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  ۱۳۸۹ بهار/ اول شماره  / اولسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون 

۱۹  

 
 

  اي  وسيله خيار گلخانه صر غذايي بهتر كشت بر عملكرد و جذب برخي عنااثر نوع بس

  در كشت بدون خاك
  

 
 

 ٢ ناصر هنرجو و٢، احمد محمدي قهساره*١فر نفيسه عالي

  )۲۹/۳/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ؛  ۴/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

 و يكنواخت و كاهش نياز به كـارگر، در          سالمر افزايش عملكرد، توليد محصول      هاي كشت هيدروپونيك با توجه به مزاياي متعدد نظي          سيستم

ها، تأمين عناصر غذايي مورد نياز گياه، بسته به نوع بستر             يكي از نكات مهم براي موفقيت آميز بودن توليد در اين سيستم           . حال گسترش است  

ر كشت بر جذب عناصر غذايي نيتروژن، پتاسـيم و منيـزيم توسـط    اين پژوهش با هدف بررسي اثر بست     . كشت، در طي دوره رشد گياه است      

 بوته در هر تكرار در گلخانـه        ١٠در چهار تكرار و تعداد       آزمايش در قالب طرح كامل تصادفي با پنج تيمار،        . اي صورت گرفت    خيار گلخانه 

  تر كاشـت شـامل كوكوپيـت خـالص،         تيمارهـا شـامل پـنج بـس       . تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحـد خوراسـگان اصـفهان اجـرا شـد             

-و پرليـت ) ٢٠-٣٠-٥٠ و ٣٠-٢٠-٥٠( با دو نـسبت حجمـي   ماس پيت - كوكوپيت – ، پرليت)٥٠-٥٠به نسبت حجمي (كوكوپيت  -پرليت

خصوصيات فيزيكوشيميايي بسترهاي كشت، غلظت نيتروژن، پتاسيم و منيـزيم و عملكـرد گيـاه               . بودند) ٥٠-٥٠به نسبت حجمي   (ماس  پيت

اخـتالف  . داري بين بسترهاي مختلف كاشـت ديـده نـشد     اختالف معنيمحصول خيار، نتايج نشان داد كه از لحاظ عملكرد. گيري شد اندازه

توده گيـاه در بـستر كـشت كوكوپيـت و      به طوري كه بيشترين زيست. توده گياه مشاهده شد از لحاظ زيست)  درصد٥در سطح (داري    معني

داري از لحاظ غلظـت نيتـروژن، پتاسـيم و            هاي خيار رشد كرده در بسترهاي مختلف، اختالف معني          ن بوته بي. دست آمد   كوكوپيت به -پرليت

منيـزيم  .  با اين وجود، بيشترين غلظت نيتروژن و پتاسيم در مراحل دوم و سوم نمونه برداري، در كوكوپيت مشاهده شد                   .منيزيم مشاهده نشد  

به طور كلي، بهترين غلظت عناصر غـذايي        . تمامي بسترها از غلظت بحراني كمبود آن بيشتر بود        برداري، در     گياه در مراحل اول و دوم نمونه      

  .هاي هيدروپونيك استفاده شود تواند به عنوان بستر كشت مناسب خيار در سيستم دست آمد كه مي و عملكرد در بستر كشت كوكوپيت به

  

  اي، عناصر غذايي  خيار گلخانه ،ماس پيتهيدروپونيك، كوكوپيت، پرليت،  :  كليدي هاي واژه

  

  

  مقدمه

رسي و توليد خارج از فصل       اي به منظور پيش      گلخانه هاي  كشت

 روز بـه روز در      ، همانند بسياري از كـشورهاي جهـان       ايران،در  

 ميليون هكتـار    ۷۲/۰ايران با سطح زير كشت       .حال توسعه است  

ر  ميليون تن سبزي يكـي از كـشورهاي غيـ          ۵/۱۵و توليد ساالنه    

 ،در ايـن ميـان    . )۲ (آيد  پيشرفته در زمينه كشاورزي به شمار مي      

 متعـدد نظيـر   پرورش گياهان در بسترهاي كشت به دليل مزاياي         

هـا و آفـات و افـزايش          كنترل تغذية گياه، كاهش بـروز بيمـاري       

 در حـال    كميت و كيفيـت محـصول نـسبت بـه كـشت خـاكي             

   عنوان  خصوصيات مواد مختلف مورد استفاده به     . گسترش است 
  

 اصفهانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان شناسی، دان دانشجوی کارشناسی ارشد خاک. ۱
  شکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهانشناسی، دان ار گروه خاکياستاد. ۲

  alifar_n@yahoo.com: ، پست الكترونيكيمسئول مكاتبات : *
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۲۰  

