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 چکیده

 آب کاربرد افزایشراندمان منظوربه هاییروش کارگیری به است، کشور آبی محدود منابع یکنندهمصرف ترینعمده کشاورزی بخش که جاییآن از

بررسیاثررآبیراریبرا منظورباشد.بهمی کشاورزی در نامتعارف هایآب از استفاده آب بحران با مقابله راهکارهای از.است ضروری امری بخش این در
دریرایآباختالط)تیمار4باتصادفیکاملطرحقالبدرآزمایشیجعفریگیاهعملکرداجزایوعملکردروشتلفیقآبدریایخزروآبشیرینبر

درایتحرتشررایگگلخانره(شرهریآبشرهری،آبودریراآبمیاندرنیمآبیاریشهری،آبودریاآببامیاندریکآبیاریشهری،آبباخزر
هایمختلر آبیراریبرروزنترروشد.نتایجنشاندادکهرژیم اجرا1393زمستانسالتکراردر سه علومکشاورزیومنابعطبیعیگرگانبا دانشگاه

وتعردادبررددراندامهواییداربودهولیبروزنتردرسطحاحتمالیکدرصدمعنیاندامهواییارتفاعریشه،ارتفاعبوتهووزنخشکخشکریشه،
و7/28،4/26یمارمتناوبنیمدرمیان،متناوبیکدرمیانواختالطآبدریرامنررربرهکراهشتداربود.درسطحاحتمالپنجدرصدمعنیهربوته

 درصدیعملکردشد.8/55

 

 آبنامتعارف،اختالطآبدریایخزر،تلفیقآبشوروشیرین،جعفری،متناوبنیمدرمیانکلیدی: های واژه

 

  مقدمه
1
   

 ،ازخرررانواده(Petroselinum crispum Mill)جعفرررر 

Apiaceaeتنهانهراسبز این.استخشکوگرمطبیعتباگیاهی 

ذرهاهادرپختهصورتبهمطبوعشطعموعطرخاطربه مروردانرواع
خروردنعنروانسربز بهنیزخامصورتبهشود،دادهمیقراراستفاده
هاسرشرارسبز دیگرمانندکهعالوهبراینجعفر .شودمیمصرف

مفیداستولیمعدنیموادوامالحهمچنینومختل ها ویتامیناز
،فسفر،پتاسیم،کلسیمویدمنبعریA،Cهایبهلحاظآهن،ویتامین

(.1393شود)سعیدیگراذانیوهمکاران،ذنیتلقیمی
(بررویگیاهجعفریوگشنیزتحرت1393نتایجتحقیقامیدی)

درکلریدسردیمذلظرتسطوحمختل شورینشاندادکرهافرزایش
آبنسربیمحتوایرشدی،هایشاخصکاهشباعثذهایی،محلول
.قررارگرفرتآزمرایشمروردگیاهدوهردرکلروفیلمحتوایبردو

                                                           
مهندسریآب،دانشرکدهعلرومودانشرویدکتریعلومومهندسیآب،گرروه-1

کشاورزی،دانشگاهفردوسیمشهد
مهندسیآب،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهفردوسیمشهدعلومودانشیار،گروه-2
دانشرویدکتریعلومومهندسیآب،گروهمهندسیآب،دانشرکدهمهندسری-3

کشاورزیومنابعطبیعیگرگانآبوخاک،دانشگاهعلوم
 (Email: saber.jamali@mail.um.ac.irنویسندهمسئول:-)*

شروری،افرزایشبراکارتنوییردهاوکلفنلومحلولقندهایمیزان
فسفروپتاسیمهاییونذلظتشوری،دراثرهمچنین.یافتندافزایش

بررددرسردیمیرونذلظرتوکراهشفسرفرمحتروایهمچنینو
گیریچشمطوربهبرداییاختهذشایونینشتمیزان.یافتافزایش
یافت.افزایش

اساس درآبسرنرشبررایالمللریبرینمعتبررهایشاخصبر
آبدچرارکشرورهایجزایرانمختل ،کشورهای داردبحرران قررار
اثرات1393افراسیاب،و)قائدی مرحلهیکبرتنهاشوریتنشسو(.
بلکهگیاهرشدی میرزانترنش،نروعترنش،شردتبرهتوجهبانبوده

سریر)گیراهیانرداموبافتنوعرشدی،مختل مراحلمقاومتگیاه،
(.Hussain and Rehman., 1997)استایناثرتمتفاوت(تکاملی

استفادهمیمزرعهدرشوریتاثیرکاهشبرایراهکارهاجملهاز توان
آبمخلوطگیاه،رشدابتداییمراحلدرمطلوبآباز زهکشیکردن

برهارقرامتوسرعهخوب،کیفیتباآبباکشاورزی ونمرکمتحمرل
 ,.Feizi et alبرد)نامشورآبوخوبکیفیتباآبازاستفادهتناوب

