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چکيده

اين تحقیق در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با هشت تیمار شامل پرلیت ،پرلیت +

ورمیکواليت ( 1:1حجمی) ،پرلیت  +پیتماس ( 1:1حجمی) ،پرلیت  +خاک ( 1:1حجمی) ،پرلیت +
خاک  +کمپوست کود گاوي (به ترتیب  ،)%30 ،30 ،40پرلیت  +خاک  +ورمی کمپوست (،30 ،40
 ،)%30خاک ،پرلیت  +پیتماس شاهد در چهار تکرار انجام شد .در طول دوره رشد ،سطح برگ،
ارتفاع بوته ،قطر ساقه در محل طوقه و پس از برداشت بخش هوايی و تعداد غدهها ،طول ،وزنتر و
خشک غده اندازهگیري شد .تجزيه واريانس نشان داد که اثر نوع بستر کشت بر شاخصهاي سطح

شناسه مقاله:

نوع مقاله :پژوهشي
تاريخ پژوهش1391 :
تاريخ دريافت1392/10/13 :
تاريخ پذيرش1393/04/02 :

برگ ،ارتفاع بوته و قطر ساقه در محل طوقه معنیدار بود .رشد و تولید غدهچه در بستر خاک و
بسترهاي که حاوي خاک بودند ،پايین بود ،بنابراين هیچکدام از بسترها نتوانست به اندازه کافی اثرات

واژههای کليدی:

منفی خاک منطقه را خنثی کند .بسترهاي خاکی داراي بیشترين وزن مخصوص ظاهري ،وزن



پرلیت

مخصوص حقیقی،هدايت الکتريکی و اسیديته و کمترين تخلخل بودند .بیشترين تعداد غده دره بستر



پیتماس

پرلیت  +پیتماس تولید شد .بیشترين تعداد غده در بستر پرلیت  +پیتماس و بیشترين ارتفاع بوته در



ورمیکمپوست

بستر پرلیت  +خاک  +کمپوست کود گاوي بود .بستر پرلیت  +پیتماس (با نسبت  1:1حجمی) به



کود حیواني

عنوان بهترين بستر کشت براي تولید غدهچه سیبزمینی توصیه میشود.



مینيتیوبر



هیدورپونیک
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مقدمه

سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.يکی از پر تولیدترين محصوالتی

استفاده

کاشت

میشود.

انواع

است که در جهان کشت میشود و دو برابر برنج و گندم کالري تولید میکند].[5

کمپوستها نظیر ورمیکمپوست و

فائو ( )2006اهمیت سیبزمینی را بهعنوان يک محصول غذايی جهانی در رتبه

نیز انواع پیت نظیر پیتماس ازجمله

چهارم ،میان ساير محصوالت اعالم کرد] .[13سیبزمینی با توجه به وجود مواد

ترکیبات آلی رايج مورداستفاده در

غذايی گوناگون نظیر پروتئین ،نشاستهاي و امالح معدنی از غنیترين منابع غذايی

بسترهاي کاشت میباشند .ورمی-

غدهچه 1سیبزمینی نقش مهمی در سیستم تولید بذر آن

کمپوست يک کود آلی است که از

تولید غدهچه از روشهاي مهم تولید بذر سیبزمینی میباشد که در همه

تجزيهي میکروبی و ثبات مواد آلی

جاي دنیا بهعنوان يک پل ارتباطی بین تکثیر سريع گیاهچه درون شیشه براساس

تحت تأثیر کرمهاي خاکی و

قلمههاي گرهی و تکثیر مزرعهاي غدههاي بذري میباشد .بامطالعه روي سیستم-

ريزجانداران مختلف به دست

به شمار
][39

دارد.

][14
میرود.

][8

هاي آبکشت ،2به اين نتیجه رسیدند که اين سیستمها امکان تولید غدهچه

میآيد.

