
  

  

تيپ اي، تيپ و قطره(هاي آبياري ميكرو اي تحت روشتعيين آب مصرفي خيار گلخانه 
  ) زيرسطحي
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  چكيده
محققان وكارشناسان  افزايش توليد محصوالت مورد توجه سياستگذاران، دربرنامه هاي توسعه كشاورزي كشور    

) گلخانه ها( تحت كنترل هاي در محيطاي ليد، كشت محصوالت گلخانهراهكارهاي افزايش توز يكي ا. مي باشد
 نياز 1383 دراين تحقيق درسال. توليد بسيار چشمگيري راداشتتوان افزايش مي است كه بارعايت شرايط استاندارد

با سه  بلوكهاي كامل تصادفي  و در قالب)كرتهاي خرد شده( اي درطرحي به صورت اسپليت پالتآبي خيار گلخانه
در كرتهاي اصلي و ) اي، تيپ سطحي و تيپ زيرسطحي قطره( سه روش آبياري ميكرو .تكرار در گلخانه بررسي شد

مقدار آب   در كرتهاي فرعي پياده شد،Aتبخير از سطح تشت كالس % 60، %40، %20سه عمق آب آبياري بر مبناي 
روش   تيمار،كنتورحجمي در اختيار گياه قرار داده شدمصرفي به هر يك از تيمارها بر اساس محاسبه وبااستفاده از 

روش و ميزان آب مصرفي در ترين تبخير از سطح طشتك مناسب% 40 آب مصرفي عمقآبياري تيپ سطحي با 
 داد بررسي آماري نتايج نشان .بودآبياري خيار گلخانه اي از لحاظ ميزان مصرف آب با توجه به عملكرد محصول 

 همچنين تاثير ميزان آب مصرفي بر روي .دار است  درصد معني1عملكرد محصول در سطح اثر روش آبياري بر 
پارامترهاي هواشناسي استان و بر اساس روش پنمن مونتيث   با استفاده از.دار شد  درصد معني1عملكرد در سطح 

ه در مقايسه با آب  متر مكعب در هكتار برآورد گرديد ك5600اي در حدود  ميزان آب مصرفي براي خيار گلخانه
  درصد بيشتر است 9 متر مكعب حدود)5108(مصرفي در اين تحقيق

  
  اي، آبياري ميكرو، نياز آبي، روش پنمن مانتيث  خيار گلخانه:ليديك كلمات

  
  مقدمه 

امروزه رشد روزافزون جمعيت و نياز به توليد بيشتر محصوالت كشاورزي به صورت پايدار ،ضـرورت اسـتفاده                      
باشـد،     يكـي از منـابع مهـم در توليـد محـصوالت كـشاورزي آب مـي                . ز منابع توليد را آشـكار نمـوده اسـت         بهينه ا 

دراين روش بدليل اينكـه تمـام       .انجام مي شود    )غرقابي(درشيوهاي كشت درمحيط باز، معموالآبياري به روش سنتي       
                                                 

    ترتيب عضو هيات علمي و كارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمانبه -1

  ايارتقاء كارايي مصرف آب با كشت محصوالت گلخانهاولين كارگاه فني 
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۲                              ايارتقاء كارايي مصرف آب با كشت محصوالت گلخانه كارگاه فني اولين

 ميـزان تلفـات در اثـر تبخيـر از           گردد تلفات آب زياد مي باشد، مقدارقابل مالحظه اي از ايـن             سطح خاك خيس مي   
باشدوگارائي مصرف آب پائين است با اين شيوه كشت ،در بعضي از فصول سال بدليل     سطح خاك يا نفوذ عمقي مي     

رود،وآب   اينكه دما  افت نمـوده، شـرايط الزم جهـت روئيـدن و رشـد و نمـو محـصوالت كـشاورزي از بـين مـي                           
باعث افزايش قيمت بعضي از محـصوالت كـشاورزي درايـن فـصل             ،وكمبودتوليدموجود،بدون استفاده هدر مي رود    

تواند اين مشكل را تا حدودي حل نمايد، عالوه بر اين چون محيط كامالً قابل               شده ، كشت در محيط كنترل شده مي       
باشد، مي توان با مصرف آب كمتر، توليد در واحد سطح را افزايش داد كه اين افـزايش در توليـد گـاه بـه                           كنترل مي 

چندين برابر كشت در مزرعه مي باشد گرچه توليد محصوالت كشاورزي در محيط كنترل شـده داراي هزينـه اوليـه                     
اما چنانچه شرايط استاندارد توليـد رعايـت و بازاريـابي مناسـب انجـام شـود ،             . بيشتري نسبت به ساير روشها است     

