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 چکیده
بستر در  (Leucanthemum × superbum) و مارگریت  (Gaillardia grandifloraاین تحقیق با هدف ارزیابی رشد گیاه رعنا زیبا )

پیت،  درصد100 سبت پیت ماس به خاک:حجمی متفاوت از خاک مزرعه با بافت رسی لومی و پیت ماس )ن هایبا نسبت کشت

در قالب طرح خاک(  درصد100خاک و  درصد80پیت +  درصد20خاک،  درصد40پیت +  درصد60خاک،  درصد20پیت +  درصد80

گیاه نیاز هر  یۀبر پاآبیاری  انجام گرفت.ای در گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران در شرایط گلخانهتکرار  سهکامل تصادفی با های بلوک

زمانی مشخص صورت گرفت.  ۀ)به روش توزین( تا پایان آزمایش انجام شد و ارزیابی صفات با دو مرحله برداشت گیاه بین دو فاصل

  داری یمعنطور . صفات ریشه در گیاه رعنا زیبا بهشدهوایی و ریشه ارزیابی  های اندام رویشی های ویژگیسرعت جذب آب، نیاز آبی، 

پیت با خاک مزرعه  درصد40-60جذب آب آن نیز بیشتر بود. ترکیب  ییکاراگیاه مارگریت بود و به همین ترتیب  تر ازتوسعه یافته

. بنابراین، ترکیب پیت با خاک مزرعه به شدجذب آب و کاهش نیاز آبی گیاه  ییکارادار ریشه سبب افزایش معنی شبکۀ ۀضمن توسع

 ای رعنا زیبا و مارگریت قابل توصیه است. گیاهان باغچه در تولید و پرورش نشاء درصد20 کم دستمیزان 

 

 .ایریشه، فضای سبز، گیاهان باغچه شبکۀخاک رسی،  :های کلیدیواژه
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ABSTRACT 
This study aimed to assess the water demand and growth traits of ornamental Gaillardia (Gaillardia grandiflora) and 

Marguerite (Leucanthemum × superbum) in peat-based substrates with different volume based ratios of field soil 

(Clay loam) and peat moss (100% peat, 80% peat + 20% soil, 60% peat + 40% soil, 20% peat + 80% soil and 100% 

soil) in a randomized complete block design with three replications in a greenhouse at the horticulture Department, 

University of Tehran. Irrigation applied based on plant demand (by weight) up to the end of the experiment, but the 

evaluation of the harvest took place between two specified intervals. The amount of water consumed, growth 

characteristics, shoot and root dry weight and root development traits were evaluated. Overall study results showed 

the root system of Gaillardia was more developed than Marguerite, so it was also more efficient in water uptake. 

Combining 40-60% (v/v) of peat with field soil resulted in progress of the root system and significantly increased the 

efficiency of water absorption. Therefore, the combination of at least 20% of peat with field soil is recommended 

with in the production and cultivation of garden plants (Gaillardia and Marguerite). 
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 مقدمه

در  یشروپهای محدودیت ینتر مهمآبی از جمله کم

نظر به که آید به شمار میفضاهای سبز شهری  ۀتوسع

 از بسیاری رشد آتی هایسال در ویژهرسد بهمی

تحت  ای رالی و باغچهگیاهان فص جمله از گیاهان

 مترمیلی 250میانگین  با کشور ایران .قرار دهد یرتأث

 بیش از اندازه، جزء و با میزان تبخیر در سال بارندگی

 & Ghamarnia) آید به شمار می جهان خشك مناطق

George, 2005). های گیاهان مختلف نیز واکنش

 هایسازوکاردهند. آبی نشان میمتفاوتی به کم

از  محیطی های تغییرپذیری گذر گیاهان از برای فیمختل

 به توانمی جمله آن از که آبی وجود داردجمله کم

 فیزیولوژیکی شناختی )مورفولوژیکی(، سازوکارهای ریخت

 ,.Bohnert et al) کرد اشاره مولکولی های تغییرپذیری و

 شدن بسته برگ، آب نسبی کاهش محتوای (.1995

 شدن بسته دنبال به و کندتحریك می را هاروزنه

 کاهش نیز (فتوسنتزنورساخت ) سرعت هاروزنه

 آب، کمبود به گیاهان همۀ پاسخ نخستین. یابد می

 راه از آب هدررفت کاهش منظور بهها روزنه بسته شدن

 نگهداری و موجب حفظ هاروزنه شدن است. بسته تعرق

 تبادالت اگرچه کاهش شود،می آبیکم شرایط در آب

 Aliniaeifardشد ) خواهد سبب نیز را نورساختی یگاز

et al., 2014; Mahajan & Amania, 2005 ،بنابراین .)

