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 چکیده

 منظور سازد. به وارد مي کشاورزي محصوالت کار و کشت به فراواني خسارات که است کشاورزي توليدات در رشد محدودکننده عوامل از شوري تنش

ماديريت   شاوري،  تانش  کااهش خساارات   هاي راه از يکي .است شده ارايه مختلف محققين توسط متعددي راهکارهاي شوري، تنش توقف يا و کاهش
هاي تلفيقي آب دريا با آب شهري بر خواص فيزيولوژيکي و شيميايي اندام هوايي  با هدف بررسي اثر رژيماين تحقيق باشد.  مي تلفيقي استفاده از آب شور

انجام شد. تيمارهاي  1395-1396علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال در قالب طرح کامل تصادفي با سه تکرار در دانشگاه گياه دارويي گشنيز 
نتااي  نشاان داد کاه     باود.  درصد حجماي آب درياا و آب شاهري     75و  50، 25)آب شهري، آبياري  مديريت چهار ملدر اين پژوهش شا مورد استفاده

ولي بر تعداد برگ در بوته برگ  د،دار ش معنييک درصد بر وزن تر بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبي و شاخص سبزينگي آبياري در سطح  هاي مديريت
آب  مربوطه به آبيااري باا   تعداد برگ در بوتهو اندام هوايي خشک وزن تر و  ترين ميزانبيش دار شد. درصد معني 5تمال و وزن خشک بوته در سطح اح
، تيمار ياک چهاارم در مياان آب درياا و آب شايرين در تماامي صافات        بود. پس از تيمار شاهدبرگ  15و گرم  87/1، 3/10شيرين به ترتيب به ميزان 

افزايش شوري به ميزان يک سوم منجر به کاهش وزن تار و   .را به خود اختصاص داد وزن تر و خشک بوته و تعداد برگ در بوتهميزان را در ترين  بيش
 درصدي شد. 0/61و  9/53خشک بوته به ميزان 

 
 ، تنش شوري، شاخص سبزينگي، گشنيز، مديريت تلفيقي آب درياA)تشت تبخير )کالس کلیدی:  های واژه
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آب و  شاوري  اياران،  مانناد  جهان خشک نيمه و خشک مناطق در
اي  علوفاه  و زراعاي  محصاوالت  توليد کاهش ي عمده عوامل از خاک

 تاارين و از مخاارب  1389کااافي و همکاااران، ) شااود مااي محسااوب
و  رشاد  بار  منفاي  تااثير  کاه  اسات  محيطاي  عمده زيسات  هاي تنش

 کااهش  علال  تاوان از  ماي  را شاوري  تانش . گذارد مي گياه متابوليسم
دانسات   کشااورزي  تولياد محصاوالت   باراي  اراضاي  اساتفاده  قابليت

(Ashraf., 2009 . شور شرايط در نمو و رشد به اندکي زراعي گياهان 

 را محصاوالت کشااورزي   تربيش توليد تنها نه شوري. اند شده سازگار
 تاثير نيز خاک و شيميايي فيزيکي هاي ويژگي بر بلکه دهد، مي کاهش
 کشات  قابال  هااي  زماين  خيازي  مشکل، حاصال  نتيجه در. گذارد مي

 ,.Besma and Dendenرود ) ماي  از باين  کلاي  ياا  جزياي  بصاورت 
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هاااي مختلفااي قاباال اجاارا   . در اسااتفاده از آب شااور مااديريت2012
کاربرد آب شيرين در آخار   توان به ميهاي اعمالي  از مديريتباشد.  مي
 منظور کاهش ي کم به مقاطعي از فصل زراعي، آبياري مکرر با دوره يا

 منظاور فاراهم آوردن   ل از کشت بههاي وارده به گياه، آبياري قب تنش
 هاا باه پاايين    رطوبت کافي براي عمليات زراعي و منتقل کردن نمک

اشاره  کار بردن تلفيقي آب شور و معمولي چنين به ي ريشه و هم منطقه
تلفيق آب شور و معمولي در حاال حاضار باه دو صاورت انجاام      کرد. 
ي رشد و  ل اوليهدر حالت اول معموال از آب معمولي در مراح گيرد: مي

شود و يا در برخاي ماوارد    شور در مراحل بعدي رشد استفاده مي از آب
 به گياه داده  با کيفيت متفاوت به صورت يک در ميان )متناوب دو آب
 منظاور  شود. در حالت دوم آب شور و معمولي قبل از آبيااري و باه   مي
عاي،  )زار گردناد  تر، با هم مخلاو  ماي  ي آب با غلظت نمک کم هتهي

از  اساتفاده  ي حاوزه  در پژوهشاگران  تاييد مورد هاي حل راه از  .1385
معمااولي  و شااور آب از تلفيقااي ي اسااتفاده کشاااورزي، در شااور آب
شاور   آب از اساتفاده  از ناشاي  اسمزي اثر کاهش جهت توام صورت به
ساه   قالاب  در را معمولي و شور آب از تلفيقي ي استفاده آنان. باشد مي

يک  صورت به متناوب ي استفاده ها، آبياري از قبل ها آب اختال  روش
متنااوب   و شيرين  آب با ديگر بار شور آب با آبياري بار )يک ميان در

