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 چکيده

هاي جديد در دو دههه اييهر انهان آمد ولي پژوهشبه عنوان آب غيرقابل استفاده به حساب مي هاي گذشتهدريا در زمانهاي شور، از جمله آبآب
اي و شوري آبي دورهباشد. هدف اين پژوهش، بررسي تأثير توأم تنشهاي شور قابل اجرا ميهاي آبياري، بر پايه استفاده از آبريزيداده است که براامه

تکرار  3تيمار و  02باشد. در اين پژوهش آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي منتمل بر دريا بر عملکرد گندم ميااشي از آب
 تهنش مرحلهه توسه ه I2 تهنش مرحلهه اوليهه، I1 اي درچهار سطح شامل آبهي دورهااجام شد. تنش 0332در داانگاه علوم کناورزي گرگان در پاييز 

I3تنش مرحله ميااي وI4 سطح  5حله اهايي و تنش شوري در تنش مرS1 ،S2،S3 ، S4  وS5    درصهد آب  022و  55، 52، 05، 2به ترتيهب ايهت
اي و شوري ااشي از آب دريهاي يهزر بهر اعمال شد و اتايج انان داد  تنش آبي دوره 1/05و  0/01، 0/1،0/00، 5/2درياي يزر با آب م مولي با شوري 
ترين عملکرد در دار شد. ب د از تيمار شاهد بيشرد بيولوژيک، وزن صد دااه و شايص برداشت در سطح يک درصد م نيت داد سنبله، عملکرد دااه، عملک

دريا و تنش دوره توس ه عملکرد دااه به صفر رسيد، همچنين بکاربردن آب %022و  %55آبي مناهده شد و در شوري دريا و بهدون تنشآب %05شهوري 
با توجه درصد افزايش اسبت به شاهد( باعث شد.  35ختلف، بينترين افزايش شوري ياک را در تيمارهاي شوري در دوره توس ه )آب دريا در تيمارهاي م

درصد آب دريا براي آبياري گياه گنهدم در سهواحل  05آبي در مرحله اهايي و اسبت به منکل شوري و کمبود منابع آبي در اکثر اقا  کنور اعمال تنش
 .باشدسب ميدرياي يزر منا

 
 ينکي، عملکرد دااه، وزن صددااه، شوريدرياي يزر، تنش هاي کليدي:واژه
 

     00مقدمه

با توجه به محدوديت منابع آب در ايران، اعمال تنش آبي يها که  
آبياري بر روي محصوالت زراعي امري اجتناب پذير است )شايان اژاد 

در توليهد ههر (. آب بي شک يکهي از عوامهل مهوثر 0313و محرري، 
شهود محصولي است و کاهش مصرف آن باعث کاهش عملکهرد مهي

ميزان کاهش عملکرد ااشي از تنش آب متفهاوت اسهت، امها کهاهش 
عملکرد در اثر تنش آب امري اجتناب ااپذير است. ک  آبياري يکهي از 

باشد و آن عبارت است از يک تکنيهک هاي مديريتي آبياري ميروش
ين بخني از آب مورد اياز گياههان )شهايان فني و مهندسي جهت تأم

 (.0313اژاد و محرري، 
توزيع و پراکندگي اراضي شور در سطح جهان يکنوايهت ايسهت. 
                                                           

داانهگاه علهوم  ،وه مهندسي آبداانجوي کارشناسي ارشد آبياري و زهکني گر -0
 کناورزي و منابع طبي ي گرگان 

داانهگاه علهوم کنهاورزي و منهابع  ،استاديار و داانيار گروه مهندسهي آب - 3و  0
 طبي ي گرگان

 داانيار گروه اص ح اباتات داانگاه علوم کناورزي و منابع طبي ي گرگان -1
 ( :a_zakerinia@yahoo.com Emailاويسنده مسئول:               -)* 

هاي شور در مناطق بيابااي قرار گرفتهه ااهد با وجود اين که اکثر ياک
هاي شهور در منهاطق مرطهوب کنهار دريها ايهز وجهود داراهد اما ياک

(. با گذر زمان، جهان با منهک ت که  0351)هاشمي ايا و همکاران، 
بهرو مهي شهود، در چنهين آبي و عدم دسترسي بهه خيهاير مطمهئن رو