بر رشد گياه و توليد  بستر كشت، به طور مستقيم و غير مستقيم،

بنـابراين، يكـي از مهمتـرين عوامـل در          ). ۱۶(محصول اثر دارد    

انتخـاب بـستر كـشت     ايجاد يك سيـستم كـشت بـدون خـاك،    

، ذرات تجزيـه شـدة مـواد آلـي     ماس پيت). ۱۳( باشد مناسب مي

نوع تركيب و   . شود  است كه در مناطق مرطوب و سرد ايجاد مي        

pH       ۵(مواد تشكيل دهندة آن در انواع مختلف، متفاوت اسـت .(

كوكوپيت يك تركيب حاصل از فرايندسازي پوستة ميوة نارگيل         

 مـاس   پيـت اي اسـفنجي و شـبيه         باشد كه از نظر فيزيكي ماده       مي

هاي اخير به مقدار بسيار زيادي در         اين ماده در سال   ). ۱۲(ت  اس

هاي اخير در آمريكـا       صنعت باغباني در اروپا، استراليا و در سال       

كوكوپيـت از  ). ۱۰( و كانادا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت     

هاي مساوي ليگنين و سلولز تشكيل شده است و غنـي از              نسبت

هـن، منگنـز، روي و مـس        مصرف به ويژه آ    پتاسيم و عناصر كم   

به علت غلظت زياد پتاسيم در كوكوپيت مورد اسـتفاده   . باشد  مي

ها  به عنوان بستر كشت، مصرف كودهاي پتاسيمي در اين سيستم

  ). ۱۴(كاهش يافته است 

همچنـين  . پرليت، آلومينوسيليكاتي با منشأ آتشفشاني اسـت         

). ۱(شـد  با اين ماده داراي گنجايش تبادل كـاتيوني زيـادي نمـي       

آن يش زهكشي بـستر كـشت و بهبـود تهويـة            پرليت باعث افزا  

  ).۱۱(شود  مي

ها   ها در كشت بدون خاك درگلخانه       براي توليد موفق سبزي      

احتياج به ذخيـره كـافي از مـواد غـذايي در بـسترهاي مختلـف           

ــي   ــاه م ــد گي ــه از رش ــر مرحل ــشت در ه ــد ك ــار ). ۷( باش   خي

(Cucumis sativus L.)اي  رين محصوالت گلخانـه  يكي از مهمت

رشد مناسب خيار، بـه حفـظ تعـادل    . شود در ايران محسوب مي  

اي در مراحـل مختلـف رشـد رويـشي و زايـشي               مطلوب تغذيه 

فـسفر، پتاسـيم،     نياز اين گياه به عناصـر نيتـروژن،       . بستگي دارد 

نيتروژن از مواد اصلي مـورد   .كلسيم، منيزيم و گوگرد زياد است    

و بيـشتر از سـاير عناصـر در تغذيـة گيـاهي             باشـد     نياز گياه مي  

پتاسيم بـه مقـدار زيـاد بـراي رشـد مناسـب و           . شود  مصرف مي 

هـاي    در محيط . باشد  عملكرد باال و كيفيت مطلوب مورد نياز مي       

كشت بدون خاك، كمبود پتاسيم بسيار متداول اسـت، بـه ويـژه             

زماني كه مقدار پتاسيم اضافه شـده بـه محلـول غـذايي ناكـافي               

هاي كشت بدون خاك به مراتـب         كمبود منيزيم در سيستم   . باشد

) ۲۰۰۲(آباد و همكـاران   ).۴(هاي خاكي است  تر از كشت رايج

در كوكوپيـت بـه    اظهار داشتند كه فسفر و پتاسيم قابـل جـذب  

ــب از ــا ۲۸/۰ ترتي ــا ۹۷/۲ و mol/m3 ۸۱/۲ ت  mol/m3 ۶۶/۵۲ ت

   مـــاس پيـــتمتغيـــر بـــوده كـــه نـــسبت بـــه بـــستر كـــشت 

)mol/m3 ۲۶/۰= K وmol/m3 ۰۵/۰ =P (    بـسيار بيـشتر اسـت .

