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چکیده
کمبود آب بهه ننوان یکی از چهاش ههای مم همانی بویهه در مناطق خشههه و بیابانی ،از نوامل مم و محدود کننده
همت توسههعه پایدار می با ههد .بنابراین ههناسههایی و ارایه راهکارهایی که موهب صههرفه هویی در مفههرا و افزای
کارآیی مفهرا آب بویهه در حوزه کشهاورزی و حفظ منابع طبیعی ود اهمیتی حیاتی دارد .این تحقیق با هدا بررسی
امکان کاه

مفهرا آب در گلخانه های مرستان یزد ( از مرهای خش ایران با متوسط بارش  96میلی در سال) با

استفاده از مواد افزدونی مختلف به خاک انجام د .آزمای

بفورت اسپلیت پالت در قاشب طرح بلوک کامل تفادفی با 3

تکرار انجام ههد .فاکتور اصههلی دور آبیاری با سههه سهه

 8 ،4و  16روز و فاکتور فرنی نوع ماده افزودنی با  4سهه

هاهد ،سهوپرهابب،پو ه

پالستی

وضایعات پنبه در نظر گرفته د .نتایج نشان داد ر د رویشی و زایشی و نملکرد

خیهار در دورههای مختلف آبیاری و تیمارهای مختلف مواد افزودنی به خاک از نظر آماری اختالا معنی داری با یکدیگر
دارند ،ب وریکه بکارگیری ضههایعات پنبه در دور آبیاری  8روز بانث افزای

نملکرد محفههول به میزان  31درصههد در

مقایسهه با هاهد هد .حداکثر ر د و نملکرد در تیمار ضایعات پنبه و دور آبیاری چمار روز مشاهده د که با تیمار 8
روز اختالا معنی دار ندا هت .ب ور کلی بر اساس نتایج ،ضایعات پنبه به ننوان ی ماده افزدونی مناسب به خاک همت
کاه

مفرا آب و پایداری در توشید محفوالت گلخانه ای در مناطق خش میتواند مورد توهه با د.

واژه های کلیدی :آبیاری ،خیار ،ضایعات پنبه ،گلخانه ،مواد هابب رطوبت
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Abstract
Water scarcity is one of the most important challenges for development and sustainable agriculture in the
world especially in desert area. Thus finding and advising the methods in order to increasing water use
efficiency in order to sustainable development and agriculture as well as nature conservation is a vital need.
This study was conducted to investigate of decreasing water consumption in greenhouse of Yazd city (in
central of Iran with annual precipitation equal to 60 mm) by using different superabsorbent within soil.
Experiment was designed in a split plot based on completely randomized block design with three replication.
Irrigation periods (3 periods including 4, 8 and 12 interval days) were considered as main factor while additive
soil including hydrogel, plastic cover and cotton waste materials were sub. factor. Results indicated waste
cotton is the best soil amendment among others and increasing irrigation period from 4 to 8 days is possible
without significant reduction of the fruit production in condition of study area. Results indicated 31%
increasing of production in 8 days irrigation by using of cotton waste compared to the control. Thus, using of
cotton waste as sustainable production in greenhouse systems should be attended in arid regions.
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مفرا آب در کشور از ضروریات
و بیابانی

بمره وری و کاه

 مساحت مناطق خش.مسهل کشور می با د

مقدمه
کمبود آب به ویهه در مناطق خش و بیابانی یکی از

از مسهههاحهت کل کشهههور می با هههد و شذا%86 بهاشغ بر

نوامهل محدود کننده هدی توشید محفهههول و توسهههعه

انظ نرصههه های کشور

کشهاورزی پایدار است از این همت راهکارهای استفاده

خشکی و

محدودیت منابع آبی در بخ

وهود دارد که این محدودیت بانث ایجاد تن

توشید و محفهههول دهی در مناطق تحت

هدررفت آب در این گونه

بمینه و مناسهههب همت کاه

نمهایتها کهاه

مناطق از اهمیت خاصههی برخوردار می با ههد (حقیقی و

 رو مای مختلفی برای کاه.کشهت می وند

 با توهه به.)6668  گو هههکی و همکاران،6614 همکاران

آب آبیاری در اراضی کشاورزی بررسی و م اشعه ده

قرار گرفتن کشههور ایران بر روی کمربند خش ه نیمکره

 یکی از رو ههمای مو ر اسههتفاده از مواد افزودنی به.اند

 از نظر بخایر و منابع آبی و نزوالت آسهههمانی،هههماشی

 حفظ و نگمداری رطوبت در،بخیره

دارای محدودیتمای ههدیدی می با ههد و شذا رو ههمای

مفرا

خهاک همت افزای
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خاک می با هد (بمجت  ،6666باقری و افراسیاب ،6612

های بدون کمپوسههت افزای

وانگ و همکاران  .)6662مواد افزودنی مختلفی برای این

همکاران ) ( 1386تا یر پسماند یرین بیان را به ننوان

منظور در م اشعات مختلف اسههتفاده ههده اسههت .نق

ماده افزودنی به خاک بر ر د و نملکرد گندم دی مورد

مواد مختلف افزودنی به خاک همت کاه

مفههرا آب

م اشعه قرار دادند و افزای

دا ههته اس هت .کاظمینی و

 66درصدی محفول را در

در گلخهانهه ها قابل توهه بوده در حاشیکه اکثر م اشعات

ا ر بکارگیری کمپوست یرین بیان در مقایسه با اهد

در فضهای باز و برای اراضی کشاورزی انجام ده اند.

