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  چکیده
مــدیریتی  هــايیکی از روش خواهند بود. دریا یر آبهاي نامتعارف نظتوجه به محدودیت آب شیرین، کشاورزان مجبور به استفاده از آب اب

و تــأثیر هــر  و معمــولی دریاو معمولی است. هدف این تحقیق، بررسی روش تلفیق آب  دریا، تلفیق آب نامتعارفهاي استفاده از آب براي
تکرار  سهتصادفی با  ب طرح کامالًبود. آزمایش در قال ).Anethum graveolens Lگیاه دارویی شوید (رژیم روي عملکرد و اجزاي عملکرد 

 منظــور ایــن بــراي. اجــرا شــدکشت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  هبر پای
ریــا و آب سوم در میان حجمی، نیم در میــان حجمــی و یــک در میــان آب د، یک50:50اختالط  ،شاهد( سطح پنج شامل هاي تلفیقیرژیم

کــامالً  تعداد چتر در چترك و وزن هزار دانه ،تعداد چتر در بوته صفات برهاي آبیاري رژیم که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا. بود شهري)
0دار بوده معنی 01(P / )0درصــد  تعداد دانه در بوته و چتــر در ســطح پــنج، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ در بوته بر ، ولی 05(P / ) 
ســوم یــکرژیم اعمالی، رژیم آبیاري  پنجدر میان  تمامی صفات با افزایش میزان شوري کاهش یافت، از طرفی نتایج نشان داد .بود داریمعن

ك در چتــر، تعــداد دانــه در تعداد چتر در بوته، تعداد چتــر، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ در بوتهمعمولی از نظر در میان آب دریا و آب 
ســوم در میــان، نــیم در میــان، تیمار متناوب یک داشته است.پس از تیمار شاهد را  میزانبیشترین  بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه در چتر

  .درصدي وزن هزار دانه شد 1/65و  1/30، 0/19، 6/13متناوب یک در میان و اختالط آب شور دریا منجر به کاهش 
  
  
  
  وزن هزاردانه ا،یآب در تیریمد د،یآب نامتعارف، تعداد چتر در بوته، شو :يدیکل يهاژهوا
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  مقدمه
 ، یکی از علل اصــلی کــاهششیرین کمبود آب اینکه با توجه به

اعمــال  بــا( از منــابع آب شــور استفادهعملکرد در کشور است، 
ریــزي برنامه مدیریت صحیح ضمن حفظ پایداري کشاورزي در

محدودیت خاك  بیش از پیش مورد توجه است. )آبیاري گیاهان
ا هو منابع آب شیرین در کشور باعث شده تا بسیاري از پژوهش

  ی استفاده از آب و خاك شور بپردازد. سنجامکانبه 
عنوان یک تنش غیرزنده که در مناطق وسیعی تنش شوري به

کــه عامــل  محیطی اســت هايتنش جمله از دنیا وجود دارد، از
 روي تأثیرگــذاري نظــر از کاهش رشد و تولید گیاهــان اســت و

موانع ترین شوري یکی از مهم .است اهمیت زئحا بسیار گیاهان
در تولید محصوالت زراعی و باغی در بسیاري از نقاط دنیــا بــه 

). از جملـــه 7خشـــک اســـت (ویـــژه منـــاطق خشـــک و نیمه
تــوان بــه کــاهش گیاهــان می رويترین اثــرات شــوري عمومی

که در گیاهان تحت تــنش طوريسرعت رشد گیاه اشاره کرد، به
یــز کمتــر هــا نتر بوده و غالباً تعــداد برگها کوچکشوري برگ

). افزایش شوري منجر به کاهش طول و حجم ریشــه 17است (
  ).37شود (گیاهان می

) نشــان داد 4نتایج تحقیق دست برهان و قاسمی گلعــذانی (
که ارتفاع بوته شوید بــا تشــدید تــنش شــوري کــاهش یافــت، 

 12و  8، 4هاي که میانگین ارتفــاع بوتــه تحــت شــوريطوريبه
درصــد کمتــر از  7/17و  7/6، 8/4ب ترتیزیمنس بر متر بهدسی

تیمار شاهد بود. با این حال، اثر شوري روي قطر ســاقه، تعــداد 
دار نبــود. نتــایج هاي جانبی و تعداد چتــر در بوتــه معنــیشاخه

خوبی در توانــد بــهدهــد کــه گیــاه شــوید میحاصــل نشــان می
زیمنس بــر متــر رشــد دســی 12هایی با هدایت الکتریکــی خاك

منظور . در تحقیقــی دیگــر بــهکندد چتر کافی تولید کرده و تعدا
بررسی اثر شوري روي شوید نتایج نشان داد که در شوري پــنج 

درصد کاهش یافته و  50زنی به میزان زیمنس بر متر جوانهدسی
شود. تولید دانه نیز زیمنس بر متر متوقف میدسی 35در غلظت 

