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تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگیهای رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز
داخلی
محمد علی گلستانی ،محمود شور *،علی تهرانیفر و سید محمد حسین نعمتی
گروه علوم باغباني و مهندسي فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد
تاریخ دریافت 1398/07/06 :تاریخ پذیرش1398/10/02 :
گلستانی ،م.ع ،.م .شور .ع .تهرانیفر و س.م.ح .نعمتی .1399 .تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگيهای رشد گیاه پلکترانتوس در
دیوار سبز داخلي .فصلنامه علوم محیطي.236-247 :)3(18 .

سابقه و هدف :یکي از موضوعهای مهم در اجرای دیوارهای سبز داخلي ،انتخاب بستر کاشت کارا و سبک است .در سالهای اخیر استفاده
از کشتهای بدون خاک در دنیا و از جمله ایران در حال توسعه است .در همین راستا ،استفاده از پسماند آلي کشاورزی در بسترهای کاشت
ميتواند ،افزون بر داشتن مزیتهای اقتصادی ،بهمنظور نیل به محیط زیست پایدار نیز نقش مهمي ایفا نماید .از اینرو این پژوهش با هدف
مقایسه بسترهای کشت وارداتي با پسماند آلي کشاورزی بر رشد گیاه پلکترانتوس ( )Plectranthus sp.انجام شد.
مواد و روشها :در این پژوهش ،تأثیر پنج بستر کـشت مختلـف در نسبتهای حجمي ( 60به  )40شـامل - 1 :مخلوط پیت ماس  +پرلیت،
 - 2ترکیب مورد استفاده گلخانهداران یعني مخلوط (کمپوست پوسته برنج  +ضایعات چای  +خاکبرگ)  +پرلیت - 3 ،کمپوست پوسته برنج
 +پرلیت - 4 ،کمپوست ضایعات چای  +پرلیت - 5 ،کمپوست خاکبرگ +پرلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با چهار تکرار بر
ویژگيهای رشد گیاه زینتي پلکترانتوس در دیوار سبز داخلي به اجرا در آمد .در این پژوهش ،صفات رشدی همچون تعداد برگ ،تعداد
ساقه ،وزن تر و خشک ساقه و ریشه؛ ویژگيهای فیزیکي بسترهای کشت همچون وزن مخصوص ظاهری ،وزن مخصوص حقیقي ،ظرفیت
نگهداری آب؛ و ویژگيهای شیمیایي شامل درصد مواد آلي ،اسیدیته و هدایت الکتریکي بستر کشت ،درصد فسفر ،نیتروژن ،پتاسیم ،کربن
آلي ،ظرفیت تبادل کاتیوني و نسبت  C/Nاندازهگیری شدند.
نتایج و بحث :تجزیه فیزیکوشیمیایي بسترهای ترکیبي آزمایش نشان داد که ترکیب بستر کشت ضایعات چای و پرلیت از نظر درصد
نیتروژن ،ظرفیت نگهداری آب ،درصد ماده آلي و کربن آلي و همچنین ظرفیت تبادل کاتیوني ،برتری محسوسي نسبت به دیگر بسترهای
کشت داشت .افزون بر این ،پایین بودن وزن مخصوص ظاهری (0/15گرم بر سانتيمتر مکعب) در بستر ضایعات چای و پرلیت نسبت به
*
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تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ....
دیگر بسترهای مورد مطالعه ،ميتواند سنجه ایدهآلي برای بکارگیری آن در دیوارهای سبز داخلي باشد .نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان
داد که بسترهای مختلف کشت تأثیر معنيداری ( )P ≤ 0.01بر ویژگيهای رشد گیاه زینتي پلکترانتوس داشتند؛ بهطوریکه گیاهان
پلکترانتوس پرورش یافته در بستر کمپوست ضایعات چای  +پرلیت در همه صفات اندازهگیری شده نسبت به دیگر بسترهای کشت ،برتری
محسوسي نشان دادند .یکي از سنجههای مهم برای ارزیابي بسترها ،وزن خشک اندامهای هوایي گیاه ميباشد .در این پژوهش ،گیاهان
پرورش یافته در بستر کشت ضایعات چای و پرلیت وزن خشک اندام هوایي و تعداد برگ بیشتری داشتندکه ميتواند بهدلیل بیشتر بودن
ظرفیت تبادل کاتیوني و درصد نیتروژن در این بسترها باشد .در مقابل ،درگیاهان پرورش یافته در بستر کشت کمپوست پوسته برنج و
پرلیت ویژگيهای رشد گیاهان در پایینترین مقدار نسبت به دیگر تیمارهای بستر ک شت بود .کاهش پارامترهای رشدی در این بستر ميتواند
به درصد پایین عناصر غذایي ،ظرفیت نگهداری آب و تبادل کاتیوني نسبت داده شود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،بستر ترکیبي ضایعات چای و پرلیت بهدلیل دارا بودن ویژگيهای تغذیهای
مناسب ،وزن کم بستر ،هزینه پایین و فراواني این بسترها در کارخانههای شمال کشور ،مي تواند جایگزین مناسبي برای بستر وارداتي پیت
در دیوارهای سبز داخلي و توسعه فضای سبز پایدار باشد.