را گزارش دادنهد .هم نین ضهههرابی و همکهاران ()1386

به همان میزان مفهههرا

گزارش نمودند در ا ر بکارگیری کمپوسههت نملکرد خیار

در گلخانه ها با کاه

سههه

مواد افزودنی کههاه

می یههابههد .از طرفی در من قههه

م اشعاتی ( مر یزد) س

و گوهه فرنگی ب ور معنی داری نسبت به اهد افزای

اراضی تحت کشت گلخانه ای

نشهههان داده اسهههت .بمبمههانی و همکههاران ( )1384بهها

بهاشغ بر  1466هکتهار و دومین توشید کننده محفهههوالت

بکهارگیری هیدرویل در نسهههبتمای مختلف حجمی برای

ساالنه با ر د

خیار گلخانه ای در بسهههتر کا هههت کوکوپیت و پرشیت و

فزاینده ای در حال گسههترش می با ههد .بنابراین چنان ه

انمهال ک آبیاری نتیجه گیری نمودند بیشهههترین بخیره

بتوان با اسهههتفاده از مواد مناسهههب مفهههرا آب را در

سهازی نناصهر اذایی نا ی از بکار گیری سوپر هابب

و منابع آب زیر زمینی را همت توشید

مربوط به نیتروین و فسهههفر می هههود .دانشهههمندی و

گلخانه ای در ایران می با د و این س

گلخهانهه ها کاه

پهایدار برنامه ریزی نمود و مشهههکالت ک آبی و بحران

نزیزی (  )6666ا رپلیمرسههوپرهابب در ههرایط تن

آبی در من قههه را بمتر مههدیریههت نمود .برخی مواد نظر

خشههکی درگیاه دارویی ریحان رابررسههی و نشههان داد

بقهایهای گیهاهی ،کود دامی و هیهدرویشمای پلیمر قادر به

درصد سوپر هابب بانث روند صعودی میزان

افزای

قابلیت نگمداری و بخیره سازی آب در خاک می

با ههند (اختر و همکاران  ،6664اشمادی و واناس ،6669

افزای

آب برگ ،تعهداد و سههه
هههود .در ازمههای

برگ و ارتفاع گیاه ریحان می

دیگری کههاربرد  662کیلوگرم پلیمر

نهابههدی و مر فروش  ،6666نجفی و همکههاران .)،6663

سهههوپر هابب در هکتار مناسهههبترین تا یر بر ر هههد و

هیهدرویشمها قهادرند چندین برابر حج خود آب را هذب

نملکرد گیهاه سهههویا در تمامی هههرایط آبیاری و تن

هههدن محیط آب داخل پلیمر به

خشهههکی تایید هههد ( یزدانی  .)6662رهایی و همکاران

نموده و در ا ر خشه ه

خاک منتقل ده و خاک زمان طوالنی تری مرطوب باقی

( )6612از کمپوسهت هیرین بیان همت کاه

مفههرا

می ماند و نیاز به آبیاری طوالنی تر می ود (ظموریان

اب در گلخهانه خیار اسهههتفاده نموده اند و افزای

ممر و کبیری  ،6668پههاوشوسهههکی و همکههاران .)6666

دار محفهول نا هی از کاربرد آنرا در مقایسهه با اهد

پلیمرها حتی تحت ههرایط فشههار ،اب را به مدت طوالنی

گزارش نموده انههد .حقیقی و همکههاران ( )6614تهها یر

تری بر خالا مواد اسهههفنجی حفظ می نمایند (بارونی

سههوپر هابب را بر ر ههد و خفههوصههیات کمی و کیفی

 .)1664م اشعات مختلفی تا یر پلیمرها در حفظ رطوبت

میوه گوهه فرنگی در گلخانه انجام داده است .نامبردگان

مفههرا آب را مورد ارزیابی قرار داده

تا یر معنی دار سهوپر هابب در بمبود پارامترهای ر د

اند .در م اشعه ای توسط قادری و همکاران ( )1366تا یر

خشهههکی گزارش و

خاک و وکاه

گوهه فرنگی را تحت هههرایط تن

معنی

 66درصهههدی میزان کلروفیل تحت هههرایط ک

کمپوسههت مواد آشی بر پارامترهای ر ههد خیار و گوهه

افزای

فرنگی و کل و کهاهو در گلخانه بررسهههی هههد و نتایج

آبیاری را مشهههخم نمودند .بر این اسهههاس با توهه به

نشهههان داد ارتفهاع بوتهه و وزن خشههه بوته ها در ا ر

اهمیت ویهه کمبود منابع آبی در رایط خش و بیابانی

بکارگیری کمپوسهههت ب ور معنی داری نسهههبت به بوته

نظیر اسهههتهان یزد و توسهههعه گلخانههای تحت کشهههت
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خوانین زاده ،سودایی زاده و..

محفوالت هاشیزی که مفرا آب باالیی دارند در س

آمده است ،پو

کشهههور و اسهههتان ،معرفی مواد و رو هههمایی که بانث

انتخاب گردید .آزمای

مفههرا آبیاری دارای اهمیت ویهه ای بوده و از

کاه

اهداا این تحقیق می با د.

ماشچ پالستیکی رو ن در س

بفههورت اسههپلیت پالت در قاشب

طرح بلوک کههامههل تفهههادفی بهها  3تکرار انجههام هههد.
فاکتوراصهلی دورآبیاری با سهه س

( 8 ،4و  16روز)

وفههاکتورفرنی موادافزودنی بهها  4سههه

مواد و روشها

سهههوپرهابب ،پو ههه

شرایط و موقعیت عمومی منطقه مورد مطالعه
اسهتان یزد با مساحت  131222کیلومتر مربع دارای

درنظرگرفتهه

پالسهههتی

هههد .پر از ق عهبندی وهوی و پشهههته

نمودن اراضهی گلخانه و یببندی مناسب کا ت خیار

میزان متوسهط بارندگی ساشیانه معادل  136میلیمتر در
مربع این میزان بهارش به  96میلیمتر در سهههال کاه

آماده سازی و مصرف مواد افزودنی

در

مییههابههد.از نظر اقلیمی دارای اقلی گرم و خشهههه

طبقههبندی آمبریه قرار میگیرد .حداقل دما سهههاالنه در
دی ماه و حداکثر آن در تیر ماه و ارتفاع من قه از س
دریا معادل  626متر میبا د .از نظر خاکشناسی من قه
م اشعاتی بر روی د هتمای سیالبی حاوی سنگریزههای
در هت و با وری باال واقع گردیده و شذا تعوی