 عملکرد و رشد گیاه در محدودیت باعث آبی تنش

در بسیاری از گیاهان از جمله گیاهان زینتی  محصول

و در  (Showemimo & Olarewaju, 2007) شودمی

تواند سبب بهبود  می مقابل عرضۀ دقیق آب و مواد غذایی

کارایی مصرف آب، گریز از شرایط تنش و مدیریت تولید 

در شرایط بحران شود. افزایش ظرفیت ریشۀ گیاه برای 

شناختی و  های ریختجذب آب از راه تغییر در ویژگی

های اولیۀ گیاه در تنظیم اسمزی نیز از جمله پاسخ

 (.Blum, 2009آبی است )رویارویی با کم

( یکی از Gaillardia grandifloraا )رعنا زیب

و  ساله یك های رقمای و زیباترین گیاهان باغچه

 ة. دورداردآبی معروف به مقاومت به کم ۀچندسال

گلدهی آن به نسبت طوالنی و از اوایل تابستان تا 

اواسط پاییز ادامه دارد. اگر در بهار زود کاشته شود از 

یب در همۀ فصل، قرت بهدهد و اردیبهشت تا آبان گل می

شاهدی بر  عنوان بهگلدهی آن ادامه دارد. این گیاه 

نیاز به آب مورد توجه بسیاری از فعاالن گیاهان کم

 Leucanthemum) فضاهای سبز شهری است. مارگریت 

× superbum) عنوان گیاهی علفی دائمی و اغلب با نیز به

ده، گل بری منظور بهقاعدة چوبی با توجه به کاربرد آن 

اخیر بیشتر کشت های  سال کاری و گلدانی درحاشیه

کاشت و مراقبت، از اردیبهشت  ةشود و بسته به نحومی

(، با Dole & Wilkins, 1999تا آبان ماه گلدهی دارد )

مشخص نیست  یروشن بهنیاز آبی آن هنوز حال این

رسد دارای نیاز آبی بیشتری در مقایسه نظر میولی به

 باشد.  با رعنا زیبا

پرورش  برای طورمعمول بهامروزه، بسترهای کشت 

نشاء و رشد گیاهان در خزانه و در گلدان کاربرد 

(. این بسترها اغلب از Nelson, 2003دارند ) ای گسترده

های ویژگی ینتأمبرای  کانیترکیب بخش آلی و 

فیزیکی و شیمیایی مطلوب مورد نیاز گیاه ویژه تهیه 

ها وجود این ویژگی ینتر هممشوند که یکی از می

، سوی دیگر(. از Bunt, 1988) استکافی  های روزنه

ویژه گیاهان زینتی در پرورش انواع گیاهان به

، های پرشمار برتریبسترهای کشت ترکیبی به دلیل 

ها و آفات و گیاه، کاهش بیماری ۀکنترل تغذی مانند

افزایش کمیت و کیفیت محصول نسبت به کشت 

مواد مختلف  های ویژگیل گسترش است. خاکی در حا

مختلف  های راه بستر کشت به عنوان بهمورد استفاده 

(، بر رشد گیاه و تولید محصول یرمستقیمغ)مستقیم و 

اثر دارد. ترکیب موادی غیر از پیت در بسترهای کشت 

این ویژگی اغلب منجر به بروز  ینتأمبرای 

، یطیمح یستزهای بهداشتی، آسیب های ناهنجاری

شود مسمومیت برای گیاه و تحمیل هزینه زیاد می

(Gachukia & Evans, 2008 پیت ماس، ذرات .)

مواد آلی است که در مناطق مرطوب و سرد  ةشد تجزیه

ویژه شود و در ترکیب انواع بسترهای کشت بهایجاد می

دارد. ولی نوع  ای گستردهبرای تولید نشاء کاربرد 

هنده در انواع مختلف پیت د مواد تشکیل pHترکیب و 

رغم  به(. Schmilewski, 2008نیز، متفاوت است )

آلی  ةهای زیاد برای جایگزینی پیت، این مادتالش

های فراوان یکی از پرکاربردترین برتریهنوز به دلیل 

 . آید به شمار میاجزای ترکیب در بسترهای کشت 
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د در ایجا ها عامل ینتر مهمیکی از  ینکهبه ابا توجه 

کشت، انتخاب بستر کشت مناسب و ارزان و  نظامیك 

آن بر میزان و کارایی مصرف آب است، و  تأثیرارزیابی 

تواند بر محیط ریشه، آبی میدیگر موضوع کم سویاز 

بر رشد و  یتدرنهاپتانسیل آب محیط و تجمع نمك و 

گیاه و تولید و کیفیت محصول مؤثر باشد، از  نورساخت

 ها آنیاز آبی گیاهان مختلف و کارایی ارزیابی ن رو ینا

در جذب و مصرف آب در بسترهای کشت با فیزیك 

منظور تولید نشاء و کشت در فضاهای سبز متفاوت، به

. داردای بسیار اهمیت های گلخانهو یا در کشت

بنابراین، در این تحقیق نیاز آبی، کارایی جذب و رشد 

سترهای کشت گیاهان زینتی رعنا زیبا و مارگریت در ب

متفاوت  هایاز ترکیب نسبت ناشیسبك تا سنگین، 

حجمی از خاک مزرعه با بافت رسی لومی و پیت ماس 

یك گیاه کم نیاز به  عنوان به. گیاه رعنا زیبا شدارزیابی 

گیاهی پر نیاز در این  عنوان بهآب و گیاه مارگریت 

تحقیق انتخاب شد تا قابلیت تعمیم نتایج تحقیق 

 بد.افزایش یا

 