تـر باشـد،      نسبت بـه كـشت در مزرعـه اقتـصادي         اين نوع كشت مي تواند        .توليد  ،هاي كاري     عالوه بر جبران هزينه   
همچنين در گلخانه، شرايط الزم براي كنترل آفات و بيماريهابه روشهاي بيو لوژيكي ومكانيكي وجود وجـود و مـي                    
توان  استفاده از سموم شيميايي كه براي بشر خطرزاء است كاهش داد و  محصوالت ارگانيك با حـداقل اسـتفاده از                   

ي توليد نمود كه عالوه بر مرغوبيت توليد در سالمت جامعه  موثر اسـت بـا توجـه بـه توسـعه                       كود و سموم شيمياي   
   .هاي روش آبياري و ميزان آب مصرفي انجام شده است اي تحقيقات متعددي در زمينه هاي گلخانه كشت

هـاي  لولـه اي و اي، كـوزه هـاي مختلـف آبيـاري شـياري، قطـره         أثر سيستم ) 1990(چارتز اوالكيس و ميكالكيس     
ميزان آب مصرفي در طول سه و نـيم مـاه بـه ترتيـب     . اي بررسي نمودندپالستيكي متخلخل را بر روي خيار گلخانه      

-نياز آبي خيار گلخانه   ) 1990(كامورا و همكاران     ).1(متر در هكتار گزارش شده است        ميلي 292 و   342،  507،  366

در تحقيق آنها آب مـصرفي در خيـار   . دار مورد ارزيابي قرار دادند    اي سوراخ اي و لوله  اي را با دو روش آبياري قطره      
در يك تحقيـق اثـر سيـستم آبيـاري          ) 1998(اليادس   ).2(متر در روزو تقريباً برابر باميزان تبخير بود           ميلي  8/2 -5/1

ـ         . اي مورد بررسي قرار داد    اي را برعملكرد خيار گلخانه    قطره  تبخيـر از    2/0وامبر  متوسط تبخير و تعرق گياه در مـاه ن
 تبخيـر از    7/0 تبخير از سطح تشت مستقر  در گلخانه و متوسط ميزان آب مصرفي برابر                1/1سطح تشت ودر ماه مه      

هـاي  برنامه آبياري خيار را در طي سال      ) 1989( اليس و همكاران     .)3( مترمكعب در هكتار بود      5040تشت به ميزان    
در سال اول، زمان آبيـاري بـا اسـتفاده از تانـسيومتر و مقـدار آب براسـاس                   .  مورد مطالعه قرار دادند    1983 – 1986

نتايج نشان داد با برنامه آبياري اعمـال شـد          . تعيين شدند ) USDA( ارت كشاورزي اياالت متحده امريكا    زاستانداردو
تعيين ) USDA( ردهاي بعد حجم آبياري كه بر اساس استاندا    لذا در سال  . هيچ نوع تنش آبي به گياه وارد نشده است        

بعـد از چهـار سـال بررسـي،         . گرديد به صورت  درصدهايي از آب قابل استفاده به گياه مورد مطالعه عرضه شـد               مي
شود كه  نتايج نشان داد بهترين تركيب افزايش عملكرد، كارآيي مصرف آب و حداقل تعداد آبياري، زماني حاصل مي                

 درصـد آب محاسـبه      70اده انجام شود و در اين فاصله زمـاني فقـط             درصد آب قابل استف    40آبياري در موقع تخليه     
  . شده به گياه داده شود

  

  ا همواد و روش
اي براي تعيين نياز آبي خيار گلخانه     ) اي، تيپ سطحي و زير سطحي     قطره(در اين تحقيق سه روش آبياري ميكرو            

اي كاشته شـد، طـول هـر رديـف     خيار گلخانههاي مذكور سه رديف براي هر يك از روش.مورد بررسي قرار گرفت  
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متـر بـود،    سـانتي 90هـا  متر و فواصل بين رديـف  سانتي40 متر، فواصل كاشت روي و بين خطوط كشت  10كاشت  
روي هر  . اجرا شد )  پالت 27در مجموع   (آزمايش بصورت اسپليت پالت در قالب بلوك كامل تصادفي با سه تكرار             

ر شد به اين ترتيب كه ابتدا بذرهاي خيار در ظروف پالستيكي در خزانه كاشـته                 عدد نشاء خيار مستق    25خط كشت   
سيستم آبياري ميكرو قبل از نشاءكاري در فـضاي گلخانـه           .  برگي شدن به گلخانه منتقل شدند      5 تا   3شدند و بعد از     

ر گيـاه قـرار گرفـت       نياز آبي گياه با توجه به شرايط طرح محاسبه و از طريق كنتورهاي حجمـي در اختيـا                 . اجرا شد 
اي از الترالهـاي      گلخانه ايجاد شده است سيستمهاي آبياري ميكرو در روي رديفها اجرا گرديد در روش آبياري قطره               