خاک

همت هلوگیری از نفوب وری ،همت کشت گلخانه ای و
محفهوالت حساس به وری ضروری میبا د .از این
رو خاک من قه به نمق  66سهههانتیمتر خاکبرداری و با
خهاک زرانی مراوب خهاکریزی در من قه تحت کشهههت
انجام هههد .به منظور دسهههتیابی به هدا مورد م اشعه،
آزمای

گلخانه ای واقع در یزد با تیمارهای دور ابیاری

و با  3تکراردر قاشب طرح اسههپلیت پالت طراحی و اهراء
گردیهد .تیمهارهها نبهارت بودنهد از فاکتور اصهههلی دور
آبیاری با سه س

و فاکتور فرنی مواد هابب اشرطوبه

امل ضایعات پنبه ،پو

پالستی و سوپر هابب که

به رح آنما می پردازی .
مواد و تیمارهای آزمایش
در این م ههاشعههه بهها توهههه بههه در نظر گرفتن ابعههاد
اقتفهادی و اهرایی بودن طرح موادی ههامل :ضایعات
پنبهه ،مواد هههیمیهایی ههابب رطوبهت کهه در منابع به
ناممای مختلف (سوپریل ،سوپراسالرپرز هیدرویل و)...

( ههههاهههد،

و ضهههایعات پنبه)

بر اساس نقشه طرح انجام د.

سههال می با ههد و ههمر یزد با مسههاحت  6362کیلومتر

خاک

با توهه به بررسیهای به نمل آمده میزان مواد مفرفی،
مواد هابباشرطوبه بستگی به نوامل مختلفی از همله:
رایط فیزیکو یمیایی خاک بویهه بافت خاک ،کیفیت آب
آبیاری،

رایط اقلیمی من قه و نوع محفول دارد (اشه

دادی  ،6666ککمکی  ،6664یزدانی وهمکاران .)6662
یمیایی خاک گلخانه،

همت تعیین ویهگیمای فیزیکی و

آزمایشات تعیین بافت خاک و پارامترهای یمیایی خاک
با استفاده از رو مای استاندارد مشخم

د (اازان

اهی  .)6668هدول  1ویهگیمای فیزیکو یمیایی خاک
گلخانه مورد استفاده را نشان میدهد .
ب ور کلی م اشعات نشان میدهند میزان مواد مفرفی بین
 6/3-6/2گرم در سانتیمتر مکعب مناسب میبا د .شذا
در طرح مذکور با توهه به س

تیمارهای کرتی و نمق

خ و با توهه به نمق نفوب ریشه محفول خیار معادل
 66سانتیمتر  ،حج خاک مورد نظر در هر تیمار محاسبه
و معادل  6/2درصد وزنی مواد هابباشرطوبه به کرتما
اضافه د .به منظور استفاده از پو

ماشچ پالستیکی

رو ن،پالستیکما در کف هو و نیمی از پشتههای تیمار
مذکور پمن

ده و اطراا و حوا ی پالستیکما در زیر

خاک دفن گردید .همت ایجاد تمویه نسبت به ایجاد
یارهایی در کف و بدنه پالستیکما اقدام د .از طرفی
حفره هایی به ابعاد  16*12سانتیمتر پر از نفب و
استقرار پو شمای پالستیکی در خاک،ایجاد و سپر در

کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزدونی طبیعی و مصنوعی در خاک
مرکز سوراخمای مذکور نسبت به حفر گوده کوچ
کشت نشا اقدام
پو

و

د .پالستیکما از ضایعات پالستی

گلخانه بوده و از نوع پالستی های معموشی بوده
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است .همت ضد نفونی و حذا بذر نلف هرز در
ضایعات پنبه نسبت به اتوکالو و بخار دهی ضایعات
اقدام د.

جدول  -1مشخصات خاک گلخانه مورد استفاده
نمق
خاک
)(cm
36-6

بافت
خاک
شوم
رسی

کربن
)EC(dS/m

اشی

pH

3/6

2/6

مراحل کشت و برداشت

گرم در

گرم در

کیلوگرم خاک)

کیلوگرم خاک)
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8/2

نیتروین(درصد)

(درصد)
1/1

پتاسی (میلی

فسفر (میلی

6/16

مقایسه میانگین پارامترها از آزمون چند دامنه ای دانکن

کشههت نشههاهای خیار در اردیبمشههت ماه صههورت

با احتمال  1و  2درصههد اسههتفاده ههد .برای تجزیه و

گرفهت .برای این منظور از کیسهههه هوانه زنی به منظور

تحلیل دادهها از نرم افزار  SASو همت رسه ه نمودارها

تمیه نشهاهای ه سن و در حاشت دو برگی استفاده د.

از نرم افزار اکسل استفاده گردید.

قبل از کشهت نشا نسبت به آبیاری اوشیه در بستر کا ت
اقهدام و کلیهه کرتما آبیاری هههدند و سهههه روز پر از

درجه تورم و حفظ رطوبت مواد

آبیاری کرتما در گلخانه ،نسهههبت به انتقال نشهههاهای 2

میزان حفظ رطوبت خاک با استفاده از روش زمان و

روزه اقدام د .قبل از انمال تیمارهای آبیاری آزمای ،

حرارت ( 66درهه سانتیگراد) و کاه

وزن مواد هابب

دو مرتبه آبیاری به فاصله  4روز از ه در گلخانه انجام

اشرطوبهه قبهل و بعهد از حرارت دهی مورد ارزیابی قرار

ههد .سههپر نسههبت به انمال تیمارهای آبیاری آزمای

گرفههت .بههه منظور محههاسهههبههه درهههه تورم مواد ،وزن

در دورههای  8 ، 4و  16روز اقهدام هههد .در طول دوره

مشههخفههی از مواد مذکور با حج مشههخفههی از آب

آبیهاری اقهدامهاتی نظیر مبهارزه با نلفمای هرز ،آفات و

مهخهلهوط و پهر از مههدت  26دقههیقههه و تثبیههت وزن

بیماریما ،کود دهی بفههورت محلول پا ههی و آبیاری به

هاتویهه،نسهههبت وزن قبل از تورم (وزن اوشیه) و بعد از

ترتیهب با کود بیومین به میزان ی شیتر در هزار شیتر آب

تورم ( پر از ههذب رطوبهت) بهه ننوان درهه تورم در

و هیومکر بههه میزان  1شیتر در هزار متر مربع و هرس

نظر گرفته د.

