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چکیده

به صورت ، آزمایشی ايفرنگی گلخانهبر کارایی مصرف آب آبیاري نشاي گوجهنوع و حجم بستر تاثیر به منظور ارزیابی 
پرلیت خالص، (سطح 5فاکتور اول نوع بستر در .تکرار صورت گرفت3تصادفی با لهاي کامفاکتوریل در قالب طرح بلوك

و فاکتور دوم )% پرلیت75% کوکوپیت + 25% پرلیت و 25%کوکوپیت + 75% پرلیت، 50% کوکوپیت + 50کوکوپیت خالص، 
) ايحجره128سینی (ی سیس20و )ايحجره105سینی (سی سی 30)، ايحجره72سینی (سی سی33سطح3در حجم بستر

وزن گرم06/1(بود کوکوپیت سی سی پر شده با33بسترحجم بیشترین کارایی مصرف آب آبیاري در کهبود. نتایج نشان داد
وزن گرم 859/0(کوکوپیت در رده بعدي در بین تیمارها قرار گرفتسی سی پر شده با 30حجم بستر در لیتر) و همچنین خشک

75% کوکوپیت + %25بستر سی سی پر شده با 20حجم بستر .کمترین مقدار کارایی مصرف آب آبیاري نیز در در لیتر)خشک 
رسد که استفاده از بستر کوکوپیت به عنوان بستر اصلی یا به صورت ترکیبی به نظر میدر لیتر).وزن خشکگرم357/0پرلیت (

پرلیت کمترین کارایی 75کوکوپیت + %25بستر %بین تمامی تیمارها،. درتواند باعث بهبود کارایی مصرف آب آبیاري شودمی
مصرف آب آبیاري را داشته است.

پرلیت، کارایی مصرف آب آبیاري،  کوکوپیت، حجم بسترکلمات کلیدي:

مقدمه

ی مصرف کارایدارد.بستگیآبمصرفکاراییافزایشخشک بهنیمهوخشکمناطقدرپایدارتولیدوکشاورزيتوسعه
مصرفیآبکاهشیاوعملکردافزایشباومصرفی استآبواحدازايبهمحصولتولیدکمیبیانبراياينمایهآب 

دررامحصولتولیدافزایشکه امکانکنترلتحتهايمحیطوهاگلخانهانواعدرکشتاخیر،هايیابد. در دههمیافزایش
یژهبوو تولیدعملکردافزایشدرموثرراهکاريعنوانبهآورندمیهمفراو آبخاكهوایی،وآبمتنوعشرایط

کشت سیستمها،گلخانهدراستفادهموردکشتهايروشتریناز عمدهیکیاست.بودهتوجهموردیافته،توسعهدرکشورهاي
درکهاستخاكونکشت بدهايروشازیکیبستردرکشتروش).1386انتصاري و همکاران،باشد (بدون خاك می

دارند پایینینگهداري آبظرفیتپرلیتنظیرغیرآلیايدانهبسترهاياغلبست. برخوردار اايویژهاهمیتازجهانسراسر
)Szor, 2001&Martynباعثوشدهخارجگیاهدسترسازدهیدور محلولهردرغذاییمحلولاززیاديبخش) و

Bosversluys, 1998 ;&Biernhaumگردد (میکودوآبمصرفکاراییکاهشوهاي زیرزمینیآبآلودگی

Verdonck & Demeyer, 2004.( در بسیاري موارد الزم است به جاي استفاده از یک بستر خالص، ترکیبی از دو یا چند بستر
گیاه سبب رشد با حمایت ازیک بستر مناسب مورد استفاده قرار گیرد تا خصوصیات مورد نظر براي پرورش گیاه حاصل گردد.
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ها و اکسیژن به ریشهبه عنوان یک مخزن مناسب براي مواد غذایی و آب  عمل کرده و همچنین اجازه انتشارگردد وکافی می
در اندازه گلدان یا سینی کشت نیز،عالوه بر نوع بستر.)Abad et al., 2002(نمایدتبادالت گازي بین ریشه و اتمسفر را فراهم می

دهندهاي پالستیکی و پلی استیرنی پرورش میباشد به طوریکه امروزه بیشتر نشاها را در سینیتولید و پرورش نشاها موثر می
تواند تاثیر بر روابط آبی نشاء، تاثیر . به طور کلی و با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته است اندازه ظرف می)1388(جوانمردي، 

& NeSmithیر بر توده زیستی نشاء، تاثیر بر ریشه و اندام هوایی نشاء و تاثیر بر نمو گیاهی نشاء داشته باشد (بر تخلخل بستر، تاث

Duval, 1998 ; Leskovar & Cantliffe, 1991.(هاي سیستموايگلخانههايکشتافزونروزگسترشبهتوجهبا
واحدهااینگونهبهترمدیریتبراينیازموردقیقات کاربرديتحاکنونهمازاستالزمکاشتبستربرمتکیهیدروپونیک

دارد. در این تحقیق خاصتوجهبهنیازاست کهمهمیموضوعاتجملهازغذاییعناصروآبازبهینهاستفاده.پذیردانجام
ه و بررسی قرار گیرد.بسترکشت مورد مطالعو حجمتا امکان افزایش کارایی مصرف آب آبیاري با توجه به نوعسعی شده است 

