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 چکیده
با افزایش شوري کـاهش پیـدا    سورگوم یاهگ عملکرد. خشک و مرطوب استکمبود منابع آبی با کیفیت خوب موضوع مهمی در مناطق خشک، نیمه

در این راستا امکـان اسـتفاده از   . بستگی دارد نوع ترکیب نمک مورد استفاده در آب آبیاري و مرحله رشد بهدر تنش شوري  رگوموساما حساسیت  یابد،می
این تحقیق به منظـور  . رسدراي آبیاري مطلوب به نظر میتر است بآب دریاي خزر با توجه به اینکه میزان شوري آن نسبت به آب دیگر دریاهاي آزاد کم

سورگوم در ترین ترکیب آب دریا و آب آشامیدنی براي ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد تعیین مناسب بررسی اثرات اعمال تنش شوري و سطوح آبیاري و
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوك   .انجام شده استدرمزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  1390-1391سال 

سـه  و ) اخـتالط آب چـاه بـا آب دریـا    % S)0% ،25% ،50% ،75% ،100 و  S1 ،S2 ،S3 ،S4تیمارهاي شوري شـامل  . تکرار اجرا گردید 4کامل تصادفی با 
تحـت   بین شاهد وتیمارهـاي حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که  نتایج. بود نیاز آبی گیاه )A15/2*(A3و  )A1  ،A2 )*A15/1اريآبیمختلف ح وسط

شامل ارتفاع بوته، وزن خشک بـرگ، وزن خشـک سـاقه، تعـداد پنجـه در سـطح        عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه سورگوماز نظر آبیاري با آب دریاي خزر 
 .وجود داردداري احتمال یک درصد با تیمار شاهد داري اختالف معنی
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    1 مقدمه
 دهنـده  کـاهش  عوامـل  تـرین مهم از محیطی هايتنش امروزه 

 اثـر  عـدیل ت یا و مقابله و شمار رفته به زراعی گیاهان تولید و عملکرد
 ایـن  عملکـرد  افـزایش  جهـت  در مفیـد  راهکـاري  عنوان به هاتنش

تـنش  جملـه  از نیز خاك شوري .است گرفته قرار نظر محصوالت مد
 و خشک مناطق عمده در مشکل یک عنوانبه که است محیطی هاي
 و  Kingsburg and Epstein, 1986) (اسـت  مطـرح  خشک نیمه
 سطح در محیطی هايتنش ترینمتداول و ترینمهم از  خشکی از پس

ز ا  Koocheki and Mahalati, 1994)(است  ایران جمله از و جهان
هاي فناوري کارگیري به و طبیعی منابع از رویهبی استفادهسوي دیگر 

 آب، بـا  رابطـه  در ویـژه بـه  کشـاورزي  محصـوالت  تولید در نامناسب
 توانندمی نامناسب مدیریت و آّبیاري شور آب زیاد، تبخیر کم، بارندگی

 شـوند  کشـاورزي  هـاي زمـین  در ازشوري ناشی مشکالت بروز سبب
(Koocheki and Mahalati, 1994 . علـت افـزایش سـطح زیـر     به

هاي موجود از جمله تر استفاده از منابع آبکشت، ضرورت هرچه بیش
                                                             

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  -1
  طبیعی گرگان

  گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی گرگـان     دانشیار -2
 نویسنده مسئول(

 )Email: h_sharifan@yahoo.com            :  نویسنده مسئول -(* 

هـاي شـور و   هاي شور و غیر حساس شده و مصرف این گونـه آب آب
ها توسط زارعین تر احساس شده و مصرف این گونه آبغیر شور بیش

هـاي سـطحی و   چنـین منـابع عظیمـی از آب   رایج گردیده است، هـم 
شور وجود دارند که اگر چه در حال حاضـر مـورد   شور ونیمه زیرزمینی

یارنیا (برداري خواهد شد ها بهرهاستفاده نیستند احتماال در آینده از آن
،1387 .(  

هاي خالص و ارقام اي در جهان به دو صورت الینسورگوم علوفه
خصوصیات مورفولوژیکی ایـن  . گیردهیبرید مورد کشت و کار قرار می

ب شده است که به عنوان شاخص گیاهان زراعـی مقـاوم بـه    گیاه سب
-بندي به تحمل شوري نیـز بـه  شود از لحاظ درجهخشکی معرفی می