 همچنـين   1شكل شـماره   سانتي در نظر گرفته شد     80 ميليمتري پلي اتيلن استفاده شد و فواصل بين قطره چكانها            16
 ليتر در ساعت بـر روي خـط اسـتفاده شـد ، در روش آبيـاري تيـپ از                     4 قطره چكان ميكرو فالور امريكايي با دبي      

متر از همديگر بـود بـه دو طريـق تيـپ روي سـطحي و زيرسـطحي                     سانتي 30ها    تيپ كه فواصل روزنه     نوارهاي تي 
، كشت روي رديفهابصورت زيگزاگ انجام شد در زمينه تهيه خاك بـستر، مخلـوطي از                4و3استفاده شد شكل شماره   

 براي مبارزه با تخم و الرو حشرات مـضر در خـاك  . و ماسه بادي همراه با كود حيواني در نظر گرفته شد        خاك رس   
براي تامين حـرارت مـورد نيـاز از يكدسـتگاه گرمـايش  مـشعل                عمليات گازدهي و ضدعفوني خاك انجام گرديد،        

همجنين از يك سيستم لوله شكل مستقر در وسط گلخانه كه از قسمت باال به               .گازوئيلي در گلخانه استفاده گرديد      دار
نمود ودر زير سقف قرار گرفته بود اسـتفاده شـد در زيـر لولـه و تونـل پخـش حـرارت                         پايين حرارت را پخش مي    

ها با توجه از فاصله گرفتن از منبع گرما گشادتر شده بطوري كه حـرارت بطـور يكنواخـت در تمـام سـطح                        سوراخ
هاي هرز، كوددهي و غيره با توجـه بـه          زراعي از قبيل هرس برگ، مبارزه با علف       گلخانه پخش گردد، كليه عوامل به     

  . نياز گياه در كليه تيمارها به صورت يكسان انجام شد
  

  
   اري به روش قطره اي در گلخانه محل آزمايشآبي :1شكل 

       

 Aپس از سبز شدن بذرها تيمارهاي آبياري در سه سطح ميزان آب كه براساس تبخير از سـطح طـشتك كـالس                           
كوددهي با توجه به نتايج تجزيـه خـاك در آزمايـشگاه در هـر يـك از روشـهاي                    .  اعمال گرديد  60،  %40،  %20براي

اي بـه   شد، با توجه بـه اينكـه خيـار گلخانـه     به دو روش كود آبياري و محلول پاشي انجام مي مذكور به طور يكسان     
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باشد، در هر زمان مورد نياز از         باشد و عملكرد آن تحت تاثير كوددهي مناسب و به موقع مي             مصرف كود حساس مي   
ين بردن مگس جـاليز بـدليل       كودهاي ميكرو و ماكرو استفاده شد، در طول دوره رشد فقط يكبار سمپاشي جهت از ب               
دهي هر سه روز يكبار چيـده         هجوم از محيط باز كه همزمان داراي كششت خياربود،انجام شد، محصول پس از ميوه             

هاي خام بـا    تجزيه و تحليل آماري داده    . گرديد       گيري و يادداشت    شده و در هر يك از تيمارها ميزان محصول اندازه         
  .و مقايسه ميانگين ها روش آزمون چند دامنه اي دانكن  انجام گرفت MSTATCافزار استفاده از نرم

  

  
  آبياري به روش تيپ زير سطحي درگلخانه محل آزمايش :2شكل 

  

  
  آبياري به روش تيپ سطحي درگلخانه محل آزمايش :3شكل 

  

  گيريبحث ونتيجه
 8/196اري تيپ سطحي با عملكـرد       بطوريكه روش آبي  . داري بر عملكرد محصول داشته است       روش آبياري اثر معني   

اي و روش تيپ زيرسطحي تفاوت        اما بين روش آبياري قطره    . تن در هكتار برتر از دو روش آبياري ديگر بوده است          
 درصد تبخير   20اي آبياري براساس      در روش آبياري قطره    . درصد وجود ندارد   1داري از لحاظ آماري در سطح         معني

باشد ولي عملكرد محـصول    درصد تبخير از تشت مي 60سوم تيمار آبياري براساس     از تشت آب مصرفي تقريباً يك       
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 درصـد   60 تـن در هكتـار در تيمـار          3/195نسبت به عملكرد    )  تن در هكتار   07/84(باشد    اين تيمار بسيار پايين مي    
اشيم و يا قيمـت     ولي در شرايطي كه با كمبود شديد منابع آب مواجه ب          . باشد  تبخير از سطح طشتك قابل توصيه نمي      

تـوان در شـرايط خـاص آب          مي) بايستي نسبت به قيمت محصول مقايسه شود      (هر مترمكعب آب مصرفي باال باشد       
چـرا كـه بـا يـك سـوم         . آبياري براساس اين تيمار را با توجه مسائل اقتصادي و قيمت بازار خيار سبز توصيه نمـود                

