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بررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آب دریای خزر و آب شیرین بر خواص فیزیولوژیکی
و بهرهوری آب در گیاه جعفری
صابر جمالی ،*1حسین شریفان ،2فراست سجادی
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تاریخ پذیرش1396/2/6 :

چکیده
روشهایی بهمنظور افزایشراندمان کاربرد آب
کنندهی منابع محدود آبی کشور است ،به کارگیری 
عمدهترین مصرف 
از آنجایی که بخش کشاورزی 
میباشد.بهمنظور بررسیاثررآبیراریبرا
آبهای نامتعارف در کشاورزی 
در این بخش امری ضروری است.از راهکارهای مقابله با بحران آب استفاده از 
روشتلفیقآبدریایخزروآبشیرینبرعملکردواجزایعملکردگیاهجعفریآزمایشیدرقالبطرحکاملتصادفیبا4تیمار(اختالطآبدریرای
خزرباآبشهری،آبیارییکدرمیانباآبدریاوآبشهری،آبیارینیمدرمیانآبدریراوآبشرهری،آبشرهری) تحرتشررایگگلخانرهایدر
شد.نتایجنشاندادکهرژیمهایمختلر آبیراریبرروزنتررو

دانشگاه علومکشاورزیومنابعطبیعیگرگانبا سه تکراردرزمستانسال1393اجرا
خشکریشه،ارتفاعریشه،ارتفاعبوتهووزنخشکاندامهواییدرسطحاحتمالیکدرصدمعنیداربودهولیبروزنتراندامهواییوتعردادبررددر
هربوتهدرسطحاحتمالپنجدرصدمعنیداربود.تیمارمتناوبنیمدرمیان،متناوبیکدرمیانواختالطآبدریرامنررربرهکراهش26/4،28/7و
55/8درصدیعملکردشد.
واژههای کلیدی:آبنامتعارف،اختالطآبدریایخزر،تلفیقآبشوروشیرین،جعفری،متناوبنیمدرمیان

مقدمه

1

جعفرررر )،(Petroselinum crispum Millازخرررانواده
Apiaceaeگیاهیباطبیعتگرموخشکاست.اینسبز رانهتنها
بهخاطرعطروطعممطبوعشبهصورتپختهدرانرواع ذرهاهامرورد
استفادهقراردادهمیشود،بهصورتخامنیزبهعنروانسربز خروردن
مصرفمیشود.جعفر عالوهبراینکهماننددیگرسبز هاسرشرار
ازویتامینها مختل وهمچنینامالحوموادمعدنیمفیداستولی
بهلحاظآهن،ویتامینهای،C،Aفسفر،پتاسیم،کلسیمویدمنبعری
ذنیتلقیمیشود(سعیدیگراذانیوهمکاران.)1393،
نتایجتحقیقامیدی()1393بررویگیاهجعفریوگشنیزتحرت
سطوحمختل شورینشاندادکرهافرزایشذلظرتکلریدسردیمدر
محلولذهایی،باعثکاهششاخصهایرشدی،محتواینسربیآب
بردومحتوایکلروفیلدرهردوگیاهمروردآزمرایشقررارگرفرت.
-1دانشرویدکتریعلومومهندسیآب،گرروهعلرومومهندسریآب،دانشرکده
کشاورزی،دانشگاهفردوسیمشهد
-2دانشیار،گروهعلومومهندسیآب،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهفردوسیمشهد
-3دانشرویدکتریعلومومهندسیآب،گروهمهندسیآب،دانشرکدهمهندسری
آبوخاک،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
(*-نویسندهمسئول)Email: saber.jamali@mail.um.ac.ir:

میزانقندهایمحلولوفنلکلوکارتنوییردهابراافرزایششروری،
یونهایپتاسیموفسفر
افزایشیافتند.همچنیندراثرشوری،ذلظت 
وهمچنینمحتروایفسرفرکراهشوذلظرتیرونسردیمدربررد
افزایشیافت.میزاننشتیونیذشایاختهایبردبهطورچشمگیری
افزایشیافت.
براساسشاخصهایمعتبرربرینالمللریبررایسرنرشآبدر
کشورهایمختل ،ایرانجزکشرورهایدچراربحرران آبقررار دارد
(قائدیوافراسیاب .)1393،اثراتسوتنششوریتنهابریکمرحله
رشدیگیاهنبوده بلکهباتوجهبرهشردتترنش،نروعترنش،میرزان
مقاومتگیاه،مراحلمختل رشدی،نوعبافتوانردامگیراهی(سریر
تکاملی)ایناثرتمتفاوتاست(.)Hussain and Rehman., 1997
ازجملهراهکارهابرایکاهشتاثیرشوریدرمزرعهمیتوان استفاده
ازآبمطلوبدرمراحلابتداییرشدگیاه،مخلوطکردن آبزهکشی
کشاورزیباآبباکیفیتخوب،توسرعهارقراممتحمرل برهنمرکو
تناوباستفادهازآبباکیفیتخوبوآبشورنامبرد( Feizi et al.,
.)2010شوریخاکباعثکاهشرشدساقهگیراهودرذلظرتهرای
زیادنمکمنرربهتوق آشکاررشدمیشود.علتایرنامررکراهش
پتانسیل آبموجوددرخاکیااثراسمزیناشریازحضرورنمرکدر
خاکاستکهجهبآبتوسگریشهرابامحدودیتمواجهمریکنرد
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(.)Levitt., 1980باکاهشطولساقهدرشرایگشرور،وزنسراقهو
درنهایتمادهخشکگیراهنیرزرونردکاهشریداشرت(میرمحمردی
میبدیوقرهیاضی.)1381،تنششوریهمچنینمنررربرهکراهش
ریشهمیشود.کاهشتعداد
ساقهو 
قابلتوجهوزنتروخشکبرد ،
برد ،پنرهگیاهوطولوسطحریشهاز دیگرآثارسروشروریبیران
شرردهاسررت(.)Asish Kumar and Bandhu Das., 2005در
آبهرای شرور(زیرزمینری)و ذیرشرور(آبهرای
پاکستان اثرتلفیرق 
مدیریتهرای مختلر  روی خراک و گیراه

سطحی)دراراضی شور با
آبهرای شرور و ذیرشرور
بررسی شد .این مطالعات نشران داد ،تلفیرق 
دورهای و متناوب یک در میران)عرالوه برر
(مخلوط ،استفاده متناوب 
بوتهها و عملکرد محصرول شرده
اصالح اراضی،باعث افزایش تراکم 
حررلهررایمرروردتاییررد
راه 
اسررت(.)Chaudhry., 1999یکرریاز 
پژوهشگراندرحوزهیاستفادهازآبشروردرکشراورزی،اسرتفادهی
تلفیقیازآبشوروذیرشروربرهصرورتتوامرانجهرتکراهشاثرر
اسمزیناشیازاستفادهآبشورمیباشد.محققیناستفادهیتلفیقری
ازآبشوروذیرشروررادرقالربسرهروشاخرتالطآبهراقبرلاز
آبیاریها،استفادهیمتناوببهصورتیکدرمیان(یکبارآبیاریبرا
آبشورباردیگرربراآبشریرین)ومتنراوبدورهای(اسرتفادهازآب
شیرین،درمراحلحساسرشد)مروردبررسریقرراردادهانرد(چررمو
همکاران1387،؛مولرویوهمکراران.)1391،بنرابررگرزارشهرای
موجود،شوری سببکاهشوزنخشکسراقه،ریشره ،بررد،تعرداد
برد،سطحبرردوطرولسراقهدرذرت( Cicek and Cakirlar.,
،)2002جو(تدینوامام،)1386،برنج()Lin et al.,2004وکنررد
()Mahmood et al., 2003مریشرود.قائردیوهمکراران()1395
اظهارکردندتیمارهای یک سوم شور و یک در میان مکانی هر کدام با
نحوهی استفاده از آب شور
بهرهگیری از روشمنحصر به فرد خود ،در 

توانستهاند با وجود کاربرد آب شور در آبیراریهرا ،اثرر منفری ناشری از

پتانسیل اسمزیوارده به گیاه را کراهش دادهو همچنرین نسربت بره
قدیمیتر)یک در میران زمرانی و مخلروط( ،دارای برترری

روشهای

باشند .نتایجتحقیقآنهانشانداددوتیماریرکدرمیرانمکرانیو
یکسومشوردروزنخشکساقه،وزنخشرکبررد،وزنخشرک
بوتههاوشاخصسطحبرردسرورگومعلوفرهای
اندامهوایی،ارتفاع 
پسازتیمارشاهددارایبیشترینعملکردبودند،بهطوریکهدروزن
خشکبرد،ارتفاعگیاهوشاخصسطحبردباتیمارشراهدتفراوت
معنیدار()P≤0.05نشانندادند.نتایجتحقیقشرمسالردینسرعیدو
فرحبخش()1388نشاندادارتفاع ساقه ،تعداد برد ،سطح برد ،وزن
خشک و میزان کلروفیلبررددوهیبریردذرتتحرت تراثیر سرطوح
طوریکه باالترین مقدار
معنیدار بود ،به 
مختل شوریدارای اختالف 
پایینترین مقردار آن در تیمرار
هر یک ازاین صفات در تیمار شاهد و 
حداکثر تنششوری مشاهده شد.لیاقتواسماعیلی()1382بهمنظرور
بررسیسهروش تلفیقآبشوروذیرشور،آزمایشریبراچهرارتیمرار