هاروشمواد و

تهراندانشگاهطبیعیمنابعوکشاورزيپردیسعلوم باغبانیگروهسبزیکاريهايگلخانهدر1393سالدرپژوهشاین
از. بودتکرار 3تصادفی با هاي کاملفاکتوریل در قالب طرح بلوكآزمایش، ایندراستفادهموردآماريرح. طگرفتانجام
- محلولبراي 5/6برا بر با pHو1هدایت الکتریکی برابر باايگلخانهفرنگینشاي گوجهل غذایی پاپادوپولوس اختصاصیمحلو

اي و در نتیجه عدم توانایی در تعیین فرکانس فرنگی گلخانهبا توجه به مشخص نبودن نیاز آبی نشاء گوجهشد.دهی استفاده
رسانی بر اساس ظرفیت نگهداري آب هر بستر و با استفاده از روش وزنی انجام حلولمي پرورش نشاء،رسانی در دورهمحلول
و روز ادامه پیدا کرد36فرنگی شروع شد و تا هاي گوجههاي حقیقی گیاهچهبعد از ظهور برگآبیاري با محلول غذاییگردید.

، مقدار آب بکار برده شده در هر ي این پارامترهجهت محاسب.محاسبه گردیددر همین زمان،کارایی مصرف آب آبیاري کل دوره
ي . این پارامتر بر حسب گرم مادهرشد یاداشت گردیدتا پایان فرنگیهاي گوجهگیاهچههاي حقیقی ظهور برگبستر در طی 

انجام شد. SASها با نرم افزار هاي حاصل از آزمایشدادهآماريتجزیه و تحلیل.بیان گردیدآب مصرفیلیترخشک به ازاي 
انجام شد.EXCELنیز با نرم افزار . رسم نمودار استفاده شد05/0براي مقایسه میانگین در سطح احتمال LSDآزمون 

و بحثنتایج

1کارایی مصرف آب آبیاري در سطح بربستر حجمو هم بسترنوعها نشان داد که هم نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
درصد بر کارایی مصرف آب 1بستر نیز در سطح حجمو نوعدرصد معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل 

72سی سی (سینی 33بستربیشترین کارایی مصرف آب آبیاري در حجم )، 1). با توجه به شکل (1آبیاري موثر بوده است (جدول 
اي) حجره105سی سی (سینی 30در لیتر) و همچنین بستر حجم بستر وزن خشک گرم 06/1اي) پر شده با کوکوپیت بود (هحجر

در لیتر). کمترین مقدار کارایی مصرف وزن خشک گرم 859/0پر شده با کوکوپیت در رده بعدي در بین تیمارها قرار گرفت (
وزن گرم357/0پرلیت (75% کوکوپیت + %25اي) پر شده با بستر حجره128سی سی (سینی 20آب آبیاري نیز در حجم بستر 

تواند باعث بهبود کارایی رسد که استفاده از بستر کوکوپیت به عنوان بستر اصلی یا به صورت ترکیبی میبه نظر میدر لیتر).خشک
پرلیت کمترین 75کوکوپیت + %25مارها، بستر %نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که در بین تمامی تی. مصرف آب آبیاري شود

اکسیژنکهکارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاري زمانی. بیان شده است که کارایی مصرف آب آبیاري را داشته است
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د،ارنذگمیآب اثرمصرفکاراییبرکهعواملیمجموعدر).Abuarab et al., 2013(یافتافزایششداضافهکشتمحیطبه
خاکیعواملومسیر فتوسنتزينوعاي،روزنهرفتارها وبرگآرایشگیاهی،گونههوا،دمايکربن،اکسیدديآب،شامل

).Stanhill, 1986هستند (

ايتجزیه واریانس تیمارها بر کارایی مصرف آب آبیاري نشاي گوجه فرنگی گلخانه-1جدول 
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Abstract

In order to evaluate the effect of type and volume of substrate on irrigation water use efficiency of
greenhouse tomato transplant, a factorial experiment based on randomized complete block design with
three replications was conducted. The first factor was the type of substrate at 5 levels (perlite, pure
cocopeat, 50% cocopeat + 50% perlite, 75% cocopeat + 25% perlite and 25% cocopeat + 75% perlite)
and second factor was volume of substrate in 3 levels of 33 cc (72 cells), 30 cc (105 cells) and 20 cc
(128 cells). Results showed that the highest of irrigation water use efficiency was obtained 33cc cells
sfilled by pure cocopeat (1/06 g DW/L) and also 30 cc cells filled by cocopeat obtained the second
rank among the treatments. The lowest irrigation water use efficiency was observed in treatment had
20 cc cells filled by a mixture of  25% cocopeat + 75% perlite (0/357 g DW/L). It seems that use of
cocopeat as the main substrate or as a component of mixture, can improve water use efficiency.
Among all treatments, 25% cocopeat + 75% perlite substrate had the lowest irrigation water use
efficiency.

Key words: volume substrate, cocopeat, irrigation water use efficiency, perlite
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