
چکیده

هاي هاي آبی وشوري یکی از مشکالت تولید فرآوردهتنش

هاي اخیر در طول دهه. کشاورزي در بسیاري از نقاط دنیا است

برداري از آب وخاك شور در ایران راهکارهاي متفاوتی براي بهره

لذا این تحقیق به منظور . و جهان مورد استفاده قرارگرفته است

بر خصوصیات شورياري وآبیکمهایتنشاثرات توآمان بررسی 

) Super Strain Bرقم(فرنگیگیاه گوجه) رویشی(مورفولوژیک

ریزي مدیریت آبیاري درگلخانه گرگان جهت بکارگیري در برنامه

8آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کامالً تصادفی با . اجرا شد

فاکتور . تکرار شامل دو فاکتورآب آبیاري و شوري اعمال شد

و 75، 50، 25: سطح که عبارتند از4آب آبیاري در اول، میزان

سطح شوري آب آبیاري 5درصد نیاز آبی و فاکتور دوم، 100

، 1S ،5/1=2S،5/2=3S=7/0) شاهد(آب معمولی: شامل

5/3=4S 5=5وSزیمنس بر متر بود که دریک خاك با دسی

اثر متقابل تنش شوري و آبی بر . بافت شنی لومی اعمال شدند

،۴I١Sبا تیمارهاي ١I٢Sفرنگی در تیمار تر ریشه گوجهوزن 

٣I١S ،۴I٢S۴وI٣Sهمچنین در ارتفاع . دار بوده استمعنی

٢I٢Sو١I٢Sنسبت به تیمارهاي ۴I۵Sبخش هوایی گیاه، تیمار 

. داري از طریق اعمال توأم شوري و آبی مشاهده شدتأثیر معنی

، ظرفیت زراعی، شورياري و آبیکمهايتنش: هاي کلیديواژه

)رویشی(خصوصیات مورفولوژیک، فرنگیگیاه گوجه

مقدمه
موضوع . ترین منابع مورد نیاز جامعه بشري استآب یکی از مهم

برداري بهینه از آن، یکی چگونگی حفظ این منبع حیاتی و بهره

میلیارد 130از کل . هاي قرن حاضر استترین چالشاز مهم

105شونده در سطح کشور حدود هاي تجدیدبمتر مکعب آ

میلیارد متر 25هاي سطحی و میلیارد متر مکعب را جریان

هاي زیرزمینی تشکیل هاي نفوذي به منابع آبمکعب را جریان

در شرایط فعلی از کل ). 1389محمدي و همکاران، (دهد می

میلیارد متر 5/87(هاي قابل استحصال در سطح کشور آب

درصد به 94میلیارد متر مکعب یعنی 82قمی بالغ بر ، ر)مکعب

در این راستا، محدودیت بخش کشاورزي اختصاص یافته است  

منابع آب و خاك به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور از 

پذیري آرمان خودکفایی در امور یک سو و ضرورت تحقق

نابع آب برداري بهینه از مزیربنایی از سوي دیگر، موجبات بهره

سازد ناپذیر میو خاك موجود در سطح کشور را امري اجتناب

).1389خلیلی راد و همکاران، (

ترین فاکتورهاي محدودکننده هاي محیطی در زمره مهمتنش

عالوه بر . روندبراي تولید در سیستم کشاورزي به شمار می

خصوصیات درونی ویژه گیاهی، بخش قابل توجهی از عملکرد 

حصوالت کشاورزي توسط تنش زنده یا تحت تأثیر ساالنه م

هاي غیر زنده شامل دماهاي خارج از محدوده رشد گیاهی، تنش

در بسیاري از موارد، . رودخشکسالی یا شوري خاك از دست می

هر دو فاکتورهاي زنده و غیر زنده سبب تشدید اثرات مخرب 

خواه،احمدي(شوند زا و اتالف عملکرد میعوامل بیماري

1388.(

با توجه به ارزش آب در کشاورزي و محدودیت این منبع 

-هاي متناوب در کشور صرفهمهم و حیاتی و وجود خشکسالی

جویی درمصرف آب و استفاده بهینه از آب موجود امري الزم و 

- یکی از راه1آبیاريامروزه تکنیک کم. رسدضروري به نظر می

آب مصرفی با تواند حداقلهاي مؤثر و عملی است که می

-کم. عملکرد قابل قبول و اقتصادي را تعیین و توجیه نماید

آبیاري در واقع تعیین کننده حد مجاز کاهش عملکرد ناشی 

1-deficit irrigation

فرنگیگوجهگیاهر خصوصیات مورفولوژیکبشورياري وآبیکمهايتنشبررسی تأثیر
2، ابوطالب هزارجریبی2، کامبیز مشایخی2، حسین شریفان1سید رضا حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان-2ارشد آبیاري و زهکشی کارشناس-1



