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حاوي ضایعات کشاورزيبدون خاكتهیه شده در بستر (Lycopersicon esculentum)بررسی نشاء گوجه فرنگی

3مهین ناطقو2، ساسان راستگو*1محمد هدایت 

، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.دانشجوي سابق کارشناسی-3دانشگاه خلیج فارس، بوشهر. استادیار گروه علوم باغبانی،-2و1
m.hedayat@pgu.ac.ir*نویسنده مسئول:

چکیده
یافت می شود، آزمایشی به استان بوشهر در و جلبک نخل خرما ،، کنجدکه ضایعات کشاورزي از قبیل کاه گندمنظر به این
بستر 17از تیمارها عبارتندانجام شد. بر تولید نشاء گوجه فرنگی رقم گیالسی زردکشتبستر هايمختلف انواع منظور بررسی 

بذرهاي وتهیه به طور خالص کوکوپیت و با کوکوپیت 1:2و 2:1، 1:0،1:1به نسبت هايو جلبککاه، کنجد، خرماکشت شامل 
وخساره اشطول و میزان سطح برگ،ندمورد بررسی قرار گرفتحاصله روز، نشاءهاي49. پس ازشدندکاشته درون این بسترها 

اندازگیري شده در بیشتر صفاتنتایج اندازه گیري شد.و ریشه اندام هواییخشک و، وزن تر خسارهاش، قطر برگ، تعدادریشه
جلبک به ،2به 1نسبتبه بستر ترکیبی که نشان دادو خشک اندام هوایی، وزن تر خسارهاشقطر وطولسطح برگ،شامل

خرما به 1به 1بیشترین میزان وزن تر و خشک ریشه در بستر ترکیبی . شتدابا سایر تیمارها اختالف معنی داري کوکوپیت
با .حاصل شدکنجد ضایعاتبیشترین تعداد ریشه در بستر کشت کوکوپیت و طول ریشه در بستر کشت.کوکوپیت بدست آمد

جایگزین مناسبی براي بستر ،کاهش آلودگی محیط زیستدضمنمی توانکشاورزيکاربرد ضایعات،مدهتوجه به نتایج به دست آ
کشت باشد.

و نخل خرماگوجه فرنگی، کاه، کنجد، کوکوپیت، کشاورزيجلبک، ضایعاتبستر کشت،کلمات کلیدي:
مقدمه

Lycopersicon)فرنگیگوجه esculentum L.)ویتامین ازغنیگیاهاین.استاز نظر تغذیه ایارزشبازراعیگیاهانازیکی
هاياکسیدانآنتیمهمترینازکهبودهلیکوپنتوجهیقابلریداداراي مقچنیناست. همکلسترولازعاريوفیبرها و

ه بتابستانهمحصوالتجزءوداردخاکیواقلیمیمختلفشرایطبهیوسیعسازگاريگیاهمحسوب می گردد. اینکاروتنوئیدي
در خارج از فصل معمول، یعنی این گیاه،کشورجنوبیگرمسیري در استان هاي .داردطوالنیرشدفصلبهنیازکهرودمیشمار

. استداراي ارزش اقتصادي باالیی خارج از فصل به بازار گوجه فرنگیعرضهزیرا .آن رونق زیادي داردکشت ،پاییز و زمستان
پس براي تولید و عملکرد .قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل به حساب می آیدمهم ترینبوشهر به عنوان استاندر این راستا 

به روش هاي به ویژه در تهیه نشاءهاي جدیدفن آورياستفاده از بنابر این باال دارد.گوجه فرنگی نیاز به نشاء با کیفیت بهتر
کشت تولید بسترهايدر نینچهم.می باشد. استو ... رو به گسترش هاي تهیه نشاءگلخانهسینی ها واستفاده از انواع ، مکانیزه

و بقایاي کشاورزي پس ماندهايطرفی از که به طور عمده وارداتی است، استفاده می گردد.کوکوپیت، پیت و پرالیت ازنشاء 
و برگ نخل خرما در این استان به وفور ، جلبک دریاییکنجدضایعات گندم، از محصول هاي مختلف از جمله کاه گیاهی فراوانی 
ضایعات آسیاب شده زیتون به عنوان جایگزین مناسب بسترکشت پیت جهت تولید از) 2010آلتیري و همکاران (یافت می شود. 

