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 چکیده 
دارد. هدف   آبخیز ه یحوزه بیالن آب در مط لعه بزرگی بسییی ر نقش هیدرولوژیک چرخه مهم یاجزا از یکی عنوان به تعرق تبخیر و

نسیب  به ییطوم مخف ش ریوری آب و ت  یر ییطر ریوری آب آبی ری بر مقدار    Atriplex canescensپژوهش ح ضیر بررییی واشنش گی ه  

حداشثر تحرل ریوری گی ه    %75و    %50   %25ب رید. به ای  منوور چه ر تیر ر فی،ر   تبخیر و تعرق واقعی در ریرای  ییسییرفری می

در یییه تکرار در نور گرهفه ریید.    ش رید یییدیم  نرک  دیییی زیرنس بر مفر 8/58و    2/39   6/19آتریپ کس ش نسیینس مع دب ب  فیی،ر   

ب    لیفر آب  5تریپ کس ش نسیینس ش یی  ریید. هر دو ه،فه یکب ر  آییسیییرفره  در گ خ نه مسییفقر رییده و در هر ییسیییرفر دو بوته  

  مرداد  24ت    1397ایی،ند 15گیری تبخیر و تعرق ب  توزی  ییسییرفره  از ت ری   به هر ییسییرفر اضی هه رید. اندازه  ه ی ذشر ریدهریوری

ه  وزن اندامه ی هوایی و زیرزمینی گی ه ن  ب  ه فی ه زم نی یک ه،فه در ووب دوره روی یی گی ه انم ش رید. پس از اتر ش آزم یش  1398

    دییی زیرنس بر مفر  8/58گیری رید. نف ی  ن ی ن داد ب  اهزایش ریوری آب آبی ری از فی،ر ت  هر تیر ر به فیور  تر و خ یک اندازه

در    داریت، و  معنیدییی زیرنس بر مفر    8/58  ریوریو  و بی  تیر ر ری هد     ی ه لیفر ش هش   84/2به    94/3از  خیر و تعرق  میزان تب

به ترتیب وزن خ یک  دییی زیرنس بر مفر    8/58و    2/39   6/19. ب  اهزایش میزان ریوری از تیر ر فی،ر به  داری وجود    درفید 5ییطر  

آتریپ کس ش نسینس  ب  ریرای  تحقی  ح ضیر    نسیب  به ری هد اهزایش داریفه ایی . بن برای   %  55/11و    %87/41%    13/20انداش هوایی  

 بی فری  مقدار انداش خ ک هوایی را تولید شرده ای .  زیرنس بر مفردیی  2/39در روری  

 وزن ری ه  ییسیرفر  وزن خ ک گ خ نه   تولید     :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
وری ش ی ورزی و  ریوری یکی از عوام ی ایی  شه بهره

. تقریب ً  ]3[شند  زیس  را در یرایر جه ن تهدید میمحی 

نیری از اراضیی تح  آبی ری جه ن در معر  خطر ریوری  

تواند ب  ایم د یک  رییور رییدن خ   می  .]25[قرار دارند  

ییری اخفالی  مف بولیکی ن ریی از یری  یونی  خ کی و  

شربود مواد مغذی  عر کرد و شی،ی  محصیوی  زراعی را  

ه ی  در مقی بل  گونه  .]7[توجهی ش هش دهد  به میزان ق بل

ه ی ی زگ ری مفعددی را برای مق ب ه ب   ه لوهی  ایفراتژی

. ریییوری یکی از  ]3[انید  داده  هی ی ریییور توییییعیهمحی 

تری  عوامیل محیطی ایییی  شیه بی عیر شی هش ررییید   مهم

ه ی گی هی  . گونه]13[ریود  وری گی ه ن میتوییعه و بهره

یی لی و درجه  ب  تحرل ب یتری نسیب  به ریوری  خ یک 

محی  در  مثییل  تولییید  برای  محی    بیی یی  هیی ی  حرار  

 .تر هسفندموه   خ ک و نیره خ ک 

از آن را اراضی   ه ی بزرگیر م  شه بخشدر ش ور پهن و

بی ب نی نسیبف ً ریور هراگرهفه ایی   مسیئ ه ریوری در رابطه  

 گیرد.ب  گی ه ن رییورپسییند ب ید بی ییفر مورد توجه قرار  

جه  دیفی بی به عر کرد مط وب در ررای  تنش روری   

ه  یکی  آتریپ کس .به گی هی ب  مق وم  من ییب نی ز ایی 

ب ریند شه عالوه  ن خ نواده ایی،ن جی ن میتری  گی ه از مهم

تنوع گونیه بیه خوبی بر  را  ای  ریییرای  مخف ش محیطی 

بیه ییییبیب داریییف  پروتئی  شی هی   تحریل می نری ینید. 