برداري از آب دريا و مقاوم سهازي هايي جهت بهرهوض يتي ارائه روش
اي بريوردار است. گندم، در بين گياهان در برابر شوري از اهميت ويژه

کنت و توليد، به عنهوان  ترين سطح زيرگياهان زراعي با داشتن بيش
محسوب مهي شهود. مهمترين محصول تأمين کننده اياز غذايي جهان 

ترين غذاي داياست، لهذا بهبهود با توجه به اين که اين محصول عمده
(. 0311تهري اسهت )امهام، مقاومت به شوري در آن شايان توجه بيش

يسارت شوري در گياهان از طريق اثر اسمزي است که م ادل کاهش 
ها و ايت ل در جهذب عناصهر غهذايي يزان آب، اثر سميت ويژه يونم
 (shabala et al., 200)0222باشد )شباال و همکاران،  مي

تحت تنش شوري پارامترهاي رشدي مثل وزن تر و ينک گياه  
((. jaleel  et al., 2007) 0225يابد) جليهل و همکهاران، کاهش مي

آب شهور را بهراي  (Mass et al., 1986) (0311مها  و همکهاران )
دهي و رسيدن فيزيولهوژي اي، ميوهمراحل مختلف رشد شامل سبزينه

mailto:a_zakerinia@yahoo.com
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ي حساسيت زيهاد گيهاه گياه به کار برداد اتايج مطال ه آاها اناادهنده
اسبت به شوري در مراحل اوليه رشد و مقاومت آن در مراحل رسهيدن 

( Ghodsi et al., 1998) (0331قدسي و همکاران ) .فيزيولوژيکي است
انان داداد کاهش آبيهاري باعهث کهاهش اجهزاي عملکهرد در گنهدم 

، (( Meiri and Shalhevet 1973) 0353گرديهد. )ميهري و شهالهوت، 
(، Sepaskhah and. Boersma 1979) 0353 سپاسخواه و بورسهما،

اثهر دو عامهل ( Jensen. 1982) ،0310و جنسهون  0312پارا و رومر، 
ي تغييرات عملکرد محصهوالت زراعهي مطال هه آبي و شوري را روک 

آبهي در کهاهش رشهد و کرداد در اين مطال ات منخص شد که تنش
عملکرد گياه اسبت به تنش شوري از تأثير اسهبي بينهتري بريهوردار 

 %50بوده است. همزمااي تنش شوري و ينکي ماادگاري گياه را تها 
 (0221،دههد )بهراون و همکهاراناسبت به تيمهار شهاهد کهاهش مهي

(Brown and et al. 2006( براون و همکاران .)انان داداهد 0221 )
که اثر متقابل شوري و ينکي ياک بر جذب عناصر و توليد بيهوم  

پذير ايست ولي به منخصي بر وزن ينهک سهاقه و رينهه اثهر جمع
 دارد.

با توجه به اهميت مصرف بهينه آب در بخش کناورزي به عنوان 
-ابع آبي کنور و ايز با توجه به وقوع ينکساليکننده عمده منمصرف

دريها در در کنهور، اسهتفاده از منهابع آب جديهد اآيهر آب هاي اييهر
ااهد بها در اآهر گهرفتن اکهات آبهي مواجههمناطقي که با بحهران که 

پينگيرااه جهت مبارزه با شوري اراضي و با توجه به اين که در منطقه 
باشهد، و ئن آب شهور مهيشمال کنور وجود درياي يهزر منبهع مطمه

تحقيقات اادکي در زمينه استفاده از آب درياي يزر براي محصهوالت 
کناورزي ااجام شده است، لذا اين پژوهش، با هدف بررسي تأثير توأم 

اي و شوري ااشي از آب درياي يزر بر عملگرد گندم به آبي دورهتنش
 عنوان يک گياه مه  و استراتژيک ااجام گرديد. 

