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  چکیده

هـدف از ایـن پـژوهش،    . باشـد ارف مانند آب دریـا مـی  ها در مناطق ساحلی کشور، استفاده از منابع آب نامتعیک راه سازگاري با بحران کمبود بارش
در بررسی تاثیر استفاده تلفیقی از آب دریاي خزر با آب معمولی موجود و سطوح مختلف آب آبیاري بر خصوصـیات عملکـرد و درصـد روغـن گیـاه سـویا       

مار و سه تکرار براي بررسی تاثیر توام تنش شوري ناشـی از  تی 9به این منظور آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی با . باشد استان گلستان می
بع اختالط آب دریاي خزر با آب معمولی و سطوح مختلف آب آبیاري بر عملکرد و درصد روغن سویا در مزرعه پژوهشی دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـا    

تیمـار   3درصـد نیـاز آبـی و     125درصد و  100درصد،  75شامل  تیمارهاي اعمال شده، سه تیمار سطوح آبیاري. طبیعی گرگان براي یک سال انجام شد
 ds/m 8 و آب بـا شـوري  ) شوري حد آستانه قابل تحمل توسط سویا( ds/m 5  ، آب با شوريds/m 6/0 شوري شامل آبیاري با آب معمولی با شوري

هاي آب حاصل از اختالط آب دریاي خزر جام شده حاکی از آن بود که تاثیر شوريتحلیل آماري ان. متر بود 3×3هاي با ابعاد در کرت) بیش از حد آستانه(
بوته در سطح   همچنین اثر سطح آبیاري بر وزن هزار دانه و وزن. دار بود و آب شاهد بر وزن هزار دانه، وزن بوته و درصد روغن در سطح یک درصد معنی

در بخـش  . دار داشـت  البته سطح آبیاري در سطح پنج درصد بر میزان روغن اثر معنی. دار نشد معنیدار اما بر میزان درصد روغن تیمارها  یک درصد معنی
درصـد و شـوري آب    100ترین میزان عملکرد در آبیـاري  عملکرد دانه و بیوماس، با افزایش تنش شوري میزان عملکرد کاهش یافت به طوري که بیش

وري آب در تیمار شاهد بـه میـزان    ترین میزان بهرههمچنین بیش. بدست آمد ds/m 8درصد و شوري  125ترین میزان عملکرد در آبیاري معمولی و کم
kg/hac.mm 83/29 وري آب در شوري  ترین میزان بهرهو کمds/m 8  درصد به میزان  125و سطح آبیاريkg/hac.mm 06/6 بدست آمد.  

  
   اري، سویاآب دریاي خزر، تنش شوري، روغن، سطح آبی :کلیديهاي واژه

 
     3  2  1 مقدمه

خصـوص در کشـور مـا محـدود و     منابع آب شیرین در جهان و به
پذیر بوده و داراي ارزش اقتصادي ویژه همراه با اثرات اجتماعی، آسیب

رشـد روز افـزون جمعیـت و    . باشـد  اقتصادي و زیسـت محیطـی مـی   
ضرورت تامین غذاي بشر سبب افزایش تقاضاي آب گشـته کـه ایـن    

بـرداري از  ریزي صحیح و مـدیریت بهینـه بهـره   ایش تقاضا برنامهافز
هـا در   یک راه سازگاري با بحـران کمبـود بارشـ   . طلبد منابع آب را می

کشور، استفاده از منابع آب نامتعارف مانند آب دریا در مناطق سـاحلی  
هـاي مختلـف نظیـر کـم     همچنین استفاده از تکنیـک . باشدکشور می
یابی به تولید پایدار در شرایط بحرانی ناشی براي دستتواند آبیاري می

                                                             
دانشـگاه   ،ته کارشناسی ارشد آبیاري و زهکشی، گروه مهندسی آبدانش آموخ -1

 علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،استادیار گروه مهندسی آب -2
دانشیار گروه مهندسی آب، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  -3

  طبیعی گرگان
  )Email: a_zakerinia@yahoo.com:            سئولنویسنده م -(* 

  . از کمبود بارش، توفیقات زیادي را نصیب مدیران و کشاورزان نماید
کم آبیاري یک راهکار براي تولید محصول تحت شـرایط کمبـود   
آب است که البته با کاهش محصول در واحد سطح همراه اسـت کـه   

