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 چکیده 

ها کشت در گلخانه شی. افزاباشدیم اهیرشد و نمو گ یبرا ییآب ، هوا و عناصر غذا نیمهم در تأم اریبستر کشت از عوامل بس

 سهیدرباره بستر کشت انجام شود. جهت مقا یادیز یهاقرار داده است که پژوهش تیامر را مورد اهم نیا کیدروپونیبه روش ها

عبارتند از :   مارهایتکرار اجرا شد. ت  4و ماریت 6با  یدر قالب طرح کامالً تصادف یشینوع بستر بر عملکرد و رشد کارال، آزما ریتأث

)به نسبت  تیکوال یورم-(، خاک اره1:1یسبت حجماره )به نخاک-تی(، کوکوپ1:1ی)به نسبت حجم تیکوکوپ-تیکوالیورم

)به نسبت  تیکوال یورم-تی( و پرل1:1ینسبت حجم به) تیکوکوپ-تی(، پرل1:1ی)به نسبت حجم ارهخاک -تی(، پرل1:1یحجم

داشت و داری بر صفات رشدی و عملکردی گیاه کارال تأثیر معنی کشت بسترهای تیمارنشان داد که  شیآزما جی(. نتا1:1یحجم

و تعداد میوه در بوته و عملکرد  در  تیمار پرلیت+ورمی کوالیت  ریشهخشکریشه، وزن  تروزنه، بوت تربیشترین ارتفاع بوته، وزن

 و ورمی کوالیت + کوکوپیت  مشاهده گردید

 

  بستر کشت، هیدروپونیک، کارال :کلیدواژه
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 مقدمه= 1

توجه همه را به خود  شیازپشیباال و در سطح کمتر، ب تیفیغذایی، بحث تولید باکبا افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع 

هرز موردتوجه  یهاآفات و علف ها،یماریشده ازنظر تغذیه، بدر یک سیستم کنترل یاجلب کرده است. کشت گیاهان گلخانه

و...(. یکی از  ستیزطیشوری، آلودگی محخاکی )بروز نماتدها،  یهاقرارگرفته است. با توجه به مشکالت موجود در گلخانه

نظیر کنترل تغذیه گیاه، امکان افزایش تراکم  ییهاتیجدید، کشت گیاهان در بسترهای بدون خاک است. وجود مز یهاروش

و آفات و افزایش کمیت و کیفیت محصول نسبت به کشت خاکی موجب رویکرد تولیدکنندگان  هایماریکاشت، کاهش بروز ب

از راهکارهای مهم برای رسیدن به حداکثر محصول در حداقل  یکی (.1اغبانی به استفاده از این روش شده است )محصوالت ب

در  یرخاکی(. پرورش گیاهان در بسترهای غ2بدون خاک است ) یاعالی، پرورش گیاهان به روش گلخانه تیفیزمان و باک

کشت بدون خاک از مواد آلی و معدنی  یهاستمیید. امروزه در سبا استفاده از بسترهای آلی، خصوصاً پیت آغاز گرد1960سال

. یک بستر کشت مناسب عالوه برداشتن خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک، شودیعنوان بستر کشت استفاده ممختلفی به

 صرفهبهمقروننقل آن ازنظر اقتصادی وتر و حملاندازه کافی سبک باشد تا کار با آن راحتباید در دسترس، نسبتاً ارزان، پایدار و به

کشت در  شی. افزاباشدیم اهیرشد و نمو گ یبرا ییآب ، هوا و عناصر غذا نیمهم در تأم اریکشت از عوامل بس بستر (.3)باشد

امکان  نیدرباره بستر کشت و همچن یادیز یهاقرار داده است که پژوهش تیامر را مورد اهم نیا کیدروپونیها به روش هاگلخانه

، پرورش یعال تیفیبه حداکثر محصول در حداقل زمان و باک دنیرس یبرا .شود جامعنوان بستر انبه یاستفاده از منابع محل

 اهانیگ که در پرورش ینقش مهم لیانتخاب بستر کشت مناسب به دل امروزه (.4بدون خاک است) یابه روش گلخانه اهانیگ

باوجود دارا  یبستر کشت مناسب از مواد موجود و در دسترس از منابع محل کیانتخاب  ن،یبنابرا مهم است. یلیدارد خ یاگلخانه

