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ABSTRACT
It’s so important to conducting research on improving productivity and performance due to the reduction of
water resources and need for optimal use of water resources, in recent years. One of the suitable methods is
potted subsurface irrigation that its effectiveness has been proven in recent researches. Due to less studied the
effect of subsurface irrigation in greenhouses, in this study, the productivity of two methods of surface and
subsurface irrigation in pots for basil in the greenhouse was compared. Also, two different culture media (soilcocopeat-perlite and cocopeat-perlite) and two-bed depths in pots (30 and 50 cm) were used. The results showed
that there was no significant difference between the two irrigation methods at the level of five percent in wet
and dry crop yield. However, the yield values were 25% higher in the soil-cocopeat-perlite bed than the
cocopeat-perlite bed. According to the amount of water used, the water productivity increased 13 % in the soilcocopeat-perlite bed. The results also showed that the water productivity of potted subsurface irrigation and
surface irrigation were 10.84 and 5.86 g/l, respectively, which were significantly differ from each other at the
level of one percent.
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مقايسه عملکرد و بهرهوری آب گياه ريحان با روش آبياری سطحی و زيرسطحی در گلدان
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.1گروه مهندسی آب ،دانشکدگان ابوریحان ،دانشگاه تهرا  ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/2/28 :تاریخ بازنگری -1400/4/6 :تاریخ تصویب)1400/4/26 :

چکيده
لزوم استفاده بهینه از منابع آب با توجه به کاهش منابع آبی در سالهای اخیر ،اهمیت انجام تحقیقات در مورد بهبود
بهرهوری و عملکرد را بیش از پیش نشان میدهد .آبیاری زیرسطحی گلدانی ،یکی از روشهای مناسبی است که در تحقیقات
اخیر کارایی آن به اثبات رسیده است .از آنجایی که تأثیر روش آبیاری زیرسطحی در گلخانهها بسیار کم مورد بررسی قرار
گرفته است ،در این پژوهش به مقایسه بهرهوری دو روش آبیاری سطحی و زیرسطحی در گلدان برای گیاه ریحان در گلخانه
پرداخته شد .همچنین از دو بستر کشت مختلف خاک کوکوپیت-پرلیت و کوکوپیت-پرلیت و دو عمق بستر در گلدان 30
و  50سانتیمتر استفاده شد .نتایج نشان داد در عملکرد تر و خشک گیاه بین دو روش آبیاری اختالف معنیدار در سطح
پنج درصد وجود ندارد .با این حال مقادیر عملکرد در بستر خاک-کوکوپیت-پرلیت نسبت به بستر کوکوپیت-پرلیت 25
درصد بیشتر بود .با توجه به میزان آب مصرفی ،میزان بهرهوری در بستر خاک-کوکوپیت-پرلیت به میزان  13درصد
افزایش یافت .همچنین نتایج نشان داد که میزان بهرهوری مصرف آب در روش آبیاری زیرسطحی گلدانی به مراتب بیشتر
از آبیاری سطحی بود و به ترتیب مقادیر  10/84و  5/86گرم بر لیتر بود برای دو روش آبیاری بدست آمد که در سطح یک
درصد با یکدیگر تفاوت معنیداری داشتند.
واژههای کليدی :ریحان ،آب مصرفی ،وزن ریشه ،بهرهوری مصرف آب.

مقدمه
امروزه بخش کشاورزی با این واقعیت روبرو است که در آیندهای
نهچندان دور باید ضمن مصرف آب کمتر ،تولید گستردهتری را
عرضه نماید ،بنابراین تحقیقات انجامشده در ارتباط با راهبردهای
افزایش راندمان بهرهوری از آب نقش مهمی در توسعه کشاورزی
خواهد داشت ) .(Zheng et al., 2013کشت گیاهان گلخانهای،
صنعت مهمی در جهان است که نیاز به آب زیادی دارد .بنابراین
مدیریت بهینهی آب مورد نیاز گیاهان گلخانهای بهویژه در مناطق
کم آب ،نیازمند توسعه روشهای آبیاری کارآمدتر و مطلوب است
) .(Mungai et al.2017گیاه ریحان رقم های مختلفی دارد و یکی
از مهمترین سبزی های برگی بحساب می آید .بافت گیاهی خشک
شده ی ریحان عالوه بر استفاده بعنوان سبزی تازه ،بعنوان یک
ادویه معطر مورد استفاده قرار می گیرد ( .)Omidbaigi, 2000بذر
ریحان همچنین خواص دارویی دارد و به عنوان مسکن درد و
درمان بیماری های گوارشی استفاده می شود ( Khalid et al.,
 .)2006بهبود کیفیت محصول و عملکرد ،کاهش در آب مصرفی،
کاهش هزینههای کشت شامل کود دهی ،کنترل علفهای هرز و
عملیات خاکورزی سبب گرایش کشاورزان جهت گسترش این
روش در مزارع کالیفرنیا شده و در حال حاضر از سیستم آبیاری
* مسئول مکاتبهsehashemi@ut.ac.ir :

