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چکيده
آبهاي شور ،از جمله آبدريا در زمانهاي گذشته به عنوان آب غيرقابل استفاده به حساب ميآمد ولي پژوهشهاي جديد در دو دههه اييهر انهان
داده است که براامهريزيهاي آبياري ،بر پايه استفاده از آبهاي شور قابل اجرا ميباشد .هدف اين پژوهش ،بررسي تأثير توأم تنشآبي دورهاي و شوري
ااشي از آبدريا بر عملکرد گندم ميباشد .در اين پژوهش آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي منتمل بر  02تيمار و  3تکرار
در داانگاه علوم کناورزي گرگان در پاييز  0332ااجام شد .تنشآبهي دورهاي درچهار سطح شامل  I1تهنش مرحلهه اوليهه I2 ،تهنش مرحلهه توسه ه
I3تنش مرحله ميااي و I4تنش مرحله اهايي و تنش شوري در  5سطح  S4 ،S3 ،S2 ،S1و  S5به ترتيهب ايهت  55 ،52 ،05 ،2و  022درصهد آب
درياي يزر با آب م مولي با شوري  01/0 ،00/1،0/0 ،2/5و  05/1اعمال شد و اتايج انان داد تنش آبي دورهاي و شوري ااشي از آب دريهاي يهزر بهر
ت داد سنبله ،عملکرد دااه ،عملکرد بيولوژيک ،وزن صد دااه و شايص برداشت در سطح يک درصد م نيدار شد .ب د از تيمار شاهد بيشترين عملکرد در
شهوري  %05آبدريا و بهدون تنشآبي مناهده شد و در شوري  %55و  %022آبدريا و تنش دوره توس ه عملکرد دااه به صفر رسيد ،همچنين بکاربردن
آب دريا در تيمارهاي مختلف ،بينترين افزايش شوري ياک را در تيمارهاي شوري در دوره توس ه ( 35درصد افزايش اسبت به شاهد) باعث شد .با توجه
به منکل شوري و کمبود منابع آبي در اکثر اقا کنور اعمال تنشآبي در مرحله اهايي و اسبت  05درصد آب دريا براي آبياري گياه گنهدم در سهواحل
درياي يزر مناسب ميباشد.
واژههاي کليدي :درياي يزر ،تنشينکي ،عملکرد دااه ،وزن صددااه ،شوري
مقدمه00

با توجه به محدوديت منابع آب در ايران ،اعمال تنش آبي يها که
آبياري بر روي محصوالت زراعي امري اجتناب پذير است (شايان اژاد
و محرري .)0313 ،آب بي شک يکهي از عوامهل مهوثر در توليهد ههر
محصولي است و کاهش مصرف آن باعث کاهش عملکهرد مهيشهود
ميزان کاهش عملکرد ااشي از تنش آب متفهاوت اسهت ،امها کهاهش
عملکرد در اثر تنش آب امري اجتناب ااپذير است .ک آبياري يکهي از
روشهاي مديريتي آبياري ميباشد و آن عبارت است از يک تکنيهک
فني و مهندسي جهت تأمين بخني از آب مورد اياز گياههان (شهايان
اژاد و محرري.)0313 ،
توزيع و پراکندگي اراضي شور در سطح جهان يکنوايهت ايسهت.
 -0داانجوي کارشناسي ارشد آبياري و زهکني گروه مهندسي آب ،داانهگاه علهوم
کناورزي و منابع طبي ي گرگان
 0و  - 3استاديار و داانيار گروه مهندسهي آب ،داانهگاه علهوم کنهاورزي و منهابع
طبي ي گرگان
 -1داانيار گروه اص ح اباتات داانگاه علوم کناورزي و منابع طبي ي گرگان
)Email: a_zakerinia@yahoo.com
(*  -اويسنده مسئول:

با وجود اين که اکثر ياکهاي شور در مناطق بيابااي قرار گرفتهه ااهد
اما ياکهاي شهور در منهاطق مرطهوب کنهار دريها ايهز وجهود داراهد
(هاشمي ايا و همکاران .)0351 ،با گذر زمان ،جهان با منهک ت که
آبي و عدم دسترسي بهه خيهاير مطمهئن روبهرو مهي شهود ،در چنهين
وض يتي ارائه روشهايي جهت بهرهبرداري از آب دريا و مقاوم سهازي
گياهان در برابر شوري از اهميت ويژهاي بريوردار است .گندم ،در بين
گياهان زراعي با داشتن بيشترين سطح زير کنت و توليد ،به عنهوان
مهمترين محصول تأمين کننده اياز غذايي جهان محسوب مهي شهود.
با توجه به اين که اين محصول عمدهترين غذاي داياست ،لهذا بهبهود
مقاومت به شوري در آن شايان توجه بيشتهري اسهت (امهام.)0311 ،
يسارت شوري در گياهان از طريق اثر اسمزي است که م ادل کاهش
ميزان آب ،اثر سميت ويژه يونها و ايت ل در جهذب عناصهر غهذايي
ميباشد (شباال و همکاران)shabala et al., 200(0222 ،
تحت تنش شوري پارامترهاي رشدي مثل وزن تر و ينک گياه
کاهش مييابد( جليهل و همکهاران.))jaleel et al., 2007( 0225 ،
مها و همکهاران ( )Mass et al., 1986( )0311آب شهور را بهراي
مراحل مختلف رشد شامل سبزينهاي ،ميوهدهي و رسيدن فيزيولهوژي
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گياه به کار برداد اتايج مطال ه آاها اناادهندهي حساسيت زيهاد گيهاه
اسبت به شوري در مراحل اوليه رشد و مقاومت آن در مراحل رسهيدن
فيزيولوژيکي است .قدسي و همکاران ()Ghodsi et al., 1998( )0331
انان داداد کاهش آبيهاري باعهث کهاهش اجهزاي عملکهرد در گنهدم
گرديهد( .ميهري و شهالهوت، ))Meiri and Shalhevet 1973( 0353 ،
سپاسخواه و بورسهما،)Sepaskhah and. Boersma 1979( 0353 ،
پارا و رومر 0312 ،و جنسهون  )Jensen. 1982( ،0310اثهر دو عامهل
ک آبي و شوري را روي تغييرات عملکرد محصهوالت زراعهي مطال هه
کرداد در اين مطال ات منخص شد که تنشآبهي در کهاهش رشهد و
عملکرد گياه اسبت به تنش شوري از تأثير اسهبي بينهتري بريهوردار
بوده است .همزمااي تنش شوري و ينکي ماادگاري گياه را تها %50
اسبت به تيمهار شهاهد کهاهش مهيدههد (بهراون و همکهاران)0221،
( .)Brown and et al. 2006براون و همکاران ( )0221انان داداهد
که اثر متقابل شوري و ينکي ياک بر جذب عناصر و توليد بيهوم
جمعپذير ايست ولي به منخصي بر وزن ينهک سهاقه و رينهه اثهر
دارد.
با توجه به اهميت مصرف بهينه آب در بخش کناورزي به عنوان
مصرفکننده عمده منابع آبي کنور و ايز با توجه به وقوع ينکسالي-
هاي اييهر در کنهور ،اسهتفاده از منهابع آب جديهد اآيهر آبدريها در
مناطقي که با بحهران که آبهي مواجههااهد بها در اآهر گهرفتن اکهات
پينگيرااه جهت مبارزه با شوري اراضي و با توجه به اين که در منطقه
شمال کنور وجود درياي يهزر منبهع مطمهئن آب شهور مهيباشهد ،و
تحقيقات اادکي در زمينه استفاده از آب درياي يزر براي محصهوالت
کناورزي ااجام شده است ،لذا اين پژوهش ،با هدف بررسي تأثير توأم
تنشآبي دورهاي و شوري ااشي از آب درياي يزر بر عملگرد گندم به
عنوان يک گياه مه و استراتژيک ااجام گرديد.

مواد و روشها
تحقيق حاضر در داانگاه علوم کناورزي و منابع طبي هي گرگهان
به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل منتمل بهر  02تيمهار
در سه تکرار در پاييز سال 0332ااجام شد .بها توجهه بهه ايهن کهه در
استان گلسهتان احتمهال وقهوع بهارش همهواره وجهود دارد لهذا بهراي
جلوگيري از ايت ل در اعمال تنش آبي دورهاي از سرپناه استفاده شد.

