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   ييايميش اتيخصوص بر ييآبشو و ياريآب آب يشور اثر
  اصفهان منطقه در گلرنك عملكرد و خاك

 
   4يضيف محمد و *3يدريح يمصطف ،2يدريح يمحمدشاه زمان ،1يكمال هاله

  زابل دانشگاه يكشاورز دانشكده  و دانشيارانارشد يكارشناس  سابقيدانشجو ،3 ،2 ،1
  اصفهان يعيطب منابع و يكشاورز قاتيتحق مركزمربي  ،4

  )5/8/89 :بيتصو خيتار - 4/9/88 :افتيدر خيتار(
  
  دهيچك

  
 اتيخصوص بر ييآبشو ماريت و ياريآب آب يشور مختلف سطوح اثرات يبررس منظور به

 جذب بر ماريت دو نيا تأثير يچگونگ و گلرنگ دانه عملكرد ياجزا عملكرد، خاك، ييايميش
 و شده خرد كباري يها كرت صورت هب يشيآزما گلرنگ يها برگ در ميپتاس و ميسد عناصر

 قاتيتحق ستگاهيا در 1388 سال در تكرار چهار با يتصادف كامل يها بلوك طرح قالب در
 آب كيفيت سه شامل طرح يمارهايت .شد انجام  اصفهان رودشت ياراض اصالح و يزهكش
 و اصلي كرت عنوان به متر بر سزيمن دسي 21/11 و 77/8 ،)شاهد( 35/3 هايشوري با آبياري

 گلرنگ محصول عملكرد درصد 75 اساس بر وآبشويي آبشويي دونب شامل آبشويي تيمار دو
 ماريت داد نشان خاك ييايميش هيتجز از حاصل جينتا .شدند لحاظ فرعي كرت عنوان به

 خاك يمتر سانتي 30 عمق تا بخصوص ميسد وني زانيم و SAR مقدار كاهش سبب ييآبشو
 بيترت به متر بر سزيمن دسي 77/8 و 35/3 يشور ماريت يبرا ميسد مقدار كاهش .ديگرد

 بر يدار  تأثير معنيياريآب آب يشور ماريت شيآزما نيا در .بودند درصد 9/2 و 1/11 معادل
 21/11 به 35/3 از يشور زانيم رفتن باال با .داشت )رود زاينده رقم( گلرنگ دانه عملكرد
 يشور تأثير عمده .شد كاسته درصد 4/67 زانيم به دانه عملكرد مقدار از متر بر سزيمن دسي

 به نسبت 21/11 يشور در كه بود يديتول وماسيب زانيم به مربوط دانه عملكرد ياجزا بر
 سبب چند هر ييمارآبشويت .بود برخوردار درصد 1/71 كاهش از متر بر سزيمن دسي 35/3
 وماسيب زانيبرم تنها ييآبشو ماريت و يشور متقابل ثرا اما ديگرد گلرنگ دانه عملكرد شيافزا
 2/28 زانيم به متر بر سزيمن دسي 35/3 به نسبت 21/11 يشور در .بوددار   معنييديتول

 گلرنگ يها برگ در ميسد تجمع بر درصد 5/63 مقدار به و كاسته ميپتاس تجمع از درصد
 جذب بر يدار يمعن تأثير ييآبشو و يرشو متقابل اثر و ييآبشو ماريت نيب نيا در .شد افزوده

  .نداشتند عنصر دو نيا
  

  .گلرنگ دانه، عملكرد خاك، ييايميش اتيخصوص ،ييآبشو ،يشور :يديكل يها واژه
  

  مقدمه
 از ايمحدوده در جغرافيايي موقعيت دليل به ايران

 و خشك آن مناطق بيشتر كه است شده واقع زمين كره
 كه دارند وجود يمناطق كشور در .است خشك نيمه

 بارندگي ميزان برابر 8 از بيش آنها در تبخير ميزان
 نيا از ).Movahhedy-Dehnavy et al., 2009( دباش مي
 يها  آبهمانند نيپائ تيفيك با يها  آباز استفاده رو

 كشور نقاط اكثر در يزراع محصوالت ديتول جهت شور
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 ياريآب نظر از آب كيفي بررسي در .ستين انتظار از دور
 كيفيت زيرا .گرفت نظر در را متعددي پارامترهاي بايد
 بلكه دهد، يم قرار تأثير تحت را گياه تنها نه آب بد

 Flagella et) كندمي تغييرات دچار هم را خاك ساختار

al., 2004).  
 مناسب كيفيت نظر از كشاورزي يها  آببيشتر

 ييجاآن از ليكن ).Kolahchi & Jalali, 2007( ندباش مي
 مصرفي آب خشكنيمه و خشك مناطق در معموالً كه
 در است، محلول امالح از يمقادير يحاو كشاورزي در

 ضعيف، و نامناسب زهكشي وضعيت با ويژه به زمان طي
 فراهم خاك در را محلول هاينمك تراكم موجبات

