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   چكيده
كاشت گياهان در مخلوطهاي خاك كه بخش . خزانه كاريها بسيار كسترش يافته استدر سالهاي اخير، كشت و كار گياهان در گلخانه و 

يك بستر كشت مناسب عالوه بر داشتن خصوصيات . عمده آن از خاكبرگ، پيت و مواد آلي مشابه است، اهميت بيشتري پيدا كرده است
به اندازه كافي سبك باشد تا كار با آن راحت تر و حمل و شيميايي و بيولوژيكي بايد در دسترس، نسبتا ارزان، پايدار و  -مطلوب فيزيكي

باشد كه در كشور  پوسته شلتوك از فراورده هاي جنبي شلتوك در كارخانجات برنجكوبي مي. نقل آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد
ولي از آن بعنوان محيط كشت  جود داردودر كشور  با توجه به اينكه منابع زيادي از پوسته برنج .آيد ما استفاده مطلوبي از آن به عمل نمي

وزني % 5 +خاك لوم  ،ك خالصاثرات بسترهاي كشت شلتو. است يا مخلوط با خاك كمتر استفاده شده خالصهيدروپونيك به صورت 
ده كشاورزي اين آزمايش در گلخانه تحقيقاتي دانشك .وزني شلتوك و خاك خالص مورد مطالعه قرار گرفت% 10+ شلتوك، خاك لوم 

محلول . هفت تكرار اجرا شددر چهار تيمار و  اين آزمايش بصورت طرح كامال تصادفي .دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان به اجرا در آمد
قطر  در پايان دوره برداشت،. غذايي طبق فرمول توصيه شده پاپادوپولس و از طريق سيستم آبياري دستي در اختيار گياهان قرار گرفت

  .گيري شد ميوه اندازه عملكرد كل و TSS، وزن تك ميوه، شاخص سطح برگ،وزن ريشه ندام هوايي،وزن تر ا ارتفاع نهايي گياه، ساقه،
نتايج نشان داد كه بسياري از پارامترهاي رشد وعملكرد به .  همچنين خصوصيات فيزيكو شيميايي بسترها قبل از كشت اندازه گيري شد

مربوط به  عملكرد و باالترين مقادير اكثر پارامترهاي رشدبسترهاي كشت قرار گرفت بطوريكه بيشترين ت تاثير داري تح طور معني
     .شلتوك خالص بود كشتبستر

  .اي خيار گلخانه ،شلتوك بستر كشت، عملكرد،: كليديواژگان 
 

   مقدمه
و ه روشهاي نوين براي افزايش عملكرد از اين روتوسع. در ايران محسوب مي شوداي  خيار يكي از مهمترين محصوالت گلخانه

پوسته برنج يك ماده  .هاي فعال در امر توليد اين محصول داشته باشد وري گلخانه مي تواند نقش مهمي در افزايش بهره كيفيت آن،
بكار  تواند به عنوان بستر كشت گياهان باالست كه بصورت مخلوط با خاك ميو نگهداري آب ارزان با ظرفيت تبادل كاتيوني 

باشد كه در كشور ما  همچنين پوسته شلتوك از فراورده هاي جنبي شلتوك در كارخانجات برنجكوبي مي .)2002اسالم و همكاران(رود
به علت . ميليون تن در ايران توليد مي شود 0.5ميليون تن پوسته در جهان و  100ساليانه حدود . آيد استفاده مطلوبي از آن به عمل نمي
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با آزمايشي  .)1382كوهپايي(محيطي ناشي از دفع اين مواد تالشهايي در مورد كاربرد آنها در صنايع به عمل آمده استمسائل زيست 
هاي مربوط به بسترهاي آلي داراي  فرنگي انجام گرفت مشخص گرديد كه ميوه كه توسط پريموزيك و همكاران روي گوجه