ه ی مخف ش  خوراشی  ررید ییریع و یی زش ب  محی خوش

مالحویه  اهریی  خی فیییی در منی و   و تولیید ع وهیه قی بیل

آتریپ کس دارای  ه ی بوته .ندخ ییک و شویری پیدا شرده ا

هی  امکی ن تحریل تی  یر هی یی هسیییفنید شیه بیه آنیییی زگی ری

دهد  ه  را میه  و ب ه ن مط وب نرک ی  دهع آن از ییی وب

ای شیه قی در بیه هی ی ع وهیه؛ بنی برای   نسیییبی  بیه گونیه]8[

تواننید در  مقی ب یه بی  نریک موجود در خی   نیسیییفنید می

برای   خ ک یک منبع تغذیه تکری یررای  خ ک و نیره

 .]19[داش و حیوان   وح ی هراهم شنند  

عر کرد گیی هی ن مخف ش در مقی بیل آبیی ری بی  آب ریییور  

 5/16و   2/5مف، و  ایی . مط لعه آبی ری ب  ییطوم ریوری 

بر مفر بر خصیییوفییییی   ع وهیهدییییی  ای گیی ه  زیرنس 

Kochia scoparia   ای ن ی ن داد اهزایش  در ریرای  مزرعه

درفیییدی  6/2و    5/4ریییوری آب آبیی ری موجیب اهزایش  

پذیری  تحرل  .]12[عر کرد ع وهه خ یک و ع وهه تر رید  

بیه تنش ریییوری در   Atriplex leucoclada گونیه مرتعی

و   400 300 200 100ه ی فی،ر   چه ر ییطر بیییی    و 

هی ی  ن ییی ن داد در   وی   NaCl  می ی مویر نریک   500

می یییی میییویر  وزن تر و خ ک   300و  100 200ف،ر   

ه ی نسیب   انداش هوایی و ری یه  نسیب  وزن برگی  مفل،ه

  ییطر برگی  ییطر ویژه برگی  ارت، ع گی ه و ییطر برگی

نسب  به ر هد اهزایش ی هفه  ام  اهزایش روری بییییش از  

ه ی  دار ر خصهمی ییی مییویر موجییب شیی هش معنی 300

ریوری آب در چه ر ییطر    ت  یر تنش  .]14[ردد  گررید می

تعرق   و  دیی زیرنس بر مفر  بر تبخیر 5/7و   3/5  5   2/1

ه ی ریوری ب  ش هش  ای بی نگر آنسی  شه تنشذر  ع وهه

ای بر مقدار تبخیر  ضییریب تنش تبخیر و تعرق  ا ر ش هنده

و تعرق گی ه دارد. هرچنی  میزان تبخیر و تعرق و عر کرد  

ب ب  اهزایش رییوری ش هش پیدا شرده اییی . لذا ب   محصییو

توان از مصیرف تعیی  فیحیر نی ز آبی گی ه تح  تنش  می

در بررییییی ا را  تنش  . ]24[روییه آب ج وگیری شرد  بی

گییونییه   دو  رریییید  بییر   و   Atriplex halimusرییییوری 

A. nummularia    دریی هفنید شیه ررییید مط وب برای گونیه 

A. halimus    گیونییه   600در بیرای  و  نیرییک  میویر   مییی یی 

A. nummularia    اهفید می ی مویر نریک ات،ی ق می 300در  

 ییییطوم پ یی  ریییوری ت  یر زی دی در ررییید گیی ه    .]4[

A. lentiformis   هی ی بی یتر موجیب شی هش  نیدارد  امی    وی

. مط لعه ا را  ]5[  رییودتوده میه  و زیسیی ووب ری ییه

بر   dS/m  7و    5   4  3   2   65/0ییییطر ریییوری    6تنش  

   Spinacia oleraceaمیزان تبخیروتعرق و پ رامفره ی گی ه
ای ن ی ن داد ریوری خ   ب   در ریرای  محیطی و گ خ نه

فیور  خطی اهزایش ی ه . ب   اهزایش ریوری آب آبی ری به

 35/1رییوری خ   میزان مصییرف آب    dS/m 1/1اهزایش  

ا را  ارزیی بی   .]28[درفییید برای ایییی،نی ی شی هش یی هی   

آبیی ری بی  آب ریییور بر میزان تبخیر و تعرق در اراضیییی  
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خورده تح  ش ی  ه ،ل تند ن ی ن دادند ب  اهزایش  ریخم