-دسـی   8/6عنوان یک گیاه نیمه متحمل با آستانه تحمل به شـوري  
این گیاه براساس ) Fracios et al, 1984(  زیمنس شناخته شده است

شـوري، در کـالس نیمـه     بندي گیاهان در مقاومـت بـه تـنش   تقسیم
امـا در بـین ارقـام یـک     ). Mass et al, 2002(گیرد متحمل قرار می

ایـن  . تواند بسیار متفاوت باشدگونه زراعی، متحمل به تنش شوري می
عنـوان یـک شـاخص جهـت     هاي زراعـی بـه  ها در داخل گونهتفاوت

) 2002( سانسري و همکـاران . یابی تحمل به نمک اهمیت پیدا کندرزا
 ،هاي انتخاب شده سورگوم در مناطق نیمه خشـک وان کردند الینعن

  .تري به شوري نشان دهندمقاومت بیش احتماال
کوازنسکی و مارکزیک از آب دریاي رقیق شده و رقیق نشـده بـا   

. عنـوان تیمـار آبیـاري اسـتفاده کردنـد     حجم مساوي با آب شیرین به

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
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ه نتـایج آزمـایش   کاهش ارتفاع گیاه جو و محصول جوي بهاره از جمل
کاهش رشد و . (Koszaski and Karczmarczyk, 1985( ها بودآن

واریته جو درآبیـاري بـا آب رقیـق شـده دریـا را       13اجزاي عملکرد را 
پال و همکاران در نتایج نهایی خود هـدایت الکتریکـی   . اعالم داشتند

زیمنس بر متر را مناسب براي آبیاري جو از لحـاظ اقتصـادي   دسی 16
  ).Pal et al, 1984(نستنددا

تیمـار آبـی بـا شـوري متفـاوت ناشـی از        5در تحقیقی که شامل 
هاي رشد گیاه جو ماننـد ارتفـاع   زنی و پارامترعناصر مختلف بود جوانه

آنهـا اعـالم   .گیاه و وزن خشک و تر محصول مورد ارزیابی قرار گرفتند
طـور   داشتند که با افزایش شوري آب آبیاري میـزان محصـول را بـه   

عباسـیان و  ). Hussain et al, 1997(دهـد  داري کـاهش مـی  معنـی 
در تحقیق خود در کاربرد آب دریـاي مازنـدران بـر    ) 1384(اسماعیلی 

زنی، رشد و گیاه عملکرد پنبه گزارش کردند که مصرف آب دریا جوانه
. داري بر بسیاري از صفات مورد مطالعه پنبه در چین اول دارداثر معنی
طور مجزا ارتفاع بوتـه  هیاري و سطوح مختلف شوري هریک بمرحله آب

بـا تحقیـق بـر روي     راد و همکـاران ابراهیمی. را تحت تأثیر قرار دادند
زیمـنس بـر   دسی 8و  6، 4، 2سطح شوري 4عملکرد محصول برنج با 

براي هـر یـک از   % 47و  37، 25، 21متر کاهش عملکرد را به میزان 
 NaClهـا ترکیـب   ور مورد اسـتفاده آن آب ش .ها گزارش کردندشوري

 ,Ebrahimi Rad et al)( ساخته شده بود1به  2به نسبت  CaSo4و
 80، 70، 25رضایی و همکاران کاهش عملکـرد را بـه میـزان    . 2011

ــوري % 97و ــک از ش ــراي هری ــزارش   ب ــاري گ ــم آبی ــا ک ــوام ب ــا ت ه
  ).Rezaie et al, 2011(کردند

اه جو با آبیاري با استفاده از قدیري و همکاران تحقیقی بر روي گی
چـاه، آب   هـا شـامل آب  تیمـار . تیمار انجام دادند 3آب دریاي خزر در 

دهی مورد استفاده قرار دریاي رقیق شده با آب چاه که در مرحله ساقه
دهی مورد گرفت و تیمار سوم مشابه تیمار دوم بود که در مرحله خوشه

اي اي و مزرعـه ورت گلخانـه این تحقیق به دو ص. استفاده قرار گرفت
 1:1نتایج نشان داد که اختالف آب دریا با آب چاه به نسبت . انجام شد