 از مستقل را محلول مواد و آب گياه طرفي از .دساز مي
 جزء با  امالح، به گياه اتاحتياج و كندمي جذب هم

 آبياري، طريق از شده اضافي هاينمك كل از كمي بسيار
 تيفيك با آب با آبياري هر در بنابراين .گرددمي مرتفع

 محلول امالح مقداري زهكش، فاقد هايسيستم در نيپائ
 با و مكرر هايآبياري طي در .دشو  ميجمع درخاك
  شده، اضافه كخا به نمك از زيادي مقدار زمان گذشت

 به ليتبد هاخاك اراضي، اين شوري اثر در نهايت در
 ,.Chen et al) ندشو  ميحاصلبي و شور هايسرزمين

2002).   
 را خاك شيميايي و فيزيكي خواص بعضي نمكها

 به خاك بر خود نوبة به اين كه ميدهند قرار تأثير تحت
 .گذارد يمتأثير  گياه رشد براي مناسب محيطي عنوان
 و pH زانيمتأثير  تحت مستقيم طور به گياه رشد زيرا

 ريسا و كلر و ميسد يونهاي جمله از نمك امالح غلظت
 افزايش .رديگ يم قرار خاك محلول در موجود يها نمك

 ،ها دانهخاك تخريب سبب خاك، محلول در سديم زانيم
 تخلخل كاهش و بندي سله رس، ذرات پراكندگي و تورم

 ,Ayres & Schoneman) شد خواهد خاك پذيري نفوذ و

1993).   
 عناصر و آب جذب از يريجلوگ ليدل به خاك يشور

 يزراع اهانيگ رشد يها تيمحدود از يكي ،ييغذا
 يآب يكشاورز بزرگ مشكل عنوان به و دشو  ميمحسوب
 اهانيگ نيب در ).Kaya, et al., 2001( است شده گزارش

 جو از و ترشيب گندم از يشور به گلرنگ تحمل ،يزراع
 نظر از گلرنگ ).Demir & Ozturk, 2003( است كمتر
 طيشرا در محصول ديتول تيقابل و يشور به تحمل

 در يول دارد قرار پنبه و چغندرقند جو، از پس ابيفار
 تا را ميسد امالح اهيگ نيا .است جو هيشب ميد طيشرا
 سه و دو يها  نمكبرابر در اماكند   ميتحمل يحد
 د،باش  ميدو هر اي و ميزيمن م،يكلس ملشا كه يتيظرف

 گزارش ).Demir & Ozturk, 2003( دارد يكمتر تحمل
 خاك يشور يباال سطوح در گلرنگ عملكرد از كه شده

 طبق تعداد كاهش سبب به كاهش نيا .دشو  ميكاسته
 دباش ها مي  دانهوزن و طبق در دانه تعداد بوته، هر در
)Bake & Volkmar, 1995(.  

 تجمع از يريجلوگ جهت ثرؤم يها روش از يكي
 بر آن از يناش خسارات و شهير طيمح در نمك امالح

 دتوان  ميييآبشو .است ياراض ييآبشو از استفاده اهان،يگ
 و شود شهير طيمح در نمك امالح تجمع كاهش سبب
 .آورد فراهم يزراع اهانيگ رشد يبرا را يمناسب طيشرا
 در دتوان   مييمصرف آب زانيم و زمان برآورد نيب نيا در

 ديمف شهير طيمح در مضر يها  نمكتجمع از ممانعت
 ياراض ييآبشو يبرا ازين مورد آب زانيم برآورد .باشد
 يچگونگ ،يشور به اهانيگ تيحساس زانيم به بسته
 يزهكش تيوضع زين و شهير طيمح در نمك امالح تجمع
 & Raj گزارش در ).Oad et al., 2001( دارد ياراض

Nath (1980)، اول وهله در را محلول امالح ييآبشو 
 كه .كند  ميخارج شهير طيمح از يا توده انيجر لهيبوس

 امالح اعظم قسمت خروج جهت آب حجم واحد كي
 .كند  ميتيكفا خاك مرحين از )درصد 90( محلول
 اثر اما استمؤثر يروش چند هر ييآبشو از استفاده

 و خاك ييايميش -يكيزيف اتيخصوص بر ييآبشو
 طور به تاكنون ياريآب فصل طول در محصول عملكرد
 ,.Mostafazadeh-Fard et al)است نشده مطالعه كامل

 سطوح اثرات يبررس قيتحق نيا از هدف لذا .(2008
 بر ييآبشو همراه به ياريآب آب يشور مختلف
 در راتييتغ با آن ارتباط و خاك ييايميش اتيخصوص
 عناصر جذب يچگونگ و هدان عملكرد ياجزا و عملكرد

