تعداد پاگياه در کوکوپيت مشاهده      . داري نداشتند  معني
داري با پيت ماس و پالم پيت نداشت و            شد که اختالف معني    

بيشترين . کمترين تعداد پاگياه در باگاس نيشکر مشاهده شد          
وکوپيت  در بستر ک    گرم ٣/٢٢ با ميزان    وزن خشک اندام هوايي   

داري با پيت ماس نداشت و کمترين        توليد شد که اختالف معني    
 وزن.  مشاهده شد    گرم ٤/١٣ با ميزان     آن در باگاس نيشکر     

خشک ريشه نيز در کوکوپيت باالترين و در باگاس نيشکر                 
کمترين ميزان را داشت و بسترهاي پيت ماس و پالم پيت از اين             

 .ندنظر اختالف معني داري با يکديگر نداشت
دار بود و طول ساقه      اثر پرليت فقط بر روي طول ساقه معني       

گياهان پرورش يافته در بسترهاي کشت داراي پرليت بيشتر از            
اثر متقابل پرليت در بستر کشت        . بسترهاي کشت خالص بود    

 .آلي بر هيچ کدام از شاخصهاي رشدي معني دار نبود
 

 *لي خالص ميزان عناصر غذايي در بسترهاي کاشت آ-۱جدول 
 مس

(Cu) 
 روي

(Zn) 
 منگنز
(Mn) 

 آهن
(Fe) 

 کربن آلي
(OC) 

 پتاسيم
(K) 

 فسفر
(P) 

 ازت
(N) 

 درصد ميلي گرم در کيلوگرم
 کشت آلي بستر

 
 پيت ماس ۵۵/۰ ۰۹/۰ ۰۳/۰ ۵۰ ۵۶۳ ۲۵ ۱۰۴ ۳۴۰
 کوکوپيت ۴۳/۰ ۰۵/۰ ۸۷/۰ ۵۱ ۱۲۰۳ ۵۰ ۳۳ ۳۳

 پالم پيت ۲۵/۱ ۰۵/۱ ۲۲/۰ ۴۸ ۲۲۸۰ ۹۷ ۹۶ ۲۳۹
 باگاس نيشکر ۴۰/۰ ۱۵/۰ ۶۲/۰ ۴۰ ۵۴۰۳ ۱۶۷ ۷۵ ۱۰

  اندازه گيري۴ ميانگين حاصل از *
 

 فيزيکي بسترهاي کاشت آلي خالص-مقايسه ميانگين خصوصيات شيميايي- ۲جدول 
ظرفيت نگهداري 

 رطوبت
خلل و فرج 

 CEC وزن مخصوص ظاهري کل
 

pH 
 EC 

 دسي زيمنس بر متر  لي اکي واالن در  صد گرممي گرم بر سانتيمتر مکعب درصد درصد

کشت  بستر
 آلي
 

b۵۶۳ b۸۷ a۱۳/۰ a۱۶۵ ۸/۳  d c۶۲/۰ پيت ماس 
a۷۱۲ bc۸۵ a۱۵/۰ b۱۲۰ c۴/۵ b۲۶/۱ کوکوپيت 
c۴۱۳ c۸۴ a۱۶/۰ b۹۶ b۸/۵ b ۲۴/۱ پالم پيت 
d۳۹۰ a۹۳ b۰۷/۰ c۶۴ a۹/۵ ۰۵/۲  a باگاس نيشکر 

 .معني دار نمي باشد% ۱ از نظر آزمون دانکن، اختالف آنها در سطح در هر ستون اعدادي که داراي يک حرف مشترک هستند
 

  مقايسه ميانگين اثر بسترهاي کشت آلي بر شاخصهاي رشد آگلونما-۳جدول 

تعداد پاگياه  وزن خشک ريشه
(gr) 

وزن خشک اندام 
 (gr) هوايي

 وزن تر ريشه
(gr) 

وزن تر اندام 
 (gr)هوايي

 طول ساقه
(cm) 

