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 خلاصه

گروه علوم و  ای درگلخانهریحان آزمایشی گیاه  و فیزیولوژیکی ژیکیوصیات مورفولوآبیاری بر روی خصبه منظور بررسی اثر کم

تکرار و با مجموع  3تیمار و  4در قالب طرح کاملا تصادفی با انجام شد. آزمایش  کده کشاورزی دانشگاه تبریزک دانشمهندسی خا

، آبیاری زمانی FC–FC 58/0ی بدون تنش آبی در ناحیه ریشه آبیارشامل چهار دوره زمانی آبیاری) ها گلدان اجرا گردید. تیمار 12

با توجه به  رسید( انجام گرفت. FC 58/0FC- 7/0، FC 7/0FC- 8/0 ،FC 8/0FC- 3/0که رطوبت خاک در ناحیه ریشه به حدود

در اکثر  گین نشان دادمقایسه میان . دار نشان دادندای و ارتفاع ساقه تفاوت معنیفیل، هدایت روزنهوشاخص کلر نتایج، صفات

آبیاری زمانی که رطوبت در ناحیه ریشه به کاهش را داشته است و  % 10اویکمتر یا مس Aنسبت به تیمار  Bصفات تیمار 

 شود.توصیه میرسید،  FC 58/0FC- 7/0حدود

 

 آبیاری، ریحان، گلخانهکم :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه -1

تغییر  .[6]باشد می مواجه کمتر آب با بیشتر غذای تولید با چالش آب هکنندمصرف ترینبزرگ عنوان به کشاورزی بخش

اقلیم جهانی در جهت تشدید تبخیر و تعرق پتانسیل و کاهش بارندگی بوده و تقاضا برای آب به دلیل تراکم جمعیت و گسترش 

وری در این مناطق به استفاده خیلی موثر . بنابراین نیاز ف[5] استک رو به افزایش خشحت آبیاری به ویژه در مناطق نیمهاراضی ت

آبیاری عبارت است از یک راهکار بهینه برای به عمل آوردن محصولات تحت شرایط کمبود آب که همراه با کماز آب وجود دارد. 

از آب  باشد. اگرچه، راهکار بهینه از نقطه نظر زارع کاربرد حجمیکاهش محصول در واحد سطح و افزایش آن با گسترش سطح می

آبیاری راهکاری کند. کمشترین محصول را تولید میبی هرساند و نه به مقدار آبی کآبیاری است که درامد خالص او را به حداکثر می

ر از نیاز محصول خود کاهش شود با دریافت آب کمتبهینه سازی است که در آن به صورت آگاهانه به گیاهان اجازه داده می

 [.3دهند]
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باشد. می  Ocimum basilicum L است که نام علمی آن  (Lamiaceae)اه مهم دارویی از خانواده نعناعیانحان یک گیری

ریحان در درمان  ،[4]بات ثانویه و مخصوصاً اسانس دارد ساله و علفی است که تنوع زیادی در سطح مورفولوژی و ترکیگیاهی یک

رغم آنکه منشاء این گیاه ایران، شود. علیاشتی و عطرسازی استفاده میها و نیز در صنایع غذایی، آرایشی، بهدبرخی بیماری

افغانستان و هند گزارش گردیده است و کشت آن در اکثر مناطق کشور رایج است ولی با این حال اطلاعات بسیار اندکی در رابطه 

نشان داده است که تنش ناشی از کمبود لعات برخی مطا [.1آبی وجود دارد ]با نیاز آبی، مدیریت آبیاری و عکس العمل آن به تنش 

، ارتفاع، وزن خشک، بسته شدن کاهش سطح برگ، [7]ها و اندام هواییهای مختلف گیاه اعم از ریشهآب سبب کاهش رشد قسمت

 [.9] گرددهای آمینه وکاهش تعرق میها، تجمع اسیدفیل، تخریب آنزیموسنتز و کاهش کلرها، کاهش فتوروزنه

 

 هاروشمواد  -2

کیلومتری شرق تبریز با  10کده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در ک دانشاین تحقیق در گلخانه گروه علوم و مهندسی خا

 رفت. این آزمایشمتری از سطح دریا انجام گ 1360طول شرقی و با ارتفاع  46و  27عرض شمالی و  35و  27مختصات جغرافیایی 

و با  cm 20و ارتفاع  cm 25، عرض cm39با ابعاد طول گلدان  12تکرار و با مجموع  3مار و تی 4در قالب طرح کاملا تصادفی با 

 FC–FCچهار دوره زمانی آبیاری ) آبیاری بدون تنش آبی در ناحیه ریشه  ها شاملگردید. تیماراجرا بوته در هر گلدان 14تراکم 

، (Cتیمار )FC 7/0FC- 8/0، (Bتیمار )FC 58/0FC- 7/0حدود ، آبیاری زمانی که رطوبت خاک در ناحیه ریشه به(Aتیمار )58/0

FC 8/0FC- 3/0( تیمارD) ها، ها در گلدانرسید( انجام گرفت. کشت به صورتی دستی انجام گرفت و پس از استقرار کامل ریحان

های و با وجین دستی با علف بوته ریحان باقی ماند 14برای رسیدن به تراکم مورد نظر تنک کاری شدند به طوری که در هر گلدان 

 هرز مبارزه گردید.