واژههای کلیدی :پلکترانتوس ،ضایعات چای ،پوسته برنج ،توسعه پایدار ،ظرفیت تبادل کاتیوني.

مقدمه
پلکترانتوس یک گیاه مهم و جذاب از خانواده نعناعیان بوده

 .)Morel and Gullemain, 2004; 2004افزون بر این،

و در حال حاضر بهشکل فزایندهای در طراحيهای محوطه-

اعتقاد اینگونه است که بسترهای کاشت ،بایستي زهکش

سازی و فضاهای سبز مورد استفاده قرار ميگیرد ( Rice et

خوب داشته باشد و نیز ،محتوای عنصرهای غذایي در حد

 .)al., 2011این گیاه بهدلیل زیبایي و سایهپسندی و

متوسط و مدیریت نگهداری آن آسان باشد ( Tayama and

همچنین اثرهای دارویي در طب سنتي ،یکي از گزینههای

 .)Roll, 1990بههمین دلیل در حال حاضر ،بسترهای کشت

ایدهآل برای کشت در دیوار سبز داخلي ميباشد (Gaspar-

مصنوعي و بدون خاک بهطور وسیع در تولید دیوارهای سبز مورد

 .)Marques et al., 2006دیوار سبز یکي از سازههای مدرن

استفاده قرار ميگیرد .بسترهای رایج در کشتهای بدون خاک،

فضای سبز عمودی در صنعت ساختمانسازی است ،که

پرلیت ،پشم سنگ ،ورمي کولیت ،سنگریزه ،لیکا ،زئولیت ،کوکوپیت،

موجب بهبود سالمت و کاهش عالمتهای ناراحتي ناشي از

خزه اسفاگنوم و بویژه پیت ميباشد ( .)Choi et al., 2001با این

آلودگيهای فضای داخلي ميشود (Manso and Castro-

حال ،استفاده از پیت بهدلیل آسیبهای اکولوژیکي به

 .)Gomes, 2015یکي از موضوعهای مهم در اجرای دیوارهای سبز

محیط زیست و نبود صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان

داخلي ،انتخاب بستر کاشت کارا و مناسب ميباشد .نظر به

گیاهان زینتي مورد تردید است .این عاملها موجب شده تا

اینکه بر ای احداث دیوار سبز نیاز به سازههای سبک مي-

محققان به فکر بسترهایي با کیفیت مناسب و قیمت پایین

باشد ،وزن کم بستر کشت از اولویت زیادی برخوردار است.

باشند .از اینرو استفاده از مواد با کیفیت باال و قیمت ارزانتر

بسترهای کشت باید تا حد امکان منشاء آلي داشته باشند تا برگشت

به جای پیت مورد توجه قرار گرفته است ( Krumfolz et

آنها به طبیعت با سهولت بیشتری صورت گیرد همچنین ارزان و

 .)al., 2000ساالنه میلیونها تن ضایعات مختلف کشاورزی

در دسترس باشد تا هزینههای تولید کاهش یابد و تا حد

در سطح کشور تولید ميشود که ميتواند سهم مهمي در

امکان محصول فرعي تولیدی دیگر باشد ( Shaw et al.,

تأمین ماده آلي داشته باشد .ولي متأسفانه قسمت بیشتر
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گلستاني و همکاران