هدای  هیدرولیکی میزان تبخیر و تعرق ییی عفی  رییب نه   

. نف ی  مط لعه  ]21[  روزانه  هصیی ی و تمرعی ش هش ی ه 

ا ر ریوری و رژیم آبی ری روی ررید ریح ن رییری  بی نگر 

دار عر کرد ب  اهزایش میزان ریییوری بود و ب   ش هش معنی

ه  نسییب  به اهزایش میزان رییوری ش هش رریید ری ییه

اییییف، ده از آب ب  ییییطوم   .]6[ه  چ یییرگیرتر بود برگ

  Allium schoenoprasumمخف ش روری برای آبی ری گی ه  

ن  ن داد وزن خ ک برگ ت زه  ارت، ع بوته  تبخیر و تعرق 

ف، ده از آب به وضیوم تح  ت  یر ریوری قرار  وری ایی و بهره

گیرد. عر کرد نسیییبی گیی ه بیه ازای اهزایش هر واحید  می

 .]2[ی بد  درفد ش هش می 19/6روری خ   

جنس آتریپ کس دارای چندی  گونه گی هی اییی  شه  

ه یی ب  ریوری زی د  رووب  و درجه حرار   در اشویییسیفم

س یک گی ه  . آتریپ کس ش نسییین]23[شنند  ب ی ررییید می

بی  ریییوری و بوتیه ای نیریه چوبی بی  ییییی زگی ری عی لی 

یی لی ایی  شه به وور گسیفرده در من و  ریور و خ یک 

. از ای  گیی ه برای شنفرب  ]10[شنید  خ یییک ررییید می

بخ یی مرتع در من و  تح  ت  یر نرک و هریی یش و توان

 ریییده اییییف،ی ده ریییده ایییی . عالوه بر ای    تخرییب

A. canescens  ای جذاب برای بی یفر  یک محصیوب ع وهه

آن   بی ییوعم بودن و ارزش  یذایی  هی  بیه دلییل خوشداش

عنوان گیی هی مقی وش بیه بیه  A. canescens[.  20[ایییی   

ریوری در بی یفر من و  ش یور جه  افیالم مراتع اییف، ده  

پرورش ی هفه و   نه لسییف نه ی گی ه در  رییود. ابفدا بوتهمی

اوب انفق ب    ریود  در یی بقل میپس از ررید به عرفیه منف

به عرفییه نیز گی ه نی ز به آبی ری دارد. اگر بفوان آیییف نه 

تحرل رییوری گی ه را تعیی  شرد شه ب  وجود رییوری آب  

هی ی بی  شی،یی   توان از آبعر کرد گیی ه شی هش نیی بید می

تر نیز برای آبیی ری اییییف،ی ده شرد شه ای  امر موجب پ یی 

 تعیی  برای ویییی ه تری . ییی دهگردده  میش هش هزینه

اییی .  ییسیییرفر شوچک  مقی س واقعی در و تعرق تبخیر

 معفبر و مسیفقیم روش یک  عنوانبه ییسییرفر از اییف، ده

 .]18[ب رد  می تعرق مطرم و برآورد تبخیر

هی ی بی  توجیه بیه بحران آب در ایران و ریییوری خی  

منی و  بی  تبخیر و تعرق زیی د  پژوهش حی ضیییر بی  هیدف 

بررییی واشنش گی ه آتریپ کس ش نسینس نسیب  به ییطوم  

مخف ش رییوری آب و تعیی  بهفری  یییطر رییوری آب  

آبی ری ب  بهفری  عر کرد روی ییی و شرفری  میزان تبخیر  

ایفقرار در زمی  اف ی شه    اوب  در نه لسف ن و ی بو تعرق  

 .ب ردمیبی ری دارد   گی ه نی ز به آ

 

 ها. مواد و روش2
 15حیدریه از  پژوهش ح ضیر در گ خ نه دان یگ ه ترب 

انم ش گردید در ای     1398  مرداد م ه 24ت     1397  اییی،ند

و دم ی گ خ نه در حد  گ خ نه ییییسییفم تهویه وجود دارد  

دم ی محی  و رووب  نسیییبی ه ییی ی در حد مفویییی   

. در ای  پژوهش تنویم ریید(  %40رووب  ترب  حیدریه )

( ب  یک نوع  1دار )ریکلییسییرفر از نوع زهکش 12تعداد  

هی  تهییه رییید  پر  از نهی لسیییفی نی شیه بوتیه  (1)جیدوب  خی  

عیدد    9عنوان رییی هید و  عیدد ییسییییرفر بیه  3گردیید و  

ییسییرفر برای ییه تیر ر ریوری مورد اییف، ده قرار گره .  

نهی ب   دو  هر ییسییییرفر  در  بی    A. canescensییییپس 

 15ه ی یکسیی ن ش یی  گردید و به مد  یک م ه از  اندازه

اییی،ند ب  آب رییهری )بدون اعر ب تیر ره ی   15بهر  ت  

ه ی ش یی  رییده  مخف ش رییوری( آبی ری گردید ت  نه ب

آب جه  رروع آزم یش  ایفقرار پیدا شنند و به ررای  ایده

 بریند.

در ای  تحقی  گونیه مورد نور در چهی ر تیری ر فییی،ر   

ترتییب  حیداشثر تحریل ریییوری گیی ه  بیه  %75و    50%   25%

  دییی زیرنس بر مفر 8/58و  2/39   6/19مع دب ب  فی،ر   

عدد ییسیییرفر در محی    12در یییه تکرار  در داخل    ]9[

گ خ نه ش یی  ریید. نرک مورد ایییف، ده برای تیر ره ی  

گیری تبخیر و تعرق بی   ریییوری ش ریید ییییدیم بود. انیدازه

 24اییی،ند ت    15( از ت ری   1)رییکل  توزی  ییسیییرفره   

مرداد )زم نی شه گی ه ن ریروع به خ یک ریدن شردند( ب   

 ای در ووب دوره روی ی گی ه انم ش رد.ه ف ه زم نی ه،فه
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 کشی الیسیمترها و وزن  هااستقرار گیاه در الیسیمتر. 1شکل 

 

 خصوصیات خاک الیسیمترها .1جدول 

 pH ب ه  خ   
EC 

(ds/m) 
N 

(ppm) 
P 

(ppm) 
K 

(ppm) 

 358 27 05/0 1/8 8 لوش یی فی

 

در  بی  لیفر    5آبیی ری بی  هی فییی یه زمی نی هر دو ه،فیه بیه مقیدار  

و   ]22[( Kc=  0/ 37)   آتریپ کس   ضییریب گی هی   نور گرهف  

  1461/ 3مقدار تبخیر تعرق پف نسییل یی ینه ترب  حیدریه ) 

میی نفیییر   پنیر   هیی او  روش  بییه  هر     ]26[میی یییریفیر(  برای 

ب  توجه به حمم شم ییسیییرفره  و ییسیییرفر انم ش ریید. 