 م شيشه،با مقايسه چهار بستر پش) 2004(ايندل و تورس  .هستندعدني خصوصيات كمي و كيفي بهتري نسبت به بسترهاي م
پوسته +فرنگي بيشترين عملكرد كل و تعداد ميوه را از بستر پرليت پوست سرو و فيبر نارگيل روي گوجه پوسته برنج كربونيزه،+پرليت

رشد و با خاك بر % 10و  % 5نسبت  اين تحقيق بررسي اثر شلتوك و اختالط آن به انجام هدف از .برنج كربونيزه بدست آوردند
 )ميليون تن 93/2حدود ( با در نظر گرفتن اينكه منابع زيادي از پوسته برنج در كشور وجود دارد .باشد اي مي خيار گلخانه عملكرد

  .رشد خيار بود هدف از اين مطالعه بررسي اثر شلتوك و نسبتهاي مختلف آن با خاك بر روي عملكرد و شاخصهاي
  

  ها روش مواد و
كه  Cucumis Sativusدر اين تحقيق از واريته خيار درختي  .اين تحقيق در گلخانه دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان به اجرا در آمد 

از  .مه تيمارها ثابت در نظر گرفته شددماي محيط و رطوبت اشباع براي ه .استفاده شد هاي كشور كشت مي گردد، در گلخانه عمدتاً
شلتوك خالص و خاك لوم  شلتوك،% 10+شلتوك، خاك لوم% 5+از خاك لوم .ليتري جهت كشت استفاده شد 10ستيكي گلدانهاي پال

در  دستيمحلول غذايي طبق فرمول توصيه شده پاپادوپولس و از طريق سيستم آبياري  .به عنوان بسترهاي مورد آزمايش استفاده گرديد
 قطر ساقه، ،در پايان دوره برداشت .تصادفي با هفت تكرار اجراشد ت طرح كامالًاين آزمايش به صور .اختيار گياهان قرار گرفت

خصوصيات فيزيكو شيميايي بسترهاي كشت وميوه  ملكرد كلعو وزن ريشه اندام هوايي، و خشك وزن تر ارتفاع نهايي گياه،
اي  ها با استفاده از آزمون چند دامنه و مقايسه ميانگين SPSS ها با استفاده از نرم افزار آماري تجزيه و تحليل كليه داده .گيري شد اندازه

  .انجام شد Excelو رسم نمودار نيز با نرم افزار % 5دانكن در سطح احتمال 
 

  نتايج و بحث
كه تفاوت  بودمربوط به بستر شلتوك خالص  در بوته كيلوگرم 124/2نتايج نشان داد كه بيشترين عملكرد كل ميوه با ميانگين 

 227/1كمترين عملكرد كل ميوه با ميانگين  همچنين نشان دادداري  ولي با ساير بسترها تفاوت معني ،نداشتي با خاك دار معني
  ).1نمودار(وك بودوزني شلت 10+%كيلوگرم مربوط به بستر خاك لوم

 

 
 اثر بستر كشت بر عملكرد كل ميوه - 1نمودار 
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همچنين وزن مخصوص ظاهري در شلتوك . ل و فرج را نسبت به خاك داردو درصد خل CECشلتوك باالترين  1با توجه به جدول 
باالترين وزن خشك و تر بوته و همچنين ريشه به ترتيب با  .باشد باشدكه نسبت به خاك كمتر مي گرم بر سانتيمتر مكعب مي 0.09

با  5%داري در سطح احتمال  فاوت معنيكه تبود گرم مربوط به بستر شلتوك خالص  34/32و  931/3گرم و  78/412 ، 39/55ميانگين 
اثر بسترهاي كشت بر مقدار كل مواد جامد محلول تفاوت معني داري نشان داد بطوريكه باالترين  .)2جدول (شتساير تيمارها دا

وزن تك ميوه و . وزني شلتوك و خاك خالص مشاهده شد% 5+ در بستر كشت خاك لوم  )كل مواد جامد محلول( TSSمقدار
+ شاخص سطح برگ در بسترهاي مختلف كشت تفاوت معني داري مشاهده نشد، اگرچه بيشترين وزن تك ميوه در بستر خاك لوم 