برای همه تیمارها ب ور یکسهههان انجام گردید .در مرحله
بردا ههت و بت دادهها نسههبت به اندازهگیری پارامترها
در مهدت  4-6روز یکمرتبه اقدام هههد .پارامترها اندازه
گیری هههده هههامل تعداد گل ،برگ ،وزن میوه و طول
میوه می با ههد .این اطالنات برای هربوته بت و سههپر
از انهداد بهت هههده در تیمارهای مختلف میانگینگیری
هههد .از تجزیه واریانر همت تعیین ا ر تیمارها و همت

نتایج و بحث
ویژگیهای خاک و ضایعات پنبه
ههدول  6و  3ننهاصهههر میکرو و ماکرو موهود در
ضهههایعات پبنه را نشهههان میدهد .همان ور که مشهههاهده
میشهود اکثر نناصهر به میزان قابل توهمی در ضایعات
پنبه موهود می با د بویهه مقادیر آهن ،روی و مر در
این راب ه دارای اهمیت می با ند.
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جدول -2تجزیه عنصری ضایعات پنبه (میلی گرم در کیلوگرم)
نمونه

پتاسی

سدی

منیزی

کلسی

ضایعات پنبه

1693/2

1649/2

149/4

1626

جدول -3برخی عناصر ریز مغذی در ضایعات پنبه (میلی گرم در کیلوگرم)
موشیبدن

کباشت

آهن

روی

مر

-

-

1238/6

696/6

14/83

آنما می با ند (هدول  .)4تأ یر تیمارهای اصلی و فرنی

عملکرد محصول
تجزیهه واریهانر داده هها نشهههان داد با احتمال 66

و نیز ا ر متقهابهل آبیهاری و مواد افزودنی با احتمال 62

درصد ،تیمارهای بکارگرفته ده امل مواد افزودنی و

درصهد معنی دار هده است  .ا ر متقابل آبیاری و مواد

دور آبیهاری بهه ننوان منابع اصهههلی تغییر دارای تا یر

افزودنی در میانیگن تعداد برگ معنی دار نشهههده اسهههت.

معنی داری در تغییرات میانگینمای مربوط به پارامترهای

در اکثر موارد تهها یر مواد افزودنی و دور آبیههاری در

نملکرد محفول،ر د رویشی و زایشی و ا رات متقابل

برآورد میانگین صههفات با احتمال  66درصههد معنی دار
ده است.

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تیمارها ی اصلی و فرعی بر پارامترهای رشد و عملکرد خیار
منابع تغییر

درهه

نملکرد

آزادی

بلوک

6

*6/641

آبیاری

6

**6/623

تعداد
برگ
*26/3
646/4
**

تعداد گل
*96/4
*168/6

طول

تعداد

میوه

میوه

*32/1

*6/62

*164/2
*

*6/64

ا تباهa

4

6/634

86/3

49/1

66/3

6/63

مواد افزودنی

3

**6/629

*44/8

**182/9

**14/6

**6/68

آبیاری * مواد افزدونی

9

*6/631

ns63/9

**22/3

ns3/6

*6/63

ا تباهb

18

6/612

2/36

16/6

11/2

6/66

* ** ،بترتیب بیانگر اختالا معنی دار در س

حتمال  2و  1درصد بر اساس آزمون دانکن می با د.

بنهابراین سهههم تغییرات مربوط بهه دو تیمهار فرنی

احتمال  66درصههد بر روی تعداد گلمای ظاهر ههده در

(مواد افزودنی) و اصهههلی (آبیاری) در طرح تعیین کننده

بوته ها معنی دار ههده اسههت در حاشیکه این تا یر برای

می با هههد .معنی دار هههدن ا رات متقابل دور آبیاری و

بلوک ( تکرار ) ،تیمار آبیاری ،با احتمال  62درصد معنی

مواد افزدونی بیههانگر تهها یر متفههاوت مواد افزدودنی در

دار ده است .

دورههای مختلف ابیهاری بر روی صهههفات اندازه گیری
ده امل ر د زایشی و نملکرد محفول می با د.
مواد افزودنی بها احتمال  66درصهههد و تأ یر متقابل
تیمار اصهههلی ( آبیاری ) و فرنی ( مواد افزودنی ) نیز با

مقایسه میانگین عملکرد و پارامترهای رشد گیاهی
نتایج آزمون مقایسههه میانگینمابا اسههتفاده از آزمون
دانکن نشههان داداختالا معنی داری در اکثر صههفات در

کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزدونی طبیعی و مصنوعی در خاک
دور ابیاری  4روز در مقایسه با دور  8و  16روز وهود

883
تفاوت معنی دار در سهه

 62درصههد احتمال مشههاهده

دارد .بیشهههترین تعداد برگ در بوته معادل  12/4در دور

هههد .از نظر نملکرد اختالا معنی داری بین دورهههای

آبیهاری  4روز و کمترین آن مربوط بهه دور ابیاری 16

آبیاری مشهاهده هد ب وریکه بیشترین نملکرد مربوط

روز و معهادل  11/4بهت هههد .از نظر تعداد گل و طول

بههه دور ابیههاری  4روزمعههادل  1368گرم در بوتههه و

میوه اختالا معنی داری بین دور آبیههاری  4و  8روز

کمترین آن در دور آبیههاری  16روز و معههادل  236گرم

مشاهده نشد در حاشیکه از نظر وزن بین سه دور آبیاری

در بوته می با د ( .هدول .)2

جدول  -5مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده در تیمار اصلی آبیاری
تیمار آبیاری
(روز)

تعداد
برگ در
بوته

تعداد گل

تعداد میوه

در بوته

در بوته

طول میوه ()cm

وزن میوه (گرم
در بوته)

چمار

12/4a

33/6a

61/8a

13/2a

1368a

هشت

14/9b

62/4a

12/1ab

16/6a

1669b

دوازده

11/4b

66/3b

14/6b

8/2b

236c

تیمارهای دارای حداقل ی

حرا مشترک ازنظرآماری بااحتمال%62تفاوت معنی دارباه ندارند.