 5عدد بذر گندم رق کوهدشت (رق رايج منطقهه) در اليسهيمترهايي
به قطر 05سااتيمتر و ارتفاع  32سهااتيمتهر کنهت شهد .تيمارههاي
آبياري شامل آبياري با آب م مولي (بدون تنش آبي) در مرحلهه اوليهه
رشد گندم ي ني از زمان کاشت تا هنگامي که گياه  %02سطح زمهين
را بپوشااد( ،)I0تنش آبي در مرحله توس ه رشد گندم ي نهي از ااتههاي
مرحله ابتدايي تا زمااي که گياه به حداکثر رشد رسيده و حهدود  52تها
 12درصد سطح زمين را در برگيرد( ،)I0تهنش آبهي در مرحلهه ميهااي
رشد گندم ي ني از ااتهاي مرحله توس ه تها زمهااي کهه گيهاه در حهال
کامل شدن ميباشد( ،)I3تنش آبي در مرحله اهايي رشد گندم ي ني از
ااتهاي مرحله ميااي تا مرحله برداشت گندمد ( )I1ميباشند .تيمارهاي
شوري شامل( )S0شوري(%2آبياري با آب م مولي به عنهوان شهاهد)،
ايت  %05آبدريا با آب م مولي( )S0با شوري  1/0دسهي زيمهن
بر متر ،ايت  %52آبدريا با آب م مولي( )S3با شهوري 00/0دسهي
 % 55آبدريا بها آب م مهولي( )S1بها شهوري
زيمن بر متر،ايت
01/00دسي زيمن بر متر %022 ،آبدريا( )S5با شوري  05/1دسهي
زيمن بر متر ميباشند .تجزيه آب دريهاي يهزر انهان از وجهود 55
درصد امک کلريد سدي بوده است(جدول .)3
 Aبراي اادازهگيري تبخيهر
در اين پژوهش از تنت تبخير ک
روزااه و برآورد اياز آبي گياه استفاده شد .در آبياري تيمارهها %52آب-
شويي اعمال گرديد .جدول  0ضريب گياهي گندم و مراحل رشد آن را
انان ميدهد که در محاسبه اياز آبي استفاده شد .مقدار تبخير ت هر
پتااسيل  ETOايز از حاصلضرب مقدار تبخير از تنت در ضريب تنت
محاسبه شد.
ETC  K C  ETO

()0

در اين رابطه  KCضريب گياهي اسهت کهه از انهريه فهائو 51بها
اعمال ت ديل براي گندم استخراج شد ETC ،تبخير ت ر گيهاهETO ،
تبخير ت ر پتااسيل گياه مرجع ميباشد.
جدول زير هدايت الکتريکي آب آبياري را انان ميدهد.
ام ح  Mg2+ ،HCO3- ،Cl-و  Ca2+موجود در آب دريها
با عمهل تيهتراسيون و امه ح  Na+ ،K+بهها دسهتگاه فههلي -
فتومتر و ترکيب  SO42-با استفاده از دستگاه سااتريفوژ اادازهگيهري
شد که در جدول  3ارائه شده است.

جدول  -1مراحل رشد گندم وضريب گياهي هر دوره
مراحل رشد گندم
دوره اوليه () Initial Stage
دوره توس ه()Development s
دوره ميااي ()Midseasons
دوره اهايي () Finals

زمان رشد
2 -05
012 -05
022 -012
022-012
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طول هر دوره (روز)
05
005
12
12

ضريب گياهي ()Kc
2/3
ميااگين يطي دو دوره اوليه و ميااي
0/05
2/05
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جدول EC -2هاي آب آبياري (دسيزيمنس بر متر)
تيمار
شوري

S1

S2

S3

S4

S5

0/5

4/1

11/1

11/11

25/4

جدول  -3متوسط ترکيبات شيميايي آب آبياري
نوع آب
آبياري
شاهد
درياي يزر

SAR

Cl)(meq/L

Na+
)(meq/L

K+
)(meq/L

Ca2+
)(meq/L

Mg2+
)(meq/L

SO42
)(meq/L

HCO3)(meq/L

EC25
)(ds/m

PH

0/41
63

4
774

0/72
762/9

0/14
4/74

1/1
75/7

7/4
34/24

0/2
71/5

2
64/5

0/5
75/1

2
4

جدول -4خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک محل آزمايش.
θfc

θpwp

Bd

()%

()%

()g/cm3

Ece
)(dS/m

pH

بافت

63

42

4/65

4/43

2/64

Si-Cl

بافت ياک مورد استفاده در اليسهيمترها رسهي سهيلتي بهود کهه
يصوصيات شيميايي و فيزيکي ياک در جدول زير آمده است:
 θfcو  :θpwpرطوبههت وزاههي يههاک در مرفيههت مزرعههه و اقطههه
پژمردگي دائمي :Bd ،وزن مخصوص ماهري :Ece ،هدايت الکتريکي
عصاره اشباع ياک :θs ،رطوبت ياک در حالت اشباع و  :Si-Clرسي-
سيلتي.
پ از برداشت گندم پارامترهاي ارتفاع بوته ،ت داد سنبله ،عملکرد
بيولوژيکي ،عملکرد دااه در بوته ،شايص برداشهت ،وزن صهد دااهه و
شوري ياک در عمقهاي 2 -02و 32-02سااتيمتري يهاک ااهدازه-
گيري شد.
مقايسه ميااگين با استفاده از آزمون  LSDبا اهرمافهزار SAS3.0
ااجام شد و براي رس امودارها از Excel 2010استفاده گرديد.