در  اهانیگام نخست در پرورش گ، بستر کشت کی یبرا یاصل یعنوان پارامترهامناسب به pHو  ECو  یکیزیبودن خواص ف

باعث  یآل از منابع محل دهیا یکیزیخواص ف ابستر کشت مناسب ب کیکردن  و انتخاب  دایاست که پ کیدروپونیها ستمیس

عنوان بستر از مواد مختلف به هاستمیس نی. امروزه در اشودیم دیو سهولت در تول دیتول شیو افزا هانهیاز هز یاریکاهش بس

 یباال تیرفاز ظ دیمواد با نیا یطورکلهستند به یفردمنحصربه یهایژگیو یمواد دارا نیاز ا کیهر  شودیکشت استفاده م

سوء و  ریتأث گونهچیه دینبا نیبرخوردار بوده و همچن ییباال یونیتبادل کات تیمناسب و ظرف یزهکش ،یکاف هیآب، تهو ینگهدار

 هیکنترل، تغذ ریمتعدد نظ یایامز لیکشت به دل یدر بسترها اهانیپرورش گ انیم نی(. در ا5داشته باشند ) اهیگ یبرا یمضر

در حال گسترش است که مطمئناً  یمحصول نسبت به کشت خاک تیفیو ک تیکم شیو آفات و افزا هایماریکاهش بروز ب اه،یگ

 یبه علت برخوردار یاگلخانه یهاکشت. و عملکرد آن داشته باشد اهیدر رشد گ ییبسزا ریتأث تواندیبستر کشت م یکیزیخواص ف

 یرویو ن نیمانند آب، کودها، زم هیاول یهادر نهاده ییجومحصول در تمام طول سال، صرفه دیامکان تول رینظ یمهم یایاز مزا

مناسب، امکان  تیفیعرضه محصوالت باک جهیو درنت دیمحصول، امکان کنترل عوامل مؤثر در تول دیواحد تول یکار به ازا

قرارگرفته  ادیموردتوجه ز ریاخ یهادر سال ست،یزطیمح یهاندهیکوچک و امکان کاهش آال یهانیاز زم یاقتصاد یبردارهرهب

روش  نی( ا می) کمبود آب و تنوع اقل ژهیو طیو شرا هاتیمحدود یبه علت وجود برخ زین رانیاست. در ا افتهی یادیو گسترش ز

در  یترمهم گاهیجا یاز زمان یآل یاز بسترها استفادهاست.  افتهی یریسرعت چشمگ نکشت موردتوجه قرارگرفته و گسترش آ

 . (6شد ) ادیمحصوالت سالم ز دیو تول کینمود که توجه به محصوالت ارگان دایکشت بدون خاک پ یهاستمیس

 (Cucurbitaceae) انیاز خانواده کدوئ Bitter melon یسیو نام انگل L Momordica charantia یعلم گیاه کارال)خیار تلخ( بانام
ممکن است  زیمتر ن 10حداکثر تا  یول کند،یمتر رشد م 5است. طول هر ساقه خزنده آن ساالنه تا  هیپاو تک سالهکی یاهیگ

 یآن شامل: کدو ی(. اسام10،9) شوندیاز هم جدا م قیعم یدگیبر 7-3عرض و با  متریسانت 5-4ها متناوب که (. برگ8برسد )

 اهیگ .دباشیم Paroka)هندوستان( و  Margose ،Karela، (En) ییقایآفر اریمتحد(، خربزه تلخ، خ االتیبلسان )ا یتلخ، گالب

بوده و  نیو مل بوستیها، ضد کننده هورمونمتعادل ،یداخل یهاها و انگلها، دفع کرمتیرفع مسموم ابت،یکارالجهت درمان د

 یچا ینوع هیو ته یاز برگ آن در درمان درد معده، تب، سرماخوردگ،باشدیم یجنس لیم دهندهشیافزا تیخاص یآن دارا شهیر
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ی گیاهی بسیار هافرآوردهبا توجه به جمعیت رو به رشد جهان، تأمین نیازهای غذایی و دارویی انسان از (. 7،8)شودیاستفاده م
پژوهش حاضر  کندمی، به همین دلیل انتخاب بستر مناسب برای کشت تولیدات کشاورزی اهمیت زیادی پیدا حائز اهمیت است

 برای انتخاب بستر مناسب گیاه کارال انجام شد. 