حصـول جـو مـورد    متواند بدون کاهش عملکرد مشخصی در رشد می
بندي نتایج بررسی و جمع. )Ghadiri et al, 2006( استفاده قرار گیرد

شور مخلوط  تحقیقات انجام شده حاکی از امید بخش بودن کاربرد آب
سورگوم گیاهی است که در نواحی بـا بـارش   . شده با آب شیرین است

شـود، از  هاي شور کشت میکم، درجه حرارت باال و گاهی خاك نسبتاً
هاي این گیاه در مقابل تنش شوري اهمیت این رو پرداختن به واکنش

در بررسی اثر شوري بـر گیـاه سـورگوم توسـط نتونـدا و      . فراوان دارد
اي مالحظـه گردیـد   ان در گیاهچه سـورگم در شـرایط گلخانـه   همکار

شوري شدید موجب کاهش و توقف رشد شده و در شوري دراز مـدت  
یابد تأثیر شوري بـر فتوسـنتز از طریـق    سرعت رشد نسبی کاهش می

ها و تا حدودي تداخل بـا دسـتگاه فتوسـنتزي بـرگ     بسته شدن روزنه
ــق  ).Netonda et al, 2004( اســت ــیدر تحقی ــرزاده و عل -جعف

هـاي  تیمار) Jafarzadeh and Aliasgharzadeh, 2007(اصغرزاده

 6، 4، 2 صـفر، (زیمنس بر متر دسی 30آبیاري مورد استفاده از صفر تا 
بـود کـه   ) زیمنس برمتـر دسی 30و 25، 20، 18 ، 16، 14، 12، 10، 8،

 ،  NaCl ، MgSO4 ، Na2So4هـاي  شوري حاصل از ترکیب نمـک 
CaCl2 زیمنس بر متـر بـه عنـوان حـد     دسی 2هدایت الکتریکی  .بود

در . کردزنی و طول ریشه چه در مقایسه با گیاهچه نیز صدق میجوانه
. دار نداشتزیمنس بر متر طول گیاهچه کاهش معنیدسی 7/4شوري 

بر روي گیاه گندم  81-82طی تحقیقی در سال زراعی ) 1384(یارمنبه
وي قبـل از کاشـت سـه    . ریا قـرار داد را آب د منبع تأمین شوري خود

. دکـر سطح گچ و چهار سطح کود سولفات را با خاك گلـدان مخلـوط   
گره، طول سـنبله، طـول و   طبق نتایج ایشان با افزایش گچ طول میان

هـا  داري بین آنعرض برگ پرچم، افزایش نشان داد ولی تفاوت معنی
ري موجـب  هاي مختلف شـو رمصرف آب آبیاري با تیما. مشاهده نشد

داري کاهش ارتفاع گیاه گردید ولی مصرف گچ بدون اینکه تأثیر معنی
. در ارتفاع گیاه داشته باشد موجب جلوگیري از کـاهش ارتفـاع گردیـد   

گیري کلی خود اعالم کردند کـه مصـرف پتاسـیم بـا     ایشان در نتیجه
ها، جایگزینی با سدیم و افزایش نسبت افزایش پتانسیل اسمزي سلول

به سدیم موجب کاهش صدمات ناشـی از آب آبیـاري شـوري     پتاسیم
. شود و بر میزان عملکرد و اجزاي عملکرد محصول اثر مثبتـی دارد می
فیل گیاه موجب تقلیـل  وچنین مصرف گچ نیز با افزایش میزان کلرهم

خسارت ناشی از شوري آب آبیاري و بهبود عملکرد و اجزاي عملکـرد  
  . گرددمی

هـاي شـور و   شکالتی در مناطقی که داراي آببا توجه به وجود م
هـاي نامتعـارف بـراي    توان از ایـن آب می. کشور هستنددر نامتعارف 

طوري که بـا در نظـر گـرفتن    هکشاورزي تا حد امکان استفاده نمود، ب
کاهش محصول در اثر مصرف آب شور و لب شور، بتـوان در حـاالت   

-لذا این تحقیق بـه . ا نمودبهینه از این پتانسیل آبی حداکثر استفاده ر
منظور بررسی واکنش گیاه سورگوم تحت تنش شوري ناشی از آبیاري 

طوري که با انجام تحقیق بـراي  هب. انجام شده استبا آب دریاي خزر 
-هاي آب دریا و قیمت آب و عملکرد محصول، مناسبسري تیماریک