آن سوزانده شده یا در گوشهای رها گردیده و موجبات

 - 5 ،40%کمپوست خاکبرگ  +%60پرلیت  .%40ابتدا

آلودگي محیط زیست را فراهم ميآورد .امروزه مطالعات

بسترهای مختلف که شامل :پوسته برنج ،خاکبرگ ،مواد

نشان ميدهند که بقایای آلي بعد از فرآیند صحیح

حاصل از ضایعات کارخانه چای ،پیت و پرلیت ميباشد ،از

کمپوست شدن ميتوانند بهعنوان بستر کشت جایگزین

نظر وزن تر و خشک با هم مقایسه شدند تا بتوانیم در

پیت بکار روند( Papafotiou et al., 2005; Nourani et al.,

صورت امکان وزن بستر را کاهش دهیم .در مرحله بعد برای

 .)2013استفاده از موادی مانند فیبر نارگیل ،فرآوردههای

جلوگیری از افت بستر ،مواد آلي را بهصورت کمپوست

پوست درختان ،پوسته برنج و ضایعات چای در راستای نیل

درآوردیم .برای تهیه کمپوست ،پسماندهای آلي را پس از

به هدفهای باال است( Khalighi and Padasht Dehkaei,

خرد کردن در یک چارچوب فلزی که توسط یک توری پلي

 .)2000; Golestani et al., 2013نظر به اینکه یکي از

اتیلن دارای منافذ 0/5سانتي متری پوشیده شده بود ،قرار

هدفهای توسعه پایدار ،کاهش مصرف مواد ،هزینه ،استفاده

داده شد .این منافذ برای ایجاد شرایط هوازی و تأمین اکسیژن

از مواد قابل برگشت به طبیعت و استقبال عمومي از آن

مورد نیاز برای فعالیت میکروارگانیسمها ضروری است .برای

است؛ بنابراین استفاده از ضایعات کشاورزی ،بهعنوان

تأمین رطویت مجموعه ،در مواقع لزوم به آن آب اضافه شد.

جایگزین پیت ،ضمن رسیدن به هدفهای باال ،منبع

برای کنترل دما و اکسیژن ،مواد در حال کمپوست هر دو

درآمدی جدید برای کشاورزان ميباشد .استفاده از تولیدات

روز یک بار زیر و رو ميشدند .روش تهیه کمپوست با توجه

بازیافت شده برای نیل به محیط زیست پایدار ،یک بحث

به شرایط و امکانات ،ترکیبي از روش کمپوست سازی گرم

مهم در طراحي فضای سبز ميباشد ( Larcher et al.,

و سریع برکلي و دانشگاه داکوتای شمالي بود ( Nourani et

 .)2013از اینرو این آزمایش با هدف بررسي بسترهای

.)al., 2013

کشت مناسب داخلي و دارای قابلیت رقابت با انواع خارجي

قلمههای ریشهدار شده گیاه زینتي پلکترانتوس با قطر،

بر رشد گیاه زینتي پلکترانتوس در دیوار سبز داخلي برای

ارتفاع و حجم سرشاخه یکسان انتخاب شدند .در مرحله

رسیدن به توسعه پایدار انجام شد.

بعد ،قلمههای ریشهدار شده (بعد از شستن ریشه با آب)،
در گلـــدانهـــای پالستیکي با ظرفیت  300میليلیتر

مواد و روشها

بستر کـــشت شدند .قبـــل از شـــروع محلولدهي،

این پژوهش ،در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با 5

گیاهان بهمدت یـک هفتـه در داخـل گلدانها توقف داشته

تیمار مختلف بستر کشت و  4تکرار در شرایط بهطور کامل

و آبیاری شدند و پـــس از سازگار شدن گیاه با شرایط

طبیعي ویالیي در شهر نوشهر در طبقه دوم ساختمان با دو

داخلي اتاق ،تغذیه با محلول غذایي در فاصله هشت روز

پنجره  1/2×1/5متری روی دیوارهای شرقي و جنوبي ،در

انجام شد .در این پژوهش ،برای تغذیه گیاهان پلکترانتوس

شکلهای دست ساز در بازه زماني یکساله در سال 1395

از محلول غذایي  1/4هوگلند استفاده شد ( Kang and

انجام شد .بسترهای مختلف کاشت در نسبتهای حجمي

 .)Iersel, 2004همچنین  pHمحلول غذایي توسط اسید

شامل ترکیبهای زیر بود - 1 :مخلوط پیت ماس + %60

نیتریک بین  5/5تا  6و هدایت الکتریکي محلول غذایي بین

پرلیت  - 2 ،40%مخلوط مورد استفاده گلخانهداران یعني

 1/3تا  1/6میليزیمنس بر سانتيمتر تنظیم شد.