نتایج نشان داد با احتمال  62درصد مقایسه میانگین
ها در راب ه با تیمارهای اصلی آبیاری تیمار چمار روزه

آبیههاری ،میههانگین تعههداد گههل ب ور معنی داری کههاه
دا ته است ( هدول .)2

ا ر معنی دارتری نسهههبههت بهه تیمهارهههای  16و  8روزه

آزمون مقایسههه میانگین صههفات اندازه گیری ههده

دا ههته اسههت و میانگین تعداد برگما در این تیمار معادل

مربوط به تیمار فرنی مواد افزودنی نشهههان داد در اکثر

 12/4در مقهایسهههه بها تیمهارهای  8روز معادل  14/9و

صههفات میانگین حاصههل از تیمار ضههایعات پنبه افزای

تیمار  16روز معادل  11/4ب ور معنی داری بیشههتر می
با هد .این روند تغییر و کاه

معنی داری در سه

احتمال  62درصد با سایر تیمارها

میانیگن در سایر صفات

وهود دارد( هدول  )9نتایج نشان دادحداکثر تعداد برگ،

نیز مشهاهده هد .در راب ه با تعداد گل ( ر ههد زایشی)

تعهداد گهل و تعههداد ،طول و وزن میوه مربوط بههه تیمههار

نتایج نشهان با احتمال  62درصد در تیمار دور  16روز

ضهههایعهات پنبهه و به ترتیب معادل ،61/4 ،69/3 ، 16/2
 13/4و  1684گرم در بوته می با د.

جدول -6مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده در بوته در تیمار فرعی مواد افزودنی
وزن میوه

تیمار

تعداد برگ

تعداد گل

تعداد میوه

طول میوه ()cm

ضایعات پنبه

16/2a

69/3a

61/4a

13/4a

1684a

سوپر هابب

13/2b

16/6b

19/8ab

16/6ab

1668b

پالستی

11/6b

14/1b

16/3b

6/1b

238c

اهد

11/1b

11/9bc

11/6b

2/2b

926c

پو

تیمارهای دارای حداقل ی

(گرم)

حرا مشترک ازنظرآماری بااحتمال%62تفاوت معنی دارباه ندارند.
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طبق ههدول  9کمترین میانگین صهههفات اندازه گیری
هده در کرتمای اهد و هم نین در کرتمای با پو

کاه

می یابند .دور آبیاری  4و  8روز هنگام اسهههتفاده

از ضهایعات پنبه در صهفات اندازه گیری ده رویشی و

پالسههتی مشههاهده ههد .بر اسههاس نتایج از نظر آماری

زایشی و نملکرد افزای

اختالا معنی داری بین اکثر پهارامترهها از همله نملکرد

سههوپر هابب با همین دور آبیاری (  4و  8روز) نشههان

پالستی وهود ندارد .حداکثر

داد و در دور آبیاری  16روز و تیمار سهههوپر هابب نیز

نملکرد مربوط به تیمار ضههایعات پنبه معادل  1684گرم

اختالا معنی داری با همین دور ابیاری با ضایعات پنبه

در بوته و پر از آن مربوط به تیمار سوپر هابب معادل

مشهههاهده هههد ب وریکه به ننوان مثال نملکرد در دور

بین اهد و تیمار پو

 1668گرم و پر از آن مربوط به تیمار پو

پالستی

معنی داری در مقایسه با تیمار

آبیهاری  16روز و ضهههایعات پبنه معادل  1668گرم در

و هاهد می با هد .بین تیمارهای ضایعات پنبه و سوپر

بوتههه ب ور معنی داری بی

هابب از نظر نملکرد با احتمال  62درصد اختالا وهود

ابیههاری  826 ( 16گرم در بوتههه) بههت گردیههد .کمترین

از

پالسهههتی با

دارد ب وریکهه تیمهار ضهههایعهات پنبه نملکردی بی

از سهههوپر هههابب بهها دور

میزان توشید مربوط به تیمارهای پو ههه

سهوپر هابب را نشهان داده اسههت (هدول  .)9بر اسههاس

دور آبیاری  16روز معادل  266گرم در بوته بت گردید

نتایج تیمار ضهایعات پنبه با احتمال  62درصد نسبت به

در حهاشیکهه برای هههاهد با دور آبیاری  16روز معادل

سهههایر تیمهارهها دارای تهأ یر معنی دارتر و متفاوتی در

 232گرم در بوتهه بت گردید .هر چند بین این دو میزان

تعههداد برگمههای بوتههه ههها و

نملکرد از نظر آمههاری اختالا معنی داری وهود نههدارد

نملکردمی بها هههد .ب ور کلی مقایسهههه تا یر انواع مواد

اما انمال این تیمار اسههاسهها تغییری را در صههفات اندازه

افزدونی به خاک در راب ه با تا یر آنما در ر ههد زایشی

گیری ده با اهد نشان نداده است (هدول .)2

ر هههد رویشهههی وافزای

و تعداد گلما نشان داد ضایعات پنبه با افزای
تعهداد گلمها در مقهایسهههه با هههاهد ( بی

معنی دار
از دو برابر)