در موفقیت آمیزي اییافزودن مواد مغذي به بستر کشت می تواند کارباتوت فرنگی استفاده نمودند و نشان دادند که این ضایعات 
) با بررسی اثر شوري و تخلخل کمپوست تولیدي از لجن فاضالب بر رشد گوجه فرنگی، 2010چن و همکاران (د. تولید داشته باش

کمپوست حاصل از لجن فاضالب به تنهایی به عنوان بسترکشت مناسب جهت تولید این سبزي ها می ،فلفل و خیار نشان دادند
کشت به جاي پشم ) با جاي گزینی ضایعات پوسته بادام به عنوان بستر 2005اورستارازو و همکاران (ه قرار گیرد.تواند مورد استفاد

سنگ نشان دادند که ضایعات پوسته بادام به دلیل بی ضرر بودن براي محیط زیست نسبت به پشم سنگ به عنوان جاي گزین قابل 
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از ضایعاتاستفادهبا)1392و همکاران (احمدي دهجو)1387امی و همکاران (مقبولی در بستر کشت هاي بی خاك به کار رود. 
آزمایشی در رابطه بنابر این با توجه به نیاز سنجی انجام شدهکردند.گوجه فرنگیدر کشت بدون خاك، تولید محصول کشاورزي

در مجموع سعی شد که بتوان با استفاده از.گرفتکشت هایی متشکل از ضایعات گیاهی رایج جهت تولید نشاء انجام بستر با اثر 
مناسب یترکیب،بین برده می شوندازگیاهی در منطقه که بی ارزش به حساب می آیند وکشاورزي قابل دسترسپس ماندهاي

هدف شد.فرنگیتوان موجب کاهش هزینه هاي اولیه تولید براي پرورش نشاء گوجه میدست آورد. بدین وسیلهبه براي تهیه نشاء 
تولید نشاء گیاهی موجود در منطقه جهتپس ماندهايبا استفاده ازمختلفکشت هاي بستر بررسی نیزاز اجراي این آزمایش

.با کیفیت مطلوب کشاورزي استگوجه فرنگی 

مواد و روش ها
روز 49بوشهربه مدت واقع در دشتستان استاندانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارسگلخانهدراین پژوهش

جهت تهیه مخلوط هاي مختلف تهیه شده در دانشکده بود.گیالسی زردمرقاین آزمایش مورد نیاز گوجه فرنگیبذر انجام شد.
با کوکوپیت یترکیبو خالصبه طور کوکوپیتو جلبک،شامل کاه، کنجد، خرمابسترهاي کشت تهیه نشاء از مواد گوناگونی 

و خرما از مزارع و باغات اطراف دانشکده، جلبک متشکل از چند ، ضایعات کنجدگندمر شامل کاهتمواد اولیه تهیه بس.تهیه شد
این یتیمارهاگونه جلبک قهوه اي و سبز از سواحل خلیج فارس و کوکوپیت بسته بندي شده اندونزیایی مورد استفاده قرار گرفت. 

و کوکوپیت خالص به ترکیبکوکوپیتبا2:1و 1:2، 1:1، خالصوجلبک به نسبت هاي ه، کنجد، خرماکامخلوط شامل پژوهش
کش بنومیل،در هر خانه از بذر پس از ضد عفونی با قارچکاشتبراي .ندشدتوزیع سینی هاي کشت نشاء یونولیتی عنوان شاهد در

پسروز یک بار انجام شد.10ر بار محلول پاشی با کود کامل با فاصله زمانی هسهپس از رویش .شدکاشتعدد بذر 2سینی کشت
، قطر ساقه، تعداد ریشه، برگ، تعدادریشهوطول ساقهو میزان سطح برگ،یافتهآزمایشگاه انتقال به حاصله نشاءهاي،روز49از

، میانگین طول دستگاه سطح برگ سنجبا سطح برگازه اند.و مورد مقایسه قرار گرفتاندازه گیري ساقه و ریشه و خشک وزن تر 
. دشاندازه گیريیقترازودقو خشک ساقه و ریشه به وسیله وزن تر ، قطر ساقه با کولیس ورنیهساقه و ریشه ها توسط خط کش،

در این آزمایش .دشاندازه گیريترازوا ، وزن آن ها بدرجه سانتی گراد70ساعت در آون با دماي 48وزن خشک نمونه ها پس از 
مقایسه میانگین ها با استفاده از . انجام شدتجزیه داده ها SASنرم افزارتوسطتکرار5تیمار و17با تصادفیکامالًقالب طرح 

درصد ارزیابی شد.5در سطح آزمون چند دامنه اي جدید دانکن 
نتایج و بحث

به 1ترکیب ،نشان داد که بهترین بستر کشتگوجه فرنگی و قطر ساقه سطح برگ تجزیه واریانسنتایجدر پژوهش انجام شده 
. بیشترین میزان وزن )1(جدولدرصد اختالف معنی داري با سایر تیمارها داشت5بوده کهدر سطح آماري کوکوپیت به جلبک2