ــنج دســی ــه و در شــوردر شــوري پ  28ي زیمنس کــاهش یافت
آزاد و ). در تحقیقی نــورانی38زیمنس بر متر متوقف شد (دسی

منظور بررسی اثر ســطوح مختلــف شــوري ) به29باقري (حاجی
ــفر( ــد) میلی 100و  75، 50، 25، ص ــدیم کلری ــوالر س  رويم

هاي فیزیولوژیک گیاه شــوید نشــان دادنــد کــه افــزایش ویژگی
خشک گیــاه،  دار کلروفیل کل، وزنشوري منجر به کاهش معنی

سطح برگ و پتاسیم برگ کاهش یافت ولی سدیم و کلر افزایش 
  یافت.

منظور بررسی اثر سطوح مختلف ) به15پور درویشی (حسن
زیمنس بر متر) بــر صــفات دسی 10و  8، 6، 4، 2شوري (صفر، 

کمی و کیفی بذور گیاه دارویی شوید نشان دادنــد کــه افــزایش 
زنی شــد، جوانــه شــوري منجــر بــه کــاهش درصــد و ســرعت

زنی مربوط به تیمار شــاهد بــا که بیشترین درصد جوانهطوريبه
) در تحقیقی نشــان داد کــه 42درصد بود. زهتاب سلماسی ( 79

 5/12و  10، 5/7، 5، 5/2ســـطوح مختلـــف شـــوري (صـــفر، 
زیمنس بر متر سدیم کلریــد) منجــر بــه کــاهش درصــد و دسی

مهر ی دیگر ســتایشزنی گیاه شوید شد. در تحقیقسرعت جوانه
، 50، 25منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوري (صفر، ) به36(

هاي فیزیولوژیکی موالر سدیم کلرید) بر واکنشمیلی 100و  75
در گیاه گشنیز نشان داد که افزایش شوري منجر به کاهش میزان 

و کل برگ شد، از طرفی افزایش شوري منجر بــه  a ،bکلروفیل 
ل و آنزیم کاتاالز اندام هوایی و ریشه شد. کاهش پروتئین محلو

) نشان دادند که افزایش شــوري 10گلعذانی و همکاران (قاسمی
طور نسبی منجر به افزایش عملکــرد گــل، درصــد و عملکــرد به

دار نبود. از اسانس گیاه دارویی شوید شد، ولی این افزایش معنی
ي طرفی ایشان نشان دادند که شــوید گیــاهی متحمــل بــه شــور

زیمنس بر متر کشت دسی 12هاي تا تواند در شورياست و می
) نشان داد که افزایش شوري منجــر بــه کــاهش 5شود. دریادل (

وزن خشک اندام هوایی و ریشه، طول ساقه، طول ریشه اصــلی 
مهر و و کلروفیــل کــل گیــاه گشــنیز شــد. در تحقیقــی ســتایش

ش شوري منجــر ) نشان دادند که افزای35زاده بهابادي (اسماعیل
به کاهش کلروفیل کل برگ، تعداد بــرگ، طــول و وزن خشــک 

  ریشه و ساقه گیاه گشنیز شد.
تلفیــق  منظور بررســی ســه روش) به21لیاقت و اسماعیلی (
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گیــاه ذرت  رويآب شور و غیر شور، آزمایشی با چهــار تیمــار 
(در هــر  تیمارهاي مورد بررسی شامل نیم در میــان ند.کرداجرا 

و نیمی دیگر بالفاصــله  ري نیمی از آبیاري با آب شورنوبت آبیا
، یک در میان (یک نوبت آب شــور )نفوذ با آب غیر شور بعد از

و نوبت دیگر آب غیر شور)، آبیاري با اختالط آب شور، آبیاري 
با آب غیر شور) بود. نتــایج نشــان داد، تیمــار نــیم در میــان در 

میان) داراي عملکرد  (مخلوط و یک در مقایسه با دو تیمار دیگر
بیشتري (از لحاظ وزن دانه و وزن ماده خشــک و نیــز رانــدمان 

بررسی ســه روش  به )40مصرف آب) بود. زارعی و همکاران (
الگــوي توزیــع شــوري در  رويتلفیــق آب شــور و غیــر شــور 

ند، بر مبناي این تحقیق، کرد پروفیل خاك پرداختند. آنها گزارش
عمق شرایط بهتــري را  کم گیاهان تیمار یک در میان براي رشد

هاي عمیق کند ولی تیمار مخلوط براي گیاهان با ریشهفراهم می
منظور بررسی تــأثیر ) به32تر است. رشیدي و همکاران (مناسب

هاي کمــی و کیفــی زیتــون شاخص رويرژیم تلفیقی آب شور 
هاي تلفیقی آب شور بر تعداد بــرگ، رشــد نشان دادند که رژیم

ن تر ســاقه، وزن خشــک ســاقه، وزن خشــک ریشــه، طولی، وز
هدایت الکتریکی، کلر، پتاسیم و سدیم برگ در ســطح احتمــال 

دار شد، ولی بر وزن تر ریشه، قطر ساقه و طول یک درصد معنی
دار شد. از طرفی بیشترین رشــد درصد معنی پنجریشه در سطح 

وري اعمــال شــ دلیلبــهکه  زیتون در تیمار نیم در میان بود گیاه
  کمتر است.