هاروش و مواد  

گروه علوم باغبانی تحقیقاتی  ۀدر گلخان تحقیقاین 

 دانشگاه تهران  و منابع طبیعی کشاورزی پردیس

 گیاه  هایبذر در آغازدر این پژوهش، انجام شد. 

 گیاه  عنوان به( Gaillardia grandifloraرعنا زیبا )

کم نیاز به آب )گیاه شاهد( و گیاه زینتی مارگریت 

(Leucanthemum × superbum) زینتی  گیاهعنوان به

مشخص  یروشن بهای که نیاز آبی آن باغچهدائمی 

ماس نیست در اواخر فصل زمستان در بستر کشت پیت

متر در شرایط میلی 2تر از کوچك ةانداز بهالك شده 

سبك تا سنگین  بستر کشتای کشت شد. گلخانه

حجمی  هایتحت تیمارهای مختلف با کاربرد نسبت

متفاوت از خاک مزرعه )با بافت رسی لومی( و پیت 

پیت +  درصد80پیت،  درصد100 ماس شامل:

خاک،  درصد40پیت +  درصد60خاک،  درصد20

خاک  درصد100خاک و  درصد80پیت +  درصد20

 (. 1برای کشت نشاء گیاهان آماده شد )جدول 

های برگی به گلدان 4-6 ۀدر مرحل نشاء گیاهان

شده با تراکم  تری حاوی بستر کشت آمادهمسانتی 20

یکسان، انتقال یافتند. در حجم ثابت گلدان وزن 

متغیری از بسترهای کشت مختلف با توجه به وزن 

به از ترکیب، در هر تیمار  پس به دست آمدحجمی 

کامل های بلوکاین آزمایش در قالب طرح رفت.  کار

با ه( )به دلیل وجود سایه در بخشی از گلخانتصادفی 

ای با میانگین دمای روزانه در شرایط گلخانهتکرار  سه

، میانگین سلسیوس ۀدرج 18±3و دمای شبانه  3±25

 500درصد و شدت نور تقریبی  70±5رطوبت نسبی 

در گروه علوم باغبانی  مترمربعمیکرومول در ثانیه بر 

 تیمار این آزمایش با شش انجام گرفت.دانشگاه تهران 

(، دو گونه گیاهی )رعنا 1ت )جدول از نوع بستر کش

 .شد ارزیابی تکرار سه زیبا و مارگریت( در

 
. تیمارهای بستر کشت مورد ارزیابی بر پایۀ نسبت 1 جدول

 وزن حجمی
Table 1. Evaluated substrate treatments based on 

volume weight 
Peat 100% P100S0 
Peat 80%+Field soil 20% P80S20 
Peat 60%+Field soil 40% P60S40 
Peat 40%+Field soil 60% P40S60 
Peat 20%+Field soil 80% P20S80 
Field soil 100% P0S100 

 

 برای مغذی ةماد نوع هیچ از در طی آزمایش

از  پسنشد و تا پایان آزمایش )سه ماه  استفاده تغذیه

 روز دو معمولی، هر آب با انتقال نشاء( آبیاری تنها

 سطح از وزن کاهش پایۀبه روش توزین بر  بار یك

 به مختلف انجام شد. کشت بسترهای زراعی ظرفیت

 هر گلدانشده از  میزان آب )وزن( کم که صورت این

از آبیاری  پیشاز آبیاری و  پس)بین دو نوبت توزین 

دو روز بعد( محاسبه، و به همان میزان آب اضافه شد. 