  .دباش  ميگلرنگ اهيگ در ميپتاس و ميسد
  

  ها  روشو مواد
 قاتيتحق ستگاهيا در 1388 درسال شيآزما نيا

 يلومتريك 65 در واقع رودشت ياراض اصالح و يزهكش
 طول يدارا ستگاهيا نيا .گرفت انجام اصفهان شرق



 65  ... اثر شوري آب آبياري و آبشويي بر خصوصيات :و همكارانكمالي   

 5/32 ييايجغراف عرض ،يشرق درجه 52 ييايجغراف
 ايدر سطح از متر 1500 ارتفاع يدارا و يلشما درجه
 نيانگيم راتييتغ و خشك رودشت منطقه مياقل .دباش مي
 3 تا تابستان در گراديسانت درجه 30 از آن روزانه يدما

 نيانگيم .است ريمتغ زمستان در گراديسانت درجه
 150 منطقه يماتولوژيكل ستگاهيا در انهيسال يبارندگ

 يسر در منطقه يها خاك .است شده گزارش متريليم
 قرار )يرس يلتيس لوم( نيسنگ تا متوسط بافت با ديزرند
   .دارند
 قالب در و شده خرد يها كرت به صورت شيآزما نيا
 .گرفت انجام تكرار چها با يتصادف كامالً يها بلوك طرح

 با آبياري آب كيفيت سه شامل طرح يمارهايت
 Q3=21/11 و Q2=77/8 ،)شاهد( Q1=35/3 هاي شوري
 تيمار دو و اصلي هاي كرت عنوان به متر بر زيمنس دسي

 اساس بر آبشويي :LR1 و آبشويي دونب :LR0 1آبشويي
 هايكرت عنوان به گلرنگ محصول عملكرد درصد 75

 مساحت به كدام هر كرت 24 تعداد .شدند لحاظ فرعي
 نيب فاصله .شدند جاديا )متر 25×5( مترمربع 125
 نيفرورد در كاشت .شد گرفته ظرن در متر 5/0 ها كرت
 شيآزما نيا در رود ندهيزا  رقم گلرنگ و انجام 1388 ماه

 فسفات سوپر ييايميش كود .گرفت قرار يابيارز مورد
 مقدار به اوره هكتار، در لوگرميك 150 زانيم به پليتر

 40 زانيم به يرو سولفات و هكتار در گرم لويك 350
 ذكر به الزم .شد ادهد نيزم به هكتار هر در لوگرميك

 و خاك هيتجز جينتا براساس يمصرف كود زانيم كه است
  .ديگرد استفاده قاتيتحق مركز هيتوص

 از ريتبخ مقدار به گلرنگ يآب ازين براساس ياريآب
 يها كرت هيكل كاشت از بعد .گرفت صورت ريتبخ تشتك

 جوانه از بعد و ياريآب )شاهد( يمعمول آب با شيآزما
 تنش مختلف سطوح اعمال اهان،يگ كامل اراستقر و يزن

 به يورود آب حجم ميتنظ منظور به .ديگرد آغاز يشور
 تأمين يبرا .شد استفاده يحجم يكنتورها از ها كرت
 رودخانه آب از متر بر سزيمن دسي 35/3 يشور با آب

 چاه آب از متر بر سزيمن دسي 77/8 يشور با ،رود زاينده
 منسيز يدس 21/11 يشور با آب و ستگاهيا عميق نيمه

 ستگاهيا عمق كم گودال در موجود آب زه از متر بر
                                                                                  
1. Leaching rate (LR) 

 آب ييايميش اتيخصوص 1 جدول در .شد استفاده
 آب يشور زانيم كه يمواقع در .است شده ارائه يمصرف

 يها آب بيترك از داشت، فاصله مطلوب ريمقاد با ياريآب
 هر در .شد يم هيته نظر مورد يشور با آب مختلف،

 اعمال بدون ياريآب كه ييها كرت در آب زانيم ياريآب
 تشتك از ريتبخ زانيم براساس ،شد مي انجام ييآبشو
 ييها كرت در و گرفت يم صورت ياريآب فاصله در ريتبخ
 درصد 75 يبرا ييآبشو ازين شد مي انجام ييآبشو كه

 ذكر به الزم .ديگرد محاسبه ريز رابطه از گلرنگ محصول
 آب زانيم داشتند، ازين ييآبشو كه ييها كرت در است
 كه شد مي تأمين يآب همان از ييآبشو يبرا يمصرف
  :است دهيگرد اعمال كرت همان در يشور سطح

ECiw  
5 (ECe)- ECiw LR= 

  
 يشور ECe و ياريآب آب يشور ECiw آن در كه
 مقدار در نظر مورد كاهش يبرا خاك اشباع عصاره

 يصورت در ،Weiss (1983) گزارش طبق .است محصول
 بر سزيمن دسي 6/7 خاك كي اشباع عصاره يشور كه
 نيا افتي خواهد كاهش %25 گلرنگ محصول باشد، متر