مخلوط (کمپوست پوسته برنج  +ضایعات چای  +خاکبرگ)

در این آزمایش ،متغیرهای تعداد برگ ،تعداد ساقه ،وزن تر

 + 60%پرلیت  - 3 ،%40کمپوست پوسته برنج + %60

و خشک ساقه و وزن تر و خشک ریشه؛ ویژگيهای فیزیکي

پرلیت  - 4 ،%40کمپوست ضایعات چای  + %60پرلیت

بسترهای کشت همچون وزن مخصوص ظاهری ،وزن
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مخصوص حقیقي ،ظرفیت نگهداری آب ( Fonteno et al.,

پژوهش ،بستر کشت ضایعات چای از درصد نیتروژن باالیي

)1981؛ و ویژگيهای شیمیایي شامل درصد مواد آلي،

برخوردار بود ،با این حال کمپوست شلتوک برنج و خاکبرگ

اسیدیته و هدایت الکتریکي بستر کشت ،درصد فسفر،

حاوی درصد پاییني از نیتروژن بودند (جدول  .)1نتایج

نیتروژن ،پتاسیم ،کربن آلي ،ظرفیت تبادل کاتیوني و

نشان ميدهد نسبت  C/Nدر بسترهای کشت حاوی

نسبت  C/Nاندازهگیری شدند .در این پژوهش نیتروژن به

کمپوستهای ضایعات چای بهمیزان  21درصد ميباشد که

روش کجلدال ،فسفر به روش طیف سنجي و پتاسیم به

این میزان کمتر از حد مجاز بود ( .)C/N=30بهطور کلي

روش شعله سنجي ،درصد کربن آلي به روش والکلي  -بالک

کمپوست با نسبت  C/Nکمتر از  30برای تولید مطلوب

و ظرفیت تبادل کاتیوني اندازه گیری شدند ( Allison,

گیاه مناسب است و کمپوست با نسبت  C/Nبیشتر از 30

 .)1965; Harada and Inoko, 1980برای اندازهگیری وزن

ممکن است نابالغ و ناپایدار بوده و در نتیجه موجب سمیت

خشک ،ساقهها بهمدت  48ساعت در آون با دمای  80درجه

برای گیاه شود ( Padasht Dehkaei, 2004; Nourani et

سلسیوس قرار گرفتند .آنالیز نتایج با استفاده از نرمافزار

 .)al., 2013با این حال نتایج نشان داد که نسبت  C/Nبستر

 SPSSو مقایسه میانگینها توسط روش توکي ()P ≤ 0.05

انجام شد.

کشت پیت ماس  +پرلیت بیشتر از  50است که دلیل این
امر بهدلیل پایین بودن میزان نیتروژن آن است که از این
جهت با نتایج ) Nourani et al. (2013روی گیاه دیفن باخیا

نتایج و بحث

همخواني دارد .بررسي نتایج نشان ميدهد که مقدار هدایت

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بسترهای کشت

الکتریکي در ضایعات چای کمتر از دیگر تیمارهای بستر

ویژگيهای شیمیایي بستر کشت بهدلیل تأثیری که روی

کشت است (جدول  .)1بیشترین میزان هدایت الکتریکي

قابلیت انحالل مواد غذایي و حفظ و نگهداری آنها دارند،

به ترتیب در تیمار کمپوست خاکبرگ  +پرلیت و مخلوط

بایستي مورد توجه قرار گیرند .در همین راستا یکي از

گلخانهداران  +پرلیت مشاهده شد .بررسي میزان عنصرهای

ویژگيهای مهم بسترهای کشت ،میزان ماده آلي موجود در

غذایي در هر دو بستر ضایعات چای  +پرلیت و پیت ماس+

آنها است .همچنانکه در جدول  1نشان داده شده است،

پرلیت نشان داد که بستر کشت ضایعات چای نسبت به

بیشترین درصد ماده آلي و کربن آلي بهترتیب در تیمارهای

بستر کشت پیت ماس از درصد عناصر غذایي بیشتری

کمپوست ضایعات چای  +پرلیت و پیت ماس  +پرلیت و

برخوردار بود (جدول  .)1در همین راستا Ali (2008) ،در

کمترین آن در تیمار کمپوست خاکبرگ  +پرلیت مشاهده

آزمایش خود روی مقایسه کمپوست برگهای نخل خرما

شد .اسیدیته در بستر کشت خاکبرگ  +پرلیت بیشترین و

(پالم پیت )1بهعنوان جایگزین پیت ،به نتایج مشابهي با این

در بستر کشت پیت ماس  +پرلیت کمترین میزان را داشت.