سیبزمینی عاري از ويروس را افزايش میدهند [23،34،38].غدهچهها از گیاهچه درون

بسیار نرم ،سبکوزن ،ترد ،تمیز و

شیشه يا ريزغده 3تولید میشوند .وقتی ارتفاع گیاهچههاي درون شیشهاي به  4تا 5

بدون بو است .ازلحاظ کیفی يک

سانتیمتر رسید ،آنها را به گلخانه انتقال میدهند [27].غدهچههاي سیبزمینی غده

ماده آلی با اسیديته مناسب و سرشار

کوچک عاري از بیماري هستند که از گیاهچههاي آزمايشگاهی پس از انتقال به

از مواد هومیک 4و عناصر غذايی

گلخانه تولید میشوند و غدههاي بذري سالم و باکیفیت باال تولید میکنند .معموالً

بهصورت قابلجذب گیاه بوده و

انتخاب يک بستر مناسب

داراي انواع ويتامینها ،هورمونهاي

براي کشت بسیار ضروري میباشد .بستر مناسب کشت بايد توانايی در اختیار قرار

رشد گیاه و آنزيمهاي مختلف می-

قطر  5تا  20میلیمتر و وزن  0/1تا  10گرم

][17،35
دارند.

][2

باشد.

دادن هواي کافی براي ريشه را داشته باشد و ضمن داشتن ظرفیت نگهداري آب
][41
کند.

ورمیکمپوست

کودي

کمپوست شدن يک فرآيند

يک بستر

بیولوژيکی هوازي است که در

کاشت مناسب عالوه برداشتن ويژگیهاي مطلوب فیزيکی و شیمیايی و بیولوژيکی

شرايط

دما،

بايد در دسترس ،ارزان ،پايدار و بهاندازه کافی سبک باشد تا کار با آن راحتتر و

رطوبت ،تهويه و ريزجانداران ،مواد

مناسب ،بتواند به سهولت و به نحوي مطلوب آب را تخلیه

حملونقل آن ازنظر اقتصادي مقرونبهصرفه

][10
باشد.

کنترلشده

ازنظر

آلی را به دياکسید کربن ،مواد

از فاکتورهاي مؤثر بر موفقیت کشت بدون خاک میتوان به نوع بستر اشاره نمود که

معدنی و مواد آلی پايدار تبديل

میتواند داراي خواص فیزيکی و شیمیايی متفاوتی باشد [11].در سیستمهاي کشت

میکند [18].پیتماس يک ماده گیاهی

بدون خاک يا آبکشت،گیاهان در محیطی بهغیراز خاک ،بهمنظور رسیدن به

است که به مقدار کمی تجزيهشده و

حداکثر تراکم کشت ،بهبود عملکرد و کاهش آلودگیهاي خاکزاد و مشکالت

در زمینهاي خزهاي و همچنین

جذب عناصر ،کشت

][19
میشوند.

از ترکیبات آلی و معدنی مختلف بهعنوان بستر

شرايط بیهوازي مثل مردابها و
باتالقها تشکیل میگردد و اسیدي

1

minitubers
hidroponic
3 microtuber
2

26

humic material

4

مجله بومشناسي گیاهان زراعي ،جلد  ،10شماره  ،3صفحات ( 25-35پاییز )1393
][36
است.

سلسیوس و فشار يکبار در اتوکالو

پرلیت وزن کمی داشته و از نظر شیمیايی خنثی بوده و داراي خلل و فرج و ظرفیت

سترون شدند .سپس نصف حجم

نگهداري آب باال میباشد .ورمیکولیت نیز ظرفیت تبادل کاتیونی بااليی دارد و از

بسترهاي مختلف کشت در گلدان-

نظر شیمیايی فعال است و به دلیل دارا بودن ساختمان خاص ،کمدوام بوده و

هايی ضدعفونی شده ،ريخته شد.

از تحقیقات انجامشده توسط وئور و همکاران

بعد از رساندن رطوبت گلدان به

( )1990چنین به دست آمد که با افزايش اندازه غده ،تعداد غدههاي تولیدي و

ظرفیت مزرعه ،گیاهچههاي درون

ارتفاع بوته و قطر ساقه و طول و عرض برگها افزايش میيابد .ازنظر قطر عرضی

شیشه که قبالً به طريقه کشت بافت

غدهها اختالف معنیداري بین تیمارها مشاهده نشد .بیشترين مقدار در تیمار پرلیت

تولیدشده بودند ،به گلخانه انتقال

 +پیتماس و کمترين در خاک حاصل شد .کیم تائک ( )1998نیز به اين نتیجه

داده و در گلخانه گیاهچهها ابتدا از

رسید که با افزايش ارتفاع بوته و قطر ساقه و طول و عرض برگها ،اندازه غدهها

داخل لولههاي آزمايش خارج و

نیز افزايش میيابد .کمترين و بیشترين وزنتر غده به ترتیب مربوط به تیمارهاي

ريشه بهوسیله آب شستشو گرديد تا

خاک و تیمارهاي پرلیت  +پیتماس و پرلیت  +پیتماس شاهد به دست آمد.