 مناسب خاك در شده ارائه تحقيقات در كه ستيدرحال
 كاهش يبرا كاليفرنيا، دانشگاه در گلرنگ كشت براي
 11 حدود ECe است الزم گلرنگ محصول مقدار نيهم

  .باشد ترم بر زيمنسدسي
 خاك، نوع و اقليمي شرايط به توجه با حاضر تحقيق در

ECe متر بر زيمنسدسي 10 گلرنگ، %75 عملكرد براي 
 آب براي آبشويي نياز مقدار و استشده گرفته نظر در

 به فوق رابطه از استفاده با موجود هايشوري با آبياري
  :شد محاسبه زير صورت

% 18.7/2 =⇒= LRmdsECiw
 

% 27.21/8 =⇒= LRmdsECiw
 

% 90.28/12 =⇒= LRmdsECiw
    

 در خاك،يي ايميش اتيخصوصگيري   اندازهجهت
 سه در خاك ازيي ها يبردار نمونه فصلي انتها و ابتدا
 صورتمتري   سانتي60-90 و 30-60 ،0-30 عمق
  ).2 و 1هاي جدول( گرفت
 گلرنگ،ي دگيرس زمان در و شيآزما دوره انيپا در
ي ديتول وماسيب زانيم و عملكردگيري   اندازهجهت

 برداشت كرت هر وسط از مترمربع 10 در موجود اهانيگ
  هر  از بوته 10 تعداد زين دانه عملكردي اجزاي برا .شدند
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   حاضري در بررسهاي آبياري ميانگين نتايج تجزيه شيميايي آب -1جدول 
 ميلي اكي واالن در ليتر

SAR بيكربنات كلر سولفات كلسيم و منيزيم  سديم 
 اسيديته

PH 
  لولمجموع امالح مح

TDS (mg/l) 
  الكتريكيهدايت

(dS/m)  
 تيمار

7/11  31 14 16 25 4/4 8/7 2144  2/2  Q1 

3/19  6/69 26 41  50 9/4 6/7 7016 8/7 Q2  
8/22  2/95 35 52 73  2/5 7/7 8968  1/11 Q3  

  
  ) ابتداي فصل كاشتدر(  در بررسي حاضر خصوصيات شيميايي خاك-2جدول 

  برداري عمق نمونه  ميلي اكي واالن در ليتر
 بيكربنات كلر سولفات كلسيم و منيزيم سديم )متر سانتي(

   اشباع خاكعصارهاسيديته 
pH 

  هدايت الكتريكي
(dS/m) 

SAR  

30-0 00/35 6/43 7/33 3/40  6/3 6/7 8/6  5/7 
60-30 5/28 4/41 4/35 30 5/3 6/7 2/6 3/6 
90-60 5/36 39 0/39 30 5/3 7/7 5/6 3/8 

  
 دانه عملكرد ياجزا و انتخاب يتصادف به صورت به كرت

 عناصر ريمقاد زمان نيا در .گرفتند صورت آنها يرو بر
 به يدگيرس مرحله در كلرنگ يها برگ ميپتاس و ميسد

 جهت .شدند يگير  اندازهخشك يريخاكسترگ روش
 استفاده فتومتر فلم گاهدست از عنصر دو نيا يگير اندازه
 از استفاده با شيآزما از حاصل يها داده تينها در .شد
 از ها گراف رسم يبرا و هيتجز SAS يآمار افزار نرم
    .شد استفاده Excel افزار نرم

  

  بحث و جينتا
  خاك شوري بر آبشويي تأثير

 اشباع عصاره شوري تغييرات 3 و 2 يها جدول در
 .است شده آورده كاشت صلف يانتها و ابتدا در خاك

 اولين از قبل دشو  ميمشاهده 2 جدول در كه همانطور
 برابر متر سانتي 90 عمق تا خاك يشور نيانگيم ،ياريآب
 يشور با آب از استفاده .بود متر بر سزيمن دسي 5/6
 زيمنس بر متر سبب كاهش مقادير شوري  دسي3/3

  )در انتهاي فصل كاشت(در بررسي حاضر  خصوصيات شيميايي خاك -3جدول 
مشخصات   تيمار  ميلي اكي واالن در ليتر