بررساي   مورد رشد  حساس مراحل در شيرين، آب از )استفاده اي دوره
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  .1391)مولوي و همکاران،  اند داده قرار
مرزه نتااي  نشاان    از طرفي در تحقيقي ديگر بر روي گياه دارويي

 داد که مديريت تلفيقي آب شور و شهري در سطح يک درصد بر روي

 انشاعابات  تعاداد  بارگ،  سطح و طول پوشش، تاج سطح و قطر، حجم

بار   درصاد  پان   ساطح  در و هاوايي  اندام خشک وزن و فرعي و اصلي
 انادام  باه  ريشاه  بود و نسبت دار معني ريشه خشک وزن و گياه ارتفاع

 نشاان  داري تفاوت معني تيمارها بين در برگ به شاخه نسبت و هوايي

 در درمياان  يک و درميان نيم تيمار نداد. در کل نتاي  نشان داد که در

 تااثير  تحات  ترخصوصيات مورد بررسي کم ديگر تيمارهاي مقايسه با

 با آبياري تلفيقي هاي مديريت بهترين از هاي مذکور و روش قرارگرفته

در تحقيقات  . 1395زاده و همکاران،  است )سودائيشيرين  و شور آب
  بار روي گيااه داروياي    1392زاده بهاباادي )  مهر و اساماعيل  ستايش

، 25گشنيز نتاي  نشان داد که افزايش سطوح مختلف شاوري )صافر،   
دار تعداد  کلريد  منجر به کاهش معنيموالر سديم ميلي 100و  75، 50

ر و خشاک ريشاه و بوتاه و    برگ، طول سااقه، طاول ريشاه، وزن تا    
منظور بررسي اثار     به1396کلروفيل برگ گرديد. جمالي و همکاران )

هاي تلفيقي آب درياي خزر و آب شيرين بر روي گياه جعفري  مديريت
هاي مختلف آبياري بر وزن تار و خشاک ريشاه،     نشان دادند که رژيم

حتماال  ارتفاع ريشه، ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوايي در ساطح ا 
دار بوده ولي بر وزن تر اندام هوايي و تعاداد بارگ در    يک درصد معني

دار باود. در تحقيقاي ديگار     هر بوته در سطح احتمال پن  درصد معني
منظاور بررساي اثار ساطوح مختلاف شاوري بار خاواص          محققين به

 بارگ،  ساطح  بار  شاوري  مورفولوژيکي گياه کينوا نشان دادند که اثر

 کلروفيال  بارگ، دم طول برگ، پهنه و طول برگ، آب نسبي محتواي

 و شد دار معني  Sajamaرقم کينوا گياه مخصوص برگ در وزن و برگ
مخصوص برگ  گرديد )جمالي و  وزن جز به(صفات  اين کاهش باعث

 . محققين نشان دادند که افزايش شاوري منجار باه    1395همکاران، 
ريشاه اصالي،   کاهش وزن خشک اندام هوايي و ريشه، طول سااقه و  

کلروفيل کل برگ، تعداد برگ و وزن خشک ريشه و ساقه گياه گشنيز 
منظور بررسي اثر تنش   . در تحقيقي ديگر که به1393گرديد )دريادل، 

شوري بر روي گياه شويد اجرا گردياد، نتااي  نشاان داد کاه افازايش      
کلربد با آب شهري سبب کااهش  شوري حاصل از ترکيب نمک سديم

شک ريشاه، وزن تار و خشاک انادام هاوايي، وزن تار و       وزن تر و خ
، پتاسيم و نسابت پتاسايم باه ساديم     bو  aخشک گياهچه، کلروفيل 

 Shekariريشه و ساقه گرديد ولي سديم ريشه و ساقه افزايش يافت )

et al., 2015در تغييار  باعث شوري که دهد مي نشان زيادي  . شواهد 
گردد  مي کارتنوييدها و وفيلميزان کلر جمله از فتوسنتزي هاي شاخص

(Tavalali et al., 2008از  فتوسنتزي هاي رنگدانه و کلروفيل  . مقدار
 زيارا  گياهاان هساتند،   فتوسانتزي  ظرفيات  در موثر عوامل ترينمهم
 زيسات  تولياد  نهايات  در و ميزان فتوسنتز و سرعت بر مستقيم طور به

 جهات  مناسابي  معياار  باشند. محتواي نسابي آب بارگ   مي موثر توده

 در تواند مي نسبي آب محتواي کاهش. گياه است آبي وضعيت بررسي
 از ناشي اسمزي پتانسيل افزايش اثر در آب به دسترسي نتيجه کاهش

هاي زيادي حااکي از    . گزارشKaya et al., 2006باشد ) نمک وجود
آن است که شوري باعث کاهش فتوسنتز، کااهش ميازان کلروفيال،    

ها و کاهش ساطح بارگ، کااهش سارعت رشاد       وزنهافزايش تراکم ر
چناين شاوري وزن داناه و     شاود، هام   مطلق و سرعت رشد نسبي مي