 

 هاروش مواد و

تحقيق حاضر در داانگاه علوم کناورزي و منابع طبي هي گرگهان 
تيمهار  02به صورت  فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل منتمل بهر 

ااجام شد. بها توجهه بهه ايهن کهه در  0332در سه تکرار در پاييز سال
استان گلسهتان احتمهال وقهوع بهارش همهواره وجهود دارد لهذا بهراي 

اي از سرپناه استفاده شد. ر اعمال تنش آبي دورهجلوگيري از ايت ل د

عدد بذر گندم رق  کوهدشت )رق  رايج منطقهه( در اليسهيمترهايي  5
متهر کنهت شهد. تيمارههاي سهااتي 32متر و ارتفاع سااتي05به قطر 

آبياري شامل آبياري با آب م مولي )بدون تنش آبي( در مرحلهه اوليهه 
سطح زمهين  %02نگامي که گياه رشد گندم ي ني از زمان کاشت تا ه

(، تنش آبي در مرحله توس ه رشد گندم ي نهي از ااتههاي 0Iرا بپوشااد)
تها  52مرحله ابتدايي تا زمااي که گياه به حداکثر رشد رسيده و حهدود 

(، تهنش آبهي در مرحلهه ميهااي 0Iدرصد سطح زمين را در برگيرد) 12
کهه گيهاه در حهال  رشد گندم ي ني از ااتهاي مرحله توس ه تها زمهااي

(، تنش آبي در مرحله اهايي رشد گندم ي ني از 3Iباشد)کامل شدن مي
هاي باشند. تيمار( مي1Iااتهاي مرحله ميااي تا مرحله برداشت گندمد )

م مولي به عنهوان شهاهد(،  )آبياري با آب%2( شوري0Sشوري شامل)
مهن  دسهي زي 0/1( با شوري 0Sدريا با آب م مولي)آب %05ايت   

دسهي 0/00( با شهوري 3Sدريا با آب م مولي)آب %52بر متر، ايت  
( بها شهوري 1Sدريا بها آب م مهولي)آب % 55زيمن  بر متر،ايت    

دسهي  1/05( با شوري 5Sدريا)آب %022دسي زيمن  بر متر، 00/01
 55باشند. تجزيه آب دريهاي يهزر انهان از وجهود زيمن  بر متر مي

 (. 3بوده است)جدول  درصد امک کلريد سدي 
گيري تبخيهر براي اادازهA  در اين پژوهش از تنت تبخير ک  

-آب %52روزااه و برآورد اياز آبي گياه استفاده شد. در آبياري تيمارهها

ضريب گياهي گندم و مراحل رشد آن را  0شويي اعمال گرديد. جدول 
ير ت هر  دهد که در محاسبه اياز آبي استفاده شد. مقدار تبخانان مي
ايز از حاصلضرب مقدار تبخير از تنت در ضريب تنت  ETO پتااسيل

 محاسبه شد. 

(0 )                                               C C OET  K  ET  
بها  51ضريب گياهي اسهت کهه از انهريه فهائو CK در اين رابطه

 OET   گيهاه،تبخير ت ر CETاعمال ت ديل براي گندم استخراج شد، 
 .باشدتبخير ت ر  پتااسيل گياه مرجع مي

 دهد.جدول زير هدايت الکتريکي آب آبياري را انان مي
موجود در آب دريها   2Ca+و  Cl، -3HCO ،+2Mg-ام ح 

-بهها دسهتگاه فههلي   K ،+Na+ با عمهل تيهتراسيون و امه ح

2- فتومتر و ترکيب
4SO گيهري دازهبا استفاده از دستگاه سااتريفوژ اا
 ارائه شده است. 3شد که در جدول 

 
 مراحل رشد گندم وضريب گياهي هر دوره -1جدول 

 (Kcضريب گياهي ) طول هر دوره )روز( زمان رشد مراحل رشد گندم

 05- 2  05 3/2 (Stage  Initialدوره اوليه )
 ياايميااگين يطي دو دوره اوليه و م 05- 012 005  (Development sدوره توس ه)

 012- 022 12 05/0 (Midseasonsدوره ميااي )

 012-022 12 05/2 (Finals دوره اهايي )
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 زيمنس بر متر(هاي آب آبياري )دسيEC -2جدول 

 1S 2S 3S 4S 5S تيمار

 4/25 11/11 1/11 1/4 5/0 شوري

 
 متوسط ترکيبات شيميايي آب آبياري -3جدول 

نوع آب 

 آبياري
SAR 

-Cl

(meq/L) 

+ Na

(meq/L) 

+ K

(meq/L) 

2+ Ca

(meq/L) 

2+Mg 

(meq/L) 

2
4SO 

(meq/L) 

