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 چکیده  

ب محدودیت دسترسی گیاه به آب شده و به سرعت باعث کاهش روند رشد گیاه همراه با تغییـرات متـابولیکی   هاي شوري و خشکی هر دو سبتنش
شود اما از نیاز آبـی و تـاثیر کیفیـت آب بـر کیفیـت آن اطـالع        انار از جمله گیاهانی است که معموال در مناطق خشک و نیمه خشک کاشته می. شوند می

هاي شوري و خشکی بر به منظور بررسی تاثیر توام تنش. باشد ترین سطح زیر کشت آن در ایران میران است و بیشانار بومی ای. دقیقی در دست نیست
در مزرعـه   90-91و  89-90هـاي زراعـی   کیفیت و کمیت محصول انار رقم شیشه کپ طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه طـرح کامـل تصـادفی در سـال    

فاکتورهاي اصلی شامل پنج سطح آبیاري و سه سـطح شـوري آب،   . فردوس بر روي درختان چهار ساله انار اجرا شدتحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نتـایج نشـان داد کـه عملکـرد کـل و برخـی       . گیري و مورد بررسی قرار گرفتنـد  در پایان سال دوم عملکرد کل و پارامترهاي کیفی انار اندازه. آبیاري بود

بررسـی اثـرات مجـزاي    . هاي شوري و خشکی بودند داري متاثر از اعمال توام تنش طور معنیبه Cاکسیدان و ویتامین  دار آنتیپارامترهاي کیفی مانند مق
هرچند برخـی اجـزا عملکـرد ماننـد مقـدار      . گردد دار عملکرد محصول نسبت به تیمار آبیاري کامل می آبیاري باعث کاهش معنی ها نشان داد که کم تنش
شود امـا ایـن پارامترهـا بـر بازارپسـندي و قیمـت        آبیاري باعث افزایش مقدار آن می بینند و کم داري از کمبود آب می اثیرات مثبت و معنیاکسیدان ت آنتی

بـه طـور   . داري با هم نداشتند چنین مشاهده شد که عملکرد محصول در بین تیمارهاي مختلف شوري تفاوت معنیهم. فروش محصول تاثیرگذار نیستند
  . توان گفت که انار درختی حساس به کم آبی و مقاوم در برابر تنش شوري است یکل م

  
  آبیاري کم انار، تنش خشکی، تنش شوري، فردوس، :کلیدي هاي واژه

  
   4  3 2 1  مقدمه

تـرین عوامـل تعیـین کننـده الگـوي      هاي محیطـی از مهـم   تنش
 در ایـران بـا توجـه بـه    . باشـند  پراکنش گیاهان در سطح جهـان مـی  

تـرین  شدید منابع آبی در اکثر مناطق، تنش خشـکی مهـم    محدودیت
محققـان کـاهش عملکـرد    . باشـد  تنش تاثیرگذار بر گیاهان زراعی می

اند کـه تـا    درصد ذکر کرده 17ساالنه در اثر خشکی در جهان را حدود 
 Mahajan and( توانـد افـزایش یابـد    درصد در سال می 70بیش از 
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Tuteja., 2005( .ه شرایط کمبود آب به گونه و رقـم گیـاهی،   پاسخ ب
طول و مدت تنش خشکی، سن و مرحله نمـوي گیـاه، نـوع سـلول و     

 ,.Bray( اندام گیاهی و اجزاي زیرسلولی و به ساختار آن بستگی دارد

1997.( 
هاي کشاورزي تنش شوري عامل محدودکننده مهمی در سیستم 

 Taiz and( شودمی بوده که سبب اختالل در فرآیند رشد و نمو گیاه

Zeiger., 1998 .( هـاي شـوري و خشـکی     واکنش گیاهان به تـنش
تنش شوري همانند خشکی بـه دلیـل   . هاي زیادي به هم داردشباهت

کار اسمزي، سبب محدودیت دسترسی به آب شـده و بـه   ودخالت ساز
سرعت باعث کاهش روند رشـد گیـاه همـراه بـا تغییـرات متـابولیکی       