نتايج و بحث
اتايج حاصل از تجزيه وارياا

در جدول  5انان داده شده است.

θs

()%
15

اين اتايج حاکي از آن است که شوري بر ارتفاع بوته ،ت داد سهنبله در
بوته ،عملکرد دااه ،وزن صد دااهه ،شهايص برداشهت در سهطح يهک
درصد م نيدار بوده است .تأثير تنش آبي بر ارتفاع بوته ،عملکرد دااه،
ت داد سنبله در بوته ،ارتفاع بوته ،وزن صد دااهه ،شهايص برداشهت در
سطح يک درصد و بر عملکرد بيولوژيهک در سهطح پهنج درصهد ايهز
م نيدار شد .اثر متقابل تنش آبي و شوري بر ارتفاع بوته در سطح پنج
درصد و بر ت داد سنبله ،عملکرد دااه ،عملکرد بيولوژيک ،وزن صددااه
و شايص برداشت در سطح يک درصد م نيدار شد.
ارتفاع بوته

اتايج حاصل از تجزيه وارياا در جدول 5انهان مهي دههد کهه
شوري ااشي از آبدريا بر ارتفاع بوته تاًثير گذاشته است .آزمون LSD
انان داد که بيشترين ارتفاع بوته در( ،S0تيمار آبياري با آب م مولي)
و ک ترين ارتفاع در تيمهار S5مناهده شد (جدول )1کهه در حهدود%01
اسبت به S0تغيير ارتفاع داشت.

جدول  -5نتايج تجزيه واريانس پارامترهاي رشدي گندم رقم کوهدشت
منابع تغيير

درجه آزادي

تکرار
شوري
تنش آبي
تنشآبي*شوري
يطا
ضريب تغييرات

0
1
3
00
31

ارتفاع بوته

تعداد سنبله

عملکرد دانه

عملکرد بيولوژيک

2/30ns
2/1ns
2/15ns
30/05ns
ns
**
**
2/01
011/01
00/11
*10/52
*2/10
**001/33
**1/01
**111/15
**
**
**
2/11
00/51
1/25
*01/11
**2/00
**2/51
**2/53
**01/31
00/11
01/51
00/30
1/51
** م نيدار در سطح يک درصد  *،م ني دار در سطح پنج درصد و  nsم نيدار ايست.

وزن صددانه
2/211ns
**01/51
**05/05
**0/11
**2/230
00/11

شاخص
برداشت
2/213ns
**553/11
**351/02
**50/25
**2/31
1/15
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جدول  -6مقايسه ميانگين سطوح تنشآبي و شوري در ارتفاع بوته(سانتيمتر)
تنش آبي

ارتفاع بوته ()cm

ارتفاع بوته ()cm

شوري

12/46
44/11
S1
I1
ab
b
44/44
S2
64/25
I2
13/47a
43/21b
S3
I3
41/55bc
S4
16/39a
I4
35/14c
S5
ميااگينهايي که داراي حروف منترک هستند فاقد ايت ف م نيدار در سطح پنج درصد ميباشند.
a

a

جدول  -7مقايسه ميانگين تعداد سنبله در بوته در هر يک از دوره هاي تنش آبي
شوري

تنش آبي
S5

S4

4/00
)0/33a(b
I1
)c(b
)b(b
0/00
0/00
I2
)4/00b(a) 4/00a(a
I3
)a(b
©a
4/33
4/00
I4
در هر رديف ،ميااگينهاي داراي حروف منترک فاقد ايت
)b(b

تنش آبي دورهاي ايز باعث کاهش ارتفاع بوته شهد و بهيشتهرين
ارتفاع بوته در  I0وک ترين ارتفاع در ( I0تنش دوره توس ه) بهه دليهل
طوالاي بودن اين دوره از تنش بدست آمد که  %33تغييرارتفاع وجهود
داشت .در کل ک ترين ارتفهاع بوتهه در تهنش آبهي  I0کهه مقهدار آن
 30/55سااتيمتر و باالترين ارتفاع در  I0کهه مقدار آن  15/13سااتي-
متر بود .در سطح شوري  S0بيشترين ارتفهاع ودر سهطح شهوري S5
ک ترين ارتفاع اتفا افتاد.
تعداد سنبله در بوته