-
3HCO

(meq/L) 
25EC 

(ds/m) 
PH 

 2 5/0 2 2/0 4/7 1/1 14/0 72/0 4 41/0 شاهد

 4 1/75 5/64 5/71 24/34 7/75 74/4 9/762 774 63 درياي يزر

 
 خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک محل آزمايش. -4جدول

fcθ 

 )%( 

pwpθ 

)%( 
Bd 

(3/cmg) 
Ece 

(dS/m) pH بافت 
sθ 

)%( 

63 42 65/4 43/4 64/2 Si-Cl 15 

 
بافت ياک مورد استفاده در اليسهيمترها رسهي سهيلتي بهود کهه 

 يصوصيات شيميايي و فيزيکي ياک در جدول زير آمده است:
fcθ  و pwpθ رطوبههت وزاههي يههاک در مرفيههت مزرعههه و اقطههه :

: هدايت الکتريکي Ece، : وزن مخصوص ماهريBdپژمردگي دائمي، 
 -: رسيCl-Siدر حالت اشباع و  رطوبت ياک :sθعصاره اشباع ياک، 

 سيلتي.
اع بوته، ت داد سنبله، عملکرد فپ  از برداشت گندم پارامترهاي ارت

بيولوژيکي، عملکرد دااه در بوته، شايص برداشهت، وزن صهد دااهه و 
-ااهدازه متري يهاکسااتي32-02و 2 -02هاي شوري ياک در عمق

 گيري شد. 
 3.0SASافهزار با اهرم LSDمقايسه ميااگين با استفاده از آزمون 

 استفاده گرديد.  Excel 2010ااجام شد و براي رس  امودارها از
 

 نتايج و بحث

انان داده شده است.  5اتايج حاصل از تجزيه وارياا  در جدول 

داد سهنبله در اين اتايج حاکي از آن است که شوري بر ارتفاع بوته، ت 
بوته، عملکرد دااه، وزن صد دااهه، شهايص برداشهت در سهطح يهک 

دار بوده است. تأثير تنش آبي بر ارتفاع بوته، عملکرد دااه، درصد م ني
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 

ر شد. اثر متقابل تنش آبي و شوري بر ارتفاع بوته در سطح پنج دام ني
درصد و بر ت داد سنبله، عملکرد دااه، عملکرد بيولوژيک، وزن صددااه 

 دار شد.و شايص برداشت در سطح يک درصد م ني
 

 ارتفاع بوته
دههد کهه  انهان مهي 5اتايج حاصل از تجزيه وارياا  در جدول

  LSDتفاع بوته تاًثير گذاشته است. آزموندريا بر ارشوري ااشي از آب
، )تيمار آبياري با آب م مولي( 0Sدرترين ارتفاع بوته انان داد که بيش

 %01( کهه در حهدود1مناهده شد )جدول 5Sتيمهارترين ارتفاع در و ک 
 ارتفاع داشت. تغييرS 0اسبت به

 
 نتايج تجزيه واريانس پارامترهاي رشدي گندم رقم کوهدشت -5جدول 

 دانهوزن صد عملکرد بيولوژيک عملکرد دانه  تعداد سنبله ارتفاع بوته درجه آزادي منابع تغيير
شاخص 

 برداشت
 ns05/30 ns15/2 ns1/2 ns30/2 ns211/2 ns213/2 0 تکرار

 ns01/2 **51/01 **11/553 01/011** 11/00** 52/10* 1 شوري
 02/351** 50/05** 10/2* 33/001** 01/1** 15/111** 3 تنش آبي 

 25/50** 11/0** 11/2** 51/00** 25/1** 11/01* 00 آبي*شوريتنش
 31/2** 230/2** 00/2** 51/2** 53/2** 31/01** 31 يطا

 15/1 11/00 11/00 51/01 30/00 51/1  ضريب تغييرات
 دار ايست.م ني nsم ني دار در سطح پنج درصد و  *دار در سطح يک درصد ،م ني **
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 متر(آبي و شوري در ارتفاع بوته)سانتيمقايسه ميانگين سطوح تنش -6ل جدو

