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 از نظركارآيي مصرف آب) seb Dazzelرقم (كارآيي دو سيستم كشت هيدروپونيك گياه سوسن مقايسه

 
  3، مصباح باباالر2، روح انگيز نادري1*خاني شاكرمي

  دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه علوم باغباني، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران -1
  كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران دانشيار گروه علوم باغباني، پرديس -2

 استاد گروه علوم باغباني، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران -3

  
 

  چكيده 
با توجه به روند رو به رشد جمعيت و محدود . بخش كشاورزي در ايران عمده ترين مصرف كننده منابع آب مي باشد

هاي كشت, هاي اخيردر دهه. يستم هاي كاشت گلخانه اي ضروري مي باشدبودن منابع آب افزايش كارآيي مصرف آب در س
به همين منظور دو نوع سيستم . اي امكان توليد محصول خارج از فصل و استفاده بهينه از منابع آب را فراهم كرده استگلخانه

 :S0: Ca/K=1, S1 و سه نوع محلول غذايي) كشت با زهكش دايم و كشت با زهكش كنترل شده(كشت هيدروپونيك 

Ca/K=2, S2:  Ca/K=3) ( در پرورش گياه زينتي سوسن به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامالٌ تصادفي بررسي
قطر گل و طول , قطر ساقه, نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه هر دو سيستم كشت از نظر درصد وزن خشك، ارتفاع گياه. شد

بين دو سيستم كشت از نظر درصد جذب كلسيم تفاوت معني داري . ت به هم نشان ندادندغنچه گل تفاوت معني داري نسب
به طوري كه درصد جذب كلسيم در سيستم  كشت زهكش كنترل شده بيشتر از سيستم كشت با زهكش دائم . وجود داشت

. بررسي معني دار بود هاي مورداثر محلول هاي غذايي مورد استفاده تنها روي درصد جذب كلسيم در بين شاخص. بود
بوده وتفاوت معني داري نيز نسبت به هم نشان ندادند S1 داراي درصد جذب كلسيم بيشتري نسبت به  S2و  S0هاي محلول

هاي مورد بررسي و به منظور مصرف كمتر آب سيستم بنابراين با توجه به عدم تفاوت معني دار دو سيستم كشت در شاخص
  .هاي كشت هيدروپونيك مورد استفاده قرار گيردتواند در سيستمكشت با زهكش كنترل شده مي

  
  كارآيي مصرف آب، گياه سوسن، محلول غذايي، هيدروپونيك :كلمات كليدي

 :مقدمه 

با توجه به روند رشد جمعيت و محدود بودن . بخش كشاورزي در ايران عمده ترين مصرف كننده منابع آب مي باشد 
ين بخش در تامين امنيت غذايي با چالش توليد بيشتر محصوالت كشاورزي به ازاي مصرف آب منابع آب قابل استحصال، ا

در دهه هاي اخير، كشت در گلخانه ها كه امكان توليد محصوالت مختلف در شرايط متنوع آب و هوايي و . كمتر مواجه است
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ر در افزايش توليد با مصرف آب كمتر ويژگي هاي مختلف خاك، آب آبياري را فراهم مي آورد، به عنوان راهكاري موث
اين در حالي است كه زراعت هاي گلخانه اي در بسياري از كشورهاي جهان كه با محدوديت . مورد توجه قرار گرفته است

آمار و اطالعات . منابع آبي مواجه نيستند، به عنوان بخش نسبتاً پايدار براي توليد محصوالت كشاورزي توسعه يافته است
سطح زير كشت  1385ر دفتر امور گل و گياهان زينتي و دارويي معاونت باغباني نشان مي دهد كه تا پايان سال موجود د

به گل و گياهان زينتي اختصاص دارد و %)  7/40(هكتار  2618هكتار بوده است كه  4/6431محصوالت گلخانه اي در كشور 
ه به افزايش سطح زير كشت گياهان زينتي، استفاده از روش هايي با توج. اين خود مؤيد اهميت گياهان زينتي در كشور است

از ميان گياهان زينتي خانواده ليلياسه يكي از مهمترين تيره هاي . كه هدر رفت آب در آن ها كمتر باشد مناسب به نظر مي رسد
يكي از مهمترين ) .Lilium spp(و در اين خانواده  سوسن . گياهي است كه در گلكاري از اهميت ويژه اي برخوردار است
سوسن بومي ژاپن . ازدياد اين گياه از طريق سوخ است. باشد  جنس هاي گياهان زينتي بعد از رز، ميخك و داوودي در دنيا مي

جنس سوسن از نظر باغباني بسيار ارزشمند بوده چونكه ويژگي گونه . و گياهي است دايمي با سوخ هاي فلسي بدون پوشش
دن، دامنه رنگ، مقاومت و سازگاري به شرايط محيطي مختلف مي باشد و به صورت تجاري به عنوان گل هاي آن در معطر بو

هدف از انجام اين آزمايش بررسي قابليت . بريده يا گلداني و همچنين با هدف زيبا نمودن باغ ها مورد استفاده قرار مي گيرد
 .كشت سوسن در سيستم هيدروپونيك با شيوه جديد مي باشد

  
  :واد و روشها م
در گلخانه هاي گلكاري گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه  1387-1388اين آزمايش در سال  
نوع  3فاكتور هاي آزمايشي شامل . كرج به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالٌ تصادفي و با سه تكرار انجام شد –تهران