در این تکنیک با کاهش مقدار آب . ازکاهش آب مصرفی است

مصرفی و تعیین حد بهینه آن هر چند عملکرد در واحد سطح 

هاي استحصال، زینهیابد ولی با کاهش هبه ظاهر کاهش می

تري عاید خواهد گردید انتقال و توزیع آب، در نهایت سود بیش

سازي آبیاري یک سیاست بهینهدر واقع کم). 1376توکلی،(

است که در آن گیاهان  درجه متفاوتی از کمبود آب و کاهش 

استفاده از ). 1978انگلیش و ارالب، (کنند محصول را تحمل می

آبیاري یک روش کم. باشدیار ضروري میامري بس» آبیاريکم«

یا سیستم آبیاري نیست بلکه یک نوع مدیریت کارا و پویاي 

اي در مدیریت منابع رود که اثرات ویژهبرداري به شمار میبهره

آب، استحصال آب، انتقال و مصرف آن و نهایتاً در اقتصاد 

افزایش عملکرد و یا سود خالص به ازاء واحد آب (کشاورزي 

).1989کیپیس و وایس، (دارد ) صرفیم

آبیاري یک راهکار بهینه براي به عمل آوردن محصوالت کم

تحت شرایط کمبود آب است که همراه با کاهش محصول در 

آبیاري کم. باشدواحد سطح و افزایش آن با گسترش سطح می

سازي است که در آن آگاهانه به گیاهان اجازه داده راهکار بهینه

دریافت آب کمتر از نیاز، محصول خود را کاهش شود بامی

).1990انگلیش و همکاران، (دهند 

تولیداتکنندهمحدودمهمهايتنشازیکیشوري

تربیشرويبرگذاشتنتأثیرباشوري. باشدمیکشاورزي

راگیاهنموورشدو مورفولوژیکی،فیزیولوژیکیهايفعالیت

). 1389بایبوردي و همکاران، (دهد قرار میتأثیرتحت

تنش شوريباراگیاهآبیاري،آبدرمختلفامالحزیادي

شدن منفیباشورمحیطدرگرفتنقرارباگیاه. سازدمیمواجه

نظیرسمیهايیونانباشتگیوخاكمحلولاسمزيپتانسیل

). 1385عبدل زاده و همکاران، (بیند میصدمهسدیم وکلر

بسیاري ازعملکرد،اجزاءوبر عملکردمنفیتأثیرضمنشوري

-میقرارتأثیرتحترانمو گیاهانورشددردخیلفرآیندهاي

).1994بوإم و همکاران، ؛1373رئیسی، (دهد 

هاي غیر زنده مهم است که اثرات تنش شوري از تنش

-از مشخصه. باري بر عملکرد گیاه و کیفیت محصول داردزیان

هاي سدیم شور، سطوح سمی کلریدها و سولفاتهاي یک خاك 

مسئله شوري خاك به واسطه آبیاري، زهکشی . باشدمی

نامناسب، پیشروي دریا در مناطق ساحلی و تجمع نمک در 

شوري براي . نواحی بیابانی و نیمه بیابانی در حال افزایش است

رشد گیاه یک عامل محدود کننده است بدان سبب که باعث 

اي از طریق کاهش جذب فسفر، هاي تغذیهیتایجاد محدود

پتاسیم، نیترات و کلسیم، افزایش غلظت یونی درون سلولی و 

).1388احمدي خواه، (گرددتنش اسمزي می

بهوبودهپایینایرانمناطقاکثردرآبیاريآبکیفیت

اینخشکسالیبروزکهباشدهمراه میشوريبامختلفدرجات

صحیحهايمدیریتاعمالبا.استکردهتشدیدرامشکل

ومتحملگیاهانکشتبرايهاآباینازتوانمیکشاورزي

هاي مدیریتیروشازیکی. کرداستفادهشوريبهمتحملنیمه

وشورآبتلفیقلب شور،وشورهايآبازاستفادهجهت

).1390مستشفی حبیب آبادي و همکاران، (باشد میمعمولی

بـه خاورمیانـه درارزشـمند محصوالتازیکیفرنگیگوجه

ومرکـزي فرنگـی آمریکـاي  اصـلی گوجـه  موطن.آیدمیشمار

اسـت جنـوبی آمریکـاي غربیسواحلزیاداحتمالبهوجنوبی

تـرین قـدیمی ازفرنگی یکیگوجه). 1389کسرایی و ساعدي، (

کـه است2پِرومردمنزددرشدهشناختهوشدهکشتگیاهان

استفادهموردوکاشتهآنجادرمسیحمیالدازقبلقرن پنجم در

فرنگـی، گوجهکشف قاره جدید،با. استگرفتهمیقرارخوراکی

حـالی  درایـن . شدآوردهاسپانیابهآنجاازتوتونوزمینیسیب

1- peru



-میسمیفرنگیگوجهمیوهکهداشتنداعتقاددر اروپااست که

درگیاهاین. کاشتندزینتی میگیاهعنوانبهتنهاراآنلذاباشد

پرتغالواسپانیادربعداًکهشدمینامیدهتوماتلنامبهمکزیک

عنـوان بـه راآناروپـا نقاطازبسیاريدر. نامیدندآن را توماته

در نهایـت در اروپـا بـراي ایـن     کهشناختندمیآمریکاییتوماته

اکنـون . گرفتنامفرنگیتغییراتی، گوجهبامحصول همین اسم

مشـهور جهـان در سراسـر Tomatoنام عمومیبافرنگیگوجه

).1388جیحونی، (است

منفذهاي اختصاصی در اپیدرم برگ، براي ي هوایی،هاروزنه

یند تولید انرژي در گیاهان یعنی آفر.تبادل گازها هستند

انجام این . شودهاي جوان انجام میها و ساقهفتوسنتز، در برگ

اکسید کربن مین مقدار زیاد و یکنواختی از ديأنیازمند تیند آفر

هاي فتوسنتز کننده است که بایستی از هواي اتمسفر به سلول

اکسید فتوسنتز همچنین به مقدار مساوي با دي. برگ راه یابد

ها خارج شده ها و ساقهاز برگکند کهکربن، اکسیژن تولید می

ت این گازها از طریق تنظیم مبادال. شودو وارد اتمسفر می

گیاه از طریق . شودهاي هوایی برگ انجام میمنفذها یا روزنه

اکسیدکربن مورد نیاز براي فتوسنتز را جذب ها دي این روزنه

همچنین اکسیژن حاصل نیز از این طریق به خارج . کندمی

ها از یک جفت سلول پارانشیمی این روزنه. شودرانده می

زالی و (تشکیل شده است "هاي محافظسلول"تخصصی به نام 

).1388همکاران، 

هامواد و روش

فرنگی درمراحل کشت، داشت و برداشت گیاه گوجهتمامی

علوم آب دانشگاهمهندسیگروهگلخانهتحقیق دراین

.استشدهانجامگرگانطبیعیمنابعوکشاورزي

- آمادهبا توجه به اینکه گلخانه مذکور تازه تأسیس بود، جهت 

هاي هرز با یک سازي بستر گلخانه براي جلوگیري از رشد علف

). 1شکل (الیه سطحی از گراول کف گلخانه پوشانده شد 

شود که استفاده از گراول با رنگ سفید در کف گلخانه باعث می

نور جذب شده قبل از تبدیل به گرما، منعکس شود، بنابراین در 

گلخانه تأثیر گذار خواهد پایین نگه داشتن درجه حرارت داخل 

جهت تهویه گلخانه، دو عدد کولر آبی در ضلع غربی گلخانه . بود

عدد فن بزرگ در 2) درب شرقی(نصب شد و در  روبروي آن 

.باالي درب گلخانه تعبیه گردید

پوشش سطحی کف گلخانه با گراول)1(شکل

8تصادفی با کامالًطرحدر قالب5*4آزمایش فاکتوریل 

) سطح4(آبیاري و آب) سطح5(شوري دو فاکتورشاملتکرار

.اعمال گردید1390در سال 

تن خاك مزرعه با بافت خاك رسی لومی تهیه 2ابتدا تقریباً 

ها و براي حذف کلوخه. شده بود به گلخانه انتقال داده شد

همچنین کود . هاي درشت اقدام به سرند کردن گردیدسنگ

ماسه هم پس از . اتی دام تهیه شدحیوانی از ایستگاه تحقیق

. تر گرددتهیه به طور کامل شستشو گردید تا شوري آن کم

با ) درصد17(و ماسه) درصد25(، کود)درصد58(سپس خاك

.هم مخلوط گردیدند

متر و ارتفاع سانتی28عدد گلدان با قطر دهانه 200تعداد 

و ماسه ها از خاکی که کود متر تهیه گردید و گلدانسانتی30

متر باالي گلدان براي پنج سانتی. به آن اضافه شده بود پر شدند

اعمال آبیاري خالی در نظر گرفته و بقیه حجم آن از خاك پر 

The image part with relationship ID rId6 was not found in the file.