نشان داد كه كوكوپيت و زئوليت باعث افزايش        ) ۱۳۸۵(صابري  

فرنگي چـري      گوجه ةغلظت پتاسيم و منيزيم در شاخساره و ميو       

همچنين جذب پتاسـيم و منيـزيم در بـستر كوكوپيـت و             . شدند

  . بسترهاي حاوي زئوليت افزايش يافت

اي و    هـاي گلخانـه      روز افـزون كـشت     با توجه به گـسترش       

ها، پژوهش حاضر با هدف   استفاده از بسترهاي كشت در گلخانه     

 پتاسـيم و منيـزيم       مطالعة اثر نوع بستر كشت بر جذب نيتروژن،       

و تعيين بهترين بستر صـورت   توسط خيار در كشت بدون خاك     

  .گرفت

  

  ها مواد و روش

تيمـار در چهـار     اين تحقيق در قالب طرح كامل تصادفي با پنج          

 بوتـه گيـاه خيـار در هـر تكـرار، در گلخانـه               ۱۰تكرار و تعداد    

تحقيقاتي دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان در يـك دوره كـشت     

گـراد     درجه سانتي  ۲۸متوسط دماي گلخانه    . شش ماهه اجرا شد   

بـسترهاي كـشت بـا      .  درصـد بـود    ۱/۳۷-۲/۶۱و رطوبت نسبي    

-، پرليـت  %۱۰۰ت  كوكوپيـ : هاي مختلف حجمـي شـامل       نسبت

 به نـسبت    ماس  پيت-كوكوپيت-، پرليت %۵۰كوكوپيت به نسبت    

% ۵۰ به نسبت    ماس  پيت-كوكوپيت-، پرليت ۳۰% -% ۲۰ -% ۵۰

 % ۵۰ - % ۵۰ بــه نــسبت مــاس پيــت-و پرليــت % ۲۰ -% ۳۰ -

هاي فشرده شدة كوكوپيت قبـل از اسـتفاده از ايـن              بلوك. بودند

بـستر  . ز و حجـيم شـوند  ماده، با آب خيسانده شد تـا كـامالً بـا          

 كامالً به صورت يكنواخت درآمد و روي بـستر          ماس  پيتكشت  

براي كـشت از    . گونه عملياتي صورت نگرفت     كشت پرليت هيچ  

  متــر   ســانتي۳۰متــر در   ســانتي۱۰۵×۳۰هــايي بــه ابعــاد  كيــسه
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  ... وسيله بر عملكرد و جذب برخي عناصر غذايي بهاثر نوع بستر كشت  

۲۱  

  )ppm( هاي مختلف رشد در سيستم كود آبياري  فرمول غذايي مورد مصرف در هفته.۱جدول 

  N  P  K  Ca  Mg  Fe  Zn  Mn  Cu  Mo  B  فتهه

  اول تا سوم

  سوم تا انتها

۲۳۵  

۱۸۵  

۲۰۰  

۵۰  

۲۰۰  

۳۰۰  

۵۰/۳۶  

۵۰/۳۶  

۱۰/۸  

۱۰/۸  

۸۰/۳  

۸۰/۳  

۳۵/۰  

۳۵/۰  

۸۰/۱  

۸۰/۱  

۱۴/۰  

۱۴/۰  

۱۵/۰  

۱۵/۰  

۳۰/۰  

۳۰/۰  

  

  هاي فيزيكوشيميايي مواد استفاده شده در تهيه بسترهاي كشت  ويژگي.۲جدول 

  بستر كشت آلي
 EC  

(dS/m)   
pH 

 CEC  

(cmol+/kg)  

  وزن مخصوص ظاهري

 (g/cm3)   

 خلل و فرج كل

(cm3/cm3)   

  داري رطوبت ظرفيت نگه

 (cm3/cm3)   