 بيكربنات كلر منيزيم كلسيم  سديم تيمار
   اشباع خاكعصارهاسيديته 

pH 
  هدايت الكتريكي

(dS/m)  
  عمق
(cm)  SAR 

00/18 32 60/33 15  40/1 85/7 47/4  30-0  5/4 
10/37 38 10/43 30 00/1 00/8  10/7 60 -30 51/8 T1  Q1LR0  
40/30 30 80/26 29 60/1 06/8 41/5 90-60 85/7 
20/16 29 20/21  21 00/1 34/7 16/4 30-0 25/4 
60/35 48 80/46 33 80/1 92/7 05/7 60 -30 27/7 T2 Q1LR1 
90/38 30 90/29 32 00/5 09/8 14/6 90-60 04/10 
40/48 35 40/35 44 30/3 09/8 42/7 30-0  57/11 
20/60 48 80/48 55 70/1 16/8 77/9 60 -30  29/12 T3  Q2LR0 
60/48 35 80/43 36 10/2 14/8 22/8 90-60 62/11 
00/47 32 60/30 42 20/5  09/8 95/6 30-0 75/11 
00/57 46 20/42 56  30/3 30/8 22/10 60 -30 89/11 T4 Q2LR1 
40/60 40 90/39 54 80/4 08/8 90/9 90-60 51/13 
60/62 45 20/46 51 70/4 10/8 41/10 30-0 20/16 
40/74 42 60/48 64 60/2 02/8 24/11 60 -30 24/16 T5 Q3LR0 
60/69 38 60/39 65 30/2 04/8 75/10 90-60 97/15 
20/65 45 60/50 60 90/3 10/8 40/9 30-0 58/14 
20/70 40 40/45 55 10/3 01/8 98/10 60 -30 80/14 T6 Q3LR1 
70/67 42 90/43 62 10/3 02/8 23/10 90-60  77/14 
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 در طي. متري گرديد  سانتي30-60خاك در عمق 
 طيمح از نمكي اضاف ريمقاد ،ييآبشو ماريت از استفاده

در  گلرنگ شهير تراكم نيشتريبمعموالً ( شهير رشد
 و خارج )Weiss, 1983( استمتري   سانتي0-30 عمق
 در ).3 جدول( افت يتجمعمتري   سانتي60-90 عمق در
 بر سزيمن  دسي21/11 و 77/8(ي شور گريد ماريت دو
مورد  عمق سه هر در نمك تجمع زانيم بر چند هر )متر

ي حد تايي آبشو ماريت از استفاده اما شد افزوده مطالعه
 راها   نمكو بكاهد 0-30 عمق در نمك تجمع از توانست

 از ).3 جدول( دينما منتقل 60-90 و 30-60 اعماق به
 )3 دولج( فصلي انتها در خاكيي ايميش هيتجز جينتا

 دري مهم نقشيي آبشو ماريت كه دشو  ميمشخص
 آن زانيم كاهش سبب داشته، خاك SAR مقدار كاهش

يي آبشو ماريت نيهمچن .ديگردمتري   سانتي60 عمق تا
   و 0-30 اعماق در ميسد ون يمقدار كاهش سبب

 عمق در ميسد مقدار كاهش .ديگردمتري   سانتي60-30
 بر سزيمن  دسي77/8 و 35/3ي شور ماريتي برا 30-0
). 3جدول (بود  درصد 9/2 و  1/11 معادل بيترت به متر

Ismailov (1988)اي در مورد تأثير آبشويي   نتايج مشابه
. بر كاهش مقدار سديم در خاك گزارش كرد

Mostafazadeh et al. (2007) كاهش ميزان SAR و 
 درصد در اعماق مختلف خاك را در 25سديم تا حدود 

  .ه از تيمار آبشويي را گزارش كردنداثر استفاد
  روغن درصد و دانه عملكرد ياجزا عملكرد،
 يشور دهد يم نشان 4 جدول در يآمار هيتجز جينتا

 رقم( گرنگ دانه عملكرد بر يدار  تأثير معنيياريآب آب
 به 31/3 از يشور زانيم رفتن باال با .دارد )رود زاينده

 به دانه كردعمل مقدار از متر بر سزيمن دسي 21/11
 جهينت مشابه ).5 جدول( شد كاسته درصد 4/67 زانيم
 عملكرد كاهش Elias & Kaffka (2002) شيآزما نيا

 اصوالً .اند كرده گزارش يشور ماريت اثر در گلرنگ در دانه
 زانيم در آمده به وجود راتييتغ از يناش دانه عملكرد

 در طبق تعداد ،مترمربع در بوته تعداد ،يديتول وماسيب
 جينتا .است دانه هزار وزن و طبق در دانه تعداد بوته،
 كه دهد مي نشان Kaffka & Kearny (1998) قاتيتحق

 رييتغ قيطر از گلرنك عملكرد بر يشور تأثير نيشتريب
  .است يديتول وماسيب زانيم در

 بر %)1( يدار  تأثير معنييشور شيآزما نيا در

 ،يديتول وماسيب زانيم جمله از دانه عملكرد ياجزا
 هزار وزن و بوته در طبق تعداد مترمربع، در بوته تعداد
 نيا از يشور زانيم رفتن باال با ).4 جدول( داشت دانه
 كاهش به طوري كه شدند كاسته دانه عملكرد ياجزا

 متر بر سزيمن دسي 21/11 ماريت در يديتول وماسيب
 1/71 معادل متر بر سزيمن دسي 31/3 ماريت به نسبت

 و مترمربع در بوته تعداد يبرا كاهش نيا .بود صددر
 درصد 2/60 و 5/63 معادل بيترت به بوته در طبق تعداد
 %)1( يدار  تأثير معنينيهمچن يشور ).5 جدول( بودند