هرایذلظرتدروگیراهساقهرشدکاهشباعث(.شوریخاک2010
کراهشامررایرنعلت.شودمیرشدآشکارتوق بهنمکمنررزیاد

آب درنمرکحضرورازناشریاسمزیاثریاخاکدرموجودپتانسیل
کنردبامحدودیتمواجهمریراریشهتوسگآبجهبکهخاکاست

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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(Levitt., 1980.)وسراقهوزنشرور،شرایگدرساقهطولباکاهش
میرمحمردی)داشرتنیرزرونردکاهشریگیراهمادهخشکنهایتدر

چنینمنررربرهکراهشهمشوریتنش(.1381یاضی،میبدیوقره
تعدادکاهش.شودمیریشهوساقه،بردوخشکترقابلتوجهوزن
پنره دیگرریشهسطحوطولوگیاهبرد، بیرانشروریسروآثاراز

 در(.Asish Kumar and Bandhu Das., 2005)اسررتشررده

 هرایآب)شروررذی و(زیرزمینری)شرور هرایآب تلفیرقاثر پاکستان

 گیراه و خراک روی مختلر  هرایمدیریت با شور اراضیدر(سطحی

ذیرشرور و شرور هرایآب تلفیرق د،دا نشران مطالعات این .شد بررسی
 برر عرالوه(میران در یک متناوب و ایدوره متناوب استفاده مخلوط،)

 شرده محصرول عملکرد و هابوته تراکم افزایش باعث،اراضی اصالح

تاییرردمرروردهررایحررلراهازیکرری.(Chaudhry., 1999)اسررت
یاسرتفادهکشراورزی،درشرورازآباستفادهیحوزهدرپژوهشگران

اثررکراهشجهرتتوامرانصرورتذیرشروربرهوشورآبازتلفیقی
تلفیقرییاستفادهمحققین.باشدشورمیآباستفادهازناشیاسمزی

ازقبرلهراآباخرتالطسرهروشقالربدرراذیرشروروشورآباز
براآبیاریبار)یکمیانیکدرصورتبهمتناوبیاستفادهها،آبیاری
آباز)اسرتفادهایمتنراوبدورهوشریرین(آببرادیگرربارشورآب

و)چررمانرددادهبررسریقررارمروردرشد(حساسمراحلدرشیرین،
بنرا1391همکراران،ومولروی؛1387همکاران، هرایگرزارشبرر(.
بررد،سراقه،خشکوزنکاهششوریسببموجود، تعردادریشره،
 ,.Cicek and Cakirlar)ذرتدرسراقهطرولوبرردسطحبرد،

کنرردو(,.2004Lin et al)برنج،(1386تدینوامام،)جو،(2002
(Mahmood et al., 2003)(1395قائردیوهمکراران).شرودمری

 با کدام هر مکانی میان در یک و شور سوم یک اظهارکردندتیمارهای
 شور آب از استفاده ینحوه در خود، فرد به روشمنحصر از گیریبهره

 از ناشری منفری اثرر هرا،آبیراری در شور آب کاربرد وجود با اندتوانسته

 بره نسربت همچنرین دادهو کراهش را گیاه به اسمزیوارده پتانسیل

 برترری دارای ،)مخلروط و زمرانی میران در یک(ترقدیمی هایروش

ومکرانیمیراندریرکتیمارداددوهانشاننتایجتحقیقآن.باشند
خشرکوزنبررد،خشرکوزنساقه،خشکوزندرشورسومیک
 ایبرردسرورگومعلوفرهسطحشاخصوهابوتهارتفاعهوایی،اندام

وزندرکهطوریبهبودند،عملکردترینبیشدارایشاهدتیمارازپس
تفراوتشراهدتیماربابردسطحشاخصوگیاهارتفاعبرد،خشک
الردینسرعیدوندادند.نتایجتحقیقشرمسنشان(P≤0.05)دارمعنی
 وزن برد، سطح برد، تعداد ساقه، (نشاندادارتفاع1388بخش)فرح

 سرطوح تراثیر کلروفیلبررددوهیبریردذرتتحرت میزان و خشک

 مقدار باالترین کهطوریبه بود، دارمعنی اختالف شوریدارای مختل 

 تیمرار در آن مقردار ترینپایین و شاهد تیمار در صفات ازاین یک هر

منظرور(به1382)اسماعیلیوشد.لیاقت مشاهده تنششوری حداکثر
تیمرارچهراربراآزمایشریذیرشور،وشورآبتلفیق روشسهبررسی

آبیرارینوبتهردر)میاندرنیم:ازبودندعبارتتیمارها .نمودنداجرا
آببرانفروذ ازبعردبالفاصلهدیگرنیمیو شورآبباآبیارینیمیاز
،(ذیرشورآبدیگرنوبتوشورآبنوبتیک)میاندریک،)ذیرشور
تیمارداد،نشاننتایجذیرشور.آبباشور،آبیاریآباختالطباآبیاری
دارای(میاندرویکمخلوط)دیگرتیماردوبامقایسهدرمیاندرنیم

