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 چکیده

 
د وری آب )نسبت عملکرهای آبیاری بر بهرهاز پژوهش حاضر مطالعه اثر کودآبیاری با سطوح مختلف مواد غذایی و رژیمهدف 

ای است. آزمایش طی دو سال در دانشگاه گیالن انجام شد. آب مصرفی حاوی مواد غذایی( در کشت سوسن گلخانهحجم به 

غلطت مناسب مواد ، S4و  S1 ،S2 ،S3شامل بر حسب محلول کوئیک در سال اول از بین چهار غلظت مختلف مواد غذایی 

)تیمار دارای بیشترین غلظت عناصر غذایی( بر بیشتر ، S1ها نشان داد تیمار یانگین دادهنتایج مقایسه م .غذایی تعیین شد

در سال دوم با داشتن غلظت مناسب مواد غذایی  خصوصیات رویشی، زایشی و پس از برداشت گیاه سوسن اثر مثبتی داشت.

بر حسب ظرفیت زراعی مدنظر قرار گرفت. های مختلف آبیاری رژیم، S13و  S11 ،S12 و تهیه سه سطح مختلف از آن شامل 

کار رفت. درصد ظرفیت زراعی به 100و  90، 80، 70منظور تامین رطوبت خاک تا رسیدن به چهار رژیم مختلف آبیاری به

وری آب شد و درصد باعث افزایش بهره 70و  80، 90نتایج آزمایش دوم نیز نشان داد که استفاده از تیمارهای کم آبیاری 

آبیاری بر اعمال تیمارهای کم ،نتایجبر اساس وری بیشتر آب بر صفات رویشی و زایشی گیاه تأثیر سوء نداشت. هرهاین ب

شتر بیمحلول غذایی ماندگاری  غلظت دار شد و با کاهش مصرف آب و افزایشنظیر ماندگاری گل بریده معنی یهایویژگی

ور طتر و خشک ریشه، برگ و گل بهنشان داد که صفاتی مانند وزن ها. در مورد خصوصیات رویشی گیاه سوسن نیز دادهشد

 که صفات ارتفاع گیاه و تعداد و وزندر حالی مثبت با کاهش سطح آبیاری و افزایش محلول غذایی، تحت تأثیر قرار گرفت

مار سوم مواد غذایی و ر تیغذایی د وری آب حاوی مواد. بیشترین مقدار بهرهنبوداین تیمارها  تحت تأثیرپیازچه دختری 

 دست آمد. کیلوگرم بر متر مکعب به 57/21درصد ظرفیت زراعی و به میزان  80آبیاری در سطح 
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 مقدمه

یکی از گیاهان  (.Lilium sp)گل سوسن 

 های بزرگ و زیبا، متعلقدهنده علفی پایا، پیازی با گلگل

های ترین گلو یکی از مهم (Liliaceae)به خانواده لیلیاسه 

؛ االم و همکاران، 2007)اندرسون،  شاخه بریده دنیا است

های این گل خاصیت دارویی نیز بعضی از گونه .(2013

های این گل در حراج(. 2009دارند )دیانی و همکاران، 

عمده گل در هلند از نظر رتبه فروش بعد از رز، میخک و 

)پاراندیان و است  نیبریدداوودی چهارمین گل شاخه 

مساحت کل تولیدات گل و گیاه زینتی  .(2014سماوات، 

 که است بوده هکتار 6/7821حدود  1397 سال درکشور 

 مساحت هکتار 2669 و فضای باز هکتار 6/5152 شامل

در ایران  شاخه بریده گل تولید میزان .باشدمی گلخانه کل

 میلیارد 60/2به  1396سال  در شاخه میلیارد 56/2 حدود از

 افزایش درصد 6/1 که است رسیده 1397سال  در شاخه

 120حدود از  گلدانی گل تولید میزان .دهدمی نشان را

سال  در گلدان میلیون 175 به 1396سال  در گلدان میلیون

است  داشته رشد درصد 45برابر  و رسیده است 1397

بر اساس آمارهای ارائه  .(1397 ،)آمارنامه جهاد کشاورزی

مساحت کل  1397شده وزارت جهاد کشاورزی در سال 

ها . مساحت گلخانهاستهکتار  2669 های کشور،گلخانه

هشت نسبت به سال قبل رشدی معادل  1397در سال 

 .(1397داشته است )آمارنامه جهاد کشاورزی،  یدرصد

ها با توجه به مدیریت مناسب آب مصرفی در این گلخانه

محدودیت منابع آب کشور بایستی مدنظر قرار گیرد و 

راهکارهایی برای کاهش مصرف آب با حفظ کمیت و 

عملکرد گیاه توسط پژوهشگران پیشنهاد شود تا کیفیت 

 وری آب در این بخش ارتقا یابد.بهره

طور ای در چندین دهه اخیر بهتولید گلخانه

چشمگیری پیشرفت کرده است، این پیشرفت معموالً با 

بدون خاک توأم بوده که کشت های توسعه سیستم

 متمرکزترین و کاراترین روش تولید در کشاورزی است

؛ ساکالیدی و همکاران، 2001ریالس و همکاران، )گ

پذیری کشت . سیستم کشت بدون خاک انعطاف(2015

متراکم را تضمین کرده، عملکرد و کیفیت باالی محصوالت 

تولیدی را، حتی در مناطقی با شرایط رشد نامناسب فراهم 

. کشت بدون خاک به (2001)گریالس و همکاران،  کندمی

شدت در کشاورزی حفاظتی برای بهبود کنترل همه عوامل 

های شرایط متغیر خاک محیطی رشد و اجتناب از حالت

کشت ظرفیت افزایش سیستم این استفاده شده است. 

ش از بیبه تواند عملکرد را دارد و بهبود تولید محصول می

ها در هر سوسن. (2015)پاترا و یولیاندو،  برسدبرابر  10

خاکی که بافت آن بتواند رطوبت و تهویه کافی برای ریشه 

ها در انواع متفاوتی از کنند. سوسنفراهم نماید، رشد می

درصد  100درصد خاک تا  100کشت از بستر های مخلوط

یل، )گ شوندکشت می ،پیتبستر کشت غیرخاکی مثل 

بسیاری از مواد گیاهی . (2012؛ خیمنز و همکاران، 2006

، برای کشت سوسن بدون خاکهای متداول در کشت

اند که شامل کمپوست پوست درختان، آمیز بودهموفقیت

و  ماس. پیتهستندغیره خاک اره، فیبر نارگیل، پیت و 

 دار برای تولید بیشتر محصوالتکوکوپیت از مواد ارجحیت

 .(2006)مورگان،  ای هستندگلخانه

رای بهینه کردن ل غذایی گیاهان بتأمین محلو

نه تنها در کشت بدون خاک بلکه در کشت  تغذیه گیاه

صورت یک عمل معمول درآمده بهنیز ای خاکی گلخانه

یکنواختی کاربرد مواد غذایی  ،است. از مزایای این سیستم

کاهش یافته و  رفتو آب برای گیاه است، بنابراین هدر

آل برای گیاه فراهم شرایطی نزدیک به حالت رشد ایده

ای . فاکتورهای تغذیه(2013)ساواس و همکاران،  آیدمی

عناصر غذایی، ترکیبات آنها و آب و غلظت شامل انواع 

پاترا )کلیدی در بهبود کیفیت گیاهان هستند  عواملآبیاری 

 هشاخگل ژگی ویترین . کیفیت گل مهم(2015و یولیاندو، 

است که با کاربرد مواد غذایی تحت تاثیر قرار  نیبرید

قش کیفیت ن ،گیرد و برای حضور در بازار رقابت جهانیمی

کند. همچنین تأمین تلفیقی محلول غذایی را ایفاء می اساسی

مصرف در مقادیر کافی و استفاده در به همراه عناصر کم

است که رشد  عواملیترین های مناسب یکی از مهمزمان

)گانش و کانان،  کندکنترل می گیاهان زینتیگیاه را در 
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ها گیاهانی با نیاز کودی کم تا متوسط تلقی سوسن. (2013