 .مین نیاز آبی سورگوم پیشنهاد نمودأترین تیمار را براي ت
  

  هامواد و روش
جهت بررسی اثر شوري آب دریاي خزر بر روي عملکرد و اجـزاي  

در مزرعـه دانشـگاه علـوم     1390عملکرد سورگوم آزمایشی در سـال  
هـاي  صورت فاکتوریل در قالب طرح پایـه بلـوك  کشاورزي گرگان به

هاي مـورد بررسـی شـامل دو سـطح     فاکتور. کامالً تصادفی انجام شد
ودند و در قالب طرح فاکتوریل در پایـه طـرح کـامالً    آبیاري و شوري ب

تیمارهاي شوري در بخش عملکـرد  . تصادفی مورد بررسی قرار گرفت
اخـتالط آب دریـاي خـزر بـا آب شـیرین و      % 75، %50، %25شامل  

نیاز ) لیتر 2حجم ( A1آب دریاي خزر بود که در سه سطح آبی % 100
تجزیـه  ) 1(در جـدول   . اعمال شـد ) A15/2(A3و  )A2 )A15/1آبی، 

 .  شیمیایی آب شرب و آب دریا آورده شده است
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  تجزیه شیمایی آب شرب و آب دریا - 1جدول 

EC(dS/m) PH CL-1 HCO-1 تیمار آبی
3 SO-2

4 Mg2+ Ca-2 K+ Na+ SAR 
 14/0 27/0 84/0 4/4 8/2 7/0  7 1 7 5/0 آب شرب
 4/85 2/656 21/8 2/25 8/92 5/24 5/31 221 8 25 آب دریا

 
گلدان از جنس پولیکا بـا   60تعداد منظور برآورد اهداف تحقیق به

متـر کـه داري زهکـش    سـانتی  30متر و ارتفـاع  سانتی 20قطر دهانه 
تـري  براي اینکه زهکشی با سـهولت بـیش  . انتهایی بودند تهیه گردید

ها یک الیه شن ریز به عنـوان فیلتـر   انجام شود در کف تمامی گلدان
ها براي اعمال آبیاري خـالی در  متر باالي گلدانپنج سانتی .ریخته شد

بذر سورگوم در  15در هر گلدان . نظر گرفته شد و بقیه پر از خاك شد
 هـا متر از سطح بستر کاشته شد که در نهایت گلـدان سانتی 4-3عمق 

آبیاري گلدان به روش سطحی انجـام  . بوته در گلدان  تنک شدند 4به 
ها یک الیه ماسـه بـادي ریختـه    ها روي آنت بذرپس از کاش. گرفت

هـا تـا چنـد    چنین گلدانهم. تا از تبخیر سریع رطوبت کاسته شود شد
براي افـزایش مقاومـت گیاهچـه    . روز تحت آبپاشی اندك قرار گرفتند

نسبت به شوري تا زمان استقرار گیاهچه در گلدان رژیم شوري اعمال 
آبیـاري شـدند ارتفـاع آب آبیـاري     ها فقط با آب معمولی نشد و گلدان

گیري رطوبت خاك در تیمـار شـاهد و رسـاندن آن بـه     براساس اندازه
 3ظرفیت مزرعه محاسبه شد و با توجه به آن میزان آب مورد نیـاز در  

براي حد مطلوب زراعی  متوسط آب مورد نیاز. بلوك دیگر محاسبه شد
با توجـه بـه آن   نشان داده شده است و  A1لیتر بدست آمد که با  5/3

در طـول دوره   .میزان آب مورد نیاز در سه بلوك دیگـر محاسـبه شـد   
ه هاي بارندگی باران مؤثر از میزان آب مورد نیاز کم شدکشت در زمان

در پایان فصل رشـد، ارتفـاع بوتـه، وزن     .تیمار مربوطه اعمال شدبه  و
هـاي  داده گیـري شـد و  خشک برگ و ساقه، تعداد پنجه در بوته اندازه

با رویـه تجزیـه    SASافزار آماري بدست آمده از آزمایش به کمک نرم
بـراي  . واریانس، مقایسه میانگین مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتنـد   

درصد اسـتفاده   5در سطح احتمال   LSD ها از آزمونمقایسه میانگین
دار شدن اثر متقابل، براي تعیین تـأثیر هریـک از   شد، در صورت معنی