آزمایش در یك برای دقت بیشتر در  به این منظور،

هوایی گیاه برداشت شد و  های اندامها ردیف از گلدان

های گیاه و گلدان بدونهای وزن گلدان ۀاز مقایس

دارای گیاه تبخیر سطحی محاسبه و میزان آب 

 آمد.  به دستشده توسط گیاه  مصرف

طور تصادفی ارزیابی با برداشت دو گیاه از هر تیمار به

روز( صورت گرفت.  14) بین دو فاصلۀ زمانی مشخص

های رویشی، وزن تر و  ویژگیشده،  میزان آب مصرف

و ریشه، طول ریشه، شعاع ریشه،  های هواییخشك اندام

تراکم ریشه و فاصلۀ بین دو ریشۀ مجاور ارزیابی شد. در 
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 از پس و برداشتطورکامل  به گیاهان رشد نیز، دورة پایان

 ی هوایی و ریشهها اندام تر وزن آب با هاریشه شستشوی

  شد. ثبت و گیریاندازه دیجیتال ترازوی با

 ۀها یك استوانگیری حجم ریشهمنظور اندازهبه

 روند هاریشه و از آب پر شده لیتر 1 حجم تا مدرج

 آب، حجم افزایش میزان یۀبر پا داده شدند. قرار آن

 طول گیریاندازه برایآمد.  به دست هاریشه حجم

 از بخشی هاریشه تر وزن گیریهانداز از پس ریشه

 هاینمونه. شد بریده متریسانتی 1 های هقطع به ریشه

( 2×2 ابعاد به) مدرج سینی درون و انتخاب گرمی 5/0

بر  (RL) نهایت طول کل ریشه در شد ریخته آب حاوی

 ,.Khandan-Mirkohi et al)روش خطوط مشبك  یۀپا

 بر رابطۀا( بنr0, cm) شعاع ریشه( محاسبه شد. 2015

SAC, cm) ریشهمتر سانتی 1سطح ، 1
2
/cm) بربنا 

RSA, cmساحت کل ریشه )م و 2 ۀرابط
2
/plant) بنابر 

-Khandanمحاسبه شد )زیر به شرح  3 ۀرابط

Mirkohi et al., 2015):  

(1)  Fw 
√ r0= 

RLπ 

(2                                    )h  ×r0   ×2  =SAC 

(3         )                             RSA= SAC  RL 

  

WUR, cmجذب آب ) ییکارا
3
/cm

2
/s)  با استفاده

آب : W2-W1که در آن،  به دست آمد 4از رابطۀ 

: فاصلۀ زمانی T2-T1است و  (لیتر میلیمصرفی )

 :)ثانیه( بین دو برداشت است

(4   )( 
1 

( × ) 
1W - 2W 

= )WUR 
1T - 2T 1RSA - 2RSA 

 

کن خشك در ساعت 72 مدت ها بهنمونه یتدرنها

 وزن و گرفتند قرار سلسیوسۀ درج 70 دمای با )آون(

 .شد گیریاندازه هوایی و ریشه های اندام خشك

با استفاده  باالهای گیریاز اندازه آمده دست به های داده

ی و آمار ۀ( تجزی1/9 ۀ)نسخ SASآماری  افزار نرماز 

آزمون چند استفاده از با صفات های میانگین ۀمقایس

 درصد مقایسه شدند. 1ای دانکن در سطح دامنه

 نتایج  و بحث

نوع گیاه، بستر  تأثیرها نشان داد واریانس داده ۀتجزی

 ۀکشت و نیز اثر متقابل نوع گیاه و بستر کشت در هم

 های صفات مورد ارزیابی از جمله وزن تر و خشك اندام

هوایی، نسبت وزن خشك به وزن تر، طول ریشه، 

تراکم ریشه، سطح ریشه، نسبت ریشه به شاخه و نیز 

 1سرعت جذب آب و نیاز آبی در سطح احتمال خطای 

 (. 2دار بود )جدول درصد معنی 5و یا 

 همۀوزن تر و وزن خشك گیاه زینتی رعنا زیبا در 

داری از گیاه زینتی طور معنیبسترهای کشت به

(. بیشترین وزن Bو   A-1ارگریت بیشتر بود )شکل م

گرم در گیاه 78/0و  43/8تر و وزن خشك به ترتیب با 

گرم در بوته در گیاه 55/0و  1/6رعنا زیبا و با 

درصد حجمی  100مارگریت در بستر کشت حاوی 

 ( مشاهده شد. P100S0پیت )

با افزایش میزان خاک در ترکیب و به نسبت آن 

یت، این دو صفت در هر دو گیاه روندی کاهش میزان پ

نزولی نشان داد و کمترین وزن تر و خشك در بستر 

درصد حجمی خاک و بدون پیت  100کشت حاوی 

(P0S100 به ترتیب با )گرم در گیاه 12/0و  06/1

گرم در بوته در گیاه رعنا 30/0و  9/2مارگریت و با 

زیبا مشاهده شد. اما نسبت وزن خشك به وزن تر به 

درصد حجمی خاک و  100غیر از بستر کشت حاوی 

بسترهای کشت بین دو  دیگر( در P0S100بدون پیت )

رغم  به(. C-1داری نداشت )شکل گیاه اختالف معنی

این، با افزایش میزان خاک در بستر کشت، نسبت وزن 

خشك به وزن تر روندی افزایشی داشت و بیشترین 

درصد  100% در بستر کشت حاوی 78/18نسبت با 

( در گیاه P0S100حجمی خاک و بدون پیت )

دار با گیاه مارگریت مشاهده شد که اختالفی معنی

 . داشت بستر کشت( در این درصد72/12رعنا زیبا )

توان نتیجه گرفت که گیاه رعنا زیبا در بنابراین می

های هوایی بر  همۀ بسترهای کشت از نظر صفات اندام

لی نسبت وزن خشك به گیاه مارگریت برتری داشت و

تواند با توان وزن تر نشان داد که این برتری بیشتر می

 هرچندجذب آب و در نتیجه وزن تر مرتبط باشد. 