، میزان محصول تولیـدي را  توان از طریق افزایش سطح زیر کشتمی
اصوال کم آبیاري یک روش آبیاري در شـرایط کـم آبـی    . افزایش داد

رود کـه  برداري به شمار مـی نبوده، بلکه یک نوع مدیریت کارا در بهره
ها در مدیریت استحصـال، انتقـال و   اي مانند کاهش هزینهاثرات ویژه

ـ . مصرف آب و در نهایت مدیریت اقتصادي دارد زان آب بـر  توصیه می
اساس نوع سیستم آبیاري، روش آبیاري، الگوي کشـت، تنـوع خـاك،    

هنگـامی کـه   . پذیردپارامترهاي اقلیمی و اهداف اقتصادي صورت می
مشکالتی از نظر تامین سرمایه، انرژي، نیروي کارگر و یا سـایر منـابع   

هاي ایـن گونـه منـابع    اساسی وجود داشته باشد، یا هنگامی که هزینه
تواند در افزایش عملکرد و سود، مفید اشند، اعمال کم آبیاري میزیاد ب

اگرچه کم آبیاري با کاهش عملکرد همراه است، اما همـراه  . واقع شود
هاي بذر، کـود و برداشـت همـراه    هاي آبیاري، هزینهبا کاهش هزینه

-هـاي سـرمایه  است، همچنین کاهش آب مصرفی در کاهش هزینـه 

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
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دانشیان و . هاي کاربرد آب نقش داردسیستمگذاري براي انتقال آب و 
تغییرات عملکـرد و اجـزا عملکـرد دانـه سـویا را در      ) 1388(همکاران 

نتایج بـه دسـت آمـده نشـان داد     . شرایط تنش خشکی بررسی کردند
نتـایج  . سطوح تنش تاثیر متفاوتی بر نسبت وزن دانه در غالف داشتند

که با انجام یک یا دو بـار  تحقیقات بسیاري از محققان بیانگر آن است 
آبیاري در مراحل حساس به کمبود رطوبت، عملکرد محصول به اندازه 

 )Ovise et al., 1999. (یابدقابل مالحظه اي افزایش می
کیفیت آب آبیاري نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تولیـد  

ی و با توجه به کاهش منابع آبی، تغییرات اقلیم. کشاورزي مطرح است
کاهش سهم بخش کشاورزي از آب موجود بـه علـت رشـد صـنعت و     

هـا   هاي نامتعارف نظیر آب شور و پساب جمعیت شهري، استفاده از آب
  . در کشاورزي به عنوان منبع آبی جایگزین بسیار مهم است

امروزه گیاه سویا در جهان، ایران و بـه ویـژه اسـتان گلسـتان بـه      
این گیاه به مقادیري از شوري . ددگرعنوان یک گیاه روغنی کشت می

هیـر و  رسـتمی (سـازگار اسـت   ) زیمنـز برمتـر  دسـی  5تـا  (آب آبیاري 
والگري و شویتز براي مقایسه رشد سویا تحت تنش ). 1383همکاران، 

شوري، دو رقم حساس و دو رقم متحمل به شـوري را مـورد ارزیـابی    
لـی مـول   می 80قرار دادند و مشاهده کردند در ارقـام حسـاس، تـنش    

ایـن  . باعث کاهش وزن خشک بخش هوایی و ریشه شد NaClنمک 
بـا توجـه   ) Velgaeti et al., 1995. (تر بودکاهش در ارقام مقاوم کم

هاي شمالی نیـز  به بحران کمبود آب در کشور که اخیرا حتی در استان
شود، اسـتفاده از منـابع آب نامتعـارف ماننـد آب     به شدت احساس می

تواند در شـرایط بحرانـی بـه    عنوان یک منبع پایدار میدریاي خزر به 
صورت کمکی براي آبیاري مزارع فراوان سویا در استان گلسـتان مـد   

سویا  اهمیت تولیدشرایط خاص منابع آب و با توجه به . نظر قرار گیرد
و از طرفی وجود آب دریاي خزر در ایـن اسـتان سـاحلی، در    استان در 