به منآوراتيجهگيري بهتر اثر متقابل ،مقايسه سطح تنش شهوري
در هر يک از سطوح تنشآبهي بهه صهورت جداگااهه صهورت گرفهت
جدول 5انان ميدهد در سطح  I0بيشترين ت هداد سهنبله در شهوري
 S0و ک ترين مقدار آن در سطح شوري  S5اتفا افتهاد .در سهطح I0
بيشترين ت داد سنبله در شوري  S0و  S3و کمترين در سطح شهوري
 S1و  S5بود .در سطح  I3بينترين ت داد سنبله در شهوري  S0و  S0و
ک ترين مقدار آن در شوري  S1و  S5مناهده شد .در سطح  I1بيش-
ترين ت داد سنبله در  S0و ک ترين مقدار آن در  S5بود .به طور کلهي
با افزايش شوري و تنش آبي ت داد سنبله کاهش يافت.
عملکرد دانه

شوري ااشي از آبدريا بر عملکرد دااه تاًثير گذاشت و با افهزايش
شوري عملکرد دااه کاهش پيدا کرد (جدول .)1تنش آبي دورهاي ايهز
باعث کاهش عملکرد دااهه شهد .تهاثير تهنش دوره توسه ه بهه دليهل
طوالايبودن اين دوره درعملکرد دااه بينتر از تنش دورههاي ميااي و

S3
)a(b

S2
)b(b

S1
)a(a

6/00
4/00
4/00
)b(b
)b(a
0/66
4/00
)4/00a(a
)a(a
)a(a
7/00
7/00
)4/66a(a
)6/00a(a) 4/00b© 4/66a(bc
ف م نيدار در سطح پنج درصد هستند (حروف يارج پرااتز).

اهايي بود .به منآور اتيجهگيري بهتر اثهر متقابهل ،مقايسهه ميهااگين
سطح تنششوري در هر يک از سطوح تنش آبي به صهورت جداگااهه
صورت گرفت که در جدول  1ارائه شده است .در سطح  I0بيشتهرين
عملکرد دااه در شوري  S0و ک ترين مقهدار آن در شهوري  S1و S5
مناهده شد .در سطح  I0فقط در شوري  S0عملکرد دااهه بهه مقهدار
ييلي ک وجود داشت در بقيه سطوح شوري عملکرد به صهفر رسهيد.
تنش آبي در مرحله توس ه رشد گندم به دليل طوالاي بودن ايهن دوره
تاثير بيشتري در کاهش عملکرد اسبت به دورههاي ديگر داشهت .در
سطح  I3بيشترين عملکرد در سطح  S0و ک ترين مقدار عملکهرد در
 S1و  S5بدست آمد .در سطح  ،I1بيشترين عملکرد در شوري  S0و
ک ترين مقدار آن در  S5اتفها افتهاد .در کهل بهيشتهرين عملکهرد
در I0S0بدست آمد ودر سطح شوري  S1و  S5عملکرد به صفر رسيد
و با افزايش شوري عملکرد دااه رواد ازولي داشت تا به صهفر رسهيد.
همچنين در تنش دوره توس ه به دليهل طهوالاي بهودن ايهن دوره در
سطح شوري  S1 ،S3 ،S0و  S5عملکرد به صفر رسهيد در اتيجهه بها
افزايش شوري عملکرد گندم کاهش يافت .ودر تنش دوره توسه ه بهه
دليل طوالايبودن اين دوره کاهش عملکرد شهديدتهر بهود .زمهااي و
همکاران ( )0315گزارش کرداهد اثهر افهزايش شهوري آب آبيهاري در
سطوح مختلف شوري بر افزايش پروتئين دااه ،کاهش عملکهرد دااهه،
وزن هزار دااه ،عملکرد بيولوژيهک ،شهايص برداشهت کهاهش ت هداد
سنبله در متر مربع و ت داد دااه در سنبله م نيدار بهوده اسهت (منهابه
اين پژوهش) .با افزايش شوري عملکرد دااه در بوته کاهش مهييابهد
به طوري که در  %55و  %022آبدريا عملکرد به صهفر مهيرسهد .بها
اعمال تنش آبي دوره توس ه عملکرد دااه براي کليه تيمارها به دليهل
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طوالاي بودن اين دوره تقريبا به صفر ميرسد .اعمال تنش آبي دوره-
اي بر گندم به دليل دوره رشد طوالاي آن باعث کاهش عملکرد مي-
شود که مؤيد اتايج استوارت و موسهيک ( )0310کهه اتيجهه گرفتهه
بوداد گياهااي براي ک آبياري مناسب هسهتند کهه فصهل رشهد آاهها
کوتاه بوده و ينکي را تحمهل مهيکننهد مهيباشهد ( and Musick
 .)Stewart 1982با افزايش شوري يها ينهکي يهاک ،جهذب همهه
عناصر در گياه کهاهش مهييابهد .اسهتفاده از آبدريها باعهث کهاهش
عملکرد گندم شده و در سطوح ايت  %55و  %022آبدريها بها آب
م مولي باعث زردشدگي اادام هوايي گيهاه مهيشهود کهه شهريفان و
شاهمرادي ( )0332ايز اع م کرداد جوااهزاي گندم اسبت به شهوري
تقريبا مقاوم و به تدريج با افزايش غلآت آب دريا رشد گياه گندم رواد
مناسبي را طي امود .ليکن در غلآتهاي باال يصوصا در غلآهت ،12
 ،022 ،32درصد گندم رشد ازولي داشته و آثهار توقهف رشهد ،راه -
پريدگي و زردشدگي گندم به يوبي منهود بوده است .اتايج آزماينات
مي اي و همکاران ( )0311درباره تاثير شوري آب آبياري بر عملکهرد
گندم در استان ق انان داداد که عمومها تها سهطح شهوري 1 ds/m
عملکرد تقريبا رضايت بخني عايد شده و ب د از آن با افزايش شهوري
آب آبياري (بيشتر از شوري آستااه ) از مقدار عملکرد کاسهته شهد در
اين پژوهش ايز در ايهت  %05آب دريها عملکهرد در حهد رضهايت
بخش بود.
شکل  0عملکرد دااه را در سطوح مختلف آبيهاري در سهه تکهرار