اضیی هه رییدن مرتب نرک به خ    رییوری خ   به حد 

زی دی اهزایش ی ه  شه منمر به خ ییک رییدن گی ه ن در  

پس از یک م ه رییید  بن برای  ب  تکرار  ییییری اوب آزم یش  

به منوور آب ییویی نرک هر یییه ه،فه آبی ری ب  ه   آزم یش 

 ریهری اعر ب تیر ره ی مخف ش یک ب ر تر ش تیر ره  ب  آب 

آبیی ری ریییدنید. اولی  آبیی ری بی  اعری ب تیری رهی ی مخف ش  

رییوری زم نی آ  ز ریید شه خ   داخل ییسیییرفره  ش ماًل  

ه  ظ هر گردید. بعد از به آب در نه ب   خ ییک بود و آ  ر نی ز 

گیری و اورین ن از خ یک ریدن ش مل  اتر ش شل دوره اندازه 

ه (  ییسیرفره  وزن گردید ت  وزن خ لص  خ   )بدون نه ب 

خ   به دییی  آید و ب  شم شردن وزن خ لص خ   از وزن 

گیری وزن خ لص هر  اولیه ییسییییرفره  قبل از اولی  اندازه 

یک م ه ایفقرار به دی  آمد شه به عب رتی وزن نه ب بعد از 

بی رییید. برای توزی  گیری می اولییه نهی ب قبیل از اولی  انیدازه 

شی وگرش و  200ه  از ترازویی ب  حداشثر ظرهی   ییسییییرفر 

گیری   گرش ایییف، ده ریید. بعد از پ ی ن دوره اندازه   20دق   

ه ی  ه ی داخل ییسییرفره  )تیر ر انداش هوایی و ری یه نه ب 

به فیور   مخف ش( قطع گردید و بعد از انفق ب به آزم ی یگ ه  

ترازوی نیز ب  خ یک    تر و پس از خ یک شردن در آون وزن 

 وزن گردید. گرش  ب  دق  یک فدش  

و  تبخیر و تعرق  مقیدار  میی نگی   ی  جهی  مقی یسییییه

عر کرد گی ه ریی مل رریید انداش هوایی و ری ییه وی دوره  

در تیر ره ی مخف ش ریوری  از آن لیز واری نس یک  روی یی  

اهزار  ایف، ده رد. به ای  منوور از نرشورهه و آزمون دانک  

SPSS 22 .ایف، ده رد 

 

 نتایج. 3
حمم تبخیر و تعرق مح ییبه ریده به لیفر را   2ریکل  

ه ی مخف ش ریوری ن ی ن  برای تیر ردر وی دوره آزم یش  

 دهد.می
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 گیری در تیمارهای مختلف شوری تغییرات تبخیر و تعرق در طی دوره اندازه. 2شکل 

 

تغییرا    اهزایش ریییوری  تعرقبی   و  تبخیر  در    حمم 

را    نویی ن  شرفری     درفید حداشثر تحرل ریوری 75  تیر ر

گیری از خود ن ی ن داده ایی  و تیر ر  اندازه  مد در وی  

گیری  آب مقطر بی یییفری  نویییی ن را در وی دوره اندازه

  ب ریید.دهنده تبخیر زی د از آن میدارییفه اییی  شه ن یی ن

وزن اولیه  ن  ن داد   یک ورهه  نف ی  آزمون تمزیه واری نس

یر ره ی مخف ش  گی ه ن ش ریفه ریده در ییسییرفره  در ت

بی    درفییید اخفالف معنی داری ندارند . ام  5در ییییطر  

نویر   از  آبییی ری  آب  ریییوری  مخیفی یش    حمیم تییریی رهیی ی 

خ یک انداش هوایی  وزن خ یک ری یه    تبخیروتعرق  وزن

داری  اخفالف معنی  %5وزن تر گیی ه و تولیید در ییییطر  

 (.2جدوب  )  وجود دارد

 نتایج آزمون تجزیه واریانس مقایسه میانگین متغیرهای مورد بررسی .2جدول  

 یطر معنی داری  Fآم ره  مفغیر

 ns89/0 194/0 وزن اولیه گی ه 

 000/0** 099/9 و تعرق  حمم تبخیر

 039/0* 516/4 وزن خ ک انداش هوایی )گرش( 

 640/0* 588/3 وزن خ ک ری ه )گرش( 

 008/0** 143/8 ( وزن تر گی ه) گرش 

 003/0** 44/11 تولید )گرش( 

 دار نیس  اخفالف معنی nsو  %1دار در یطر معنیاخفالف : **    %5دار در یطر معنیاخفالف *: 

 

( جییدوب  تعرقمییی نگی   (  3در  و  تبخیر  وزن     حمم 

و خ ییک ری ییه  وزن تر گی ه  خ ییک انداش هوایی  وزن 

و   A. canescens  تولیید تیری رهی ی مخف ش ریییوری  در 

مق یسییه می نگی  بی  تیر ره ی مورد برریییی بر اییی س  

ریده ایی . نف ی  بی نگر آنسی  شه  آزمون دانک  ن ی ن داده  

اهزایش ریوری ب عر اهزایش رووب  و ش هش تبخیر ریده  

م موجود   و  امال آبی ری ب  آب ریور ب عر اهزایش ایی .