)ازبیشعملکرد راندماننیزوخشکمادهوزنودانهوزنلحاظتری
تلفیقروشسهبررسی به (1386)همکارانوزارعی.بودآب(مصرف
میاندریکتیمارتحقیق،اینمبنایبر.پرداختندذیرشوروشورآب
تیمرارولریکردهفراهمرابهتریشرایگعمق کم گیاهانرشدبرای
تحقیرق اسرت.درتررمناسبعمیقهایریشهبابرایگیاهانمخلوط

 و رشرد اخرتالط، مردیریت کردنرد دیگریمالشوهمکارانگزارش
 افرزایش تنراوبی مردیریت از بهترر را فرنگریگوجهمحصول عملکرد

(1390شرریریوهمکرراران).ده(Malash et al., 2005دهررد)مری
برخریبررهروااکسریدکربندیذلظرتاثرافرزایشبررسیمنظوربه

درشررایگشرورنشران(.Brassica napus L)کلرزارقمسهصفات
 ارتفاع هوایی، اندام خشک و تر وزن بر داریمعنی اثر دادندکهشوری

بررد، آب نسربی محتروای بررد، مخصرو  وزن سطحبرد، بوته،
.داشرت ذلظتکلروفیرل و ذشا یونی نشت برد، کلروفیل فلورسانس

دارمنفیافرزایششروریدهندهاثرمعنیدرتحقیقیدیگرنتایجنشان
برتعدادمیوه،طولوقطرمیوه،وزنخشکریشه،ارتفاعبوتهووزن

(.نترایجحاصرلاز1390خشکبردفلفلبود)شایستهوهمکراران،
 از تفادهاساثرمنظوربررسی(به1394زاده)پژوهشکاراندیشوتورج

 برر ایجویچرهآبیاری در متغیر و ثابت شیارهای با ذیرشور و شور آب

سورگومنشاندادکهتیمارهایموردبررسیمنرربهکاهش عملکرد
داردربیوماسکلنسبتبهتیمارشاهد)آبیاریباشیارثابرتومعنی

فلفرل گیاه در کلریدسدیم شوری تنش آبذیرشور(شدهاست.اعمال
 تیمار به نسبتشوری تیمارهای در ریشه رشد دارمعنی کاهش موجب

 از یک هر(.1390کالنتری،منوچهری و پیشهنوح)است گردیده شاهد
 ریشره، حررم ریشه، طول بوته، ارتفاع جملهاز گیاه رشد هایشاخص

ترنش در ریشره خشرک وزن و سراقه خشرک وزن برد،خشک وزن
 آبی تنش تاثیراز حاصل تحقیقات نتایج گرفت. قرار تاثیر تحت آبیاری

 حالت به نسبت فوق پارامترهایاز یک هر کاهش فلفل، رشدگیاه در

 و رحمانی.(Khan et al., 2008)است دادهنشان را آبی تنش بدون
 رویشری رشرد برر شروری ترنش اثر مطالعهبا (1382) هارسولیحاج

 درصد شوری میزانافزایش با که کردند مشاهده یونره ارقام وهاتوده

بره برد تنسب با برد تعداد کهاین به توجه با.کرد پیدا افزایش برد
 موجب تنش که گرفت نتیرهتوانمی،باشندمی متفاوت صفت دو بوته

برد وزنی نسبت افزایش منرربهولی شدهبوته در بردتعداد کاهش
منظرور(درتحقیقریبره1393چنرارانیوهمکراران).گردیرد بوته به

بررسیاثرتنششوریبرخصوصیاتفیزیولوژیکیوبیوشیمیاییگیاه
نخودزراعینشاندادندکهافزایششوریمنرربهکاهشطولاندام
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هرروایی،طررولریشرره،وزنتررروخشررکریشررهوانرردامهررواییو
هایفتوسنتزیشد.بنابراینهدفازانراماینتحقیقبررسیرنگیزه
تلفیقآبشوردریایخزروذیرشوربرعملکردهایمختل اثرروش

 واجزایعملکردگیاهجعفریاست.



 ها مواد و روش

گلخانهتحقیقاتیگروهمهندسیآب در 1393سال در تحقیق این
 54 جغرافیاییدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگانباطول

مترراز3/13وارتفراعدقیقه 51 و درجه 36 عرض ،دقیقه 16 و درجه
ویدرقالبطرحکاملتصرادفآزمایشمهکورسطحدریااجراگردید.