قطرهای زیرسطحی بهعنوان یک فناوری در دسترس جهت بهبود
بهرهوری از منابع آب استفاده میشود ( Johnson & Cody,
 .)2015یکی از مناسبترین روشهای آبیاری با هدف کاهش
مصرف آب روش آبیاری زیرسطحی (آبیاری مویینگی) میباشد که
در آن تأمین آب در زیر خاک انجام شده و در اثر تبخیر مقدار
کمی از آب مصرفی که به سطح خاک رسیده تبخیر میشود .در
نتیجه ،آب بیشتری در اختیار ریشه گیاهان قرار میگیرد.
همچنین به دلیل کم بودن سرعت آبیاری ،میزان نفوذ آب به
اعماق خاک بسیار کم بوده و تقریباً حدود)  50تا  60درصد آب
آبیاری مورد استفاده گیاه قرار میگیرد (.)Rangrizi, et al, 2016
آبیاری قطره سطحی و آبیاری قطرهای زیرسطحی مؤثرترین روش
برای انتقال مستقیم آب و مواد مغذی به گیاهان است و نه تنها
باعث صرفهجویی در مصرف آب میشود بلکه باعث افزایش بازده
محصوالت زراعی نیز میشود .آبیاری قطرهای زیرسطحی به طور
بالقوه میتواند آب ،خاک و مواد مغذی پایدار را برای رشد بهینه
محصول فراهم کند و همچنین برای مدیریت شوری و استفاده از
مواد شیمیایی زراعی مؤثر باشد ).(Odhiambo & Irmak, 2015
نتایج تحقیقات چهار ساله )2016( Mohammadi & Abdolahi
در کرمان برای مقایسه سیستم آبیاری سطحی و زیرسطحی نیز
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نشان دهنده کاهش حداقل  30تا  40درصد در مصرف آب
کاربردی ،در روش آبیاری زیرسطحی در مقایسه با آبیاری سطحی
است .همچنین سیستم آبیاری زیرسطحی عالوه بر افزایش بهره-
وری و صرفهجویی در مصرف آب ،باعث افزایش کمی و کیفی
عملکرد درختان پسته شد .نتایج پژوهش )2018( Liaghat et al.
در کرج نیز نشان داد که آبیاری زیرسطحی اثر بسیار معنی داری
در کاهش آب مصرفی)  40درصد (و افزایش عملکرد محصول)
 46درصد عملکرد دانه ای 50 ،درصد عملکرد علوفه ای و 12
درصد وزن هزار دانه ذرت (نسبت به سیستم آبیاری سطحی دارد.
هم چنین آبیاری زیرسطحی با کاهش آبشویی نیترات و نمک ،از
شورشدن و آلودگی الیه های زیرین خاک جلوگیری کرد .طی
یک بررسی اجمالی از مقاالت علمی جهان در مورد سیستمهای
زیرسطحی گلدانی ،مشخص شد که تاکنون تنها یک مقالهی
علمی جامع در راستای بررسی سیستمهای زیرسطحی
گلدانی،توصیه آنها و اثبات کارایی مناسبشان نسبت به سایر روش
های آبیاری چاپ شده است و در حال حاضر خالء تحقیقات در
مورد طراحی بهینه و استفاده از این سیستم آبیاری وجود دارد
( .)Semananda et al., 2018تنها مطالعه انجام شده در این مورد
را ( )Mashhor et al, 2020انجام دادند که در مقایسه بین دو
روش آبیاری سطحی و زیرسطحی بر روی گیاه فلفل گزارش
کردند ،آبیاری زیر سطحی قادر است به طور قابل توجهی میزان
استفاده از آب و بهرهوری گیاه را در مقایسه با آبیاری سطحی
بهبود بخشد و استفاده از سیستم زیرسطحی در آبیاری موجب
کاهش  24درصدی مصرف آب میگردد .با توجه به خال موجود
در بررسی سامانههای زیرسطحی در گلخانه و عدم وجود مطالعه
در این ضمینه و از سوی دیگر نیاز روز افزون به کشت گلخانهای
علیالخصوص در محیطهای شهری به منظور تأمین امنیت و مواد
غذایی مطالعه حاضر صورت گرفته است .در این مطالعه سعی در
انتخاب سامانه بهینه آبیاری با توجه به محدودیتهای منابع آب
بوده است که بتواند بعنوان راهگشای مشکالت مربوط در این
زمینه باشد .بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه عملکرد گیاه
ریحان با استفاده از سیستمهای آبیاری سطحی و زیرسطحی در
گلدان هم چنین مقایسه کارایی دو روش آبیاری مذکور و تعیین
بهترین سناریو انجام شد صورت گرفت.