اثـر شـوري ناشـی از اسـتفاده از آب      این تحقیق سعی شده است کـه 
آبیاري بـر عملکـرد سـویا و درصـد روغـن آن مـورد       دریاي خزر و کم

  .پژوهش قرار گیرد
  

  هامواد و روش
دانشـگاه  ) شصت کـال ( 1این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی شماره 

جهت بررسی  1393علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در تابستان 
ناشی از آب دریاي خزر و نیز اثـر سـطوح   تاثیر سطوح مختلف شوري 

سال زراعی  1مختلف آب آبیاري بر عملکرد گیاه سویا رقم ویلیامز در 
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامـل تصـادفی   . انجام شد

تیمارهاي آبیاري شامل . انجام شد) کرت 27(تکرار  3تیمار و  9شامل 
تیمـار   3یـاز آبیـاري و   درصـد ن  125درصـد و   100 ,درصد 75اعمال 

و آب بـا   ds/m 6/0 شوري شامل آبیـاري بـا آب معمـولی بـا شـوري     
که حد آستانه قابل تحمل توسط سویا اسـت وآب بـا    ds/m 5 شوري
هـاي مختلـف   شوري مورد نظر از اختالط نسبت. بود ds/m  8شوري 

داشت، بـه دسـت    ds/m 2/31 آب شاهد با آب دریاي خزر که شوري
متـر بـراي   سـانتی  4کشت یک آبیـاري کامـل بـه عمـق     قبل از . آمد

زنی و عدم سـله بسـتن خـاك در کـل زمـین مـورد       سهولت در جوانه
هـا در هـر   متر و فاصـله ردیـف   3*3ها ابعاد کرت. آزمایش انجام شد

. متـر بـود  سانتی 7ها روي ردیف متر و فاصله بوتهسانتی 40-35کرت 
اولیه بدون اعمال تیمارهـاي   نوبت آبیاري 2. متر 1ها فاصله بین کرت

گیاه در تاریخ . تنش و شوري بر اساس نیاز رطوبتی خاك انجام گردید
شهریور کاشته شد و بعد از استقرار گیاه و پایان مرحله اولیه رشد و  20

. شروع مرحله توسعه رشد، تیمارهاي تنش آبی و شـوري اعمـال شـد   
بت خاك در تیمـار  روش کار به این صورت بود که قبل از آبیاري رطو

مانـده در خـاك   گیري شد و با رطوبت بـاقی شاهد به روش وزنی اندازه
)cϴ (     مقایسه شد تا زمان آبیاري مشخص شود، سـپس بـا توجـه بـه

و همچنـین مسـاحت کـرت، حجـم آب     ) FC(رطوبت ظرفیت زراعی 
مورد نیاز براي تیمار شاهد بدست آمد و با توجه به شـوري آب دریـا و   

 نسبت اختالط مورد نیاز براي بدست آوردن آب با شوريآب معمولی، 
ds/m 8 و ds/m 5  محاسبه و اعمال گردیـد  14/0و  24/0به ترتیب ..

مدت زمان آبیاري بـراي هـر کـرت از تقسـیم حجـم آب مـورد نیـاز        
 1با رابطـه  (گیري شد محاسبه شده تیمار مذکور بر دبی تنظیمی اندازه

اینچی که در  1ومی با عرض گلوگاه به کمک ارتفاع آب در پارشال فل
  . محاسبه گردید) شد ابتداي هر کرت قرار داده 

 )1  (                                              538.10504.0 hQ    
H : متر یسانت(ارتفاع قرائت شده در پارشال فلوم( 
Q : لیتر بر ثانیه(دبی(  

بوته به طور تصادفی از  10، )رانتهاي شهریو(در انتهاي دوره رشد 
هـاي تـر و خشـک شـده در آون بـا      هر کرت برداشته شد و وزن بوته

هـا  پس از جدا کردن دانه. گراد، اندازه گیري شددرجه سانتی 75دماي 
گیري شد و سپس از غالف، وزن هزار دانه پس از خشک کردن اندازه