  ۵۶/۰  ۸۸/۰  ۱۵/۰  ۰  ۰/۴  ۶۰/۱  پرليت

  ۸۶/۰  ۹۳/۰  ۰۷/۰  ۱۱۹  ۱/۴  ۲۰/۲  ماس پيت

  ۸۷/۰  ۹۷/۰  ۱۱/۰  ۴/۶۴  ۷/۵  ۹۰/۲  كوكوپيت

  

 بوتـة  ۲سه بـراي   ليتر استفاده شد كـه هـر كيـ         ۴۲و به گنجايش    

 ۴۰۰از گچ و سوپر فسفات هر كدام به ميزان          . بودخيار مناسب   

 گـرم بـه دليـل پـر كـردن           ۷۰۰گرم و سولفات پتاسيم به ميزان       

هـاي تيمارهـا اضـافه         به مخلوط  pHهاي تبادلي و تعديل       سايت

هاي مختلف بـستر كـشت، بـا          ها با تركيب    سپس كيسه ). ۱(شد  

. ها با منگنه بسته شـد       درب كيسه هاي ذكر شده پر شده و         نسبت

در روي  . ها بـه صـورت تـصادفي در گلخانـه چيـده شـد               كيسه

  . متر ايجاد شد  سانتي۵/۳ها دو حفره به ابعاد حدود  كيسه

 به طور Nasim بذور خيار رقم ۱۳۸۶ بهمن ماه ۱۸در تاريخ    

در مورد بذور كاشته شده، وزن      . ها كاشته شدند    مستقيم در كيسه  

 درصد و جوانه زنـي      ۱۰۰ گرم، درجه خلوص     ۱عادل   دانه م  ۲۸

چكـان بـه      همچنين داخل هر حفـره يـك قطـره        .  درصد بود  ۹۹

. منظور تزريق محلول غذايي به داخل بستر كشت قرار داده شـد           

متري ايجاد شد تـا بـه          سانتي ۴ها دو تا سه شكاف       در زير كيسه  

دور آبياري، دماي محـيط و رطوبـت        . عنوان زهكش عمل نمايد   

فرمول غذايي مـورد    . شد ثابت در نظر گرفته      اشباع براي تيمارها  

.  ارائه شده اسـت    ۱ جدولهاي مختلف رشد در       استفاده در هفته  

آب و محلول غذايي در تانكرهاي پالستيكي و به صورت تحت           

  .هاي كشت منتقل شد فشار به كيسه

 خصوصيات فيزيكوشيميايي مواد استفاده شـده در        ۲ جدول   

 غلظت عناصر غذايي    ۳ جدولهاي كشت گياه خيار و      تهيه بستر 

بيـشترين غلظـت عناصـر      . دهد  بسترها قبل از كشت را نشان مي      

   .غذايي قبل از كشت مربوط به بستر كوكوپيت بود

بـه فاصـله    (برداري از ميوه خيار در سه مقطـع زمـاني             نمونه   

بـا اسـتفاده از     (انجام شده و غلظت نيتروژن      ) ماه از يكديگر    يك

بـا اسـتفاده از دسـتگاه       (، پتاسـيم    )وش متداول تقطير كجلـدال    ر

هـا تعيـين      در نمونـه  ) وسيلة تيتراسيون   به(و منيزيم   ) جذب اتمي 

ــد ــصوصيات   . گرديـ ــار و خـ ــصول خيـ ــين وزن محـ همچنـ

نتايج . گيري شد  فيزيكوشيميايي بسترها در انتهاي آزمايش اندازه     

 تجزيـه   EXCEL و   SPSS اين تحقيق بـا اسـتفاده از نـرم افـزار          

  .آماري شده و مورد مقايسه قرار گرفت

  

  نتايج

 ٨٢/٦(بيشترين عملكـرد ميـوه در بـسترهاي كـشت كوكوپيـت             

 كيلوگرم در هر    ٥٤/٦(كوكوپيت  -و پرليت ) كيلوگرم در هر بوته   

مشاهده گرديد، اگرچـه از نظـر آمـاري تيمارهـا اخـتالف          ) بوته

  ).١ شكل(داري نداشتند  معني

   بر ميزان نيتروژن، پتاسيم و منيـزيم        همچنين بسترهاي كشت     
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  غلظت عناصرغذايي بسترها قبل از كاشت. ۳جدول

Zn Mn Cu  Fe Mg Ca K P 

    (mg/kg)    

