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 چكيده 

بررداری   شوند، در چنین شرایطی بهرره  محدود کننده کشاورزی در مناطق خشک محسوب می ترین عوامل بحران آب شیرین و شوری خاک مهم
ای برا چهرار    آزمایش مزرعه، تواند راهبردی هوشمندانه برای این مناطق باشد. بدین منظور سازگار با محیط زیست همچون کشت گیاهان دارویی می

انجرا  شرد. تیمارهرای آزمرایش،      1395-96زراعری    ر شهرسراان زهرک طری سرا     هرای کامرل تدراددی د    تیمار و سه تکرار، در قالب طرح بلوک
(، آبیاری ناقص ریشه برا  F.PRD(، آبیاری ناقص ریشه با آب شیرین )F.FIهای مخالف آبیاری بودند که شامل آبیاری کامل با آب شیرین ) اساراتژی
ترین  شوند. ناایج بدست آمده بیانگر این بود که بیش ( میSF.PRDوبی )( و آبیاری ناقص ریشه با آب شور و شیرین به صورت تناS.PRDآب شور )

 10 ،عدد cm 1/46 ،42ها، به ترتیب، بدست آمد و مقادیر آن F.FIهای جانبی، وزن هزار دانه و عملکرد گیاه در تیمار  شاخه ،مقادیر ارتفاع، تعداد چار
 SF.PRDو  F.PRDتیمارهرای  برا   F.FIداری بین مقادیر عملکررد تیمرار   د، اخاالف معنیکیلوگر  بر هکاار بود. با این وجو 293گر  و  86/0عدد، 

هرای خشرکی    توان آبیاری ناقص ریشه با آب شور و شیرین را به عنوان بهارین راهکرار کراهش مدررف آب شریرین در اقلریم      مشاهده نشد. لذا می
 همچون منطقه سیساان برای کشت این گیاه دارویی توصیه نمود.

 

 ساانیس ان،یآب شور، زن شه،یناقص ر یاریآب هاي کليدي: اژهو

 

 1 مقدمه

ترین عاملِ محدودیت تولیدات کشراورزی  بحران آب شیرین، مهم
 Shahrokhnia andخشررک برروده )  در منرراطق خشررک و نیمرره 

Sepaskhah, 2016 هررای  ( کرره مناهرری برره اسررافاده از منرراب  آب
ایرن  ناماعارف، همچون مناب  آب شور، در اراضیِ تحت کشتِ آبری در  

نواحی شده است. اگرچره ایرن گزینره، راهکراری منطقری در شررایط       
شود، لکن، مدرف بدون مدیریت چنین منابعی در بحران محسوب می

بخش کشاورزی، درایند شوری خاک را تسری  نموده که در درازمردت  
ی پایدار کشاورزی در این منراطق  تواند تهدیدی جدی برای توسعهمی

هرای   تررین ترنش  به عنوان یکی از مهرم محسوب شود. شوری خاک، 
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موجب ، (Karandish and Šimůnek, 2018های اخیر )زنده در سا 
کاهش پاانسیل آب برگ، سرعت داوسرناز، سررعت تعرر  و هردایت     
روزنه برگ، اخاال  در جذب مواد غذایی، عناصر اساسی و در نهایرت  

ود، با این وج. (Ashraf and Orooj, 2006)شود  کاهش محدو  می
های شور در کشاورزی با مدیریای صرحی  صرورت   چنانچه کاربرد آب

گیرد، عالوه بر رد ِ نسبیِ معضل بحران آب شیرین در مناطق خشک، 
محیطی نیرز کمرک شرایانی    تواند به حفظ مناد  اقادادی و زیستمی

 نماید. 
جرو، یکری از   هرای آبیراری صررده   تلفیق کاربرد آب شور با روش

ای نوین در بخش کشراورزی اسرت کره در صرورت     های مدیریگزینه
جرویی آب شریرین را    تواند میزان صررده اعما  در سطوح مطلوب، می

جو، روش آبیاری های ماعددِ آبیاریِ صرده از میان روشدوچندان کند. 
ارائره   1998ناقص ریشه، که اولین بار بر روی درخت انگرور در سرا    

های کارآمردی اسرت   یکی از روش ،(Dry and Loveys, 1998)شد 
تواند کارآیی مدرف آب را ادزایش دهد که تحت مدیریت صحی ، می