گردیردایاجررایکشتگلدانیدرشرایگگلخانرهتکراربرپایه3در
آبیراری)شاهدتیمارشاملچهارسطحدرآبیاریتیمارهای.(1)شکل

هرردر)زمرانیمیراندرنیم،(رشدفصلطولتمامدرشهریآببا
ازبعردبالفاصرلهدیگرنیمیودریاآبباآبیاریازنیمیآبیارینوبت
50اخرتالط)شرهریآبودریاآباختالطتیمارشهری(،آببانفوذ
آبیراری)زمرانیمیراندریرکتیمرارو(شهریآببادریاآبدرصد
آببرادیگرربرارودریراآباخرتالطباریکمیان،دریکصورتبه

شد.خصوصریات اعمال هابوته شدن برگی چهار یمرحله از و(شیرین
 ارایهشدهاست.1شیمیاییآبدریاوشهریدرجدول



 
 ها آرایش شماتیک گلدان -1شکل 

 

 آبیاری در استفاده شاهد و آب دریا مورد آب تیمارهای شیمیایی ترکیبات -1 جدول

 کیفیت آب

 ترکیبات شیمیایی

SAR 
 کلر

(meq/L) 
 سدیم

(meq/L) 

 پتاسیم
(meq/L) 

 کلسیم

(meq/L) 
 منیزیم

(meq/L) 
 سولفات

(meq/L) 
 کربنات بی

(meq/L) 
EC25

# 

(dS/m) 
pH 

14/0127/048/04/48/27/075/07شاهد
362219/23721/82/2571/615/245/314/258آبدریا

 #EC25  گراددرجهسانتی25الکتریکیآبدردماهدایت 


درصرد60مزرعهبرانسربت ازخاک مرکبی نمونه کاشت، از قبل

15وگراویپوسریدهدرصدکود25خاک)کهازقبلسرندشدهبود(،
 به وشیمیاییخاکهایفیزیکترزیه جهت و درصدپرلیتتهیهشده

هرابعردازخشرکنمونرهآبیاریوزهکشیانتقالدادهشد. آزمایشگاه
وبرایتعیرینتوزیرعانردازهشدمتریعبوردادهمیلی2ازالک شدن

قابلیتهدایتالکتریکی ذراتخاکازروشهیدرومتریاستفادهشد.

سرنجالکتریکریویهردایتخاکدرعصارهگرلاشرباعبرهوسریله
،چگرالیظراهریمتررpHخاکدرگلاشباعبرااسرتفادهازاسیدیته

ای،نیترروژنکرودگراویبرااسرتفادهازروشخاکبهروشاستوانه
گیریاندازهفتومتری،سدیموپتاسیمبااستفادهازروشفلیم1کرلدال

2الررکازعبرروروهرروادرکررردنخشررکازپررسگرراویکررودشررد.
                                                           
1- Kajehdal 
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نیترروژنوالکتریکریهردایتتقابلیرکراهشمنظروربهمتری،میلی
یرکمقردارمنظروربردین.شردشروییآبکودهاازقسمتینیتراتی،
گردیرداضافهمقطرآبآنوزنبرابر10وتوزینگاویکودکیلوگرم
وآببهآلیکود10به1برابرشوییآب)نسبت شددادهاجازهمقطر(

درسرسسشردهشروییآبکودهرای.شودخارجظرفپایینازآبتا
کرلنیترروژن،1وانراداتزردروشبهفسفر.شدندهواخشکمعرض

 .شردندگیرریانردازهخراکبررایشدهانرامروشمشابه(کرلدال)
وخصوصرریات2خصوصررباتشرریمیاییوفیزیکرریخرراکدرجرردول

براتوجرهبره ارایهشدهاست.3شیمیاییکودمورداستفادهدرجدول
گلردان12کشتگلدانیبودهدرابتدایکهپژوهشمهکوربرپایهاین

مترکرهدارایزهکرشانتهراییبودنردسانتی30وارتفاع20بهقطر
هرایگلردانتهیهگردید.پسازتهیهمحیگکشتمرکرب،آنرابره

تراکرردهبررسریراهرا گلردانوزنتررازوباودادهانتقالپالستیکی
برههراگلردانک درابتداکهاستذکربهالزمباشد،یکسانشرایگ
بهبرودجهرتفیلتررعنروانبرهریرزهسرن ازایالیهیکسانصورت
منظوربههاگلدانباالییمتر سانتی5وشددادهقرارتهویهوزهکشی
ازهراگلردانخالیحرمبقیهوشدگرفتهنظردرخالیآبیاریاعمال
محریگکشرتشروری،برردنبرینازمنظوربه.شدندپرمرکبخاک
ازآبکرهشرددادهاجرازهوکرردهاشرباعشرهریآببراراهاگلدان
برهرگیراه1393،10آذر10درتراری .شرودخرارجآنهرایزهکش

کهپسازرسیدنطوریکشتشد،بهمتریسانتی2جعفریدرعمق
بوترهتقلیرل4هادرهررگلردانبرهایتراکمبوتهبرگچه4بهمرحله
برامتغییربودهکرهآبیاریعمقوثابتطرحایندرآبیارییافت.دور
تامرحلرهاسرتقرارگیراه،.شدتعیینAکالستبخیرتشتازاستفاده