 نيب در ).4 جدول( داشت برداشت شاخص درصد بر
 تا شاهد از يشور زانيم شيافزا با دانه، عملكرد ياجزا

 هزار وزن جزء دو بر متر بر سزيمن دسي 77/8 سطح
 شيافزا نيا .شد افزوده برداشت شاخص درصد و دانه
 و معادل بيترت به برداشت شاخص و دانه هزار وزن يبرا

 به يشور سطح رفتن باال با اما .بودند درصد  11/8
 زين جزء دو نيا مقدار از متر بر سزيمن دسي 21/11

 به شتبردا شاخص درصد از به طوري كه شدند كاسته
 كاسته درصد 3/52 زانيم به هزاردانه وزن و 6/48 زانيم

 Elias & Kaffka نظر اساس بر ).5 جدول( شدند
 بر سزيمن دسي 5/7 تا 7 حد در خاك يشور (2002)

 و ندارد گلرنگ دانه عملكرد كاهش در ياديز تأثير متر
 چيه است ممكن گاهاً مطالعه مورد ارقام به بسته

 مشاهده آنها دانه عملكرد ياجزا و عملكرد در يرييتغ
 نيا در Kaffka & Kearny (1998) نظر با مطابق .نشود
 21/11 سطح در يشور تأثير نيشتريب زين شيآزما

 به مربوط ،رود زاينده رقم گلرنگ بر متر بر سزيمن دسي
 شاخص كاهش سبب امر نيا .بود يديتول وماسيب

 سمنزي دسي 21/11( يشور سطح نيباالتر در برداشت
 قاتيتحق در Mehmet & Ahmet (2003) .شد )متر بر

 آب و خاك يشور كه كردند گزارش گلرنگ يرو بر خود
 نيا دشو  مييشيزا و يشيرو رشد زانيم كاهش سبب

 را دانه عملكرد ياجزا و عملكرد رشد، زانيم امركاهش
   .داشت بدنبال
 دانه روغن درصد بر زين يدار  تأثير معنييشور ماريت

 رفتن باال با ).4 جدول( بود دارا رود زاينده رقم گلرنگ
 از متر، بر سزيمن دسي 21/11 به 35/3 از يشور سطح

 بود درصد 7/56 معادل كاهش نيا .شد كاسته آن زانيم
 كردند گزارش Beke & Volkmar (1995) ).5 جدول(
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 روغن زانيم از خاك يشور سطح شيافزا با همراه كه
  .شد كاسته گلرنگ در دانه
 گلرنگ دانه عملكرد بر شيآزما نيا در ييآبشو ماريت
 ).4 جدول( داشت %)1(داري  تأثير معني رود نديزا رقم
 سبب گلرنگ، محصول درصد 75 بر اساس ييآبشو
 ديگرد درصد 2/11 زانيم به دانه عملكرد شيافزا

 كردند گزارش Kolahchi & Jalali (2007) ).5 جدول(
 مؤثر ياديز زانيم به كخا زدايي شوري در آبشويي كه

 در يزراع اهانيگ عملكرد شيافزا به منجر دتوان  ميبوده،
  .گردد شور يها خاك
 درصد و دانه هزار وزن و برداشت شاخص جزه ب

 زانيم :دانه عملكرد جزء سه بر ييآبشو ماريت روغن،
 در طبق تعداد و مترمربع در بوته تعداد ،يديتول وماسيب

 ييآبشو ماريت ).4 جدول( بودر دا  معني%1 سطح در بوته
 .ديگرد ييآبشو عدم طيشرا به نسبت آنها شيافزا سبب

 تعداد سطح، واحد در يديتول وماسيب شيافزا زانيم
 ماريت در بوته هر در طبق تعداد و مترمربع در بوته
 ،16/15 معادل بيترت به ييآبشو عدم به نسبت ييآبشو

  ).5 جدول( ديگرد درصد 4/6 و 7/8
 شيآزما نيا در ييآبشو ماريت و يشور قابلمت اثر

 يديتول وماسيب زانيم و برداشت شاخص درصد بر تنها
 دانه عملكرد ياجزا ريسا و دانه عملكرد بر ودار  معني

 در كه طور همان ).4جدول( نداشت يدار تأثير معني
 يتمام در ييآبشو ماريت دشو  ميمشاهده 6 جدول
 شيافزا سبب شياآزم نيا در شده اعمال يشور سطوح
  %5 سطح در شيافزا نيا اما ديگرد گلرنگ دانه عملكرد
 وماسيب زانيم نيشتريب نيب نيا در .نبوددار  معني

 بر سزيمن دسي 31/3 يشور( Q1LR1 ماريت در يديتول
 ماريت در آن نيكمتر و )ييآبشو اعمال همراه به متر