اجرانمودند .تیمارهاعبارتبودنداز:نیمدرمیان(درهرنوبتآبیراری
نیمیازآبیاریباآبشور ونیمیدیگربالفاصلهبعرداز نفروذبراآب
ذیرشور(،یکدرمیان(یکنوبتآبشورونوبتدیگرآبذیرشور)،
آبیاریبااختالطآبشور،آبیاریباآبذیرشور.نتایجنشانداد،تیمار
نیمدرمیاندرمقایسهبادوتیماردیگر(مخلوطویکدرمیان)دارای
عملکردبیشتری (ازلحاظوزندانهووزنمادهخشکونیزراندمان
مصرفآب)بود.زارعیوهمکاران( )1386به بررسیسهروشتلفیق
آبشوروذیرشورپرداختند.برمبنایاینتحقیق،تیماریکدرمیان
برایرشدگیاهان کم عمقشرایگبهتریرافراهمکردهولریتیمرار
مناسبترراسرت.در تحقیرق

ریشههایعمیق
مخلوطبرایگیاهانبا 
دیگریمالشوهمکارانگزارش کردنرد مردیریت اخرتالط ،رشرد و
گوجهفرنگری را بهترر از مردیریت تنراوبی افرزایش
عملکرد محصول 
.دهشرریریوهمکرراران()1390
مریدهررد( )Malash et al., 2005
بهمنظوربررسیاثرافرزایشذلظرتدیاکسریدکربنهروابرربرخری

صفاتسهرقمکلرزا()Brassica napus L.درشررایگشرورنشران
معنیداری بر وزن تر و خشک اندام هوایی ،ارتفاع
دادندکهشوری اثر 
بوته ،سطحبرد ،وزن مخصرو  بررد ،محتروای نسربی آب بررد،
ت.
فلورسانس کلروفیل برد ،نشت یونی ذشا و ذلظتکلروفیرل داشر 
درتحقیقیدیگرنتایجنشاندهندهاثرمعنیدارمنفیافرزایششروری
برتعدادمیوه،طولوقطرمیوه،وزنخشکریشه،ارتفاعبوتهووزن
خشکبردفلفلبود(شایستهوهمکراران.)1390،نترایجحاصرلاز
پژوهشکاراندیشوتورجزاده()1394بهمنظوربررسیاثراستفاده از

آب شور و ذیرشور با شیارهای ثابت و متغیر در آبیاریجویچرهای برر
عملکرد سورگومنشاندادکهتیمارهایموردبررسیمنرربهکاهش
معنیداردربیوماسکلنسبتبهتیمارشاهد(آبیاریباشیارثابرتو
آبذیرشور)شدهاست.اعمال تنش شوری کلریدسدیم در گیاه فلفرل
معنیدار رشد ریشه در تیمارهای شورینسبت به تیمار
موجب کاهش 
نوحپیشه و منوچهریکالنتری.)1390،هر یک از
شاهد گردیده است( 
شاخصهای رشد گیاه ازجمله ارتفاع بوته ،طول ریشه ،حررم ریشره،

وزن خشکبرد ،وزن خشرک سراقه و وزن خشرک ریشره در ترنش
آبیاری تحت تاثیر قرار گرفت .نتایج تحقیقات حاصل ازتاثیر تنش آبی
در رشدگیاه فلفل ،کاهش هر یک ازپارامترهای فوق نسبت به حالت
بدون تنش آبی را نشانداده است).(Khan et al., 2008رحمانی و
حاجرسولیها ( )1382بامطالعه اثر ترنش شروری برر رشرد رویشری
تودههاو ارقام یونره مشاهده کردند که با افزایشمیزان شوری درصد

برد افزایش پیدا کرد.با توجه به اینکه تعداد برد با نسبت برد بره
میتواننتیره گرفت که تنش موجب
میباشند ،
بوته دو صفت متفاوت 
کاهش تعدادبرد در بوتهشده ولیمنرربه افزایش نسبت وزنی برد
به بوته گردیرد.چنرارانیوهمکراران()1393درتحقیقریبرهمنظرور
بررسیاثرتنششوریبرخصوصیاتفیزیولوژیکیوبیوشیمیاییگیاه
نخودزراعینشاندادندکهافزایششوریمنرربهکاهشطولاندام

بررسي اثر آبياري با روش تلفيق آب دریاي خزر و آب شيرین بر خواص فيزیولوژیكي...