آبیاریتمامتیمارهابهیکاندازه،بااستفادهازآبشهریوبراساس
انررامشردوسرسساعمرالAمیزانتبخیرازسطحتشرتکرالس
اساسنیازآبیگیاهیکروزدرتیمارهاصورتپهیرفت.دورآبیاریبر

 4 طری در و دسرت برا هررز هایعل  وجینمیاندرنظرگرفتهشد.
تررازویازخشرکوترروزنگیرریانردازهبررای.شرد انرام مرحله

هرایاندامخشک،وزنگیریاندازهجهت.شددقیقاستفادهدیریتالی
گررادسرانتیدرجره70آونبادرجهحرارتدرساعت48مدتبهتازه

دسرتگاهازکلروفیرلگیرریانردازهشدند.برایتوزینوسسسخشک
.شرداسرتفادهآمریکراSpectrumشررکتSPAD502مترکلروفیل

معیاربرداشتدراینطرحبراساسفصلفیزیولوژیکگیراهجعفرری
بریشدهوبهآزمایشرگاهگیاهانک 1393بهمن20بودودرتاری 

تمرامی بررای شرده برداشرت زراعی و یزیولوژیکیف منتقلشد.صفات
 انردامهروایی، تروخشرک وزن بوتهدرهرگلدان(شامل4گیاهان)

 در بود. طولریشه دربوتهو برد تعداد ارتفاع، ریشه، خشک وزنترو
 قررار تحلیرل و ترزیره مروردSAS (ver. 9.0)افزارنرم با نتایج انتها

                                                           
1- Yellow vanadate 

درسطحاحتمرالLSDهابااستفادهازآزمونمقایسهمیانگین.گرفت
 .شد پنجدرصدانرام

 

 نتایج و بحث

پسازانرامآزمایشاتمروردنظررپارامترهرایینظیرروزنتررو
خشکاندامهوایی،وزنتروخشکریشه،طولریشه،ارتفاعبوتهو

-کهنتایجآنتعدادبرددرتکبوتهموردترزیهوتحلیلقرارگرفت

 است.4هامطابقجدول

دارمدیریتتلفیقیآبشوربروزنیاثرمعنینتایجنشاندهنده
خشکاندامهوایی،وزنتروخشکریشه،طولریشهوارتفاعبوتره
درسطحیکدرصدووزنتراندامهواییوتعدادبرددرترکبوتره

 درسطحاحتمالپنجدرصدبود.

 

تر و خشک اندام هوایی، تعداد برگ در بوتهه   ارتفاع بوته، وزن

 و کلروفیل برگ
ترینمیزانارتفاعبوتره)شرکلهانشاندادبیشمقایسهمیانگین

(4(وخشرکانردامهروایی)شرکل3(،وزنتراندامهوایی)شکل2
مترر،سرانتی58/37براترتیربتیمارآبیاریباآبشهریبهمربوطبه

مترر،سرانتی98/20تررینمقرداربراکرمگرمو09/11گرمو36/25
اخرتالطآبدریرایخرزربراآبگررمدرتیمرار01/3گرمو21/11

مشاهدهشد.الزمبهذکراستکرهبرینتیمارهراییرکدرمعمولی
میانونیمدرمیانآبشوروذیرشورازنظرروزنتررانردامهروایی

رمیانآبشورداریوجودنداشت.ازطرفیتیمارنیمداختالفمعنی
تریبررویگیاهایرادوذیرشورنسبتبهدوتیماردیگراثرمنفیکم

کرد.
ترینتعدادنشاندادکهبیش5هابراساسشکلمقایسهمیانگین

عددو0/10باتیمارآبیاریباآبشهریبرددرتکبوتهمربوطبه
خرزربراآباخرتالطآبدریرایعدددرتیمار66/6ترینمقدارباکم

مشاهدهشد.الزمبهذکراستکرهبرینتیمارهراییرکدرمعمولی
میانونیمدرمیانآبشوروذیرشورازنظرتعدادبرددرتکبوته

داریوجودنداشت.ازطرفیتیمارنیمدرمیانویکدراختالفمعنی
ترریبررمیانآبشوروذیرشورنسبتبهتیماراختالطاثرمنفیکم

نشان6هابراساسشکلتعدادبردایرادکرد.مقایسهمیانگینروی
تیمارآبیراریبراآبترینمیزانکلروفیلبردمربوطبهدادکهبیش
گرمبرمیلی0/42ترینمقدارباگرمبرگرموکممیلی9/57باشهری

مشاهدهشرد.الزماختالطآبدریایخزرباآبمعمولیگرمدرتیمار
ستکهبینتیمارهاییکدرمیانونیمدرمیانآبشوروبهذکرا