در گل سوسن تغذیه درست . (2003)تردر،  شوندمی

یتی و )ب بسیار مهم است نیبریدشاخهمنظور تولید گل به

ای ممکن تغذیه . هر گونه اختالل در برنامه(1993وایت، 

 شوداست منجر به بروز عالئم کمبود عناصر غذایی 

هدایت  بیان داشته که (2001) ساواس. (2010)بارنس، 

های ترین خصوصیات محلولیکی از مهم (EC) الکتریکی

های بدون خاک است. اگر غذایی مورد استفاده در کشت

EC غذایی خیلی پایین باشد، تامین برخی از مواد محلول

حلول مبهینه ممکن است کافی نباشد. اسیدیته  گیاهبرای 

(pH) در روش کشتهایی که در ناحیه ریشه بیشتر گونه 

 .است 5/5-6/5در حدود  ،یابندپرورش می بدون خاک

نیز در بیشتر محصوالت  5/5-7 در محدوده pHاگرچه 

عناصر غذایی . (2002)آدامز، کند ای را ایجاد نمیمسئله

عنوان عناصر پایه مسئول رشد سلول، به Kو  N ،Pمانند 

؛ 2006)دیدریچز،  نداهفعال کننده آنزیم و تنفس شناخته شد

عناصر  ،ترین کمبود در گیاهان. شایع(2006استرن، 

هستند که  Sو  Mg ،Ca نیز عناصر وذکر شده  پرصرف

توسط گیاهان در مقادیر زیاد استفاده  هاریزمغذینسبت به 

؛ لیو و همکاران، 2006)داکیدمی و سموکا،  شوندمی

د شونواد غذایی غیرآلی که توسط ریشه جذب میم .(2008

)ساواس و همکاران، شوند از طریق آب آبیاری فراهم می

اد یکنواختی کاربرد موکشت، . از مزایای این سیستم (2013

غذایی و آب برای گیاه است، بنابراین هدررفت کاهش یافته 

آل برای گیاه فراهم و شرایطی نزدیک به حالت رشد ایده

-آید. کشت بدون خاک ظرفیت افزایش عملکرد را بهمی

یش از تواند ببهبود تولید محصول می کهطوریبه دنبال دارد

 .(2014؛ بوراج، 2013)ساواس و همکاران،  برابر باشد 10

سالی در بسیاری از آبی و خشکمشکالت کم

نقاط جهان اتفاق افتاده است. چالشی که از قبل وجود داشته 

)پاترا و دلیل شرایط موجود در حال رشد است و به

های مختلفی برای تأمین تقاضای . روش(2015یولیاندو، 

زایش افراهبرد ترین مهم که اندغذا در آینده بیان شدهفزاینده 

نابع مهای تولید نهادهاز دیگر  تروری آب و استفاده مؤثربهره

 یازاه بمحصوالت کشاورزی طبیعی است. تولید بیشتر 

وری بهرهاست. مناسب یک راهکار  ،مصرفیآب واحد 

د شود که از هر واحار محصولی گفته میفیزیکی آب به مقد

ی وری آب بایستبرای بهبود بهرهآید. دست میهحجم آب ب

داد  میزان مصرف آب را کاهش و عملکرد گیاه را افزایش

)صافی و میرلطیفی،  شتداثابت نگهعملکرد را یا الاقل 

1394). 

اقعی وبرای کاهش آب مصرفی بایستی نیاز آبی 

ای هرابطه با تعیین نیاز آبی گیاهان گلخاندر گیاه تعیین شود. 

در دنیا انجام گرفته است تا آب آبیاری با حداکثر  یمطالعات

ای قرار گیرد. در وری ممکن در اختیار گیاهان گلخانهبهره

تعرق روزانه -میزان تبخیردر رشت، پژوهشی دو ساله 

متر در میلی 07/1و  8/1ترتیب سوسن در شرایط گلخانه به

نتایج نشان  (.1396)امیدی و همکاران،  دست آمدهبروز 

 80تا  75تعرق کشت در محیط گلخانه -اند که تبخیرداده

ر عبارت دیگبه .تعرق خارج از گلخانه است-درصد تبخیر

ای در مقایسه با کشت خارج از گلخانه کشت گلخانه

آب در مصرف جویی درصد صرفه 25تا  20تواند حدود می

گلخانهدر تولید محصوالت . (2006)امپوسیا،  داشته باشد

حل برای کاهش تقاضای منابع راهو عنوان یک توانایی ا بهه

ا کشت بای های تولید گلخانهآب شناخته شده است. سیستم

هایی برای مسئله حفظ آب حلند راههست قادر بدون خاک

 کشت بدون خاکهای کنند. سیستمو تولید غذا فراهم 

توانند آب مورد نیاز برای می هاده در گلخانهاستفاده ش

ن آب طی انتقال تا رسیدتلفات آبیاری محصول را با کاهش 

ش کاهبستر ریشه و سطح تبخیر از کاهش به محصول، 

)فرودر و همکاران،  کاهش دهند ،توسط نفوذ عمقیتلفات 

2004). 

 وریبهرهطی آزمایشی  (2012) سیفی و همکاران

آب، عملکرد و کیفیت گل چند رقم سوسن در کشت خاکی 

ها نی سوسارا بررسی کرده و نشان دادند که با آبیاری قطره

 ،با استفاده از آب نهر، آب فیلتر شده و مخلوطی از این دو

تاثیر گذاشته و هر سه رقم  آنبر عملکرد گل و کیفیت 

سوسن بیشترین عملکرد گل را تولید کردند. در آزمایشی 
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مشابه اثرات انواع آب )نهر، آب فیلتر شده و مخلوطی از 

بررسی شده و نتایجی مشابه  بوگل شباین دو( بر چند 

قم آب بر عملکرد و کیفیت چند رکیفیت نتایج کاربرد انواع 

 .(2007ی و همکاران، )سیف دست آوردندسوسن را به

جذب عناصر غذایی تحت تاثیر عوامل مختلفی 

های کاربرد مثل شرایط محیطی، آبیاری، نوع کود و روش

گیرند بنابراین ضروری است تا اطالعات کاملی قرار می آن

 منظور اجتنابای سوسن بهدر مورد آبیاری و نیازهای تغذیه

باشد، زیرا از هدر رفت آب و عناصر غذایی وجود داشته 

تطابق تقاضای آب و عناصر غذایی توسط گیاه و تأمین آن، 

را  زیستهزینه تولید و نیز خطر آلودگی آب و محیط

. در حال حاضر (2005)دوفور و گرین،  کاهدمی

اده های غذایی را استفگان سوسن برخی از فرمولتولیدکنند

، تولید محصول نیاز استیی آکارکنند که برای افزایش می

د ارزیابی شونهای غذایی ولی باید مناسب بودن این فرمول

با  گان این گلتا بتوان فرمول مناسب را برای تولیدکنند

نشان دادند ذکر شده در باال مطالعات توصیه کرد.  ،ارزش

تغذیه بهینه در رشد و نمو گیاه، عملکرد گل، آبیاری و 

گل  تریها پس از برداشت و تولید پیازچه دخماندگاری گل

ابراین بن ؛دنسزایی دارهنقش ب ،ازدیاد تجاری آن سوسن برای

های غذایی و محلولاثر بررسی  برایحاضر،  پژوهش

سطوح آبیاری مختلف بر رشد، نمو و گلدهی گل سوسن 

در شرایط کشت بدون خاک انجام شد تا  نیشاخه برید

بهترین محلول غذایی توأم با بهترین سطح آبیاری برای 

تغذیه این گل ارزشمند در مراحل مختلف رشد رویشی و 

 زایشی، تعیین شود.

