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چکیده

اي، لخانهاي گوجه فرنگی گبه منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف هدایت الکتریکی محلول غذایی بر مصرف آب(محلول غذایی) نش
استفاده Plateroاي رقم آزمایش از بذر گوجه فرنگی گلخانههاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این بر پایه طرح بلوكآزمایشی

و 2، 5/1، 1، 5/0شد. بستر مورد استفاده نیز متشکل از پرلیت بود. تیمارهاي آزمایشی پنج سطح هدایت الکتریکی محلول غذایی شامل 
دسی زیمنس برمتر بودند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که افزایش هدایت الکتریکی محلول غذایی تا یک حد مشخص 5/2

مربوط به هدایت ،شود. بیشترین و کمترین مصرف آبمیدسی زیمنس برمتر بود، باعث افزایش مصرف آب2که در این آزمایش 
افزایش بیشتر هدایت الکتریکی باعث کاهش مصرف آب شد. بر بود.لیتر22/1و 41/1دسی زیمنس برمتر به ترتیب با 5/0و 2الکتریکی 

دسی زیمنس برمتر وجود نداشت، هدایت الکتریکی 5/1و 2داري بین هدایت الکتریکی با توجه به اینکه تفاوت معنیاساس این تحقیق، 
باشد. این تیمار نیاز اي میگلخانههدایت الکتریکی محلول غذایی براي پرورش نشاي گوجه فرنگیترین مناسبدسی زیمنس برمتر5/1

هاي تامین عناصر غذایی نیز مناسب است.کند و از نظر هزینهغذایی نشاها را بطور مطلوب فراهم می

محلول غذایی، هدایت الکتریکی: يکلمات کلید

مقدمه

م آورده است. این کنترل دقیق باعث ها فراهمواد غذایی را در محیط ریشهامکان کنترل دقیق آب واستفاده از کشت هیدروپونیک 
Silber(شود. ر غذایی توسط گیاهان میافزایش بهینه سازي تغذیه گیاهان از طریق افزایش کارایی استفاده از آب و عناص & Bar-Tal,

وپونیک، محلول غذایی به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهاي تعیین کننده کیفیت و از میان فاکتورهاي اثرگذار در سیستم هیدر).2008
Trejo-Tellez(تولید محصوالت است & Gomes-Merino هاي هیدروپونیک براي جلوگیري از هدر رفت محلول در کشت.)2012

Salokheباشد(یغذایی و بروز تنش آبی، نیاز به تشخیص مقدار و زمان مناسب براي محلول رسانی م et al., 2005( .

هامواد و روش

اي متعلق به گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزي و در گلخانه سبزیکاري با پوشش شیشه1392عملیات اجرایی این طرح طی سال
سطح مختلف 5با و و در دو فصل متوالی(پاییز و زمستان)در این تحقیق دو آزمایش جداگانهمنابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت.

غلظت محلول غذایی با استفاده از مقادیر مختلف محلول پایه در حجم معینی از آب روي نشاي گوجه فرنگی انجام شد. تیمارهایی که 
هاي نشایی در گلدانبذرها ر بود. دسی زیمنس برمت5/2–2–5/1–1–5/0هایی با سطح مورد استفاده قرار گرفتند شامل محلول

هاي در این آزمایش از طرح بلوك.شدندسانتی متر و در بستري متشکل از پرلیت، کشت5/8ه سانتی متر و عمق دهان10پالستیکی با قطر 
گیاه مورد 180ع مشاهده در هر واحد آزمایشی و در مجمو12تکرار، 3غلظت، 5تکرار استفاده شد. در این آزمایش، 3کامل تصادفی با 

راي جمع آوري آب هاي پالستیکی ب(در واقع همان محلول غذایی)، ظرفبراي اندازه گیري مقدار مصرف روزانه آباستفاده قرار گرفت.
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پذیر شد(تفاضل حجم امکانمیزان محلول غذایی مصرفی گیاهانگیري روزانهها قرار گرفتند. با این سیستم، اندازهزهکش، زیر گلدان
- ها با پالستیکها، سطح آنلوگیري از تبخیر از سطح گلدانها). همچنین به منظور جل غذایی و حجم محلول خروجی گلدانورودي محلو

اي دانکن براي مقایسه انجام شد. آزمون چند دامنهSASها و مقایسه میانگین تیمارها با نرم افزارتجزیه واریانس دادههاي سیاه پوشانده شد. 
استفاده شد. رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد.05/0ن در سطح احتمال میانگی

نتایج و بحث

داري را ایجاد کرد. بطوري که با افزایش هدایت الکتریکی اثر معنیاثر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر مصرف آب(محلول غذایی) 
دسی زیمنس برمتر، با 5/2به 2نیز افزایش پیدا کرد. افزایش بیشتر هدایت الکتریکی از دسی زیمنس برمتر، مصرف آب 2محلول غذایی تا 

لیتر، 22/1و 41/1به ترتیب با 5/0و 2کاهش مصرف آب همراه بود، که این کاهش مصرف بصورت معنی دار نبود. هدایت الکتریکی 
ر بررسی اثر شوري بر روي میزان جذب و مصرف آب و کارایی به منظودر تحقیقی .)1(شکل بیشترین و کمترین مصرف آب را داشتند

لی موالر سدیم کلرید) انجام گرفت. در این می75و 50، 25سطح شوري(صفر، 4اي آزمایشی با مصرف آب گیاه گوجه فرنگی گلخانه
75که در باالترین غلظت نمک(ايند، به گونهکد که کل مصرف آب گیاه با افزایش هدایت الکتریکی کاهش پیدا میتحقیق گزارش ش