هرروایی،طررولریشرره،وزنتررروخشررکریشررهوانرردامهررواییو
رنگیزههایفتوسنتزیشد.بنابراینهدفازانراماینتحقیقبررسی
اثرروشهایمختل تلفیقآبشوردریایخزروذیرشوربرعملکرد
واجزایعملکردگیاهجعفریاست.
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در3تکراربرپایهیکشتگلدانیدرشرایگگلخانرهایاجرراگردیرد
(شکل.)1تیمارهایآبیاریدرچهارسطحشاملتیمارشاهد(آبیراری
باآبشهریدرتمامطولفصلرشد)،نیمدرمیرانزمرانی(درهر ر
نوبتآبیارینیمیازآبیاریباآبدریاونیمیدیگربالفاصرلهبعرداز
نفوذباآبشهری)،تیماراختالطآبدریاوآبشرهری(اخرتالط50
درصدآبدریاباآبشهری)وتیمراریرکدرمیرانزمرانی(آبیراری
بهصورتیکدرمیان،یکباراخرتالطآبدریراوبراردیگرربراآب
بوتهها اعمال شد.خصوصریات
مرحلهی چهار برگی شدن 

شیرین)و از
شیمیاییآبدریاوشهریدرجدول1ارایهشدهاست.

مواد و روشها
این تحقیق در سال 1393در گلخانهتحقیقاتیگروهمهندسیآب
دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگانباطولجغرافیایی 54
درجه و  16دقیقه ،عرض  36درجه و  51دقیقهوارتفراع13/3مترراز
سطحدریااجراگردید.آزمایشمهکوردرقالبطرحکاملتصرادفیو


شکل  -1آرایش شماتیک گلدانها
جدول  -1ترکیبات شیمیایی تیمارهای آب شاهد و آب دریا مورد استفاده در آبیاری
ترکیبات شیمیایی
کیفیت آب
شاهد
آبدریا

SAR

0/14
36

#

کلر

سدیم

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

سولفات

بیکربنات

)(meq/L

)(meq/L

)(meq/L

)(meq/L

)(meq/L

)(meq/L

)(meq/L

EC25
)(dS/m

pH

1
221

0/27
237/9

0/48
8/21

4/4
25/2

2/8
61/71

0/7
24/5

7
31/5

0/5
25/4

7
8

درجهسانتیگراد

 EC25 #هدایتالکتریکیآبدردما25


قبل از کاشت ،نمونه مرکبی ازخاک مزرعهبرانسربت60درصرد
خاک(کهازقبلسرندشدهبود)25،درصدکودگراویپوسریدهو15
ترزیههایفیزیکوشیمیاییخاک به

درصدپرلیتتهیهشده و جهت
آزمایشگاه آبیاریوزهکشیانتقالدادهشد.نمونرههرابعردازخشرک
میلیمتریعبوردادهشدوبرایتعیرینتوزیرعانردازه
شدن ازالک 2
ذراتخاکازروشهیدرومتریاستفادهشد .قابلیتهدایتالکتریکی