مواد و روشها
مطالعه حاضر از خرداد الی مهرماه  1398در محل گلخانه
تحقیقاتی گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با
موقعیت جغرافیایی  51درجه و  41دقیقه طول شرقی و  35درجه
)1 Sub Irrigation Planter (SIP

و  28دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع  1020متری از سطح دریا
انجام شد .مطالعه بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار
و با  32تیمار انجام گرفت .تیمارهای مورد مطالعه شامل :دو روش
آبیاری سطحی ( )Oو آبیاری زیرسطحی گلدانی ( ،)SIP1دو عمق
بستر کشت  30سانتیمتر ( )D1و  50سانتیمتری ( ،)D2دو نوع
بستر کشت گلخانهای کوکوپیت-پرلیت ( )Cو خاک-کوکوپیت-
پرلیت ) (SCبودند.
آماده سازی بستر و کاشت:

به منظور ایجاد محیط کشت در روشهای  Oو  SIPاز دو نوع
گلدان با عمقهای  57و  37سانتیمتر برای دو عمق کشت  50و
 30سانتیمتری استفاده شد .برای تعیین عمق کشت مناسب پنج
گلدان با عمق کشت مختلف  50 ،30 ،20و  60در ابتدا در نظر
گرفته شد .در انتهای هر گلدان  5سانتی متر گراول به عنوان
مخزن آب تعبیه شد و روی آن تا عمقهای مذکور  Cو  SCریخته
شد .سپس تا عمق  5سانتی متر گلدانها از آب پر شد تا آب به
طریق مویینگی جذب پروفیل خاک شود .مخزن در روزهای
چهارم و ششم نیز پر از آب شد .به مدت  10روز رطوبت الیه 20
سانتی متری خاک در گلدانها اندازه گیری و ثبت شد .انتخاب
عمق بر این اساس انجام شد ،که عمق مورد نظر بتواند رطوبت
الیه  20سانتی متری خاک را بین  0/75FCو  FCتامین و حفظ
کند .بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش عمق  20سانت به دلیل
نزدیکی رطوبت سطحی به اشباع حذف شد .عمق  60سانت نیز
به علت عدم تامین رطوبت کافی در الیه سطحی حذف شد .و دو
عمق  30و  50سانتیمتری در هر از یک از دو نوع خاک به دلیل
تامین رطوبت در محدوده مورد مجاز برای تحقیق انتخاب شدند.
برای سیستم  SIPدر انتهای هر گلدان 5 ،سانتیمتر گراول درشت
دانه به عنوان مخزن نگهداری آب ریخته شد (شکل 1و  )2یکی
از تکرارهای گلدانهای  SIPمجهز به مانومتر شد تا سطح آب در
مخزن زیر گلدان بصورت دائمی کنترل شود .همچنین در گلدان-
های  SIPیک لولهی عمودی پلی اتیلنی نیز در طول گلدان از باال
تا کف برای پر کردن مخزن از آب قرار داده شد و آب آبیاری از
طریق این لوله وارد مخزن گلدان میشد.
در این مطالعه دو نوع بستر کشت گلخانه ای (کوکوپیت +
پرلیت  +کود ورمی کمپوست (با نسبتهای  ))6+2+1و (کوکوپیت
 +پرلیت  +خاک +کود ورمی کمپوست ( ))1+4+ 3 + 1مورد
استفاده قرار گرفت .ظرفیت باالی نگهداری آب توسط کوکوپیت
باعث شده است که کشت نیازی به آبیاری مکرر در فواصل کوتاه
ندارد .اما این ویژگی تراکم باالی ذرات و تخلخل کم ،باعث

 2220تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،8آبان ( 1400علمی  -پژوهشی)

هوادهی ضعیف در منطقه ریشه می شود .که بر انتشار اکسیژن
به ریشه تأثیر می گذارد .بسته به تکنیک ر سیدگی و پردازش،
خصو صیات فیزیکی کوکوپیت به راحتی میتواند بر ظرفیت هوا
و نگهداری آب تأثیر بگذارد .بر اساس آزمایش انجام شده توسط
 )2009( Awang et al.مشخص شد که ترکیب مواد درشت در
بسترهای کوکوپیت این مشکل را حل کرده و هوادهی را بهبود
میبخشد .جدول ( )1خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بسترهای
مورد استفاده در آزمایش ارائه شده است .بذرهای ریحان در سینی