(Karandish and Simunek, 2016 برخرری محققرران، عملکرررد .)
مطلوب آبیاری ناقص ریشه را بره بهینره شردن نسربت داوسرناز بره       
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ی توانرد در نایجره  انرد کره مری   تعر  گیاه نسربت داده -مجموع تبخیر
های محادظ سلو  و بهینه  ادزایش اناقا  سیگنا  سط  تبخیر،کاهش 

 ;Chai et al., 2016کردن میزان بازشدگی روزنه در گیاه رخ دهرد ) 

Alrajhi et al., 2017 .) پژوهشگران ماعددی، مزیت اتخاذ این روش
زمینری،  آبیاری برای گیاهانی همچرون سریب  را در مقایسه با روش کم
ذکررر بزیجات برگرری، بادمجرران و گلرنرر  سررذرت، انگررور، مرکبررات، 

 ,.Shahrokhnia and Sepaskhah, 2016; Chai et al)انرد   نموده

2016 Karandish and Šimůnek, 2016 and 2018  کارانردیش .)
و سیمیونک بیان داشاند کره ادرزایش قابلیرت نگهداشرت آب تحرت      

ترین مزایای نسبی ایرن روش اسرت   آبیاری ناقص ریشه، یکی از مهم
ی ی ریشره تواند مناج به ادزایش قابلیت جرذب آب بره وسریله   ه میک

گیاه، و در نهایت، حفظ محدو  در حرد مطلروب و ادرزایش کرارآیی     
 (.Karandish and Šimůnek, 2016مدرف آب شود )

یکی از راهکارهرای مردیریای بررای تولیرد محدرو  در منراطق       
ه برخری از  خشک، اسافاده از ارقا  ماحمل به شوری و خشکی ازجملر 

هرررای گیاهررران دارویررری اسرررت. زنیررران، برررا نرررا  علمررریِ  گونررره
Trachyspermum copticum  یرراCarum copticum از تیررره 

تررین گیاهران   (، یکی از مهرم  UmbelliferaeیاApiaceae چاریان )
ی سیسراان   دارویی است که به صورت بالقوه، قابلیت کشت در منطقه

 کلسرارو   کاهنرده  خرواص  همچونرا دارد. این گیاه خواص مانوعی 

بخرش اسرت    نفر  و آرا   ضرد  قرارچی،  هرای  عفونرت  ضرد  خرون، 
(Nagalakshmi and Shankaracharya, 2000 .) ناررایج بررسرری

اقادادی کشت گیاهان دارویی در مناطق گرمسیری ایرران حراکی از   
 Ghaffari)برتری نسبی کشت گیاه زنیان نسبت به گیاه بارهن  بود 

Moghadam et al., 2016).  ِتأثیر سطوح مخالف شوری آب آبیاری
زیمنس بر مار حاکی از آن بود که ادزایش سرط    دسی 21تا  3/0بین 

 7/96بره   7/202دار عملکرد دانه زنیان از  شوری موجب کاهش معنی
(. همچنرین  1388امامی و همکراران،   شود )دوازده گر  بر مارمرب  می

آذر ترا   15ا تغییر تاری  کشت از پژوهشی در منطقه بیرجند نشان داد ب
یابرد   لیار ادزایش می 800به  680اردیبهشت میزان آب مدردی از  10
(Nassiri et al., 2014.) های مخالفی تأثیرات آبیاری  اگرچه پژوهش

 انرد، لکرن   ناقص ریشه را در شرایط اقلیمی و گیاهان مخالف سنجیده

ه و گیاهران دارویری،   معطوف به گیاهان زراعی و براغی برود  اکثر آنها 
اند. عرالوه برر آن، کراربرد آب شرور در     تر مورد بررسی قرار گرداهکم

تلفیق با آبیاری ناقص ریشه نیز به ندرت مرورد توجره محققران بروده     
هرای  هایی مبانی برر تلفیرق روش  است. بدین منظور، کارآمدی روش

بره  ها نسربت   آبیاری ناقص ریشه با آب شیرین، شور و یا هر دوی آن
آبیاری کامل با آب شیرین به لحاظ تغییرات در خدوصریات رشردی و   
پارامارهای کمی گیاه زنیان در منطقره سیسراان مرورد ارزیرابی قررار      

 گردت. 