30ها با استفاده از ترازوي مقدار خاك براي تمامی گلدان. شد

کیلوگرم خاك 5/8کیلوگرمی وزن گردید که براي هر کدام 

.وزن شد

هاتهیه خاك، کود حیوانی، ماسه و اختالط آن)2(شکل

5/8(عدد گلدان به میزان یکسان 200بعد از اینکه تمامی 

فرنگی از خاك زراعی مناسب پر شدند، نشاهاي گوجه) کیلوگرم

زماندرفرنگیگوجهنشاهاي. ها کشت گردیدنددر گلدان

15داراي ارتفاعمتوسطبه طور)1390خرداد ماه 20(کاشت 

-زمان کاشت در گلداندراست،ذکربهالزم. بودندمترسانتی

قرارنشاعدد3استقرار بوتهازاطمینانبراينظر،موردهاي

اقدام بهاز اعمال فاکتورهاي شوري و آبیقبلکهشدداده

هاي هرز وجین علفهمچنین. تر گردیدهاي ضعیفبوتهحذف

نشاهاي استقرار گیاه، جهت. پذیرفتانجاملزومموقعدرنیز 

هفته در 3به مدت ) super strain Bرقم (فرنگی گوجه

، 1390در تیرماه . شدندها و در شرایط یکسان، آبیاري میگلدان

.تیمارها اعمال شدند

فرنگیتهیه خاك زراعی مناسب و کاشت نشاهاي گوجه)  3(شکل

شدند و ها وزنبراي اعمال تیمارها ابتدا بعد از کاشت، گلدان

در ظرفیت زراعی جهت تعیین وزن گلدان. سپس آبیاري گردیدند

مزرعه، گلدان با آب شرب شهري اشباع و اجازه داده شد زهکشی 

ها با ترازوي بعد از این مدت گلدان. ساعت انجام شود72در مدت 

دیجیتالی با دقت یک دهم گرم مجدداً توزین شدند که اختالف 

انویه همان مقدار آب در حد ظرفیت زراعی حاصل از وزن اولیه و ث

درصد تخلیه50از پستیمارها،همهدور آبیاريتعیینبراي.بود

جهت . تعیین گردیدکامل،آبیاريدر تیماراستفادهرطوبت قابل

در آبیاريکمهايروشو معایبمزایاترصحیحوبهترمقایسه

بهرطوبتیمجازضریب تخلیهبایستیآبیاري کامل،بامقایسه

واردگیاهبهآبیاري کامل تنشیدر شرایطتاشوداي انتخابگونه

علیزاده، جملهاز(اکثر منابعتوصیهبنابرواین اساسبر. نگردد

این .گرفته شدنظردردرصد50برابر مقدار این ضریب) 1384

آبیاري است که به جاي تأمین کامل آب کار در واقع نوعی کم

.شودنیاز گیاهان، درصدي از آن در هر بار آبیاري تأمین میمورد

هایی که در حالت ظرفیت زراعی قرار دارند مرتباً بنابراین، گلدان

هایی که در درصد رطوبت در گلدان50وزن شده تا زمانی که 

شرایط ظرفیت زراعی قرار داشتند تبخیر گردید تعیین شود و این 

نصب شده در مجاورت Aتبخیر کالس مقدار تبخیر توسط تشت 

دست آمد در ادامه دور آبیاري متر آب بهمیلی15ها معادل با گلدان

بر اساس همین مقدار تبخیر از تشت تا انتهاي دوره مد نظر قرار 

.گرفت



)استاندارد آمریکا(Aتشت تبخیر کالس ) 4(شکل

-با توجه به اینکه در شرایط طبیعی خاك، مخلوطی از نمک

ها به هاي مختلف وجود دارد، بهتر است که از ترکیبی از نمک

عنوان عامل شوري استفاده شود در غیر اینصورت استفاده از 

نمک کلرید سدیم به عنوان تنها عامل شوري باعث محدود 

.گرددپذیري نتایج میي تعمیمشدن گستره

هاي شور منطقه، براي ها در خاكبا توجه به ترکیب نمک

هاي کلرید سدیم و کلرید کلسیم با دن خاك از نمکشور کر

سطوح تیمارهاي شوري از طریق .نسبت مساوي استفاده گردید

به آب 1:1انحالل نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم با نسبت 

معمولی تا رسیدن به هدایت الکتریکی مورد نظر بر اساس 

گیري مداوم شوري مخلوط دو آبتیمارهاي آزمایش با اندازه

ها پس از توسط دستگاه شوري سنج ایجاد گردید و گلدان

کاشت نشاها، با آب شور در تیمارهاي شوري و با آب معمولی 

در زیر هر گلدان، یک زیر . در تیمار شاهد آبیاري گردیدند

آب گلدان، یک زیر گلدانی قرار داده شد تا امکان برگردانیدن زه

دن زه گلدان به درون گلدانی قرار داده شد تا امکان برگردانی

.گلدان فراهم شود

براي ایجاد زهکشی مناسب و جلوگیري از تجمع نمک در 

تعبیه متر در ته هر گلدان میلی80سوراخ به قطر 3ها، گلدان

.شد

تکرار در قالب طرح 8عدد تیمار با 20(عدد گلدان 160

در گلخانه قرار داده شد و در 5مطابق شکل ) کامًال تصادفی

متري از هم در سانتی50ها با فاصله طول دوره رشد، گلدان

در نور 4±25و شبانه 4±35گلخانه با شرایط دماي روزانه 

. طبیعی نگهداري شدند

تر علی رغم اینکه محیط گلخانه براي گیاهان بسیار مناسب

ات و از محیط بیرون است ولی به همان میزان انتشار آف

به دلیل . گیردتري صورت میها زیادتر و با سرعت بیشبیماري

ها درجه حرارت و رطوبت نسبی باالتر حشرات و بیماري

بنابراین اعمالی . آیندها به شمار میتهدیدي ثابت براي گلخانه

به صورت هفتگی ) هاها و قارچ کشکشحشره(پاشی نظیر سم

داشت شامل آبیاري، دفع کلیه عملیات .در گلخانه انجام شد

ها بصورت معمول انجام هاي هرز، مبارزه با آفات و بیماريعلف

سموم مورد استفاده شامل ماالتیون، دیازینون و سوین . پذیرفت

پاشی نیز به صورت یکسان براي تمام تیمارها با استفاده سم. بود

فرنگی کشت شده هاي گوجهاز سم بنومیل صورت پذیرفت بوته

.کش بنومیل ضدعفونی گردیدندان با قارچدر گلد

گیري سطح برگ براي ها اقدام به اندازهبعد از برداشت بوته

ها به طور بدین ترتیب که هر کدام از برگچه. هر بوته گردید

مجزا از زیر دستگاه سطح برگ سنج عبور داده شد و براي هر 

.بوته تعداد برگچه و میانگین سطح برگ ثبت گردید

3سنجبرگسطحدستگاه) 5(شکل

ارتفاعقسمت هوایی گیاه،کلوزنرشدفصلانتهايدر

ریشه، تعداد گل، وزن خشکوریشهطولساقه،گیاه، قطر

.گیري شداندازههاگرهخوشه و فاصله میان

بهراهاگلداندرونخاكگیاهان،هايریشهجداسازيرايب

درموجودهايو ریشهپالستیکی ریختهداخل تشتدرآرامی

1-Laboratory Type Leaf Area Meter



از بعد. گردیدندجداخاكازکاملبطوروزیاددقتباآنها

باالوکنصافازاستفادهبادقتبهخاك،ازهاریشهجداسازي

تمیزوشستهخوبیبهمحتوي آب،ظرفدربردنپایینو

- قسمتحاويهايپاکتگیاهان،کردنخشکبراي. گردیدند

70دمايدرساعت72مدتبهگیاهانریشهوهاي هوایی

اندامشدناز خشکپس. گرفتندقرارآونگرادسانتیدرجه

آنها توسط ترازوي دیجیتالی با دقت خشکوزنریشه،وهوایی

.گیري شدیک صدم گرم اندازه

هاي رویی برگگیري تعداد روزنهروش اندازه

هاي هم نمونه ها از سطح برگ و از یک مکان مشابه از برگ

اي از چسب بدین صورت که الیه. ي گیاه تهیه گردیداندازه

التکس را توسط قلم مو روي سطح برگ کشیده و پس از 

ي خشک شده خشک شدن، با استفاده از نوار چسب، الیه

التکس را روي برگ برداشته و روي الم گذاشته و سپس به زیر 

.ت گردیدمیکروسکوپ نوري برده و تعداد روزنه مشاهده و ثب

: Bشکل شماتیک، : A(فرنگی روزنه در برگ گیاه گوجه) 6(شکل 

)برداري با میکروسکوپ نوريعکس

تجزیه و و SAS(9.1)افزار آماريمحاسبات آماري با نرم

در قالب طرح 5×4ها بر اساس آزمایش فاکتوریل تحلیل داده

آزمون توکی ها نیز با مقایسه میانگین. کامالً تصادفی انجام شد

.درصد مقایسه شدند5داري در سطح احتمال با تفاوت معنی

نتایج و بحث
دهند که شوري نشان می) 1جدول (ها تجزیه واریانس داده

داري در سطح یک درصد بر پارامترهاي آب آبیاري تأثیر معنی

هاي برگ و در هاي خشک شده و تعداد روزنهتعداد برگچه

پارامترهاي سطح برگ، وزن تر ریشه و قطر درصد بر 5سطح 

داري بر ساقه  داشته است، ولی شوري آب آبیاري تأثیر معنی

تعداد برگچه، طول ریشه، وزن خشک ریشه، ارتفاع ، وزن 

میزان آب آبیاري . خشک و وزن تر بخش هوایی نداشته است

هاي خشک نیز در سطح یک درصد بر پارامترهاي تعداد برگچه

تر ریشه، قطر ساقه، وزن خشک و وزن تر بخش شده، وزن 

درصد بر پارامترهاي طول ریشه، وزن 5هوایی و در سطح 

فرنگی  تأثیر خشک ریشه و ارتفاع بخش هوایی گیاه گوجه

داري داشته است، ولی میزان آب آبیاري بر سطح برگ، معنی

داري نداشته هاي برگ تأثیر معنیتعداد برگچه و تعداد روزنه

.است

واریانس تجزیهازآمدهبدستاین در حالی است که نتایج

آبیاريکمشوري،دهد کهنشان می)1391(محمدي و همکاران 

هوایی، طولاندامخشکبر وزنآبیاريو کمشوريمتقابلاثرو

. استبودهدارمعنیسطح یک درصدفرنگی درگوجهریشه

سطح یک ریشه درخشکوزنبرشوريوآبیاريکمهمچنین

وشورياثر متقابلحالی کهدرداشته،داريمعنیدرصد اثر

. استداري نداشتهاثر معنیریشهخشکوزنبرآبیاريکم

واریانس تجزیهازآمدهبدستهمچنین در این تحقیق نتایج

یک در سطحگیاهارتفاعبرو شوريآبیاريکمکهدهدنشان می

-کمومتقابل شورياثرحالی کهدرداشتهداريمعنیاثردرصد

.استداري نداشتهمعنیاثرارتفاع گیاهبرآبیاري



واریانستجزیه) 1389(راد و همکاران در تحقیق خلیلی

بردارمعنیتأثیرشدهآبی اعمالتیمارهايکهدادنشانهاداده

ودرصد5سطح درریشهریشه و طولخشکومرطوبوزن

همچنین در تحقیق ایشان، . درصد داشتیکسطحدرعملکرد

ومرطوبوزنهایی مانندویژگیآبیاريآبمیزانبا افزایش

به افزایشاینولییافتندافزایشریشهطولوخشک ریشه

تیمار درپارامترهااینمقدارترینبیشونبودخطیصورت

.گردیدمشاهدهآبیدرصد نیاز100

برشوريتنشاثر) 1390(در تحقیق صالحی و همکارن 

کههرچند. بوددارمعنیکوشیاتوده خشکزیستتولیدمیزان

بهارهدر کشتگیاهبرتنشمتقابل دواثروآبیکماثر تنش

دارمعنیآبیکموتابستانه نیز اثر شوريکشتدر. نبوددارمعنی

.نبوددارتنش معنیمتقابل دواثرو
آبیاري و پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر شوري، کمتجزیه واریانس - 1جدول 