بیشهترین تا یر مثبت را در ر د زایشی نیز دا ته است
( هدول .)9
هم نین نتایج نشان داد اختالا معنی داری بین مواد
افزدونی ضهایعات پنبه با سایر تیمارها ( سوپر هابب و
پو ه

پالسهتی ) در ر ههد زایشی و تعداد گلما وهود

دارد .مقهایسهههه تیمارهای مواد افزودنی و دور آبیاری
(ههدول  )2نشهههان داد در تیمهار ضهههایعات پنبه و دور
آبیاری  4و  8روز در اکثر صهههفات اندازه گیری هههده
اختالا معنی داری وهود ندارد و با افزای

دور آبیاری

به  16روز صههفات اندازه گیری ههده ب ور معنی داری

ویژگیهای مواد مصرفی
آزمهایشهههات نشهههان داد از نظر ههدایت اشکتریکی و
اسههیدیته مواد و خاک گلخانه مورد اسههتفاده محدودیتی
از نظر اسهههتفهاده در هههرایط گلخهانهه ندارند ب وریکه
کمترین میزان وری و اسیدیته مربوط به سوپر هابب
و در راب هه بها خاک و ضهههایعات پنبه این پارامترها به
یکدیگر نزدی هسهتند .هم نین مشهخم د بافت خاک
نسههبتا سههنگین تا متوسههط می با ههد .درهه تورم مواد
مفرفی ضایعات پنبه و سوپر هابب به ترتیب معادل 4
و  693اندازه گیری ده است .بر این اساس ماده سوپر
هابب اسهههتفاده هههده دارای قابلیت باالی هذب رطوبت
می با د (هدول .)8
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کاهش مصرف آب در گلخانه با کاربرد مواد افزدونی طبیعی و مصنوعی در خاک
جدول-7مقایسه میانگین ترکیبات تیماری مواد افزودنی و دورآبیاری برای صفات رویشی و عملکرد خیار
تیمار ها
مواد افزودنی

میانگین صفات
تعداد

طول میوه

تعداد

میوه

()cm

چمار

12/2 a

34/1a

61/9a

13/2a

1669a

هشت

19/9 a

31/6a

16/6a

13/6a

1122a

دوازده

12/2 b

62/2b

19/8b

11b

1668b

چمار

14/2 b

68/2b

16/3a

16/3ab

1128a

هشت

13/9 b

62/8b

19/6b

11/6b

1612b

دوازده

16/2 c

66/1bc

14/2bc

6/8bc

826c

چمار

13/6b

66/6bc

19/2b

16/9b

666c

هشت

16/3 c

16/3d

14/1bc

16/6b

846c

دوازده

11/6cd

12/2e

11/2d

8/1c

266e

چمار

13/2b

66/2bc

12b

11/4b

1663b

هشت

16/8c

16/8d

14/2bc

11b

886c

دوازده

11/9cd

19/3e

16/6d

8/6c

232d

دور ابیاری (روز)

ضایعات پنبه

سوپر هابب

پو
پالستی

اهد

برگ

تعداد گل

وزن میوه (گرم)

تیمارهای دارای حداقل ی حرا مشترک ازنظرآماری بااحتمال%62تفاوت معنی دارباه ندارند.

جدول  -8پارامترهای ویژگیهای خاک و مواد افزودنی به خاک
درصد حفظ رطوبت پر

بافت

درهه تورم

نمونه

pH

)EC (dS/m

شوم نی

-

خاک

2/4

3/2

19/8±1/4

693

سوپر هابب

2/6

3

18/2±1/2

-

4

ضایعات پنبه

2/9

3/9

18/2±1/2

-

از  26دقیقه

نتایج حاصهههل از حفط رطوبت در مواد مفهههرفی و

رطوبت در مواد هابب اشرطوبه ( سوپر هابب و ضایعات

سهههانت در نمودار 3-1

معنی داری می یابد درحاشیکه این

خاک به ننوان هههاهد طی ی
نمای

داده ده است .همان ور که مالحظه می ود در

کلیه مواد بعد از حدود ی سهههانت ،کاه

رطوبت کمتر

پنبه) با ههاهد افزای

تغییرات بین سهوپر هابب و ضایعات پنبه معنی دار نمی
با هههد این نتایج بیانگر اختالا بی

از دو برابر کاه

از  2بوده اسهت و حداکثر حفظ رطوبت مربوط به سوپر

رطوبهت در نمونه هههاهد در مقایسهههه با مواد افزودنی

هابب و سهههپر ضهههایعات پبنه و پر از آن مربوط به

ضایعات پنبه و سوپر هابب در طول این مدت می با د.
با توهه به نتایج بدسههت آمده مواد افزودنی به خاک

نمونه خاک گلخانه ( اهد) می با د.
بیشهههترین میزان حفظ رطوبت در دمای  36درهه و

تهها یر معنی دار بر حفظ رطوبههت در خههاک و در نتیجههه

به فواصههل  16دقیقه ای پر ازگذ ههت  96دقیقه مربوط

کاه

مفههرا آب دا ههته اسههت .این تا یر ب ور معنی

به سوپر هابب و پر از آن مربوط به ضایعات پنبه می

داری در ضایعات پنبه بی

با هد .کل  1نشان میدهد با افزای

زمان تفاوت حفظ

از سوپر هابب و پو
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شکل  -1میزان حفظ رطوبت در مواد مصرفی و شاهد در مدت یک ساعت و ده دقیقه
پالسهتی بوده است .شذا اهمیت این مواد از دو بعد حفظ

بنابراین میزان مفهههرا سهههوپر هابب نباید بی رویه و

بخیره رطوبت در خاک و نیز به ننوان ماده حاصهههلخیز

بدون م اشعه با د و مقدار بمینه مفرا موهب افزای

کننده خاک بدشیل انی بودن نناصر میکرو و ماکرو باید

کارایی در کاه

مورد توهه با هههد ( نلمدار و اخوان  .)6664هم نین در

اسهههاس نتایج تحقیق حاضهههر تا یر کمتر سهههوپر هابب

دسهترس بودن و ارزان قیمت بودن این مواد در مقایسه

نسهبت به ضایعات پنبه می تواند مربوط به نامل میزان

با سهایر تیمارها بویهه تیمار مواد هابب اشرطوبه (سوپر

مفههرا سههوپر هابب با ههد .محققین مختلفی (نابدی و

ههابب) از اهمیهت قهابهل مالحظههه ای برخوردار اسهههت.