های کشت در بستری از کوکوپیت و پرلیت در گلخانه کاشته شد
و پس از رشد نشاها و چهار برگی شدن ،به گلدانها منتقل شدند.
در مرحله کاشت بذر ،تا مرحله چهار برگی شدن گیاه ،به دلیل
فقیر بودن بستر کشت گیاه ،سه مرحله کود 20-20-20
(نیتروژن ،فسفر و پتاسیم) به گیاه داده شد .پس از انتقال به
گلدان ها نیز کود دهی با کود  20-20-20به صورت محلول به
غلظت دو گرم در لیتر هر دو هفته یکبار انجام شد.

شکل  -1نمای شماتيکی از سيستم زيرسطحی ( )SIPو اجزای آن

شکل  -2آماده سازی گلدانها کشت
جدول  -1خصوصيات شيميايی و فيزيکی بسترهای مورد استفاده در آزمايش
چگالی ظاهری

چگالی حقیقی

شوری اولیه

)(gr. cm-3

)(gr. cm-3

)(dS.m

FC %
))(kg water/kg dry soil

pH

0/47

1/14

32/5

6/4

2/04

1/15

34

6/41

نوع محیط کشت مورد استفاده در گلدانها

نام اختصاری

کوکوپیت  +پرلیت  +کود ورمی کمپوست

C

0/13

SC

1/05

بستر کشت(کوکوپیت +پرلیت)  +خاک رسی +کود
ورمی کمپوست

آبياری

در مورد تمام گلدانهای سطحی و زیرسطحی زمانی که رطوبت
متوسط اندازهگیریشده الیه  10سانتی متری خاک با استفاده از

دستگاه رطوبتسنج به  0.75FCرسید آبیاری انجام میگردید.
همچنین مطابق با دستورالعمل  FAOوضعیت گیاهان برای
آبیاری مالحظه و بررسی شد .در مورد گلدانهای زیرسطحی از
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هر چهار تکرار مثل هم ،یک تکرار با مخزن مجهز به مانومتر
استفاده شد .این مانومتر برای نشان دادن سطح آب در مخزن
است .در زمانهایی که نیاز به پرکردن مخزن بود آنقدر آب داده
میشد تا مانومتر نشان دهد که مخزن پر شده است .جدول ()2
خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده برای آبیاری را نشان می-
دهد.با توجه به دادههای جدول میزان شوری و  pHآب آبیاری در
حد مجاز و مطلوب استفاده برای کشت گیاه ریحان میباشد.
همچنین با توجه به مطالعه ) Sarai Tabrizi et al (2016آستانه
تحمل گیاه ریحان تا حد  2/53دسی زیمنس بر متر شوری بدون
کاهش عملکرد میباشد.
جدول  -2خصوصيات شيميايی آب آبياری
)EC (dS/m

pH

)TDS (mg/L

)SAR (mmol/L1/2

1/2

6/77

768

1/17

نمونهبرداری

پس از اتمام فصل کشت ،گیاهان موجود در گلدان به صورت کف
بر برداشت شده و وزن تر و ارتفاع آنها اندازهگیری شد و سپس
به مدت  48ساعت در دمای  72درجه در آون تهویه دار منتقل
شدند و وزن خشک آنها محاسبه شد ،همچنین وزن تر و خشک
ریشه نیز اندازهگیری گردید .تمامی توزینها با ترازو با دقت
 0/001انجام شد  .بهرهوری آب (گرم مادهی تولید شده بر کل
آب آبیاری مصرف شده) در این تحقیق برای تمامی گلدانها
مورد محاسبه قرار گرفت.

برای محاسبه بهرهوری آب از رابطه ( )1استفاده شد
(:)Zhang et al., 2021
𝑌

(رابطه )1

𝐼

=WP

2

که در این رابطه  Yعملکرد گیاه(  I ،(kg/mحجم آب
آبیاری ( )m3/m2و  WPبهرهوری مصرف آب ( )kg/m3است.
آناليزهای آماری

در این تحقیق از طرح بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار استفاده
گردید و تحلیل و مقایسه داده ها با استفاده از بسته نرمافزاری
 SAS 9.2و  EXCELانجام گرفت.