 باه  توجاه   . با1390نژاد،  دهد )امام و نيک عملکرد دانه را کاهش مي

 غذايي، هاي فرآورده به افزون روز نياز و جهان جمعيت رويه بي افزايش

 خشک هاي محيط يا و ها زمين در محصوالت کشاورزي افزايش توليد

رو  از ايان  باشاد.  ماي  ضاروري  اماري  بشر نيازهاي تامين جهت شور و
هااي تلفيقاي آب درياا و آب     تحقيق تعيين اثارات رژيام   اين از هدف

شهري بر عملکرد و اجزاي عملکرد گيااه داروياي گشانيز در شارايط     
 .باشد اي مي گلخانه

 

 ها مواد و روش

 محل انجام آزمایش
گلخانه تحقيقاتي گروه مهندسي آب  در 1395سال  در قيقتح اين

 54 جغرافياييدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان با طول 

متار از   3/13و ارتفااع   دقيقه 51 و درجه 36 عرض ،دقيقه 16 و درجه
عناوان ياک    که به 2از خانواده چتريان 1سطح دريا بر روي گياه گشنيز

چناين   نفخ و سردرد و هام اسپام، ضدمعده، ضددرد گياه دارويي که ضد
 ، اجارا  1383باشد )حيدري و همکااران،   کاهنده قند و چربي خون مي

تکارار بار    3و در  در قالب طرح کامل تصادفي آزمايش مذکورگرديد. 
 گرديد.جرا ا اي ي کشت گلداني در شرايط گلخانه پايه

 

 مراحل کاشت، داشت و برداشت
 آب باا  آبياري) شاهد تيمار شامل چهار سطح در آبياري تيمارهاي

 هر در)يک چهارم در ميان حجمي  ، رشد فصل طول تمام در معمولي
 بالفاصاله  بقياه  و درياا  آب با آبياري از يک چهارم حجم آبياري نوبت
 آبيااري  نوبات  هار  در) حجمي درميان معمولي ، نيم آب با نفوذ از بعد
 آب باا  نفاوذ  از بعاد  بالفاصله ديگر نيمي و دريا آب با آبياري از نيمي

ساه   آبيااري  نوبت هر در) حجمي ميان در سه چهارم تيمار و معمولي 
 آب باا  نفاوذ  از بعاد  بالفاصله بقيه و دريا آب با آبياري از چهارم حجم

 از قبلشد.  اعمال ها بوته شدن برگي چهار ي مرحله از بود که  معمولي
سارند  درصد خااک )  50مزرعه با نسبت  از خاک مرکبي نمونه کاشت،

درصاد   20و  گااوي پوسايده  درصد کاود   30 ، #4شده با الک شماره 
 باه  شايميايي خااک   وي هااي فيزيکا   تجزيه جهت و پرليت تهيه شد

ي خاک انتقالي از ها نمونه آبياري و زهکشي انتقال داده شد. آزمايشگاه

                                                           
1- Coriandrum sativum L 
2- Apiaceace 
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ه و باراي  متاري عباور داد   ميلاي  2از الاک   شدنبعد از خشک  مزرعه
 تعيين توزيع انادازه ذرات خااک از روش هيادرومتري اساتفاده شاد.     

ي  قابليت هدايت الکتريکي خااک در عصااره گال اشاباع باه وسايله      
خااک در گال اشاباع باا اساتفاده از       اسيديته سن  الکتريکي و هدايت
اي )در مزرعاه ،   سن ، چگالي ظاهري خاک باه روش اساتوانه   اسيديته

واناادات و   زرد روش باه  استفاده از روش کجلادال، فسافر  نيتروژن با 
نيز  گاوي کود گيري شد. اندازهفتومتري  پتاسيم با استفاده از روش فليم

 منظاور  باه  متاري،  ميلي 2 الک از عبور و هوا در کردن خشک از پس
 بدين .شد شويينيتراتي آب نيتروژن و الکتريکي هدايت قابليت کاهش
 مقطر آب آن وزن برابر 10 و توزين گاوي دکو مشخصي مقدار منظور
مقطار    آب به گاوي کود 10 به 1 برابر شوييآب )نسبت گرديد اضافه

 شاويي آب کودهااي  .شود خارج ظرف پايين از آب تا شد داده اجازه و
تماامي خاواص    شادند و ساپس   هاوا خشاک   معارض  در سپس شده

ذکار شاده   هااي   شيميايي و فيزيکي مربو  به کود گاوي نيز با روش
گيري شد. خصوصيات شيميايي آب دريا و معمولي در  براي خاک اندازه

و  2، خصوصاابات شاايميايي و فيزيکااي خاااک در جاادول   1جاادول 

اراياه شاده    3خصوصيات شيميايي کود گاوي مورد استفاده در جدول 
ي کشت گلاداني باوده    که پژوهش مذکور بر پايه است. با توجه به اين

متر که داراي زهکش  سانتي 30و ارتفاع  20ه قطر گلدان ب 12در ابتدا 
 انتهايي بودند، تهيه گرديد. پس از تهيه محيط کشت مرکب، آن را باه 

 بررساي  را هاا  گلادان  وزن ترازو با و داده انتقال پالستيکي هاي گلدان
 کاف  در ابتادا  کاه  اسات  ذکار  باه  الزم باشد، يکسان شرايط تا کرده
 جهات  فيلتار  عنوان به ريزه سنگ از اي اليه يکسان صورت به ها گلدان
 هاا  گلادان  باااليي  متر سانتي 5 و شد داده قرار تهويه و زهکشي بهبود
 خاالي  حجام  بقياه  و شاد  گرفتاه  نظر در خالي آبياري اعمال منظور به

از نشست خااک در   يريجلوگ . جهتشدند پر مرکب خاک از هاگلدان
به وزن مخصوص ظاهري خاک مزرعاه، پار کاردن     يدنگلدان و رس

هماراه   متري يهاي پن  سانت يهو در ال يجيصورت تدر به گلدان خاک
 محايط کشات   شاوري،  باردن  باين  از منظاور  باه  با کوبش انجام شد.