). Munns.,  2002( ه تاثیرات تنش خشکی اسـت شود که شبیه ب می
بـه طـور طبیعـی رشـد     ر شـو  هايشوري بر همه گیاهان که در خاك

  ). Easton and  Kleindorfer., 2009( کنند اثر یکسانی ندارد می
در  محصـوالت  آوردن عمـل  به براي راهکار بهینه یک آبیاري کم
 بـا  شـود  مـی  ادهد اجازه به گیاهان که آگاهانه است آب کمبود شرایط
 English et( دهند کاهش را خود نیاز، محصول از ترکم آب دریافت

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
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al., 1990 .(تعرق وبسیار مهم است که حداکثر مقدار کاهش در تبخیر
تر از زمانی که درختـان  که همراه با مقدار سود مساوي و یا حتی بیش

  ). Ruiz-Sanchez et al., 2010( شوند، تعیین شود کامال آبیاري می
تواند براي افزایش سود کشاورزان مفیـد   آبیاري کنترل شده می کم

باشد اما از آن طرف خطر تنش خشکی بیش از حد نبایـد دسـت کـم    
اثر معکوس تنش خشـکی بـر آغـاز گلـدهی،     کوزلوسکی . شود گرفته

ها و کیفیت میوه را نشان  ها و میوه تشکیل میوه، رشد میوه، ریزش گل
  .)Kozlowski., 1972(داد 

آبیاري اشاره  براي گیالس به کاربرد مفید کمپولونتو و همکاران 
بـر   تحقیقـات گیرونـا و همکـاران   . )Pulvento et al., 2008( دارند 

آبیاري تنظیم شده باعـث کـاهش غیـر     عملکرد بادام نشان داد که کم
نتـایج  . هـا بـود   تـاثیر بـر انـدازه دانـه    دار عملکرد دانه شد و بـی  معنی

درصـد   50در درختـان بـادام نشـان داد کـه      ري بـا آب شـور  آبیـا  کم
 جویی در مصرف آب بدون تاثیر بـر مقـدار محصـول نهـایی در     صرفه

امـا آبیـاري بـا آب شـور     . یابی است دست آبیاري تنظیم شده، قابل کم
 بطور واضح تاثیر منفی بـر رشـد رویشـی و عملکـرد درختـان داشـت      

)Girona., 2005.(  
با بررسی تاثیر شوري آب آبیاري بـر مقـدار   ویچ باهانتانا و الزارو

دار  هاي انار تـاثیرات معنـی   تبخیر و تعرق ، ضریب گیاهی و رشد قلمه
هـا بیـان   آن. شوري بر تبخیر و تعرق  روزانه و کل را گـزارش کردنـد  

داشتند که اگر نتایج این تحقیق براي درختـان بـالغ انـار نیـز درسـت      
گیاه نسبتا حسـاس بـه شـوري در نظـر     فرض شوند انار باید به عنوان 
 Bhantana and(مقـاوم بـه شـوري     گرفتـه شـود تـا گیـاه نسـبتاً     

Lazarovitch., 2010 .( خیاط)در تحقیقی دو ساله با بررسی ) 1392
هاي دو رقم انار شیشه کپ و ملس ساوه تاثیر شوري بر اجزا رشد قلمه

د طـولی  دار رشـ  نشان داد که تیمارهاي شوري باعـث افـزایش معنـی   
بـه بررسـی اثـر سـطوح      خطاب و همکاران. ها در هر دو رقم شد قلمه

اي و عملکـرد محصـول در درختـان     مختلف آبیاري بر رشـد سـبزینه  
ها حـاکی از ایـن بـود کـه     نتایج آن. بیست ساله انار در مصر پرداختند

داري  اي و عملکرد محصـول بـه طـور معنـی     تمامی اجزا رشد سبزینه
تـرین مقـدار آب را   تیماري که بـیش . ب دریافتی بودندمتاثر از مقدار آ

ترین رشـد سـبزینه و عملکـرد را داشـت و بـا      دریافت کرده بود بیش
 ,.Khattab et alکاهش مقـدار آب، ایـن پارامترهـا کـاهش یافـت      