با بررسی واکنش گوجه در تحقیقی دیگر.)Reina-Sanchez, 2005(درصد آب کمتري نسبت به حالت شاهد مصرف شد40میلی موالر) 
د که مصرف آب گیاهان دسی زیمنس برمتر) گزارش ش4-10و 2-5فرنگی گیالسی به سطوح مختلف هدایت الکتریکی محلول غذایی(

.)Conversa, 2003(تر هدایت الکتریکی بیشتر است، اما کارایی مصرف آب در سطوح مختلف یکسان استپاییندر سطوح

اثر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر مصرف آب نشاي گوجه فرنگی گلخانه اي–1شکل 

لیتر، 96/1که در فصل پاییز با میزان فصل رشدي نیز بر مصرف آب توسط نشاهاي گوجه فرنگی اثر معنی داري را ایجاد کرد. بطوري 
).1تجزیه واریانس نیز در ادامه آورده شده است(جدول جدول).2آب بیستري توسط نشاها نسبت به فصل زمستان مصرف شد(شکل 
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اثر فصل رشد بر مصرف آب نشاي گوجه فرنگی گلخانه اي–1شکل 

جدول تجزیه واریانس مربوط به مصرف آب نشاي گوجه فرنگی–1جدول 

نتیجه گیري

اي که با تحقیقات مطابقت دارد. به گونهیرشود نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج بدست آمده از ساهمان طور که مشاهده می
ي انتخاب شده براي این تحقیق با توجه به اینکه بازهکند. در افزایش هدایت الکتریکی محلول غذایی مصرف آب کاهش پیدا می

صرف مدسی زیمنس برمتر،2به 5/0مشاهده شد که با افزایش هدایت الکتریکی از ،ه هم هستندبهاي الکتریکی نزدیک هدایت
دسی زیمنس برمتر، مصرف 5/2به 2که در ادامه مشخص شد با افزایش بیشتر هدایت الکتریکی از آب افزایش یافت، اما همانگونه

داري را ایجاد نکرد. اما در صورتکه کاهش معنیل غذایی، نزدیک بودن مقادیر هدایت الکتریک محلوآب کاهش یافت که بدلیل 
برآورد دقیق نیاز آبی و انطباق برنامه کرد، کاهش مصرف آب به وضوع قابل مشاهده بود.مه پیدا مییش هدایت الکتریکی اداافزا

شود. با افزایش بیشتر راندمان مصرف آب میآبیاري بر اساس نیاز انواع گیاهان و شرایط رشد آنها(آبیاري  به موقع و کافی) سبب 
ظر فراهم کرد تا توان حد بهینه مصرف آب را براي محصوالت مورد نشرایطی مییاهان گلخانه اي در هر برآورد مقدار نیاز آبی گ

بنابراین طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق حداکثر استفاده را نمود. ،گذاري زیاد انجام شده و آب مصرفی موجودبتوان از سرمایه
دسی 2ایی تا یک حد مشخص(که در این آزمایش و نتایج گزارش شده توسط سایر محققین، افزایش هدایت الکتریک محلول غذ

زیمنس برمتر است) باعث افزایش مصرف آب(محلول غذایی) می شود، اما با افزایش بیشتر هدایت الکتریکی از این حد آستانه، 
رت و یا در صورت جذب، عناصر غذایی بصوو گیاه قادر به جذب مواد غذایی بیشتر نخواهد بود مصرف آب کاهش خواهد یافت

هاي تولید را نیز افزایش خواهند داد. به عنوان نتیجه گیري کلی، بر ع خواهند یافت و ضمن اینکه هزینهسمی در بخشی از گیاه تجم
یت ادسی زیمنس برمتر وجود ندارد، هد5/1و 2داري بین هدایت الکتریکی با توجه به اینکه تفاوت معنیاساس تحقیق حاضر، 

- اي میگلخانهرش نشاي گوجه فرنگیترین هدایت الکتریکی محلول غذایی براي پرومناسببرمتردسی زیمنس 5/1الکتریکی 

هاي تولید شود، از طرفی هزینهبود عناصر نمیکند و هم سبب ایجاد سمیت ناشی از بیشهم نیاز غذایی گیاه را برطرف میکهباشد
د. د شنریت خواهنیز به نحو مطلوبی مدی
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Effect of nutrient solution concentration on water consumption of greenhouse tomatoes
transplant in hydroponic culture
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Abstract

Effect of various nutrient solution electrical conductivity (EC) on tomato transplant water use was
studied in greenhouse condition. This study designed on complete randomized block with five
treatments including: 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 dsm-1 nutrient solutions and three replications for each
treatment. Tomato seeds (Platero cultivar) were cultured in perlite medium and fed by nutrient
solution with various electrical conductivity. Results showed that water use of transplant increased
with increasing EC in nutrient solution until 2 dsm-1. The highest and lowest water use observed in
treatments 2 and 0.5 dsm-1 with 1.41 and 1.22 liter, respectively. Water use was decreased with excess
increasing in EC level. no significant differences observed between 1.5 dsm-1 and 2 dsm-1treatments.
In conclusion, the best treatment was 1.5 dsm-1 for tomato transplant among treatments. This treatment
supplies efficient nutrients for transplant with suitable nutrients costs.

Key words: Nutrient solution, Electrical conductivity
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