 از آب کاه  شاد  داده اجاازه  و کارده  اشاباع  معماولي  آب با را ها گلدان
باذر گيااه    10، 1395بهمان   20در تاريخ  .شود خارج آن هاي زهکش

 متري کشت شد. سانتي 2گشنيز در عمق 
 

 خصوصیات شیمیایی آب آبیاری مورد استفاده -1جدول 

 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 

 15/7 5/0 7 7/0 8/2 4/4 48/0 27/0 1 14/0 آب شاهد
 8 4/25 5/31 5/24 71/61 2/25 21/8 9/237 221 36 آب دريا

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش -2جدول 

 نیتروژن فسفر پتاسیم

pH 

 خاک

هدایت 

 الکتریکی
 رطوبت وزنی )درصد( چگالی ظاهری

 رس شن سیلت
بافت 

 خاک
µg g-1 

% dSm-1 
gcm-3  حد پژمردگی

 دایم

حد 

ظرفیت 

 زراعی

371 8/7 23/0 53/7 6/0 62/1 17 36 45 5 50 
رس 
 سيلتي

 خصوصیات شیمیایی کود گاوی مورد استفاده -3جدول 

 pH EC نوع کود
 ترکیبات شیمیایی

N P K 
(dS/m) % 

 98/1 48/0 09/2 08/3 05/8 کود گاوي پوسيده

 
ها در هار گلادان    اي تراکم بوته برگچه 4پس از رسيدن به مرحله 

 آبيااري  عماق  و ثابات  طرح اين در آبياري بوته تقليل يافت. دور 5به 
تبخير درون )تشت  A کالس تبخير تشت از استفاده با متغيير بوده که

هاي هارز   که گلخانه عاري از علفگلخانه قرار داشت و با توجه به اين

در نظر گرفتاه شاد     7/0بوده، به اين منظور ضريب تشت نيز برابر با 
که گياه در خاک مساتقر   روز پس از کشت گياه و زماني 20 .شد تعيين

ب معمولي شد، آبياري تمام تيمارها به يک مقدار مشابه، با استفاده از آ
انجام شاد و ساپس    Aو بر اساس ميزان تبخير از سطح تشت کالس 
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اعمال تيمارها صورت پذيرفت. دور آبياري بر اساس نياز آبي گياه يک 
 آب تجمعاي  مقادار  اساس بر آبي روز در ميان در نظر گرفته شد. نياز

 از شده محاسبه تشت ضريب اعمال از تبخير، پس تشت از شده تبخير

 در آن استقرار موقعيت به توجه با 56 فائو در نشريه شده پيشنهاد روش
 1 رابطاه  از آباي  نيااز    تعيين شاد. مقادار  7/0طور ميانگين  )به محل

هاا   وضعيت ظاهري گياهان و چيدمان گلادان  1شکل  .گرديد محاسبه
 بر اساس طرح آماري مورد استفاده نشان داده شده است.

ETa = Kp × (Epan) (1                                                   

:ETa متر بر روز )تبخير تعرق روزانه ،  ميلي:Kp    ،ضاريب تشات
:Epan متر در روز   تبخير از سطح تشت )ميلي 

معيار برداشت در اين طرح بار اسااس فصال فيزيولوژياک گيااه      
باري شاده و باه     گياهان کاف  1395خرداد  10گشنيز بود و در تاريخ 

 مارتبط باا عملکارد و اجازاي عملکارد      آزمايشگاه منتقل شد. صفات

ارتفااع   وزن تر و خشک اندام هوايي در تک بوته، شامل شده برداشت
تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه فرعي در تک بوته و  بوته در تک بوته،

 شاخص سبزينگي بود.

 

  
 ها بر اساس طرح آماری و وضعیت ظاهری گیاهان در گلخانه  نچیدمان گلدا -1شکل 

 

 گیری صفات مورد بررسی و تحلیل آماری اندازه
دقياق   ديجيتاالي  تارازوي  از خشاک  و تار  وزن گيري اندازه براي
مادت   به را تازه هاي اندام خشک، وزن گيري اندازه جهت. شد استفاده

و  نموده خشک گراد درجه سانتي 70آون با درجه حرارت  در ساعت 48
تعاداد   گياري  انادازه  به اقدام ها بوته برداشت از بعد شدند. توزين سپس
جهات   .گردياد  بوتاه  باراي هار   هااي جاانبي   ها و تعاداد شااخه   برگ
 SPADمتر مدل  گيري شاخص سبزينگي نيز از دستگاه کلروفيل اندازه