نتايج و بحث
بهرهوری مصرف آب در گياه و حجم آب آبياری

با توجه به جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول  )3مشاهده شد
که روش آبیاری ،نوع بستر و ارتفاع گلدان بر میزان بهرهوری
مصرف آب و حجم آب مصرفی تأثیر معنیدار دارند ،همچنین

تأثیر متقابل تیمارها نیز بر هم معنیدار میباشد .با توجه به جدول
مقایسه میانگین دادهها (جدول  )4مشاهده شد که روش آبیاری
 SIPدارای بهرهوری مصرف آب باالتری نسبت به روش آبیاری O
دارد که این اختالف در سطح یک درصد معنیدار بوده است،
مطابق نتایج جدول ( ،)4میزان بهرهوری مصرف آب در تیمار SIP
با  10/84گرم بر لیتر در حدود  85درصد از تیمار  Oبیشتر بوده
است که نشان دهنده مناسب بودن این تیمار آبیاری میباشد.
همچنین مقدار آب مصرفی در تیمار  Oبه میزان  76درصد بیشتر
از تیمار  SIPبوده است که اختالف آن با تیمار  SIPمعنیدار بوده
است .این نتایج نشان از برتری روش آبیاری  SIPنسبت به روش
آبیاری تیمار  Oمیباشد ،که در مناطق با کمبود منابع آب بسیار
حائز اهمیت میباشد و با مصرف آب کمتر مقدار محصول بیشتری
دست مییابد .کاهش تبخیر از سطح خاک در آبیاری  SIPباشد
که موجب کاهش حجم آب مصرفی و در نتیجه افزایش کارآیی
مصرف آب میشود ،در صورتی که در آبیاری  Oبه دلیل روش
آبیاری همواره تبخیر از سطح اتفاق میافتد.
مطابق شکل ( )3میزان بهرهوری مصرف آب در تیمار
آبیاری  SIPبرای هر دو تیمار نوع بستر کشت و عمق بستر کشت
بیشتر از تیمار آبیاری  Oبوده است .مطابق جدول ( )3تغییر بستر
کشت باعث ایجاد اختالف معنیدار در سطح یک درصد در میزان
بهرهوری مصرف آب گردیده است و مطابق جدول مقایسه
میانگینها ،میزان بهرهوری مصرف آب مصرفی در بستر کشت SC
با  8/89گرم در لیتر از بستر  Cبا  7/81گرم در لیتر بیشتر بوده
است (جدول  .)4مطابق شکل ( )3با تغییر بستر کشت از  SCبه
 Cدر تیمار آبیاری  SIPمیزان بهرهوری مصرف آب از  9/75به
 11/92گرم در لیتر افزایش یافته است ،ولی در تیمار آبیاری O
میزان بهرهوری مصرف آب از  8/04به  3/69گرم در لیتر کاهش
یافته است که دلیل آن می تواند کاهش مصرف آب آبیاری در
بستر کشت  ،Cنسبت به  SCمیباشد در حالیکه این صرفهجویی
در مصرف آب باعث کاهش معنیدار مقدار محصول بین دو بستر
نشده است.
نتایج مطالعه نشان داد که افزایش ارتفاع گلدان در هر دو
نوع بستر کشت باعث افزایش بهرهوری مصرف آب گردید .این
افزایش در بستر کشت  Cبه صورت قابل توجهی نسبت به بستر
کشت  SCبیشتر بود و به مقدار  15/30گرم بر لیتر رسید این در
حالی است که میزان بهرهوری آب مصرفی در بستر کشت  SCبه
 10/38گرم در لیتر افزایش یافت که نشان میدهد این تاثیر در
بستر کشت  Cبسیار بیشتر از بستر کشت  SCبوده است (شکل
 .)3یکی از دالیل افزایش بهرهوری مصرف آب در افزایش ارتفاع
گلدان میتواند به دلیل فضای مناسب و کافی جهت ذخیره آب
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آب در تیمار  O-C-D1و کمترین مقدار در  SIP-C-D2اتفاق
افتاد .افزایش بهرهوری آب در روش آبیاری زیرسطحی در
تحقیقات مشابه دیگری نیز مشاهده شد که با مطالعه موجود
تطبیق داردNalliah and ،Mali et al, 2016 ،Lee et al, 2010( .
 .)Ranjan, 2010در تحقیقاتی که بر روی گیاهان زینتی کشت
شده در گلدان انجام دادند گزارش کردند سیستم آبیاری زیر
سطحی( فیتیلهای مویینکی) باعث کاهش  63/75درصدی آب
میشود که با تحقیقات حاضر تطابق دارد(.)Siyal et al, 2011
در تحقیقاتی بر روی سیستم آبیاری زیرسطحی بیان کردند این
روش آبیاری موجب افزایش بهرهوری مصرف آب در محصول
گوجه فرنگی شده است ).(Noruzi and Zolfi, 2021