ریده و پف نسییل جذب آب تویی  گی ه را ش هش    در خ  

وزن  .  ]24[دهید در نفیمیه تعرق گیی ه شی هش می یی بید  می

خ یییک انداش هوایی گی هی ب  اهزایش میزان ریییوری آب  
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آبی ری روند اهزای یی داریفه ایی  شه ای  میزان در تیر ر  

 ریوری به بی یفری  مقدار خود حداشثر تحرل  درفید   50

ن  ریییییده و ییییپس ب  اهزایش ریییوری وزگرش(    67/80)

درفییید حیداشثر    75خ یییک انیداش هوایی گیی ه در تیری ر  

گرش ریییده    43/63و به مقدار    ی هفهش هش    تحرل ریوری

یم و ش ر در مح وب خ   ب عر  ه ی ییداهزایش یون ایی .

ریود شه جذب آب و یی یر امالم  بروز ییری  در گی ه می

شنید و بی عیر شی هش ررییید گیی ه  مورد نیی ز را مخفیل می

می نگی  وزن خ ییک ری ییه  وزن تر گی ه هرراه   رییود.می

درفیید   50آتریپ کس ش نسیینس ت  یییطر    ری ییه و تولید

 ی بد.روری اهزایش ی هفه و یپس ش هش می

 میانگین وزن الیسیمترها، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، وزن تر گیاه و تولید  نتایج مقایسه. 3جدول 

 با آزمون دانکن  شور در چهار تیمار آبیاری با آب

 

 تولید  

 )گرش( 

 وزن تر گی ه 

 )گرش( 

وزن خ ک ری ه  

 )گرش( 

وزن خ ک انداش هوایی  

 )گرش( 

حمم تبخیر و تعرق  

 )لیفر( 
 روری  تیر ر

(ds/m) 

b 58/23 b 25/83 b 72/12 b86/56 a94/3 0 

a 8/68 a 08/126 ab 02/14 ab31/68 b34/3 6/19 
a 21/86 a 54/142 a 81/17 a 67/80 ab63/3 2/39 

a 1/70 a 1/128 ab 66/14 b43/63 c84/2 5/58 

 ب  یکدیگر ت، وتی ندارند.  %5حداقل دارای یک حرف م فر  هسفند در یطر  شه ه یی  می نگی  یفوندر هر 

 

حمم تبخیر و  هی ی مربو  بیه  مقی یسیییه میی نگی  داده

در تیر ره ی مخف ش رییوری ن یی ن داد شه اهزایش   تعرق

درفید   75ریوری ب عر ش هش تبخیر ریده ایی . تیر ر  

درفییید   25و تیری ر    لیفر 84/2حمم  ریییوری بی  میی نگی   

بی  میی نگی    بیه وور   لیفر  94/3حممریییوری  هر شیداش 

جیداگی نیه در ییک گروه قرار گرهفنید و نسیییبی  بیه تیری رهی ی  

شه  درح لی  .دارییفند  %5داری در یییطر  دیگر ت، و  معنی

درفیید رییوری به ترتیب ب  می نگی    50تیر ر آب مقطر و  

داری  نسیییبی  بیه یکیدیگر ت،ی و  معنی  لیفر  63/3و    94/3

وزن خ یییک انداش    نداریییفند و در یک گروه قرار گرهفند.

  گرش(  67/80)درفییید ریییوری 50هوایی مربو  به تیر ر  

ت، و    درفیید رییوری 75نسییب  به دو تیر ر آب مقطر و 

از خود ن ی ن داد و ب  تیر ر    درفید 5داری در ییطر  معنی

وزن خ یک   داری نداری .درفید ریوری ت، و  معنی 25

داری در دو  ره ی مخف ش از لح ظ معنیری یه گی ه در تیر 

درفید   50شه تیر ر  ووریگروه مخف ش قرار گرهفه ایی  به

داری  درفید ت، و  معنی 75و  25ریوری ب  تیر ر ریوری  

از خود ن ی ن نداده ایی  ولی ب  تیر ر  درفید   5در ییطر  

وزن    دارد.  درفید 5داری در ییطر  آب مقطر ت، و  معنی

مخف ش  د  تر گیی ه تیری رهی ی  قرار  در  دو گروه مخف ش  ر 

درفییید ریییوری بی    50شیه تیری ر  ووریگرهفیه ایییی  بیه

داری نسب   درفد ت، و  معنی 75و  25تیر ره ی روری 

بیه یکیدیگر نیداریییفنید و در ییک گروه قرار گرهفنید ولی بی   

  دارند.  درفید  5داری در ییطرتیر ر آب مقطر ت، و  معنی

 % 75و   50  25ر ب  تیری ره ی  تولیید گیی ه در تیری ر آب مقط

داری  ت،ی و  معنی  %5ییییطر    درحیداشثر تحریل ریییوری  

  67/80)بی یفری  مق دیر وزن خ یک انداش هواییداری . 