 

 ها مواد و روش

، در 1395-96ایررن پررژوهش طرری یررک ددررل زراعرری در سررا  
ی اهلل االعظرم، واقر  در پژوهشرکده   ایساگاه تحقیقات کشاورزیِ بقیه

 14مربر  )  مار  168ی دانشگاه زابل، در زمینی به ابعاد تقریبی کشاورز
مار عرض( روی گیاه زنیان انجا  شد. بر اسرا  آمرار    12مار طو  و 

، 1395ترا   1373هرای   بلندمدت ایساگاه هواشناسی زهک طری سرا   
میانگین ساالنه بارش، دمای حداقل و دمای حداکثر منطقه به ترتیرب  

ی درجرره سلسرریو  اسررت. منطقرره  5/30و  6/15ماررر،  میلرری 9/45
ی اقلیمریِ  بندیِ دومارتن، در محردوده سیساان بر اسا  سیسام طبقه

( تغییرات پارامارهای هواشناسری را طری   1دراخشک قرار دارد. شکل )
های دهد. همچنین ویژگیخرداد( نشان می 25دی تا  15دوره کشت )

برداری قبل از شروع آزمایش تعیین شرد، در   خاک منطقه، که با نمونه
 ( ارایه شده است. 1جدو  )

با چهرار  های کامل تداددی پژوهش حاضر به صورت طرح بلوک
تیمار و سه تکرار انجا  شد. تیرمارهای طرح شامل آبیاری کامل با آب 

آبیاری  ،(F. PRDآبیاری ناقص ریشه با آب شیرین )(، F. FIشریرین )
( و آبیاری ناقص ریشه با آب شور و S. PRDناقص ریشه با آب شور )

 ( بودند. SF. PRDشیرین )

 

 
 خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک مورد آزمایش در ابتداي فصل -1جدول 

 EC (dS/m) pH Na  Ca Mg بافت خاک رس )%( سيلت )%( شن )%( (cmعمق )
SAR 

(meq/lit) 

 75/2 1805 412 62/85 09/8 91/5 لو  21 32 47 0-20
 26/2 2375 350 41/82 13/8 86/4 لو  شنی رسی 20 31 49 40-20
 16/2 1313 523 57/64 05/8 85/4 لو  سیلای 18 18 64 60-40
 78/1 1963 425 20/121 97/7 45/4 لو  سیلای 17 15 68 60-80
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 1395-96اطالعات هواشناسی طی دوره رشد در فصل زراعی  -1 شكل

 
مار طو    3های اخاداص یاداه به تیمارها دارای  کدا  از کرت هر

مارری بره منظرور کراهش       مار عرض بودند که با دواصل یک 5/2و 
ای از یکدیگر جدا شدند. داخل هرر کررت پرنج جروی و      اثرات حاشیه

دی  15مار ایجاد شد و بذرها در تاری   سانای 50چهار پشاه به عرض 
هرا کاشراه شرد.     بر روی پشاه ردیفیآرایش  به صورت خطی، و با  ماه

ای انجا  گردت. مطابق با عرف منطقه،  آبیاری به صورت جوی و پشاه
از ابادای تاری  کاشت تا اواسط درودین مراه بره علرت دمرای هروای      

(، قررار  1تر، ساعات آداابی کمار، رطوبت نسربی براالتر )شرکل     پایین
تعر  کمارر دور  -ایجه تبخیرداشان گیاه در مراحل ابادایی رشد و در ن

آبیاری بین پنج تا هشت روز در نظرگرداه شد. لکن از اواخر درروردین  
به علت تغییرات جوی، واق  شدن گیاه در داز رشد سری  و به تبر  آن  

ها با دور سره ترا پرنج روز انجرا  گردرت.       تعر  آبیاری-ادزایش تبخیر
ین اسررافاده کشرراورزان منطقرره برررای آبیرراری ایررن گیرراه از آب شرریر

نمایند لکن از حجم آب مدردی ساالنه آنها برای کشت ایرن گیراه    می
آماری موجود نیست. در تیمار آبیاری کامل، عمق خالص آبیرراری، برا   

های مخالف خاک به حد ظردیت زراعی، بر هدف رساندن رطوبت الیه
 Karandish)( در هر نوبت آبیراری محاسربه شرد    1ی )اسا  رابطه

and Simunek, 2016 and 2018.) 
 (1) 

𝑑𝑁 =∑(𝜃𝑓𝑐𝑖 − 𝜃𝑖)∆𝑧𝑖

𝑛

𝑖=1

 

رطوبرت   fci θ(،mmعمق خالص آب آبیراری )  dNدر معادله دو ، 
m) در حد ظردیت زراعی حجمی خاک

-3 m
رطوبت خاک قبل  iθ(، و 3

mا  )iی آبیاری در الیره از 
-3 m

3 ،)Δz      ضرخامت هرر الیره از خراک
(mm ،) وn بردین منظرور، یرک روز    باشد شماره هر الیه از خاک می .