 (cmارتفاع بوته ) شوري (cmارتفاع بوته ) تنش آبي

I1 12/46a S1 44/11a 

I2 64/25b S2 44/44ab 

I3 13/47a S3 43/21b 

I4 16/39a S4 41/55bc 

  S5 35/14c 

 باشند.دار در سطح پنج درصد ميايت ف م ني هايي که داراي حروف منترک هستند فاقدميااگين
 

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

   شوري   تنش آبي

 S5 S4 S3 S2 S1 

I1 0/33a(b) 4/00b(b) 4/00a(b) 4/00b(b) 6/00a(a) 

I2 0/00b(b) 0/00c(b) 4/00a(a) 4/00b(a) 0/66b(b) 

I3 4/00a(a) 4/00b(a) 4/66a(a) 7/00a(a) 7/00a(a) 

I4 4/00a© 4/33a(b) 4/66a(bc) 4/00b© 6/00a(a) 

 دار در سطح پنج درصد هستند )حروف يارج پرااتز(.هاي داراي حروف منترک فاقد ايت ف م نيدر هر رديف، ميااگين
 

تهرين اي ايز باعث کاهش ارتفاع بوته شهد و بهيشتنش آبي دوره
)تنش دوره توس ه( بهه دليهل  0Iترين ارتفاع در وک  0Iبوته در  ارتفاع

تغييرارتفاع وجهود  %33طوالاي بودن اين دوره از تنش بدست آمد که 
کهه مقهدار آن  0Iترين ارتفهاع بوتهه در تهنش آبهي داشت. در کل ک 

-سااتي 13/15مقدار آن  کههI 0متر و باالترين ارتفاع در سااتي 55/30

 5Sترين ارتفهاع ودر سهطح شهوري بيش 0Sح شوري متر بود. در سط
 ترين ارتفاع اتفا  افتاد. ک 

 

 تعداد سنبله در بوته
گيري بهتر اثر متقابل، مقايسه سطح تنش شهوري به منآوراتيجه

آبهي بهه صهورت جداگااهه صهورت گرفهت در هر يک از سطوح تنش
ترين ت هداد سهنبله در شهوري بيش 0Iدهد در سطح انان مي 5جدول

0S  5ترين مقدار آن در سطح شوري و کS  0اتفا  افتهاد. در سهطحI 
و کمترين در سطح شهوري  3Sو  0Sترين ت داد سنبله در شوري بيش
1S  5وS  3بود. در سطحI  0بينترين ت داد سنبله در شهوريS  0وS  و
-بيش 1Iمناهده شد. در سطح  5Sو  1Sترين مقدار آن در شوري ک 

بود. به طور کلهي  5Sترين مقدار آن در و ک  0S ترين ت داد سنبله در
 با افزايش شوري و تنش آبي ت داد سنبله کاهش يافت.

 
 عملکرد دانه

دريا بر عملکرد دااه تاًثير گذاشت و با افهزايش شوري ااشي از آب
اي ايهز (. تنش آبي دوره1شوري عملکرد دااه کاهش پيدا کرد )جدول

ير تهنش دوره توسه ه بهه دليهل باعث کاهش عملکرد دااهه شهد. تهاث
هاي ميااي و بودن اين دوره درعملکرد دااه بينتر از تنش دورهطوالاي

گيري بهتر اثهر متقابهل، مقايسهه ميهااگين اهايي بود. به منآور اتيجه
شوري در هر يک از سطوح تنش آبي به صهورت جداگااهه سطح تنش

تهرين بيش 0Iارائه شده است. در سطح  1صورت گرفت که در جدول 
 5Sو  1Sترين مقهدار آن در شهوري و ک  0S عملکرد دااه در شوري
عملکرد دااهه بهه مقهدار  0Sفقط در شوري  0Iمناهده شد. در سطح 

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 

هاي ديگر داشهت. در ر کاهش عملکرد اسبت به دورهتري دتاثير بيش
ترين مقدار عملکهرد در و ک  0Sترين عملکرد در سطح بيش 3I سطح
1S  5وS  1بدست آمد. در سطحI0ترين عملکرد در شوري ، بيشS  و

تهرين عملکهرد در کهل بهيش اتفها  افتهاد. 5Sترين مقدار آن در ک  
عملکرد به صفر رسيد  5Sو  1Sبدست آمد ودر سطح شوري  0S0Iدر