ری ییییهگرش( خ ییییک  وزن  تر گرش(    81/17)     وزن    

مفع   بیه تیری ر  گرش(    21/86)و تولیید    گرش(  54/142)گیی ه

حیداشثر تحریل ریییوری بود و شرفری  مقی دیر ای     50%

گرش    25/83گرش     74/12گرش     86/56بیه ترتییب  غیرهی   مف

تیر ر آب مقطر م ی هده رید. بی یفری     گرش در 58/23و 

در تیری ر آب  لیفر(    94/3)مقیدار تبخیر و تعرق  میی نگی   

آن     درفیییید   75در تیری ر  لیفر(    84/2)مقطر و شرفری  

 حداشثر تحرل روری ات، ق اهف د.
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 گیری و نتیجه  بحث. 4
  دییی زیرنس بر مفر 8/58ب  اهزایش ریوری از فی،ر ت   

میزان تبخیر و تعرق ییسییرفره ی تح  ش ی  آتریپ کس  

شیه در تیری ر آب مقطر  ووریشی نسییینس شی هش یی هی  بیه

و   و به عب رتی بی ییفری  تبخیر  حممبی ییفری  تغییرا   

حمم  درفید ریوری شرفری  نویی ن   75و در تیر ر   تعرق

شه بی نگر ش هش میزان تبخیر   م ی هده رید  تبخیر و تعرق

نسییب  به ییی یر تیر ره ی مورد آزم یش در ای  پژوهش 

بوده ایی . به عب رتی ب  اهزایش میزان ریوری در تیر ره ی  

   ]24[  مخف ش تبخیر و تعرق شی هش پییدا شرد شیه بی  نفی ی 

اهزایش ریوری  مط بق  داری . ]21[و  ]28[   ]17[   ]15[

آزاد آب رییده و گی ه   ب عر ش هش ه یی ر ایییرزی و انرژی

برای بدیی  آوردن مقدار م یخص آب ب ید انرژی بی یفری  

مصییرف آب  و میزان  درنفیمه تعرق گی هی     مصییرف نر ید

یی بید. شی هش مصیییرف آب  اییییف،ی ده از آب بی  شی هش می

بدون اینکه ا را  من،ی     تر و رییوری بی ییفرشی،ی  پ یی 

جویی  تواند ب عر فیرههداریفه ب رید  میدر عر کرد گی ه  

ه ی عر ی   افییالم مراتع در مصییرف آب و ش هش هزینه

 اولیه ایفقرار گی ه ن رود.  در ی ب

دیییی   19/ 6ب  اهزایش میزان رییوری از مقدار فیی،ر به  

درفییید    20/ 13وزن خ یییک انیداش هوایی   زیرنس بر مفر 

دیییی   39/ 2اهزایش دارییفه اییی  و ب  اهزایش رییوری به  

درفییید    18/ 09وزن خ یییک انیداش هوایی    زیرنس بر مفر 

 41/ 87اهزایش داریفه ایی  شه نسیب  به تیر ر آب مقطر  

اییی  و در نه ی  ب  اضیی هه    درفیید اهزایش عر کرد دارییفه 

 21/ 37ش هش   دییی زیرنس بر مفر  58/ 8ی ت  شردن ریور 

نسب  به تیر ر    د وزن خ ک انداش هوایی درفدی در عر کر 

دهد ب  م  هده رد شه ن  ن می  دیی زیرنس بر مفر  39/ 2

ب  توجه به ریور پسیند بودن ای  ت  یک حدی  اهزایش ریوری 

اهزایش و ییپس   گی ه عر کرد وزن خ یک انداش هوایی گی ه 

ش هش   یییبب به شند شه  ش هش پیدا می ب  اهزایش رییوری 

د. ریوری آب آبی ری ب  ب ری ق ب ی  جذب آب تویی  گی ه می 

اهزایش مقدار امالم مح وب در خ   ب عر ش هش پف نسییل  

اییییرزی و در نفیمیه شی هش انرژی پفی نسیییییل شیل خی   

شند شه ب  رییود و در نفیمه عر کرد گی ه ش هش پیدا می می 

 برای   گی ه ن ریورپسیند مط بق  دارد.   ]1[و    ]6[   ]17[  نف ی  

 ام     ]11[رریید و نرو خود نی ز مبرش به ش رور یییدیم دارند  

از حید  قرارگیری ووینی مید  در معر  ریییوری   بیش 

در ووب دوره ررید ییبب اهزایش تمرع ریوری تحرل گی ه  

ریود. در ای  ریرای  ییطر  در برگ و پیری زودرس برگ می 

شنید و ییییبیب  برگ گیی ه بیه مقیدار زیی دی شی هش پییدا می 

ریییود و در نفیمه میزان  هفویییینفزی گی ه می ش هش توان 

بی  اهزایش    یی بید. می ده خ یییک انیداش هوایی گیی ه شی هش می 

وزن  دیییی زیرنس بر مفر  19/ 6میزان رییوری از فیی،ر به  

ررید داریفه و ب  اهزایش  درفید   10/ 2خ یک ری یه گی ه  