بارگ در   3کاه در هار بوتاه     وريطا  ساخت ژاپن استفاده شد، به 502
هاي يکسان انتخاب شده و مقدار ميانگين چهار بوته براي هر  موقعيت

 مورد SAS (ver. 9.0)افزار  نرم با نتاي  انتها گلدان گزارش گرديد. در

هاا باا اساتفاده از آزماون      مقايسه ميانگين .گرفت قرار تحليل و تجزيه
LSD نمودار مربو  به هر يک  .شد احتمال پن  درصد انجام در سطح

 ترسيم گرديد. Excelافزار  از صفات با استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث

  نشاان داد  4جدول تجزيه واريانس صفات مورد بررسي )جادول  
که وزن تر بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبي و شااخص سابزينگي   

دار باوده ولاي صافات وزن خشاک      در سطح احتمال يک درصد معني
 دار شد. وته و تعداد برگ در سطح احتمال پن  درصد معنيب

 

 تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز –4جدول 

 درجه آزادی منابع تغییرات

 میانگین مربعات

وزن تر 

 بوته

وزن خشک 

 بوته
 شاخص سبزینگی تعداد شاخه جانبی تعداد برگ طول ساقه

 ** 5/41 ** 9/40 * 3/10 ** 2/1585 * 42/1 ** 2/39 3 رژيم آبياري

 57/0 42/1 7/0 67/41 13/0 3/0 8 خطا

 ضريب تغييرات
 

77/10 31/14 35/12 52/15 61/11 94/2 
 داريعدم معني nsدرصد،  5داري در سطح معني *درصد،  1داري در سطح معني **
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 وزن تر و خشک اندام هوایی
نتاي  مقايسه ميانگين صافات وزن تار و خشاک     2مطابق شکل 

تارين ميازان وزن تار و خشاک بوتاه      اندام هوايي نشان داد که بيش
گرم مرباو  باه تيماار شااهد باوده و       87/1گرم و  03/10ترتيب با  به
ه چهارم در ميان حجماي آب درياا و   ترين مقدار آن نيز در تيمار س کم

گرم براي تک بوته مشاهده شد،  25/0گرم و  88/1ترتيب با  شهري به
شادت   افزايش با که داد نشان ها مقايسه ميانگين به عبارت ديگر نتاي 

ايان   تا يافت صفات وزن تر و خشک اندام هوايي کاهش شوري تنش
هري باه حاداقل   رژيم سه چهارم در ميان حجمي آب دريا و شا  در که

داري مقايساه   دهنده عدم معني  . نتاي  نشان2مقدار خود رسيد )شکل 
ها در صفت وزن خشک بوتاه در تيمارهااي ياک چهاارم در      ميانگين

ميان، نيم درميان و سه چهارم درميان حجمي آب درياا و آب شاهري   
باشاد. از طرفاي تيماار ياک چهاارم       در سطح احتمال پن  درصد ماي 

هاي تلفيقي اثار   ب دريا و شهري نسبت به ساير رژيمدرميان حجمي آ
تري بر روي صفات وزن تر اندام هوايي اعمال کرد. از طرفي منفي کم
درصدي از آب دريا در آبياري منجر به کاهش صفات وزن  25استفاده 

درصدي وزن تر اندام هاوايي   9/53تر و خشک اندام هوايي به ميزان 
 هوايي گرديد.درصدي وزن خشک اندام  0/61و 

 

 
 های تلفیقی آب دریا بر وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه دارویی گشنیز اثر مدیریت -2شکل 

 

 تعداد برگ و تعداد شاخه جانبی در بوته
موضاوع  دهنده ايان   نتاي  مقايسه ميانگين نشان  3مطابق شکل 

صفات تعداد برگ و تعداد شاخه  شوري شدت تنش افزايش است که با
رژيام ساه چهاارم در مياان      در اين که تا يافت کاهش جانبي در بوته

عبارتي ديگار   حجمي آب دريا و شهري به حداقل مقدار خود رسيد، به
 0/15ترتياب باا    ترين تعداد برگ و تعداد شاخه جانبي در بوته بهبيش

ترين مقدار آن نيز در عدد مربو  به تيمار شاهد بوده و کم 3/8عدد و 
 0/7ترتياب باا    تيمار سه چهارم در ميان حجمي آب دريا و شهري باه 

عدد در تک بوته مشااهده شاد )الزم باه ذکار اسات کاه        3/4عدد و 
دهنده عدم  باشد . نتاي  نشان هاي ارايه شده ميانگين سه تکرار مي داده
ها در صفت تعاداد بارگ در تاک بوتاه در      نگينداري مقايسه ميا معني

تيمارهاي نيم درميان و ساه چهاارم درمياان حجماي آب درياا و آب      
چنين در صفت تعاداد   باشد، هم شهري در سطح احتمال پن  درصد مي

شاخه جانبي در تک بوته در تيمارهاي يک چهارم درميان، نيم درميان 
دار  اخاتالف معناي  و سه چهارم درميان حجمي آب دريا و آب شاهري  

آماري در سطح احتمال پن  درصد مشاهده نشد. از طرفي تيماار ياک   
هااي   چهارم در ميان حجمي آب دريا و شهري نسبت باه سااير رژيام   

تلفيقي اثر منفي کمتري بر روي صافات تعاداد بارگ و تعاداد شااخه      
عنوان يکي از صفات تاثيرگذار بر روي عملکرد گيااه گشانيز    جانبي به

رد. از طرفي استفاده از تيمار يک چهارم در ميان حجماي آب  اعمال ک
 6/24دريا در آبياري منجر به کاهش صفات مورد بررساي باه ميازان    

درصدي تعداد شااخه فرعاي    0/40درصدي تعداد برگ در تک بوته و 
 در تک بوته گرديد.