بقاياي محیط کشت کامالً حذف

درحالیکه بین ساير تیمارها اختالف معنیداري حاصل نشد .طی تحقیقات

شود .پس از شستشوي کامل ريشه-

اوزکیناک و سامانسی( )2006عملکرد و تعداد غده و وزن غده در غدهچههاي

ها ،با ايجاد حفره کوچکی در

تولیدشده در سیستمهاي کشت آبکشت بیشتر بود که مطابق با نتايج اين تحقیق

بسترها ،گیاهچهها کاشته شدند.

است .لومن ( )1995بیان کرد که در غدههاي بذري کوچکتر ،وزن غدههاي

نصف باقیمانده بسترهاي مختلف

تولیدشده در بوته کمتر میباشد .در اين پژوهش با افزودن مخلوطهايی از

کشت بعد از رشد گیاهچهها

کمپوست ،ورمی کمپوست به خاک و نیز استفاده از ساير بسترهاي کاشت سعی

بهصورت خاکدهی پاي بوته به

شده است با بهبود ويژگیهاي فیزيکی ،شیمیايی و بیولوژيکی بسترهاي کشت،

گلدانها افزوده شد .براي تأمین مواد

کمیت و کیفیت محصول سیبزمینی ارتقا يابد.

غذايی موردنیاز گیاهچهها از محلول

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بسترهاي مختلف کشت بر رشد و عملکرد

غذايی (میلیگرم بر لیتر)

غدهچهها و مقايسه روش آبکشت با بسترهاي خاکی میباشد.

Mg=25, Mn=1, Fe=5, S=30,
Ca= 200, K=350, P= 40 N=200,

است .ظرفیت تبادل کاتیونی اين ماده باال و هدايت الکتريکی آن کم

گرايش به فشرده شدن

مواد و روشها

][25
دارد.

اين تحقیق در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با هشت

تیمار و چهار تکرار انجام گرديد .بسترهاي آزمايشی شامل پرلیت ،پرلیت +
ورمیکواليت ( 1:1حجمی) ،پرلیت  +پیتماس ( 1:1حجمی) ،پرلیت  +خاک (1:1
حجمی) ،پرلیت  +خاک  +کمپوست کود گاوي (به ترتیب ، )%30 ،30 ،40پرلیت +
خاک  +ورمی کمپوست (به ترتیب ،)%30 ،30 ،40خاک ،بستر کشت رايج در
گلخانه (پرلیت  +پیتماس شاهد) بودند .خاک مورداستفاده از مزارع اطراف گلخانه
انتخاب شد .هر يک از بسترهاي کشت به مدت  15دقیقه در دماي  121درجه

Mo=0.1,

 B=0.3, Zn=0.2روزانه در سه
نوبت ،هر نوبت  30میلیلیتر براي
هر گلدان استفاده شد .براي بستر
رايج مورداستفاده در گلخانه (پرلیت
 +پیتماس شاهد) بهجاي محلول
غذايی فوق در مرحله اول از محلول
غذايی  ،K ،P ،Nبا میزان ،20 ،20
27
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جدول  - 1ویژگيهای شیمیایي مواد اولیه بسترهای کاشت
Table 1. Chemical properties of planting media
Ca
)(mg kg-1