داریوجودنداشت.ذیرشورازنظرکلروفیلبرداختالفمعنی
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 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش -2جدول 

 نیتروژن فسفر پتاسیم
pH 

 خاک

 وزنی )درصد( رطوبت چگالی ظاهری هدایت الکتریکی

میکروگرم در گرم  بافت خاک

 خاک
 درصد

زیمنس بر  دسی

 متر
 حد ظرفیت زراعی حد پژمردگی دایم متر مکعب گرم بر سانتی

371 8/7  23/0  53/7  6/0  62/1  رسیسیلتی 36 17 

 

 خصوصیات شیمیایی کود گاوی مورد استفاده -3جدول 

 pH نوع کود
EC 

 ترکیبات شیمیایی

N P K 

(dS/m) درصد 

98/1 48/0 09/2 05/808/3کودگاویپوسیده



 های رشدی و عملکرد گیاه جعفری تجزیه واریانس شاخص -4جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

وزن تر 

اندام 

 هوایی

وزن 

خشک 

اندام 

 هوایی

ارتفاع 

 بوته

تعداد 

برگ 

تک 

 بوته

وزن تر 

 ریشه

وزن خشک 

 ریشه

ارتفاع 

 ریشه

کلوف

یل 

 برگ

ور بهره

 ی آب

مدیریتتلفیقیآب
شور

3 75/170  

* 

54/34  

** 

80/152  

** 

63/5  

* 
42/30  ** 59/7  ** 72/27  ** 

7/135  

* 
01/1  ** 

27/5 8 خطا  42/0  37/0  25/0  05/0  06/0  15/0  28/5  03/0  
 ضریبتغییرات

 
06/14  34/9  2/2  9/5  4/2  3/5  0/3  6/4  0/14  

 دارذیرمعنیnsدرصد،5سطحدرداریمعنی*:درصد،1سطحدرداریمعنی:**

 

رشردطریقازگیاههواییاندامخشکوزن ازورویشریکاهش
گرفرتقررارتراثیرتحرتفتوسرنتزکاهشطریق اکبرریو)خواهرد

 توجه(.1389همکاران، افرزایشبرابرردتعدادوسطحکاهشبهبا
فتوسرنتزنتیررهدرونوردریافتکهمیزانشدچنینبرداشتشوری،
هواییخشکوزنویافتهکاهشخشکمادهترمعوخالص قسمت
کراهش.یافرتکراهشاسرتبرردوسراقهخشکوزنمرموعکه

شرایگعملکرد هرایفرآوردهانتقالدرتغییرعلتبهاحتماالشوریدر
یراوها(بردویژه)بههواییبخشرشدکاهشها،ریشهفتوسنتزیبه

نمرکمستقیماثرعلتبهیاهاروزنهکلییاجزییشدندلیلبستهبه
اسرتگیاهراندریرونیتروازنبررتراثیریراوفتوسرنتزیبرسیستم

کراهش1380آبراد،)حیدریشری  هرواییبراانردامخشرکوزن(.
وجو)تدین(Cicek and Cakirlar., 2002)ذرتدرشوریافزایش
 است.شدهگزارشنیز(1386وامام،

ازتحقیقراتمیرمحمردیمیبردیوآمده بدست نتایج به توجه با
 اسمزی فشار کاهش طریق ازشوری گفت توانمی (1381یاضی)قره

 گردیدهابرد و ساقه در خصوصا هاسلول توسعه ورشد کاهش سبب

 صورت به گیاهان روی برشوری محسوس اثر اولین دلیل همین به و

 مشاهده گیاهان ترکم ارتفاع و هاآن ترکوچکاندازه ،برد ترکم تعداد

درمیاندردهندهبرتریتیمارنیمهانشان.نتایجمقایسهمیانگینگردید
مقایسهبادوتیماردیگربودکهخودمنرربهکاهشوزنتروخشک

هاحاکیازآناستکرهدرمیانگیناندامهوایینیزشد.نتایجمقایسه
درمیانآبشوروآبشیریننسربتبرهتیمراردرمیانونیمتیماریک

تریبهگیاهواردشدهاست،اختالطآبشوروشیرینمقدارتنشکم
هاتاثیرشروریرابرروزنکهبهدلیلاستفادهازآبشیریندرآبیاری
(اظهرار1395وهمکاران)لیتراندامهواییکاهشدادهاست.حسن

 ازمردیریت ترربریش تنراوبی مدیریت در محصول داشتندکهعملکرد

رذرمازطرفیاستفادهتنراوبیآبشروروذیرشرورعلری.بود اختالط
ترکماعمالدلیلبهای،وزنتراندامهواییذرتعلوفهنسبیکاهش
-یافت،برهافزایشآبیاریآبمصرفکارآییهایشور،آبیاریدرآب