 
 ارتفاع بوته

دهناده ايان موضاوع     نتاي  مقايسه ميانگين نشان 4مطابق شکل 
 يافت کاهش صفت ارتفاع بوته شوري شدت تنش افزايش که با است

رژيم سه چهارم درمياان حجماي آب درياا و شاهري باه       در که اين تا
 42ترين ارتفاع بوتاه باا   عبارتي ديگر بيش حداقل مقدار خود رسيد، به

ترين مقدار آن نيز در تيماار  متر مربو  به تيمار شاهد بوده و کم سانتي
متار   ساانتي  1/15حجماي آب درياا و شاهري باا      سه چهارم درمياان 

هاي ارايه شاده مياانگين ساه     مشاهده شد )الزم به ذکر است که داده
باشد . نتاي  نشان داد که صفت ارتفاع بوته در تيمارهاي يک  تکرار مي

چهارم درميان و نيم درميان حجمي آب درياا و آب شاهري اخاتالف    
د مشااهده نشاد. از طرفاي    دار آماري در سطح احتمال پن  درصا  معني

استفاده از تيمار يک چهارم در ميان حجمي آب دريا در آبياري منجار  
درصادي ارتفااع بوتاه     2/35به کاهش صفات مورد بررسي به ميزان 

 گرديد.
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 جانبی در تک بوته گیاه دارویی گشنیز های های تلفیقی آب دریا بر تعداد برگ و تعداد شاخه اثر مدیریت -3شکل 

 

 شاخص سبزینگی
نتاي  مقايسه ميانگين صافات وزن تار و خشاک     5مطابق شکل 

 8/29ترين ميزان شاخص سبزينگي باا  اندام هوايي نشان داد که بيش
م ترين مقدار آن نيز در تيمار سه چهارمربو  به تيمار شاهد بوده و کم

عبارت ديگر  مشاهده شد، به 8/20درميان حجمي آب دريا و شهري با 
 شاوري  شادت تانش   افزايش با که داد نشان ها مقايسه ميانگين نتاي 

رژيم سه چهاارم در   در که اين تا يافت کاهش صفت شاخص سبزينگي
 . 5ميان حجمي آب دريا و شهري به حداقل مقدار خود رسيد )شاکل  

هاا در صافت    داري مقايساه مياانگين   م معناي دهناده عاد   نتاي  نشان 
شاخص سبزينگي در تيمارهاي ياک چهاارم درمياان و نايم درمياان      

باشاد. از   حجمي آب دريا و شهري در سطح احتماال پان  درصاد ماي    

درصدي از آب دريا در آبياري منجر به کاهشي باه   25طرفي استفاده 
 درصد در صفت شاخص سبزينگي گرديد. 4/11ميزان 

 جاذب الل اخات  اثر بر است ممکن شوري تحت گياه درش کاهش

 خاک در آب پتانسيل کاهش يا يوني تعادل زدن هم بر غذايي، عناصر

 فعاليات  در ثروما  هااي  آنزيم فراهمي تغيير علت به يا اسمزي تنش و

 ريشاه  و سااقه  طاول  .دشا با شاده  ايجااد  گياهه کنند فتوسنتز دستگاه

 وياژه  باه  محيطاي،  هااي  تنش آثار مونيتورينگ مترهاياراپ ترين مهم

 تمااس  در ريشاه  زيارا  شوند؛ مي محسوب خشکي و شوري هاي تنش

 آن ساقه و کند مي جذب خاک از را حامال و آب و بوده خاک با مستقيم

 . کند مي منتقل گياه هاي قسمت ساير به را

 

 
 بر ارتفاع بوته گیاه دارویی گشنیزهای تلفیقی آب دریا  اثر مدیریت -4شکل 
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 های تلفیقی آب دریا بر شاخص سبزینگی گیاه دارویی گشنیز اثر مدیریت -5شکل 

 

 ميه مهنشان  ،ريشه و ساقه)پارامتر دو اين طولي تغييرات بنابراين،

 ,.Jamil et al) آياد  ماي  حساب به شوري تنش به گياهان پاسخ براي

هاي گياه در برابر افزايش شوري  . کاهش رشد، يکي از واکنش2005
که افزايش شوري منجر به اختالل در  طوري باشد، به محدوده ريشه مي

هوايي هاي سمي به اندام انتقال مواد غذايي شده و منجر به انتقال يون
شود که خود دليلي بر کااهش رشاد و کااهش مااده خشاک       گياه مي

 را شوري شرايط تحت وزن خشک اندام هوايي اهشود. کش گياهي مي
 ساميت  و اي تغذياه  اخاتالالت ) شاوري  مضر اثرات از ناشي توان مي

بر   .Guo and Tang., 1999) دانست هوايي هاي اندام رشد بر  يوني
هاوايي و  اساس پژوهش برخي محققين از داليل کاهش وزن تر اندام