آزمایش دست یافت Chen et al. (1988) .گزارش کردند

اسیدیته مطلوب برای رشد مطلوب گیاهان بین  5/3تا 6/5

که ویژگيهای فیزیکي ،مهمترین عاملي است که کارایي

بیان شده است ( .)Abad et al., 2001در تغذیه بیشتر

گیاه را در بسترهای کشت گیاهان گلداني تحت تأثیر قرار

گیاهان ،نیتروژن سهم عمدهای را به خود اختصاص ميدهد

ميدهد .حد بهینه ،وزن مخصوص ظاهری بستر کشت

و بههمین دلیل مهمترین عنصر محدودکننده رشد و عملکرد

ایدهآل گیاهان زینتي گلداني را کمتر از  0/4گرم بر سانتي

گیاهان محسوب ميشود ( Mohammadi Torkashvand et

متر مکعب گزارش کردهاند ()Abad et al., 2001؛ که در

 .)al., 2013در بین بسترهای ترکیبي مورد استفاده در این

تمامي بسترهای مورد استفاده در این پژوهش ،میزان وزن
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکو شیمیایی بسترهای کشت
Table 1. Physico-chemical properties of substrates

محیط کشت

Growing media

وزن

وزن

ظرفیت

درصد مواد

مخصوص

مخصوص

نگهداری

آلی

ظاهری

حقیقی

آب

هدایت
الکتریکی

کربن آلی
اسیدیته

Bulk
density
)(g/cm3

Particle
density
)(g/cm3

Water
holding
capacity

Organic
matter
)(%

EC
ds/m

pH

0.29

1.07

48

21.68

4.63

7.1

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

Organic
carbon
)(%

Nitrogen
)(%

Phosphorus
)(%

Potassium
)(%

12.61

0.91

1.56

0.9

نسبت
کربن به
نیتروژن
C/N
Ratio

ظرفیت تبادل
کاتیونی
Cation
exchange
capacity
)(meq/100g

مخلوط گلخانه داران  +پرلیت
Compost mixes+perlite

13.8

70.7

کمپوست شلتوک برنج  +پرلیت
Rice hull compost +
perlite

0.12

0.41

36

22.3

0.63

5.8

0.3

13

0.01

0.1

43.3

31.3

کمپوست ضایعات چای  +پرلیت
Tea waste compost +
perlite

0.15

0.75

86

49.6

0.17

6.8

28.9

1.35

0.08

0.29

21.4

111.5

پیت ماس  +پرلیت
Peat moss + perlite

0.19

0.59

80

48.3

0.69

5.02

28.1

0.55

0.02

0.05

51.09

120.6

کمپوست خاکبرگ  +پرلیت
Leaf soil compost +
perlite

0.38

1.41

51.5

21.01

5.48

7.47

12.22
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0.3

0.006

0.028

40.73

69.2

تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ....

مخصوص ظاهری کمتر از این عدد بود .در همین راستا،

تعداد ساقه

بستر کشت ضایعات چای و پرلیت دارای کمترین وزن

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر بسترهای

مخصوص ظاهری و بیشترین ظرفیت نگهداری آب در بین

مختلف کشت بر تعداد ساقه در سطح احتمال  %1معنيدار

دیگر بسترهای کشت بود (جدول  ،)1که سنجه ایدهآلي

است (جدول  .)2تیمارهای کمپوست ضایعات چای +

برای استفاده در دیوار سبز داخلي محسوب ميشود .این

پرلیت به نسبتهای ( 60به  )40و کمپوست خاکبرگ +

نتایج نشان ميدهد که ضایعات چای با نسبت  C/Nکم و

پرلیت به نسبتهای ( 60به  )40با میانگین 10/66

ذرات کوچک و خاصیت نگهداری آب خوب ،ماده مناسبي برای

بیشترین و تیمار کمپوست پوسته برنج  +پرلیت به نسبت-

کمپوست شدن ميباشد

های ( 60به  )40با میانگین  2/5کمترین تعداد ساقه را دارا
بودند (جدول  .)3در موافقت با یافتههای این پژوهش،