آبیاري اثر توأم شوري و کم

بررسی مقایسات میانگین 2طبق نتایج ارائه شده در جدول 

سطح برگ، تعداد برگچه، طول ریشه، وزن خشک ریشه، ارتفاع، 

وزن خشک و تر بخش هوایی گیاه تحت تأثیر فاکتور شوري 

تعداد . داري وجود نداشته استینشان داد که اختالف معن

داري با هاي خشک شده در آب شاهد اختالف معنیبرگچه

وزن تر ریشه در آبیاري با . زیمنس بر متر دارددسی5/3شوري 

زیمنس بر متر به دسی5/2آب شاهد نسبت به آبیاري با شوري 

هاي قطر ساقه گیاه گیريدر اندازه. داري تفاوت داردطور معنی

زیمنس بر متر نسبت به آب دسی5فرنگی در شوري گوجه

- همچنین تعداد روزنه. داري مشاهده شدشاهد نیز تأثیر معنی

زیمنس بر متر نسبت دسی5/1هاي برگ در آب شاهد و شوري 

داري مشاهده زیمنس بر متر اختالف معنیدسی5به شوري 

.گردید

اولین واکنش گیاه به شوري کاهش گسترش سطح برگ 

کاهش وزن تر و خشک . شودکه منجر به کاهش رشد میاست

گیاه و ریشه در اثر شوري در مطالعات متعددي گزارش شده 

درصد کاهش وزن خشک بوته به کاهش 80در تربچه . است

سطح برگ در سطوح شوري باال و در نتیجه کاهش  جذب نور و 

همچنین ). 2004پریدا و داس، (فتوسنتز ربط داده شده است 

مانده کاهش وزن خشک به دلیل کاهش تبادل درصد باقی20

کاهش سطح برگ در شوري باال به کاهش . اي بوده استروزنه

شاخص سطح برگ و افزایش نسبت وزن ریشه به ساقه ربط 

گزارش کردند که ) 1999(کوربان و همکاران . داده شده است

در سطوح پایین شوري وزن خشک نوعی از حبوبات افزایش  

در مطالعه دیگري . یابدابد، ولی در سطوح باالتر کاهش مییمی

گزارش کردند که نوعی گیاه علفی در ) 1999(خان و همکاران 

تیمار با سطوح شوري باال با کاهش وزن تر و خشک ریشه رو به 

تري رو گردید ولی در تیمار با سطوح شوري پایین از رشد بیش

.نسبت به شاهد برخوردار بود

- میزیادخاكمحلولاسمزيامالح، فشارغلظتافزایشبا

ازآبجذبصرفگیاه بایدکهانرژينتیجه مقداردرشود،

کاهش جذبباعثعملاینکهیابدمیافزایشخاك نماید

. شودمیعملکرد گیاهوکاهش ارتفاعوافزایش تنفسآب،

و رشدسرعتمحلول خاك،فشار اسمزيبا افزایشهمچنین

). 1967برانسون و همکاران، (یابدمیکاهشگیاهرشد رویشی

آبشوريبا افزایشکردنداعالم) 2008(و همکاران ماالش

.یابدفرنگی کاهش میعملکرد گوجهآبیاري

افزایش غلظتبا) 1391(در تحقیق محمدي و همکاران 

باهمچنین. شودزیاد میخاكمحلولاسمزيفشارامالح،

رویشیرشدورشدرشد ریشه، سرعتفشار اسمزي،افزایش

کاهشاندام هواییخشکوزندر نتیجهیابدمیکاهشگیاه

بهنسبتریشهخشکوزنشوريافزایشیابد، ضمناً بامی



همچنین گزارش کردند که با . یافته استتیمار شاهد کاهش

شاهد، کاهش یافتهتیماربهنسبتگیاهشوري ارتفاعافزایش

زمانی کهبهنسبترویشیرشدشوري،تنشبا افزایش. است

- تنشدر. یافته استکاهشکمترشود،میاعمالخشکیتنش

به گیاهرویشیرشدتنش شوريافزایشباباالترخشکیهاي

.استشدهکاستهشدت

سطح که افزایشاستکردهاعالمنیز) 2002(سوآب

NaClباعث کاهشآب آبیاريپی پی ام در6000از بیشبه

نهایتدروشدهیونجهرشد ریشهوبرگسطحگیاه،ارتفاع

.گرددکاهش محصول میسبب

وشورخاكازجذب آبدرمهمینقشریشهمورفولوژي

وفلورس). 2008اسچلیف، (شوري گیاه داردبهتحملافزایش

کردن جدابافرنگی به شوري راواکنش گوجه)2002(همکاران 

رشدکهنشان دادنتایج. بررسی کردندریشهسیستمدو طرف

تربیششدآبیاريآب شورریشه بانصفکهزمانیهواییاندام

آبیاريشورغیریاوشورآبباریشهاست که تمامزمانیاز

شور تأمینمحیطازراخودآبینیازدرصد از6تنها گیاهشد و

.بودشورتر از محیطبیششورغیرمحیطدرریشهرشدوکرد

برگسطحکاهشگیاهرشداثرات کاهشبارزترینازیکی

در صورتی کهباشد، بنابراین حتیمیشوريافزایشاثردر

بهرشدتغییر نکند میزانبرگسطحدر واحدفتوسنتزمیزان

.یافتکاهش خواهدکل گیاهدرکاهش میزان فتوسنتزدلیل

هایی وجود دارد تفاوتنظراینازنیزگیاهیهايگونهسایردر

میزانشوري محیطبا افزایش). 1989اشرف و همکاران، (

.یابدکاهش میکربن رااکسیدديتبادل

تنش شوري باعث کاهش تولید ماده خشک، سطح برگ و 

-نسبت ساقه به ریشه در تعدادي از گیاهان و از جمله جو می

).1992سوهایدا و همکاران، (شود 

گزارش کردند که تنش ) 2004(نیرا کارگ رانجو سینگال و 

هاي هوایی و داري ماده خشک، بخششوري سبب کاهش معنی

ریشه در همه ارقام لوبیاي مورد مطالعه شد، اگرچه میزان این 

تر بود و تأثیر منفی تنش شوري بر روي کاهش در برخی ارقام بیش

.رشد، سبب کاهش قدرت باروري گیاه گردید

بر روي سویا انجام ) 1964(ل و مکنزي در آزمایشی که اب

دادند، به این نتیجه رسیدند که رشد رویشی سویا رابطه 

هاي باالي شوري، تنگاتنگ با تیمارهاي شوري دارد و در غلظت

همچنین در آزمایشی که . یابدرشد سویا به شدت کاهش می

انجام شد، تأثیر سطوح ) 1998(توسط عبداهللا و همکاران 

نتایج نشان داد که با افزایش . سویا بررسی شدشوري روي رشد

دار غلظت نمک وزن خشک ساقه و ریشه سویا به طور معنی

.یابدکاهش می

هایی با هدایت الکتریکی باالتر ممکن افزایش عملکرد در آب

ها در تنظیم اسمزي تر گیاه از  یوناست به دلیل استفاده بیش

ت الکتریکی کمتر، باشد هاي داراي هداینسبت به آبیاري با آب

). 2002مونس، (

-تنش شوري در گوجه) 1991(بنابر گزارش فوالد و جونز 

گردد که فرنگی باعث کاهش رشد رویشی و کاهش عملکرد می

.با نتایج به دست آمده از این پژوهش مطابقت دارد

تفاوت بین ) 1388(نژاد و رضایی در تحقیق مرتضایی

فرنگی در سطح طول ریشه گوجهسطوح مختلف شوري از نظر 

.دار بوداحتمال یک درصد معنی

که گیاه در معرض شوري قرار ها پس از اینگسترش برگ

وقتی . یابدیابد و تا مدتی این کاهش ادامه میگرفت کاهش می

ها بیش از سرعت گسترش آنها باشد، مقدار سرعت زوال برگ

اهش سطح یرگ ها گیاه به نسبت کاي کربوهیدراتمواد ذخیره

یابد اما مقدار کربوهیدرات مورد نیاز براي ادامه رشد کاهش می

یابد، خصوصاً اینکه با ادامه گیاه به احتمال زیاد افزایش می



یابد و در نهایت یافتن رشد ریشه نسبت به ساقه افزایش می

گیاه قادر نخواهد بود که کربوهیدرات مورد نیاز براي ادامه رشد 

اهم آورد، لذا گسترش سطح برگ متوقف شده و کل گیاه را فر

شود نهایتاً موجب ضعیف شدن بنیه گیاه به مرور زمان می

این مسئله ابتدا با نکروزه ). 1984کینگسبیوري و همکاران، (

یابد که عمومًا این نکروزه شدن با حالت ها نمود میشدن برگ

مله ها از جکاهش تعداد برگ. شودها همراه میزرد شدن برگ

دالیلی است که براي کاهش شاخص سطح برگ در گیاهان 

لذا ). 1994مینز و گریو، (تحت تنش شوري عنوان شده است 

توان به دو مرحله تقسیم ها به تنفس شوري را میواکنش برگ

مرحله اول کاهش سریع در سرعت گسترش سطح برگ : کرد

به تر هاي قدیمیاست که قبل از پایدار شدن خسارت به برگ

پیوندد که طی آن میزان سطح زنده فتوسنتز کننده وقوع می

یابد و این مسئله موجب کاهش زیر سطح بحرانی تنزل می

-خسارت بافت. شودکربوهیدرات قابل دسترسی براي گیاه می

ها به علت هاي فتوسنتزي و کاهش تبادالت گازي برگ

ها در بافت برگ و سرعت تبادل همبستگی میان غلظت یون

ربن دي اکسید نیز به عنوان یکی از علل تأثیر کاهش سطح ک

رواسون و همکاران، (برگ بر روند تولید مد نظر قرار گرفته است 

کاهش فشار تورژسانس الزم جهت توسعه سلولی نیز ). 1983

باشد به عنوان یک عامل که در نتیجه کاهش پتانسیل آب می

).1983گرود و همکاران،(مورد توجه قرار گرفته است 

هاي گیاه در اثر شوري گیري کلی کاهش برگدر یک نتیجه

بروگنولی و لوتر، (مورد تأیید بسیاري از پژوهشگران است 

). 1983؛ راوسون و همکاران، 1983؛ گرود و همکاران، 1991

معتقدند که جهت ) 1995(در همین رابطه مانز و همکاران 

تی به هاي شور بایسدرك کاهش رشد گیاهان در محیط

سازد توجه داشت و ها را محدود میفرآیندهایی که توسعه برگ

در واقع در اثر شوري مساحت برگ به عنوان یک مکانیزم اولیه 

یابد در نتیجه آن میزان تولید مواد فتوسنتزي کاسته کاهش می

گزارش ) 1999(دي بوسر ). 1979ماتی و همکاران، (شود می

کلر در برگ هم با بستن کرد که انباشته شدن سمی سدیم و

اي مثل کاهش میزان روزنه و هم از طریق فاکتورهاي غیر روزنه

فرنگی کلروفیل باعث کاهش محصول فتوسنتزي در گیاه گوجه

عموماً نفوذپذیري ریشه گیاهان در شرایط تنش شوري . شودمی

یابد و این کاهش سرعت جذب آب را باعث به شدت کاهش می

آن جذب مواد غذایی نیز به طور مشابهی شود و در نتیجه می

بیان کرد که ) 2001(همچنین کایا و همکاران. یابدکاهش می

تنش شوري بر روي گیاهان، کاهش رشد عالئم قابل مشاهده

.باشدهاي کوچک میهاي هوایی، رشد ریشه و برگبخش
مقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر شوري -2جدول 