های خاک به وسیله اوگر از سط  خاک تا عمرق   قبل از آبیاری، نمونه
  ماری برداشت شد.سانای 20ی قماری با دواصل عمسانای 60

هرا حجمری آبری    ی اعما  تیمار، تمامی کررت قبل از شروع دوره
کامرل عرضره شرد، دریادرت     چه در تیمار آبیراری  یکسان و معاد  آن

روز بعد از  108نمودند. تیمارهای آبیاری، پس از اساقرار گیاهچه، و از 
کاشت تا اناهای ددل رشد اعما  شدند. دلیل این امر، آن اسرت کره   
اغلب گیاهان، حساسیت باالیی به تنش آبی در مراحرل اباردایی رشرد    

را بره همرراه   آبیاری در ایرن دوره، نارایج مطلروبی    داشاه و اعما  کم
 ,Li et al., 2016; Karandish and Simunekنخواهرد داشرت )  

زنری   (. عالوه بر آن، تاثیرات منفی تنش خشکی در مرحله جوانه2016
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باشد )برومندرضازاده و کروچکی،   تر از تنش شوری می گیاه زنیان بیش
لذا اعما  تیمارهای آبیاری تا اساقرار کامرل گیراه بره تعرو       (. 1384
  آبروز بعرد از کاشرت )دو  اردیبهشرت( موکرو  شرد.      108و به  ادااد

هرا و آب شرور نیرز از چراه آب شرور       نیمره  شیرین مورد اسافاده از چاه
هرای کیفری   ویژگری  پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل تامین گردید.

 ارائه شده است.  2مناب  آب مورد اسافاده در جدو  
هردف خشرک نگراه داشران     در تیمارهای آبیاری ناقص ریشه، با 

ی اعمرا   نیمی از سیسام ریشه، در هر نوبرت آبیراری در طرو  دوره   
ها به صورت یک در میران انجرا  شرد. در ایرن     تیمارها، آبیاری جوی

های خشرک و مرطروب پرس از هرر دو نوبرت آبیراری       تیمارها، جوی

 تعویض شدند. 
کرز  بوتره از مر  10ای،  حذف اثرات حاشیهدر اناهای ددل رشد با 

گیرری صرفات مرورد     کرت به صورت تداددی اناخاب شردند و انردازه  
ها )از طوقه تا  ارتفاع بوته بررسی روی آنها انجا  گردت. براین اسا ،

 .گیرری شرد   اندازه ی اصلی( با اسافاده از خط کش دلزی اناهای ساقه

هرای   های منشعب از شاخه اصلی به عنروان تعرداد شراخه    تعداد شاخه
آذیرن  همچنین از آنجرایی کره زنیران دارای گرل     .دجانبی شمارش ش

چاری است، شمارش چارهای حاوی بذر در هنگا  برداشت محدرو   
 ,Ashraf and Oroojمرد نظرر قررار گردرت )     تعرداد چارر  به عنوان 

2006; Azhar et al., 2011).  

 
 هاي مورد استفاده در پژوهش خصوصيات شيميایی آب -2جدول 

 EC (dS/m) pH SAR نوع آب
So4

2- Cl- HCO3
- K+ Mg2+ Ca2+ Na+ 

(meq/lit) 

 9/30 6/13 5/14 25/0 4/9 5/31 1/24 6/11 6/7 3/6 آب شور
 6/14 3/11 5/9 08/0 8/5 18 8/14 4/6 2/8 3/1 آب شیرین

 

 نتایج و بحث 

 ارتفاع گياه
هرای هروایی گیراه زنیران      هرچند که در برخی از مناطق از انردا  

هرای   هرای اسرافاده   هرای نرازک سراقه    شامل برگ و برخی از قسمت
ها نسربت بره    ی تولیدی از آن شود. ولی مقدار ماده موثره محدودی می