 

 

 مواد و روش

حاضر در دو بخش جداگانه، طی دو پژوهش 

سال انجام شد. در سال اول این آزمایش با هدف تعیین 

غذایی از نظر مقدار و غلظت عناصر غذایی  بهترین محلول

 و اثر آن شدبا استفاده از چهار محلول غذایی مختلف اجرا 

 خصوصیات ماندگاری گیاه سوسن و بر رشد، نمو، گلدهی

(Lilium cv. Fangio) در سال  .د ارزیابی قرار گرفتمور

دوم، اثر سه سطح از بهترین غلظت مواد غذایی سال اول 

 حاوی مواد وری آب آبیاریتحت چهار رژیم آبیاری بر بهره

 مطالعه شد. غذایی

 

 آزمایش سال اول

ی تحقیقاتی گروه علوم این آزمایش در گلخانه

کشاورزی دانشگاه گیالن از آذر ماه باغبانی دانشکده علوم 

گلخانه دارای  انجام شد. 1395تا مرداد ماه  1394سال 

ظیم کربنات با قابلیت تنمتر مربع و از جنس پلی 12 مساحت

پیازهای و رطوبت نسبی است.  CO2اتوماتیک نور، دما، 

1F  سوسن رقم فانجیو(Fangio)  به رنگ قرمز از گروه

 های قابل اعتماد تهیه شدند.کنندهاز وارد  LAهای سوسن

های مختلف عناصر غذایی بر غلظت منظور بررسی اثربه

 اینسوسن  نیبریدخصوصیات رویشی و زایشی گل 

ل چهار تیمار محلوصورت طرح کامالً تصادفی با آزمایش به

در پایان فصل  و انجام شدگلدان  20غذایی و در هر تیمار 

طراحی محلول . آماری شدندنظر تحلیل صفات مورد  ،رشد

 )لسنت و کوئیک، ی محلول غذایی کوئیکغذایی بر پایه

، )بارنس و بررسی منابع مربوط به تغذیه سوسن (1983

در های پایه ترکیب محلولانجام شد.  (2015؛ اسکر، 2010

آمده است. 1جدول 
 گرم بر لیتر()میلی محلول غذاییعناصر غذایی در چهار نوع  مقدار -1جدول

 نمکنوع 
نیترات 

 پتاسیم

پتاسیم دی

 مونوهیدروژن فسفات

مونوپتاسیم 

دهیدروژن 

 فسفات

نیترات 

 کلسیم

نیترات 

 آمونیوم

کلرید 

 سدیم

سولفات 

 منیزیم
EC 

(dS/m) pH 

 1/631 5/43 102 5/512 150 6/12 6/230 24/1 39/5 (S1) 1محلول غذایی
 505 8/34 6/81 410 120 7/11 5/184 07/1 71/5 (S2) 2محلول غذایی
 8/78 1/26 2/61 5/307 90 8/8 4/138 19/1 71/5 (S3) 3محلول غذایی
 5/252 4/17 8/40 205 60 9/5 3/92 83/0 85/5 (S4) 4محلول غذایی
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کوپیت تجاری کوبسترهای کشت با ترکیب بستر 

یت( تهیه پرال %30کوکوپیت و  %70و پرالیت )به نسبت 

شد و سپس یک پیاز در هر گلدان پالستیکی با قطر دهانه 

قرار  ،متر و حجم چهار لیترسانتی 18، ارتفاع مترسانتی 20

 دنشدهای خالی وزن ، گلدانداده شد. قبل از پر کردن گلدان

و سپس با میزان یکسانی از مواد بستر پر شدند. قبل از 

 برداری شد کهکشت پیازها از مخلوط بستر کشت نمونه

. وزن پیازها قبل از ه استآورده شد 2نتایج آن در جدول 

 25 در پیازها کشت. بود گرم 60±5طور متوسط کشت به

 آبیاری ،از کشت بعد و گرفت انجام 1394 سال ماه آذر

یک هفته پس از کشت، تغذیه انجام شد.  دستی صورتبه

-برای این های غذایی مختلف انجام شد.گیاهان با محلول

های کار، کودهای مختلف در آب حل شدند و محلول

ابتدا هر کدام از محلولها با غلظت یک غذایی آماده شدند. 

چهارم تهیه و بصورت دستی در اختیار گیاهان قرار گرفت 

ک دوم افزایش و نهایتا بصورت کامل در و بعد غلظت به ی

اختیار گیاهان قرار گرفت.

  پرالیت( %30کوکوپیت و  %70)به نسبت یت پرالو بستر کوکوپیت فیزیکوشیمیایی های ویژگیبرخی از  -2 جدول

 سوسنبریدنی برای کشت بدون خاک گل شاخه 

EC 

(dS/m) 
pH  3(ظاهریویژه جرم(g/cm   حقیقیویژه جرم )3(g/cm  اتیخصوص 

 بستر 2/0 17/0 9/5 95/2

 

در طول دوره پرورش پیازها در گلخانه، دمای 

درجه  12-14در روز و  سلسیوسدرجه  18-22محیط 

درصد و شدت  70-80رطوبت نسبی  ،در شبسلسیوس 

ی در رطوبت نسب .شدمیکرومول بر متر مربع تنظیم  50نور 

خصوص در گلخانه باید بین محیط پرورش گل سوسن به

درصد باشد. حفظ رطوبت نسبی در شرایط مناسب  80-70

ای مهم است که تغییرات اندک آن منجربه ایجاد اندازهبه

-یمهای حساس سوسن استرس و سوختگی برگ در گونه

  .(2011)ایجکینگ و بوشمن،  شود

 از کشت پیازها و با سبز از ابتدای هفته سوم بعد

پیازهای کشت گیاهچه حاصل از که ها )زمانیشدن برگچه

متر رشد کردند( سانتی 10ها به اندازه شده در گلدان

وبت طنیاز آبی گیاه با ارزیابی میزان ردهی بر پایه محلول

ت صورو بهبا روش توزین ظرفیت زراعی بستر کشت 

ر راه با تغذیه گیاه هملیات آبیاری همنجام گرفت. عدستی ا

 .(1396)امیدی و همکاران،  روز انجام گرفت

از هر تکرار سه گلدان برای در پایان آزمایش 

فات صارزیابی صفات مختلف مورد استفاده قرار گرفت و 

تر ریشه، برگ و گل، وزن خشک ریشه، وزن مانندمختلف 

ترین غنچه گل، برگ و گل، تعداد غنچه گل، طول بزرگ

ارتفاع نهایی گیاه، تعداد روز تا گلدهی، تعداد پیازچه و وزن 

ارزیابی  دختری و ماندگاری پس از برداشت گلپیازچه 

همچنین برای ارزیابی صفات ماندگاری گل از هر . ندشد

 تکرار پنج گلدان مورد استفاده قرار گرفت.