با  ای، هدایت روزنه  802SPADبا دستگاه  هابرگفیل وبودند از: میزان کلرگیری در ریحان عبارت صفات مورد اندازه

آماری و جهت محاسبات  .گیری شداندازه با خط کش و ارتفاع ساقهبا شمارش ، تعداد برگ با کولیس ، قطر ساقهدستگاه پرومتر

 1و جهت مقایسه میانگین از آزمون دانکن در سطح احتمال  Excel و   SPSSهای کامپیوتری ها به ترتیب از نرم افزاررسم نمودار

 درصد استفاده شد.
 

 نتایج و بحث -3

ها روی تمام شاخص های آزمایشی بردهد. اثر تیمارگیری شده را نشان میهای گیاهی اندازهنتایج تجزیه واریانس شاخص 1جدول 

 .دار گردیددرصد معنی 1در سطح احتمال 
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 گیری شده ریحانهای گیاهی اندازهآبیاری بر روی شاخصتجزیه واریانس اثر کم(  1 جدول

 میانگین مربعات منابع تغییر

 ارتفاع گیاه هدایت روزنه ای شاخص کلروفیل آزادیدرجه 

 647/812** 187/0** 866/822** 3 تیمار

 227/2 001/0 533/0 5 خطای آزمایش

 93/25 675/30 16/11 - ضریب تغییرات )%(

 درصد 1ر در سطح  دا** تفاوت معنی

 

 

 برگ فیلوکلر شاخص

داری که اختلاف معنیA تیمار در  33/14فیل با میانگین ونشان داد که بیشترین شاخص کلر (1شکل ) هامقایسه میانگین

تفاوت  Cکه با تیمار  بدست آمد. Dتیمار در  21/11و کمترین مقدار شاخص کلرفیل با میانگین  دنداشت بدست آم Bبا تیمار 

شود علت آن کاهش دهد که تنش رطوبتی باعث کاهش این شاخص میفیل نشان میوداری نداشت. تغییرات شاخص کلرمعنی

شود و در نتیجه اکسید کربن کمتری وارد برگ میشود و دیها بسته میای است که با کاهش میزان رطوبت روزنههدایت روزنه

 فیل برگ پسته در شرایط تنش خشکی را گزارش کردند.ونیز کاهش شاخص کلر [8. ]شودفیل برگ نیز کمتر میوکلر
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 ایهدایت روزنه

-که بیشترین میزان هدایت روزنهدهد های مختلف آزمایشی را نشان میای در تیمارهدایت روزنه مقایسه میانگین 2شکل  

سانتی متر بر ثانیه بوده است.  1233/0و به میزان  Dترین آن در تیمار متر بر ثانیه و کمسانتی 2917/0و به میزان  Aای در تیمار 

عمده د. یابای کاهش میشود هدایت روزنهیشتر آبیاری بمیزان تنش کم دهد که هر چهای نشان میروند تغییرات هدایت روزنه

های برگ برای جلوگیری روزنه های رطوبتی ممکن است به دلیل بسته شدنای بین تیمارهای مشاهده شده در هدایت روزنهتفاوت

کاهش را نسبت به تیمار اول از خود نشان داده  % 85و  % 30، % 10. و تیمارهای کم آبیاری به ترتیب آب بوده استاز هدر رفتن 

 .تطابق دارد ای با افزایش تنش رطوبتی مبنی بر کاهش هدایت روزنه [2نتایج ] نتیجه حاصل با اند. 
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 .شودقدی گیاه را سبب می

 های آزمایشیتیماردر  فیل وشاخص کلر نیانگیم سهیمقا 1 شکل
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ABSTRACT 
To study the effect of deficit irrigation on morphological and physiological characteristics of basil, a greenhouse test 

was conducted in soil sciences and engineering group in Agricultural College of the university of Tabriz. The 

experiment was conducted in a completely randomized design with 4 treatments and 3 replications with a total of 12 

pots. The treatments consisted of four periods of irrigating (irrigation when there isn’t water stress in the root zone 

of 0/85Fc- Fc, irrigation when soil moisture in the root zone is around 0/85Fc- 0/7Fc, 0/7Fc- 0/5Fc, 0/5Fc- 0/3Fc), 

when the experiment was performed. According to the results, chlorophyll index, stomatal conductance and plant 

height showed significant difference. Mean comparison showed that in most of the traits, B treatment has had less 

than or equal to 10% of decrease compared to treatment A, and when the moisture in the root zone reaches around 

0/85Fc- 0/7Fc, irrigation is recommended. 

 

Keywords: Irrigation, Basil, Greenhouse 

mailto:yasin90salehi@gmail.com