هاي شـور (زیرزمینـی) و شــیرین ) اثر تلفیق آب3چاودري (
هاي مختلــف روي هاي سطحی) در اراضی شور با مــدیریت(آب

خاك و گیاه را بررسی کرد. نتایج ایــن مطالعــات نشـــان داد کـــه 
اي و هــاي شــور و شــیرین (مخلـــوط، متنـــاوب دورهتلفیـق آب

ر اصــالح اراضــی باعــث افــزایش متنـاوب یـک در میان) عالوه ب
هـا و عملکـرد محصول شده است. ماالش و همکاران تراکم بوته

) اثر رژیم آبیاري متنـاوب و مخلـوط را بـا دو روش آبیـاري 33(
فرنگی بررسی کردنــد. آنهــا گیـاه گوجه رويشـیاري و قطـرهاي 

به این نتیجـه رسـیدند کـــه بیشـــترین بــازده از ترکیــب سیســتم 
 40درصـــد آب شــیرین و  60اي و مخلـوط بـــا نســـبت ـرهقط

ایشان در تحقیق دیگري گــزارش  .آیدمی دستبهدرصد آب شور 
فرنگی کردند که مدیریت اختالط، رشد و عملکرد محصول گوجه

 رويدهد. در تحقیقی دیگــر را بهتر از مدیریت تناوبی افزایش می
هــاي ند کــه رژیم) نشان داد33گیاه زرشک، رشیدي و همکاران (

تلفیقی آب شور بر هدایت الکتریکی، کلر، پتاسیم و سدیم بــرگ، 
تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ در سطح احتمال یــک درصــد 

  دار شد.معنی
بر کاهش میزان شــاخص ســبزینگی گزارشات متعددي مبنی

تــوان بــه کــاهش میــزان تحت تنش شوري وجــود دارد کــه می
فرنگی در ي مختلــف گوجــههــاشاخص سبزینگی برگ در رقم

) 19زاده حقیقــی (کــاظم). 6شرایط تنش شــوري اشــاره کــرد (
 ايعلوفــه ســورگوم رقــم 9زنی جوانــه منظور بررسی مرحلــهبه

و  6500، 3000هاي سطوح مختلف شوري شامل (غلظت تحت
و  پتاســیم و ســدیم کلــرور هــايگــرم در لیتــر نمکمیلی 1000
الط آب دریــاي خلــیج درصــد اخــت 5/8و  4/5، 3هــاي غلظت

 تیمارهــاي در شــده کشــت ارقــام کــه دادنــد فارس) بود، نشان
 درصــد در داريمعنــی کــاهش شــده، دریاي رقیــق آب مختلف
 زنیجوانه درصد کاهش دامنه ولی دادند نشان خود از زنیجوانه
 کلرورسدیم خالص امالح مشابه هايالکتریکی هدایت به نسبت

بوده است. کاهش رشد و  ري همراهبیشت اُفت با کلرورپتاسیم، و
گزارشات حــاکی از  بیشترعملکرد بستگی به غلظت نمک دارد. 

آن است که شوري باعث کــاهش رشــد و تولیــد مــاده خشــک 
). تأثیرات سطوح مختلف شوري آب آبیاري 27شود (گیاهان می

زیمنس بــر متــر) بــر خصوصــیات دســی 16و  12، 8، 4(صفر، 
ذایی و متابولیسم برگ زیــره ســبز عملکرد گیاه، جذب عناصر غ

 هشــتدر آزمایشی گلدانی مورد مطالعه قــرار گرفــت. شــوري 
زیمنس بر متر یا باالتر، عملکرد دانه، جذب عناصر غــذایی دسی

داري کــاهش داد. طور معنــیهــاي بــرگ را بــهو اغلب متابولیت
نتایج نشان داد که تأثیرات مخرب افزایش شــوري بــر وضــعیت 

دهــی بــارزتر از بولیسم آن معموالً در مرحلــه گــلآب گیاه و متا
  ).9اي بود (مرحله گیاهچه
که اثر تنش شــوري در گیاهــان مختلــف و علــت از آنجایی
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  . خصوصیات شیمیایی آب آبیاري مورد استفاده1جدول 