2011).(  
باشد  جوار می بنا بر شواهد موجود انار، بومی ایران و کشورهاي هم

)Bhantana and Lazarovitch., 2010 .(  در بین کشورهاي تولیـد
 82000(باشـد   ترین سطح زیر کشت مـی کننده انار، ایران داراي بیش

و انار ایران به دلیل کیفیت خوب و زیبایی ظاهر و خصوصـیات  ) هکتار
  .اي براي صادرات برخوردار است کیفی مناسب از جایگاه ویژه

ري و هـاي شـو  هدف از اجراي این تحقیق بررسی اثر توام تـنش 

خشکی بر کیفیت و کمیت انار رقم شیشه کپ در منطقـه فـردوس در   
  .باشداستان خراسان جنوبی می

  
  ها مواد و روش

هاي شوري و خشکی بر کمیت و  به منظور بررسی تاثیر توام تنش
کیفیت محصول انار تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی 

 نوبی با مشخصات جغرافیـایی واحد فردوس واقع در استان خراسان ج
 57 دقیقـه عـرض شـمالی و    42 درجـه و  34دقیقه تا  39 درجه و 32

با توجه . اجرا شددقیقه طول شرقی  55 درجه و 58دقیقه تا  5 و درجه
به اینکه اثر فاکتورهاي مختلف بر پارامترهاي رشد در درختان ممکـن  

سـال  است در یک سال به خـوبی نمایـان نشـود ایـن تحقیـق در دو      
بـر روي   1390-91و  1389-90هـاي زراعـی    متوالی یعنـی در سـال  

هـاي   مقادیر و کیفیت. درختان چهار ساله انار رقم شیشه کپ اجرا شد
مختلف آب آبیاري در هر دوسال یکسـان در نظـر گرفتـه شـدند و در     

گیري و  پایان سال دوم عملکرد کل و سایر پارامترهاي کیفی انار اندازه
  .بررسی شد

ستان فردوس در مجاورت کویر مرکزي ایران قرار دارد که بر شهر
. اساس روش طبقه بندي آمبـرژه داراي اقلـیم خشـک و سـرد اسـت     

. اسـت  1میانگین بلند مدت وضعیت اقلیمی منطقه بـه شـرح جـدول    
و  7/20بافت خاك محل مورد آزمایش لوم رسـی بـا ظرفیـت زراعـی     

  .دباش درصد وزنی می 3/10نقطه پژمردگی دائم 
، آبیـاري   تیمارهاي آبیاري شامل آبیاري کامل به عنوان شاهد 

درصـد کـم    40و  درصـد   30،درصد 20، درصد  10با اعمال 
از آب . باشـند  دوره رشد می طول، در  آبیاري نسبت به تیمار شاهد 

 5، (S1) 5/1برابـر بـا    EC شوري با مقادیر سه چاه مختلف که داراي
(S2)  دسی زیمنس بر متر  5/8و(S3)      بودنـد بـراي آبیـاري اسـتفاده

با توجه به اینکه در نظر بود که تـاثیرات تـوام و مجـزاي سـطوح     . شد
مختلف آبیاري و شوري بررسی گردد بنابراین از آزمایش فاکتوریل بـر  

فاصله بـین ردیـف   . ستفاده شدپایه طرح کامل تصادفی در سه تکرار ا
 .متر بود 3متر و فاصله درختان در روي ردیف  4درختان 

براي تعیین مقدار آب مورد نیاز تیمارهاي مختلـف، بـا توجـه بـه     
هاي نشریه دفتر امور میوه(ها برابر یک متر متوسط عمق توسعه ریشه

 و با توجه به ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگـی ) وزارت جهاد کشاورزي
هـا کـه بـه کمـک آزمـایش صـفحات        دائم خاك منطقه توسعه ریشه
 درصـد  40گرفتن مقـدار تخلیـه مجـاز    فشاري بدست آمد و با در نظر 

هرگاه رطوبت خاك به این حد رسید اقدام به آبیاري در تیمار آبیـاري  
تعیین گردید سایر ) 1372علیزاده، ( 1عمق آبیاري از رابطه . کامل شد

شـده در همـان    آبیاري در نظر گرفتـه  ه به درصد کمتوجتیمارها نیز با 
  .               شدند زمان آبیاري 