سایر تیمارها اختالف تیمار شاهد، باجلبک به کوکوپیت بدست آمد که به جز با2به 1تر و خشک شاخساره نیز در بستر ترکیبی 
حاصل شد که با نسبت جلبک به کوکوپیت 2به 1در بستر کشت خسارهاشطول ترینندبلنچنیهم.)1(جدولمعنی داري نشان داد

قاسمی و .)1(جدولاما با سایر تیمارها اختالف معنی داري نشان داد، تفاوت معنی داري نداشتجلبک و کوکوپیت 1به 1ترکیبی 
جهتکشتبسترهايمناسبجایگزینعنوانبهکشاورزيتأثیر ضایعاتبررسی) در1386خلیفه (وموکهن) و 1390همکاران (

دراسنا و پافیلی با کاشت دو گیاه زینتی)1388تدهکائی و غالمی (پاداشکردند.مشاهدهمشابهینتایجفرنگی،گوجهنشاءتولید
) از2010وهمکاران(آلتیري.کشاورزي، رشد مطلوب تري از بسترهاي تجاري بدست آوردضایعاتدر بسترهاي متشکل از 

ایندادندکهنشانونمودنداستفادهفرنگیتوتتولیدجهتپیتکشتبسترمناسبگزینجايعنوانبهکشاورزيضایعات
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. شتحاضردابا پژوهشسوییهم. این نتایج نشان از داشته استآمیزيموفقیتنتایجکشتبستربهمغذيموادافزودنباضایعات
فراهم کرده است.نشاءگوجه فرنگیرشدبراياز نظر تغذیه اي مناسبی به نظر می رسد بستر ترکیبی از جلبک و کوکوپیت محیط

زردگیالسیرقمفرنگیگوجهدرمطالعهموردبر صفاتبستر هاي کشت متفاوت میانگین : 1جدول 

تیمارها
برگ سطح

)cm2(
قطر ساقه 

)mm(
طول ساقه 

)cm(

وزن تر  
شاخساره 

(gr)

وزن خشک  
شاخساره 

)gr(

وزن تر  
)grریشه (

وزن 
خشک 

)grریشه (

تعداد 
برگ

تعداد 
ریشه

طول ریشه 
)cm(

g35e5/1g5/33/0کاه g01/0 ef2/0 e01/0 cdd4/210fgh4/9
1f41cde7/1f4/45/0+ کوکوپیت2کاه f01/0 ef4/0 d01/0 cdbcd8/2hi8/8efg8/10
1f8/40cde7/1f6/45/0+ کوکوپیت1کاه f02/0 de4/0 d01/0 cdabc1/3hi8/8cd8/11
2ef1/45cde8/1fg3/45/0+ کوکوپیت1کاه f02/0 de4/0 d02/0 bcabc4/3i811def

ef2/45de6/1ef53/0خرما g01/0 ef4/0 d02/0 bccd7/2gh5/9fg3/10
1e9/48cde7/1de7/56/0+ کوکوپیت2خرما ef03/0 cd7/0 ab03/0 ababc3/3gh3/9cd8/11
1d4/55bc2/2cd68/0+ کوکوپیت1خرما cd04/0 bc8/0 a04/0 aab8/3ef3/1014b

2c8/60bc2/2b79/0+ کوکوپیت1خرما bc04/0 bc7/0 ab04/0 aa4de11b8/13
g5/35cde8/1ef55/0کنجد f02/0 de6/0 bc03/0 abbcd8/2d5/11a3/15

1e7/47cde8/1bc6/67/0+ کوکوپیت2کنجد de03/0 cd6/0 bc02/0 bcabc3/3c5/12b6/13
1d7/54bcd1/2b3/70/1+ کوکوپیت1کنجد b05/0 ab6/0 bc03/0 abab8/3b3/13b5/13
2c9/59bcd2bcd4/69/0کوکوپیت+ 1کنجد bc05/0 ab6/0 bc03/0 abab8/3b3/1314b

h0f0h0h0f0f0d0e0j0i0جلبک
1e3/47cde7/1b9/67/0+ کوکوپیت2جلبک de03/0 cd5/0 cd02/0 bcabc2/3hi8/810gh

1b2/72b3/2a3/89/0+ کوکوپیت1جلبک bc04/0 bc7/0 ab04/0 aabc6/3ef3/10c5/12
2a3/83a9/2a9/8a2/106/0+ کوکوپیت1جلبک a7/0 ab04/0 aa1/4gh3/9b4/13

c62bc2/2bc8/6a2/105/0کوکوپیت a6/0 bc03/0 aba415ade3/11
) نمی باشد.P<0.05اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی داري (