کهجاآنکهنتایجاینتحقیقبانتایجایشانمطابقتداشت.ازطوری
یونیتعادلزدنبرهموذهاییعناصرجهباختاللدرموجبشوری
تروانمری(1381یاضری،میرمحمدیمیبردیوقرره)شودمیدرگیاه
وذرهاییعناصررکمبرودبرهراسراقهوهاتوسعهبردورشدکاهش

.دادنسبتشوریازناشیایتغهیهاختالالت
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 تلفیقی و چرخشی آب شور و غیرشور بر ارتفاع بوته جعفری  اثر مدیریت -2شکل 

 

 
 تلفیقی و چرخشی آب شور و غیرشور بر وزن تر اندام هوایی جعفری  اثر مدیریت -3شکل 

 

 
 آب شور و غیرشور بر وزن خشک اندام هوایی جعفری چرخشیتلفیقی و   اثر مدیریت -4شکل 

a 

c 

b 

d 

۰ 
۵ 

1۰ 
1۵ 
۲۰ 
۲۵ 
۳۰ 
۳۵ 
۴۰ 

وته
ع ب

تفا
ار

 

(
متر

تی 
سان

) 

LSD (0.05) = 1.12 

a 

b b 

c 

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

۳۰ 

یی
هوا

ام 
ند

ر ا
ن ت

وز
 

(
رم

گ
) 

LSD (0.05) = 4.32 

a 

c 

b 

d 

۰ 

۲ 

۴ 

۶ 

۸ 

۱۰ 

۱۲ 

یی
هوا

ام 
ند

ک ا
خش

ن 
وز

 

(
رم

گ
) 

LSD (0.05) = 1.22 
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 تلفیقی و چرخشی آب شور و غیرشور بر تعداد برگ در تک بوته جعفری  اثر مدیریت -5شکل 

 

 
 تلفیقی و چرخشی آب شور و غیرشور بر کلروفیل برگ جعفری  اثر مدیریت -6شکل 

 

پیرریبررددرتسرریعشروریافزایشمهماثراتازیکیدیگر
محتروایکراهششرودبردمیپیریباعثکهاصلیفاکتورواست

 و رشد هایویژگی ازبرخی کاهش.استتنششوریتحتکلروفیل
 نیرز محققران دیگر توسگ خاکشوری افزایش با برد، تعداد جمله از

کلروفیل،محتوای(.El-Hendawy et al., 2005) ست ا شده گزارش
استبهحساس ترنشعلرتبرهکلروفیلسطوحدرکاهشوشوری
 ,.Ahmad and John)نخرودفرنگیمثرلگیراه،درچنردینشروری

 Anuradha and)بررنجو(Ashraf et al., 2002)گنردم(،2005

Rao., 2003)احتمراالذلظتکلروفیلدرکاهش.استشدهگزارش
رویبررمختلر هراییافتهنمکترمعهاییونمهاریاثرعلتبه

شروری،ترنشتحتگیاهاندرعالوهبه.استکلروفیلآزماییزیست
کلروپالستتخریب تیالکوییردهاپالسرتیدی،ذشراشراملفراساختار

(Santos., 2004)برهمنررراسرتممکرنفتوسنتزیهایدستگاه و
یونسمیت ترنشتوسرگشردهالقااکسایشیآسیبیاسدیممستقیم
 (.Mittler., 2002)شود

 

 طول، وزن تر و خشک ریشه
تررینمیرزانطرولریشرههانشاندادکهبریشمقایسهمیانگین

(9(ووزنخشرکریشره)شرکل8(،وزنترریشه)شرکل7)شکل
گررم23/14متر،سانتی91/16باتیمارآبیاریباآبشهریمربوطبه

a 

b 
b 

c 

۰ 

۲ 

۴ 

۶ 

۸ 

۱۰ 

۱۲ 

وته
ر ب

گ د
 بر

داد
تع

 

LSD (0.05) = 0.94 

a 
b 

b 

c 

۰ 

۱۰ 

۲۰ 

۳۰ 

۴۰ 

۵۰ 

۶۰ 

۷۰ 

گ
 بر

یل
وف

لر
ک

 

(
رم

ر گ
م د

گر
لی 

می
) 

LSD (0.05) = 4.32 
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21/3گررمو57/6،مترسانتی39/10ترینمقدارباگرموکم75/6و
مشراهدهشرد.ازاختالطآبدریایخزرباآبمعمرولیگرمدرتیمار
درمیانآبشوروذیرشورنسبتبهدوتیماردیگراثرطرفیتیمارنیم

تریبررویگیاهایرادکرد.منفیکم
کراهشتروانمریراشروریتنششرایگتحترشدکاهش بره

وهرایشریمیاییمکانیسرمبررشروریتراثیرازناشیفتوسنتزمیزان
ازقسررمتی(وصرررفMunns and Tester., 2008)ذیرشریمیایی