 مواد و روش= 2

ختصات و به م ایمتر از سطح در1382 به ارتفاعمحقق اردبیلی  دانشگاه یدانشکده کشاورزی قاتیدر گلخانه تحق شیآزما نیا 

باشد. بذور رقم محلی گیاه کارال می موردبررسی.گیاه دارویی انجام شد یطول شرق 48°,17´یعرض شمال  38°,12´یی ایجغراف

ساعت داخل پارچه مرطوب قرار داده و بعد به سینه  12گیاه کارال را از پاکان بذر اصفهان تهیه گردید، ابتدا بذور را به مدت 

 یمعمول بذر از آب طیداشتن محمرطوب نگه یتا قبل از  سبز شدن بذور براحاوی بستر کوکوپیت انتقال داده و  یاخانه40کشت 

1 قیرق اریبس)هوگلند(  ییبا محلول غذا هاچهاهیاستفاده شد. اما با سبز شدن بذور گ
4
مرورزمان و با بزرگ شدن شدند و به هیتغذ 

1محلول غلظت  هااهچهیگ
2
کشت(  یبسترها) یاصل ستمیبه س هااهچهیگ یبرگ 4شد. در مرحله کامل استفاده  صورتبهو در آخر  

 یسازآماده کسانی ی. که بسترها به نسبت حجمباشدیها مموردنظر در داخل گلدان یبه بسترها اهانیمنتقل شدند انتقال گ

ورمی -اره()خاک ارهخاک-کوکوپیت()کوکوپیت-کوالیت)ورمی یبسترهااز شکل  نیبد ،اندها قرارگرفتهشده و در داخل گلدان

 به اهانیانتقال گ با( استفاده گردید  50-50)ییهانسبتورمی کوالیت(به -کوکوپیت()پرلیت-خاک اره()پرلیت -کوالیت()پرلیت

دوره کشت صورت  آخر، تا (1-1ییریافته جدول)تغتغذیه گیاهی نیز با استفاده از محلول هوگلند  اعمال شدند. مارهایتبسترها 

فرعی در طول  هایشاخهبه نخ، هرس برگ و  هابوتهن شامل بستدر گلخانه  گیاه کارالمربوط به پرورش  اتیعمل هیکلگرفت.

 60±5درجه سیلیوس و رطوبت نسبی  25 ±3فصل رشد درزمان مناسب و نیاز گیاه صورت پذیرفت. دما در طول دوره رشد 

گیاه در هر  24تکرار شامل  4تیمار و 6صورت طرح کامالً تصادفی با این آزمایش به درصد توسط هیترگازی و فن نگهداری شد.

تر بوته، وزن خشک ، وزن صورت آبکشت گلدانی صورت پذیرفت فاکتورهای موردبررسی در این پژوهش شامل ارتفاع بوتهتکرار به

گیری باشد اندازهمیتر میوه یوه، وزن خشک میوه، وزن،قطر میوه ، طول مریشه،تعداد میوه در بوته تر ریشه، وزن خشکبوته، وزن

میوه وزن خشک تر متر( انجام گرفت، وزنای برحسب)سانتیشاخص ارتفاع بوته در پایان مرحله رشدی )برداشت( که با متر پارچه

صورت گرفت م( برحسب )گر 0,001دقت  با استفاده از ترازوی دیجیتالی با ریشهوزن ترو خشکخشک بوته و وزن و میوه 

گراد خشک درجه سانتی80ساعت در آون در دمایی  48های تر به مدت ریشه و بوته بعد از قرارگیری نمونههمچنین وزن خشک

 گرم محاسبه شد. قطر و طول میوه نیز برحسب میلی گردیدگردید و برحسب گرم محاسبه و ثبت 

 ( محلول هوگلند1-1)جدول

Component )1-Stock Solution(gl 

32M KNO 202 

O2.4H2)31M Ca(NO 236 

Iron 15 

O2.7H42M Mg SO 493 

3NO41M NH 80 

3BO3H 2.86 

O2.4H2MnCl 1.81 

O2.7H4Zn SO 0.22 
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O2.5H4Cu SO 0.051 

O2.2H4Mo O 2Na 0.12 

4PO21M KH 136 

 