)1                       (  
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  فردوس  شهرستان  اقلیمی  وضعیت - 1جدول 

نوع آب و 
  هوا

-درجه سانتی(متوسط دماي هوا 
  )گراد

متوسط رطوبت نسبی 
  )درصد(

ساعات آفتابی ساالنه 
  )ساعت(

-میلی(ی ساالنه متوسط بارندگ
  )متر

  140  2900  37  25  خشک وسرد
  

=  متـر،  عمق خاص آبیاري بر حسب میلـی =  ؛ 1در رابطه 
درصـد رطوبـت   =  درصد رطوبت خاك در حد ظرفیت زراعی، 

حـد مجـاز تخلیـه رطـوبتی     =  خاك در نقطه پژمردگی دائـم،  
متـر  هاي گیـاه بـه میلـی    عمق توسعه ریشه=  رصد و خاك به د

  .باشد می
براي درك زمـان رسـیدن رطوبـت خـاك بـه حـد مـورد نظـر از         

استفاده  Davis instruments 6440سنسورهاي رطوبت خاك مدل 
ارائـه   2حجم کل آب داده شده به تیمارهاي مختلـف در جـدول   . شد

  .است شده 
، کل محصـول برداشـت و   1391سال  پس از رسیدن محصول در

گیري پارامترهاي  قبل از برداشت کل محصول، براي اندازه. توزین شد
عدد انار که از نظـر موقعیـت قرارگیـري بـر روي      4کیفی از هر تیمار 

در یک ارتفاع و از چهـار جهـت   (درخت در شرایط یکسان قرار داشتند 
  خاب شده پس از هاي انت نمونه. به عنوان نمونه جدا شدند) درخت
  

بررسی و تعیین پارامترهاي ظاهري مورد نظر، جهت تعیین پارامترهاي 
اکسـیدان و  دانـه انـار، مقـادیر آنتـی     10کیفی شامل وزن تر و خشک 

ویتامین ث موجود در آب میوه، دانه شده و آزمایشـات مـورد نیـاز بـر     
  . ها انجام شدروي آن

 
  نتایج و بحث

بــر روي خصوصــیات فیزیکــی و  نتــایج آزمایشــات انجــام شــده
و آنـالیز آمـاري نتـایج در     3ها و عملکرد کل در جدول  شیمیایی نمونه

  . آمده است 4جدول 
  

  تاثیرات متقابل تنش خشکی و تنش شوري بر اجزا عملکرد
دهـد کـه مقـدار عملکـرد کـل در       نشان می) 5و  4جداول (نتایج 

در سـطح یـک    اکسـیدان  سطح پنج درصد و مقدار ویتامین ث و آنتـی 
درصد متاثر از اثرات توام تنش خشکی و شوري بودنـد ولـی در سـایر    

  . داري مشاهده نشدپارامترها اختالف معنی

  
  حجم کل آب داده شده به تیمارهاي مختلف در طول دوره رشد - 2جدول 

  آبیاري درصد کم 40  آبیاري درصد کم 30  آبیاري درصد کم 20  آبیاري درصد کم 10  آبیاري کامل  تیمارهاي آبیاري
  2700  3150  3600  4050  4500  )(حجم آب 

 
  گیري شده مقدار متوسط پارامترهاي اندازه - 3جدول 

 