گلدان  چهارتر و خشک تعداد برای محاسبه وزن

مختلف )گل، برگ و  یهااز هر تیمار انتخاب و سپس اندام

 وسیله ترازوهها بتر اندامها جدا شده و وزنریشه( این بوته

گیری شد. هر کدام از این اندازههزارم گرم یکبا حساسیت 

ساعت در آون با دمای  48مدت طور جداگانه بهها بهاندام

 . سپسشوندتا خشک قرار داده شدند  سلسیوسدرجه  70

 .ندشدو به این طریق وزن خشک آنها محاسبه  شدندوزن 

پیازها را از گلدان خارج کرده  ،تر ریشهبرای محاسبه وزن

 1آن جدا کرده و بعد از  ها را ازسته و سپس ریشهبا آب ش

تر آنها تا وزن ندشدساعت خشک شدن در هوای آزاد وزن 

به  سلسیوسدرجه  70د. سپس در آون با دمای ندست آیبه

و  شوندتا کامالً خشک  ندساعت قرار داده شد 48مدت 

بدین طریق وزن خشک ریشه  .ندشدبعد مجدداً وزن 

 .ندشدمحاسبه 
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 سال دومآزمایش 

 مؤثرترین ،هابا استفاده از آنالیز دادهدر سال دوم 

ک تثبیت نتایج ی برایمحلول غذایی آزمایش اول تعیین و 

 S13و  S11 ،S12)تر از آن سطح باالتر و یک سطح پائین

جدداً متا بیشترین غلظت عناصر غذایی( کمترین ترتیب به

 70و  80، 90، 100)همراه چهار سطح آبیاری تنظیم و به

 ترتیب بیشترین تابهظرفیت زراعی رسیدن به درصد 

 دناستفاده شد در کشت بدون خاککمترین مقدار آبیاری( 

برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب  .(3)جدول 

 هایویژگیآمده است.  4آبیاری مورد استفاده در جدول 

ورد سوسن م گلمختلف رویشی، زایشی و پس از برداشت 

تا  1395ماه سال این آزمایش از آبان .ندبررسی قرار گرفت

در قالب طرح کامال آزمایش دوم  انجام شد. 1396مردادماه 

که عامل اول محلول غذایی در رت فاکتوریل صوبهتصادفی 

سه سطح و عامل دوم سطوح آبیاری در چهار سطح، در 

انجام  گلدان 20و در هر تیمار  با دوازده تیمارمجموع 

های غذایی بر گرفت. در هر دو آزمایش تنظیم محلول

فاده از ستاساس محلول غذایی کوئیک )تغییر یافته( و با ا

یم پتاسهای نیترات پتاسیم، دیهای متفاوت نمکغلظت

هیدروژن فسفات، نیترات هیدروژن فسفات، پتاسیم دی

کلسیم، نیترات آمونیوم، کلرید کلسیم و سولفات منیزیم بر 

گرم در لیتر محلول آبیاری انجام شد. تمامی حسب میلی

دنی های غذایی حاوی مقادیر مشابهی از عناصر معمحلول

در آزمایش سال اول نسبت بین عناصر تغییر  میکرو بودند.

ها ثابت و فقط میزان کرد و در آزمایش سال دوم این نسبت

-های ذکر شده تغییر کرد، بهها با حفظ نسبتمصرف نمک

عبارت دیگر در آزمایش سال دوم با حفط نسبت بین عناصر 

 محلول غذایی تغییر کرد. ECمقدار 

ظیر خاک دارای توان نگهداشت بستر کشت نیز ن

آب هست که میزان نگهداشت آب خاک و درصدهای 

عنوان مالکی برای انجام آبیاری در این مختلفی از آن به

ر ستب یزراع تیظرف نییتع یبراپژوهش در نظر گرفته شد. 

گلدان با وزن  کیکشت، نمونه خاک خشک به اندازه 

                                                           
1 Crop Per Drop 

 صورتبهپر شد. خاک گلدان بستر کشت مشخص از 

 ی. ته گلدان داراه شددانبه حالت اشباع رس یجتدری

 یریجلوگ یبرا شد،از آن خارج  یزهکش بوده و آب ثقل

. سپس دش دهیپوش یمینیآلوم لیسطح گلدان با فو ریتبخاز 

ساعت وزن شد. با ثابت شدن وزن، آن نقطه  6گلدان هر 

 کی(. 1990و داناهو،  لری)م است یزراع تیظرف یرطوبت

برداشت کرده و پس از وزن کردن، در آون  از بسترنمونه 

. دشویثبت م نقرار داده تا کامال خشک شود و مجددا وزن آ

 تیخشک و مرطوب در نقطه ظرف بستراختالف وزن 

 به بستر کشت دنیرس برای آب مقدار عنوانبه یزراع

درصد از آن  30و  20، 10ثبت و کاهش  یزراع تیظرف

 شیپا ی. براشددر نظر گرفته  یاربیآ سطوح عنوانبه

ا ب از روش وزن کردن استفاده شد. بستر کشترطوبت 

کاهش رطوبت بستر و رسیدن به رطوبت مورد نظر هر 

سطح آبیاری، مقدار آب الزم برای رسیدن مجدد به ظرفیت 

 د.شصورت دستی به گلدان اضافه میزراعی محاسبه و به

یک هفته پس از کشت پیازها در بستر کشت، 

های غذایی و سطوح مختلف آبیاری تغذیه گیاهان با محلول

انجام شد. در طول دوره پرورش گیاهان در گلخانه، دمای 

با گرمایش از طریق درجه سلسیوس  20-24محیط پرورش 

توسط تهویه برقی درصد  70-80آب گرم و رطوبت نسبی 

 .ندمول بر متر مربع تنظیم شدمیکرو 50و نور با شدت 

 

 غذایی مواد حاوی آب وریبهره

 وری آبهای بهرهمنظور ارزیابی شاخصبه

، عملکرد به ازای واحد آب مصرفی حاوی مواد غذایی

(1CPD )به 1وری آب مطابق رابطه محاسبه شد. بهره-

صورت نسبت عملکرد محصول به مقدار آب مصرفی 

(CPD) ر دمقدار آب آبیاری  ،مصرفیشود. آب تعریف می

 (.1382شد )احسانی و خالدی،  نظر گرفته

CPD= 
عملکرد

 آب مصرفی 
 (1)                                               
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منظور انجام تجزیه واریانس ها بهپس از ثبت داده

ابتدا مفروضات تجزیه واریانس از جمله نرمال بودن 

و در صورت برقرار بودن  نداشتباهات آزمایشی آزمون شد

ا های الزم بمفروضات، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

 .ندشد انجام SASافزار آماری استفاده از نرم

 

 

 نتایج و بحث

 نتایج سال اول

در  بین چهار تیمار محلول غذایی مورد آزمایش

، از نظر صفات ارتفاع گیاه، تعداد گل، تعداد روز سال اول

تفاوت  ،های دختریو تعداد پیازچهتا زمان گلدهی 

داری دیده نشد، ولی وزن پیازچه دختری در سطح معنی

 (.5احتمال یک درصد متفاوت بود )جدول 
 سطح آبیاری چهاردر سه محلول غذایی و تر( یگرم بر ل)میلیغلظت عناصر غذایی  -3جدول 