در خاک باشد که آن را در اختیار گیاه قرار میدهد درصورتی که
در گلدانها با ارتفاع کم امکان خروج آب آبیاری به صورت زه آب
از انتهای گلدان وجود دارد .مطابق شکل ( )3بیشترین بهرهوری
مصرف آب در تیمار  SIP-C-D2و کمترین بهرهوری مصرف آب
در  O-C-D1اتفاق افتاد.در طول این مطالعه از دیگر نکات میتوان
به بهبود بهرهوری مصرف آب اشاره کرد که میتواند به دلیل امکان
ذخیره آب در خاک و در اختیار قرار دادن آن در طول دوره رشد
به ریشه گیاه باشد .در شکل  4نیز مشاهده میگردد افزایش ارتفاع
گلدان با مقدار آب مصرفی نسبت عکس داشته است و در
بسترهای مشابه با افزایش ارتفاع گلدان کاهش مصرف آب
مشاهده شد .همانطور که انتظار میرفت ،بیشترین مقدار مصرف

جدول  -3تجزيه واريانس دادهها
درجه
آزادی

)(gr

)(gr

)(gr

) ( gr

)(cm

)(lit

) (kg.m

تکرار

3

130 ns

0/74 ns

0/62 ns

0/12 ns

* 18/54

-

0/39 ns

روش آبیاری

1

702/56 ns

0/000002 ns

**67/89

*2/67

1/06 ns

**892/53

**197/65

منابع تغییرات

وزن تر گیاه وزن خشک گیاه وزن تر ریشه وزن خشک ریشه

ارتفاع

حجم آب مصرفی بهرهوری مصرف آب
-3

خطا

3

145/40

0/74

1/58

0/02

1/09

-

0/42

بستر

1

**12921/88

** 47/84

** 36/52

0/17 ns

**698/35

**15/96

**9/47

ارتفاع گلدان

1

* 694/34

0/86 ns

0/07 ns

0/009 ns

14/43 ns

**399/03

**61/63

روش آبیاری* بستر

1

**10900/99

**24/65

**7512/62

**114/76

**84/79

روش آبیاری* ارتفاع گلدان

1

29/95 ns

0/08 ns

0/001 ns

0/02 ns

26/29 ns

**18/91

**12/14

بستر* ارتفاع گلدان

1

**5449/15

**43/36

**116/62

**2/59

**944/27

**0/45

**17/41

روش آبیاری* بستر* ارتفاع گلدان

1

**0/21

**12/89

خطای کل

18

-

0/32

ns

2/97

87/35

ns

0/50

0/61

ns

ns

0/03

0/58

0/80

ns

ns

0/02

0/05

0/06

ns

5/46

13/20

** * ،و nsبه ترتيب به معنی اختالف در سطح يک درصد ،پنج درصد و بدون اختالف معنیدار میباشد.

جدول  -4مقايسه ميانگين دادهها
تیمار

وزن تر گیاه

وزن خشک گیاه

وزن تر ریشه

وزن خشک ریشه

ارتفاع

حجم آب مصرفی

بهره وری مصرف آب

)(gr

)(gr
19/36a

)(gr

14/34 a
11/43 b

) ( gr
1/93 a

)(cm

)(lit

1/35 b

65/17 a
64/81 a

13/94 b
24/50 a

)(kg.m-3
10/84 a

5/86 b

1/57 a
1/71 a

60/32 b
69/66 a

18/51 b
19/93 a

8/89a
7/81 b

1/66 a
1/62 a

65/66 a
64/32 a

22/75 a
15/69 b

6/96 b
9/74 a

SIP

144/19 a
134/82 a

19/36 a

SC

159/60 a
119/41 b

20/58 a
18/13 b

11/82 b
13/95 a

D1

144/17 a
134/85 b

19/52 a
19/19 a

12/93 a
12/84 a

O
C
D2

آبياری سطحی ( )Oو آبياری زيرسطحی گلدانی ( ،)SIPکوکوپيت-پرليت ( )Cو خاک-کوکوپيت-پرليت ) ،(SCدو عمق بستر کشت  30سانتیمتر ( )D1و 50
سانتیمتری ()D2

کريمی و همکاران :مقايسه عملکرد و بهره وری آب گياه ريحان 2223 ...