)S-فاکتور شوري(اري آب آبی

، میانگین سطح برگ، 3طبق نتایج ارائه شده در جدول 

هاي برگ تحت اعمال تعداد برگچه، طول ریشه و تعداد روزنه

تعداد . داري از خود نشان ندادندفاکتور کم آبیاري تأثیر معنی

هاي خشک شده در حالتی که به اندازه ظرفیت زراعی به برگچه

درصد 25و 50د نسبت به حالتی که شگلدان آب داده می

داري گرفت، اختالف معنیظرفیت زراعی آبیاري صورت می

وزن خشک و تر ریشه و ارتفاع بخش هوایی، . وجود داشته است

وزن خشک و تر بخش هوایی در شرایطی که به اندازه ظرفیت 

ترین میزان آب آبیاريشد نسبت به کمزراعی آبیاري اعمال می

داري مشاهده گردیده تفاوت معنی) فیت زراعیدرصد ظر25(

همچنین قطر ساقه در حالتی که به اندازه ظرفیت زراعی . است

درصد 50و 75شد نسبت به حالتی که به گلدان آب داده می

داري گرفت، اختالف معنیظرفیت زراعی آبیاري صورت می

.وجود داشته است



بررسیمنظوربهدر تحقیقی)1380(و همکاراننورجو

در زراعتآبیاريکمتأثیروآبمصرفدرجوییامکان صرفه

بهآبیاريآبکه کاهشرسیدندنتیجهاینفرنگی بهگوجه

بهکاهش عملکردبه ترتیب موجبدرصد50و25میزان

. استشدهدرصد6/40و 3/29مقدار 

ذرتعملکردکهگزارش کردند) 1385(همکاران وانصاري

دادهآبکاهش میزانبامختلف آبیاريسطوحدرزودرس

آنها همچنین گزارش. دادنشانراکاهش محسوسیشده،

باآبیاريمختلفسطوحزودرس درذرتارتفاعکهکردند

.دادنشانرامحسوسیکاهشداده شده،آبمیزانکاهش

تنش افزایشبا) 1391(در تحقیق محمدي و همکاران 

یافتهشاهد کاهشتیماربهنسبتریشهخشکوزنخشکی،

خشکی تنشافزایشآنها همچنین گزارش کردند که با. است

.استکاهش یافتهشاهد،تیماربهنسبتگیاهارتفاع

باعثآبیتنشکهاندکردهنیز گزارشدیگرپژوهشگران

درموردشود و اینمیگیاههوایی دراندامخشکوزنکاهش

شدهگزارشزیرزمینیو شبدریونجهسویا،نخود،ماش،گیاهان

سطح برگکاهشامرایندلیل) 1997مرما و همکاران، (است 

شود فتوسنتز    میمیزانونوردریافتکاهشباعثکهبوده

)2000اورکات و نیلسن، (

رطوبت،افزایشبا)1957(کموچ و همکاران در تحقیق 

ابتدا تنش. افزایش یافتریشهازبیشهواییهايقسمترشد

ازهوایی بیشانداموشودمیهاي هوایی گیاه شروعاز قسمت

بیوماس کهآنجاازهمچنین. داردقرارتنشمعرضدرهاریشه

بر آبکمبوداست،گیاهانهواییهايقسمتازکمترهاریشه

.گذاردمیتأثیرگیاهانهواییهايقسمتازکمترهاریشه

ومرطوبوزنکاهشباعثمحسوسیطوربهآبیتنش

نتایج بانتایجاین. گردیدریشهطولوسطحخشک ریشه،

خوانیهم) 1966(و الیور و باربر) 1975(مارایس و ویرسما

رسیدندنتیجهاینبهخودهايدر آزمایشمحققاناین. داشت

باودادافزایشراریشهرشدکافیورطوبت مناسبوجودکه

نتایج. کردپیداکاهشرشد ریشهبهینه رطوبتمقدارازفاصله

کاهشباعثهمچنینآبی،که تنشدادنشانتحقیقاین

دروآبیتنشوجوداثرعملکرد دراین کاهشکهشدعملکرد

در تحقیقات ولیامها،ریشهتوسعهمقداردرکاهشنتیجه

. شده استگزارشنیز) 1983(و ولف و همکاران) 1998(

و هاریشهرشدکاهشنیز)1998(همکاران وهمچنین آسنگ

راآبکمبوداثردرخاكباالییهايالیهبهآنهاشدنمحدود

.کردندگزارشخوددر تحقیقات

اولینغذاییموادوآبمنبعبهعلت نزدیکیبههاریشه

کهحالیدارند درغذاییموادآب وازاستفادهبرايرافرصت

ساقهدرشدهفتوسنتزي تشکیلموادازاستفادهمورددر

موادوآبدلیل تأثیر کاهشهمینبه. دارندراشانسآخرین

-میترهوایی کمهايقسمتبامقایسهدرریشهرويمعدنی

وقوع تنشاثردرشاخهبهریشهافزایش نسبتامراینکهباشد

بهریشهوزننسبتافزایش. داشتخواهددنبالبهراآبی

تحقیقات گیو و همکاران درآبیتنشوقوعنتیجهشاخه در

بیاننیزمحققاناینچندهر. استشدهنیز گزارش) 1999(

درکمرطوبتیشرایطتحتیافتههاي توسعهریشهکهداشتند

مطلوب،شرایط رطوبتیتحتتوسعه یافتههايبا ریشهمقایسه

کمترنیزآنهانفوذعمقدارند وتريکمانشعاباتوریزترند

تربیشدوانیعمق ریشهشرایط مرطوبدرکهحالیدر. است

.بودخواهد

درافزایشسرعتهمچنینوهاشدن ریشهطویلسرعت

رسد نظر میبه. یافتکاهشگیريمورد اندازهپارامترهايسایر

وآببهگیاهزایشیهايقسمتتربیشنیازدلیلبهامراین

غذاییو موادتر آببیشسبب انتقالامراین. باشدغذاییمواد

گردیدهزایشی گیاههايانداموهواییهايقسمتبهریشهاز



این. استبودههاریشهرشدسرعتکاهشنتیجه آنواست

نیز) 2003(همکاران زو و رشد ریشه توسطسرعتدرکاهش

.استشدهگزارش

کردنخشکوآبیاريکماثر) 2004(همکاران وکردا

داخل فرنگیبر روي گوجهرا)PRD(4ریشهناحیهجزئی

همکاران ومحمديهمچنین.قرار دادندبررسیموردگلخانه

گیاه ارتفاعبر رويخشکیتنشداشتند، افزایشبیان) 1391(

با نتایج فوق. شودمیآنکاهشباعثوداري داشتهمعنیاثر

.داردپژوهش مطابقتایندستاوردهاي

آبیاري اعمال شده، هر نوبت آبیاري، در تیمارهایی که کمدر 

تري در اطراف و در منطقه توسعه ریشه موجود بوده رطوبت کم

این امر باعث افزایش مقاومت مکانیکی خاك در مقابل . است

توسعه ریشه گشته و در نتیجه باعث کاهش طول و تراکم ریشه 

با توجه به دالیل بنابراین . آبیاري گشته استدر تیمارهاي کم