که به همراه بیشتر ترکیبات خرما به کوکوپیت بدست آمد1به 1در بستر ترکیبی خشک ریشهوزن تر و بیشترین میزان 
این .)1(جدولدرصد نشان داد5خرما و جلبک با کوکوپیت اختالف معنی داري نداشت، اما با سایر تیمارها اختالف در سطح 

بیشترین سویی داشت. تر کشت گیاه زینتی دیفن باخیا همخرما در بسضایعات ) در کاربرد 1392نتایج با مشاهده نورانی و همکاران (
خالصکوکوپیت و کوکوپیتبابستر ترکیبی تیمارهاي جلبک به کوکوپیت حاصل شد که با 2به 1در بستر کشت برگتعداد 

همان طور که پیش ). 1(جدولآمدبدستاختالف معنی داري ي بستر خالص ضایعاتی، اما با تیمارهانشان ندادتفاوت معنی داري 
به تنهایی توانایی ایجاد بستر کشت مناسب براي رشد گیاه را ندارد. قاسمی و همکاران کشاورزيضایعاتکاربردبینی می شد 

نتایجفرنگی،گوجهنشاءتولیدجهتکشتبسترهايمناسبجایگزینعنوانبهکشاورزيتأثیر ضایعاتبررسیدر) 1390(
بیشترین تعداد ریشه در بستر کشت کوکوپیت شاهد و بیشترین طول ریشه در بستر کشت کنجد خالص کردند.مشاهدهيمشابه

نشانگر تعداد و طول ریشه بهترین بستر کشتبدست آمد که با تیمارهاي دیگر تفاوت معنی داري نشان داد. در ضمن تفاوت بین
بستر ضایعات ، در حالی کهشدهپیت موجب افزایش تعداد ریشهونه اي که کوکتاثیر متفاوت بستر کشت در رشد گیاه دارد. به گو

کنجد تاثیر در افزایش طول ریشه را دارد. بنابر این می توان بر اساس اهمیت این که طول ریشه مد نظر است یا تعداد ریشه، از 
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حیط موجود در منطقه می توان به کاهش آلودگی مکشاورزيضایعاتبهینهمورد نظر استفاده نمود. در نهایت با کاربردبسترهاي 
جايبهکشتبسترعنوانبهکشاورزيضایعاتگزینیجايامکانبررسی) با2005(همکارانواورستارازوزیست کمک نمود. 

درسنگپشمگزینجايعنوانبهزیستمحیطبرايبودنررضبیدلیلبهتواندمیکشاورزيضایعاتکهنشان دادند سنگپشم
.یی داردسوهمحاضرنتیجه پژوهشباکه،رودکاربهخاكبدونهايکشتبستر

منابع
تأثیر ضایعات چاي و زئولیت به عنوان بستر کشت بدون خاك بر . 1391م. ، و علیشیريم.نژاد، م. زواره احمدي دهج، م.، قاسم.1

.65-2:55، شماره22جلدپایدار.رشد و کیفیت میوه گوجه فرنگی. نشریه دانش کشاورزي و تولید 
Dracaena marginata)دراسناگلدانیگیاهرشددرمختلفکشتبسترهايتاثیر.1388، م. غالمیدهکائی، م. و پاداشت.2 Ait.)

Beaucarnea)و پافیلی  recurvata Lem.)77-1:63، شماره25جلدبذر.ونهالبه زراعی. مجله.
رقمفرنگیگوجهدرشوريتنشتحتنشاءتولیدکشتبسترانواع.  بررسی1391. غ،و کیانیم. قاسمی،م.، هدایت.3
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Abstract

Since agricultural wastes such as wheat straw, sesame, Date palm and algae to be found in Bushehr
province, an experiment to study the different types of culture media production was transplanting
yellow cherry tomato varieties. Treatments include 17 medium includes straw, sesame, palm and algae
in the ratio of 1: 0, 1: 1, 2: 1 and 1: 2 by cocopeat and cocopeat pure. The seeds were cultivated in
these beds. After 49 days, Transplanting were investigated and leaf area, shoot and root length, leaf
number, stem diameter, shoot and root dry weight was measured. Results indicated that alga 1:3
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cocoapeat combination in more characters, including leaf area, length and diameter of the shoot, shoot
dry weight was significantly different to other treatments. Greatest amount dry weight of the root was
obtained in bed with date 1:3 cocoapeat combination. The greatest number and length of roots were
obtained in cocopeat and sesame lesions, respectively. According to the results obtained, agricultural
waste can be a suitable alternative to culture medium.

Key words: agricultural waste, algae, cocopeat, culture medium, date palm, sesame, straw, tomato,
(Lycopersicon esculentum L.)
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