هـا انجـام   ها در سطح فـاکتور دیگـر، بـرش دهـی بـین تیمـار      فاکتور
 ).Soltani, 2007(شد

  
 مشخصات خاك مورد استفاده در مزرعه -2 -جدول

pH EC(ds/m) Loam Clay Silt 
61/7  6/0  25  55  20  

 

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته 

برابر نیـاز آبـی    5/2نتایج نشان داد که وزن ساقه در بوته در تیمار 
تـرین مقـدار،   بیش) آب شرب(صفر درصد اختالط با آب دریابا شوري 

برابـر نیـاز آبـی بـا      5/2ترین مقدار در تیمار متر و کمسانتی 218برابر 
ارتفاع بوتـه در  ). 1شکل ( متر بودسانتی  161درصد، برابر 100شوري 

مقـادیر نزدیکـی را بـا    ) آب شرب(درصد اختالط با آب دریا تیمار صفر
بر اساس نتایج حاصل . اختالط با آب دریا داشته استدرصد  25تیمار 

تنش شـوري و میـزان    )3(از تجزیه واریانس نشان داده شده در جدول
داري را بر روي وزن سـاقه در سـطح احتمـال یـک     آبیاري تأثیر معنی
چنین اثر متقابل شوري و میـزان آبیـاري در سـطح    درصد داشته و هم

بـا توجـه بـه    . قه داشـته اسـت  داري بر روي وزن سایک درصد معنی
ترین مقدار متوسط وزن ساقه در تیمار بیش A1 در تیمار آبی  4جدول 

درصـد رخ   100صفر درصد اختالط با آب دریا و حـداقل آن در تیمـار   
ترین مقـدار متوسـط وزن سـاقه در    بیش   A2در تیمار آبی . داده است

درصـد   100یمار تیمار صفر درصد اختالط با آب دریا و حداقل آن در ت
ترین مقدار متوسط وزن سـاقه در تیمـار صـفر    بیش   A3.رخ داده است

درصـد رخ داده   100درصد اختالط با آب دریا و حـداقل آن در تیمـار   
بـا افـزایش سـطوح    ). 1شـکل  ( باشداست که داراي روند منظمی می

کـه بـا تحقیقـات افیـونی و     . یابـد شوري ارتفاع بوته نیز کـاهش مـی  
زیمنس دسی 8که نشان دادند استفاده از آب شور تا  )1380( همکاران

داري نداشـته و بـراي   بر متر بر روي ارتفـاع بوتـه گنـدم تـأثیر معنـی     
  .یابدهاي باالتر با افزایش شوري ارتفاع بوته کاهش میشوري
  

  وزن ساقه
برابر نیـاز آبـی    5/2نتایج نشان داد که وزن ساقه در بوته در تیمار 

ترین مقـدار،  بیش)  آب شرب(با شوري صفر درصد اختالط با آب دریا
برابـر نیـاز آبـی بـا      5/2ترین مقدار در تیمار گرم و کم  215/37برابر 

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه . گرم بود  20درصد، برابر 100شوري 
تنش شـوري و میـزان آبیـاري     ) 3(نشان داده شده در جدول واریانس

داري را بر روي وزن ساقه در سـطح احتمـال یـک درصـد     تأثیر معنی
چنین اثر متقابل شوري و میـزان آبیـاري در سـطح یـک     داشته و هم
 )4(با توجه به جدول . داري بر روي وزن ساقه داشته استدرصد معنی
ار متوسـط وزن سـاقه در تیمـار صـفر     ترین مقدبیش   A1در تیمار آبی

درصـد رخ داده   100درصد اختالط با آب دریا و حـداقل آن در تیمـار   
ترین مقدار متوسط وزن سـاقه در تیمـار   بیش   A2در تیمار آبی . است

درصـد رخ   100صفر درصد اختالط با آب دریا و حـداقل آن در تیمـار   
در تیمار صفر درصد ترین مقدار متوسط وزن ساقه بیش   A3.داده است