تعداد برگ

ارزیابي ترکیبهای مختلف کمپوست پوست درخت به

نتایج جدول تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر

همراه ضایعات چای در پرورش دیفن باخیا 5نشان داد که

بسترهای مختلف کشت بر تعداد برگ پلکترانتوس در سطح

بیشترین میزان رشد در ترکیب پوست درخت  +ضایعات

احتمال یک درصد معنيدار بود (جدول  .)2بر این اساس،

چای ( )4:1و پوست درخت  +ضایعات چای ( )2:1بهدست

بیشترین تعداد برگ به تیمارهای کمپوست خاکبرگ +

ميآید (.)Hatamzadeh et al., 2004

پرلیت و کمپوست ضایعات چای  +پرلیت و کمترین آن به
تیمار کمپوست پوسته برنج  +پرلیت اختصاص داشت

وزن تر و خشک ساقه

(جدول  Padasht and Gholami (2009) .)3در بررسي

صفت وزن تر ساقه بهطور معنيداری ( )P ≤ 0.01متأثر از

خود روی گیاهان گلداني دراسنا2و پافیلي 3گزارش کردند

تیمار بسترهای کشت قرار گرفت (جدول  ،)2بهطوریکه

که بسترهای حاوی ضایعات چای بیشترین اثر را در تعداد

بیشترین وزن تر ساقه در تیمار کمپوست خاکبرگ  +پرلیت

برگ تولید شده و افزایش ارتفاع گیاه داشتند؛ در مقابل

به نسبتهای ( 60به  )40با میانگین  24/12گرم و کمترین

بسترهای شامل پوسته برنج از نظرتعداد برگ نسبت به دیگر

وزن تر ساقه با میانگین  3/30گرم در تیمار کمپوست

بسترهای کشت ،عملکرد خوبي نداشتند ،که از این جهت با

پوسته برنج  +پرلیت به نسبتهای ( 60به  )40مشاهده شد

نتایج بهدست آمده در این پژوهش همخواني دارد .بیشتر

(جدول .)3

بودن تعداد برگ در بستر ضایعات چای را ميتوان به درصد

یکي از سنجههای مهم برای ارزیابي بسترها ،وزن خشک

باالی نیتروژن و همچنین حفظ رطوبت و قابلیت دسترسي

اندامهای

( Mohammadi

بهتر به آن در بستر ضایعات چای نسبت داد ،همچنانکه در

 .)Torkashvand et al., 2015اختالف معنيداری بین پنج

جدول  1نشان داده شده است .در موافقت با یافتههای این

سطح بستر کشت از نظر صفت وزن خشک ساقه وجود

پژوهشMahbob Khomami and Dehkaei (2010) ،

داشت (( )P ≤ 0.01جدول  .)2بررسي وزن خشک ساقهها

گزارش کردند که در بستر کشت ضایعات چای  +پوست

نشان داد که بیشترین وزن خشک ساقه به تیمار کمپوست

درخت (1به  ) 4با کاربرد محلول غذایي بدون کمپوست

ضایعات چای  +پرلیت به نسبتهای ( 60به  )40و کمترین

آزوال ،اختالف معنيداری در سطح برگ گیاه آپارتماني

وزن خشک ساقه مربوط به بستر کمپوست پوسته برنج +

فیکوس 4نسبت به شاهد وجود داشت.