کاهش فتوسانتز، تخرياب غشااي    هوايي، به تبع آن وزن خشک اندام
تواند دليال کااهش    باشد، مي سلولي و کاهش آب در دسترس گياه مي

 . از داليل Sharifi et al., 2006اين صفات در اين تحقيق نيز باشد )
تواناد   کوتاه شدن يا کاهش ارتفاع گياه در شارايط تانش شاوري ماي    

و کاهش پتانسيل آب که خود دليلي بر کاهش طويال شادن سالولي    
 باا  . Enteshari and Sharifian., 2012آماس سلولي است، باشد )

 توسعه حال در هاي برگ رشد سرعت شور، محيط در گياه گرفتن قرار

 تانش  ادامه صورت در و تر آهسته جديد هاي برگ ظهور يافته، کاهش

 يافتاه،  کااهش  ها برگ فتوسنتز و تعرق اي، روزنه هدايت شده، متوقف
 شارايط  در. شود مي تشکيل تريکم هاي شاخساره و ها شاخه ها، پنجه

 نيازمناد  خاود  متابوليکي هاي فعاليت حفظ منظور به گياه شوري، تنش
 حفاظت منظور به اسمزي تنظيم نيز و اسمزي هاي کننده حفاظت توليد

 و باشد مي تخريب از ها آنزيم حفاظت نيز و سلولي غشاي هاي ينئپروت
 ديگار  و سيتوسول ها، واکوئل در ها يون اسمزي، فشار تعادل براي بايد

 مارور  باا محققين  . 1389)کافي و همکاران،  شوند انباشته ها اندامک

 اعماال  کاه  کردناد  گازارش  گياهان در شوري به تحمل هاي مکانيزم

 جانبي هاي شاخه توسعه از ممانعت هفته، چند طي شوري ماليم تنش

 شاوري  تانش  اسمزي اثر با مرتبط تغييرات اين که شود مي موجب را

ترين اثرات ظاهري گيااه   مهم . Munns and Tester., 2008) است
به تنش شوري کاهش رشد است. در اين شارايط انارژي الزم باراي    

 Maasيابد ) تنظيم يوني و اسمزي زيادتر شده و رشد گياه کاهش مي

and Hoffman., 1977تواناااد در   . ايااان کااااهش رشاااد ماااي
هااي فرعاي نماياان شاود. در باين       ظهور شاخههوايي و در  هاي اندام
ها و ساختارهاي حمايت کننده گياه در مقايسه با  هوايي، ساقههاي اندام
تري از مواد فتوسانتزي خواهناد بارد. اگرچاه ايان      ها سهم بيش برگ

اکسيدکربن نباشد ولاي   پديده ممکن است واکنش ذاتي به افزايش دي
اسات کاه غالباا در شارايط     احتماال ناشاي از افازايش ج اه گياهاان     

خصااوص در گياهاااني کااه  اکساايدکربن اتمساافر بااه سااازي دي غنااي
 . Allen., 1991شاود )  کناد، مشااهده ماي    هاي فرعي توليد مي شاخه
 در محصول   نيز اظهار داشتند که عملکرد1395لي و همکاران ) حسن

 از طرفي استفاده تناوبي .بود اختال  از مديريت تربيش تناوبي مديريت
هاوايي ذرت  وزن تار انادام   نسبي کاهش رغمآب شور و غيرشور علي

 مصرف کارآيي هاي شور،آبياري در آب ترکم اعمال دليل به اي، علوفه
که نتاي  اين تحقيق با نتاي  ايشان  يافت، به طوري افزايش آبياري آب

 عناصار  جاذب  اخاتالل در  موجاب  شوري که جاآن مطابقت داشت. از
ميرمحمدي ميبدي و ) شود مي در گياه يوني تعادل زدن برهم و غذايي
 باه  را ساقه و ها توسعه برگ و رشد کاهش توان مي  1381ياضي،  قره

. داد نسابت  شوري از ناشي اي تغذيه و اختالالت غذايي عناصر کمبود
 باشد مي پيري برگ در تسريع شوري افزايش مهم اثرات از يکي ديگر

 کلروفيل محتواي کاهش شود برگ مي پيري باعث که اصلي فاکتور و
 جملاه  از و رشد هاي ويژگ برخي از کاهش. است تنش شوري تحت

 گازارش  نياز  محققان ديگر توسط شوري خاک افزايش با برگ، تعداد

a 

b b 

c 

۰ 

۵ 
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LSD (0.05) = 1.42 
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 ترينمهم از برگ کلروفيل  .El-Hendawy et al., 2005) است شده
 مقادار  اسات،  گيااه  بر واردي محيط فشاري دهنده نشاني هاشاخص
 نسبت در تغيير باعث و ابدييم کاهش تنش تحت گياهان در کلروفيل
 تغييار  شود،يم گياه توسط نور جذب کل کاهش نتيجه در و نور جذب
 ميازان  و شده نور جذب يهايژگيو تغيير سبب برگ کلروفيل سطوح
بااه نظاار   . از طرفاي  اباد ييما  تغييار  ناور  بازتاابش  و تشعشع جذب
ميازان کلروفيل در اثر تنش به دليل افزايش وزن رساد افازايش  ماي