درصد 100شاخص نسبت مادة خشك در بستر کشت 

( بیشتر از دیگر بسترها بود و P0S100خاک و بدون پیت )

زیاد بودن میزان درصد مادة خشك سبب افزایش دوام و 

شود، ولی باید ی پس از کشت میآب کممت نشاء به مقاو
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توجه داشت که به ازای هر واحد مادة خشك باالیی که 

شود آب زیادی نیز مصرف شده است. از تولید می

که کارایی مصرف آب نیز اهمیت باالیی دارد آنجایی

باال رفتن درصد مادة خشك این بستر  صرف به توان نمی

کرد. نتایج نشان داد که با  را برای تولید نشاء توصیه

 ترکیب پیت در خاک مزرعه، درصد مادة خشك 

داری کاهش یافت طور معنیمتعادل شد و نیاز آبی به

(. افزون بر این، صفات مربوط به ریشه نیز در B-2)شکل 

 گیاه رعنا زیبا بر گیاه مارگریت برتری نشان داد 

 (. 3)جدول 

 
 مختلف بسترهای کشت در شده کشت مارگریت و زیبا رعنا مورد ارزیابی تصفا واریانس نتایج تجزیۀ .2 جدول

Table 2. Analysis of variance for the evaluated traits of Gaillardia and Marguerite in different substrates 
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 .دار یمعن یردرصد و غ 5در سطح دار درصد، معنی 1دار در سطح به ترتیب معنی :ns* و  **،
**, * and ns Iindicating significant at 1%, 5% and non-significant, respectively. 
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مارگریت  و زیبا رعنا ( گیاهان زینتیDشاخه )( و نسبت ریشه به C( شاخه، نسبت وزن خشك )B( و خشك )Aوزن تر ) .1 شکل

درصد P60S40 :60درصد خاک؛ 20درصد پیت+ P80S20 :80: پیت خالص؛ P100S0در بسترهای کشت متفاوت بر پایۀ پیت )
درصد P0S100 :100درصد خاک؛ 80درصد پیت+ P20S80 :20درصد خاک؛ 60درصد پیت+ P40S60 :40درصد خاک؛ 40پیت+ 

 .استدرصد 5 سطح در دار یمعن اختالف وجود نشانگر همسانغیر های خاک(. حرف
Figure 1. Shoot fresh weight (A), shoot dry weight (B), dry weight ratio (C) and root to shoot ratio (D) of Gaillardia 

and Marguerite cultivated in diferent peat based substrates (P100S0: 100% peat; P80S20: 80% peat + 20% soil; 
P60S40: 60% peat + 40% soil; P40S60: 40% peat + 60% soil; P20S80: 20% peat + 80% soil; P0S100: 100% soil). 

Different letters indicate significant difference between plants (P≤0.05). 
 

شده در بسترهای کشت متفاوت بر پایۀ پیت  مارگریت کاشته و زیبا رعنا . مقایسۀ میانگین صفات ریشه در گیاهان زینتی3جدول 



 ... و زیبا رعنا زینتی گیاهان رشد و آب جذب کارایی ارزیابیخندان میرکوهی و همکاران:  464

 

(P100S0 پیت خالص؛ :P80S20 :80 +درصد خاک؛ 20درصد پیتP60S40 :60 +درصد خاک؛ 40درصد پیتP40S60 :40 درصد

صفت  در هر غیرهمسان های حرف)درصد خاک(. P0S100 :100درصد خاک؛ 80درصد پیت+ P20S80 :20درصد خاک؛ 60پیت+ 

 .استدرصد 5 سطح در دار یمعن اختالف وجود نشانگر

Table 3. Mean comparisons for root traits of Gaillardia and Marguerite cultivated in diferent peat based substrates 

(P100S0: 100% peat; P80S20: 80% peat + 20% soil; P60S40: 60% peat + 40% soil; P40S60: 40% peat + 60% soil; 

P20S80: 20% peat + 80% soil; P0S100: 100% soil). Different letters for each trait indicate significant difference 

between plants (P≤0.05). 