عملکرد 
تن (درخت 

)در هکتار  

اندازه 
 میوه

وزن تر 
ده دانه 

)گرم(  

وزن 
خشک ده 

دانه 
)گرم(  

نسبت 
 وزن

آنتی 
اکسیدان 

)درصد(  

ویتامین ث 
)درصد(  

I        
1 71/10 a 55/1 a 25/4 a 598/1 a 79/2 a 66/44 b 83/8 a 
2 34/9 a 55/1 a 47/3 a 62/1 a 3/2 a 21/47 b 85/4 b 
3 14/7 b 53/1 a 55/3 a 89/1 a 91/1 a 34/52 ab 33/7 ab 
4 82/6 b 60/1 a 09/4 a 28/2 a 8/1 a 02/58 a 29/7 a 
5 88/4 c 52/1 a 77/3 a 25/2 a 72/1 a 02/61 a 76/6 ab 
S        
1 81/7 a 53/1 a 46/3 a 99/1 a 98/1 a 35/41 b 74/7 a 
2 22/7 a 59/1 a 97/3 a 02/2 a 06/2 a 87/56 a 95/5 b 
3 66/7 a 53/1 a 89/3 a 77/1 a 34/2 a 05/60 a 64/7 a 
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  مقدار متوسط عملکرد کل تیمارها متاثر از اثر توام تنش خشکی و شوري - 4جدول 
)تن در هکتار(عملکرد تیمارهاي مختلف   تیمار آبیاري 

 
      متوسط تیمار شوري

19/8  47/5  31/7  43/8  61/10  14/9   
81/7  75/3  27/6  49/6  76/9  78/12   
84/7  44/5  90/6  03/8  61/8  23/10   
 متوسط  71/10  66/9  64/7  82/6  88/4  --- --

 
  گیري شده نتیجه آنالیز آماري مقادیر پارامترهاي اندازه - 5جدول 

 10ر ت نوز اندازه میوه عملکرد درخت 
 دانه

وزن خشک 
دانه 10  

نسبت وزن تر 
 10به خشک 

 دانه
اکسیدانآنتی  ویتامین ث 

I 85/45 * 0102/0 ns 53/0 ns 24/0 ns 05/1 ns 94/389 * 08/19 * 

S 74/4 ns 0105/0 ns 25/0 ns 15/0 ns 85/0 ns 93/1468 ** 68/15 * 
I×S 14/29 * 02/0 ns 19/0 ns 09/0 ns 136/0 ns 82/888 ** 51/35 ** 

  
هاي خشکی و شوري بر عملکرد را نشـان  تاثیر توام تنش 1شکل 

طور که از شکل پیداست، در سـطوح مختلـف آبیـاري،    همان. دهد می
بررسی اثـرات  . داراي روند مشخصی نیست تاثیرات شوري بر عملکرد

آبی نقش اصلی را  خشکی نشان داد که کمهاي شوري و  مجزاي تنش
توانـد   در کاهش عملکرد انار دارد، ضمن اینکه تنش شـوري نیـز مـی   

باعث کاهش جذب آب توسط گیاه شود و به این ترتیب اثرات کمبـود  
تـر و   سی دقیقبه منظور برر). Munns., 2002(کند  آب را تشدید می

هاي شوري از خشکی نیاز به تحلیل اثرات مجزاي تفکیک اثرات تنش

  .باشدها می تنش
  

  تاثیر تنش خشکی بر عملکرد محصول
نشان داده شده است بـا کـاهش مقـدار     2طور که در شکل همان

بـا توجـه بـه مقـدار     . اسـت  آب داده شده، مقدار عملکرد کاهش یافته 
شـود کـه بـه ازاي     آبیاري، مشاهده مـی  ف عملکرد در تیمارهاي مختل

  کاهش محصول بیشتر است درصد مشخصی کاهش آبیاري، درصد

  

  
  اثر متقابل تیمارها بر مقادیر عملکرد کل  - 1شکل 
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درصـد اسـت و    100به عبارت دیگر با فرض اینکه رانـدمان آبیـاري    

ق تعـر و  مقدار آب داده شده به تیمارهاي مختلف برابـر مقـدار تبخیـر   
گیاه در نظر گرفته شود، در رابطه مقدار عملکرد در برابر  تبخیر تعـرق  

تـوان انـار را    آید و مـی  تر از یک بدست میبزرگ مقدار ) 2رابطه (
  .آبی دانست جز گیاهان حساس به کم

)2                                  ( 
عملکـرد محصـول و   بـه ترتیـب حـداکثر     در این رابطه 

به ترتیب تبخیر و تعرق پتانسیل و  عملکرد واقعی گیاه، 

ضریب کاهش عملکرد به ازا کـاهش   تبخیر و تعرق واقعی گیاه و 
آبـی   کـم  گیاهـان مقـاوم بـه    این ضـریب بـراي  . تبخیر و تعرق  است