Q3LR0 )عدم و متر بر سزيمن دسي 21/11 يشور 
   ).6 جدول( آمد به دست )ييوآبش اعمال

Ame’zketa (1999) سبب يشور كه كرد گزارش 
 يشور نيهمچن دشو  مييزراع اهانيگ عملكرد كاهش

 بوپژه خاك يرينفوذپذ زانيم كاهش به منجر دتوان مي
 كاهش سبب امر نيا .شود يرس بافت با ييها خاك در
 از جهينت در شده، خاك يكيدروليه تيهدا زانيم

 نيا با مقابله يبرا .كاهد يم يزراع اهانيگ عملكرد
 Tedeschi & Dell’Aquila (2005) نظر براساس مسئله
 مؤثر  اريبس  دتوان  ميخاك ييآبشو از استفاده و يزهكش
   تواند سبب خارج كردن يونهاي چرا كه آبشويي مي. باشد

  
  م و پتاسيم و عناصر سدي گلرنگ تجزيه واريانس عملكرد، اجزاي عملكرد دانه-4جدول 

  ميانگين مربعات
درجه   منابع تغييرات

  عملكرد  آزادي
 بيوماس  دانه

  بوته در 
 مترمربع

  تعداد طبق 
  در بوته

  وزن 
 هزاردانه

شاخص 
 برداشت

درصد روغن پتاسيم   سديم

  ns00004/0  ns00010/0  ns34/0  ns03/1  ns13/211  ns00013/0  ns023/0  ns072/0  ns75/0  3  تكرار
  1/808**  309/3**  032/1**  0645/0**  61/724**  17/106**  7/1234**  25/1**  11/0**  2  شوري
 a 6  00017/0  0043/0  78/1  129/0  292/0  00016/0  0529/0  259/0 97/1خطاي 
 ns350/0  ns0006/0  ns027/0  ns 184/0 ns 37/0  98/1**  8/35**  074/0**  0042/0**  1  آبشويي

 ns000007/0  ns0091/0  *7/1  ns 451/0  ns115/0  *00095/0  ns0054/0  ns 046/0 ns 065/0  2  آبشويي×شوري
  b 9  00026/0  0011/0  52/0  183/0  684/0  00016/0  0202/0  26/0  67/0خطاي 

  .دار  درصد و غيرمعني5 درصد، 1دار در سطح احتمال   به ترتيب معنيn.s و * ، **
  

   و عناصر سديم و پتاسيملرنگ گعملكرد، اجزاي عملكرد دانه هايميانگين مقايسه -5جدول 
  روغن  عملكرد دانه  بيوماس  سديم پتاسيم

)ماده خشك ميلي گرم در گرم(  )درصد(
  شاخص برداشت

  )درصد(
  هزاردانه وزن
  )گرم(

  طبق 
  در بوته

بوته در 
  تيمار  )كيلوگرم در مترمربع(  مترمربع

   )زيمنس بر متر دسي(شوري آب آبياري 
42/32  a 42/4  a 387/0  b 317/0  b 40/31  b 76/11  a 05/39  a 104/1  a 35/0  a Q1 
72/29  b 53/3  b 912/0  a 345/0  a 62/32  a 57/9  b 40/27  b 616/0  b 21/0  b Q2 
82/13  c 17/3  b 07/1  a 177/0  c 56/15  c 65/4  c 22/14  c 319/0  c 11/0  c Q3 

  آبشويي
45/25  a 80/3  a 825/0  a 28/0  a 40/26  a 37/8  b 67/25  b 62/0  b 21/0  b LR0 
2/25  a 62/3  a 758/0  a 27/0  a 65/26  a 95/8  a 11/28  a 73/0  a 24/0  a LR1 

  .دار بين آنها است دهنده عدم وجود تفاوت معنيحروف مشابه در هر ستون نشان
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  بر صفات مورد بررسي گلرنگهاي اثر متقابل شوري و آبشويي مقايسه ميانگين-6جدول 
  روغن  عملكرد دانه  بيوماس  سديم  اسيمپت

)خشك ميلي گرم در گرم ماده(  )درصد(
شاخص برداشت

  )درصد(
  هزاردانه وزن
  )گرم(

  طبق در
  بوته

بوته در 
  )كيلوگرم در مترمربع(  مترمربع

  تيمار

37/32  a 60/4  a 4/0  c 330/0  b 15/31  b 27/11  b 95/37  b 014/1  b 334/0  b Q1LR0 
47/32  a 25/4  ab 375/0  c 305/0  c 65/31  ab 25/12  a 15/40  a 194/1  a 363/0  a Q1LR1 
5/29  a 57/3  bc 975/0  ab 355/0  a 52/32  a 22/9  d 67/25  d 561/0  d 199/0  c Q2LR0 
95/29  a 50/3  bc 85/0  b 335/0  ab 72/32  a 92/9  c 12/29  c 672/0  c 224/0  c Q2LR1 
72/13  a 22/3  c 10/1  a 170/0  d 55/15  c 62/4  e 37/13  f 296/0  f 100/0  e Q3LR0 
92/13  a 12/3  c 05/1  a 185/0  d 57/15  c 67/4  e 06/15  e 341/0  e 127/0  d Q3LR1 