انان ميدهدکه با افزايش شوري و تنش آبهي دورهاي عملکهرد دااهه
کاهش يافت به احوي که در شوري  01/0و  05/5دسي زيمن بهر
متر عملکرد به صفر رسيد چون اين مقهدار شهوري از آسهتااه تحمهل
گندم باالتر بود و با افزايش شوري پتااسيل اسمزي کاهش در اتيجهه
عملکرد دااه کاهش يافت.
عملکرد بيولوژيک

تنشآبي بر عملکرد بيولوژيک در سطح پنج درصد م نهيدار شهد.
جدول  3اتيجهگيري بهتر اثر متقابل ،مقايسهه ميهااگين سهطح تهنش
شوري در هر يک از سطوح تنش آبي به صهورت جداگااهه بها آزمهون
 LSDرا انان ميدهد بيشترين عملکرد در تيمار I0S0مناهده شد و
در  I0S5ک ترين عملکرد وجهود داشهت کهه در حهدود  %52کهاهش
عملکرد بيولوژيک را داشت که اين به علت طوالايبهودن تهنش دوره
توس ه رشد گياه بود .در سطوح مختلف تنشآبي بيشتهرين عملکهرد
بيولوژيک را در شوري  S0و ک ترين مقدار در  S5اتفا افتاد ،کهه بها
افزايش شوري عملکرد بيولوژيک گندم کاهش مييابد.
اتايج اين پژوهش انان ميدهد اعمال تنش آبهي دورهاي باعهث
کاهش عملکرد بيولوژيک به دليل پايين بودن وزن ينک دااهه مهي-
شود .شوري و تنشآبي باعث کهاهش وزن صهد دااهه در گنهدم شهده
است.

جدول -8مقايسه ميانگين عملکرد دانه بر حسب گرم درهر اليسيمتر در هر يک از دورههاي تنش آبي
شوري

تنش آبي

S1
S2
S3
S4
S5
)13/55a(a) 10/34b(a) 5/04c(a) 0/00d(a) 0/00d(a
I1
)0/34a(d
)0/00a)c( /000b(c) 0/00c(a) 0/00d(a
I2
)10/35a(b) 1/044ab(b) 4/54b(b) 0/00c(a) 0/00c(a
I3
)4/41b(c
)1/14a(b
)5/45b(b) 0/00c(a) 0/00c(a
I4
در هر رديف  ،ميااگينها داراي حروف منترک فاقد ايت ف م نيدار در سطح پنج درصد هستند(حروف يارج پرااتز).