 .درصد رخ داده است 100اختالط با آب دریا و حداقل آن در تیمار 



  1394اردیبهشت  - فروردین ،  9جلد ،  1 شماره، اري و زهکشی ایران نشریه آبی     166

  
  تجزیه واریانس تأثیر سطوح شوري و آبیاري در عملکرد و اجزاي عملکرد سورگوم -3جدول

تعداد پنجه در   درجه آزادي  منابع تغییر
  بوته

  ارتفاع ساقه
  )متر سانتی(

  وزن ساقه 
  )در بوتهگرم (

   وزن برگ
  )در بوتهگرم (

  7309/1**  018/76**  616/323**  782/1**  3  تکرار
  0207/2**  289/44**  316/95**  187/0**  2  آبیاري
  8891/22**  816/393**  566/4286**  223/20**  4  شوري

  521/1**  607/30**  941/226**  919/1**  8  شوري*آبیاري
CV   41/3  04/1  542/4  85/0  
R2   9935/0  9917/0  97/0  99/0  

  دارغیرمعنی: ns    05/0داري در سطح معنی*:    01/0داري در سطح معنی**: 
 

  
  

  وزن برگ
برابر نیاز آبی با  5/2نتایج نشان داد که وزن برگ در بوته در تیمار 

گـرم و   07/17ترین مقـدار، برابـر   بیش) آب شرب(شوري صفر درصد
درصـد، برابـر    100برابر نیاز آبی با شوري  5/2مار ترین مقدار در تیکم
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشـان داده  . گرم بود 95/12

داري را بـر  تنش شوري و میزان آبیاري تأثیر معنـی  )2(شده در جدول
چنـین اثـر   روي وزن برگ در سطح احتمال یک درصد داشـته و هـم  

داري بر روي یک درصد معنی متقابل شوري و میزان آبیاري در سطح
-بـیش  A1 در تیمار آبـی   )3(با توجه به جدول. وزن برگ داشته است

ترین مقدار متوسط وزن برگ در تیمار صفر درصد اختالط با آب دریـا  
   A2در تیمـار آبـی  . درصـد رخ داده اسـت   100و حداقل آن در تیمـار  

ط بـا آب  ترین مقدار متوسط وزن برگ در تیمار صفر درصد اختالبیش
تـرین  بـیش    A3.درصد رخ داده اسـت  100دریا و حداقل آن در تیمار 

مقدار متوسط وزن برگ در تیمار صفر درصـد اخـتالط بـا آب دریـا و     

  .درصد  اختالط با آب دریا رخ داده است 100حداقل آن در تیمار 
 ,Ahmadi and ceiocemardeh(احمدي و سـی و سـه مـرده    

وسـیله شـوري   هرتفاع  و وزن خشک جو بگزارش کردند  که ا) 2004
یابد این کاهش رشد ممکن اسـت بـه دلیـل اثـرات منفـی      کاهش می

پتانسل اسمزي باالي محلـول خـاك باشـد کـه جـذب آب و عناصـر       
غذایی را کاهش داده و در نهایت باعث کاهش رشـد ریشـه و بخـش    

 . شودهوایی می
  

  تعداد پنجه
برابر نیاز آبـی   5/2ته در تیمار نتایج نشان داد که تعداد پنجه در بو

تـرین مقـدار در   و کم 75/5ترین مقدار، برابربا شوري صفر درصد بیش
بـر  . بـود   60/1درصـد، برابـر   100برابر نیاز آبی بـا شـوري    5/2تیمار 

 )3(اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشـان داده شـده در جـدول   
بر روي تعداد پنجه در داري را تنش شوري و میزان آبیاري تأثیر معنی

  میانگین ارتفاع بوته سورگوم در درصدهاي مختلف آب دریا در تیمارهاي آبی - 1شکل 
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چنین اثر متقابل شوري و میـزان  سطح احتمال یک درصد داشته و هم
داري بـر روي تعـداد پنجـه داشـته     آبیاري در سطح یک درصد معنـی 

ترین مقـدار متوسـط   بیش  A1در تیمار آبی  )4(با توجه به جدول. است
در تعداد پنجه در تیمار صفر درصد اختالط بـا آب دریـا و حـداقل آن    

تـرین مقـدار   بـیش    A2در تیمار آبی . درصد رخ داده است 100تیمار 
متوسط تعداد پنجه در تیمار صفر درصد اختالط با آب دریـا و حـداقل   

ترین مقـدار متوسـط   بیش  A3. درصد رخ داده است 100آن در تیمار 
تعداد پنجه در تیمار صفر درصد اختالط بـا آب دریـا و حـداقل آن در    