وزن  دیییی زیرنس بر مفر  39/ 2اهزایش بی ییفر رییوری به 

ز خود ن ی ن داده و به  درفید اهزایش را ا  27خ یک ری یه  

ایی  شه نسیب  به تیر ر آب   بی یفری  مقدار خود ریییده 

  درفید اهزایش داریفه ایی  و پس از آن ب  اهزایش  40مقطر  

بر مفر   58/ 8ریییوری تی      وزن خ یییک  دییییی زیرنس 

درفد ش هش را از خود ن  ن داده ای . تراشم    17/ 46ری ه 

بب زی د نرک ب عر ش هش پف نسییل اییرزی و به تبع آن یی 

شند ریدن ی  مفوقش ریدن ووب ری یه و در نه ی   ش هش  

رییود شه ب عر ش هش وزن خ ییک ری ییه  تولید ری ییه می 

گردد. ییطوم ب یی ریوری ییبب ش هش ررید بسیی ری از می 

. نفی ی  ای  ]27[  گردد ریییورزی می گیی هی ن  هی  حفی  گونیه 

مبنی بر شی هش وزن   ]5[و    ]15[  بخش از پژوهش بی  نفی ی  

عر کرد ری ییه ب  اهزایش رییوری مط بق   خ ییک ری ییه و 

دارد. ری ییه گی ه وظی،ه جذب مواد  ذایی و آب را بر عهده  

دارد و تنش ریییوری عریدتی ً از وری  ری یییه بیه گیی ه وارد  

رییود. بن برای  ری ییه اولی  اندامی اییی  شه در معر   می 

قرار می  اییییرزی و ریییوری  بیه تنویم  بی  توجیه  و  گیرد 

دهید    ب یه بی  ریییوری انمی ش می هی یی شیه در جهی  مقی مکی نیزش 

شنید فیییرف مقی ب یه بی  مقیدار زیی دی از انرژی شیه دریی هی  می 

ریییود شیه ای  عریل بی عیر شی هش شی رایی  تنش ریییوری می 

ری یه در جذب عن فیر و مواد  ذایی برای ررید و انفق ب آن 

رییود شه در نفیمه ممروع ای  عوامل ه  می به ییی یر انداش 

دنب ب داریفه ب رید. ب  مرک  ایی  ش هش ررید ری یه را به  
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دییی زیرنس   19/ 6اهزایش میزان ریوری از مقدار فی،ر به  

درفیید   52/ 31وزن تر انداش هوایی به هرراه ری ییه    بر مفر  

دیییی   39/ 2اهزایش دارییفه اییی  و ب  اهزایش رییوری به  

درفیید اهزایش را از خود ن یی ن داده   12/ 4 زیرنس بر مفر  

فید اهزایش  در  71/ 22ایی  شه نسیب  به تیر ر آب مقطر  

ریوری آب   عر کرد داریفه ایی  و در نه ی  ب  اضی هه شردن 

درفییدی   10/ 13آب ش هش   دیییی زیرنس بر مفر  58/ 8 ت  

در عر کرد وزن تر انداش هوایی به هرراه ری یه م ی هده رید 

دهد ب  اهزایش ریوری بیش از یک مقدار معی   شه ن ی ن می 

شی هش پییدا  عر کرد وزن تر انیداش هوایی بیه هرراه ری یییه  

مطی بقی  دارد. بی  اهزایش   طی     ]14[  شنید شیه بی  نفی ی  می 

ریود و در نفیمه  امالم  ه ی ر اییرزی مح وب خ   زی د می 

ب  اهزایش ه ی ر اییرزی  ررید ری یه  ییرع  ررید و ررید  

ی بد و در نفیمه وزن تر ری ه و انداش  روی ی گی ه ش هش می 

از مقدار فی،ر  ب  اهزایش میزان ریوری    ی بد. هوایی ش هش می 

 191/ 77تولید گی ه آتریپکس   دیی زیرنس بر مفر   19/ 6به  

  19/ 6درفیید اهزایش دارییفه اییی  و ب  اهزایش رییوری از 

درفییید اهزایش را از  25/ 3 دییییی زیرنس بر مفر   39/ 2به 

 265/ 6خود ن ی ن داده ایی  شه نسیب  به تیر ر آب مقطر  

ر  برابر( اهزایش عر کرد دارییفه اییی  و د   3درفیید )تقریب   

 دییییی زیرنس بر مفر   58/ 8اهزایش ریییوری تی  نهی یی  بی   

دیییی   39/ 2درفییدی را نسییب  به تیر ر   18/ 68ش هش    

در تولیید نهی یی رییی هید بودیم شیه ن ییی ن    زیرنس بر مفر 

درفییید تولید گی ه   50دهد ب  اهزایش ریییوری ت  تیر ر  می 

ی بد و بعد از آن و اعر ب روری بی فر  آتریپ کس اهزایش می 

  ]16[  و   ]28[  ریییویم شیه بی  نفی ی  مواجیه می   بی  شی هش تولیید 

 مط بق  دارد. 