Na
)(mg kg-1

K
)(mg kg-1

P
)(mg kg-1

)N (%

OC
)(%

OM
)(%

CEC
)(cmolkg-1

pH

EC
)(µS cm-1

1260
740
2260
1710
850
1620

340
360
81
3300
1300
770

730
40
270
590
7500
11400

30
5
7
6
39
52

0.16
0.03
0.04
0.09
0.31
0.51

5.85
0.27
0.39
.078
6.83
7.02

10.08
0.47
0.67
1.34
11.77
12.10

77.00
26.95
97.11
27.52
43.42
61.11

6.44
6.66
7.06
7.85
7.17
7.25

588
1789
213
9400
2340
2370

Medium
Peat
Perlite
Vermicolite
Soil
Vermicompost
Compost

 20میلیموالر و در مرحله دوم پس از غدهدهی از محلول غذايی  K ،P ،Nبا میزان

شد و تعداد آنها در هر گلدان

 36 ،12 ،12میلیموالر به همراه آب آبیاري استفاده شد .دماي گلخانه در محدوده

شمارش شدند .وزنتر و خشک و

 18تا  25درجه سلسیوس و رطوبت نسبی در  50تا  %60در نوسان بود .ويژگیهاي

همچنین طول غدهها اندازهگیري

شیمیايی مواد اولیه هر يک از بسترهاي کشت شامل هدايت الکتريکی و اسیديته در

شد .براي انجام تجزيه و تحلیل

نسبت  1:5بستر به آب با استفاده از پیاچ متر و هدايتسنج

][21
الکتريکی

تعیین

آماري دادهها از نرمافزار

MSTATC

گرديد .ويژگیهاي فیزيکی و شیمیايی خاک شامل اسیديته و هدايت الکتريکی در

و براي مقايسه میانگین از آزمون

گل اشباع] ،[2سديم قابلجذب به روش عصارهگیري با استات آمونیوم] ،[20کربن

دانکن در سطح احتمال  %1استفاده

آلی به روش والکی بلک ( ،)1934ظرفیت تبادل کاتیونی 1به روش رودس(،)1982

شد.

پتاسیم قابلجذب به روش عصارهگیري با استات آمونیوم] ،[20نیتروژن کل به روش
[42]2
کجلدال

اندازهگیري گرديد .ويژگیهاي فیزيکی هر يک از بسترهاي کشت

نتایج و بحث

شامل جرم مخصوص ظاهري به روش استوانه فلزي] ،[8جرم مخصوص حقیقی به

خصوصیات فیزیکي و شیمیایي

روش پیکنومتر ،3بافت خاک به روش هیدرومتر 4اندازهگیري و تخلخل با استفاده از

بسترهای کشت

فرمول زير محاسبه گرديد]( [2جدول.)1

مقادير اسیديته و هدايت الکتريکی
𝑏𝐷
𝑝𝐷

–n=1

در خاک بیش از ساير بسترهاي

سطح تکبرگ (سانتیمتر مربع) ،ارتفاع بوته از سطح بسترها تا نوک بلندترين ساقه

کاشت و در پیتماس کمترين مقدار

و قطر ساقه در محل طوقه در چهار مرحله (قبل از غدهدهی ،غدهدهی ،بعد از غده-

بود .در حالی که کربن آلی و ماده

دهی و زمان سرزنی) بهوسیله دستگاه سطح برگسنج ،5خطکش و کولیس اندازه-

آلی در ورمیکمپوست و ورمی-

گیري شدند .بعد از برداشت بخش هوايی از محل طوقه ،دو هفته فرصت داده شد

کولیت به ترتیب بیشترين و

تا پوسته غدهچهها سفت شود ،سپس غدهها از داخل گلدانها و از بسترها خارج

کمترين مقدار را داشت (جدول .)1

1

cation exchangeable capacity
Kjeldahl method
3 picnometer method
4
hydrometer method
2

CID-202, USA

28

5

در بین مواد اولیه کمپوست بیشترين
درصد نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و
پرلیت کمترين درصدها را حائز بود.
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مقدار سديم و کلسیم نیز در خاک بیشتر از بقیه مواد مورداستفاده بهعنوان بستر

براي رشد غدهچه از جانب شوري

کاشت بود .بايبوردي و ملکوتی ( )2007در مطالعات خود بیان کردند که باال بودن

ايجاد شود.