زهكش دايمي و زهكش كنترل (نوع سيستم كشت گلداني  2و ) S0: Ca/K=1, S1: Ca/K=2, S2:  Ca/K=3(محلول غذايي 
و براي سيستم كشت زهكش كنترل شده از سطل  25براي سيستم كشت زهكش دايم از گلدانهاي معمولي با قطر. بودند) شده

يك سوراخ در قسمت پاييني گلدان  10براي تعبيه زهكش در اين نوع، با استفاده از مته شماره . ليتري استفاده گرديد 5هاي 
گلدانهاي .كامالٌ بسته مي شد، به طوري كه قابليت باز و بسته شدن داشت) septum(ايجاد شد و با استفاده از يك سپتوم 

سي سي محلول دريافت مي كردند و گلدانهاي زهكش كنترل شده همين مقدار را هر سه  350زهكش دايم هر روز به ميزان 
جهت . در پايان روز سوم محلول تخليه مي شد و دوباره محلول تازه دريافت مي كردند. افت مي كردندروز يكبار دري

اندازه (از محيط كشت پرليت . مي شد ساعت، از سيستم قطره اي استفاده 8-10يكنواختي محلول دهي در هر مرتبه و به مدت 
بنوميل يك در (سانتي متر و قبل از كاشت با سم قارچكش  12-14محيط پيازهاي ليليوم . استفاده شد) ميلي متر 1-5/2ذرات
محلول هاي . گياه قرار داشت 1گلدان كه در هر گلدان  5هر واحد آزمايشي شامل . دقيقه ضدعفوني شدند 30و به مدت ) هزار

ه تهيه شدند و در پايه براي عناصر پرمصرف، كم مصرف و آهن، هزار برابر غليظ تر از محلول نهايي مورد استفاده براي گيا
تفاوت عمده محلول هاي به كار رفته در مقدار . برابر رقيق شدند 1000ليتري  150گلخانه براي مصرف گياهان، در بشكه هاي 



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما شاورزی  ھار و         ای    ایده     ی   

 

      41 

  

نمونه برداري از . تنظيم گرديد) موالر 2با استفاده از نيتريك اسيد ( 8/5±/.2محلول غذايي در حد  pH.كلسيم و پتاسيم بود
و اندازه گيري ارتفاع، قطر ) روز بعد از كاشت 75و  55، 30(وزن خشك و درصد كلسيم در سه مرحله  گياهان جهت درصد

اندازه گيري ميزان كلسيم بافت ها با استفاده . در مرحله پاياني انجام شد) توسط كوليس ديجيتال(ساقه، طول و قطر غنچه گل 
ميانگين با آزمون دانكن در سطح احتمال  و مقايسه SASرم افزار داده ها با استفاده از ن. از دستگاه جذب اتمي انجام شد

 .انجام شد05/0

  
 :نتايج و بحث 

مرحله، ارتفاع،  3نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد اثر محلول غذايي و نوع كشت بر صفات درصد وزن خشك در 
 35(بودند ولي بر درصد كلسيم در مرحله اول قطر ساقه، قطر گل و طول غنچه گل در يك مرحله از دوره پرورش،معني دار ن

با توجه به اينكه اثر نوع سيستم كشت بر صفات مورد بررسي معني دار نبود ولي ). 1جدول (معني دار بود ) روز پس از كاشت
سيستم كشت كنترل شده كه در هر سه روز يكبار محلول غذايي دريافت كرده است كارآيي مصرف آب آن از سيستم كشت 

در روش سيستم كشت كنترل شده بيشتر )  روز پس از كاشت 35(درصد جذب كلسيم در مرحله اول . زهكش دائم بهتر بودبا 
مقايسه ميانگين اثر نوع محلول بر درصد جذب .  از سيستم كشت با زهكش دائم بود و اختالف معني داري با هم نشان دادند

داراي بيشترين مقدار جذب بوده وتفاوت  S2و  Soاد كه محلول هاي نشان د) روز پس از كاشت 35(كلسيم در مرحله اول 
داراي كمترين مقدار جذب كلسيم بود  S1محلول . تفاوت معني دار نشان دادند S1معني داري با هم نداشتند ولي با محلول 

  ). 1نمودار (

  
  در محلول هاي غذايي) روز پس از كاشت 35(درصد جذب كلسيم :  1نمودار
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Comparision of two hydroponics culture systems of   lily cv. Seb Dazzel  
culture according to Water use efficiency 
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Abstract 
Agriculture in Iran is the main consumer of water resources. By paying attention to population 

growth and limitation of water resources, improving the water use efficiency is necessary. In recent 
decades greenhouse culture coursed to produce crops out of season and optimized the use of water. In this 
study two hydroponics culture systems, culture with continued drain and culture with controlled drain 
were compared in lily culture, in each two culture systems three type nutrient  solutions(S0: Ca/k=1, S1: 
Ca/k=2, S2: Ca/k=3) were applied. The result showed that no significant difference between two systems 
in dry weight percentage, plant height, stem diameter, flower diameter and bud length were found. But 
there was significant difference between two systems according to calcium absorption percentage. 
Calcium absorption percentage in culture with controlled drain system was more than in culture with 
continued drain. Differences among solutions were significant only in calcium absorption percentage. S0 

and S2 had more than S1 absorption and no significant differences were observed between S0 and S2. 
Therefore by paying attention to no significant difference in investigated treats between two cultures 
systems culture with controlled drain system could be applied in hydroponics systems for optimize using 
of water. 
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