محلول 

 غذایی

سطح 

 آبیاری

نیترات 

 پتاسیم

پتاسیم دی

مونوهیدروژن 

 فسفات

مونوپتاسیم 

دهیدروژن 

 ففساتی

نیترات 

 کلسیم

نیترات 

 آمونیوم

کلرید 

 سدیم

سولفات 

 EC منیزیم

(dS/m) pH 

محلول 
 S11ایی ذغ

100% 

1/631 5/43 102 5/512 150 6/12 6/230 04/1 89/5 
90% 
80% 
70% 

محلول 
 S12ایی غذ

100% 

5/757 2/52 4/122 615 180 7/15 7/176 38/2 4/5 
90% 
80% 
70% 

محلول 
 S13ایی غذ

100% 

8/883 9/60 8/142 5/717 210 9/18 8/322 74/2 73/5 
90% 

80% 

70% 

 

 آب آبیاری مورد استفاده در پژوهشهای فیزیکی و شیمیایی برخی ویژگی -4جدول 
مشخصات 

 نمونه

EC (dS/m) 

 
pH هاآنیون 

(meq/lit) 
 هاکاتیون 

(meq/lit) 

   -2
4SO -Cl -2

3HCO  +Na 2+Ca 2+Mg 

 8/0 2/2 2/0  7/2 6/0 2/0 82/7 318/0 نمونه آب

 
 سوسنبریدنی های رشد و گلدهی گل شاخه های غذایی بر ویژگینتایج تجزیه واریانس محلول -5 جدول

 تعداد پیازچه دختری تعداد روز تا گلدهی تعداد گل ارتفاع گیاه وزن پیازچه دختری درجه آزادی منابع تغییر

 ns5/80 ns3 ns6/3 ns2/3 4/32** 3 های غذاییمحلول

 2/8 2/13 6/1 4/94 2 16 خطا

CV% - 02/11 8/9 9/14 2/3 9/14 

 هستندداری و بدون معنی درصد یکدار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیترتیب نشانبه nsو  **

 

نیز نشان  6ها در جدول نتایج تجزیه واریانس داده

ر تهای غذایی مختلف بر صفات وزنمحلولاثر دهد که می

درصد  یکریشه، برگ و وزن خشک گل در سطح احتمال 

دار درصد معنی پنجدر سطح احتمال  ریشهو وزن خشک 

نشان داد  7ها در جدول مقایسه میانگین داده. اندشده

های گل سوسن متعلق به تر و خشک اندامبیشترین وزن

و پس  S1تیمار بیشترین غلظت عناصر غذایی یعنی تیمار 

-بهبوده و کمترین مقدار این صفات نیز  S2از آن تیمار 

)تیمار کمترین غلظت عناصر  S4و  S3ترتیب در تیمار 

 .ندمعدنی( مشاهده شد
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 سوسنبریدنی های مختلف گل شاخه تر و خشک اندامهای غذایی بر وزننتایج تجزیه واریانس محلول -6 جدول

 تر گلوزن تر برگوزن تر ریشهوزن درجه آزادی منابع تغییر
وزن خشک 

 ریشه

وزن خشک 

 برگ

وزن خشک 

 گل

 ns25/295 *190/1 ns99/2 **82/11 49/110** 14/135** 3 های غذاییمحلول

 79/2 55/3 01/1 15/12 29/7 01/6 16 خطا

CV% - 20/7 1/7 29/7 3/12 27/14 42/15 

 هستندداری و بدون معنی %5و  1دار در سطوح احتمال دهنده اختالف معنیترتیب نشانبه nsو  *، **

 

 سوسنبریدنی های مختلف گل شاخه تر و خشک اندامهای غذایی بر وزناثر محلول -7 جدول

 هستنددرصد  پنجدار در سطح احتمال های همسان نشان دهنده نبود اختالف معنیدر هر ستون حرف

 

در آزمایشی محققان اثر استفاده از کودهای کند 

های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم رها شونده و غلظت

نتایج آنها نشان داد  .کردندرا بر چهار رقم سوسن مطالعه 

طور عمده کیفیت ارقام را بهبود بخشیده که که این کودها به

 خوانی دارد. همچنین نتایج اینبا نتایج آزمایش حاضر هم

که ارتفاع بعضی از ارقام با کوددهی  ندمحققین نشان داد

ای دیگر در مطالعه .(2005)تردر، گیرد تحت تأثیر قرار می

 های غذایی در گل کوکب بررسی شدمحلولاثر استفاده از 

های غذایی که بیشترین غلظت محلول گردیدگزارش و 

ر دهای گیاهی تر و خشک اندامبهترین تیمار مؤثر بر وزن

)یونیس و همکاران،  بوده است 1گل کوکب رقم رد اسکین

هیبرید  . در آزمایشی دیگر تولید گل و پیاز سوسن(2014

آسیایی با استفاده از سه محلول غذایی )هوگلند، وایت و 

و سطوح مختلف مواد غذایی مطالعه  EC ،pHموراشیج( با 

غذایی نتایج نشان داد گل در همه تیمارهای محلول .شد

یاهان شده و گ طور کامل و با کیفیت مناسب بازمختلف به

های های غذایی مختلف، پیازچهتحت تیمار در محلول

دختری با وزن بیشتری تولید کردند که موافق با نتایج 

 .(2015)اسکر،  آزمایش حاضر است

 نتایج سال دوم

-به S1با توجه به نتایج سال اول، محلول غذایی 

غذایی انتخاب شد. سپس در سال دوم عنوان بهترین محلول 

( و چهار S13و  S11 ،S12اثر سطوح مختلف این محلول )

درصد ظرفیت زراعی بر  70و  80، 90، 100سطح آبیاری 

 وری آب مورد بررسی قرار گرفت.بهره

نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف  8جدول 

رشد و گلدهی  هایویژگیهای غذایی بر آبیاری و محلول

در صفت وزن پیازچه دهد. بریده سوسن را نشان میگل 

های غذایی و تیمارهای دختری فقط اثر متقابل محلول

های غذایی و محلولساده دار شده اما اثر آبیاری معنی

دار نشده است. عالوه این صفت معنی تیمارهای آبیاری بر

بر این در صفاتی نظیر تعداد گل، تعداد روز تا گلدهی و 

یک از تیمارهای آبیاری، ازچه دختری هیچتعداد پی

 داریمعنیاثر  ،های غذایی و برهمکنش این دو تیمارمحلول

 .این صفات نداشت بر

 

 

                                                           
1 - Redskin 

 غذاییمحلول 
تر ریشه وزن

 )گرم(

تر برگ وزن

 )گرم(

تر گل وزن

 )گرم(

وزن خشک ریشه 

 )گرم(

وزن خشک برگ 

 )گرم(

وزن خشک گل 

 )گرم(

 37/89bc 45/68a 45/96c 6/79a 9/55a 11/83a (S1) 1محلول غذایی 

 45/40a 41/89b 64/69a 5/19b 6/65b 11/0a (S2) 2محلول غذایی 

 39/39c 37/19b 56/10b 4/57c 5/02b 9/83b (S3) 3محلول غذایی 

 31/83c 37/33b 45/17c 4/48c 5/73b 9/55b (S4) 4محلول غذایی 
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 رشد و گلدهی گل بریده سوسنهای ویژگیهای غذایی بر نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف آبیاری و محلول -8 جدول