درصد نیتروژن ورمیکمپوست در مقايسه با ساير کودها ،احتماالً به دلیل باال بودن
مقدار پروتئین آن میباشد] .[7نتايج حاصل از تجزيه واريانس دادهها اختالف معنی-
داري را در جرم مخصوص ظاهري ،جرم مخصوص حقیقی ،تخلخل بسترها و هم-
چنین مقادير هدايت الکتريکی و اسیديته در سطح احتمال  %1نشان داد .ولی
اختالف معنیداري بین تیمارهاي خاک  +پرلیت  +کمپوست و خاک +پرلیت +
ورمیکمپوست و همچنین تیمارهاي پرلیت +پیت و پرلیت  +ورمیکولیت ازلحاظ
ويژگیهاي گفتهشده مشاهده نشد .بیشترين و کمترين مقدار جرم مخصوص
ظاهري به ترتیب در تیمارهاي خاک و پرلیت بود .جرم مخصوص حقیقی بسترها
در تیمارهاي خاک و پرلیت  +ورمیکولیت به ترتیب بیشترين و کمترين مقدار را
داشت .کمترين مقدار تخلخل در بستر خاک و بیشترين مقدار آن متعلق به بستر
پرلیت بود (جدول.)2
میزان اسیديته به ترتیب زير بود :خاک > پرلیت > خاک  +پرلیت  +کمپوست >
پرلیت  +پیتماس شاهد (جدول .)2اسیديته در محدوده  6/5تا  7/0شرايط مطلوب
براي رشد و نمو غدهچهها ايجاد کرد ،که با نتايج فاکوئین ( )1998همخوانی
داشت] .[14بنابراين بسترهاي حاوي پیتماس که اسیديته کمتري داشتند شرايط
بهتري براي رشد غدهچهها فراهم مینمايد .بیشترين مقدار هدايت الکتريکی در
بستر خاک و کمترين مقدار آن در بستر پرلیت  +ورمیکولیت مشاهده شد و
بسترهاي پرلیت  +پیتماس شاهد و خاک  +پرلیت  +ورمیکمپوست و خاک +
پرلیت  +کمپوست بعد از بستر خاک بیشترين مقدار را داشتند (جدول  .)2با توجه
به کم بودن هدايت الکتريکی در بسترهاي آبکشت به نظر نمیرسد که محدوديتی

تعداد غده در گلدان
بیشترين تعداد غده مربوط به بستر
پرلیت  +پیتماس و کمترين آن در
خاک بود .بین ساير بسترها اختالف
معنیداري مشاهده نشد ،هرچند که
تعداد غده در بستر پرلیت  +خاک
بیش از بستر خاک بود ولی تعداد
آنها در اين تیمار کمتر از ساير
تیمارها بود (شکل-2الف) .با توجه
به اينکه خاک مورد استفاده در اين
آزمايش از کیفیت پايینی برخوردار
بود (جدول  ،)1تولید تعداد کمی
غده در اين تیمار قابل پیش بینی
بود .البته در ساير خاکها نیز ،ديگر
محققان گزارش کردند که در
بسترهاي خاکی ،تعداد غده نسبت
به بسترهاي آبکشت کم

][28،33
بود.

همچنین بیشترين تعداد غدهچه
سیبزمینی در بسترهاي آبکشت
به دست آمد که با نتايج آزمايشهاي

جدول  - 2تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکي بسترهای کشت در تیمارهای مختلف
Table 2 - Analysis of variance for physical properties of culture Medias in different treatments
Mean squares
df
pH

porosity

particle density

bulk density

**0.83
0.12
0.09
3.99

**0.05
0.01
0.1
7.54

**0.96
0.14
0.07
15.91

**0.44
0.01
0.002
7.70

** معنیدار در سطح %1

7
3
21
-

Source of variation
Treatment
Replication
Error
)CV (%
** Significance at 1% level.
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ديگر همخوانی داشت [9،26].غدههايی که در بسترهاي آبکشت رشد کرده بودند،

آبکشت گزارش کردند جذب

کیفیت بااليی ازنظر اندازه و وزن داشتند]، [34دسترسی آسان و تهويه مناسب و کم

تابش در بعضی از طولموجها،

بودن مقاومت فیزيکی از مهمترين عوامل افزايش تعداد مینیتیوبر در بسترهاي

ممکن است حساس به ساختار برگ

آبکشت است( .شکل  -1الف).

و سطح برگ باشد که با افزايش
سطح برگ ،میزان دريافت نور بیشتر

سطح برگ
بیشترين سطح برگ در بسترهاي ،پرلیت  +پیتماس و سپس پرلیت  +پیتماس
شاهد به دست آمد .بسترهاي خاک و خاک  +پرلیت ،کمترين سطح برگ را داشتند
(شکل-1ب) .اسیديته و شوري باال در خاک عامل مهمی در کاهش پارامترهاي
رشدي در بوته هاي سیب زمینی بود ،به طوري که در بستر خاک و همچنین در

شده و فتوسنتز و میزان کلروفیل
افزايش میيابد .درنتیجه عملکرد نیز
افزايش خواهد

][8
يافت.