Root traits 

Substrate type Root surface 

(cm-2 plant-1) 
Root radius 

(cm) Distance between nearby roots (cm) Root density 

(cm cm-3) 
Root length 

(cm plant-1) 
Marg. Gaill. Marg. Gaill. Marg. Gaill. Marg. Gaill. Marguerite Gaillardia 
166d 369a 0.034b 0.027g 0.28f 0.17i 3.97e 10.90a 1045.1e 2965.9a P100S0 
125f 283b 0.032c 0.023i 0.32e 0.18i 3.10g 9.97b 833.4g 2800.6b P80S20 
105g 208c 0.032c 0.025h 0.35d 0.22h 2.60h 6.50c 705.7h 1765.7c P60S40 
67i 164d 0.028f 0.029e 0.42c 0.27g 1.83i 4.50d 550.0j 1111.3d P40S60 
47j 142e 0.036a 0.030d 0.55b 0.29f 1.10j 3.70f 326.9k 927.9f P20S80 
15k 76h 0.018j 0.025h 0.70a 0.36d 0.60k 2.40h 185.4l 595.9j P0S100 

 
صفات طول ریشه، تراکم ریشه و سطح ریشه در 

گیاه رعنا زیبا در همۀ بسترهای کشت بیش از دو برابر 

بیشتر از گیاه مارگریت مشاهده شد. هرچند این 

صفات در هر گیاه در بین بسترهای کشت مختلف نیز 

نشان دادند ولی با  داری مقادیر متفاوتی طور معنیبه

افزایش میزان خاک در ترکیب بستر کشت مقادیر این 

داری کاهش پیدا طور معنیصفات در هر دو گیاه به

کردند. بیشترین طول ریشه، تراکم ریشه و سطح ریشه 

در گیاه رعنا زیبا در بستر کشت پیت خالص 

(P100S0 و کمترین این صفات در گیاه مارگریت در )

آمد.  دستبه( P0S100بدون پیت )بستر کشت خاک 

در مقابل، صفت فاصله بین دو ریشه مجاور و نیز صفت 

شعاع ریشه در گیاه مارگریت در همۀ بسترهای کشت 

مختلف بیشتر از گیاه رعنا زیبا بود که به ترتیب منجر 

به کاهش تراکم ریشه و سطح ریشه در این گیاه در 

 مقایسه با گیاه رعنا زیبا شد. 

الی ریشه به شاخه در گیاه رعنا زیبا در نسبت با

ید نتایج مؤ( نیز D-1مقایسه با گیاه مارگریت )شکل 

یادشده در باال است. بیشترین نسبت ریشه به شاخه در 

( و P100S0هر دو گیاه در بستر کشت بدون خاک )

( P0S100کمترین آن در بستر کشت بدون پیت )

بستر کشت مشاهده شد. نسبت باالی ریشه به شاخه در 

پیت و یا حاوی پیت در مقایسه با خاک مزرعه در این 

ها و فضای رشد  تواند در نتیجۀ وجود روزنهتحقیق می

کافی در این بسترها و یا احتمال کمبود عنصرهای غذایی 

های  که رشد انداماز جمله فسفر باشد. ولی از آنجایی

 هوایی نیز در بستر کشت پیت و یا حاوی پیت در مقایسه

(، لذا احتمال Bو  A -1با خاک مزرعه بیشتر بود )شکل 

شود. یر بافت فیزیکی در رشد بیشتر ریشه تقویت میتأث

تواند نسبت رشد ریشه به شاخه را  فیزیك بستر کشت می

(. نظام رشد ریشه، ارتباط Brar et al., 1996تغییر دهد )

ها مواد که، ریشهبسیار قوی با رشد شاخه دارد. طوری

کنند و در  یمساختی و هورمونی را از شاخه دریافت نور

کنند. ین میتأممقابل آب و مواد غذایی را به شاخه 

نسبت رشد ریشه به شاخه در زمان کمبود عنصرهای 

)مانند فسفر( و آب، بیشتر به جهت محدود شدن رشد 

 & Lynchدهد )شاخه، افزایش محسوسی نشان می

Brown, 2001 یۀ شرایط بر پاشاخه (. نسبت رشد ریشه و

تواند متغیر باشد. و مرحلۀ رشد و نیز نوع گیاه نیز می

مادة خشك در آغاز رشد تا حدودی یکسان بین ریشه و 

که در زمان گلدهی نسبت شود، درحالیشاخه تقسیم می

 ,.Barraclough et alیابد )ریشه به شاخه کاهش می

از (. این نسبت در گیاهان علفی سردسیر کمتر 1991

 & Brarگیاهان علفی گرمسیر گزارش شده است )

Reynolds, 1996  .) 