بررسی خدوصیات دیزیولروییکی گیراه    تر است. لکن بذر به مراتب کم
به منظور کسب دانش و تحلیل عکس العمل گیاه نسبت به تیمارهای 

نارایج تجزیره واریرانس ترأثیر     تواند مورد توجه باشد.  مورد بررسی می
بر ارتفراع گیراه نشران داد کره تیمارهرای مرورد بررسری اثرر          تیمارها
تررین  تررین و بریش   (. کرم 3گیاه نداشاند )جدو  بر ارتفاع داری  معنی

 F.FIمار( و سانای 2/41) S.PRDارتفاع گیاه، به ترتیب در تیمارهای 
درصرد   11که کاهش آن تنها ( 2مار( بدست آمد )شکل سانای 1/46)

بود. این ناایج حاکی از اثر بهینه آبیاری ناقص ریشره بروده کره حاری     
ا ترا حردی   توانساه است اثرات منفیِ اساعما  آب شور بر ارتفاع گیاه ر

های اسمزی از جمله عوامل مرثثر برر کراهش    کاهش دهد. زیرا تنش
 Ashraf and Orooj, 2006; Azhar etباشند ) ارتفاع گیاه زنیان می

al., 2011دهند که آبیاری کامل با  های مخالفی گواهی می (. پژوهش
شود. ایرن در   آب شور به طور محسوسی موجب کاهش ارتفاع گیاه می

توانرد   تأثیر منفیِ شوری آب آبیاری بر ارتفاع گیراه مری   حالی است که
 ,Karandish and Simunekتحت آبیاری ناقص ریشه تقلیل یابرد ) 

تواند به توسعه بهار ریشه، جذب مناسرب   (. علت این رخداد می2018
هرا   آبیاری تجم  کمار امالح در خاک نسبت به کم آب و مواد غذایی و

(. خرالقی و  Chai et al., 2016; Alrajhi et al., 2017مرتبط شود )
( طی پژوهشی بر روی گیاه آداابگردان دریادانرد کره   1396همکاران )

تواند  اساعما ِ ماناوبِ آب شور و شیرین تحت آبیاری ناقص ریشه می
هرایی نیرز    پرژوهش  .گیرری نمایرد  دارِ ارتفاع گیاه پیشاز کاهشِ معنی

ثیر مثبرت اعمرا  آبیراری نراقص     های آنها مبین تأوجود دارد که یاداه
دارِ ارتفراع گیراه، بررای گیاهرانی     ریشه بر جلوگیری از کراهش معنری  

 Kang and(، ذرت و گنررد  )Du et al., 2006همچرون کارران ) 

Zhang, 2004      بوده است. بره عبرارت دیگرر ایرن مطالعرات نشران )  
مران   جرویی در مدررف آب،    اند، آبیاری ناقص ریشه ضمن صرده داده

با این وجود، کاهش ارتفراع گیراه    شود.دار ارتفاع گیاه میمعنیکاهش 
آویشن و رزماری نیز تحت اثر تیمارهای آبیاری ناقص ریشه مشراهده  

؛ اسردی و همکراران،   1397شده اسرت )ذونعمرت کرمرانی و اسردی،     
(. از طرف دیگر موسوی و همکاران ادزایش ارتفاع گیاه کلرزا را  1397

 ,.Mosavei et alریشره گرزارش نمودنرد )   تحت تاثیر آبیاری ناقص 

توان به مافراوت برودن    را می اخاالدات(. در مجموع، علت این 2010
دیزیولوییکی و ساخاارهای انطبا  پذیری گیاهران، نحروه   خدوصیات 

اعما  تیمارها، بادت و سراخامان خراک، شررایط محیطری و اقلیمری      
 ,.Sepaskhah and Ahmadi, 2010; Chai et alنسربت داد ) 

2016). 
های خشرکی موجرب کراهشِ ارتفراع گیراه در       به طور کلی، تنش

شود. ایرن نایجره بررای گیاهرانی ماننرد       آبیاری معمولی میشرایط کم
(، اسرفرزه، مرریم   Sharifi Ashoorabadi et al., 2005) بومرادران 

( 1383چری و شرریفی عاشرورآبادی،     گلی، همیشه بهار و بابونه )لبا 
پژوهشگران، کاهش تقسیم سلولی و کوچک شدن مشاهده شده است. 