  کیفیت آب
  ترکیبات شیمیایی

SAR Cl- 

(meq/L) 
Na+ 

(meq/L) 
K+ 

(meq/L) 
Ca+2 

(meq/L) 
Mg+2 

(meq/L) 
SO4-2 

(meq/L) 
HCO3 - 

(meq/L) 
EC25

# 

(dS/m) 
pH  

  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 دریا

# 25EC   گراددرجه سانتی 25هدایت الکتریکی آب در دما  
  

رو این پــژوهش بــا رشد در گیاهان متفاوت است از اینکاهش 
هاي تلفیقی آب دریــا بــر عملکــرد و اجــزاي ف اثر مدیریتهد

ســنجی اســتفاده از آب دریــا بــراي عملکرد گیاه شــوید و امکان
 کشت این گیاه در استان گلستان انجام شد.

  
  هامواد و روش

گلخانه تحقیقــاتی گــروه مهندســی  در 1395سال  در تحقیق این
ا طــول آب دانشگاه علوم کشاورزي و منــابع طبیعــی گرگــان بــ

و  دقیقــه 51 و درجه 36 عرض ،دقیقه 16 و درجه 54 جغرافیایی
 نــام بــا شــبت یــا گیاه شوید رويمتر از سطح دریا  3/13ارتفاع 
  Apiaceaeخــانواده به ) متعلق.Anethum graveolens Lعلمی (

 در قالــب طــرح کــامالً آزمــایش مــذکورد. شــ)، اجرا 41و  16(
ت گلــدانی در شــرایط کشــ تکــرار بــر پایــه ســهو در  تصــادفی
 طــول در گلخانــه در دمــا حــداکثر و . حداقلشداي اجرا گلخانه
 میزاننــور بــه و گرادســانتی درجــه 25 الــی 14 حــدود روزشبانه

. در گلخانــه مــذکور از شــد فــراهم لــوکس 12000 الــی 8000
سرمایش و از سیســتم بخــاري گــازي  برايسیستم پوشال پنکه 

شامل  پنج سطح در آبیاري ارهايتیم گرمایش استفاده شد. براي
1Wفصــل طــول تمــام در شــهري آب بــا آبیاري( شاهد : تیمار 

یــک آبیاري نوبت هر در(سوم در میان حجمی : یک2W ،)رشد
 با نفوذ از بعد بالفاصله بقیه و دریا آب با سوم حجم آب آبیاري

 آبیــاري نوبــت هــر در( میــان حجمــی در : نیم3Wشهري)،  آب
 بعد بالفاصله دیگر نیمی و دریا آب با آبیاريحجم آب  از نیمی

 آب و دریــا آب اخــتالط : تیمــار4W شــهري)، آب بــا نفــوذ از
 : تیمار5W و) شهري آب با دریا آب درصد 50 اختالط( شهري

 آب باریک میان، در یک صورتبه آبیاري(حجمی  میان در یک
 دنش برگی چهار همرحل از بود و )شیرین آب با دیگر بار و دریا
شد. خصوصیات شــیمیایی آب دریــا و شــهري در  اعمال هابوته

 ارائه شده است. )1(جدول 

 50مزرعــه بــا نســبت  از خاك مرکبی نمونه کاشت، از قبل
گاوي درصد کود  30درصد خاك (که از قبل سرند شده بود)، 

ی هاي فیزیکتجزیه براي و ددرصد پرلیت تهیه ش 20و  پوسیده
آبیــاري و زهکشــی انتقــال داده  یشگاهآزما به شیمیایی خاك و

متــري عبــور میلی دواز الک  شدنها بعد از خشک نمونه شد.
خــاك از روش هیــدرومتري اســتفاده  بافتداده و براي تعیین 

قابلیت هدایت الکتریکی خاك در عصاره گــل اشــباع بــه  شد.
خاك در گل اشباع بــا  اسیدیته سنج الکتریکی وهدایت هوسیل

اي ، چگالی ظاهري خاك بــه روش اســتوانهمتر pHاستفاده از 
(در مزرعه)، نیتروژن کود گاوي با اســتفاده از روش کجلــدال، 

گیري انــدازهفتــومتري سدیم و پتاسیم با استفاده از روش فلیم
ابتدا کود گاوي مورد استفاده در معرض هوا شک شده و  شد.