خاکدرعصارهگرلاشرباعبرهوسریلهیهردایتسرنجالکتریکریو
اسیدیتهخاکدرگلاشباعبرااسرتفادهازpHمترر،چگرالیظراهری
خاکبهروشاستوانهای،نیترروژنکرودگراویبرااسرتفادهازروش
کرلدال،1سدیموپتاسیمبااستفادهازروشفلیمفتومتریاندازهگیری
شررد.کررودگرراویپررسازخشررککررردندرهررواوعبررورازالررک2
1- Kajehdal
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میلیمتری،بهمنظرورکراهشقابلیرتهردایتالکتریکریونیترروژن
نیتراتی،قسمتیازکودهاآبشروییشرد.بردینمنظرورمقرداریرک
کیلوگرمکودگاویتوزینو10برابروزنآنآبمقطراضافهگردیرد
(نسبتآبشوییبرابر1به10کودآلیبهآبمقطر) واجازهدادهشد
تاآبازپایینظرفخارجشود .کودهرایآبشروییشردهسرسسدر
معرضهواخشکشدند.فسفربهروشزردوانرادات،1نیترروژنکرل
(کرلدال)مشابهروشانرامشدهبررایخراکانردازهگیرریشردند.
خصوصررباتشرریمیاییوفیزیکرریخرراکدرجرردول2وخصوصرریات
شیمیاییکودمورداستفادهدرجدول3ارایهشدهاست .براتوجرهبره
اینکهپژوهشمهکوربرپایهیکشتگلدانیبودهدرابتدا12گلردان
بهقطر20وارتفاع30سانتیمترکرهدارایزهکرشانتهراییبودنرد
تهیهگردید.پسازتهیهمحیگکشتمرکرب،آنرابرهگلردانهرای
پالستیکیانتقالدادهوباتررازووزنگلردانهرارابررسریکرردهترا
شرایگیکسانباشد،الزمبهذکراستکهابتدادرک گلردانهرابره
صورتیکسانالیهایازسرن ریرزهبرهعنروانفیلتررجهرتبهبرود
زهکشیوتهویهقراردادهشدو5سانتیمترباالییگلدانهابهمنظور
اعمالآبیاریخالیدرنظرگرفتهشدوبقیهحرمخالیگلردانهرااز
خاکمرکبپرشدند.بهمنظورازبرینبرردنشروری،محریگکشرت
گلدانهارابراآبشرهریاشرباعکرردهواجرازهدادهشردکرهآباز
زهکشهرایآنخرارجشرود.درتراری 10آذر10،1393برهرگیراه
جعفریدرعمق2سانتیمتریکشتشد،بهطوریکهپسازرسیدن
ایتراکمبوتههادرهررگلردانبره4بوترهتقلیرل


برگچه
بهمرحله4
یافت.دورآبیاریدراینطرحثابتوعمقآبیاریمتغییربودهکرهبرا
استفادهازتشتتبخیرکالسAتعیینشد .تامرحلرهاسرتقرارگیراه،
آبیاریتمامتیمارهابهیکاندازه،بااستفادهازآبشهریوبراساس
میزانتبخیرازسطحتشرتکرالسAانررامشردوسرسساعمرال
تیمارهاصورتپهیرفت.دورآبیاریبراساسنیازآبیگیاهیکروزدر
میاندرنظرگرفتهشد.وجین عل های هررز برا دسرت و در طری 4
مرحله انرام شرد.بررایانردازهگیرریوزنترروخشرکازتررازوی
دیریتالیدقیقاستفادهشد.جهتاندازهگیریوزنخشک،اندامهرای
تازهبهمدت48ساعتدرآونبادرجهحرارت70درجرهسرانتیگرراد
خشکوسسستوزینشدند.برایانردازهگیرریکلروفیرلازدسرتگاه
کلروفیل مترSPAD502شررکتSpectrumآمریکرااسرتفادهشرد.
معیاربرداشتدراینطرحبراساسفصلفیزیولوژیکگیراهجعفرری
بودودرتاری 20بهمن1393گیاهانک بریشدهوبهآزمایشرگاه
منتقلشد.صفات فیزیولوژیکی و زراعی برداشرت شرده بررای تمرامی
گیاهان(4بوتهدرهرگلدان)شامل وزن تروخشرک انردامهروایی،
وزنترو خشک ریشه ،ارتفاع ،تعداد برد دربوتهو طولریشه بود .در
نرمافزار)SAS (ver. 9.0مرورد ترزیره و تحلیرل قررار
انتها نتایج با 
1- Yellow vanadate

گرفت.مقایسهمیانگینهابااستفادهازآزمونLSDدرسطحاحتمرال
پنجدرصدانرام شد.

نتایج و بحث
پسازانرامآزمایشاتمروردنظررپارامترهرایینظیرروزنتررو
خشکاندامهوایی،وزنتروخشکریشه،طولریشه،ارتفاعبوتهو
تعدادبرددرتکبوتهموردترزیهوتحلیلقرارگرفتکهنتایجآن-
هامطابقجدول4است.
نتایجنشاندهندهیاثرمعنیدارمدیریتتلفیقیآبشوربروزن
خشکاندامهوایی،وزنتروخشکریشه،طولریشهوارتفاعبوتره
درسطحیکدرصدووزنتراندامهواییوتعدادبرددرترکبوتره
درسطحاحتمالپنجدرصدبود.
ارتفاع بوته ،وزن تر و خشک اندام هوایی ،تعداد برگ در بوتهه
و کلروفیل برگ