 اند.  ترین عوامل تقلیل ارتفاع گیاه برشمرده اندازه سلو  را یکی از مهم
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 ها نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه زنيان تحت تأثير روش آبياري و اصالح کننده -3جدول 

 MSميانگين مربعات 

 وزن هزار دانه عملكرد دانه
تعداد 

 چتر
 هاي جانبی تعداد شاخه

ارتفاع 

 بوته

 درجه آزادي

df 
 منابع تغيير

*4/1691 ns0/0 ns0/19 *0/1 ns2/18 2 تکرار 
*1/1306 **01/0 *3/13 ns38/0 ns4/14 3 آبیاری 

 خطا  6 3/9 19/0 3/4 0/0 8/255

 ضریب تغییرات - 0/7 6/4 3/5 0/4 8/5

 

 
 اثر تيمارهاي آبياري بر ارتفاع گياه -2شكل 

 

 هاي جانبی تعداد شاخه
دار نبرود   های جانبی نیز معنری  های مورد بررسی بر شاخه اثر تیمار

های جرانبی بره ترتیرب در     ترین و بیشارین تعداد شاخه (. کم3)جدو  
 3د( مشاهده شرد. شرکل   عد 10) F.FIعدد( و  9) S.PRDتیمارهای 
دهد که در مجموع، اعما  آبیاری ناقص ریشه در تیمارهرای  نشان می
F.PRD ،SF.PRD  وS.PRD   و  1/6، 0/4، به ترتیب مناج بره تنهرا

 F.FIهای جانبی در مقایسه با تیمار درصد کاهش در تعداد شاخه 1/9
ی آبیرار  های جانبی گیاه زنیان تحت کم شده است. کاهش تعداد شاخه

( گزارش شده است. 1393زاده و همکاران )معمولی در پژوهش رضوی
اخراال  در داوسرناز گیراه،    هرای پیشرین،   دلیل این مساله در پژوهش

تعر  و دیگر درآیندهای ماابولیک تحت تنش آبی ذکر شده است کره  
 Kang andگرردد )  ها می آبیاری ناقص ریشه موجب تقلیل این تنش

Zhang, 2004; Du et al., 2006; Chai et al., 2016).  

 
 تعداد چتر در گياه

 دار برود  % معنی5اثر تیمارهای مورد بررسی بر تعداد چار در سط  
به ترتیرب در   اثر تیمارها بر تعداد چارترین ترین و بیش(. کم3)جدو  

تعداد( بدست آمرد )شرکل    F.FI (42تعداد( و  36) S.PRDتیمارهای 
 8و  5(. مقایسرره تیمارهررای آبیرراری مررورد بررسرری بیررانگر کرراهش 4

بردون   F.FIنسبت به  SF.PRDو  F.PRDدرصدی برای تیمارهای 
داری  درصدی تفاوت معنری  13دار بود همچنین با کاهش  تفاوت معنی

مشاهده شد. علت چنین رخردادی را   F.FIنسبت به  S.PRDدر تیمار 
ان عالوه بر درآیند تنظیم داوسرنازی، بره بهبرود رشرد ریشره و      تو می

 منسوب نمود. PRDجذب بهار مواد غذایی در روش 
 

 
 هاي جانبی گياه اثر تيمارهاي آبياري بر تعداد شاخه -3شكل 

 

زیرا خشک و تر نمودن ماناوب منطقه ریشه موجب ادزایش رشرد  
 ;Chai et al., 2016هررای ثانویرره و حجررم ریشرره شررده ) ریشرره

Karandish and Simunek, 2017  و ادزایش حجم ریشه مناج بره )
گرردد   بهبود هدایت هیدرولیکی خاک، جرذب آب و مرواد غرذایی مری    

(Kang and Zang, 2004).       توسرعه ریشره موجبرات آبشرویی بهارر
آورد. این پدیده ممکن است، موجرب   امالح از ناحیه ریشه را دراهم می

شده باشد. لکن از آنجایی کره حجرم    SF.PRDروش بهبود ناایج در 
ریشه و وضعیت شوری خاک در ناحیه ریشره در ایرن پرژوهش مرورد     