وجــه متري عبور داده شد، پس از آن با تمیلی دوسپس از الک 
به اینکه کود گاوي مورد استفاده در ایــن طــرح داراي شــوري 

 هــدایت قابلیت کاهش براي باال و نیتروژن نیتراتی زیادي بود،
 منظــورشــد. بــدین یآبشــوی کودها نیتراتی، نیتروژن و الکتریکی

 مقطر آب آن وزن برابر 10 و توزین گاوي کود مشخصی مقدار
 آب بــه آلــی کــود 10 بــه یــک برابر آبشویی شد (نسبت اضافه

. سپس شود خارج ظرف پایین از آب تا شد داده اجازه مقطر) و
 بــه فســفر. شدند هوا خشک معرض در شده آبشویی کودهاي
 انجــام روش مشابه) کجلدال( کل نیتروژن وانادات، زرد روش
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 . برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش2جدول 

  نیتروژن  فسفر  پتاسیم
pH 

 رطوبت وزنی (%)  چگالی ظاهري  الکتریکی هدایت
  بافت خاك

)mg/kg(  )%(  )1-m dS( )3-cm g( حد ظرفیت زراعی  حد پژمردگی دائم 

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

 
 . برخی خصوصیات شیمیایی کود مورد استفاده3جدول 

  pH نوع کود
EC 

  ترکیبات شیمیایی  
 N  P K 

(dS/m)   )%( 

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

خصوصــبات شــیمیایی و  .شــدند گیريانــدازه خــاك براي شده
و خصوصیات شیمیایی کود مــورد  )2(فیزیکی خاك در جدول 

با توجه به اینکه پژوهش  ارائه شده است. )3(استفاده در جدول 
و  20گلدان به قطر  12کشت گلدانی بود در ابتدا  همذکور بر پای

. شــدتهیــه  ،که داراي زهکش انتهایی بودند مترسانتی 30ارتفاع 
 پالســتیکی هايگلدان پس از تهیه محیط کشت مرکب، آن را به

شــرایط  تــا کــرده بررسی را هاگلدان وزن ترازو با و داده انتقال
ها بــه یــک نســبت از کــه تمــامی گلــدانطوريهیکسان باشد (ب

 کــف در ابتــدا کــه اســت ذکــر بــه الزم ترکیب خاك پر شوند)،
 براي فیلتر عنوانبه سنگریزه از ايالیه یکسان صورتبه هاگلدان
 بــاالیی مترســانتی پــنج و شــد داده قرار تهویه و زهکشی بهبود
 بقیــه و شــد گرفته نظر در خالی آبیاري اعمال منظوربه هاگلدان
 یريجلــوگ بــراي. شدند پر مرکب خاك از هاگلدان خالی حجم

به وزن مخصوص ظــاهري  یدنخاك در گلدان و رس از نشست
یهو در ال یجیتدر صورتبه گلدان خاك مزرعه، پر کردن خاك

 بــین از منظوربه همراه با کوبش انجام شد. متريیهاي پنج سانت
 کــرده اشباع شهري آب با را هاگلدان محیط کشت شوري، بردن

ر د .شــود خــارج آن هــايزهکش از آب کــه شــد داده اجازه و
متري سانتی دوبذر گیاه شوید در عمق  10، 1395آذر  10تاریخ 

اي برگچــه چهارکه پس از رسیدن به مرحله طوريهکشت شد، ب
 آبیاري بوته تقلیل یافت. دور چهارها در هر گلدان به تراکم بوته

 از اســتفاده بــا متغیــر بــود کــه آبیاري عمق و ثابت طرح این در

تا مرحله استقرار گیاه، آبیــاري  .شد تعیین A کالس تبخیر تشت
بــر تمام تیمارها به یک مقدار مشابه، با استفاده از آب شــهري و 

انجام شــد و ســپس  Aمیزان تبخیر از سطح تشت کالس  اساس
نیــاز آبــی  بر اساساعمال تیمارها صورت پذیرفت. دور آبیاري 

 با هرز هايعلف وجینگیاه یک روز در میان در نظر گرفته شد. 

معیــار برداشــت در ایــن  .شد انجام مرحله چهار طی در و دست
 10فصل فیزیولوژیک گیاه شوید بود و در تاریخ  بر اساسطرح 

بري شده و به آزمایشــگاه منتقــل شــد. گیاهان کف 1395اسفند 
تمامی گیاهــان  براي شده برداشت زراعی و فیزیولوژیکی صفات

وتــه، تعــداد در ب بــرگ تعــداد بوته در هر گلدان) شــامل چهار(
شاخه فرعی، تعداد چتر در بوته، تعداد چتــرك در چتــر، تعــداد 

 انتهــا در دانه در بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه در چتــر بــود.