گیرد، آب در آبیاري صورت نمیمذکور در تیمارهایی که کم

تر حفظ شده و گیاه از طریق متراکم کردن محیط ریشه بیش

هاي خود، از آب بهتر استفاده نموده و در نتیجه استفاده ریشه

آبیاري افزایش مؤثر از آب در این تیمارها نسبت به تیمارهاي کم

به بر دالیل مذکور،ریشه عالوهخشکوزندموردر.یافته است

به تأمین بستگیگیاهرشدکهآنجاییازطور کلی

لذاداردقسمت هواییوهااز شاخهمورد لزومهايکربوهیدرات

بر کاهش عالوهنور و آبقبیلازفتوسنتزکنندهمحدودعوامل

علیزاده، (دهند مینیز تقلیلراریشهرشدگیاه،عملکرد

درریشهخشکوزناصلی اختالف دردلیلامراینو) 1384

.باشدتواندمختلف میتیمارهاي

گسترش توقفبرگ،آبپتانسیلکاهشباعثآبیتنش

ریشه کاهش توسعهریشه وسلولیتوسعهکاهشبرگ،سطح

1 Partial root drying

جذب کاهشبرگ،سطحکاهشعلتاستممکن. شودمی

لیپتاي و همکاران، (باشدریشهتوسعهاز کاهشناشیپتاسیم

تر گیاه،وزنکهکردندمشاهدهمتخصصان نیوزلندي). 1998

تیمارتحتفرنگیگوجهگیاهبرگو سطحمحصولعملکرد

و 15، 7ترتیب بهخاك مزرعهکمرطوبتیشرایطدرپتاسیم

بهبودیان (است تیمار شاهد داشتهبهنسبتافزایشدرصد10

).1990و اندرسون، 

در تحقیقات خود به این نتیجه ) 1993(همکاران بیوتري و 

ها کاهش یافته و رسیدند که در اثر تنش خشکی تعداد  روزنه

هاي هوایی این موضوع نیز بر میزان سنتز ماده خشک در اندام

نیز نشان دادند که ) 1993(آنتولین و سانچز. گذاردتأثیر می

وایی در هاي هتنش خشکی باعث افزایش نسبت ریشه به اندام

.گرددهاي چند ساله مییونجه
مقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر میزان آب -3جدول 

)I- فاکتور کم آبیاري(آبیاري 

، اثر توأم شوري آب 4بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

آبیاري و میزان آب آبیاري بر پارامترهاي طول ریشه، وزن 

اثر توأم شوري و کم . دار نیستمعنیخشک ریشه و قطر ساقه 

نسبت به تمامی تیمارها به 2I3Sآبیاري بر سطح برگ در تیمار 

مقاسه . داري داشته استتأثیر معنی4I5Sو 1I3S ،3I5Sجز 

با 1I4Sتیمار ها نشان داد که در میانگین تعداد برگچه

داري اختالف معنی2I4Sو 4I1S ،4I2S ،1I3S ،4I3Sتیمارهاي 

2I4Sها در تیمار وجود دارد، همچنین میانگین تعداد برگچه

) 397(3I5Sو ) 360(2I5Sتر از تیمارهاي بسیار کم) 33/63(

.داري وجود دارداست، لذا اختالف معنی

هاي خشک اثر متقابل تنش شوري و آبی بر تعداد برگچه

، 4I1S ،3I1S ،2I1Sنسبت به تیمارهاي 1I3Sشده در تیمار 

4I2S ،4I5S 3وI5Sهمچنین بین تعداد برگچه. دار استمعنی-



داري نیز اختالف معنی3I1Sو 2I4Sهاي خشک شده تیمار 

.وجود دارد

فرنگی تر ریشه گوجهاثر متقابل تنش شوري و آبی بر وزن

دار معنی4I3Sو 4I1S ،3I1S ،4I2Sبا تیمارهاي 1I2Sدر تیمار 

فرنگی هوایی گیاه گوجههمچنین در ارتفاع بخش . بوده است

داري از تأثیر معنی2I2Sو 1I2Sنسبت به تیمارهاي 4I5Sتیمار 

تأثیر توأم شوري . طریق اعمال توأم شوري و آبی مشاهده شد

آب آبیاري و میزان آب آبیاري بر وزن خشک بخش هوایی گیاه 

، 4I2S ،3I2Sنسبت به تیمارهاي 1I3Sو 1I2Sدر تیمارهاي 

4I3S ،3I3S ،4I4S ،2I4S ،4I5S 2وI5Sتنش . دار استمعنی

همزمان شوري و آبی بر پارامتر وزن تر بخش هوایی گیاه در 

داري از تأثیر معنی4I4Sو 2I5Sنسبت به تیمارهاي 1I2Sتیمار 

با 4I3Sو 4I1S ،4I2Sهمچنین تیمارهاي . خود نشان داد

اثر . داري داشتنداختالف معنی2I5Sو 1I2S ،1I4Sتیمارهاي 

هاي متقابل شوري آب آبیاري و میزان آب آبیاري بر تعداد روزنه

با تیمارهاي 1I2Sو 2I1S ،3I2Sفرنگی در تیمارهاي برگ گوجه

3I3S ،2I3S ،1I4S ،4I5S 1وI5Sداري داشته اختالف معنی

.است

اعماق بهریشهنفوذآبی،کموشوريتنشتحت شرایط

شود میکمگیاه نیزخشکوزننتیجهدرویافتهکاهشخاك

یلدیریم و ؛ 1999؛ گریو و همکاران، 1978فروتا و توکر، (

همهجذبخاك،خشکییاشوريافزایشبا). 2006همکاران، 

زمانیهم6-4طبق نتایج جدول . یابدکاهش میگیاهدرعناصر

57تارافرنگیماندگاري گیاه گوجهخشکی،وشوريتنش

-میکاهش)1I1S-بدون تنش(شاهد تیماربهنسبتدرصد

.دهد

درنمکغلظتشود،میکمخاك خیلیرطوبتوقتی

درویابدمیافزایششگرفیطوربهو خاكریشهبینناحیه

تنش اثرشایدافتدمیاتفاقزمانهمتنشدوکه اینزمانی

).2006برون و همکاران، (شود تشدیدگیاهرويشوري

درتنش یکنواخت)1989(و همکاران بوگلتحقیقاتطبق

میزانبهراعملکرد رویشیفرنگیرویش گوجهفصلطول

.دهدکاهش میزیادي

سطحدر یک) 1391(تحقیق محمدي و همکاران در

خشک انداموزنشوري،افزایش، با)1W(مشخص آبیاري

64/42و 45/26به ترتیب 4S1 Wو 3S1Wبراي تیمارهاي هوایی

درصد افزایش یافته 2S1W ،58/17درصد کاهش و براي تیمار 

افزایش، با)1S(شوري مشخص سطحیکدرهمچنین. است

و 1S2 Wتیمارهاي برايهواییاندامخشکخشکی، وزنتنش

1S3W به. یافته استکاهشرصدد37/65و 65/19به ترتیب

مربوط) گرم60(هوایی اندامخشکوزنترینبیشکهطوري

1S3تیمار بهمربوط) گرم67/17(ترین آن و کم2S1 Wتیمار به

Wباشدمی .