                              نتایج و بحث= 3

 گیری شده در کارال( میانگین مربعات آزمایشی برای صفات اندازه2-1جدول)

ns 1%و  5%داری در سطح احتمال داری و معنیمعنی و*و** به ترتیب: غیر 

  رتفاع بوتها

و  ( 2-1جدول) دارندارتفاع بوته  میزان بر داریمعنی تأثیرمختلف  کشت   بسترهاینشان داد که  هاداده انسیوار هیتجز جینتا

ارتفاع  زانیم نیکمتر کهدرحالیبه دست آمد  کوکوپیت -ورمی کوالیت ماریدر تمتر سانتی 351ارتفاع بوته  زانیم نیشتریب

به میزان  ارتفاع بوته شیباعث افزا کوکوپیت-ورمی کوالیت  ارمیت (.1-1شکل) بود ارهخاک-کوکوپیت  ماریت در مترسانتی180

ورمی کوالیت مقداری عناصر غذایی مثل کلسیم،  ،شدهانجام گزارشات طبق  گردید. ارهخاک-کوکوپیت نسبت به تیمار  48,77

به خاطر دارا بودن عناصر غذایی، قدرت نگهداری آب و وزن  یتکوال یورمکند. ین میتأممنیزیوم و پتاسیم را نیز برای گیاه 

+ پیت یجرا بستر از پس بوته ارتفاع بیشترین که کردند گزارش. (9حجمی پایین یکی از مواد مهم در تهیه بستر کشت است)

. بود %15بنتونیت+  %85ارهخاک تیمار به مربوط بوته ارتفاع کمترین و %10پوکه معدنی+  %90 ارهخاک تیمار به مربوط پرلیت

(12)  

 میوه قطر

( . و 2-1)جدول دارندمیوهقطر  میزان بر داریمعنی تأثیرمختلف  کشت   بسترهاینشان داد که  هاداده انسیوار هیتجز جینتا

در تیمار  مترمیلی120کمترین قطر میوه  کهدرحالیورمی کولیت و  -در تیمار پرلیت مترمیلی169بیشترین میزان قطر میوه 

   میانگین     

 مربعات

 
  

تعداد میوه 

 در بوته

وزن 

 خشک میوه

درجه   ارتفاع بوته طول میوه یوهقطر م میوه تروزن

 آزادی

منابع 

 تغییرات

بستر  5 45/1** 209/16** 532/11** 550/31** 702/2** 675/182**

 کشت

اشتباه  15 054/0 350/0 688/0 052/2 210/0 225/2

 آزمایشی

ضریب  % 15/8 90/4 72/5 41/8 36/8 42/10

 تغییرات
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. طبق مطالعات گذشته مخلوط پرلیت و سبوس برنج را بهترین بستر برای پرورش (1-1شکل)شد  مشاهدهکوکوپیت ورمی کولیت 

از بین منظور مقایسه بسترهای مختلف کشت در آبکشت خیار اجرا شد در پژوهشی  به (10کردند)هیدروپونیک خیار معرفی 

 یلدرشت بهتر از دیگر بسترها در سیستم هیدروپونیک بودند. اما به دلشن رودخانه و پرلیت دانه یموردبررس یبسترها

 ( 11شود)داده می تر بودن شن، این نوع بستر ترجیحتر و ارزاندسترسقابل

 طول میوه

. (2-1)جدول دارندمیوه طول میزان بر داریمعنی تأثیرمختلف  کشت   بسترهاینشان داد که  هاداده انسیوار هیتجز جینتا

-در تیمار کوکوپیت مترمیلی3/90ورمی کوالیت و کمترین طول میوه -در تیمار پرلیت مترمیلی2/148بیشترین میزان طول میوه 

  .(1-1شکل) خاک اره مشاهده گردید

 

 مقایسات میانگین طول و قطر میوه،ارتفاع بوته ( نمودار1-1شکل )

 خشک میوه تر و،وزنتعداد میوه در بوته 

 دارند میوه در بوته  تعداد میزان بر داریمعنی تأثیرمختلف  کشت   بسترهاینشان داد که  هاداده انسیوار هیتجز جینتا

-در تیمار کوکوپیت 75/4تعداد میوه و کمترین  کوکوپیت-در تیمار پرلیت 50/21تعداد میوه  بیشترین میزان  .(2-1)جدول