N 
(%)  

بسترهاي 

 كشت

۲۴۴ ۴/۵۷ ۲۲/۱ ۲۲۴ ۱۹۶۰ ۱۸۰۰ ۹۸۳۴ ۵۰۸ ۷۰/۰  Co  

۱۵۱ ۷/۲۴ ۵۱/۰ ۹۹ ۸۹۸ ۱۰۵۳ ۴۲۰۴ ۳۶۵ ۴۶/۰ P-Co 

۱۲۲ ۵/۱۲ ۲۴/۰ ۱۱۴ ۵۹۲ ۸۳۵ ۱۹۲۲ ۳۳۰ ۳۷/۰ P-Co-Pm1 

۱۰۱ ۶/۱۶ ۳۳/۰ ۱۰۶ ۶۸۴ ۸۹۱ ۲۶۶۸ ۳۳۴ ۴۵/۰ P-Co-Pm2 

۷۱ ۳۵/۳ ۰۳/۰ ۱۲۵ ۳۵۲ ۶۶۳ ۱۲۴ ۳۰۳ ۳۱/۰ P-Pm 

Co-*: ،كوكوپيت P-Co: كوكوپيت -پرليت   ،P-Co-Pm1 :۳۰-۲۰-۵۰ (ماس  پيت - كوكوپيت -پرليت(%   ،P-Co-Pm2 :مـاس   پيـت  - كوكوپيـت  -پرليت) ۳۰-۵۰- 

۲۰(% ،P- Pm :ماس پيت -پرليت  

  

 
  اي  اثر بستر كشت بر عملكرد خيار گلخانه.۱شكل

Co-* :  ،كوكوپيتP-Co :كوكوپيت،   -پرليت P-Co-Pm1 :كوكوپيت -پرليت - 

-۵۰ (مـاس   پيت - كوكوپيت -پرليت: P-Co-Pm2،   %)۳۰-۲۰-۵۰ (ماس  پيت

۳۰- ۲۰(% ،P- Pm :ماس پيت -پرليت  

با اسـتفاده از    % ۵دار در سطح      نيوجود حروف مشابه بيانگر عدم اختالف مع      

 .باشد آزمون توكي مي

  

اگرچه بيشترين غلظـت    . داري را نشان ندادند     گياه اختالف معني  

-هاي پرليت   برداري در بستر كشت     نيتروژن در مرحلة اول نمونه    

 و  ۳۰-۲۰-۵۰ و ۲۰-۳۰-۵۰هـاي     كوكوپيت به نسبت  -ماس  پيت

  .ددر مراحل بعدي در بستر كشت كوكوپيت مشاهده ش

در بستر   برداري بيشترين ميزان پتاسيم در اولين مرحله نمونه         

كوكوپيـت و در مراحـل بعـدي در بـستر كـشت             -كشت پرليت 

بـرداري،   در هر سه مرحلـه از نمونـه       . كوكوپيت مشاهده گرديد  

 كوكوپيـت -بيشترين مقدار منيزيم گياه در بـستر كـشت پرليـت          

نيزيم گيـاه بـاالتر      م حد بحراني كمبود  اين ميزان از    . دست آمد   به

  .بود

 
  بحث

با مقايـسة عملكـرد گيـاه خيـار در بـسترهاي مختلـف كـشت،                

گردد كه بيـشترين ميـزان عملكـرد در بـستر كـشت               مشاهده مي 

داري بـا سـاير       دست آمد، اگر چـه اخـتالف معنـي          كوكوپيت به 

گيـاه در   ) زيـست تـوده   (بيشترين بيوماس   . بسترها مشاهده نشد  

گيري مشاهده شد كه با بستر كشت         هبستر كشت كوكوپيت انداز   

ـ        كوكوپيت اختالف معني  -پرليت سترها دار نداشت ولي با ساير ب

تـوان    اين نتايج را مي   . نشان داد % ۵داري در سطح      اختالف معني 

هاي فيزيكي مناسب كوكوپيت مانند تخلخل مناسب و          به ويژگي 

 كـه   طور  همانهمچنين  . داري رطوبت باال نسبت داد      ظرفيت نگه 

شود ميزان عناصر غذايي قابل جذب در          مشاهده مي  ۳ جدول   در

 بنـابراين احتمـاالً   .كوكوپيت بسيار بـاالتر از سـاير بـسترها بـود     

آب و عناصـر غـذايي گيـاه     كوكوپيت محيط مناسبي براي تأمين  

 سـبب   مـاس   پيـت استفادة طـوالني مـدت از       . فراهم كرده است  

كيبـاتي كـه    تـوده در تر     زيـست كاهش  . گردد  فشرده شدن آن مي   

  دليــل كــاهش   مــاس بــوده ممكــن اســت بــه     داراي پيــت
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  ... وسيله بر عملكرد و جذب برخي عناصر غذايي بهاثر نوع بستر كشت  