(علمی  -پژوهشی)

عمق کشت مختلف اختالف معنیداری مشاهده نمیشود که با
تحقیقات حاضر تطابق داشت همچنین بستر کشت کوکوپیت
موجب افزایش رشد گیاه میشود ).(Awang et al., 2009

شکل  -3مقايسه بهرهوری آب در دو روش آبياری  SIPو  ،Oدو عمق کشت
 D1و  D2و دو بستر کشت  SCو C

شکل  -5مقايسه ارتفاع گياه در دو روش آبياری  SIPو  ،Oدو عمق کشت
 D1و  D2و دو بستر کشت  SCو C

وزن خشک و تر ريشه گياه

شکل  -4مقايسه حجم آب مصرفی در دو روش آبياری  SIPو  ،Oدو عمق
کشت  D1و D2و دو بستر کشت  SCو C

ارتفاع گياه

مطابق جدول تجزیه واریانس دادهها (جدول  )3روش آبیاری و
ارتفاع گلدان بر مقدار ارتفاع گیاه تأثیر معنیدار ندارد .اما نوع
بستر بر این مقدار تأثیرگذار بود ،همچنین اثر متقابل روش آبیاری
و نوع بستر و ارتفاع گلدان و نوع بستر بر این مقدار معنیدار است.
با توجه به مقایسه میانگین دادهها (جدول  )4ارتفاع در تیمار C
نسبت به  SCمقدار بیشتری را به خود اختصاص داده است که
این اختالف معنیدار است ،اما در سایر تیمارها تفاوت معنیدار
مشاهده نشد .البته همانطور که در قسمت های بعد مطرح میشود
این افزایش ارتفاع در بستر  Cبا افزایش وزن تر گیاه همراه نبوده-
است ،به عبارتی تنها قد و ریشه گیاه در این نوع بستر افزایش
یافته است که میتوان بیان کرد به دلیل بافت بستر است که
موجب تقویت رشد ریشه و متعاقبا ارتفاع گردیده است .همراه با
توجه به شکل ( )5میتوان نتیجه گرفت در بررسی آثار متقابل
تیمارها برای روش آبیاری  SIPارتفاع گیاه در بستر  Cدر هر دو
ارتفاع گلدان افزایش یافته است که این امر در مورد روش آبیاری
 Oبرعکس بوده است و در این روش ارتفاع گیاه در بستر SC
بیشتر است .بیشترین ارتفاع گیاه در تیمار  SIP-C-D2و کمتری
ارتفاع گیاه در  SIP-SC-D2مشاهده شد .در تحقیقی که به
منظور بررسی بستر کشت و عمق کشت انجام دادند بین تیمارهای

با توجه به جدول ( ،)3روش آبیاری بر وزن خشک و تر ریشه گیاه
تأثیر معنیدار دارد ،اما این اختالف در ارتفاع گلدان معنیدار نبود
و برای نوع بستر نیز مشاهده میشود .تنها در وزن تر اختالف
معنیدار بین دو بستر وجود دارد .در مقایسه میانگین بین دادهها
(جدول  )4مشاهده شد  SIPدارای باالترین مقدار وزن را در هر
دو تیمار وزن خشک و تر داشته است که دارای اختالف معنیدار
با  Oمیباشد .که این میتواند نشان از توسعه و رشد بیشتر ریشه
در تیمار  SIPبه دلیل آبیاری از قسمت پایین گلدان و تالش
ریشه برای دست یافتن و جذب حداکثری رطوبت باشد .در
مقایسه میانگین بسترهای مختلف در وزن تر ریشه ،بستر C
نسبت به  SCمقدار بیشتری را به خود اختصاص داده است که
این اختالف معنیدار است.البته این اختالف در وزن خشک ریشه
بین دو تیمار  Cو  SCوجود دارد اگرچه مقدار آن معنیدار
نمیباشد .این نیز نشان از رشد بیشتر ریشه گیاه در بستر C
دارد ،که این رشد به دلیل بافت مستعدد این بستر و کم بودن
وزن مخصوص ظاهری و حقیقی نسبت به بستر  SCاست که باعث
رشد آسانتر و بهتر ریشه میشود .همانطور که در شکل ( )6مشهود
است  SIPمقادیر بیشتری را در وزن خشک ریشه به خود
اختصاص داده است و کمترین مقادیر وزن خشک در روش
آبیاری  Oاتفاق افتاد .در شکل  7نیز مشاهده گردید بیشترین
مقدار وزن تر ریشه در  SIP-C-D2اتفاق افتاد که نشان از رشد
بهتر ریشه در این روش و بستر آبیاری دارد ،همچنین کمترین
مقدار وزن تر ریشه در  O-SC-D2است .در مطالعات پیشین
گزارش شد سیستم آبیاری زیرسطحی موجی افزایش حجم و وزن
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تر ریشه میگردد که با تحقیقات صورت گرفته در یک راستا می-
باشند )(Oh & Son., 2008