 سطح برگ
(cm2) 

 تيمار اد برگتعد

a ۸۳/۴ ab۳۳/۸ ab۸۴/۱۹ b  ۷۱/۱۰۱ b ۶۰/۲۱۰ a  ۱۳ ba ۲۵۰/۴۹۴ ab ۶۶/۲۹ پيت ماس 
a ۴۱/۵ a۷۹/۸ a۳۴/۲۲ a  ۸۳/۱۲۹ a ۶۰/۲۴۸ a  ۹۵/۱۲ a ۷۵۰/۵۰۶ a ۵۰/۳۳ کوکوپيت 

ab ۳۳/۴ bc۵۹/۶ bc۴۴/۱۶ bc۵۹/۸۵ b ۲۰/۱۷۴ a  ۷۷/۱۳ ab  ۷۵/ ۴۷۱ b ۹۱/۲۳ پالم پيت 
b ۹۱/۲ c۲۴/۶ c۴/۱۳ c ۶۰/۷۸ c ۷۰/۱۲۴ a  ۶۶/۱۵ b ۱۶/۴۵۰ c ۰۸/۱۷ باگاس نيشکر 

 .معني دار نمي باشد% ۱در هر ستون اعدادي که داراي يک حرف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن، اختالف آنها در سطح  
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 بحث
شود که بيشترين     با مقايسه شاخصهاي رشد مشاهده مي        

الني و   . ت آمد  ميزان رشد در بستر کشت کوکوپيت بدس            
باالترين عملکرد رز را در بسترهاي کشت         نيز) ٢٠٠١(همکاران  

 .حاوي کوکوپيت بدست آوردند
داري بين طول ساقه آگلونما در           با اينکه اختالف معني     

بسترهاي کشت مختلف وجود نداشت، اما کوتاهترين طول ساقه         
مربوط به بستر کشت کوکوپيت و بلندترين آن مربوط به باگاس            

توان به پايين بودن ظرفيت تبادل       اين موضوع را مي   . شکر بود ني
کاتيوني و ظرفيت نگهداري آب در بستر کشت باگاس نيشکر             
نسبت داد که شرايط نامطلوبي براي رشد و نمو گياه ايجاد کرده            

ها بر روي ساقه آگلونما      و سبب به خواب رفتن تعدادي از جوانه        
، 1اي گلخانه  اينگونه گياهان  الزم به ذکر است که در     . گرديده است 

انبوه بودن برگها و پرپشت به نظر رسيدن گياه بيشتر از طول               
ساقه بلند و کم پشت بودن مورد پسند است که از اين نظر                  

 .کوکوپيت تأثير مثبتي بر روي طول ساقه نشان داده است
کوکوپيت به دليل دارا بودن خصوصيات فيزيکي و شيميايي          

 -خصوصيات فيزيکي . را در گياه ايجاد کرد    مناسب، بهترين رشد    
گيري شده براي اين ماده در محدوده ذکر شده            شيميايي اندازه 

کوکوپيت به دليل   . مناسب براي پرورش گل و گياهان قرار دارد        
ترين اندازه ذرات،    داشتن خاصيت اسفنجي و دارا بودن کوچک        
ولي حالت   )۱۴( قدرت نگهداري بيشترين ميزان آب را دارد         

کند زيرا خاصيت موئينگي در اين         غرقاب در گلدان ايجاد نمي     
 .دهد ماده باالست و بستر بتدريج آب خود را از دست مي

 اکثر شاخصهاي رشد از جمله تعداد برگ، وزن خشک ريشه          
اندام هوايي و تعداد پاگياه بيشترين ميزان همبستگي مثبت را          و  

که ) ۴جدول  (با ظرفيت نگهداري رطوبت بستر کشت نشان داد         
 و توسي و تسي    ) ١٩٨١(اين نتيجه با گزارش وتون و همکاران         

 .مطابقت دارد) ١٩٨٧(
بستر کشت پالم پيت در مورد بيشتر شاخصهاي رشد گياه            
تفاوت معني داري با پيت ماس نداشت و اين مسأله بر اين نکته              