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی
 تعداد گل ارتفاع گیاه

وزن پیازچه 

 دختری

تعداد روز تا 

 گلدهی

تعداد پیازچه 

 دختری

ماندگاری گل 

 بریده )روز(

 ns29/0 ns96/0 ns05/4 ns7/10 **87/22 117** 2 محلول غذایی

 ns2/11 ns12/11 ns14/9 ns3/57 ns1/0 ns03/1 3 آبیاری رژیم

محلول  ×رژیم آبیاری
 غذایی

6 ns24/3 ns81/0 *56/8 ns3/38 ns4/0 ns13/2 

 63/2 77/0 8/40 76/3 85/0 2/8 55 خطا

CV%  4/2 56/10 81/17 6/8 32/17 24/10 
 هستندداری و بدون معنی %5و  1دار در سطوح احتمال دهنده اختالف معنیترتیب نشانبه ns**، * و 

 

نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف  9جدول 

تر و خشک برگ، گل های غذایی بر وزنآبیاری و محلول

 دادند کههمچنین نشان  نتایج دهد.و ریشه را نشان می

تیمارهای آبیاری و اثر متقابل آنها در  های غذایی،محلول

تر ریشه، برگ و درصد بر صفات وزن یکسطح احتمال 

. در صفت وزن خشک گل نیز انددار داشتهگل اثر معنی

ای هدار بوده و اثر محلولتنها اثر آبیاری معنی شدمشاهده 

دار نشده است. در غذایی و اثر متقابل این دو تیمار معنی

کدام از تیمارهای صفات وزن خشک ریشه و برگ نیز هیچ

دار نشده های غذایی و برهمکنش آنها معنیآبیاری و محلول

 است.

 تر و خشک گل بریده سوسنهای غذایی بر وزننتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف آبیاری و محلول -9 جدول

 تر گلوزن تر برگوزن تر ریشهوزن درجه آزادی منابع تغییر
وزن خشک 

 ریشه

وزن خشک 

 برگ

وزن خشک 

 گل

 ns84/1 ns92/3 ns82/12 7/187** 9/356** 2/28** 2 محلول غذایی
 ns5/1 **5/3 **8/2 6/110** 7/410** 35** 3 آبیاری رژیم
 ns8/0 ns3/29 ns4/15 4/88** 2/215** 6/16** 6 محلول غذایی ×رژیم آبیاری

 5/1 3/2 04/1 01/6 7/8 7/5 55 خطا
CV% - 05/7 2/6 4/6 7/22 9/13 9/18 

 هستندداری و بدون معنی %5و  1دار در سطوح احتمال دهنده اختالف معنیترتیب نشانبه nsو  *، **

 

اثر سطوح مختلف آبیاری و  10جدول 

رویشی و زایشی  هایویژگیهای غذایی بر برخی محلول

 نتایجبررسی دهد. سوسن را نشان می نیبریدگل شاخه 

دهند که تیمارهای عناصر غذایی با بیشترین غلظت نشان می

(S13  وS12 در مقایسه با تیمار محلول غذایی ،)S11  تأثیر

اندگاری . بیشترین مانددار نشان دادهی بر صفات معنیبیشتر

و  %80روز( در تیمارهای آبیاری  8/16و  17گل بریده )

کمترین همچنین دست آمد. به S13و محلول غذایی  90%

و  %70ماندگاری گل بریده نیز در تیمار سطح آبیاری 

ها همچنین نشان داده .مشاهده شد S11محلول غذایی 

متر( سانتی 8/118دادند مؤثرترین تیمارها بر ارتفاع گیاه )

و وزن پیازچه  S12محلول غذایی آبیاری و  %80تیمار 

محلول  آبیاری و %90و  %80گرم( تیمارهای  5/12دختری )

بیشتر  نشان داد که در نتایجبررسی بیشتر  بودند. S13 غذایی

 %80و  90رویشی مورد آزمایش تیمار آبیاری  هایویژگی

در میان  .داشتنددر شرایط آزمایش حاضر بیشترین تاثیر را 

د رش هایویژگیسطوح مختلف آبیاری کمترین اثر بر 

آبیاری داشته است و سطوح  %70رویشی را تیمار آبیاری 

دار اختالف معنی %70نسبت به تیمار  %100و  90، 80

( S11) داشتند. همچنین تیمار کمترین غلظت عناصر غذایی

( اعمال شده در این آزمایش %70و کمترین سطح آبیاری )

افته های پرورش یقبولی نشان دادند و سوسنقابلنیز نتایج 

 ی داشتهدر این تیمارها طی دوره آزمایش رشد کامالً طبیع

گونه عالئم ناشی از کمبود آب و عناصر غذایی در و هیچ

دهد سطوح نشان می 10جدول نتایج . نشدآنها مشاهده 

مختلف آبیاری بر صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، تعداد گل، تعداد 

baghajani
Typewritten text
× 
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پیازچه دختری، وزن پیازچه دختری  تعدادروز تا گلدهی، 

-میهاد پیشنو لذا ند و ماندگاری گل بریده تأثیری نگذاشت

آب و تولید بیشترین جویی در مصرف برای صرفه دشو

متر کح آبیاری وتوان از سطمی ،تعداد و وزن پیازچه دختری

 استفاده کرد.

 سوسن نیرویشی و زایشی گل شاخه بریدهای ویژگیهای غذایی بر اثر سطوح مختلف آبیاری و محلول -10 جدول
ح وسط

 آبیاری

 هایمحلول

 غذایی
ارتفاع گیاه 

(cm) 

تعداد 

 گل

تعداد روز تا 

 گلدهی

تعداد پیازچه 

 دختری
وزن پیازچه دختری 

(gr) 

ماندگاری گل بریده 

 )روز(

100% 

S11 

c113 a5/9 cde5/71 a6 ab7/10 c6/14 

90% c5/113 bc2/8 bd8/77 a8/5 ab1/10 abc1/15 

80% bc8/114 abc9 cde6/74 ab6/5 ab1/12 abc15 

70% c8/112 bc8 f72 abc5/5 ab4/10 c5/13 

100% 

S12 

abc5/115 ab2/9 a6/73 abcd1/5 ab8/11 ab5/16 

90% abc8/116 abc8/8 ab3/73 abcd1/5 b3/8 a17 

80% abc5/116 a6/9 bc74 bcd6/4 a5/12 ab1/16 

70% abc3/116 c8/7 cde6/74 abcd1/5 ab7/11 abc6/15 

100% 

S13 

abc8/115 a7/9 bc1/76 d1/4 ab9/10 ab1/16 

90% a8/118 c8/7 ab5/77 d3/4 ab1/11 a8/16 

80% a8/118 a5/9 ab8/76 cd5/4 ab1/10 a17 

70% ab118 c8/7 b1/69 bcd6/4 ab7/10 abc8/15 

 هستنددرصد  پنجدار در سطح احتمال های همسان نشان دهنده نبود اختالف معنیدر هر ستون حرف

 

در توافق با نتایج آزمایش حاضر محققان در 

 0آبیاری به مقدار کمآزمایشی اثر مقادیر مختلف آبیاری )

( را بر رشد و نمو گیاه %95و  75، 50، 25، 10، 5)شاهد(، 

بررسی کرده و نشان دادند که  Photinia×fraseriگلدانی 

رشد گیاهان حداکثر  ،%25و  10 ،5در تیمارهای کم آبیاری 

 %25گیری شده در سطح آبیاری بوده و بیشترین رشد اندازه

داری با تیمار مشاهده شده بود. این تیمارها اختالف معنی

 75، 50آبیاری شدید کمشاهد نشان ندادند اما در تیمارهای 

)ولش و  کاهش رشد را چشمگیر گزارش کردند %95و 

 روی گیاهکه ای دیگر . در مطالعه(2003زاجیسک، 

citrinus Callistemon  سه تیمار آبیاری شاهد )به با

 شاهد انجام شد، %50و  25، اندازه ظرفیت زراعی گلدان(

ر آبیاری متوسط )تیماسال گیاهان تحت رژیم کمبعد از یک

که ( کاهش رشد را نشان ندادند در حالی%25آبیاری کم

توسط تیمارهای مورد آزمایش خصوصیت زمان گلدهی 

 ،مایش حاضرزاین نتایج با نتایج آ .تحت تأثیر قرار نگرفتند

 ،(%50آبیاری شدید )در تیمار کم همچنینهماهنگ است. 