 یروکشت بدون خاک پشم سنگ و ماسه  یاثرات بسترها یبررس شده که گزارش .(2-1شکل) خاک اره مشاهده گردید

پشم سنگ و  بسترهایدر  وهیمشاهده کردند که عملکرد م یآن با کشت خاک سهیو مقا ایگال رقم یاگلخانه یعملکرد طالب

 دارمعنیدرصد 1میوه که در سطح احتمال  تروزنو همچنین در شاخص . (13)بود یو کشت خاک ماسهاز بستر  شتریب تیپرل

 تروزنورمی کوالیت بود و کمترین  -گرم در تیمار پرلیت35/22میوه  تروزنشد که بیشترین  مشاهده( 2-1جدول ) باشدمی

-1بود شکل ) دارمعنیدرصد 1خاک اره، و در وزن خشک میوه که در سطح احتمال -گرم درتیمارکوکوپیت43/14میوه 

گرم در تیمار  23/4ورمی کوالیت و کمترین وزن خشک میوه  -پرلیت تیمار درگرم   62/6وزن خشک میوه  (.بیشترین2

و  زهیپوسته برنج کربن ارهخاک لینارگ افیپشم سنگ ال بسترهای یبر رو شدهانجاممطالعات  .خاک اره مشاهده شد-کوکوپیت

 یبرا نیمحقق نیو پوسته برنج تازه گزارش کردند، ا زهیرا در بستر پوسته برنج کربن وهیوزن م نیانگیم نیپوسته برنج تازه کمتر
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 انیو ب ناشاره کرد اهانیگ هایریشهبه  ییآب و محلول غذا رائهو ا رهیذخ یکشت برا یبسترها تیبه قابل زیحالت ن نیا حیتوض

اگر در ، شود تأمین اهیتمام نقاط رشد گ یبرا یر کافبه مقدا دیبا ییرشد منظم متعادل، آب و عناصر غذا کی یداشتند که برا

 ییآب و مواد غذا رهیذخ یبرا یکاف ییکه توانا بسترهایی د،دری( به وجود آوهی) م یمحل مصرف قو کی اهیاز رشد گ ایمرحله

ندارد  وهیم هیتغذ یبرا یکاف یدراتیمواد کربوه اهیگ نکهیا لیبلکه به دل شودیکاسته م اهیگ هایقسمت ریاز رشد سا تنهانهندارند 

و عملکرد  ءنشا تیفیک روی مختلف یثر بسترهاا (14یابد.)میکاهش  زین وهیآن رشد م تبعبهو  شدهواقع تأثیرکل مراحل را تحت 

دست  :حجمی( به 1,3خالص یا مخلوط پیت+پرلیت) تیاز بستر پ ترین نشاءهاگزارش کردند که مطلوب فلفلمحصول بادمجان و 

د،عملکرد مخلوط قرار داشتن طحس نیبسترها در باالتر نیا زیو عملکرد کل محصول ن ریشهخشکو  تروزن ازنظرآمد 

 (.16حجمی( کمتر از سایر تیمارها گزارش گردید.) 1:2:4کمپوست+خاک+ماسه)

 

 

 تر و خشک میوه وه در بوته ، وزنمقایسات میانگین تعداد می ( نمودار2-1شکل )
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 گیری شده در کارال( میانگین مربعات آزمایشی برای صفات اندازه3-1جدول)

ns 1%و  5%داری در سطح احتمال داری و معنیمعنی و*و** به ترتیب: غیر 

 و بوته  ریشهخشک تر ووزن

درصد  1در سطح احتمال بوته  تروزن زانیبر م داریمعنی تأثیرمختلف کشت  ینشان داد بسترها هاداده انسیوار هیتجز جینتا

در تیمار ورمی 96/167کوالیت کوکوپیت و کمترین وزن تر بوته  ورمی تیماردر 25/489 بوته تروزن زانیم نیشتریدارد و ب

 باشدمی دارمعنیدرصد 1(.همچنین در وزن خشک بوته که در سطح احتمال 3-1 شد شکل ) مشاهده ارهخاک –کوالیت 

در تیمار 02/36کوکوپیت و کمترین وزن خشک بوته  –در تیمار ورمی کوالیت 72/112( بیشترین وزن خشک بوته 3-1جدول)