  
سديم و كلر از محيط ريشه و جلوگيري از خسارت آنها 

  .به گياهان شود
  ميپتاس و ميسد عناصر
 نشان 4 جدول در شده ارائه يآمار هيتجز جينتا

 زانيم بر يدار  تأثير معنييورش مختلف سطوح دهد مي
 يها برگ در ميپتاس و ميسد عناصر تجمع و جذب
 يباال غلظت كه كرد اعالم Kuiper (1984) .دارد گلرنگ
 همانند يعناصر انتقال و جذب بر شهير طيمح در نمك
Ca2+ و K+ نشان زين شيآزما نيا جينتا .گذارد يم تأثير 
 عنصر جذب بر %)1 سطح( يدار  تأثير معنييشور داد
 كاسته ها برگ در آن زانيم از و دارد گلرنگ در ميپتاس
 21/11 يشور سطح در ميپتاس كاهش زانيم .دشو مي

 متر بر سزيمن دسي 35/3 به نسبت متر بر سزيمن دسي
   ).5 جدول( بود درصد 2/28 معادل

 زانيم شيافزا باعث ميپتاس خالف بر يشور تنش
 زانيم بر يورش سطح رفتن باال با .شد ميسد جذب
 .شد افزوده گلرنگ يها برگ در ميسد تجمع و جذب

 نيانگيم با متر بر سزيمن دسي 21/11 يشور ماريت
 ماريت و نيشتريب  خشك ماده گرم در گرم يليم 07/1
 در گرم يليم 39/0 نيانگيم با متر بر سزيمن دسي 35/3
 برگ در ميسد زانيم نيكمتر يدارا خشك ماده گرم

 و يكيولوژيب يهاسميمكان تاكنون ).5 جدول( بودند
 شناخته يخوب به اهانيگ در يشور به تحمل يمولكول
 حد تا يشور به تحمل كه شده معلوم اما است نشده

 جذب شيافزا و ميسد جذب كاهش با مرتبط ياديز
   ).Hendawey, 2009( دباش  ميميپتاس

 و يشور متقابل اثر و ييآبشو ماريت شيآزما نيا در
 ميسد عناصر تجمع و جذب بر يدار أثير معني تييآبشو

 هر ).4 جدول( نداشتند گلرنگ يها برگ در ميپتاس و

 جذب شيافزا و ميسد جذب كاهش سبب ييآبشو چند
 يآمار لحاظ از جذب در راتييتغ نيا اما ديگرد ميپتاس
 دشو  ميدهيد 3 جدول در ).5 جدول( نبودنددار  معني

 )متر بر سزيمن دسي 21/11( باال يها يشور در يحت كه
 طيمح در ميسد وني تجمع زانيم كاهش سبب ييآبشو

 كاهش نيا .ديگرد )يمتر سانتي 60 عمق تا( شهير
 را ميپتاس جذب بردن باال يبرا الزم طيشرا ميسد

 آن تجمع زانيم رفتن باال سبب و نمود فراهم درگلرنگ
  .ديگرد ها برگ در

 شيآزما نيا در آمده به دست جينتا اساس بر
 عملكرد بر يدار  تأثير معنييشور كه كرد انيبتوان  مي
 باال با .دارد رود نديزا رقم گلرنگ دانه عملكرد ياجزا و

 بر سزيمن دسي 21/11 به شاهد از يشور زانيم رفتن
 در كاهش نيا .شدند كاسته دانه عملكرد ياجزا از متر
 نيب در .ديگرد دانه عملكرد كاهش به منجر تينها

 زانيم بر را تأثير نيشتريب يشور دانه، لكردعم ياجزا
 نيا در ييآبشو ماريت از استفاده .داشت يديتول وماسيب

 همانند نمك امالح تجمع از توانست يحد تا شيآزما
 نيا  .بكاهد يمتر سانتي 0-30 عمق در بخصوص ميسد
 عصاره يكيالكتر تيهدا و SAR مقدار كاهش سبب امر

 با .ديگرد يمتر تيسان 0-30 عمق در خاك اشباع
 بر سزيمن دسي 21/11 به شاهد از يشور زانيم شيافزا
 بر و كاسته گلرنگ يها برگ در ميپتاس مقدار از متر
 در ييآبشو ماريت از استفاده .شد افزوده ميسد زانيم

 از توانست يحد تا شده اعمال يشور سطوح يتمام
 در ميسد جذب يشيافزا و  ميپتاس جذب يكاهش روند
 سطح نيباالتر در ييآبشو ماريت نرويا از .بكاهد اه برگ
 ريمقاد شيافزا سبب شيآزما نيا در هشد اعمال يشور
     .ديگرد گلرنگ دانه عملكرد و عملكرد ياجزا
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