از یـک  تـر  آبـی بـزرگ   تر از یک و براي گیاهان حساس به کمکوچک
  .است

نیــز نشــان داد کــه عملکــرد بطــور  نتــایج خطــاب و همکــاران 
داري متاثر از مقدار آب دریافتی درختان بود و بـا کـاهش مقـدار     معنی

). (Khattab et al., 2011آبیــاري عملکــرد کــاهش یافــت     
Goldhamer )1996 (خود بر روي درخت بادام با مشاهده  در تحقیق

اي فعال، رشد میوه و پس از  د سبزینهاین که تنش خشکی در دوره رش
برداشت، مقدار محصول را به طور جدي تحت تاثیر قـرار داد و مقـدار   
محصول فقط به تنش خشکی متوسـط در دوره پـر شـدن دانـه غیـر      

کـه بـادام درختـی حسـاس بـه تـنش        گیري کرد حساس است نتیجه
 بر  Girona et al (2005) در صورتی که نتایج تحقیق. خشکی است

آبیـاري تنظـیم شـده تـاثیري بـر مقـدار        روي بادام نشان داد که کـم 
محصول نهایی نداشت و بادام را درختی مقاوم به تنش خشکی معرفی 

  .کرد

  
  مقدار آنتی اکسیدان در تیمارهاي مختلف - 3شکل     عملکرد کل در تیمارهاي مختلف آبیاري - 2شکل 

  
  اکسیدانتاثیر تنش خشکی بر مقدار آنتی

که با افزایش مقدار تنش خشکی، مقدار ) 3شکل (داد  ج نشان نتای
اکسیدان افزایش یافته که تفاوت بین مقادیر در تیمارهاي مختلف آنتی
-هـاي آنتـی   البته مشـخص اسـت کـه فعالیـت آنـزیم     . دار است معنی

اکسیدانت مثل کاتاالز، اسکوربات و گلوتـامین ریـداکتاز تحـت تـنش     
دار  هاي شـدید در انـار معنـی    زایش در تنشیابد که این اف افزایش می

  .است شده

  دانه 10تاثیر تنش خشکی بر نسبت وزن تر به خشک 
ها را نشان  دار بودن دانه نسبت وزن تر به خشک دانه که مقدار آب

هـر چـه ایـن    . دهد معیاري براي مرغوبیت و بازارپسندي انار است می
  .تر استمیوه مرغوب دارتر هستند و ها آب تر باشد، دانه نسبت بزرگ
ترین نسبت وزن تر به خشک دانه مربوط پیداست بیش 4از شکل 

شـده بـه تیمـار     به تیمار آبیاري کامل است و با کاهش مقدار آب داده 
دار  هرچند مقدار ایـن تغییـرات معنـی   . یابد مقدار این نسبت کاهش می
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تـر   بآ کـم  هـاي  باعث تولید میـوه  آبی دهد که کم می  نیست اما نشان
   .کاهد شود و از مرغوبیت و بازارپسندي محصول می می

دارند مقدار آب میوه حساسیت زیـادي   بیان میگرونا و همکاران 
آبیاري در تمام مرحله رشد میوه دارد، در حالی کـه مقـدار    به سطح کم

  ). et al., 2005) Gironaماده خشک تقریبا غیرحساس است 
  

  تاثیر تنش شوري بر اجزا عملکرد
هـاي  واکنش گیاهان به تنش شـوري و تـنش خشـکی شـباهت    

زیادي به هم دارد اما ممکن اسـت اثـرات مخصـوص شـوري وجـود      
  ,.Munns( باشـد  داشته باشد که بعدا تاثیراتی بـر روي رشـد داشـته   

2002 .(  
  

  تاثیر تنش شوري بر عملکرد کل میوه
مقـدار  داري بر  داد که شوري تاثیر معنی تجزیه آماري نتایج نشان 

  ).5شکل (عملکرد کل انار ندارد 
چ  ا و الزارووی با بررسی تاثیر شوري آب آبیاري بـر مقـدار   باھانتان

هاي انار و بر این اساس که  تبخیر و تعرق ، ضریب گیاهی و رشد قلمه
افزایش شوري آب آبیاري باعث کاهش مقدار تبخیر و تعرق  شد، انـار  