سـویا در   درصـد روغـن   Soxhlet Extractorبا اسـتفاده از دسـتگاه   
براي این منظور، نمونه خشک شده . گیري شدتیمارهاي مختلف اندازه

گـراد  درجه سانتی 60سویا آسیاب و با کمک حالل پترولیوم در دماي 
در انتها به کمک نـرم  . گیري شددر دستگاه مذکور درصد روغن اندازه

هـاي  ، تجزیه واریـانس و مقایسـه میـانگین، بـر روي داده    SASافزار 
  .رهاي مختلف انجام گرفتتیما

ي فیزیکی و شیمیایی خاك از قبیل پارامترهاقبل از کاشت سویا، 
بافت خاك، وزن مخصوص ظاهري، درصد رطوبت ظرفیـت زراعـی و   

گیـري از  نقطه پژمردگی، شوري و اسیدیته خاك قبل از کشت با نمونه
نتایج خصوصیات . گیري شدمتر اندازهسانتی 30-60و  0-30دو عمق 

همچنـین  . ارایه گردیـده اسـت   1زیکی و شیمیایی خاك در جدول فی
و آب دریاي خـزر بکـار   ) شاهد(متوسط ترکیبات شیمیایی آب موجود 

ارایـه گردیـده    2گیـري شـد و در جـدول    در آزمایش اندازه شده گرفته
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    .است
  مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد آزمایش - 1جدول 

  عمق خاك
Cm 

  شوري بافت خاك
dS/m 

  وزن مخصوص ظاهري اسیدتیه
gr/cm3 

  درصد رطوبت حجمی در
F.C(%) 

  درصد رطوبت حجمی در
P.W.P(%) 

 23 44 35/1 9/7 86/1 سیلتی لومی رسی 30-0
 2/23 5/44 33/1 9/7 86/1 سیلتی لومی رسی 60-30

  
  زمایشدر آ شده  گرفتهو آب دریاي خزر بکار ) شاهد(متوسط ترکیبات شیمیایی آب موجود  - 2جدول 

-SAR Cl  نوع آب

(meq/L) 
Na+ 

(meq/L) 
K+ 

(meq/L) 
Ca2+ 

(meq/L) 
Mg2+ 

(meq/L) 
SO42+ 

(meq/L) 
HCO3-

(meq/L) 
EC 

(dS/m) pH 
 7 6/0 7 7/0 8/2 4/4 48/0 27/0  1 14/0 شاهد
 8 2/31 5/31 5/24 71/61 25 21/8 9/237 221 36 خزر دریاي
  

  نتایج و بحث
 3دوره کشت در مزرعه در جـدول  میزان عملکرد زراعی در طول 

توجه به جدول و کارایی مصـرف آب در تیمارهـاي    با .است شده  هیارا
هــاي  مختلــف مشــخص اســت کــه کــارایی مصــرف آب در شــوري 

تـرین میـزان آن   که کم يطور بهداراي روند کاهشی است،  شده اعمال
تـرین میـزان   و بیش ds/m 8درصد آبیاري با شوري  125براي تیمار 

 .ي تیمار شاهد بودبرا

  
  عملکرد زراعی تیمارهاي مختلف - 3جدول 

 توسط گیاه شده استفادهآب   (mm) آب آبیاري  
(mm)   عملکرد دانه)

ton
hac(   بیوماس عملکرد

ton
hac  

Wp 

.
kg

hac mm

 

IWUE 

.
kg

hac mm

  
  )I1(درصد  75ي سطح آبیار

S1  187  210  01/6  87/7  62/28  5/37  
S2 187  210  83/3  57/4  22/18  78/21  
S3  187  210  25/3  71/3  50/15  67/17  

  )I2( درصد 100سطح آبیاري 
S1  250  273  14/8  4/13  83/29  99/48  
S2 250  273  82/6  15/11  98/24  84/40  
S3  250  273  15/6  02/10  53/22  72/36  

  )I3(درصد  125ي سطح آبیار
S1  312  335  07/6  13/7  13/18  28/21  
S2 312  335  47/4  01/5  36/13  96/14  
S3  312  335  03/2  63/2  06/6  86/7  