اثـر عمـق آبيـاري  بـر عملكـرد محـصول نيـز        .دهد  درصد كاهش نشان مي   50كاهش مصرف آب عملكرد درحدود      
اثر متقابـل   .درصد تبخير ازتشت حاصل گرديد    60بطوريكه بيشترين محصول در ميزان آب بر اساس         . دار گرديد   معني

 بطوريكـه در تيمـار آبيـاري        -3جـدول شـماره     .دار گرديـد     درصد معنـي   1تيمارها نيز بر عملكرد محصول در سطح        
 مترمكعـب در هكتـار      5/2555ز طشتك كالس كمترين حجم آب مـصرفي را بـه مقـدار               درصد تبخير ا   20براساس  

اثـر روش   . درصـد تبخيـر از طـشتك بـود        60 مترمكعب تيمار    7666داشته است و بيشترين حجم آب مصرفي نيز با          
  .دار گرديد آبياري نيز بر عمق  آب آبياري معني

  

 از تيمارها براي دو سال اجرا   ميانگين عملكرد محصول و آب مصرفي در هر يك :1جدول 

  ميزان آب آبياري  روش آبياري
  )Aبراساس تبخير از طشتك كالس (

  عملكرد محصول
  )تن در هكتار(

حجم آب مصرفي 
  )مترمكعب در هكتار(

  5/2555  9/83   درصد 20  اي قطره
  5111  83/191   درصد40  اي قطره
  7666  195   درصد60  اي قطره

  2557  2/116   درصد 20  تيپ سطحي
  5113  197   درصد40  تيپ سطحي
  7666  25/206   درصد60  تيپ سطحي

  2556  17/96   درصد 20  تيپ زير سطحي
  5112  5/167   درصد40  تيپ زير سطحي
  5/7667  67/181   درصد60  تيپ زير سطحي

 
  تجزيه واريانس مركب عملكرد و حجم آب مصرفي :2جدول 

 منابع تغييرات درجه آزادي عملكرد

n.s78  1 (L)سال  

**634/2896  2 (A)روش آبياري  

093/60 4 (A)خطا  

**011/50020  2 (B)عمق آب مصرفي  

**361/538  4 A× B 

995/34 12 (ab)خطا  

 دارعدم وجود اختالف معني: n.s    دار در سطح احتمال يك درصداختالف معني**

 



۶                              ايارتقاء كارايي مصرف آب با كشت محصوالت گلخانه كارگاه فني اولين

 پيشنهادات

لـذا بـه    . از تشتك با روش آبيـاري تيـپ سـطحي اسـت            درصد تبخير    40ترين تيمار    مناسب در شرايط آزمايش   -1
  .قابل پيشنهاد استمنظور استفاده بهينه و مطلوب از آب اين تيمار به كشاورزان 

داري وجود ندارد، استفاده از روش آبياري تيپ سطحي به دليل           هاي آبياري اختالف معني    بين روش  از آنجايي كه  -2
 ريـشه گيـاه در داخـل خـاك، كـاهش             توسـعه  روفيل خاك يـا ناحيـه     مزاياي آن نظير توزيع يكنواخت رطوبت در پ       

مشكالت ناشي از پاره شدگي در زير سطح خاك وكاهش خسارات وارده به گياه در مو قـع رفـع عيـب  و قابليـت                          
 .شودبرداران توصيه مياجرايي بودن آسان روش آبياري تيپ سطحي، جهت استفاده بهره

رديد كه پس از مدتي گرفتگي در قطره چكانها باعث كاهش آبدهي و مسدود              اي مشاهده گ    در روش آبياري قطره   -3
شدن تعدادي از قطره چكانها شد كه بدليل شوري آب آبياري است وبراي جلو گيـري از ايـن عمـل بايـستي اسـيد                         

 تواند كارائي خوبي در گلخانه داشته باشد شوئي انجام شود چنانچه اين مشكل برطرف گردد مي

 بنابراين روش تيپ زير سطحي ،براي رشد مطلوب نامناسب مي شودشرايط تيپ زيرسطحي روش  در نجا كه آاز  -4
  چندان مناسب بنظر نمي رسد

باشد كه عالوه بر عملكـرد خـوب محـصول در             مناسبترين روش آبياري ميكرو در گلخانه روش تيپ سطحي مي         -5
برطرف شده از طرفي چنانچـه مـشكلي در خـط          شدن لوله و همچنين تجمع ريشه         اين روش مشكالت ناشي از پاره     

 .تيپ را از اتصال فرعي جدا نموده و از نوار جديدي ديگر استفاده نمود توان نوار تي مسير پيش آيد براحتي مي
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