هـا  شاید ایـن گفتـه آن  . کردندرا گیاه نسبتاً حساس به شوري معرفی 
گیري عملکرد محصول  ها صادق باشد اما چون امکان اندازه براي قلمه

در . توان این نتیجـه را بـراي درختـان بـالغ تعمـیم داد      را نداشتند نمی
درختان مثمر پارامتر اصلی مقدار عملکرد محصول است که نتایج این 

 Bhantana and( تحقیق نشان داد شوري تاثیري بر عملکـرد نـدارد  
Lazarovitch., 2010 .(  

  
 تاثیر تنش شوري بر مقدار آنتی اکسیدان

تنش شوري نیز با ایجاد تنش اسمزي اثراتی همانند تنش خشکی 
به عبارت دیگـر بـا افـزایش مقـدار تـنش      . اکسیدان داردبر تولید آنتی

اکسیدان تولیدي در تیمارهاي مختلف افزایش یافت شوري، مقدار آنتی
دار امـا بـین تیمـار دوم و     تفاوت بین تیمار اول و دوم معنی). 6کل ش(

  .دار نیست سوم شوري، تفاوت معنی

  

  
  نسبت وزن تر به خشک در تیمارهاي مختلف آبیاري - 4شکل 

  
 دانه 10تاثیر تنش شوري بر نسبت وزن تر به خشک 

داري وجود  داد که بین تیمارهاي مختلف تفاوت معنی نتایج نشان  
با افزایش مقدار ). 7شکل (دارد اما اعداد داراي روند مشخصی هستند ن

است، به عبـارت   شوري آب آبیاري بر مقدار این نسبت نیز افزوده شده 
و باعـث افـزایش     دارتـر شـده   ها آب دیگر با شور شدن آب آبیاري دانه

  . است مرغوبیت انار شده 
 

  گیري نتیجه
داري  کرد انار بـه طـور معنـی   نتایج این تحقیق نشان داد که عمل 

بررسـی اثـرات   . هاي شوري و خشـکی اسـت  متاثر از اثرات توام تنش

ها نشان داد که تنش شوري تا حدي که در این تحقیـق  مجزاي تنش
تاثیري بر عملکرد انار نداشت ) دسی زیمنس بر متر 5/8( آزمایش شد 

چنـین  هـم . و کاهش عملکـرد بـه خـاطر اثـرات تـنش خشـکی بـود       
داري  مترهاي کیفی که موثر بر بازارپسندي انار است به طور معنـی پارا

تـوان انـار را در    بنابراین می. هاي خشکی و شوري نیست متاثر از تنش
 .گروه گیاهان حساس به کمبود آب و مقاوم به شوري در نظر گرفت
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  در تیمارهاي شوري مقادیر آنتی اکسیدان - 6شکل       عملکرد در تیمارهاي مختلف شوري  - 5شکل 

 

   
  دانه در تیمارهاي شوري 10مقادیر نسبت وزن تر به وزن خشک  - 7شکل 
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Abstract 

Both salinity and drought stress induce water limitation for plants and will reduce growth rapidly along with 
metabolic changes. Pomegranate (Punica granatum L.) is mainly cultured in arid and semi-arid regions, but 
suitable irrigation regime and accurate water requirements are not identified. Therefore a factorial experiment 
with irrigation at 5 levels (well water, 10, 20, 30 and 40% well water) and salinity at 3 levels (1.5, 5 and 8 dS.m-

1) based on a completely randomized design with 4 replicates was conducted on 4 year old trees in Ferdows town 
of Iran during 2011-2013. Total yield and other qualitative traits were measured at the end of second year. 
Results showed a significant decrease in total yield and some other qualitative traits from integrated deficit 
irrigation and salinity stress. Deficit irrigation decreased fruit yield compared to control treatment. Antioxidant 
activity increased in response to deficit irrigation, however, it is not considered very important regarding 
marketability. In addition, fruit yield was observed none-significant among salinity treatments. Hence it 
generally seems that pomegranate could be classified as a drought sensitive and salinity tolerant plant. 

 
Keywords: Deficit irrigation, Drought stress; Pomegranate, Salinity stress 
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