ر منظوگیری کردند بهگلدهی کاهش نشان داد. آنها نتیجه

طور تواند بهآبیاری متوسط میکاهش مصرف آب، کم

 citrinus Callistemon آمیزی در تولید گیاهموفقیت

که قادر است کیفیت کلی خوبی را استفاده شود در حالی

 .(2013)آلوارز و سانچزبالنکو،  حفظ کند

اثر سطوح مختلف آبیاری و  11جدول 

های مختلف گل تر و خشک اندامهای غذایی بر وزنمحلول

 نتایج نشان دادنددهد. سوسن را نشان می نیشاخه برید

بهترین تیمار  S13و تیمار محلول غذایی  %90تیمار آبیاری 

گرم(  68/45گرم(، برگ ) 4/45تر ریشه )از نظر تأثیر بر وزن

مؤثرترین تیمار  .( بوده استگرم 08/14و وزن خشک گل )

و  %100و  %90ترتیب تیمارهای آبیاری تر گل نیز بهبر وزن

در همه صفات  بودند. S12و  S13های غذایی تیمار محلول

گرم(،  41/30تر ریشه )ذکر شده کمترین اثر بر تولید وزن

گرم( و وزن  05/41و  17/42گرم(، گل ) 9/33برگ )

گرم( را تیمار کمترین مقدار آبیاری  05/9خشک گل )

به خود  (S11) ( و کمترین مقدار محلول غذایی70%)

 .نداختصاص داده بود
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 سوسنبریدنی های مختلف گل شاخه تر و خشک اندامهای غذایی بر وزناثر سطوح مختلف آبیاری و محلول -11 ولجد
ح وسط

 آبیاری

 هایمحلول

 غذایی
تر ریشه وزن

(gr) 
 تر برگوزن
 (gr) 

 تر گل وزن
(gr) 

وزن خشک ریشه 
(gr) 

وزن خشک برگ 
(gr) 

 وزن خشک گل
 (gr) 

100% 

S11 

30/48d 37/33cde 45/17cde 4/05a 6/65a 11abc 

90% 30/78d 36/82cde 44/53cde 4/50a 6/78a 10/51bc 

80% 33/55cd 38/86bcd 46/97cd 4/48a 5/85a 9/83bc 

70% 30/67d 31/39f 42/27de 4/05a 5/04a 9/05c 

100% 

S12 

34/89cd 42/99ab 62/96a 5/18a 6/95a 9/91bc 

90% 31/39d 35/95def 43/60cde 4/47a 6/10a 11/83abc 

80% 40/34b 41/62abc 49/97bc 3/77a 7/45a 11/81abc 

70% 30/41d 33/78def 41/05de 4/50a 5/42a 9/68bc 

100% 

S13 

37/89c 37/19cde 45/96cde 5/19a 7/20a 12/49ab 

90% 45/40a 45/68a 63/19a 4/77a 7/54a 14/08a 

80% 31/19d 41/89abc 56/10b 4/79a 6/54a 10/12bc 

70% 31/83d 32/96ef 39/60d 4/15a 5/73a 9/7bc 

 هستنددرصد  پنجدار در سطح احتمال های همسان نشان دهنده نبود اختالف معنیدر هر ستون حرف

 

گیاهانی که تحت شرایط کم آبی قرار در معموال 

موضوع  این .بدیامینسبت ریشه به شاخه افزایش  ،ندریگمی

که گیاهان نیازمند حفظ سطح  است علتاین  احتماالً به

ریشه تحت شرایط خشکی هستند تا بتوانند آب را از بستر 

)آالرکن و  جذب کنند و سطح تبخیر را کاهش دهند

، قرار حاضردر شرایط آزمایش  لیکن. (2006همکاران، 

 حجممالحظه بر قابل یآبیاری اثرگرفتن در معرض کم

کند شاخساره و ریشه در ریشه نگذاشت که مشخص می

نشان  العملطور متفاوتی به خشکی عکسگیاهان مختلف به

چیلینسکی و همکاران، ؛ 2007بیسالر و همکاران، ) دهندمی

ص . در توافق با نتایج آزمایش حاضر در خصو(2007

آبیاری بر خصوصیت تعداد دار نشدن اثر تیمارهای کممعنی

یاری آبکه کمنتیجه گرفتند گل، دیگر پژوهشگران نیز 

نها آ .متوسط تعداد گل را در گیاهان شیشه شورکاهش نداد

طوح ل تحت تأثیر این سصفت تعداد گنتیجه گرفتند که 

به این معنی که گیاهان  ،آبیاری قرار نگرفته استکم

گونه کاهش ن هیچتوانند بر این مقدار کمبود آب بدومی

طور کلی . به(2006)هنسان و همکاران،  ظاهری فائق آیند

زانه تعرق رو-های زینتی قادرند از طریق کاهش تبخیرگونه

؛ 2009)لنزی و همکاران،  به شرایط تنش آبی پاسخ دهند

طور که تعرق همان-تبخیرمقدار و  (2010بوال و همکاران، 

ده آبیاری استفاده ش)کاهش آب  یابدمی شدت تنش افزایش

)فرنچ و  شودکاهش داده می ،(هاآبیاریافزایش فاصله یا 

 .(2012؛ ایسو و همکاران، 2009همکاران، 

اثر سطوح مختلف تنش آبی طی  ،در آزمایشی

( مطالعه Vermeerو  Dazzleدو رقم سوسن ) رشددوره 

گزارش کرد سطوح تنش آبی اعمال  (2008) پوسیلشد. 

 ارقامبریده سوسن  هایماندگاری گل شده طی دوره رشد

‘Vermeer’ و ‘Dazzle’تحت  یدارصورت معنیرا به

ماهنگی ه ،این نتیجه با نتایج آزمایش حاضر .تأثیر قرار نداد

طور دارد. محققان نشان دادند مصرف آب گیاهان به

محیطی مرتبط است و کیفیت گیاهان  عواملتنگاتنگ با 

)تعداد کمتر گل، کاهش مقدار کلروفیل نسبی و رنگ( 

 گیردتحت تأثیر قرار می ،آبیاری شدیدکمتوسط تیمار 

. یک (2012؛ گرنت و همکاران، 2009)بانون و همکاران، 

تواند مربوط به دوره میتوضیح برای این عدم توافقات 

ها در حساسیت آنها به گونه آبیاری و تفاوت بیناعمال کم

برخی  آبیاری دربنابراین استفاده از کم ؛خشکی باشدتنش 

تواند یک راهکار بالقوه برای غلبه بر کمبود آب ها میگونه

یابد. همچنین  کاهشباشد بدون اینکه ارزش زینتی آن 

به مقدار زیادی وابسته  ،رویشی گیاهان هایویژگیبرخی 

محیطی است که با مصرف آب بهینه و  عواملبه ژنتیک و 

)لوسیداس و همکاران،  شودتلفیق می ،کاربرد کوددهی

2013). 
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 وری آببهره

نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح  12جدول 

وری آب بر بر بهرهرا های غذایی مختلف آبیاری و محلول

 دهد.تر و خشک گل بریده سوسن نشان میمبنای وزن

شود اثر محلول غذایی، رژیم طور که مشاهده میهمان

ای وری آب بر مبنآبیاری و اثر متقابل این دو عامل بر بهره

دار یک درصد معنیاحتمال وزن تر گل سوسن در سطح 

وری آب بر مبنای وزن خشک اثر رژیم آبیاری بر بهره است.