  
نتایج به دست آمده از اعمال شوري و سطوح مختلف آبیـاري بـر   

ـ آبیاري و گیاه سویا نشان داد شوري، کم آبیـاري، باعـث کـاهش     یشب
که تحلیـل آمـاري وزن هـزار     طوري به ).4جدول (محصول شده است 

داري بـین  دانه در سطح احتمال یک درصد نشان داد، اخـتالف معنـی  
همچنین نتـایج حـاکی از   . تیمارهاي شوري و سطح آبیاري وجود دارد

 1آن بود که سطوح شوري و سطوح آبیـاري بـر وزن بوتـه در سـطح     
-زن بوته معنیدار است ولی اثر متقابل این دو فاکتور بر ودرصد معنی

 1همچنین تاثیر سطوح شـوري بـر درصـد روغـن در سـطح      . دار نشد

دار شد، این در حالی است که تاثیر سطح آبیاري در سـطح  درصدمعنی
البته اثر متقابل شـوري و  . دار داشتدرصد بر درصد روغن اثر معنی 5

  .دار شده استدرصد معنی 1سطح آبیاري بر درصد روغن در سطح 
  

  انهوزن هزارد
دار و سـطح  تاثیر شوري ناشی از آب دریا بر وزن هزار دانه معنـی 

بـراي مشـخص   ). 5جدول ( یرگذار بود ثات دانهآبیاري نیز بر وزن هزار 
شدن اثرات متقابل، مقایسه میانگین سطح تنش شوري در هر یـک از  
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ترین وزن هـزار  یشب. سطوح آبیاري به صورت جداگانه صورت گرفت
 بـه دسـت  % 100و سـطح آبیـاري    ds/m 6/0  ا شوريدانه در تیمار ب

  .آمد

  
  .هاتجزیه واریانس بین تیمارهاي آبیاري و شوري و اثر متقابل بین آن -4جدول

    میانگین مربعات    درجه آزادي  منبع تغییرات
  درصد روغن  وزن بوته  وزن هزار دانه    

  57/6 *  78/0** 44/1345**  2  سطح آبیاري
  62/34 ** 23/0**  14/4845**  2  شوري

  Ns0045/0 ** 29/16 02/248**  4  سطح آبیاري* شوري 
  59/1  024/0  26/52  18  خطا

  داريعدم معنی Nsداري در سطح پنج درصد، معنی*داري در سطح یک درصد، معنی**
  

این در حالی است که رابطه تاثیر سطح آبیاري بر وزن هـزار دانـه   
ي محققـین دیگـر کـاهش    هـا  پـژوهش خـی  متفاوت بوده است، در بر

 ,.Gercek et al(آبـی   دار وزن هزار دانه در شـرایط تـنش کـم    معنی
دار نبودن کمبود آب بر وزن هزار  و در نتایج برخی دیگر، معنی) 2009

بـا کـاهش   ). Ruhul amin et al., 2009(اسـت   شـده  گـزارش دانه 
فر و امینی(است داري کاسته شده آبیاري از عملکرد دانه به طور معنی

همچنـین تحقیقـات کالنتـر احمـدي و همکــاران     ). 1390همکـاران،  
دار نشان داد تنش خشکی بر وزن هزاردانه گیاه سویا اثر معنی) 1394(

ترین تاثیر را بر وزن هـزار دانـه سـویا    افزایش سطح شوري بیش. دارد
 Gorham,j., 1996. (شـود  تـر آن مـی  داشته و باعث کـاهش بـیش  

;Munns et al., 1982 ;Penuelas et al., 1997.(  
  

مقایسه میانگین تاثیر سطوح آبیاري و شوري بر وزن  -5جدول
  هزاردانه به گرم

  سطح تنش شوري  سطح آبیاري
  ds/m 6/0  ds/m 5  ds/m 8  
75 %  44/179 bc 86/156 de 94/145 ef 
100 %  22/201 a  52/191 ab 26/174 de 
125 %  3/193 ab 81/166 cd 21/133 f 

  
  وزن بوته  

آبیاري بر وزن خشک بخش هوایی  یشبآبیاري نسبت به تاثیر کم
اثـر  ). 6جـدول (است  تر وزن آن شدهتر بوده و باعث کاهش بیشبیش