)2006(همکاران ویلدیریمو) 1999(گریو و همکاران 

ریشهنفوذآبی،و کمتنش شوريشرایطتحتکهکردندگزارش

کمنیزگیاهخشکوزندر نتیجهویافتهکاهشخاكاعماقبه

کهکردنداعالم) 1387(همکاران وهمچنین سلطانی. شودمی

خشک مادهسطح یک درصد بر درصددرآبیاريو کمشوري

توأماعمالاثردرطوري کهبه. شده استدارکلزا معنی

10تاافزایش شوريبابر کلزا،آبیاريو کمتیمارهاي شوري

ش و درصد افزای6/14خشک مادهمتر، درصدبرزیمنسدسی

درصد کاهش 9/10متر برزیمنسدسی13سپس در شوري 

درصد نیاز آبی 50درصد ماده خشک گیاه در تیمار . یافت

درصد کاهش یافت ولی این 5/6د .نسبت به تیمار آبی کامل حد

. دار نبودکاهش معنی

رویشی،رشددر دورهخصوصبهشوريتنشوآبکمبود

اختالفاصلیدلیلامراینکه دهدمیکاهشراریشهتوسعه



محمدي و (باشد میمختلفدر تیمارهايریشهخشکوزندر

افزایشمشخص، باسطح آبیاريیکدر). 1391همکاران، 

شوريیک سطحدرکاهش یافته و همچنینریشهطولشوري،

ریشهطولخشکی،تنشنیز با افزایش) آب شاهد(مشخص 

.)1391همکاران،محمدي و (است یافتهکاهش

اعماقبهریشهنفوذآبی،کموشوريتنششرایطتحت

گریو (شودمیترکمطول ریشهبه عبارتیویابدمیکاهشخاك

در تحقیق ). 2006؛ یلدیریم و همکاران، 1999و همکاران، 

رشدکاهشباعثو خشکیشوريهايتنش) 1388(خوشکام 

برشوريتنشاثر منفی.شدندخیاردرریشهوهواییهاياندام

خشکیمنفیاثرازشدیدترگیرياندازهموردصفاتروي اکثر

جذبهايسمی یوناثرهايبهآن مربوطعلت احتمالی. بود

به نتایج تیمار شاهد. باشدمیمختلفهاياندامشده توسط

نبودوبزرگنسبتاًبرگوقويتقریباًهايساقهداشتندلیل

تري نسبتمیري عملکرد بیشاثر بوتهبررفتهبینازهايبوته

دارايکهتیمارهایی. داشتو خشکیشوريتیمارهايبه

داراي وضعیتنیزرویشیاز لحاظاغلببودندعملکرد مناسب

باکهجوانهايتولید برگوهابرگتعدادافزایشبودند،بهتري

انجاممؤثري درنقشباشدمیپذیرامکانساقهافزایش طول

هاي ساقهداشتن. داردغذاییموادترتولید بیشوفتوسنتز

وهاي رویشیاندامسایرنگهداريوحمایتدرنیزقويومقاوم

.باشدمیمؤثرزایشیهاياندامهمچنین

مقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر اثر توأم -4جدول 

آبیاريشوري و کم

تشکر و قدرد انی
آزمایشگاه (مهندس عزیزيمهندس صدوقی، آقایانجناب از 

، مهندس عالء )هیدرولیک، آزمایشگاه آبیاري و زهکشی

آزمایشگاه (آتشی، مهندس)آزمایشگاه خاکشناسی(الدین

، مهندس )پزشکیآزمایشگاه گیاه(زاهدي، مهندس)باغبانی

تحقیق اینمختلفمراحلدرکه )آزمایشگاه زراعت(صالحی

.مینهایت سپاسگزاربیکردند،کاريهم

منابع
در ترجمه واکنش گیاهان به . 1388. احمدي خواه، ا

. ك. و شینوزاکی. ه. هاي محیطی غیر زنده، هیرتتنش

انتشارات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ). مؤلفان(

.326گرگان، ص 

.1385.ا،.عفرشی،و.م،.سلطفی،میر،.حانصاري،

. ذرت زودرسآبمصرفکاراییوعملکردبرآبیاريکمتأثیر

.47-57ص ،20):2(آب،وخاكعلوممجله

. 1389. ج و احمداف، ع.، سید طباطبایی، س.بایبوردي، ا

برخصوصیات سدیمکلرورازناشیشوريتنشتأثیر

نشریه آب و . کلزاپاییزهارقاموکیفیتکمیتفیزیولوژیکی،

.334- 346، ص 24):2). (کشاورزيعلوم و صنایع (خاك 

توابعاساسبرآبیاريکمسازيبهینه.1376. عتوکلی،

خاكوآبمسائلملیکنگرهدومینمقاالتمجموعهتولید،

.354-369صدر کشور،

نشریه فنی گوجه فرنگی، دفتر طراحی . 1388. جیحونی، م

. 4-9ص . کادر نو

تأثیر . 1389. حو بهرامی،. خ.، میرنیا، س.راد، رخلیلی

نشریه آب و . مقادیر مختلف آب خاك بر توسعه ریشه ذرت

.557- 564، ص 24):3. (خاك

تأثیر . 1389. و بهرامی، ح. خ.، میرنیا، س.راد، رخلیلی

نشریه آب و . مقادیر مختلف آب خاك بر توسعه ریشه ذرت

.557- 564، ص 24):3. (خاك

درشکیخوشوريهايتنشاثر. 1388. گ.خوشکام، س

ازاستفادهامکانومیوهعملکردرویشی،رشدزنی،جوانهمرحله



چهارمین . ايگلخانهخیاردرتنژیدنبهبودبرايمواد شیمیایی

دانشگاه آزاد واحد . هاي نو در کشاورزياي ایدههمایش منطقه

).اصفهان(خوراسگان 

درکلزامختلفارقاممقدماتیبررسی. 1373.سرئیسی

اصالحوزراعتعلوميکنگرهسومین. گنبدوگرگانيمنطقه

.165ص . تبریز–ایراننباتات

انتشارات دانشگاه علوم . آناتومی گیاهی. 1388. ح.زالی، س

.صفحه541. کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

فرد،زادهمصطفیو.ف،.سموسوي،،.سسلطانی،

غذایی وعناصرمیزانبرشوريوآبیاريکمتوأماثر. 1387.ب

.ايگلخانهشرایطتحتخاكشوريپروفیلوکلزاخشکماده

.65- 76، ص 2):3(ایران،آبمجله پژوهش

وشوريتنشاثر. 1390. ر.و کیانی، ع. ، کافی، م.صالحی، م

و) Kochia scoparia(کوشیا تودهزیستتولیدبرآبیکم

-433، 27:)2. (زراعی نهال و بذرمجله به. خاكشوريروند

417.

. فیغمایی،.سگالشی،.زجهانیملک،.ازادهعبدل

رشد گیاهبرنیتروژنتغذیۀوشوريتوأماثربررسی. 1385

-33ص . 13جلد . و منابع طبیعیکشاورزيعلوميمجله. کلزا

20.

انتشارات.گیاهوخاكآّب،رابطه. 1384ا،علیزاده

.رضاامامدانشگاه

تأثیر لجن فاضالب . 1389. ساعدي، سو . کسرایی، ر

نشریه آب و . فرنگیمجتمع پتروشیمی تبریز بر رشد گیاه گوجه

.10-20، ص 24):1). (علوم و صنایع کشاورزي(خاك

تنشتواماثر. 1391ح،مولويوعلیاقتم،محمدي

فرنگی درگوجهعملکرداجزايوعملکردبرخشکیوشوري

پذیرفته شده (آب اهوازمهندسیوعلوممجله. ايشرایط مزرعه

)و در نوبت چاپ

سازي بهینه. 1389. و مولوي، ح. ، لیاقت، ع.محمدي، م

فرنگی در شرایط مصرف آب و تعیین ضرایب حساسیت گوجه

نشریه آب و . توأمان تنش شوري و خشکی در منطقه کرج

.583-592، ص 24):3. (خاك

ارزیابی تحمل به .1388. و رضایی، پ. نژاد، فمرتضایی

پژوهش نامه کشاورزي، . فرنگیرقم گوجه5در NaClشوري 

)2:(1 ،102-93

و . ، دهقانی، م.، شایان نژاد، م.مستشفی حبیب آبادي، ف

تلفیقیرژیمنوعچهارتأثیربررسی. 1390. ح.طباطبایی، س

. آفتابگردانکیفیوکمیهايشاخصرويبرشورآبباآبیاري

-707، ص 25):4(، )علوم و صنایع کشاورزي(خاكمجله آب و 

698.