 قــرار تحلیــل و تجزیــه مــورد SAS (ver. 9.0)افزار نرم با نتایج

در ســطح  LSDها با اســتفاده از آزمــون مقایسه میانگین .گرفت
  .شد انجام احتمال پنج درصد

  

  نتایج و بحث
تعــداد  صفات داد که نشان هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 ســطح چتر در بوته، تعداد چترك در چتر و وزن هــزار دانــه در
یک درصد و تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه جانبی در  احتمال

بوته، تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در چتر در ســطح احتمــال 
  ).4(جدول  شد داردرصد معنیپنج 
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  تجزیه واریانس عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه شویدنتایج . 4جدول 

  منابع
  تغییرات

  درجه
آزادي

  میانگین مربعات
  تعداد برگ
 در بوته

  تعداد شاخه
  جانبی در بوته

  تعداد چتر
  در بوته

  تعداد چترك
  در چتر

  تعداد دانه
  در بوته

  وزن هزار
  دانه

  تعداد دانه
  چتر در

 * 2092/7 ** 18/14 * 77935/9 ** 101/8 ** 6/8 * 5/9 * 28/5 4  رژیم آبیاري

6/2 10  خطا  4/0  3/0  6/0  8/179  02/0  5/38  

 (%) ضریب تغییرات
 

5/6  6/17  9/12  6/5  8/4  2/3  2/7  

  دارغیر معنی ns و پنج درصد سطح در دارمعنی: *یک درصد،  سطح در داريمعنی: **
  

  
  هاي مختلف آب دریا بر تعداد برگ در بوتهر مدیریت. اث1شکل 

درصــد مقایســه  پــنجداري در ســطح هاي معنیو ... بیانگر گروه a ،bحروف 
ترتیب بیانگر آب شهري، یــک ســوم در میــان، به W5تا  W1 .استها میانگین

  است. نیم در میان، اختالط و یک در میان آب دریا و شهري

  
 مختلف آب دریا بر تعداد شاخه جانبی در بوتــههاي . اثر مدیریت2شکل 

داري در ســطح پــنج درصــد مقایســه هاي معنیو ... بیانگر گروه a ،bحروف 
ترتیب بیانگر آب شهري، یــک ســوم در میــان، به W5تا  W1ها است. میانگین

  نیم در میان، اختالط و یک در میان آب دریا و شهري است.
  

  تعداد برگ در بوته
داد که بیشترین تعداد  نشان )1(شکل  بر اساسها انگینمقایسه می

عدد و کمترین  0/12برگ مربوط به تیمار آبیاري با آب شهري با 
عــدد در تیمــار اخــتالط آب دریــاي خــزر بــا آب  0/4مقــدار بــا 

در میان آب شــور و  سومیکمعمولی مشاهده شد. از طرفی تیمار 
گیاه ایجاد  رويمتري نسبت به سه تیمار دیگر اثر منفی ک غیرشور

آبــادي و همکــاران کرد. نتایج این تحقیق با نتایج مستشفی حبیب
  آفتابگردان مطابقت داشت. روي) ۲۵(
  

  تعداد شاخه جانبی در بوته
نشــان داد کــه بیشــترین  )2(شــکل  بر اساسها مقایسه میانگین

 3/5تعداد شاخه فرعی مربوط به تیمار آبیاري با آب شــهري بــا 
عدد در تیمــار اخــتالط آب دریــاي  7/1رین مقدار با عدد و کمت

خزر با آب معمولی مشاهده شد. الزم به ذکر است که تیمارهاي 
شور از نظر تعداد میان و نیم در میان آب شور و غیردر  سومیک

داري با یکدیگر نداشــت. از شاخه جانبی در بوته اختالف معنی
اختالف  غیرشورطرفی تیمار یک در میان و اختالط آب شور و 

در میــان و نــیم در  سومیکداري با یکدیگر نداشت. تیمار معنی
نسبت بــه دو تیمــار دیگــر اثــر منفــی  غیرشورمیان آب شور و 

 نــدکرد گزارش) ۲۲و هافمن ( مسگیاه ایجاد کرد.  رويکمتري 
 و فرعــی هــايشــاخه تعــداد ساقه، رشد کاهش باعث شوري که

که نتایج این تحقیق با نتایج طوريه، بشودمی مرکبات در هاپنجه
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  هاي مختلف آب دریا بر تعداد چتر در بوته. اثر مدیریت3شکل 

داري در ســطح پــنج درصــد مقایســه هاي معنیو ... بیانگر گروه a ،bحروف 
ترتیب بیانگر آب شهري، یــک ســوم در میــان، به W5تا  W1ها است. میانگین

  آب دریا و شهري است. نیم در میان، اختالط و یک در میان

  
  هاي مختلف آب دریا بر تعداد چترك در چتر. اثر مدیریت4شکل 

داري در ســطح پــنج درصــد مقایســه هاي معنیو ... بیانگر گروه a ،bحروف 
ترتیب بیانگر آب شهري، یــک ســوم در میــان، به W5تا  W1ها است. میانگین

  ري است.نیم در میان، اختالط و یک در میان آب دریا و شه

  
توانــد تفــاوت در جــنس ایشان مطابقت نداشت و دلیل آن می

گیاه و آستانه تحمل بیشتر گیاه شوید نســبت بــه مرکبــات بــه 
ترین اثرات ظاهري گیاه به تنش شــوري ). مهم4شوري باشد (