قطر ساقه در محل طوقه

بسترهاي که به انها خاک اضافه شد ،کاهش چشمگیري در مولفه هاي رشدي بوته-

بیشترين و کمترين قطر ساقه به

هاي سیب زمینی ديده شد .سطح برگ يکی از فاکتورهاي مهم تعیین کننده تولید

ترتیب در بسترهاي پرلیت  +پیت-

گیاه است ،به صورتی که نووِال و همکاران ( )2008طی تحقیقاتی به اين نتیجه

ماس و خاک مشاهده شد که با نتايج

رسیدند که با افزايش سطح برگ ،تولید و عملکرد محصول افزايش میيابد] .[29در

آزمايشهاي حسن پناه و همکاران
][16
داشت

اين تحقیق نیز بیشترين سطح برگ مربوط به بستر پرلیت  +پیتماس بود که اين

( )2008مطابقت

بستر بیشترين سط ح برگ را به خود اختصاص داده بود .در آزمايشی که توسط

-2ب) .طی آزمايشی پژوهشگران

سمیعی و همکاران ( )2005انجام گرفت باالترين سطح برگ را در بسترهاي

قطر ساقه و ارتفاع بوته را در

شکل  -1تأثیر نوع بسترهای کشت بر تعداد غده در گلدان (الف) و سطح برگ (ب)
)Fig 1: The effect of bed- planting cultures on number of tuber per pot (a) and leaf area (b
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بسترهاي آب کشت پرلیت و الیاف بیشتر از شاهد گزارش کردند که به علت رشد
بهتر گیاهچهها در بسترهاي آبکشت ازنظر تخلخل و تهويه مناسب

][26،44
بود.

(جدول .)3وزن و طول غده ها در
بستر خاک به طور قابل مالحظه اي
نسبت به ساير بسترها پايین تر بود.

ارتفاع بوته
شکل (-2الف) نشان میدهد که بیشترين ارتفاع بوته در بستر اک+پرلیت+کمپوست
مشاهده شد .کمترين میزان ارتفاع نیز مربوط به بسترهاي خاک و خاک+پرلیت بود.
طی تحقیقاتی علی و همکاران ( )2003گزارش کردند که در گوجهفرنگی کاربرد
 %50کمپوست ،موجب بیشترين ارتفاع بوته گرديد .تحقیقات انجامشده توسط
مبینی و همکاران ( ،)2009و وئور و همکاران ( )1990نیز اين نتیجه را تأيید
کرد] .[26،43امان اله خان و همکاران ( )2008نیز گزارش کردند کاربرد کمپوست
ارتفاع بوته را افزايش میدهد] .[4اين محققان حضور هورمونهاي تحريک کننده
رشد در کمپوست را يکی از عوامل افزايش ارتفاع میدانند.

همچنین ساير بسترهاي که در آنها
خاک به کار رفته بود (مانند پرلیت +
خاک ،پرلیت  +خاک  +کمپوست و
پرلیت  +خاک  +ورمیکمپوست) از
نظر کم بودن اندازه و وزن غدهچه
در رتبه هاي بعدي قرار داشتند.
نواک و همکاران ( )1996نیز
بیشترين تعداد غدهچه سیبزمینی،
وزن خشک ساقه و وزن غده را در
سیستمهاي

آبکشت

گزارش

کردند] .[30با افزايش اندازهي غده

وزنتر و خشک غده
اختالف معنیداري بین بسترهاي کشت از نظر وزن و طول غده مشاهده شد

سیبزمینی ،وزن خشک غده نیز
افزايش میيابد .هرچند که اختالف

شکل  -2تأثیر نوع بسترهای کشت بر قطر ساقه در محل طوقه (الف) و ارتفاع بوته (ب)
)Fig. 2: The effect of bed- planting cultures on stem basal diameter (a) and plant height (b
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معنیدار چشمگیري بین تیمارها از نظر جرم مخصوص غده نشان نداد ولی

 +کمپوست به دست آمد .تعداد غده

بیشترين و کمترين مقدار اين خصوصیت مربوط به تیمارهاي پرلیت  +خاک +

در بوته و رشد گیاهچه در بسترهاي

کمپوست و خاک بود .وزنتر ،وزن خشک غده و طول ساقه ،با افزايش مقدار

کشت بدون خاک (آبکشت) نسبت

نووال و همکاران ( )2008گزارش کردند که وزنتر غده

به بسترهاي خاکی بیشتر بود .طول،

نیتروژن افزايش

][37
میيابد.