اثراتبررسی. 1380.عامامی،و.شزمردي،،.انورجو،

مجموعه مقاالت.فرنگیگوجهزراعتدرآبیاريمختلفسطوح

جلدآب،بحرانبامقابلهراهکارهايبررسیملیکنفرانساولین
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آبیاريآبیاري و اثر توأم شوري و کمتجزیه واریانس پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر شوري، کم- 1جدول 

.دار نیستمعنیnsو % 5دار در سطح معنی* ، %1دار در سطح معنی** 

)S-فاکتور شوري(مقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر شوري آب آبیاري -2جدول 

وزن تر 

)gr(ریشه 

وزن خشک 

)gr(ریشه 
)cm(طول ریشه 

هايتعداد برگچه

خشک شده
تعداد برگچه

برگ سطح

)cm2(
سطوح شوري

b06/17 a02/7 a98/16 b5/124 a17/205 a42/20 S1 = 7/0 ds/m
ab03/24 a36/10 a27/17 ab17/155 a25/220 a03/16 S2 = 5/1 ds/m
a07/26 a63/10 a85/18 ab42/198 a189 a14/34 S3 = 5/2 ds/m

ab45/23 a15/9 a07/18 a25/222 a08/201 a36/14 S4 = 5/3 ds/m
ab05/24 a19/11 a72/17 b25/134 a92/317 a11/32 S5 = 5 ds/m

هاي برگتعداد روزنه
وزن تر بخش 

)gr(هوایی گیاه 

وزن خشک بخش 

)gr(هوایی گیاه 

ارتفاع بخش هوایی گیاه 

)cm(

قطرساقه 

)mm(
سطوح شوري

a75/17 a25/139 a33/30 a75/67 a16/9 S1 = 7/0 ds/m
a67/19 a63/140 a77/31 a25/68 ab468/8 S2 = 5/1 ds/m

ab50/11 a134 a35/30 a42/64 ab466/8 S3 = 5/2 ds/m
ab25/13 a33/142 a76/28 a67 ab17/8 S4 = 5/3 ds/m
b00/7 a75/148 a06/27 a92/59 b72/7 S5 = 5 ds/m

درجه آزاديمنابع تغییرات

میانگین مربعات

سطح برگ 

)cm2(
تعداد برگچه

هايتعداد برگچه

خشک شده

طول ریشه 

)cm(

وزن خشک 

)gr(ریشه 

وزن تر ریشه 

)gr(

491/1007شوري *80/32709 ns12/21175 **45/6 ns09/33 ns14/141 *

376/227آبیاريکم ns04/24683 ns48/29237 **23/29 *46/64 *40/379 **

-کم×شوري 

آبیاري
1919/817 **02/27952 **22/15263 **19/13  ns64/27  ns37/131 **

)mm(قطرساقه درجه آزاديمنابع تغییرات
گیاه ارتفاع بخش هوایی 

)cm(

وزن خشک بخش 

)gr(هوایی گیاه 

وزن تر بخش هوایی 

)gr(گیاه 

هاي تعداد روزنه

برگ

428/3شوري *65/141 ns88/38 ns13/342 ns54/305 **

339/7آبیاريکم **51/255 *74/693 **96/14244 **00/53 ns

-کم×شوري 

آبیاري
1975/2 *22/136 *91/140 **79/3296 **07/213 **



)I- فاکتور کم آبیاري(مقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر میزان آب آبیاري -3جدول 

)gr(وزن تر ریشه
وزن خشک ریشه 

)gr(
)cm(طول ریشه 

-تعداد برگچه

هاي

خشک شده

تعداد برگچه )cm2(سطح برگ  سطوح آبی

a84/28 a26/12 a99/18 a13/225 a4/256 a51/21 I1

ab60/24 ab40/10 a91/17 ab27/177 a27/244 a76/27 I2

bc30/21 ab25/8 a42/18 b13/133 a27/239 a03/19 I3

c97/16 b77/7 a79/15 b13/132 a8/166 a35/25 I4

هاي تعداد روزنه

برگ

وزن تر بخش هوایی 

)gr(گیاه

وزن خشک بخش 

)gr(هوایی گیاه

ارتفاع بخش هوایی گیاه

)cm(
)mm(قطرساقه سطوح آبی

a20/16 a173 a12/37 a80/69 a39/9 I1

a80/13 ab13/154 a80/32 ab27/67 b08/8 I2

a73/13 b20/136 b27/27 ab67/64 b77/7 I3

a60/11 c63/100 c44/21 b13/60 ab34/8 I4

آبیاريمقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر اثر توأم شوري و کم-4جدول 

ریشه وزن تر 

)gr(

وزن خشک 

)gr(ریشه 
)cm(طول ریشه 

هايتعداد برگچه

خشک شده
تعداد برگچه

سطح برگ 

)cm2(
سطوح آبی سطوح شوري

28/20 abc 79/9 a 63/15 a 33/98 bc 67/266 abc 19/50 ab I4

S5
05/20 abc 82/8 a 77/15 a 33/85 bc 00/397 ab 33/38 abc I3

38/32 ab 98/14 a 50/18 a 67/160 abc 00/360 ab 84/22 bc I2

49/23 abc 20/11 a 00/21 a 67/192 abc 00/248 abc 06/17 bc I1

79/20 abc 47/8 a 97/15 a 33/205 abc 33/149 abc 20/19 bc I4

S4
89/25 abc 85/9 a 00/22 a 33/247 abc 00/152 abc 77/12 bc I3

73/19 abc 11/7 a 80/17 a 33/291 ab 33/63 c 00/5 c I2

40/27 abc 17/11 a 50/16 a 00/145 abc 67/439 a 48/20 bc I1

55/16 bc 43/9 a 10/16 a 33/176 abc 00/132 bc 61/11 bc I4

S3
64/26 abc 85/8 a 83/20 a 67/152 abc 67/181 abc 56/10 bc I3

68/26 abc 63/10 a 00/19 a 33/153 abc 33/299 abc 01/76 a I2

41/34 ab 64/13 a 50/19 a 33/311 a 00/143 bc 39/38 abc I1

61/16 bc 41/6 a 33/16 a 33/95 bc 00/142 bc 37/43 bc I4

S259/18 abc 40/7 a 17/18 a 33/113 abc 67/279 abc 68/16 bc I3

54/23 abc 14/10 a 10/17 a 33/178 abc 67/221 abc 82/16 bc I2



39/37 a 50/17 a 47/17 a 67/233 abc 67/237 abc 26/16 bc I1

65/10 c 75/4 a 93/14 a 33/90 bc 00/144 bc 37/31 bc I4

S1
36/15 bc 34/6 a 33/15 a 00/62 c 00/186 abc 80/16 bc I3

70/20 abc 17/9 a 17/17 a 67/102 bc 00/277 abc 16/18 bc I2

53/21 abc 82/7 a 50/20 a 00/243 abc 67/213 abc 37/15 bc I1

آبیاريمقایسه میانگین پارامترهاي مورفولوژیک تحت تأثیر اثر توأم شوري و کم-4ادامه جدول 

هاي برگتعداد روزنه
وزن تر بخش هوایی 

)gr(گیاه

وزن خشک بخش 

)gr(هوایی گیاه

ارتفاع بخش هوایی 

)cm(گیاه

قطرساقه 

)mm(
سطوح آبی سطوح شوري

33/6 de 00/109 bcd 45/20 fg 00/51 b 00/7 a I4

S5
67/7 cde 67/162 abcd 10/26 defg 33/67 ab 90/6 a I3

67/7 cde 33/178 c 47/33 abcde 67/60 ab 33/8 a I2

33/6 de 00/145 abcd 23/28 bcdefg 67/60 ab 65/8 a I1

67/17 abcd 00/107 cd 54/22 efg 67/61 ab 47/8 a I4

S4
00/17 abcde 00/133 bcd 31/29 abcdefg 00/67 ab 77/7 a I3

33/13 abcde 67/112 bcd 75/26 cdefg 33/74 ab 77/6 a I2

00/5 e 67/216 a 43/36 abcd 00/65 ab 70/9 a I1

67/8 cde 00/97 d 96/19 g 00/61 ab 70/7 a I4

S3
00/5 e 33/125 bcd 94/28 bcdefg 00/62 ab 07/8 a I3

00/7 de 00/155 abcd 75/32 abcdefg 33/62 ab 80/8 a I2

33/25 abcd 67/158 abcd 74/39 ab 33/72 ab 30/9 a I1

67/7 cde 83/93 d 05/21 efg 00/58 ab 50/8 a I4

S2
67/26 abc 67/127 bcd 92/25 defg 33/61 ab 51/7 a I3

33/12 bcde 33/159 abcd 00/38 abcd 33/76 a 23/8 a I2

00/32 a 67/181 d 13/42 a 33/77 a 63/9 a I1

67/17 abcde 33/96 bcd 21/23 efg 00/69 ab 07/10 a I4

S1
33/12 bcde 33/132 abcd 07/26 defg 67/65 ab 63/8 a I3

67/28 ab 33/165 abcd 01/33 abcdef 67/62 ab 27/8 a I2

33/12 bcde 00/163 07/39 abc 67/73 ab 67/9 a I1



The image part with relationship ID rId13 was not found in the file.