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 

عملکرد به صفر رسهيد در اتيجهه بها  5Sو 0S ،3S ،1 Sسطح شوري 
افزايش شوري عملکرد گندم کاهش يافت. ودر تنش دوره توسه ه بهه 

تهر بهود. زمهااي و بودن اين دوره کاهش عملکرد شهديدطوالاي دليل
( گزارش کرداهد اثهر افهزايش شهوري آب آبيهاري در 0315همکاران )

سطوح مختلف شوري بر افزايش پروتئين دااه، کاهش عملکهرد دااهه، 
وزن هزار دااه، عملکرد بيولوژيهک، شهايص برداشهت کهاهش ت هداد 

)منهابه دار بهوده اسهت ر سنبله م نيسنبله در متر مربع و ت داد دااه د
يابهد . با افزايش شوري عملکرد دااه در بوته کاهش مهي(پژوهشاين 

رسهد. بها دريا عملکرد به صهفر مهيآب %022و  %55به طوري که در 
اعمال تنش آبي دوره توس ه عملکرد دااه براي کليه تيمارها به دليهل 
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-اعمال تنش آبي دوره رسد.طوالاي بودن اين دوره تقريبا به صفر مي

-اي بر گندم به دليل دوره رشد طوالاي آن باعث کاهش عملکرد مي

(  کهه اتيجهه گرفتهه 0310شود که مؤيد اتايج استوارت و موسهيک )
بوداد گياهااي براي ک  آبياري مناسب هسهتند کهه فصهل رشهد آاهها 

 and Musickباشهد )کننهد مهيکوتاه بوده و ينکي را تحمهل  مهي

1982 Stewart با افزايش شوري يها ينهکي يهاک، جهذب همهه .)
دريها باعهث کهاهش يابهد. اسهتفاده از آبعناصر در گياه کهاهش مهي

دريها بها آب آب %022و  %55عملکرد گندم شده و در سطوح ايت   
کهه شهريفان و شهود شدگي اادام هوايي گيهاه مهيم مولي  باعث زرد

گندم اسبت به شهوري  زايجوااه ( ايز اع م کرداد0332شاهمرادي )
تقريبا مقاوم و به تدريج با افزايش غلآت آب دريا رشد گياه گندم رواد 

، 12هاي باال يصوصا در غلآهت ليکن در غلآت .مناسبي را طي امود
-، درصد گندم رشد ازولي داشته و آثهار توقهف رشهد، راه 022، 32

ينات پريدگي و زردشدگي گندم به يوبي منهود بوده است. اتايج آزما
( درباره تاثير شوري آب آبياري بر عملکهرد 0311مي اي و همکاران )

 ds/m 1گندم در استان ق  انان داداد که عمومها تها سهطح شهوري 
عملکرد تقريبا رضايت بخني عايد شده و ب د از آن با افزايش شهوري 

تر از شوري آستااه ( از مقدار عملکرد کاسهته شهد در آب آبياري )بيش
آب دريها عملکهرد در حهد رضهايت  %05ايز در ايهت    اين پژوهش
 بخش بود.
عملکرد دااه را در سطوح مختلف آبيهاري در سهه تکهرار  0شکل 

اي عملکهرد دااهه دهدکه با افزايش شوري و تنش آبهي دورهانان مي
دسي زيمن  بهر  5/05و  0/01کاهش يافت به احوي  که در شوري 
دار شهوري از آسهتااه تحمهل متر عملکرد به صفر رسيد چون اين مقه

گندم باالتر بود و با افزايش شوري پتااسيل اسمزي کاهش در اتيجهه 
 عملکرد دااه کاهش يافت.

 
 عملکرد بيولوژيک

دار شهد. آبي بر عملکرد بيولوژيک در سطح پنج درصد م نهيتنش
گيري بهتر اثر متقابل، مقايسهه ميهااگين سهطح تهنش اتيجه 3جدول 

سطوح تنش آبي به صهورت جداگااهه بها آزمهون شوري در هر يک از 
LSD 0ترين عملکرد در تيماردهد بيشرا انان ميS0I  مناهده شد و
کهاهش  %52ترين عملکرد وجهود داشهت کهه در حهدود ک  5S0Iدر 

بهودن تهنش دوره عملکرد بيولوژيک را داشت که اين به علت طوالاي
تهرين عملکهرد آبي بيشتوس ه رشد گياه بود. در سطوح مختلف تنش

اتفا  افتاد، کهه بها  5Sترين مقدار در و ک  0S بيولوژيک را در شوري
 يابد.افزايش شوري عملکرد بيولوژيک گندم کاهش مي

اي باعهث دهد اعمال تنش آبهي دورهاتايج اين پژوهش انان مي
-کاهش عملکرد بيولوژيک به دليل پايين بودن وزن ينک دااهه مهي

عث کهاهش وزن صهد دااهه در گنهدم شهده آبي باشود. شوري و تنش
 است. 