 .داللت دارد که اين بستر قدرت جايگزيني با پيت ماس را دارد
                                                                                    

1.Indoor Plants 

 فيزيکي بستر کشت    -ت از نظر خصوصيات شيميايي    پالم پي 
 ، وزن مخصوص ظاهري و درصد خلل و فرج          CEC ، ECاز جمله   

کل، اختالف معني داري با بستر کوکوپيت نداشت و تنها تفاوت            
عمده بستر پالم پيت با کوکوپيت در مورد ظرفيت نگهداري               

عث رطوبت بود که ميزان آن کمتر از کوکوپيت بود و اين مورد با            
 .ايجاد اختالف در شاخصهاي رشدي اين دو بستر شده بود

بستر کشت باگاس نيشکر در مورد کليه شاخصهاي رشدي           
ترين سطح را نشان داد و گياهاني با کيفيت پايين توليد               پايين
توان درصد خلل و فرج زياد بستر کشت         دليل اين امر را مي    . کرد

.  عنوان کرد  شود، که باعث کاهش ظرفيت نگهداري رطوبت مي       
 را در بسترهاي آلي     ٢نيز هنگاميکه دراسنا  ) ١٩٩١(پول و کانوور    

با درصد خلل و فرج باال و ظرفيت نگهداري رطوبت پايين                  
درصد خلل و فرج با     . پرورش دادند، به اين نتيجه دست يافتند       

، ١( بيشتر شاخصهاي رشد آگلونما همبستگي منفي نشان داد         
٢١.( 

 داد که استفاده از ضايعات خام           نتايج اين تحقيق نشان    
باگاس نيشکر به عنوان بستر کشت گياهان مناسب نبوده و               
بايستي کاربردهاي ديگري براي آن عالوه بر استفاده در صنعت           

زيرا اين ماده به ميزان بسيار زيادي در          . کاغذ سازي پيدا نمود   
گردد و در    کارخانجات توليد شکر به عنوان ضايعات توليد مي          

 جنوبي کشور بدليل انباشته شدن بر روي هم و توليد               مناطق
اتانول و همچنين در اثر گرماي هوا، خود به خود آتش گرفته، از             

 .رود بين مي
 درصد پرليت به بسترهاي کاشت در خصوص           ۵۰افزودن  

. دار نبود   کليه شاخصهاي رشدي به جز طول ساقه معني              
بسترهاي بسترهاي داراي پرليت طول ساقه بيشتري نسبت به           

با مخلوط کردن پرليت در بسترهاي کاشت،       . خالص توليد کردند  
با توجه با    .ظرفيت نگهداري رطوبت در بسترها کاهش پيدا کرد        

اينکه بسترهاي داراي پرليت در اکثر شاخصهاي رشد تفاوت             
داري با بسترهاي خالص نداشتند، افزودن پرليت فقط به            معني

و کوکوپيت به جهت افزايش     بسترهاي وارداتي مانند پيت ماس       
حجم و کاهش هزينه هر واحد حجمي آن از نظر اقتصادي                 

 .مقرون به صرفه است
                                                                                    

2. Dracaena 



 ١٣٨٤، سال ٢، شماره ٣٦لد مجله علوم كشاورزي ايران، ج ٥٠٨

  آگلونما ضرائب همبستگي بين صفات ارزيابي شده در گياه-۴جدول 
تعداد 
 پاگياه

طول ساقه وزن خشك 
 ريشه

وزن خشك 
 انواع هوايي

 تعداد برگ سطح برگ
درصد خلل و 

 فرج كل
ظرفيت نگهداري 

 رطوبت
درصد كربن

 صفات CEC آلي

         ۱ CEC 
 درصد كربن آلي ۹۷/۰** ۱        

 ظرفيت نگهداري رطوبت ۶۲/۰** ۶۵/۰** ۱       
      ۱ ns ۲۱/۰- **۵۴/۰- ns۳۴/۰- درصد خلل و فرج كل 
 تعداد برگ ۵۹/۰** ۶۸/۰** ۷۸/۰** -۵۱/۰* ۱     