پرلیت به نسبتهای ( 60به  )40بود (جدول  .)3در موافقت

هوایي
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با یافتههای این پژوهش Padasht Dehkaei (2004) ،در

 )40با میانگین  9/30گرم و گیاهان کشت شده در

آزمایشي روی گل جعفری ،گزارش کرد که بیشترین وزن

کمپوست پوسته برنج  +پرلیت به نسبتهای ( 60به  )40با

خشک اندام هوایي گیاه در بسترهای حاوی  50و  75درصد

میانگین  3/32گرم اختصاص داشت (جدول .)3

ضایعات چای در ترکیب با پوست درخت خرد شده بهدست

اختالف معنيداری بین پنج سطح بستر کشت از نظر صفت

آمد Hasandokht et al. (2009) .در بررسي خود روی

وزن خشک ریشهها وجود دارد (( )P < 0.01جدول .)2

کمپوست ضایعات کشاورزی بر عملکرد کاهوی گلخانهای

بررسي وزن خشک ریشهها نشان داد که بیشترین وزن

گزارش کردند که بیشترین وزن تر در کاهوی گلخانهای در

خشک ریشه متعلق به تیمار کمپوست ضایعات چای +

تیمار دارای  75درصد ضایعات چای مشاهده شد که دلیل

پرلیت به نسبتهای ( 60به  )40و کمترین وزن خشک

این امر را به درصد باالی نیتروژن این بستر نسبت دادهاند.

ریشه مربوط به کمپوست پوسته برنج  +پرلیت به نسبتهای
( 60به  )40بود (جدول  .)3افزایش در وزن تر و خشک
ریشهها در بستر ضایعات چای ميتواند بهدلیل وجود شرایط

وزن تر و خشک ریشه

مناسب از قبیل نفوذپذیری بستر و تهویه مناسب در اثر

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر بسترهای

استفاده از این کمپوست باشد .در مقابل کاهش وزن تر و

مختلف کشت بر وزن تر ریشه در سطح احتمال یک درصد

خشک ریشه در بستر کشت کمپوست پوسته برنج بهدلیل

معنيدار است (جدول  .)2در این مطالعه ،بیشترین و

نبود تهویه و نفوذ پذیری مناسب در این بستر ميباشد.

کمترین وزن تر ریشه بهترتیب به گیاهان کشت شده در

تهویه نامناسب سبب ميشود که ریشه از گستردگي و رشد

بستر کمپوست ضایعات چای  +پرلیت به نسبتهای ( 60به

خوبي برخوردار نباشد.

جدول  - 2تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده در گیاه پلکترانتوس
Table 1. Analysis of variance of traits measured in Plectranthus plant
تعداد
منابع تغییرات
S.O.V

درجه
آزادی
df

برگ
Leaf
numb
er

وزن تر
تعداد

ساقه

ساقه

Shoo
t
fresh
weig
ht

Shoot
numb
er

وزن
خشک
ساقه
Shoot
dry
weight

وزن
وزن تر

خشک

ریشه

ریشه

Root
fresh
weight

Root
dry
weig
ht

بسترهای
کشت
Growing
media

خطا
Error

4

10

**203

**38.9

5.7

16.46

**278

**2.78

.2

0.45

0.34

0.002

**27.

**0.5

36

6

0.14

0.00
1

*ns ،و** :به ترتیب غیر معنيدار و معنيدار در سطوح  5و  1درصد در آزمون توکي
NS, *; **, Non significant, and significant at P ≤ 0.05 and 0.01 according toTukey's test, respectively.
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جدول - 3مقایسه میانگین صفات اندازهگیری شده در گیاه پلکترانتوس
Table 3. Mean comparison of traits measured in Plectranthus plant

تعداد

تعداد

بستر کشت
()40:60

برگ

ساقه

Growing media

Leaf
number

Shoot
number

وزن

وزن

وزن

تر

خشک

تر

وزن

ساقه

ساقه

ریشه

خشک

Shoot
fresh
weight
)(g

Shoot
dry
weight
)(g

Root
fresh
weight
)(g

ریشه
Root dry
)weight (g

کمپوست خاکبرگ  +پرلیت
Leaf soil + perlite
compost
مخلوط گلخانهداران  +پرلیت
Compost mixes +perlite

10.6 a

84.6 a

24.1 a

8.8 a

2.2 a

0.75 c

19.6 b

65.3 b

9a

9.1 a

1.7 b

0.9 b

مخلوط پیت  +پرلیت
Peat moss + perlite

5.3 b

47.6 c

7.5 c

3.8 b

0.5 c

0.26 d

کمپوست پوسته برنج  +پرلیت
Rice hull compost +
perlite

2.5 c

23 d

3.3 d

0.23 d

3.3 b

0.2 d

کمپوست ضایعات چای  +پرلیت
Tea waste compost +
perlite
*میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون بدون تفاوت معنيدار آماری در سطح احتمال  %5آزمون توکي هستند.
10.6 a

83.6 a

23.6 a

2.2 a

9.3 a

1.2 a

*Values in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level, using Tukey test.