توان با اطمینان کامل آن را بیان داشت.  بررسی قرار نگرداه است، نمی
هرای مالیرم ناشری از آبیراری      از طرف دیگر گزارش شده است، تنش

های شردیدتر   ی تنششود ول ناقص ریشه موجب بهبود حجم ریشه می
دهرد )قردمی دیروزآبرادی و     تواند داکاورهای رشد ریشه را کاهش  می

تواند، دلیلی بر کاهش تعداد چار در  (. این نکاه نیز می1393همکاران، 
باشد، به طورکلی ناایج بدسرت آمرده از ایرن روش در     S.PRDتیمار 

)رضروی  مقایسه با کم آبیاری معمولی برای گیاهران زنیران و رازیانره    
 ,Moussavi-Nik et al., 2011; Moosavi؛ 1393زاده و همکاران، 

 ( به مراتب بهار بوده است.2011
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 اثر تيمارهاي آبياري بر تعداد چتر در گياه -4شكل 

 

 وزن هزار دانه
% برر  1دار تیمارهای آبیاری در سرط    ، بیانگر تأثیر معنی3جدو  

ترین مقرادیر وزن هرزار    یشترین و ب باشد. کم صفت وزن هزار دانه می
گرر  برود    86/0و  71/0به ترتیب برا   F.FIو  S.PRDدانه مربوط به 

برره  S.PRDو  F.PRD ،SF.PRD(. وزن هزاردانرره تحررت 5)شررکل 
زیررا  درصد نسبت به آبیاری کامل کراهش یادرت.    17و 10، 5ترتیب 

تواند موجب کاهش طو  پرشدن دانه و کاهش سرناز   تنش شوری می
(. عرالوه  Nabizadeh marvdashti et al., 2003گردد ) مواد گیاهی

آبیاری معمولی غالباً موجرب کراهش وزن هرزار     بر آن، تنش آبی و کم
 ,.Gholinezhad et al., 2015; Leithy et alگرردد )  دانه گیاه مری 

روز موجرب   14بره   7ای کره ادرزایش دور آبیراری از     . به گونه(2015
-Moussaviنه زنیان شده اسرت ) درصدی در وزن هزار دا 40کاهش 

Nik et al., 2011 .) هرا حراکی از عرد       با وجود اینکه برخی از یاداره
دار وزن هزار دانه نسربت بره تیمرار شراهد تحرت روش       کاهش معنی

PRD خرالقی و همکراران،   ؛ 1392کارانردیش و همکراران،   انرد )  بوده
 انرد نمروده دار آن را اعرال    کراهش معنری  ها  (. برخی از گزارش1396

(Mousavi et al., 2010; Sezen et al., 2011   ،ایرن محققرین .)
کاهش رطوبت ناحیه ریشه و ماعاقباً کاهش آما  سلو  را از دالیرل  

 اند. آن ذکر نموده

 

 
 اثر تيمارهاي آبياري بر وزن هزار دانه -5شكل 

 
 

 عملكرد دانه
اند % برر عملکررد دانره داشر    5تیمارهای آبیاری تأثیری در سط  

ترین اثر برر عملکررد دانره بره ترتیرب در       ترین و بیش (. کم3)جدو  
S.PRD  و  249باF.FI  کیلوگر  بر هکاار به وقروع پیوسرت.    297با

داری بر  تفاوت معنی SF.PRDو  F.FI، F.PRDلیکن بین تیمارهای 
انرد  (. برخی از محققان بیان نمروده 6عملکرد دانه مشاهده نشد )شکل 

تواند  گیاه رابطه مساقیمی با عملکرد دانه داشاه و می که ادزایش رشد
دار  (. عد  وجود تفاوت معنری Chai et al., 2016آن را ادزایش دهد )

بین تیمارهای آبیاری ناقص ریشه و آبیراری کامرل در مرورد عملکررد     
ها به اثبات رسیده است )کاراندیش و  دانه گیاه طی بسیاری از پژوهش

 ;Fu et al., 2017؛ 1394دیروزآبررادی، ؛ قرردمی 1392همکرراران، 

Ghasemi-Aghbolaghi and Sepaskhah, 2018 ،محققرران .)
ناایج قابل قبو  آبیاری ناقص ریشه در عملکرد گیاه را به تنظیم بهینه 

 ,Kang and Zangروزنه گیاه و در نایجه انجرا  داوسرناز مناسرب )   