    ۱ ns ۲۶/۰- ns ۳۲/۰- ns ۱۱/۰ *۵۱/۰ **۵۲/۰ سطح برگ 

   ۱ ns ۳۸/۰ **۹۴/۰ ns ۴/۰- **۸۰/۰ **۶۷/۰ **۶۱/۰ وزن خشك اندام هوايي 
  ۱ **۸۰/۰ ns ۳۶/۰ **۷۱/۰ ns ۰۵/۰- **۵۸/۰ ns ۳۶/۰ ns ۳۶/۰ وزن خشك ريشه 
 ۱ ns ۰۵/۰- ns ۱/۰- ns ۱۸/۰- ns ۲۳/۰- *۴۳/۰ ns ۱۳/۰ ns ۲۶/۰ ns ۱۹/۰- طول ساقه 
۱ ns ۱۸/۰- *۴۷/۰ **۶۸/۰ ns ۳۲/۰ **۸۰/۰ ns ۳۹/۰- *۴۹/۰ *۴۱/۰ ns ۳۳/۰ تعدا پاگياه 

    ns :  درصد۱ معني دار در سطح **   درصد۵ معني دار در سطح *  غيرمعني دار  
 

بطور کلي با توجه به نتايج بدست آمده و با درنظر گرفتن               
مسائل اقتصادي، با اصالح بستر کشت پالم پيت در راستاي               

توان اين ماده را پس از         يت نگهداري رطوبت، مي    افزايش ظرف 
آماده سازي اوليه به عنوان يک بستر کشت مطلوب براي توليد             

پيت ماس به دليل هزينه     . کنندگان درسطح کشور معرفي نمود    
 بسيار پايين و     pHبسيار باال و داشتن خصوصياتي از قبيل           

 قابل  عدم جذب مناسب آب پس از يک بار خشک شدن،

 .باشد ه براي تمام گياهان نمياستفاد
با در نظر گرفتن مشابهت خصوصيات پالم پيت و کوکوپيت           

دار روي شاخصهاي     در اکثر موارد، عدم وجود اختالف معني          
رشدي بين پالم پيت و پيت ماس و هزينه بسيار پايين و فراواني             

 توجه به اين ماده و انجام اصالحاتي بر روي اين             ،ضايعات نخل 
 .اي استفاده بهينه از آن، قابل توصيه استبسترکشت بر
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SUMMARY 
 

Scarcity and the rising cost of peat moss as an organic amendment in potting mixes, 
initiated a research for its less expensive and more available substitutes. There are about 
30 million palm trees in Iran. These lead to a great amount of celluloid wastes. 
investigation of peat moss to be substituted with palm wastes (palm peat) was the 
purpose in this study. The research was conducted in a completely randomized design 
with 6 replicates. During the experiment the effects of four organic media, including 
peat moss, cocopeat, palm peat, and baggasse with two levels of perlite (0 , 50%) on 
Aglaonema growth were investigated. Chemical and physical properties of media were 
evaluated. During and at the end of the experiment, the following vegetative indices 
were evaluated: leaf number, leaf area, offset number, top and root dry weight as well as 
plant height. Media significantly affected most vegetative indices. The highest values of 
leaf area, leaf number, offset number, top and root dry weight were observed in 
cocopeat, and the lowest in baggasse. Peat moss and palm peat exhibited no significant 
differences in most growing indices. Cocopeat and palm peat were similar in some 
characteristics such as CEC, pH, EC and organic carbon but different in water holding 
capacity which was higher in cocopeat than in palm peat. If this characteristic of palm 
peat is improved, it would be a proper substitute for peat moss in the future. The results 
indicated that raw baggasse was not a proper organic media. 

 
Key words: Peat moss, Palm tree wastes, Baggasse, Cocopeat, Aglaonema, Potting  
                     media 

 