1
5

I1
I2

5

I3

I4

عملكرد دانه )gr/m2

1
0

0گندم
شکل  -1بر هم کنش تنش شوري و تنش آبي بر ميزان عملکرد دانه

25.
5

1
1
.
1
1
8.
2
شوري )ds/m

4.
1

0
.
7

تأثير تنش آبي دورهاي و شوري ناشي از آب دریاي خزر بر عملكرد واجزاي عملكرد گندم
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جدول -9مقايسه ميانگين عملکرد بيولوژيک بر حسب گرم در هر يک از دورههاي تنش آبي به طور جداگانه
تنش آبي
S4
S5
)2/53d(a) 2/23d(a
I1
)1/55bc(c) 1/43c(c
I2
)2/35ab(b) 2/10b(b
I3
)2/43cd(b) 2/04d(b
I4
در هر ستون ،ميااگين داراي حروف منترک فاقد ايت

شوري
S1
S2
S3
)3/41a(a
)2/55ab(a
)2/4bc(a
)3/11a(a) 2/44ab(ab) 2/21abc(c
)3/014a(a) 3/04a(a
)2/42ab(a
)3/24a(a
)2/54b(a) 2/51bc(b
ف م نيدار در سطح پنج درصد هستنند(حروف دايل پرااتز).

برداشت در سطح يک درصد م نيدار بود (جدول .)5به منآور اتيجه-
گيري بهتر اثر متقابل ،مقايسه ميااگين سطح تنش شوري در هر يک
از سطوح تنش آبي به صورت جداگااه صورت گرفت (جدول  )00کهه
انان ميدهد در سطوح مختلف تنشآبي بيشترين شايص برداشهت
در شوري  S0و ک ترين مقدار آن در  S1و  S5اتفا افتاد .بيشترين
شايص برداشت در تيمار  I0S0بود و در سطوح شهوري  S1و  S5بهه
صفر رسيد .بنابراين با افزايش شوري شايص برداشت کاهش مييابد
ودر تنش دوره توس ه ايز به دليهل طهوالاي بهودن ايهن دوره از رشهد
شايص برداشت به صفر رسيد.

اين يافته با اتايج آبخضر و قهرمان 03که گزارش کرده بوداد که
مرحله يوشه دهي گندم حسا ترين مرحله رشد به ک آبي ميباشد و
تنش در مراحل يوشهدهي ،پنجهزاي و ساقهدهي بيشتهرين تهأثير را
بر عملکرد دارد ،همخوااي دارد.
وزن صد دانه

اثر متقابل تنش ينکي و شوري بر روي وزن صددااه در شکل 0
ارائه شده است در کليه سطوح تنشآبي بيشترين وزن صهد دااههه در
شوري  S0و ک ترين مقدار آن در  S1و  S5اتفا افتاد .به طور کلهي
با افزايش شوري وزن صد دااه گندم کاهش يافهت .بهيشتهرين وزن
صد دااه در  I0S0بدست آمد و وزن صد دااهه در  I0S0ايهز رضهايت
بخش بود.

شوري خاک

براي اتيجهگيري بهتر اثر متقابل ،مقايسه ميااگين سطح با آزمون
 LSDانان داد در سطوح مختلف شوري بهيشتهرين شهوري سهطح
ياک در شوري  s5بدست آمد .تنش آبي ايز باعث افزايش شوري شد
اين افزايش در دوره توس ه به دليل طوالاي بودن اين دوره بينتر بود.
شکل  3پروفيل شوري ياک پ از اتمام آزمايشها را انان ميدهد.

شاخص برداشت

شايص برداشت به اسبت عملکرد دااهه بهه عملکهرد بيولهوژيکي
گفته ميشود .شوري ااشي از آبدريا و تنش آبي دورهاي بر شهايص

4.5

4
3.5

I1

وزن د دانه گرم

3

2.5

I2

2

I3

1.5

I4
شکل -2اثر متقابل تنش شوري و آبي در وزن صد دانه بر حسب گرم

1
0.5
0

S5

S4

S3
شوري
و

S2

S1
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جدول  -11مقايسه ميانگين شاخص برداشت در هر يک از دورههاي تنش آبي(بر حسب  )%به طور جداگانه
شوري

تنش آبي
S4
S5
)0/00c(a) 0/00c(a
I1
)a(a
)a(a
0/00
0/00
I2
)d(a
)d(a
0/00
0/00
I3
)0/00d(a) 0/00d(a
I4
در هر رديف ،ميااگينهاي داراي حروف منترک فاقد ايت

S1
S2
S3
)77/27a(a) 77/70a(a) 46/39b(a
)0/16a(d
)0/00a(d
©0/00a
)44/39a(b) 43/22b(b) 44/44c(b
)45/49a© 47/15b© 9/51b(b
ف م نيدار در سطح پنج درصد هستند(حروف يارج پرااتز) .