مر فروش  ،6666اشمادی و واناس  )6669افزدون مواد

اسهتفاده از مواد هیمیایی نالوه بر بروز مسالل زیست

افزدونی سههوپر هاببرانامل افزای

ر ههد گیاه خیار و

محی ی و آالیندگی ،مسهههاللی از قبیل هزینه های گزاا،

نملکرد آن معرفی نمودنهد کهه بها نتایج تحقیق حاضهههر

پالستی را دارند (رویز و

معنی

نفهب و همع کردن پو ه

مفهرا آب و نملکرد می ود که بر

م ابقت دارد ب وریکه در مقایسه با اهد افزای

رمرو  ،1668کاشفیلد و همکاران  .)6666تحقیقات مختلفی

دار ر هههد رویشهههی و نملکرد در دورهای آبیار مختلف

تها یر مثبهت مواد هابب اشرطوبه را گزارش نموده اند .با

مشاهده د در تیمارهای سوپر هابب ب ور معنی داری

توهه به نتایج م اشعه برس و همکاران ( )1663اضهههافه

افزای

ر ههد و نملکرد مشههاهده ههد .مواد افزدونی با

نمودن  3گرم در شیتر هیهدرویل به بسهههتر کشهههت پیت،

افزای

توان بخیره و نگمداری رطوبت خاک و درنتیجه

پرشیهت و ورمیکوشیهت بهه نسهههبهت  1:1:1بهانث افزای

افزای

انتقههال مواد اههذایی از خههاک موهههب بمبود و

ظرفیهت نگمداری آب و نناصهههر اذایی هههده و میزان

افزای

مفرا آب وند (مارکاس

آبشههویی نناصههر کاه

ر هد گیاه و کاه

می یابد .نابدی و مسههفروش

و همکههاران  .)6612این موضهههوع بویهه در راب ههه بهها

( )6666م هاشعهه در زمینه تا یر سهههوپر هابب بر روی

ضهههایعهات پنبهه از دو همهت دارای اهمیهت می با هههد

نملکرد خیهار گلخهانهه ای انجهام و نتیجهه گیری نمودند

ب وریکه نالوه بر توان افزای

نگمداری و حفط رطوبت

میزان  4گرم در هر کیلو گرم خاک سب بمترین نملکرد

خهاک با توهه به باال بودن نناصهههر مغذی در این ماده

و کارآیی حاصهل هده است بیشترین میزان استفاده از

نق

حاصل خیز کننده نیز میتواند دا ته است .با توهه

سوپر هابب معادل  8گرم در کیلو گرم خاک بوده است.

به نتایج بدسهههت آمده رقابت نسهههبتا نزدیکی بین تا یر
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تیمهار ضهههایعهات پنبهه و مواد ههابب اشرطوبهه از حیث

تا یر بیشهتر ضایعات پبنه در مقایسه با سوپر هابب را

نملکرد وهود دارد وشی بهها توهههه بههه ارزان بودن و در

مربوط به تا یر کمتر سوپر هابب مرتبط دانست .نوامل

دسههترس بودن ضههایعات پنبه و امکان افزودن درصههد

مختلفی نظیر نوع محفهههول و نوع خاک و نوع و میزان

بیشهتر ضهایعات پنبه در مقایسهه با سوپر هابب از نظر

مهاده مورد اسهههتفاده ممکن اسهههت بانث ایجاد نملکرد

هرم حجمی ،شذا به نظر میرسهههد می توان تا یر بیشهههتر

متفاوت با استفاده از سوپر هابب ود .به ننوان مثال

تیمار ضههایعات پنبه را نسههبت به تیمار سههوپرهابب در

نجفی و همکههاران ( )6663م ههاشعههه ای در زمینههه تهها یر

میزان مفههرا ضایعات پنبه در خاک،

مفهههرا آب و نملکرد خیار

صهورت افزای
پی

سهههوپر ههابب در کاه

بینی نمود .مفرا مقادیر مختلف سوپر هابب در

گلخانه ای این انجام و گزارش نمودند میزان  6میلی گرم

رایط خاک من قه می تواند نتایج متفاوتی را ارایه دهد.