 تروزنبر میزان  داریمعنی ثیرتأکشت  بسترهاینشان داد که  هاداده، نتایج تجزیه ورایانس باشدمی ارهخاک-ورمی کوالیت 

کوکوپیت  –در تیمار ورمی کوالیت 39/114(نشان داد که بیشترین وزن ترریشه 3-1درصد دارد جدول )1ریشه در سطح احتمال 

درصد  1در سطح احتمال  ریشهخشک(. و همچنین وزن 3-1دارد شکل ) ارهخاک –کوکوپیت  24/64ریشه  تروزنو کمترین 

در 01/16 ریشهخشکورمی کوالیت و کمترین وزن  –در تیمار پرلیت 97/20 ریشهخشکو بیشترین وزن  شدبامی دارمعنی

 پرلیت+  پیت رایج بستر از پس هوایی اندام خشک و تروزن بیشترین که کردند گزارش مشاهده گردید. ارهخاکتیمار کوکوپیت 

 اندام خشک وزن دارمعنی افزایش موجب %15پوکه معدنی افزودن که. بود %15پوکه معدنی+  %85 ارهخاک تیمار به مربوط

 با مقایسه در تیمارها تمامی هوایی اندام خشک و تروزن که داد نشان همچنین نتایج. شد خالص ارهخاک تیمار به نسبت هوایی

 (12)نبودند مقایسهقابل پرلیت+ پیت رایج بستر

 

   میانگین   

 مربعات

 
  

وزن 

 یشهرخشک

 تروزن

 ریشه 

وزن خشک 

 میوه

درجه   بوته  تروزن

 آزادی

منابع 

 تغییرات

 بستر کشت 5 533/82396** 164/4856** 902/2020** 800/32**

اشتباه  15 054/0 70/19 81/15 746/1       

 آزمایشی

ضریب  % 5/4 96/5 4 17/7

 تغییرات
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 تر و خشک بوته و ریشهوزنمقایسات میانگین  ( نمودار3-1شکل )

 

  گیرینتیجه -4

کشت  یاز بسترها هانهیآوردن هز نییعملکرد و پا شیو افزا اهانیبهتر گ تیریامروزه به خاطر مد کیدروپونیه یهاگلخانه در

 اهیپژوهش رشد و عملکرد گ نی. ما در اشودیمختلف انجام م یدر مورد بسترها یادیز قاتیکه امروزه تحق شودیاستفاده م

-(، خاک اره1:1یاره )به نسبت حجمخاک-تی(، کوکوپ1:1ی)به نسبت حجم تیکوکوپ-تیکوالیبستر ورم 6کارال را در  ییدارو

-تی( و پرل1:1ی)به نسبت حجم تیکوکوپ-تی(، پرل1:1یخاک اره )به نسبت حجم -تی(، پرل1:1ی)به نسبت حجم تیکوال یورم

رشد و  شیافزا یبستر برا نیهترپژوهش نشان داد ب نیحاصل از ا جی. نتامیکرد ی( بررس1:1یبت حجم)به نس تیکوال یورم

 .باشدیم پرلیت+ورمی کوالیت و ورمی کوالیت کوکوپیت کارال بستر ییدارو اهیعملکرد گ
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Abstract:  

Substrate is one of the most important factors in the provision of water, air and nutrients for growth 
and development of plants. Increases in the hydroponic cultivation in greenhouses have necessitated that 

many researches to be done on the substrate. To compare the effect of bed types (substrate type) on yield 

and growth of karela, an experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 4 

replications was conducted. Treatments including: Vermiculite-Cocopite (the volume ratio of 1: 1), 
Cocopit-sawdust (the volume ratio of 1: 1), Sawdust-Vermiculite (the volume ratio of 1: 1), Perlite-

sawdust (the volume ratio of 1: 1), Perlite-Cocopit (the volume ratio of 1: 1) and Perlite-Vermiculite 

(the volume ratio of 1: 1). The results showed that the cultivars had a significant effect on growth and 
yield traits of karla and the highest plant height, plant weight, root fresh weight, root dry weight and 

number of fruits per plant and yield in perlite + vermiculite and vermiculite + cocopite treatment  was 

observed. 
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