120.00
-

شوري خا

در اعما

ل
100.00
80.00
شوري خا

60.00
40.00
20.00
0.00
I1S1 I1S3 I1S5 I2S2 I2S4 I3S1 I3S3 I3S5 I4S2 I4S4
تيمارهاي آز ایش

شکل  -3پروفيل شوري خاک اليسيمترها تحت تنشهاي مختلف شوري اب درياي خزر و تنش آبي پس از اتمام آزمايشها
 )EC2شوري عمق 2 -02و  EC1شوري عمق  02-32سااتيمتري ياک)

همانطور که از شکل منخص است با افزايش شوري آب آبياري
و تنش ينکي شوري عصاره اشباع ياک ايز افهزايش داشهته اسهت.
عمق  2-02سااتيمتري ياک بيشترين شوري را داشت که دليل آن
تبخير از سهطح يهاک ،کفايهت ميهزان آب آبيهاري بهراي آبنهويي و
باقيماادن امک در اليه سطحي ياک است .بنابراين ،شستن ياک بها
آب با کيفيت مناسب و يارج کردن امک از ااحيه رينههها از الزامهات
استفاده از آب درياي يزر ميباشد .وقتي رطوبت ياک ييلي ک مي-
شود ،غلآت امک در ااحيه رينه و ياک بهه طهور شهگرفي افهزايش
مييابد .وقتي اين دو تنش همزمان اتفها مهيافتهد شهايد اثهر تهنش
شوري روي گياه تنديد ميشهود(براون و همکهارانBrown ( 0221،
 .))and et al., 2006در شرايط شهوريههاي زيهاد و تهنش ينهکي،
کهاهش جههذب کلسههي توسههط گيههاه منههاهده شههده اسههت (بههراون و
همکاران .)0221،آب آبيهاري اگهر کيفيهت بهااليي هه داشهته باشهد
مقداري ام ح به ياک منتقل ميکند .اما منهکل اصهلي شهور شهدن
ياک در اثر مديريت اادرست آبياري بوجود ميآيد .آب آبياري همهواره
مقداري امک به صورت حل شده به همراه دارد .پ از آبياري ،ت ر

از سطح گياه و تبخير از سطح ياک ااجام ميگيرد و به همهين دليهل
امک در ياک تجمع مييابهد منصهوري و مصهطفي زاده ( )0315کهه
همه با اتايج اين پژوهش همخوااي دارد.

نتيجه گيري
اتايج اين پژوهش انان داد عملکرد تيمار  %05آبدريا اسبت بهه
عملکرد تيمار  %2آب دريا در حد رضايت بخش بود .بنابراين با توجهه
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Effect of periodic water Stress and salinity of Caspian Sea water on wheat yield
and Yield components
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Abstract
Saline waters such as sea water in earlier years was considered as unusable, but new researches in two past
decades have shown that irrigation scheduling based on using saline waters is applicable. The purpose of this
study is investigation of simultaneous effect of periodic water stress and salinity of sea water on wheat yield. The
research is based on factorial experiment in completely design (CRD) including 20 treatments and 3 replication
in Gorgan University of Agriculture on autumn 2011. Periodic water stress in four stages (Initial, development,
midseason and final stage) and salinity stress of sea water at 5 levels (0% 25%, 50%, 75% and 100% of Caspian
sea water mixture into ordinary water) with Salinity of 0.7, 4.1, 11.1, 18.11, 25.1 (dS/m) respectively were
applied. Result showed that periodic water stress and salinity of sea water on number of ears of plant, seed yield,
Biological yield, seed weight and harvest index were significant at 1% level. The highest yield was observed in
control treatment and then was for 25% sea water level without water stress. In 75% and 100% sea water and in
development stage stress, the seed yield was reached to zero. Thus final stage water stress and 25% sea water
salinity rate might be used for wheat cultivation near Caspian Sea lands. The using of sea water in different
treatment cause to increasing soil salinity in salinity treatments during development stage (97% increase
compared to control) led. Due to the problems same as salinity and water shortage in most parts of the country,
use of Caspian Sea water (25% mixture with ordinary water) at final stages for wheat cultivation is applicable.
Key words: Caspian Sea, Stress water, Seed yield, Seed weight, Salinity
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