از معیی رهی ی مهم برای انفخی ب ارقی ش مقی وش بیه تنش  

ب رید.  گیری وزن انداش هوایی و وزن ری یه میریوری  اندازه

ییری  یونی ح فل از اهزایش عن فر م ر در تنش روری 

ه ی زیسییفی و مف بولیسییری گی ه اخفالب  در ش یه هع لی 

نری یید و ری یییه گیی ه و بیه تبع آن انیداش هوایی ایمی د می

ی بد. از ورف ریید  تح  ت  یر قرار گرهفه و ش هش میبه

هی  برای دهع نریک بی عیر شی هش انیداش دیگر  ریزش برگ

هوایی و هرچنی   تنش آب شه از آ  ر   نویه تنش ریوری 

 گردد.ه  میب رد ب عر ش هش یریع تعداد برگمی

اهزایش میزان رییوری   ب قی  ن یی ن داد  نف ی  ای  تح

وزن خ یک ری یه  وزن خ یک انداش هوایی   تبخیر و تعرق 

گیی ه  وزن تر و میزان تولید در تیر ره ی مخف ش ریییوری  

اهزایش    .ن ی ن دادند  درفید 5در ییطر  داری  ت، و  معنی

ریییوری آب آبی ری درمورد گی ه ریییورپسیییند آتریپ کس  

د و شرفری  میزان  ش نسینس ب عر ش هش تبخیر و تعرق ری 

دیییی   8/58تبخیر و تعرق در تیر ر بی ییفری  رییوری )

   ب  اهزایش ریوری آب آبی ری زیرنس بر مفر( بدیی  آمد.

درفیید حداشثر    50عر کرد آتریپ کس ش نسیینس ت  تیر ر  

تحریل ریییوری اهزایش و پس از آن شی هش یی هی . اهزایش  

درفیید حداشثر تحرل رییوری  50عر کرد گی ه در تیر ر  

ب عر اهزایش جزیی در مقدار تبخیر و تعرق ای  تیر ر رد.  

   ش نسینس یک گی ه ریورپسیند ایی   از آنم  شه آتریپ کس

ش هش  ب  وجود  د حداشثر تحرل ریوریدرفی  75در تیر ر  

   درفیید حداشثر تحرل رییوری  50تیر ر   تولید نسییب  به

وزن خ یک انداش هوایی  وزن خ یک ری یه  وزن تر گی ه و 

تولیید نسیییبی  بیه تیری ر آب مقطر اهزایش یی هی . بنی برای  

تری  یطر روری آب آبی ری برای اهزایش عر کرد  من یب

در ریرای  ای     و ش هش مصیرف آب آتریپ کس ش نسینس

گیی ه    درفییید حیداشثر تحریل ریییوری  50تیری ر     پژوهش

 ب رد.دیی زیرنس بر مفر( می  2/39)

ای بیدیییی  آمید نفی ی  ای  تحقی  در ریییرای  گ خی نیه 

گردد ا ر تنش منوور حصیوب اورین ن بی یفر پی ینه د می به 

در  مراحل تولید ق ره  ریییوری در ییییطوم مورد مط لعه در 

موردبررییی قرار      به زمی  افی ی ه نه لسیف ن و انفق ب نه ب 

گیرد. ب  توجه به ت  یر ب ه  و یی خفر ن خ   در ررید گی ه  

ه ی  گردد ت  در پژوهش و میزان تبخیر و تعرق پی ینه د می 

آتی بسیفره ی مخف ش ش ی   چه از نور ب ه  و یی خفر ن  

خ   و چه از نور جنس بسییفر وبیعی ی  مصیینوعی )م نند  

وان یکی از هی شفورهی ی آزمی ی یییی  عن شوشوپیی   پرلیی ( بیه 

تعریش گردییده و تی  یر آن بر هرآینید تبخیر و تعرق در دو 

 .محی  گ خ نه و مزرعه مورد برریی قرار گیرد 



 ...  و تعرق و عر کرد  یرتبخ  یزانآب بر م  ییطوم مخف ش رور یرت  
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Abstract 

Evapotranspiration as an important component of the hydrological cycle plays a major 

role in the study of water balance in watersheds.  The purpose of present research was to 

investigate the response of Atriplex Canescens to different levels of water salinity and the 

effect of irrigation water salinity levels on actual evapotranspiration under lysimetric 

conditions. For this purpose, four treatments inclusive 0, 25%, 50%, and 75% of 

maximum salinity tolerance of Atriplex Canescens with 3 replications were considered 

which equal as zero, 19.6, 39.2, and 58.8 ds/m of Sodium Chloride. The lysimeters were 

placed in greenhouse and two Atriplex Canescen shrubs were cultivated in per lysimeter. 

5 liters of water with mentioned salinities were added to each lysimeter every two weeks. 

During the vegetative period of the plant, from 6th March to 15th of August of 2019, the 

measurement of evapotranspiration was done by weighing the lysimeters at intervals of 

one week. After the end of the experiments, the weights of shoots and roots of each 

treatment were measured in wet and dry situation. The results showed that 

evapotranspiration decreased from 3.94 to 2.84 liters with increasing salinity of irrigation 

water from zero to 58.8 ds/m, and there was a significant difference between control and 

58.8 ds/m salinity treatments at 5% level. By increasing salinity from 0 to 19.6, 39.2 and 

58.8 ds/m, the dry weight of shoots increased compared to control treatment 20.13%, 

41.87% and 11.55% respectively. Therefore, with the conditions of the present research, 

Atriplex Canescens was produced the highest amount of dry shoot in 39.2 ds/m salinity. 

Key words: dry weigh, greenhouse, lysimeter, roots weight, yield. 
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