مقایسهمیانگینهانشاندادبیشترینمیزانارتفاعبوتره(شرکل
،)2وزنتراندامهوایی(شکل)3وخشرکانردامهروایی(شرکل)4
مربوطبهتیمارآبیاریباآبشهریبهترتیرببرا37/58سرانتیمترر،
25/36گرمو11/09گرموکرمتررینمقرداربرا20/98سرانتیمترر،
11/21گرمو3/01گررمدرتیمراراخرتالطآبدریرایخرزربراآب
معمولیمشاهدهشد.الزمبهذکراستکرهبرینتیمارهراییرکدر
میانونیمدرمیانآبشوروذیرشورازنظرروزنتررانردامهروایی
اختالفمعنیداریوجودنداشت.ازطرفیتیمارنیمدرمیانآبشور
وذیرشورنسبتبهدوتیماردیگراثرمنفیکمتریبررویگیاهایراد
کرد.
مقایسهمیانگینهابراساسشکل5نشاندادکهبیشترینتعداد

برددرتکبوتهمربوطبهتیمارآبیاریباآبشهریبا10/0عددو
کمترینمقداربا6/66عدددرتیماراخرتالطآبدریرایخرزربراآب
معمولیمشاهدهشد.الزمبهذکراستکرهبرینتیمارهراییرکدر
میانونیمدرمیانآبشوروذیرشورازنظرتعدادبرددرتکبوته
اختالفمعنیداریوجودنداشت.ازطرفیتیمارنیمدرمیانویکدر
میانآبشوروذیرشورنسبتبهتیماراختالطاثرمنفیکمترریبرر
تعدادبردایرادکرد.مقایسهمیانگینهابراساسشکل6نشان

روی
دادکهبیشترینمیزانکلروفیلبردمربوطبهتیمارآبیراریبراآب
میلیگرمبر
شهریبا57/9میلیگرمبرگرموکمترینمقداربا 42/0
گرمدرتیماراختالطآبدریایخزرباآبمعمولیمشاهدهشرد.الزم
بهذکراستکهبینتیمارهاییکدرمیانونیمدرمیانآبشورو
ذیرشورازنظرکلروفیلبرداختالفمعنیداریوجودنداشت.
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جدول  -2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
رطوبت وزنی (درصد)
بافت خاک

هدایت الکتریکی

چگالی ظاهری

حد ظرفیت زراعی

حد پژمردگی دایم

گرم بر سانتیمتر مکعب

36

17

1/62

سیلتیرسی

pH

نیتروژن

دسیزیمنس بر

خاک

درصد

0/6

7/53

0/23

متر

پتاسیم

فسفر

میکروگرم در گرم
خاک
371

7/8

جدول  -3خصوصیات شیمیایی کود گاوی مورد استفاده
نوع کود

ترکیبات شیمیایی

EC
pH

N

درصد

)(dS/m

کودگاویپوسیده 8/05

3/08

P

K

2/09

0/48

1/98



جدول  -4تجزیه واریانس شاخصهای رشدی و عملکرد گیاه جعفری
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه

وزن تر

آزادی

اندام
هوایی

مدیریتتلفیقیآب
شور
خطا
ضریبتغییرات

3
8

تعداد

وزن
خشک

ارتفاع

برگ

وزن تر

وزن خشک

ارتفاع

اندام

بوته

تک

ریشه

ریشه

ریشه

بوته

هوایی

170/75

34/54

152/80

5/63

*

**

**

*

** 30/42

** 7/59

0/06
0/05
0/25
0/37
0/42
5/27
5/3
2/4
5/9
2/2
9/34
14/06
**:معنیداریدرسطح1درصد:*،معنیداریدرسطح5درصدns،ذیرمعنیدار

وزنخشکاندامهواییگیاهازطریقکاهش رشردرویشریواز
طریقکاهشفتوسرنتزتحرتتراثیرقررارخواهرد گرفرت(اکبرری و
همکاران.)1389 ،با توجهبهکاهشسطحوتعدادبرردبراافرزایش
شوری،چنینبرداشتشدکهمیزاندریافتنورودرنتیررهفتوسرنتز
خالصوترمعمادهخشککاهشیافتهووزنخشکقسمت هوایی
کهمرموعوزنخشکسراقهوبررداسرتکراهشیافرت.کراهش
عملکرددر شرایگشوریاحتماالبهعلتتغییردرانتقالفرآوردههرای
بردها)ویرا
فتوسنتزیبهریشهها،کاهشرشدبخشهوایی(بهویژه 
بهدلیلبستهشدنجزیییاکلیروزنههایابهعلتاثرمستقیمنمرک
برسیستمفتوسرنتزیویراتراثیربررتروازنیرونیدرگیاهراناسرت
(حیدری شری آبراد.)1380،کراهشوزنخشرکانردامهرواییبرا
افزایششوریدرذرت()Cicek and Cakirlar., 2002وجو(تدین
وامام)1386،نیزگزارششدهاست.
با توجه به نتایج بدست آمدهازتحقیقراتمیرمحمردیمیبردیو
میتوان گفت شوریاز طریق کاهش فشار اسمزی
قرهیاضی( )1381