شکل  -6مقايسه وزن خشک ريشه در دو روش آبياری  SIPو  ،Oدو عمق
کشت  D1و  D2و دو بستر کشت  SCو C

گیاه شده است و بنابراین گیاه رشد خود را بر اندامهای هوایی
متمرکز کردهاست بنابراین عملکرد بهتری در این بستر حاصل
شده است .در شکل ( )8مشاهده شد مقدار وزن تر گیاه در
تیمارهای  SIPدر بستر  Cمقدار بیشتری دارد ،در حالی که O
در بستر  SCمقادیر بیشتری را به خود اختصاص داده است.
همچنین بیشترین مقدار وزن تر گیاه در تیمار O-SC-D2و
کمترین در  O-C-D1اتفاق افتاد .در شکل ( )9در بررسی وزن
خشک گیاه همانطور که انتظار میرفت نتایجی مشابه با وزن تر
گیاه به دست آمد و بیشترین مقدار وزن تر خشک در تیمار O-
 SC-D2و کمترین در  O-C-D1اتفاق افتادAwang et al, ( .
 )2009گزارش کردند بستر کوکوپیت و پرلیت در سیستم آبیاری
زیرسطحی عملکرد بهتری نسبت به آبیاری سطحی داشت که با
تحقیقات حاضر همخوانی دارد .گزارش کردند سیستم آبیاری زیر
سطحی موجب افزایش وزن تر میشود که البته در تحقیقات
صورت گرفته در اینجا تأثیر روش آبیاری بر وزن خشک و تر گیاه
معنیدار نبود ( .)Rangrizi, et al, 2016در تحقیقاتی بر روی
سیستم آبیاری زیرسطحی بیان کردند این روش آبیاری موجب
افزایش عملکرد در محصول گوجه فرنگی شده است (Noruzi
). and Zolfi, 2021
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وزن تر و خشک گياه

در وزن تر و خشک بین دو روش مختلف آبیاری اختالف معنی-
داری مشاهده نشد (جدول  .)3همانطور که مشاهده میشود
بسترهای مختلف برای وزن تر و خشک در سطح یک درصد با
یکدیگر اختالف دارند و اما در تیمار ارتفاع گلدان این اختالف تنها
برای وزن تر و در سطح پنج درصد معنیدار میباشد (جدول .)3
همچنین اثر متقابل روش آبیاری و جنس بستر ،جنس بستر و
ارتفاع گلدان دارای اختالف معنیدار در سطح یک درصد است
(جدول  .)3منوط به جدول مقایسه میانگین دادهها بیشترین
مقدار وزن تر و خشک در بین دو بستر مختلف در بستر  SCبه
ترتیب با مقدار  159/60و  20/58گرم مشاهده شد .نکته حائز
اهمیت دیگر در این بررسی بیشتر بودن مقدار وزن اندام هوایی
گیاه نسبت به ریشه در بستر  SCاست ،که این میتواند نشان از
ارجحیت استفاده از بستر  SCنسبت به  Cباشد ،زیرا در کشت
گیاه ریحان هدف از کشت اندام هوایی گیاه میباشد(جدول ،)4
میتوان نتیجه گرفت آب و مواد غذایی در بستر  SCبهتر جذب
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 همچنین در رابطه با وزن تر و خشک.موجه هستند توصیه کرد
گیاه بین دو روش آبیاری تفاوت معنیداری مشاهده نگردید اما
SC در بسترهای مختلف تفاوت معنیدار بین دو بستر وجود دارد و
 بنابراین سیستم. استC دارای مقادیر بیشتری نسبت به بستر
 به عنوان تیمار بهینه جهت کشتSC آبیاری زیرسطحی با بستر
 که موجب کاهش چشمگیر،گلخانهای ریحان معرفی میشود
.مصرف آب و افزایش عملکرد میشود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

) پژوهشی- (علمی

نتيجهگيری
همانطور که مستحضرید با توجه به محدودیتهای منابع آب و
کمبود مطالعات در حوضهی آبیاری زیرسطحی گلدانی در کشور
این پژوهش با هدف استفاده از سیستم آبیاری زیرسطحی گلدانی
 با.) در محیط گلخانه برای کشت گیاه ریحان انجام پذیرفتSIP(
توجه به نتایج سیستم آبیاری زیرسطحی نسبت به روش سطحی
نتایج مطلوبی در صرفهجویی در مقدار آب مصرفی داشت و
 بنابراین میتوان.موجب افزایش معنیدار بهرهوری مصرف آب شد
این روش آبیاری را برای استفاده در مناطقی که با کمبود آب
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