 

 هاي تنش آبيمقايسه ميانگين عملکرد دانه بر حسب گرم درهر اليسيمتر در هر يک از دوره -8جدول

   شوري   تنش آبي

 S5 S4 S3 S2 S1 

I1 0/00d(a) 0/00d(a) 5/04c(a) 10/34b(a) 13/55a(a) 

I2 0/00d(a) 0/00c(a) /000b(c) 0/00a)c( 0/34a(d) 

I3 0/00c(a) 0/00c(a) 4/54b(b) 1/044ab(b) 10/35a(b) 

I4 0/00c(a) 0/00c(a) 5/45b(b) 1/14a(b) 4/41b(c) 

 دار در سطح پنج درصد هستند)حروف يارج پرااتز(.ها داراي حروف منترک فاقد ايت ف م نيدر هر رديف ، ميااگين
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 هاي تنش آبي به طور  جداگانهمقايسه ميانگين عملکرد بيولوژيک بر حسب گرم در هر يک از دوره -9جدول

   شوري   تنش آبي

 S5 S4 S3 S2 S1 

I1 2/23d(a) 2/53d(a) 2/4bc(a) 2/55ab(a) 3/41a(a) 

I2 1/43c(c) 1/55bc(c) 2/21abc(c) 2/44ab(ab) 3/11a(a) 

I3 2/10b(b) 2/35ab(b) 2/42ab(a) 3/04a(a) 3/014a(a) 

I4 2/04d(b) 2/43cd(b) 2/51bc(b) 2/54b(a) 3/24a(a) 

 دار در سطح پنج درصد هستنند)حروف دايل پرااتز(.در هر ستون، ميااگين داراي حروف منترک فاقد ايت ف م ني
 

که گزارش کرده بوداد که 03و قهرمان  اين يافته با اتايج آبخضر 
باشد و آبي ميترين مرحله رشد به ک مرحله يوشه دهي گندم حسا 

تهرين تهأثير را دهي بيشزاي و ساقهدهي، پنجهتنش در مراحل يوشه
 بر عملکرد دارد، همخوااي دارد.

 
 وزن صد دانه

 0اثر متقابل تنش ينکي و شوري بر روي وزن صددااه در شکل 
ترين وزن صهد دااههه در آبي بيشئه شده است در کليه سطوح تنشارا

اتفا  افتاد. به طور کلهي  5Sو  1Sترين مقدار آن در و ک  0Sشوري 
تهرين وزن با افزايش شوري وزن صد دااه گندم کاهش يافهت. بهيش

ايهز رضهايت  0S0Iبدست آمد و وزن صد دااهه در  0S0Iصد دااه در 
 بخش بود.
 

 شاخص برداشت
يص برداشت به اسبت عملکرد دااهه بهه عملکهرد بيولهوژيکي شا
اي بر شهايص دريا و تنش آبي دورهشود. شوري ااشي از آبگفته مي

-(. به منآور اتيجه5دار بود )جدولبرداشت در سطح يک درصد م ني

گيري بهتر اثر متقابل، مقايسه ميااگين سطح تنش شوري در هر يک 
( کهه 00ااه صورت گرفت )جدول از سطوح تنش آبي به صورت جداگ

ترين شايص برداشهت آبي بيشدهد در سطوح مختلف تنشانان مي
ترين اتفا  افتاد. بيش 5S و 1Sترين مقدار آن در و ک   0S در شوري

بهه  5Sو  1Sبود و در سطوح شهوري  0S0Iشايص برداشت در تيمار 
يابد صفر رسيد. بنابراين با افزايش شوري شايص برداشت کاهش مي

ودر تنش دوره توس ه ايز به دليهل طهوالاي بهودن ايهن دوره از رشهد 
 شايص برداشت به صفر رسيد.