بردهاگردید
سلولها خصوصا در ساقه و 

سبب کاهش رشدو توسعه
و به همین دلیل اولین اثر محسوس شوریبر روی گیاهان به صورت

** 27/72
0/15
3/0

کلوف
یل
برگ
135/7
*

5/28
4/6

بهرهور
ی آب

** 1/01
0/03
14/0

برد ،اندازهکوچکتر آنها و ارتفاع کمتر گیاهان مشاهده
تعداد کمتر 
گردید.نتایجمقایسهمیانگینهانشاندهندهبرتریتیمارنیمدرمیاندر
مقایسهبادوتیماردیگربودکهخودمنرربهکاهشوزنتروخشک
میانگینهاحاکیازآناستکرهدر

اندامهوایینیزشد.نتایجمقایسه
تیماریکدرمیانونیمدرمیانآبشوروآبشیریننسربتبرهتیمرار
اختالطآبشوروشیرینمقدارتنشکمتریبهگیاهواردشدهاست،
کهبهدلیلاستفادهازآبشیریندرآبیاریهاتاثیرشروریرابرروزن

تراندامهواییکاهشدادهاست.حسنلیوهمکاران()1395اظهرار
ت
داشتندکهعملکرد محصول در مدیریت تنراوبی بریشترر ازمردیری 
اختالط بود.ازطرفیاستفادهتنراوبیآبشروروذیرشرورعلریرذرم
کاهشنسبیوزنتراندامهواییذرتعلوفهای،بهدلیلاعمالکمتر
آبدرآبیاریهایشور،کارآییمصرفآبآبیاریافزایشیافت،بر ه-
طوریکهنتایجاینتحقیقبانتایجایشانمطابقتداشت.ازآنجاکه
شوریموجباختاللدرجهبعناصرذهاییوبرهمزدنتعادلیونی
درگیاهمیشود(میرمحمدیمیبردیوقررهیاضری)1381،مریتروان
کاهشرشدوتوسعهبردهاوسراقهرابرهکمبرودعناصررذرهاییو
تغهیهایناشیازشورینسبتداد.
اختالالت 
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LSD (0.05) = 1.12
a

۴۰
۳۵

b

۳۰

c

1۵

(سانتیمتر)

d

۲۰

ارتفاع بوته

۲۵

1۰
۵
۰

شکل  -2اثر مدیریت تلفیقی و چرخشی آب شور و غیرشور بر ارتفاع بوته جعفری
LSD (0.05) = 4.32
۳۰

a

۲۵

c

(گرم)

۱۵
۱۰

وزن تر اندام هوایی

b

b

۲۰

۵
۰

شکل  -3اثر مدیریت تلفیقی و چرخشی آب شور و غیرشور بر وزن تر اندام هوایی جعفری
LSD (0.05) = 1.22
a

۱۲

b

۸

d

۴

(گرم)

c

۶

وزن خشک اندام هوایی

۱۰

۲
۰

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

بررسي اثر آبياري با روش تلفيق آب دریاي خزر و آب شيرین بر خواص فيزیولوژیكي...

941

LSD (0.05) = 0.94
۱۲
a
b

۱۰

b

c

۶
۴

تعداد برگ در بوته

۸

۲
۰

شکل  -5اثر مدیریت تلفیقی و چرخشی آب شور و غیرشور بر تعداد برگ در تک بوته جعفری
LSD (0.05) = 4.32
۷۰
a
b

۵۰

۳۰
۲۰

کلروفیل برگ

۴۰

(میلیگرم در گرم)

c

b

۶۰

۱۰
۰

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

یکیدیگرازاثراتمهمافزایششروریتسرریعدرپیرریبررد
استوفاکتوراصلیکهباعثپیریبرد میشرودکراهشمحتروای
کلروفیلتحتتنششوریاست.کاهش برخیاز ویژگیهای رشد و
از جمله تعداد برد ،با افزایش شوریخاک توسگ دیگر محققران نیرز
گزارش شده ا ست (.)El-Hendawy et al., 2005محتوایکلروفیل،
حساسبهشوری استوکاهشدرسطوحکلروفیلبرهعلرتترنش
شروریدرچنردینگیراه،مثرلنخرودفرنگی( Ahmad and John.,
،)2005گنردم()Ashraf et al., 2002وبررنج( Anuradha and
)Rao., 2003گزارششدهاست.کاهشدرذلظتکلروفیلاحتمراال
بهعلتاثرمهارییونهایترمعیافتهنمکهرایمختلر بررروی