بسترهای مختلف کشت در این پژوهش نشان داد که بستر

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که بستر ضایعات چای بر
ویژگيهای رشدی گیاه پلکترانتوس تأثیر محسوسي نسبت
به دیگر بسترهای کشت از جمله پیت ماس داشته است.
شواهدی وجود دارد که نشان ميدهد بر خالف پیت،
کمپوستها دارای تنظیم کنندههای رشد گیاهي هستند
( .)Atiyeh et al., 2001بررسي ویژگيهای فیزیکو شیمیایي

ضایعات چای شامل درصد باالی عناصر غذایي و همچنین
ظرفیت تبادل کاتیوني است که این ویژگي ميتواند اثر
مطلوبي از نظر تغذیهای در رشد گیاهان در دیوار سبز داخلي
داشته باشد .با توجه به فراواني ضایعات چای در کارخانههای تولید
چای شمال ایران ،کاربرد این کمپوست ميتواند جایگزین
مناسبي برای بستر پیت ماس بهعنوان محیط کشت برای
گیاهان زینتي باشد.

پینوشتها
Ficus benjamina
Dieffenbachia amoena

4

1

5

2
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Palm peat
Dracaena marginata Ait
3
Beaucarnea recurvata Lem

گلستاني و همکاران
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Introduction: One of the most important issues in the implementation of interior green walls is choosing an
efficient and light medium. In recent years, the use of soilless culture in the world, including Iran, has been
developing. In this regard, the use of agricultural organic waste in culture media can play an important role in
achieving a sustainable environment in addition to its economic advantages. Therefore, this study aimed to
compare the effect of imported media and agricultural organic waste on growth characteristics of Plectranthus
plant.
Material and methods: In this study, the effect of five different growing substrates on the growth characteristics
of Plectranthus was performed in a randomized complete block design with four replications and volume ratios
(60 to 40) of 1) peat moss + perlite; 2) compost mixes used by greenhouse growers (rice husk compost + tea waste
+ leaf soil+ rice hull) + perlite, 3) leaf soil compost + perlite, 4) rice hull compost + perlite, and 5) tea waste
compost + perlite. In this study, growth traits such as the number of leaves and shoots, fresh and dry weights of
shoots and roots, physical properties of media, such as bulk and particle density, water holding capacity, and
chemical properties including organic matter percentage, pH, electrical conductivity of the substrate, percentage
of phosphorus, nitrogen, potassium, organic carbon, cation exchange capacity, and C/N ratio were measured.
Results and discussion: The physicochemical analysis of the combined substrates showed that the composition
of the tea waste and perlite had superiority over other media in terms of nitrogen content, water holding capacity,
organic matter, and organic carbon percentage, as well as cation exchange capacity. In addition, the lower bulk
density in the waste tea and perlite medium (0.15 g/cm-3) can be an ideal indicator of its application in the interior
green walls compared to the other studied media. Results of the analysis of variance showed that different growing
substrates had a significant effect (P ≤ 0.01) on the growth characteristics of the Plectranthus ornamental plant.
So that, Plectranthus plants grown on tea waste compost + perlite showed superiority in all measured traits in
comparison with other media. One of the important indicators for evaluating substrates is the dry weight of the
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shoots. In this study, plants grown on tea waste compost + perlite media had higher shoot dry weight and leaf
number, which could be due to higher cation exchange capacity and nitrogen content in these media. In contrast,
the plants grown in the media of rice husk compost + perlite had the lowest growth characteristic compared to
other treatments. The decrease in growth parameters in this substrate can be attributed to the low percentage of
nutrients, water holding capacity, and cation exchange capacity.
Conclusion: According to the results of this study, the combined substrate of tea waste compost+ perlite, can be
a good substitute for imported peat moss in the interior green walls and sustainable green space development due
to its proper nutritional characteristics, and low substrate weight and cost, as well as the abundance of these
substrates in factories of northern Iran.
Keywords: Plectranthus, Tea waste, Rice husk, Sustainable development, Cation exchange capacity.

1399  پاییز،3  شماره، دوره هجدهم،فصلنامه علوم محیطي
247