 
 شوري خاک

گيري بهتر اثر متقابل، مقايسه ميااگين سطح با آزمون براي اتيجه
LSD تهرين شهوري سهطح انان داد در سطوح مختلف شوري بهيش

يش شوري شد بدست آمد. تنش آبي ايز باعث افزا 5sياک در شوري 
اين افزايش در دوره توس ه به دليل طوالاي بودن اين دوره بينتر بود. 

 .دهدها را انان ميپروفيل شوري ياک پ  از اتمام آزمايش 3شکل 
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 هاي تنش آبي)بر حسب %( به طور جداگانهبرداشت در هر يک از دوره مقايسه ميانگين شاخص -11جدول 

   شوري   تنش آبي

 S5 S4 S3 S2 S1 

I1 0/00c(a) 0/00c(a) 46/39b(a) 77/70a(a) 77/27a(a) 

I2 0/00a(a) 0/00a(a) 0/00a© 0/00a(d) 0/16a(d) 

I3 0/00d(a) 0/00d(a) 44/44c(b) 43/22b(b) 44/39a(b) 

I4 0/00d(a) 0/00d(a) 9/51b(b) 47/15b© 45/49a© 

 دار در سطح پنج درصد هستند)حروف يارج پرااتز( .هاي داراي حروف منترک فاقد ايت ف م نيدر هر رديف، ميااگين
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 هااز اتمام آزمايشهاي مختلف شوري اب درياي خزر و تنش آبي پس پروفيل شوري خاک اليسيمترها تحت تنش -3شکل 

)EC2  و  2 -02شوري عمقEC1  متري ياک(سااتي 02-32شوري عمق 
 

طور که از شکل منخص است با افزايش شوري آب آبياري همان
و تنش ينکي شوري عصاره اشباع ياک ايز افهزايش داشهته اسهت. 

ترين شوري را داشت که دليل آن متري ياک بيشسااتي 2-02عمق 
اک، کفايهت ميهزان آب آبيهاري بهراي آبنهويي و تبخير از سهطح يه

باقيماادن امک در اليه سطحي ياک است. بنابراين، شستن ياک بها 
هها از الزامهات آب با کيفيت مناسب و يارج کردن امک از ااحيه رينه

-باشد. وقتي رطوبت ياک ييلي ک  مياستفاده از آب درياي يزر مي

طهور شهگرفي افهزايش شود، غلآت امک در ااحيه رينه و ياک بهه 
افتهد شهايد اثهر تهنش يابد. وقتي اين دو تنش همزمان اتفها  مهيمي

 Brown) 0221شهود)براون و همکهاران،شوري روي گياه تنديد مي

and et al., 2006.)) ههاي زيهاد و تهنش ينهکي، در شرايط شهوري
)بههراون و  کهاهش جههذب کلسههي  توسههط گيههاه منههاهده شههده اسههت

اري اگهر کيفيهت بهااليي هه  داشهته باشهد (. آب آبيه0221همکاران،
کند. اما منهکل اصهلي شهور شهدن مقداري ام ح به ياک منتقل مي

آيد. آب آبياري همهواره ياک در اثر مديريت اادرست آبياري بوجود مي
مقداري امک به صورت حل شده به همراه دارد. پ  از آبياري، ت ر  

رد و به همهين دليهل گياز سطح گياه و تبخير از سطح ياک ااجام مي
( کهه 0315يابهد منصهوري و مصهطفي زاده )امک در ياک تجمع مي

 با اتايج اين پژوهش همخوااي دارد.همه 
 

 نتيجه گيري

دريا اسبت بهه آب %05اتايج اين پژوهش انان داد عملکرد تيمار 
آب دريا در حد رضايت بخش بود. بنابراين با توجهه  %2عملکرد تيمار 
ژوهش اعمال تنش آبهي در دوره اههايي رشهد گنهدم و به اتايج اين پ

توااد جايگزين آبياري کامل با آب دريا با آب م مولي مي %05ايت   
اسهتفاده از  آب م مولي گردد که با توجه به کمبود منابع آبهي موجهود،

شهمالي در منهاطقي  هايدرياي يزر در استانمنابع آب جديد اآير آب
 باشد.ااد، گزينه مناسبي ميآبي مواجهکه با بحران ک 
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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. 
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