دار شـد  شوري ناشی از آب دریا نیز بر وزن خشک بخش هوایی معنی
تـرین وزن بخـش هـوایی در    بیش% 125در سطح آبیاري ). 4جدول (

در کل . بوده است ds/m 8 ترین آن درشوريو کم ds/m 6/0 شوري 
و سطح آبیاري  ds/m 6/0 ترین عملکرد در تیمار شاهد با شوريبیش
در سـطح آبیـاري    ds/m  8تـرین آن در تیمـار باشـوري    و کم% 100
نیز به این نتیجه ) 1391(رستمی هیر و همکاران . آمد به دست% 125

ي وزن خشک بخـش هـوایی و ریشـه    رسیدند که با اعمال تنش شور

هـاي گیـاه سـویا    در اثر شوري وزن خشک همه اندام. یابدکاهش می
. ها به یک اندازه نیستیابد، اما کاهش هر یک از این اندامکاهش می

بنابراین کمبود رطوبت خاك و کیفیت پایین آن بر میزان فتوسنتز گیاه 
  . نمایدمی اثر گذاشته و ساخت مواد اولیه گیاهی را تشدید

  
مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح آبیاري و شوري بر وزن  -6جدول

  بوته
  سطح تنش شوري  سطح آبیاري

  ds/m 6/0  ds/m 5  ds/m 8  
75 %  63/0 bc 366/0 cd  297/0 cd 
100 %  07/1 a 892/0 ab  802/0 ab 
125 %  57/0 bcd 40/0 cd 21/0 d 

  
  درصد روغن

تیمارهاي شوري و سطوح آبیاري تـاثیر   7با توجه به نتایج جدول 
داري بر درصد روغن در سطح احتمال پنج درصد و یـک درصـد   معنی

اثر متقابل سطح آبیاري و تنش شـوري بـر درصـد روغـن در     . داشتند
براي مشـخص شـدن اثـرات متقابـل،     . دار شدسطح یک درصد معنی

 مقایسه میانگین سطوح تنش شوري در هر یک از سطوح آبیـاري بـه  
 تـرین درصـد روغـن در شـوري    بیش. صورت جداگانه صورت گرفت

ds/m 5 8و  6/0ترین آن در شوري و کم ds/m   نتـایج  . اتفاق افتـاد
نیز نشان دهنده کاهش درصد روغـن در  ) 1389(تحقیق فرنیا و مدنی 

شرایط تنش خشکی است و با کاهش رطوبت مورد نیاز سویا در خاك، 
یابد که به دلیل کاهش نیتـروژن  ش میعملکرد روغن در مترمربع کاه

. موجود در گیاه و در نتیجه کاهش تولید مواد فتوسنتزي در گیاه است
نیز موید این موضوع اسـت کـه   ) 1388(تحقیقات دانشیان و همکاران 

-شـاه . داري بر عملکرد روغـن داشـته اسـت   تنش کم آبی تاثیر معنی
مختلـف رشـد    تنش خشکی را در مراحـل ) 1388(مرادي و همکاران 

گیاه سویا اعمال کردند که نشان دهنده کاهش درصـد روغـن بـدون    
 نتـایج تحقیقـات وحـدي و همکـاران    . توجه به زمان وقوع تنش بـود 
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نیز نشان دهنده کاهش درصد روغن گیاه سویا در اثـر تـنش   ) 1394(
  .خشکی بود

  
مقایسه میانگین تاثیر متقابل سطوح آبیاري و شوري بر  -7جدول

  غندرصد رو
  سطح تنش شوري  سطح آبیاري

   ds/m 6/0  ds/m 5   ds/m 8  
75 %  77/17 d 44/24 a 55/22 ab 
100 %  77/19 bcd                                                    66/24 a                                                        33/20 bcd 
125 %  44/21  b                                                     89/20 bc                                                            18  cd 

  
ارایه شـده   1در شکل  که اثرات متقابل مقدار و شوري آب آبیاري

 متـر شـوري خـاك در تیمـار     سانتی 0-15نشان داد که در عمق است 
I3S3 ترین شوري کم. تري  نسبت به سایر تیمارها داشتافزایش بیش