که بیان شد، گیاه رعنا زیبا در مقایسه با  طور همان

گیاه مارگریت از نظر صفات مرتبط با ریشه برتر بود 

های ای متفاوت در گونه(. رشد شبکۀ ریشه3)جدول 
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 ,Brar & Plazzoگیاهی مختلف به اثبات رسیده است )

(. وجود طول ریشۀ بیشتر، تراکم ریشۀ باال، نسبت 1995

یی کاراتر برای ریشه به شاخۀ بیشتر و شعاع ریشۀ کوچك

ای جذب آب اهمیت باالیی دارد و شبکۀ ریشه

یافته منجر به جستجوی حجم بیشتری از بستر  توسعه

(. Harris, 1977شود )کشت برای آب و مواد غذایی می

یی کارایافته  ی عمیق و توسعهابنابراین، یك شبکۀ ریشه

ای کمتر باالیی در جذب آب در مقایسه با شبکۀ ریشه

(. Taylor & Klepper, 1971یافته خواهد داشت ) توسعه

و متراکم در سطح، سبب تخلیۀ  عمق کمچون ریشۀ 

شود سریع آب و مواد غذایی در دسترس می

(Chaudhery & Sandhu, 1983 با توجه به اینکه شعاع .)

یی جذب آب مهم کاراتر برای باال بردن یشۀ کوچكر

درصد پیت با 40-60است، لذا ترکیب مقادیر متوسط 

دار بر کاهش شعاع یر معنیتأثخاک مزرعه نیز ضمن 

ریشه، نیاز آبی گیاه را نیز کاهش داد. این نتیجه با 

شاخص سطح ریشه نیز قابل توجیه است. با ترکیب پیت 

یشه روندی افزایشی نشان با خاک مزرعه شاخص سطح ر

داد و در نتیجۀ آن بیشترین سطح ریشه و در نتیجه 

درصد به 100کمترین نیاز آبی در بستر کشت پیت 

(. رشد مطلوب شبکۀ B-2و شکل  3دست آمد )جدول 

ریشه در بستر کشت سبك مانند پیت در آزمایشی که با 

ییدشده است تأاست نیز  گرفته انجامیوسف  حسنگیاه 

(Sajjadinia et al., 2011این نتیجه نشان می .) ،دهد

شبکۀ ریشۀ گیاه در بستر کشت حاوی پیت توان 

گسترش بیشتری داشته است )طول ریشۀ بیشتر، 

تر و تراکم ریشۀ باالتر( ولی در بستر نازک های ریشه

خاک رشد مناسب نداشته در نتیجه منجر به تفاوت 

 دار در نیاز آبی گیاه شد.معنی

سرعت جذب آب در  ،ر نتایج نشان دادطوهمین

بسترهای  ۀواحد حجم ریشه در گیاه رعنا زیبا در هم

آن در گیاه  میزاننصف  کم دستکشت متفاوت 

(. روشن است که نیاز آبی A-2مارگریت بود )شکل 

از واحد حجم ریشه در گیاهان با تراکم  ینتأمقابل 

اکم تر ها آنبیشتر، کمتر از گیاهانی است که در  ۀریش

تر های باریكکمتری وجود دارد. همچنین ریشه ۀریش

چون  شتهاهمیت زیادی دا در جذب آب و مواد غذایی

 کمتر چوبی شده و نفوذپذیری بیشتری دارند 

(De Silva et al., 1999 بنابراین، سرعت جذب آب .)

در واحد حجم ریشه در گیاهان حاوی صفات بارز 

جذب  ییکاراآن  ۀتیجتر خواهد بود و در نریشه، پایین

 هآب نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع در نتیج

که نیاز آبی برای مربوط به نیاز آبی نمایان است، طوری

خشك در گیاه رعنا زیبا  ةساخت یك واحد ماد

 (. B-2کمتر از گیاه مارگریت بود )شکل  مراتب به

با افزایش میزان  بررسیدر هر دو گیاه زینتی مورد 

ترکیب بستر کشت، سرعت جذب آب در خاک در 

داری افزایش یافت و طور معنیواحد حجم ریشه به

بیشترین و کمترین مقادیر این شاخص به ترتیب به 

متر در سانتی مترمکعب یسانت 57/2و  2/26میزان 

مربع در ثانیه در گیاه مارگریت در بستر کشت خاک 

ر ( و در گیاه رعنا زیبا در بستP0S100بدون پیت )

( بود. این نتایج P100S0کشت پیت خالص )

کارایی باالی جذب و مصرف آب در گیاه  ةتاییدکنند

رعنا زیبا در مقایسه با گیاه زینتی مارگریت است. نیاز 

آبی هر یك از گیاهان نیز از الگوی سرعت جذب آب 

نشان  B-2طور که شکل آن گیاه پیروی کرد. همان

خشك در  ةماد داد نیاز آبی برای ساخت یك واحد

کمتر از گیاه مارگریت بود.  مراتب بهگیاه رعنا زیبا 

( به P100S0کمترین آن در بستر کشت بدون خاک )

خشك برای گیاه  ةلیتر در گرم مادمیلی 3/105میزان 

رعنا زیبا و بیشترین آن در بستر کشت خاک بدون 

لیتر در گرم میلی 4/217( به میزان  P0S100پیت )