منسروب   (Alrajhi et al., 2017( و جذب بیشار مواد غرذایی ) 2004
اند. از طرف دیگر، تأثیر ماقابل ادزایش پاانسیل اسمزی خاک به نموده

هرای حرارتری بره علرت      علت اسافاده مداو  از آب شور و بروز ترنش 
تواند از جمله دالیل کاهش  ادزایش دمای هوا طی داز زایشی گیاه می

 باشد.  S.PRDدار عملکرد و برخی از اجزای آن تحت تیمار  معنی

 

 
 اثر تيمارهاي آبياري بر عملكرد دانه -6شكل 

 

 جویی حجم آب مصرفی و درصد صرفه
های مخالف آب آبیراری و درصرد    حجم آب مدردی تحت کیفیت

تربن  باشد. بیش می 4جویی در مدرف آب شیرین مطابق جدو   صرده
مارمکعب بر هکارار   8943حجم آب مدردی در تیمار آبیاری کامل با 

 5439رهای آبیاری ناقص ریشه هر کردا  بره میرزان    و بعد از آن تیما
مارمکعب بر هکاار آبیاری شدند. در تیمار آبیاری ناقص ریشره برا آب   

 2102( به ترتیرب  SF.PRDشیرین ) -( و ماناوب شورS.PRDشور )
مارمکعب بر هکاار به مدرف آب شور اخاداص یادت. بدین  1087و 

و  F.PRD ،S.PRDترتیررب در مدرررف آب شرریرین تحررت تیمررار   
SF.PRD  جویی گردید. درصد 51و  63، 39به ترتیب 
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 جویی در مصرف آب شيرین تحت تيمارهاي مورد بررسی عمق آب مصرفی و درصد صرفه -4جدول 

 در مصرف آب شيرین )درصد(جویی  صرفه (m3 ha–1مجموع آب مصرفی ) (m3 ha–1آب شور ) (m3 ha–1آب شيرین ) تيمار آبياري

F.FI 8943  8943  
F.PRD 5439  5439 39 

S.PRD 3337 2102 5439 63 

SF.PRD 4352 1087 5439 51 

 

  گيري کلی نتيجه

پژوهش حاضر با هدف معردری بهاررین مردیریت آبیراری بررای      
گیاهران برومیِ پرطردردارِ    کشت گیاه دارویی زنیان به عنوان یکری از  

جنوب شر  کشور طی یرک ددرل زراعری در دانشرگاه زابرل انجرا        
گردت. دسااوردهای حاصل از این پژوهش، گویای آن بود که آبیراری  

شیرین، آبیاری ناقص ریشه با آب شیرین و -ناقص ریشه ماناوب شور
آبیاری کامرل برا آب شریرین در اکثرر صرفات مرورد بررسری تفراوت         

با یکدیگر نداشاند. در مجموع، کاربرد آبیاری ناقص ریشره   داری معنی
شیرین به علت مدرف آب شیرین کمار برای این کشت -ماناوب شور
شود. لکرن پایرداری ایرن روش و میرزان سرازگاری آن برا        توصیه می

مسائل زیست محیطی ابهامات مهمری بروده کره پاسرخگویی بره آن      
 باشد. یمارهای مذکور مینیازمند انجا  تحقیقات طوالنی مدت با ت
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Abstract  

Freshwater crisis and soil salinity are the most important factors that limiting agriculture in arid areas. In 
these conditions, cultivation of medicinal plants with considering environmental aspects can be an intelligence 
strategy for these areas. For this purpose, a field experiment with four treatments and three replications was 
conducted in randomized complete blocks design in Zahak city during 2016-2017. The treatments were consisted 
of full irrigation with fresh water (F.FI), partial root zone drying with fresh water (F.PRD), partial root zone 
drying with saline water (S.PRD) and partial root zone drying with saline and fresh water (SF.PRD). The highest 
values of plant height (46.1 cm), number of umbel per plant (42), number of branches per plant (10), 1000-seed 
weight (0.86 gr) and seed yield (293 kg ha

-1
) were observed in F.FI. There were non-significant differences 

between F.PRD, FI and SF.PRD in most traits. Results illustrated that application of PRD with alternate fresh 
and saline water was the best option for decreasing fresh water usage in arid climate of Sistan region. 

  
Keywords: Partial root-zone drying, saline water, ajwani, Sistan 
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