 Epstein(استین و روشـو   ).2شکل (رصد رخ داده است د 100تیمار 
and Roshow, 1980 (   در طی تحقیقی اعالم کردند که بـا افـزایش

یابد که در نهایت شوري میزان پنجه تولید شده در گیاه جو کاهش می
 . دهدمیزان عملکرد را کاهش می

  
  ومقایسه میانگین اثر متقابل آبشویی و تنش شوري گیاه ج -4جدول  

ارتفاع   تعداد پنچه  شوري آبیاري
  وزن برگ  وزن ساقه  بوته

1  1  a375/4  a206 a3/29  a40/15  
  2  b4  b194 b5/27  b85/14  
  3  c70/3  c185 C7/25  b30/14  
  4  d10/3  d181 d23/23  c72/13  
  5  e870/2  e174 d72/22  c60/13  
2  1  a5  a75/212  a10/35  a34/16  

  2  b70/4  a211 b85/32  a01/16  
  3  c875/3  b188 c50/27  b73/14  
  4  d60/2  c177 d10/22  c45/13  
  5  e2  d170 d21 c19/13  
3  1  a750/5  a218 a21/37  a10/17  

  2  a60/5  a217 a05/36  a77/16  
  3  b120/4  b191 b29 b09/15  
  4  c870/1  c173 c70/20  c11/13  
  5  d60/1  d161 C20  c95/12  

 باشنددار میمعنی 05/0مشابه در سطح  هاي داراي حداقل یک حرفهمیانگین
  

میانگین تعداد پنجه سورگوم در درصدهاي مختلف آب دریا در تیمارهاي آبی -2شکل   
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  گیرينتیجه

برابـر نیـاز آبـی و آب شـرب      5/2دهد کـه تیمـار   نتایج نشان می
 25شـوري  . باالترین عملکرد را نسبت به تیمـار شـاهد داشـته اسـت    

برابر حد ظرفیت زراعی عملکرد نزدیکی نسـبت   5/2درصد آب دریا با 
دیگـر  . برابر حد ظرفیت زراعی داشته اسـت  5/2ب شرب با آیمار به ت

درصد نتیجه قابل قبولی را نسبت بـه تیمـار    50پارامترها نیز تا شوري 
دهنده اثر مثبت آبشویی در جهت رفـع اثـر   شاهد داشتند که این نشان

درصـد   25البته باید توجه داشت که تیمار بـا شـوري    .باشدشوري می
تر از آب شیرین و تنها برابر نیاز آبی یعنی استفاده بیش 5/2آب دریا با 

تـوان ایـن تیمـار را بـه عنـوان       با توجیه باال بودن عملکرد گیـاه نمـی  
بهترین گزینه در نظر گرفت و در این راستا باید به بررسی اقتصادي و 

دریاي خزر بـا دارا بـودن هـدایت     .اي شود پذیري آن توجه ویژه توجیه
-توانـد بـه  هاي آزاد جهان مینسبت به آب دیگر دریا الکتریکی پایین

منظور اسـتفاده در بخـش کشـاورزي    عنوان یک منبع آبی نامحدود به
  .تري قرار گیردهاي بیشمورد ارزیابی
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Abstract 
The shortage of suitable quality water resources is becoming one of the main challenges in arid, semi-arid, 

and coastal zones, sorghum yield declines with an increase in salinity, but its Sensitivity to salts varies with the 
salt composition in Water and the plant growth stage. The possible use of the Caspian Sea water, which its 
salinity is well below that of open seas, is desirable for irrigation. This research was conducted to study the 
effects of salinity levels and irrigation levels and determine the most appropriate mix of sea water and drinking 
water on yield and yield components of sorghum in research field experiment at Gorgan University of 
Agricultural Science and Natural Resource during 2012-2013 growing season. A factorial experiment was 
conducted using a randomized complete block design with four replicates. Salinity levels were S1, S2, S3, S4, S5  (
0%, 25%, 50%, 75%, and 100%  mixture of Caspian Sea water and well water) and three irrigation levels 
included as A1, A2 (1.5*A1) and A3 (2.5*A1) crop water requirement. The results showed that there was a 
significant difference in plant height, tiller number, shoot weight and leaf weight per plant (1% level). 

 
Keywords: sorghum, Sea water, salinity, yield, Caspian Sea. 
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