 ی گیاه مارگریت محاسبه شد. خشك برا ةماد

گیاه بدون توجه به نوع  ،دهداین نتایج نشان می

 ییکاراانتخاب بستر کشت مناسب نیز در افزایش 

است. سرعت جذب آب باال  مؤثرجذب و مصرف آب 

ترین در واحد ریشه در بستر کشت خاک که ضعیف

نتایج مربوط به صفات ریشه نیز در این بستر کشت 

گیاه در این بستر  ییکاراگر کاهش دیده شد، بیان

کشت در مقایسه با بستر کشت پیت خالص بدون 

( است. این موضوع در نتیجه مربوط P100S0خاک )

که نیاز آبی است، طوری ییدتأبه نیاز آبی نیز قابل 

خشك در بستر کشت  ةبرای ساخت یك واحد ماد

بیشتر از بستر  مراتب به( P0S100خاک بدون پیت )

 ( بود. P100S0خالص بدون خاک )کشت پیت 
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شده در بسترهای کشت متفاوت بر پایۀ  مارگریت کاشته و زیبا رعنا ( گیاهان زینتیB( و نیاز آبی )Aسرعت جذب آب ) .2 شکل

: P40S60درصد خاک؛ 40 درصد پیت+P60S40 :60درصد خاک؛ 20درصد پیت+ P80S20 :80: پیت خالص؛ P100S0پیت )

 غیرهمسان های درصد خاک(. حرفP0S100 :100درصد خاک؛ 80درصد پیت+ P20S80 :20درصد خاک؛ 60درصد پیت+ 40

 .استدرصد 5 سطح در دار یمعن اختالف وجود نشانگر
Figure 2. Water uptake rate (A) and water demand (B) of Gaillardia and Marguerite cultivated in diferent peat based 

substrates (P100S0: 100% peat; P80S20: 80% peat + 20% soil; P60S40: 60% peat + 40% soil; P40S60: 40% peat + 

60% soil; P20S80: 20% peat + 80% soil; P0S100: 100% soil). Different letters indicate significant difference between 

plants (P≤0.05). 
 

حجمی از  درصد40-60با کاربرد  ،نتایج نشان داد

پیت در بستر خاک سرعت جذب آب در واحد ریشه 

جذب و مصرف آب نیز  ییکاراکاهش یافت و در نتیجه 

که نیاز آبی برای ساخت یك واحد افزایش یافت. طوری

خشك در بسترهای کشت حاوی پیت در مقایسه  ةماد

طور محسوسی پایین یاه بهبا بستر خاک برای هر دو گ

 ۀریش شبکۀطور عمده با گسترش بیشتر بود که به

بیشتر،  ۀگیاه در بستر کشت حاوی پیت )طول ریش

 تر و تراکم ریشه باالتر( مرتبط است. های نازکریشه

 گیری کلی نتیجه

یل سبك بودن و داشتن تخلخل به دلپیت  بستر کشت

ه هر دو گیاه کافی اجازه رشد مناسب را به شبکۀ ریش

یبا رعنا زاینکه  باوجودرعنا زیبا و مارگریت را داد. 

ی است اما آشکار است آب کمگیاهی متحمل به شرایط 

ای باشد که بتواند میزان آب  گونهاگر بستر کشت به

 در اختیار گیاه قرار دهد مؤثر صورت بهشده را  استفاده

 شود. این امر با ترکیبرشد آن چندین برابر می

صدی از پیت در خاک مزرعه فراهم شد زیرا این در
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بستر ظرفیت نگهداری آب باالیی دارد و آب نگهداری 

تواند  دهد و میتدریج در اختیار گیاه قرار میشده را به

 این آبی پشتیبانی کند. درگیاه را در هنگام تنش کم

 هایشاخص بیشتر برای پیت حاوی بستر تحقیق،

 بهترین آب مصرف ییکارا جمله از شده گیری اندازه

 درصد بیشترین اینکه به توجه با اما کشت بود بستر

 شد دیده خاک بدون پیت بستر کشت در خشك مادة

 نشا دوام افزایش باعث که برتری این از تواننمی

 بستر کشت در از سوی دیگر کرد، پوشیچشم شود می

 مشاهده شد. زیادی آب مصرف خاک بدون پیت

پیت با خاک مزرعه در تولید گیاهان  بنابراین، ترکیب

درصد  20کم  ای و گلدانی به میزان دستباغچه

و افزایش  دستیابی به نشاء با کیفیت منظور بهحجمی 

کارایی جذب و مصرف آب قابل توصیه است، هرچند 

درصد حجمی پیت در  40-60که کاربرد متوسط 

تواند نتایج بهتری را نیز منجر شود ولی ترکیب می

یۀ آن شاید در شرایط موجود توجیه اقتصادی توص

 کافی نداشته باشد. 
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