دهد  مخصوص برگ باشد، وقوع تنش ميزان سطح برگ را کاهش مي
ي سلول است بنابراين طاي باروز تانش باه      که ناشي از کاهش اندازه

تر در واحد وزن برگ ميزان کلروفيال نياز   هاي بيش دليل وجود سلول
 . از طرفي در اثار  Nonami and Boyer., 1990ياباد ) افازايش ماي

تار  شوري ميازان کلروفيال کااهش يافتاه کاه بادليل فعاليات بايش        
باشد. البتاه برخاي ماواد تنظايم      کلروفيالز در شرايط تنش شوري مي

هاا موجاب    ي رشاد نظيار اسيدآبسازيک، اتايلن و هترواکساين      کننده
شوند و در نتيجه غلظت اين مواد کاهش  تحريک فعاليت اين آنزيم مي

 . اعتقاد برخي از محققين بار ايان   Modhan et al., 2000د )يابن مي
است که کاهش کلروفيل برگ )شاخص سابزينگي  در شارايط تانش    

هااا نظياار آناازيم  دلياال افاازايش فعالياات برخااي آناازيم  شااوري، بااه
 ، برخاي  Rao and Rao, 1981باشاد )  ي کلروفيال ماي   کننده تجزيه

تواناد تغييار در    يديگر نيز بر ايان باورناد کاه دليال ايان کااهش ما       
ي اولياه   متابوليسم نيتروژن يا افزايش استفاده از گلوتماات )کاه مااده   

باشد  در مسير سنتز پرولين  ساخت شده از سنتز پرولين و کلروفيل مي
  .Rosa-Ibara and Maiti., 1995باشد ) مي

 

 گیری نتیجه

عملکرد بر  شور آب با آبياري رژيم چهار ثيرأت از آمده دست به نتاي 
 و عملکارد  روي بار  شوري نشان داد که و اجزاي عملکرد گياه گشنيز

داري  گياه گشنيز توده محلي گرگاان اثار منفاي معناي     عملکرد اجزاي
که افزايش شوري آب آبياري منجر به کااهش تماامي    داشت، بطوري

بررسي شد. از طرفي تيمار آبياري يک چهارم در ميان به  موردصفات 
تار باه آب   ياابي بايش  تر و امکان دسات ي خاک کمدليل اعمال شور

ترين عملکرد را در مقايسه با تيمارهااي  معمولي در اليه سطحي بيش
، تيمار يک چهارم پس از تيمار شاهدشوري مورد بررسي داشته است. 

ميازان را در  ترين بيشدرميان آب دريا و آب شيرين در تمامي صفات 
را به خاود اختصااص داده    بوته وزن تر و خشک بوته و تعداد برگ در

افزايش شوري به ميزان يک چهارم منجر به کاهش وزن تار و   .است
کاه گيااه    جاييدرصدي شد. از آن 0/61و  9/53خشک بوته به ميزان 
ها حساسيت نشان داد و عملکرد آن باه ميازان    گشنيز به تمامي رژيم

ي آن آب رو بهترين تيمار جهت آبياار  گيري کاهش يافت، از اين چشم
 کشاور،  آباي  مناابع  محادوديت  باه  توجه باشد. از طرفي با شهري مي

 شاوري  تنش جمله از محيطي هاي تنش به گياهان متحمل شناسايي

 تاا ضامن   گيرد قرار محققين مدنظر تحقيق موضوع عنوان  تواند به مي

 بتاوان  هااي خااص   مديريت تحت نامتعارف هاي آب از استفاده امکان

 .آورد بدست نيز مناسبي عملکرد
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Abstract 

Salinity is a limiting factor in agricultural production that inflicts great damages on agricultural products. In 
order to decrease or stop salinity stress, numerous methods are proposed by different researchers. One of the 
methods to reduce the damages of salinity stress is the conjunction use of fresh and seawater. The goal of this 
study was to investigation the effect of conjunctive irrigation with seawater and fresh water on yield and yield 
components of Coriander (Coriandrum sativum L.) in greenhouse condition. The research was done based on 
completely randomized design including 3 replications as pot planting in Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources during 2016. In this study, four irrigation regimes existed of (Irrigation with 
one-fourth of sea water with tap water, Irrigation with half seawater and then one more half with fresh water, 
Irrigation with three-fourth of sea water with tap water, Irrigation with tap water). The results inducted that the 
effect of different moderation of irrigation regimes on shoot fresh weight, plant height, branches number and 
chlorophylls were highly significant (P<0.01), but Leaf number per plant and shoot dry weights were significant 
at 5 percent levels (P<0.05). The highest amount of shoot fresh weight (10.3 gr), shoot dry weight (1.87 gr) and 
Leaf number (15) was measured at irrigation by tap water. The result showed that the one-fourth seawater and 
tap water irrigation regime compared to other regimes after control regimes had the highest of all of them 
properties. Increased one-fourth of seawater has resulted to decreasing of shoot fresh and dry weight 53.9 and 
61.0 percent, respectively. 

 
Keywords: Chlorophylls, Conjunctive Irrigation with seawater moderation, Coriander, Evaporation pan (A 

class), Salinity stress 
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