زیستآزماییکلروفیلاست .بهعالوهدرگیاهانتحتترنششروری،
تخریبفراساختار کلروپالستشراملذشراپالسرتیدی،تیالکوییردها
دستگاههایفتوسنتزیممکرناسرتمنررربره

()Santos., 2004و
سمیتمستقیم یونسدیمیاآسیباکسایشیالقاشردهتوسرگترنش
شود(.)Mittler., 2002
طول ،وزن تر و خشک ریشه

مقایسهمیانگینهانشاندادکهبریشتررینمیرزانطرولریشره
(شکل،)7وزنترریشه(شرکل)8ووزنخشرکریشره(شرکل)9
سانتیمتر14/23،گررم
مربوطبهتیمارآبیاریباآبشهریبا 16/91
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فتواُسمیالتهاجهتایررادتعرادلاسرمزیوکراهشاثرراتسرمی
نمکهانسبتداد.یکریاز تغییرراتبیوشریمیاییکرهدرترنشهرای

محیطیازجملهتنششوریرخمیدهد،تولیدانواعگونههرایفعرال
اکسیژنمیباشد(.)Garratt et al., 2002تنشاکسیداتیودرسرطح

کلگیاهنیزتوق رشدطولیریشهوساقهوکاهشمادهسازیرابه-
)وبهدنبرالکراهشرشرد
دنبالخواهدداشت( Ruley et al., 2004
طولیریشه،وزنتروخشکریشهنیزکاهشمییابد.


سانتیمتر6/57،گررمو3/21
و6/75گرموکمترینمقداربا 10/39
گرمدرتیماراختالطآبدریایخزرباآبمعمرولیمشراهدهشرد.از
طرفیتیمارنیمدرمیانآبشوروذیرشورنسبتبهدوتیماردیگراثر
منفیکمتریبررویگیاهایرادکرد.
کاهشرشدتحتشرایگتنششروریرامریتروانبره کراهش
میزانفتوسنتزناشیازتراثیرشروریبررمکانیسرمهرایشریمیاییو
ذیرشریمیایی()Munns and Tester., 2008وصرررفقسررمتیاز
LSD (0.05) = 0.73

a

۱۸
۱۶

b

۱۴
c

۸

(سانتیمتر)

۱۰

طول ریشه

d

۱۲

۶
۴
۲
۰
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LSD (0.05) = 0.41
a

۱۶
۱۴

b

۱۲
c

۶

(گرم)

۸

وزن تر ریشه

d

۱۰

۴
۲
۰
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LSD (0.05) = 0.49
۸
a

۷
۶

b

d

(گرم)

c

۴
۳

وزن خشک ریشه

۵

۲
۱
۰
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استرسشوریباعثبررهمخروردنموازنرهیآب،آپوپالسرتیو
سیمپالستیمیشودودرنهایرتباعرثکراهشتورژسرانسسرلولی
میگردد.گیاهبرایبرقراریمرددموازنهآباقدامبهساختترکیبات
ومحافظتکنندههایاسمزیمرینمایرد.درصرورتازدسرت رفرتن
میزانزیادآب،رشدگیاهبهشردتتحرتتراثیرقررار خواهردگرفرت
(چنارانیوهمکاران.)1393،





بهرهوری آب

مقایسهمیانگینهابراساسشکل 10نشاندادکرهبریشتررین
میزانبهرهوریآبمربوطبهتیمرارآبیراریبراآبشرهریبرا1/95
کیلوگرمدرمترمکعبوکمترینمقداربا0/55کیلوگرمدرمترمکعرب
درتیماراختالطآبدریایخزرباآبمعمولیمشاهدهشرد.الزمبره
ذکراستکهبینتیمارهراییرکدرمیرانونریمدرمیرانآبشرورو
ذیرشورازنظربهرهوریمصرفآباختالفمعنیداریوجودنداشت.
ازطرفیتیمارنیمدرمیانویکدرمیانآبشوروذیرشورنسربتبره
تیماراختالطاثرمنفیکمتریبررویتعدادبردایرادکرد.

LSD (0.05) = 0.33
۲.۵
a

b
۱.۰
c

(کیلوگرم در مترمکعب)

۱.۵

بهرهوری مصرف آب

b

۲.۰

۰.۵
۰.۰
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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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