بـه   I3S3کـه نسـبت بـه     طوري مشاهده شد به I3S1خاك نیز در تیمار 
بـراي  . شـوري خـاك را کـاهش داد    زیمنس بر متر دسی 65/2میزان 

. ي مشاهده شـد متر نیز روند مشابه سانتی 30-45و  15-30هاي  عمق
، با فرض ثابت بودن شـوري آب  )I3تا  I1از (ري افزایش مقدار آب آبیا

این نتایج بـا  . شود تري به خاك میهاي بیش آبیاري، سبب ورود نمک
  .مطابقت دارد) 1393(لی  صالح و حسن مشاهدات

  
  گیرينتیجه

نتایج این پژوهش نشان داد که تنش شوري و سـطح آبیـاري بـه    
هزار دانه و وزن طور مجزا موجب کاهش در عملکرد سویا از نظر وزن 

همچنین تاثیر توام تـنش شـوري ناشـی از اخـتالط آب     . شود بوته می
دریاي خزر و سطح آبیاري باعث تشدید کاهش عملکرد در بخش وزن 

  .هزار دانه و وزن بوته شده است
  

  

  

  

  
  

  
  

   30- 45عمق  )ج  15-30عمق ) ب  0-15هاي عمق)الف مقایسه میانگین اثر مقدار و شوري آبیاري بر شوري خاك در - 1شکل 
  

 یافته دیگر این تحقیق آن است که، درصد روغن در تیمار شوري 
ds/m5 تواند گیري شد که این امر میتر اندازهاز تیمارهاي دیگر بیش

بـه  . کشـی قـرار گیـرد   هاي صنعتی روغـن  قابل توجه مدیران کارخانه

 ds/m5 با آب شور عبارت بهتر طبق نتایج این پژوهش با کشت سویا 
. یابـد تري استحصال نمود اما عملکرد کاهش مـی توان روغن بیش می

بنابراین استفاده از آب شور دریـاي خـزر بـه صـورت ترکیبـی بـا آب       

 ج

 ب

 
 الف
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تواند در تولید درصد باالتري از روغـن سـویا مـوثر باشـد،      معمولی می
عت هاي دیگر مثل وسگیري دقیق، بهتر است تاثیر پارامتربراي نتیجه

  .کشت، شرایط اقلیمی و موارد دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد
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Abstract 

One of the consistency ways to endure precipitation scarcity beside coastal region of country is using 
unconventional waters such as Sea water. The target of this study is to investigate the feasibility of mixing 
Caspian Sea water with available common water and different irrigation water levels on yield and oil content of 
soybean in Golestan province. An experiment in a completely randomized factorial design with 9 treatments and 
three replications was carried out to investigate the simultaneous effects of salinity of mixing Caspian Sea water 
with common water and different irrigation water levels on yield and oil content of soybean in research farm of 
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The treatments were including three main 
treatment irrigation levels of 75 %, 100 % and 125 % of crop water requirement and 3 sub-treatments involved 
the irrigating with well water with salinity 0.6 dsm-1, 5 dsm-1 (salinity threshold tolerated by soybean) and 8 
dsm-1 (Over the salinity threshold) ,With three replication was down in 27 basins with 3 × 3 meters surface. The 
statistical analysis showed that the effect of Caspian Sea water salinity mixed with well water on the weight of 
one thousand seeds, plant weight and oil content was significant at the one percent level. Also the effect of 
irrigation level on weight of one thousand seeds and plant weight was significant on 1 percent but on oil content 
percent was not significant. Although irrigation water amounts had significant effect on oil content percent at 5 
percent probability. For grain yield and biomass, the performance was reduced with increasing salinity levels So 
that the highest yield was observed in treatment I2S1 (100% of irrigation level and no saline water) and also the 
lowest yield was observed In treatment I3S3 (125% of irrigation And 8 ds/m of salinity). The highest water 
efficiency in was observed in control treatment around 29.83 kg/hac.mm and also the lowest efficiency was 
observed in treatment I3S3 (125% irrigation level with 8 ds/m of salinity) around 6.06 kg/hac.mm. 
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