و شاخص سطح برگ در بسترهاي آبکشت بیشتر از بستر خاکی بود.

وزنتر و خشک غده و شاخص

اختالف معنیداري بین تیمار پرلیت  +پیتماس با تیمارهاي خاک ،خاک  +پرلیت

سطح برگ در اين روش بیشتر بود.

و خاک  +پرلیت  +کمپوست به دست آمد ،که بیشترين مقدار قطر طولی مربوط به

بیشترين سطح برگ ،قطر ساقه در

تیمار پرلیت  +پیتماس و کمترين در تیمار خاک بود .تیمارهاي پرلیت  +پیتماس

محل طوقه و تعداد غده در بستر

شاهد و پرلیت  +ورمیکولیت و پرلیت  +خاک بعد از تیمار پرلیت  +پیتماس

پرلیت  +پیتماس به دست آمد که

بیشترين قطر طولی غده را داشتند .باال بودن تعداد و اندازهي غدهها در بسترهايی با

بستر پرلیت  +پیت ماس (با نسبت

اسیديته حدود خنثی با نتايج کورئا و همکاران ( )2008همخوانی داشت].[10

 1:1حجمی( بهعنوان بهترين بستر

نتيجهگيری کلي

بسترهاي کشت از لحاظ جرم مخصوص ظاهري ،جرم

مخصوص حقیقی ،تخلخل،هدايت الکتريکی و اسیديته باهم تفاوت معنیداري در
سطح احتمال  %1داشتند .بسترهاي خاک و پرلیت  +خاک که داراي بیشترين جرم

کشت براي تولید غدهچه سیبزمینی
توصیه
میشود.

مخصوص ظاهري ،جرم مخصوص حقیقی و کمترين تخلخل،هدايت الکتريکی و
اسیديته بودند ،کمترين تعداد غده را داشتند .بیشترين ارتفاع در بستر پرلیت  +خاک
جدول  - 3ویژگي غدهها از نظر کیفي
)Table 3. Quality characteristics of tubers (g /pot
tuber diameter
)(length
)(mm
1
22
17.25
19.08
18.62
29.3
24.35
27.57
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tuber diameters
)(width
)(mm
1
17.2
14.32
16.58
14.5
23.03
17.58
20.36

dry weight of
tubers
)(gr
0.5
2.67
0.94
2.34
1.76
7.73
3.62
7.5

fresh weight
of tubers
)(gr
1
17.34
5.01
15.96
8.97
48.60
22.02
42.30

treatments
soil
perlite
perlite + soil
perlite + soil + compost
perlite + soil + vermicompost
perlite + peat moss
perlite + vermiculite
perlite + peat moss control
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The present study was conducted in a randomized complete block design with eight
ABSTRACT
treatments and four replications. Eight types of potting media including perlite, perlite + vermiculite (1:1
v:v), perlite + peat moss (1:1 v:v), soil + perlite (1:1 v:v), perlite + soil + cow manure compost (4:3:3
v:v), perlite + soil + vermicompost (4:3:3 v:v:v), field soil and perlite + peat moss as conventional
nutrient solution and planting media used in greenhouse (Control). During the growing season, the leaf
area, plant height, stem basal diameter, tuber fresh and dry weight, tuber specific weight and tuber
number per plant were measured. Analysis of variance showed significant differences between treatments
in leaf area index, plant height, tuber number per plant and stem basal diameter. Growth and production
of minituber were low in soil and soil containing medium. Therefore, the Keywords:
productivity of local soil was not corrected by any soil amendments. Soil o animal manure
o hydroponic
containing medium had the highest bulk and particle density, EC and pH and the
o minituber
lowest porosity then produced the lowest number of tubers and fresh and dry
o Peat moss
weight of tubers. The highest number of tubers was produced in perlit + peat
o Perlit
moss treatment. The maximum amounts of plant height were recorded in soil +
o potting bed
perlite + compost treatments. The perlite + peat moss medium (1:1 v:v) is o vermicompost
recommended for production of potato minitubers.
o Potato
o
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