۲۳  

  توسط خيار گلخانه اي نيتروژن، پتاسيم و منيزيم) درصد(مختلف كاشت بر غلظت  اثر بسترهاي .٤جدول

  مرحله سوم  مرحله دوم  مرحله اول
  تيماربستر كاشت

  زيست توده

 N K Mg N K Mg N K Mg )گرم(

             
Co  1075a ۵۱/۱  a ۷۶/۳  a ۷۶/۲  a ۸۲/۳  a ۳ a ۱/۲  a ۸۵/۳  a ۸۱/۲  a ۹/۰  a 

P-Co  928 ab ۷۲/۱  a ۲۵/۴  a ۹۸/۱  a ۲۲/۳  a ۶۳/۲  a ۲۲/۲  a ۳۸/۳  a ۷۵/۲  a ۹۶/۰  a 

P-Co-Pm(50-20-30 v/v)  695b ۱۴/۲  a ۱۸/۴  a ۶۸/۱  a ۷۵/۳  a ۶۹/۲  a ۵۲/۲  a ۴۱/۳  a ۶۸/۲  a ۹۶/۰  a 

P-Co-Pm(50-30-20 v/v)  726b ۳۳/۲  a ۷۹/۳  a ۴/۲  a ۴۵/۳  a ۹۳/۲  a ۵۸/۲  a ۵۲/۳  a ۶۷/۲  a ۰۷/۱  a 

P-Pm(50-50)  655b ۳۵/۱  a ۱۴/۴  a ۲۶/۴  a ۸۹/۲  a ۹۵/۲  a ۰۶/۳  a ۹۶/۲  a ۵۵/۲  a ۳۸/۱  a 

  .باشد كي مي درصد با استفاده آزمون تو۵دار در سطح  دار و حروف مشابه عدم اختالف معني متفاوت بيانگر اختالف معنيدر هر ستون وجود حروف  : *

Co ** : ،كوكوپيتP : ،پرليتPm :ماس پيت 

  