کاهش رشد است. در این شرایط انرژي الزم براي تنظیم یونی 
). ایــن 22یابــد (می و اسمزي زیادتر شده و رشد گیاه کــاهش

ــد می ــاهش رش ــدامک ــد در ان ــور توان ــوایی و در ظه هاي ه
ها هاي هوایی، ساقههاي فرعی نمایان شود. در بین اندامشاخه

هــا ســهم و ساختارهاي حمایت کننده گیاه در مقایسه بــا برگ
بیشتري از مواد فتوسنتزي خواهنــد بــرد. اگرچــه ایــن پدیــده 

اکسیدکربن نباشد ولی ممکن است واکنش ذاتی به افزایش دي
ه غالباً در شــرایط احتماالً ناشی از افزایش جثه گیاهان است ک

خصوص در گیاهــانی کــه اکسیدکربن اتمسفر بهسازي ديغنی
 و ). مــونس1شود (کند، مشاهده میهاي فرعی تولید میشاخه

 گیاهــان در شــوري بــه تحمل هايمکانیزم با مرور )26تستر (
 هفته، چند طی در شوري مالیم تنش که اعمال کردند گزارش
 ایــن که شودمی موجب را بیجان هايشاخه توسعه از ممانعت
از طرفی نتایج  .است شوري اسمزي تنش اثر با مرتبط تغییرات

 روي) 14این تحقیق با نتایج تحقیقات حسنی و امیــد بیگــی (
  ریحان مطابقت داشت.

  تعداد چتر در بوته، تعداد چترك در چتر و تعداد دانه در چتر
یشــترین نشــان داد کــه ب )3(شــکل  بر اساسها مقایسه میانگین

 3/6میزان تعداد چتر مربوط به تیمار آبیــاري بــا آب شــهري بــا 
عدد در تیمــار اخــتالط آب دریــاي  7/2عدد و کمترین مقدار با 

خزر با آب معمولی مشاهده شد. الزم به ذکر است که تیمارهاي 
شور از نظر م در میان و اختالط آب شور و غیریک در میان و نی

داري نداشت. از طرفــی تیمــار معنیتعداد چتر در بوته اختالف 
در میان آب شور و غیرشور نسبت به سایر تیمارها اثــر  سومیک

دریــا  که افزودن آبطوريبه گیاه ایجاد کرد، رويمنفی کمتري 
  درصــدي 4/25دار منجــر بــه کــاهش معنــی ســومیکمیــزان بــه

  

تعداد چتر در بوته نسبت به تیمار شاهد شد ولی تیمارهــاي 
ان و یک در میان و اختالط آب شور و شیرین منجر به نیم در می
درصدي تعداد چتــر در بوتــه شــد.  1/57و  4/52، 6/47کاهش 

نشــان داد کــه بیشــترین  )4( شــکل بر اساسها مقایسه میانگین
تعداد چترك در چتر مربوط به تیمار آبیــاري بــا آب شــهري بــا 

ط آب عــدد در تیمــار اخــتال 3/6عدد و کمترین مقدار با  7/20
در میــان  سومیکدریاي خزر با آب معمولی مشاهده شد. تیمار 

 روينسبت به سه تیمار دیگر اثر منفی کمتــري  غیرشورشور و 
در میــان آب شــور و  سومیککه تیمار يطوربهگیاه ایجاد کرد، 
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  هاي مختلف آب دریا بر تعداد دانه در چتر. اثر مدیریت5شکل 
داري در ســطح پــنج درصــد مقایســه هاي معنیهو ... بیانگر گرو a ،bحروف 
ترتیب بیانگر آب شهري، یــک ســوم در میــان، به W5تا  W1ها است. میانگین

  .نیم در میان، اختالط و یک در میان آب دریا و شهري است.

  
  هاي مختلف آب دریا بر تعداد دانه در بوته. اثر مدیریت6شکل 
داري در ســطح پــنج درصــد مقایســه هاي معنیو ... بیانگر گروه a ،bحروف 
ترتیب بیانگر آب شهري، یــک ســوم در میــان، به W5تا  W1ها است. میانگین

  نیم در میان، اختالط و یک در میان آب دریا و شهري است.
  