) 2007(پيوست و همكاران . 1گيري شد وزني شلتوك اندازه% 10+ وزني شلتوك و باالترين شاخص سطح برگ در بستر خاك لوم % 5
) V/V 50-50( پوستة شلتوك- رشد، عملكرد و كيفيت خيار گلخانه اي را در چهار بستر پيت، پرليت، پوستة شلتوك و تركيب پرليت

ه، وزن و نتايج اين پژوهش نشان داد كه بسترهاي مختلف كشت بر رشد گياه، عملكرد كل و بازار پسندي ميو. مورد بررسي قرار دادند
در حاليكه تفاوت معني داري بين تيمارهاي مختلف از لحاظ ويژگيهاي كيفي ميوه . تعداد ميوه در هر متر مربع اثر معني داري داشت

 .ميوه، مشاهده نگرديد) TSS(مثل طول، قطر و كل مواد جامد محلول 

 
 ويژگيهاي فيزيكو شيميايي مواد استفاده شده در تهيه بسترهاي كشت.1جدول

 EC  بستر كشت
PH  CEC خلل و فرج كل  وزن مخصوص ظاهري  

(ds/m) (cmol+/Kg) (g/cm3)  (cm3/cm3)  
 73 09/0 61/42 23/6 24/2  شلتوك

 37 25/1 08/13 1/7 34/2  خاك

  

 برخي شاخصهاي رشد خيارو اثر بستر كشت برعملكرد  - 2جدول 

 شلتوك خالص  تيمار
 شلتوك%5+خاك لوم
)m/m(  

  شلتوك% 10+ خاك لوم 
)m/m(  

 خاك خالص

260b57/196 )گرم(ارتفاع نهايي بوته  a 28/256 b 85/258 b 

cm( 870/0(قطر ساقه  ab 875/0 ab 774/0 a 918/0 b 

78/412 )گرم(بوته  وزن تر b 14/281 a 21/302 a 93/297 a 

39/55 )گرم(وزن خشك بوته  b 11/36 a 88/40 a 90/41 a 

34/32 )گرم(ريشه  وزن تر b 25/15 a 16/15 a 35/11 a 

931/3)در بوته گرم(وزن خشك ريشه  b 035/2 a 921/1 a 784/1 a 

869/77 )گرم(وزن تك ميوه  a 43/89 a 805/81 a 920/82 a 

TSS  75/2 a 33/3 ab 00/4 b 58/3 b 

cm2(  33/225(شاخص سطح برگ a 39/250 a 58/252 a 37/231 a 

  .باشد درصد مي 5دار در سطح  روف مشابه عدم اختالف معنيدار و ح بيانگر اختالف معني سطروجود حروف متفاوت در يك *
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   كلي گيري نتيجه
در . به طور كلي با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، بهترين عملكرد  در بستر كشت شلتوك خالص و خاك خالص مشاهده شد

انجام اصالحاتي بر . يدي به همراه نداشتعنوان بستر كشت گياه نتايج مف اين تحقيق استفاده از شلتوك بصورت مخلوط با خاك به
  .شود روي اين ماده و يا كاربرد آن از جنبه هاي ديگر توصيه مي
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Abstract: 
Effect of rice hull its mixture with a loam soil as culture media for hydroponically grown cucumber 
(Cucumis Sativus) was studied in a pot experiment in greenhouse. Treatments included, pure rice 
hull, soil+5%(weight base) rice hull, soil+10%(weight base)rice hull and soil. The experiment was 
conducted in the greenhouse of Azad University Khurasgan unit in a completely randomized block 
design with 7 replication. Papadopolis nutrient solution was applied through irrigation water. Yield 
was determined during the fruiting period. Some growth index including stem diameter, height of 
plant and plant biomass were also measured at the end of growth period. Results indicated that yield 
and growth indexes were affected by treatments. The highest yield and most of growth indexes were 
from pure rice hull treatments.    
  
Keywords: cultivation substrate, yield, rice hull, greenhouse cucumber 