مارونـا و    - تراكـا  .مـاس باشـد    دليل فشردگي پيت    تهوية بستر به  

فرنگــي را در  نيــز بــاالترين عملكــرد گوجــه) ۲۰۰۵(همكــاران 

نتايج . كوكوپيت و كوكوپيت به دست آوردند     –بسترهاي پرليت   

در بــستر فرنگــي را  بيــشترين عملكــرد گوجــه) ۱۳۸۵(صــابري 

 ميكا و پـس از آن در بـستر كـشت كوكوپيـت و               -كشت پرليت 

بيــشترين وزن خــشك انــدام هــوايي را در تيمــار كوكوپيــت و 

  . دست آورد  ميكا به-پرليت

در بـسترهاي    غلظت عناصر غذايي نيتروژن، پتاسيم و منيـزيم         

برداري، در هيچ يـك از تيمارهـا    كشت در مراحل مختلف نمونه  

ا ايـن حـال بـاالترين غلظـت نيتـروژن گيـاه در              ب. دار نشد   معني

-بــرداري مربــوط بــه بــستر كــشت پرليــت  مرحلــة اول نمونــه

و در % ۲۰-۳۰-۵۰ بـه نـسبت حجمـي    مـاس  پيـت  -كوكوپيـت 

، در بـستر كـشت كوكوپيـت    برداري مراحل دوم و سوم از نمونه    

شود بيشترين   مشاهده مي۳ كه در جدول طور  همان. مشاهده شد 

باشد كه احتمـاالً       مربوط به بستر كوكوپيت مي     ميزان نيتروژن كل  

بـه ايــن دليــل بيــشترين ميــزان نيتــروژن گيــاه در بــستر كــشت  

بيشترين ميزان غلظـت پتاسـيم گيـاه در         . شود  كوكوپيت ديده مي  

كوكوپيت -برداري مربوط به بستر كشت پرليت      مرحلة اول نمونه  

. و در ســاير مراحــل در بــستر كــشت كوكوپيــت مــشاهده شــد

شود، مقدار پتاسـيم قابـل         مشاهده مي  ۳ كه در جدول     طور همان

) mg/kg ۹۸۳۴(جذب در كوكوپيـت بـه مقـدار قابـل تـوجهي             

رسد كوكوپيت بـه علـت        به نظر مي  . بيشتر از ساير تيمارها است    

پتاسيم قابل جذب باال، توانسته پتاسيم را به تدريج آزاد كـرده و             

ر داشت كـه ميـزان      اظها) ۱۹۸۸(بونت  . در اختيار گياه قرار دهد    

فسفر و پتاسيم در بيـشتر انـواع كوكوپيـت از محـدودة غلظـت               

. كنـد   هاي رشد آلي تجاوز مـي       استاندارد اين عناصر براي محيط    

در مورد كشت كاهو در سه بستر       ) ۲۰۰۵(نتايج گال و همكاران     

 بـااليي را  N و Kكشت پرليت، كلينوپتيلواليت و زئوليت، ميزان   

. در مقايـسه بـا سـايرتيمارها نـشان داد         در بستر كشت زئوليـت      

شـود، مقـدار منيـزيم در          مشاهده مـي   ۴ جدول كه در    طور  همان

برداري در تمامي بسترهاي كـشت و در   مراحل اول و دوم نمونه 

-كوكوپيـت و پرليـت    -هـاي پرليـت     مرحلة سوم در بستر كشت    

ــت ــت-كوكوپي ــاس پي ــدود%) ۲۰-۳۰-۵۰ (م ــت ةاز مح  غلظ

مطلـوبترين ميـزان منيـزيم گيـاه در     .  بـود استاندارد منيزيم بيشتر  

. برداري در بستر كشت كوكوپيت مشاهده شد       مرحلة سوم نمونه  

 در  K/Mgشـود، نـسبت        مشاهده مـي   ۳ كه در جدول     طور  همان

مـاس   پيـت -بستر كشت كوكوپيت نسبت به بستركـشت پرليـت        

اين نـسبت در بـسترهاي كـشت كوكوپيـت،          . كاهش يافته است  

، %)۳۰-۲۰-۵۰ (مـاس   پيت-كوكوپيت-تكوكوپيت، پرلي -پرليت

 مـاس   پيت-و پرليت %) ۲۰-۳۰-۵۰ (ماس  پيت-كوكوپيت-پرليت

بـا كـاهش    . باشـد    مـي  ۳۵/۰ و   ۹/۳،  ۲/۳،  ۶/۴،  ۵به ترتيب برابر    

نسبت پتاسيم بـه منيـزيم در بـسترهاي كـشت، افـزايش ميـزان               
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۲۴  

شـود، كـه احتمـاالً بـه دليـل اثـرات              منيزيم در گياه مشاهده مي    

بيـشترين  ) ۱۳۸۵(صـابري   . باشـد   م بر منيـزيم مـي      پتاسي يتيّضد

غلظت منيزيم اندام هوايي را در تيمـار كوكوپيـت و تيمارهـاي             

داري از نظـر      دست آورد، اگرچه اختالف معني      حاوي زئوليت به  

 .غلظت منيزيم انـدام هـوايي بـين ايـن تيمارهـا مـشاهده نـشد               

بـه  همچنين نتايج نشان داد كه در مراحـل ابتـدايي رشـد، گيـاه               

به طور كلي با توجه     . نياز داشته است   Mgو   Kميزان باالتري از    

به نتايج حاصل از اين تحقيق، بهترين عملكرد و ميـزان عناصـر             

  هـــاي كوكوپيـــت و  غـــذايي گيـــاه خيـــار در بـــستر كـــشت

 كوكوپيـت مـشاهده شـد و بـا توجـه بـه خـصوصيات                -پرليت

اي فيزيكي و شيميايي مناسب آن به عنـوان بـستري مناسـب بـر             

  .شود كشت گياه خيار پيشنهاد مي
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