سرمیاثرراتکراهشوتعرادلاسرمزیایررادجهتهافتواُسمیالت
هرایترنشدرکرهبیوشریمیاییتغییررات ازیکری.دادنسبتهانمک

فعرالهرایگونهانواعتولیددهد،میرخشوریجملهتنشازمحیطی
سرطحدراکسیداتیو(.تنشGarratt et al., 2002باشد)اکسیژنمی

-بهراسازیمادهکاهشووساقهریشهطولیرشدتوق نیزگیاهکل

دنبرالکراهشرشرد(وبهRuley et al., 2004داشت)خواهددنبال
یابد.طولیریشه،وزنتروخشکریشهنیزکاهشمی
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سرلولیتورژسرانسکراهشدرنهایرتباعرثوشودمیپالستیسیم
ترکیباتساختبهاقدامآبموازنهمرددبرایبرقراریگیاه.گرددمی

رفرتندسرتازصرورتدر.نمایردمریاسمزیهایکنندهومحافظت
خواهردتراثیرتحرتشردتبهگیاهرشدآب،زیادمیزان گرفرتقررار

 (.1393)چنارانیوهمکاران،





 وری آب بهره
ترریننشاندادکرهبریش10هابراساسشکلمقایسهمیانگین

95/1براتیمرارآبیراریبراآبشرهریوریآبمربوطبهمیزانبهره
کیلوگرمدرمترمکعرب55/0ترینمقدارباکیلوگرمدرمترمکعبوکم

مشاهدهشرد.الزمبرهاختالطآبدریایخزرباآبمعمولیدرتیمار
درمیرانآبشرورودرمیرانونریمذکراستکهبینتیمارهراییرک

داریوجودنداشت.وریمصرفآباختالفمعنیذیرشورازنظربهره
وروذیرشورنسربتبرهدرمیانآبشدرمیانویکازطرفیتیمارنیم

 تریبررویتعدادبردایرادکرد.تیماراختالطاثرمنفیکم
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 گیرینتیجه

 به منحصر تکنیک از گیریبهره با درمیاننیم تیمار رسدمی بهنظر

 شور آب کاربرد وجود با توانسته شور آب از استفاده ینحوهدر خود فرد

کاهش را گیاه به وارده اسمزی پتانسیل از ناشی منفی اثر ها،آبیاریدر
،(مخلروط و زمرانی میان در تر)یکقدیمی هایروش به نسبت و داده
عمقرینفروذتلفراتآبشور،درمیاننیمتیماردر.باشد برتری دارای
تررریشرهدروباتوجهبرهترراکمبریشبودهآبشورسهمازتربیش

شرور،آببراشریرینآبدلیلجایگزینیباالیاعماقباالییخاکبه
معرضگیاه افرتدرنتیرره،.استگرفتهقرارتریکمشوریتنشدر

برهشرورآبازکاملیاستفادهبهعملکردوزنتراندامهوایینسبت
آبشرورودرمیاننیماستفاده.استکاهشیافتهتوجهیقابلنسبت

درمیانواختالطآبشوردریامنررربرهکراهششیرین،استفادهیک
درصدیوزنتراندامهواییدرتکبوتهشد.با8/55و7/28،4/26

درمیراننریمیاریکهدراکثرصفات)مربوطبهعملکرد(آبتوجهبهاین
درمیرانواخرتالط(آبشوروشیریننسبتبهدوتیماردیگرر)یرک

ترشدهبود،بنابرایناینتیمرارجهرتآبیراریگیراهمنرربهافتکم
شرود.ازجعفریدرشرایگآبیاریباآبشوردریایخزرتوصریهمری

شودکهاثرتوامسطوحمختل آبیراریومردیریتطرفیپیشنهادمی
فیقیشورینیزبررویعملکردواجزایعملکردگیاهجعفریموردتل

 بررسیقرارگیرد.
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Abstract 

Since the agriculture field is the main water consumer, using techniques in order to increasing water use 

efficiency is necessary. Another method to counter water crisis is using unconventional water in agriculture. The 

goal of this study was to Effect of irrigation with conjunctive Caspian seawater and fresh water onyield and 
yield components of Parsley(Petroselinum crispum Mill) in greenhouse condition,the research was done based 
in completely randomized design including 3 replications as pot planting in Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources during 2015. The treatments included four levels (mixture of sea water + tap 
water, alternate, half alternate and tap water), respectively. The results inducted that the effect of different 
irrigation regimes on root fresh and dry weight, root length, shoot length and shoot dry weight were highly 
significant (P<0.01), but shoot fresh weight and number of leaves per plant were significant at 5 percent levels 
(P<0.05). Half alternate, alternate and mixture of sea water and tap water has resulted to decreasing of yield 28.7, 
26.4 and 55.8 percent, respectively. 

 
Keywords: Exotic water, Half alternate, Mixture of sea water, Parsley, Saline and fresh water conjunction  
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