سهههوپر ههابب در کیلوگرم خاک مناسهههبترین نتیجه را

به نبارتی ممکن است میزان مفرفی سوپر هابب بانث

دا هههته اسهههت .هر چند مقادیر مختلف  9و  8میلی گرم

و منبسط

سوپر هابب تا یر مثبتی بر روی ر د و نملکرد ندا ته

ههدن حاصههل از هذب و دفع آب ههود (کوچ زاده و

اسهت و بنابراین میتوان نتیجه گرفت مقدار مشخفی از

همکهاران  )6666کهه بهه ننوان نهامل محدود کننده در

مهاده افزودنی بهه خاک بانث افزای

راندمان آبیاری و

ر هد و نملکرد در مقایسهه با ضایعات پنبه م رح با د

نملکرد محفهول می ود و نواملی نظیر بافت و سایر

که نیاز به تحقیقات بیشتر می با د .از طرفی با توهه به

ویهگیمای هههیمیایی و فیزیکی خاک در این مورد دارای

بافت خاک اسهههتفاده هههده ممکن اسهههت خاکی با بافت

اهمیت می با هد .بنابراین انتخاب مقادیر مناسب و بمینه

سهههبکتر نتهایج متفهاوت تری را ارایه دهد .در این راب ه

در این زمینهه دارای اهیمهت زیادی می با هههد .باقری و

محققین مختلفی تهاییهد نموده اند تا یر سهههوپر هاببما و

افراسهیاب ( )6612تا یر سهوپر هابب و ورمی کمپوست

مواد افزودنی در خهاکمای با بافت سهههنگین دارای تا یر

را بر مقدار رطوبت خاک در سهه وح ههوری مختلف را

نگمداری رطوبت

بررسههی و نتیجه گیری نمودند مقادیر ک سههوپر هابب

نملکرد محفهههول نههدارنههد (بههاقری و

مفرا

ایجاد درز و هکافمای در خاک در ا رمنقب

قهابل مالحظه و معنی داری در افزای
خههاک و افزای

در خاکمای سه نگین تا یر معنی داری در کاه

افراسههیاب  ، 6612نجفی و همکاران  .)6666در ارتباط با

آب ندارد .از طرفی مفهههرا سهههوپر هابب در خاکمای

پالسههتی با ننایت به تحلیل رفتن بوته ها

هور به مقدار زیاد قابل توصیه نمی با د و در مقایسه

دمای

با ورمی کمپوسههت سههوپر هابب را برای خاکمای ههور

خاک و متعاقب آن صعود نم در محلمای استقرار بوته

مناسهههبتر گزارش نموده اند .بمبمانی و همکاران ()6666

ها (با توهه به مشههاهدات در گلخانه و ا رات ههوری در

با کاربرد هیدرویل به نسههبتمای  16و  66و  36درصههد

پای بوته ها ) ،کمبود تمویه و نحوه نفهههب و اسهههتقرار

حجمی از حج محیط ر هههد خیار گلخانه ای که ترکیبی

پو ههشههمای پالسههتی  ،خاکشههویی کرتمای باالدسههت و

از کوکوپیت و پرشیت بود و انمال ک آبیاری به صههورت

بسهته دن منافذ تمویه ( نلیرا باز نمودن مجدد منافذ

آبیاری  66 ،86 ،26و  166درصد نیاز آبی میزان ،میزان

نملکرد

نناصهههراذایی روی ،منگنز ،آهن ،نیتروین،پ تاسهههی ،

با ند .حقیقی و همکاران (  )6614گزارش نمودند در ا ر

فسههفر ،کلسههی ومنیزی  ،تبادل کاتیونی و رادربسههتر

بکهارگیری سهههوپر ههابب در گلخانه در مقادیر مختلف

گیهاههان ،اندازهگیری کرده و نتیجه گرفتند بین تیمارها

تیمار پو ه
در زیر پو ههه

پالسهههتی

نواملی نظیر افزای

در هر مرتبه آبیاری ) ،می تواند از نوامل کاه

احتمههال  1%دربخیره

حجمی تهها یر معنی داری بر هههاخم میوه در سههه

اخهتهالا معنیداری درسههه

احتمال  2درصههد ندا ههته اسههت .بر این اسههاس میتوان

نناصههر اذایی دربسههترهای موردبررسههی وهوددارد
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وهههم ه ههنههیههن وسههههوپههرهههابب دربخههیههره سههههازی

بها گونهه ههای گیاهی سههه حی انجام می هههود ،گردد

ننههاصهههراههذایی،بیشهههترین تههأ یررادربخیره-سههههازی

(کوچ زاده و همکاران  .)6666یکی از مزایای اسههتفاده

فسهفرونیتروین وکمترین تأ یررادرنگمداری منگنزدا ته

از ضهایعات پنبه میتواند نا ههی از خاصیت حفظ بخیره

مواد افزودنی نالوه بر رطوبههت

رطوبتی خاک با ایجاد حداقل تغییر در سهههاختار خاک با

بهانهث انتقال بمتر مواد اذایی و هلوگیری از آبشهههویی

توههه به درهه تورم پذیری ک که ا رات سهههو احتماشی

نناصهر اذایی خاک ده و میتواند در کیفیت ر د بوته

نا ی از استفاده از سوپر هابب را در این راب ه نخواهد

و نملکرد مو ر با ههد .فاضههلی رسههت پور و همکاران (

دا ت .ب ورکلی با توهه به افزای

نملکرد قریب به 36

 )1386هلوگیری از تسشو نناصر اذایی و بویهه ازت

درصهدی ضهایعات پنبه در دور  8آبیاری در مقایسه با

اسهههت .بنههابراین نق

را در ا ر بکارگیری سهههوپر هاببما معرفی می نمایند که
میتوانههد نق
افزای

مممی نالوه بر کههاه

اهد ،به نظر میرسد امکان افزای

دور آبیاری به بی

مفهههرا آب در

از  4روز در ههراط طرح و با اسههتفاده از ضههایعات پنبه

توشید و نملکرد محفههول دا ههته با ههد که تایید

در گلخانه وهود دارد .باید به این نکته توهه دا هههت با

نملکرد

اسهتفاده از آبیاری تک میلی می توان نسههبت به اقتفادی

کننههده نتههایج تحقیق حههاضهههر از طریق افزای

محفهول نا هی از بکارگیری سوپر هابب و بخفو
ضههایعات پنبه می با ههد .نتایج نشههان داد درهه تورم
سهوپر هابب در مقایسهه با ضایعات پنبه بسیار باال می
با هههد و بر این اسهههاس هههاید نوامل هذب رطوبت و
متورم هههدن بهاال هنگهام آبیهاری موههب ایجاد درز و
هههکهافمای زیاد در خاک هههود که احتماال بانث بروز
خسارت به ریشه های خاک به ویهه هنگامی که کشتمای

نمودن و حفهههول نتهایج مناسهههب و م لوب و افزای
نملکرد توام با کاه

مفرا آب اقدام نمود.

تشکرو قدردانی
بدینوسهههیله از معاونت محترم پهوهشهههی دانشهههگاه
اردکههان و یزد کههه زمینههه تحقیق و تحریر این تحقیق را
فراه آورده اند تقدیر و تشکر می نمایی .
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