 دار شده استگل سوسن در سطح احتمال پنج درصد معنی

متقابل رژیم آبیاری و محلول ولی اثر محلول غذایی و اثر 

 دار نشده است.وری آب معنیغذایی بر بهره
 وری آب های غذایی بر بهرهسطوح مختلف آبیاری و محلولاثر نتایج تجزیه واریانس  -12 جدول

 تر و خشک گل بریده سوسنوزنبر مبنای 
 خشک وری بر مبنای وزنبهره ترمبنای وزنوری بر بهره درجه آزادی منابع تغییر

 ns13/0 4/42** 2 محلول غذایی

 2/1* 3/34** 3 آبیاری رژیم
 ns25/0 0/19** 6 محلول غذایی ×رژیم آبیاری

 31/0 57/0 55 خطا
CV% - 12 17 

 هستندداری و بدون معنی %5و  1دار در سطوح احتمال دهنده اختالف معنیبه ترتیب نشان nsو  *، **

 

های غذایی بر اثر محلولمقایسه میانگین  1شکل 

 د.دهوری آب بر مبنای وزن تر گل سوسن را نشان میبهره

-دهند که اثر سه سطح محلول غذایی بر بهرهنتایج نشان می

دار بوده است وری آب بر مبنای وزن تر گل سوسن معنی

وری آب را بیشترین بهره (S13) و محلول غذایی سوم

های مقایسه میانگین اثر رژیم 2ایجاد کرده است. شکل 

ری آب بر مبنای وزن تر گل سوسن مختلف آبیاری بر بهره

باعث ایجاد بیشترین  I70دهد. تیمار آبیاری را نشان می

 وری آب بر مبنای وزن تر سوسن شده است.بهره

  
وری آب بر مبنای وزن تر گل سوسن در میانگین بهره -1شکل 

 های مختلف غذاییمحلول
وری آب بر مبنای وزن تر گل سوسن در میانگین بهره -2شکل 

 های مختلف آبیاریرژیم
 

های مقایسه میانگین اثر متقابل رژیم 3شکل 

آب بر مبنای  وریبر بهرهرا های غذایی آبیاری و محلول

دهد. نتایج نشان داد که بهترین وزن تر گل سوسن نشان می

تیمار کودآبیاری، محلول غذایی سوم به همراه آبیاری در 

 4شکل  .(S13I80)درصد ظرفیت زراعی است  80سطح 

ر وری آب بهای آبیاری بر بهرهمقایسه میانگین اثر رژیم

نتایج نشان دهد. مبنای وزن خشک گل سوسن را نشان می

 I80و  I70وری آب در تیمارهای دهند که بیشترین بهرهمی

 حاصل شده است.
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 وری آب بر مبنای وزن تر گل سوسنهای غذایی بر بهرههای آبیاری و محلولمقایسه میانگین اثر متقابل رژیم -3شکل 

 

 
 وری آب بر مبنای وزن خشک گل سوسنبر بهرههای آبیاری میانگین اثر رژیم -4شکل 

 

 کلی گیرینتیجه

ا آبیاری ب مطالعه اثر کودمنظور بهپژوهش حاضر 

ی مختلف آبیاری بر اهمواد غذایی و رژیم متفاوتسطوح 

حاوی مواد  وری آب )نسبت عملکرد به آب مصرفیبهره

این مطالعه  .انجام شدای ( در کشت سوسن گلخانهغذایی

اول  سالبررسی نتایج آزمایش در دو سال متوالی انجام شد. 

 با کاربرد چهار غلظت مختلف عناصر غذاییاین پژوهش 

 هایویژگی ،با افزایش غلظت عناصر غذایی نشان داد که

که تیمار بیشترین غلظت طوریبهبود یافت به رویشی

ی، وزن پیاز دخترعناصر غذایی منجر به تولید بیشترین 

آزمایش  های ریشه، برگ و گل شد.تر و خشک انداموزن

حاوی مواد  آبوری بهرهآبیاری که کمداد  نانشدوم سال 

را از طریق کاهش مصرف آب بهبود بخشیده است.  غذایی

ی آبیارهمچنین نتایج این آزمایش مشخص کرد سطوح کم

سوسن و  گلبررسی شده در این آزمایش بر اندازه نهایی 

داده را کاهش ن هاگلتعداد گل مؤثر نبوده و کیفیت زینتی 

 هایویژگیآبیاری بر بیشتر کماست. اعمال تیمارهای 

 ،رویشی و ماندگاری گل بریده سوسن تأثیر منفی نداشته

عنوان یک راهکار کاهش مصرف آب در تواند بهبنابراین می

یمار ت پرورش سوسن مورد استفاده قرار گیرد. موثرترین

بودند  درصد ظرفت زراعی 80و  70آبیاری تیمارهای کم

تواند باعث که در صورت استفاده از این سطوح می

درصدی طی  30تا  20جویی مصرف آب به مقدار صرفه

با در نظر گرفتن توامان تغذیه و دوره رشد سوسن شود. 

بهترین تیمار کودآبیاری، محلول غذایی سوم به آبیاری 

 بود.درصد ظرفیت زراعی  80ری در سطح همراه آبیا
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Abstract 

 

The purpose of the present study was to determine the effect of fertigation with 

different levels of nutrient solutions and different irrigation regimes on water 

productivity (ratio of yield to water containing nutrients) in greenhouse lily 

cultivation. The experiment was conducted in two years at the University of 

Guilan. In the first year, the best treatment was determined among four different 

concentrations of nutrient solution according to Coic solution including S1, S2, 

S3, and S4. The results of mean comparison showed that S1 treatment (treatment 

with the highest concentration of nutrients) had a positive effect on most 

vegetative, reproductive, and postharvest characteristics of lily. In the second 

year, with appropriate nutrient solution and three different levels including S11, 

S12, and S13, different irrigation regimes according to field capacity percent 

(%FC) were considered. Four different irrigation regimes including 70%, 80%, 

90%, and 100% FC were applied. The results of the second experiment showed 

that application of deficit irrigation treatments including 90%, 80%, and 70% of 

FC increased water productivity without any significant effects on the vegetative 

and reproductive characteristics. The results also showed that irrigation treatments 

had significant effects on traits such as vase life, which was increased by 

decreasing water consumption and increasing nutrient concentration. Regarding 

the vegetative characteristics of lily plants, the data showed that traits such as 

fresh and dry weights of roots, leaves, and flowers were positively affected by 

decreasing irrigation levels and increasing concentration of nutrient solution, 

while plant height and both number and weight of daughter bulbs were not 

affected by these treatments. The highest water productivity (nutrients solutions) 

was obtained in the S3 and 80% FC, being 21.57 kg/m3.  
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