درصــدي تعــداد چتــرك در چتــر  5/16شیرین منجر به کــاهش 
) بیشترین تعداد دانــه 5نسبت به تیمار شاهد شد. مطابق شکل (

عــدد و  7/127چتر مربوط به تیمار آبیاري با آب شــهري بــا  در
بــا عدد در تیمار اختالط آب دریاي خزر  6/31کمترین تعداد با 

داري تحــت معنــی طوربــهآب معمولی بود. تعداد دانه در چتــر 
تأثیر تنش شوري قــرار گرفــت و در شــرایط آبیــاري بــا تیمــار 

هش یافــت. از درصد کــا 6/26در میان نسبت به شاهد  سومیک
 غیرشورطرفی بین تیمارهاي یک در میان و اختالط آب شور و 

دار آماري وجود نداشت. تیمارهاي نیم در میــان و اختالف معنی
، 6/35یک در میان و اختالط آب شور و شیرین منجر به کاهش 

درصدي تعداد دانه در چتر شد. نتایج این تحقیــق  3/75و  8/46
ــان ــایج معصــومی زواری ــا نت آنیســون  روي) 24و همکــاران ( ب

مطابقت داشت. شوري از طریق کاهش پتانسیل اســمزي خــاك 
)، اثر سمیت یونی و کاهش جذب مــواد غــذایی الزم بــراي 31(

) بــر رشــد و وزن خشــک 30گیاهان و افزایش مصرف انرژي (
میــزان رشــد گذارد. تعــداد چتــر در گیــاه بــهگیاه تأثیر منفی می

و کاهش رشد رویشــی در اثــر تــنش  رویشی گیاه بستگی داشته
شــود. شــوري از شوري منجر به کاهش تعداد چتــر در گیــاه می

طریق جلوگیري از رشد و نمو طبیعی چترها، تعداد دانه در چتر 
منجــر بــه  درنهایتدهد. کاهش تعداد دانه در چتر را کاهش می

شود. اثرات سمی ناشی از تجمــع نمــک کاهش عملکرد گیاه می
ي شوري نقش مهمی در تعداد دانه در چتــر ایفــا در سطوح باال

توانــد کند و همچنین این کاهش در عملکــرد در مرحلــه، میمی
  ).11ها نیز باشد (علت تنش آبی ناشی از شوري پرشدن دانهبه
  

  تعداد دانه در بوته
دهنده این است که بیشترین میزان تعداد دانه در نشان )6(شکل 

عــدد و  7/520ري بــا آب شــهري بــا بوته مربوط به تیمــار آبیــا
عدد در تیمار اختالط آب دریاي خزر بــا  0/79کمترین مقدار با 

آب معمولی مشاهده شد. الزم به ذکر است که تیمارهاي یک در 
از نظر تعــداد دانــه در بوتــه  غیرشورمیان و اختالط آب شور و 

 دار آماري با یکدیگر نبود. از بین تیمارهــايداراي اختالف معنی
در میــان  ســومیکمورد بررسی در مقایسه با تیمار شاهد، تیمار 

نسبت به سایر تیمارهــا اثــر منفــی کمتــري  غیرشورآب شور و 
میــزان کــه افــزودن آب دریــا بــهيطوربه گیاه ایجاد کــرد، روي
درصدي تعــداد دانــه در  4/25دار نیمنجر به کاهش مع سومیک
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  ا بر وزن هزار دانههاي مختلف آب دری. اثر مدیریت7شکل 

داري در ســطح پــنج درصــد مقایســه هاي معنیو ... بیانگر گروه a ،bحروف 
ترتیب بیانگر آب شهري، یــک ســوم در میــان، به W5تا  W1ها است. میانگین

  نیم در میان، اختالط و یک در میان آب دریا و شهري است.

  
و یک بوته نسبت به تیمار شاهد شد ولی تیمارهاي نیم در میان 
، 6/47در میان و اختالط آب شور و شــیرین منجــر بــه کــاهش 

درصدي تعداد دانه در بوته شد. شوري از طریــق  8/84و  4/52
 را چتــر جلوگیري از رشد و نمو طبیعی چترهــا تعــداد دانــه در

 بــه منجــر درنهایــت چتــر دانــه در تعداد دهد. کاهشمی کاهش
 نمــک تجمــع از سمی ناشی اثرات .شودمی گیاه عملکرد کاهش

 ایفــا چتــر دانه در تعداد در مهمی نقش شوري باالي سطوح در
 از ناشی تنش آبی علتبه تواندمی کاهش این همچنین و کندمی

). نتایج این تحقیق 27باشد ( نیز هادانه پرشدن مرحله در شوري
زیره سبز و توفیق و نوگــا  روي) 27زاده (با نتایج تحقیقات نبی

  بز مطابقت داشت.زیره س روي) 39(
  

  وزن هزار دانه
دهنده این است که بیشترین میــزان وزن هــزار نشان )7(شکل 

گرم و کمترین  6/6دانه مربوط به تیمار آبیاري با آب شهري با 
گرم در تیمــار اخــتالط آب دریــاي خــزر بــا آب  2/2مقدار با 

، سومیکمعمولی مشاهده شد. الزم به ذکر است که تیمارهاي 
از نظر وزن هــزار دانــه  غیرشوردر میان آب شور و  نیم و یک

ــی ــین داراي اخــتالف معن ــود. از ب ــا یکــدیگر نب ــاري ب دار آم

تمیارهاي مــورد بررســی در مقایســه بــا تیمــار شــاهد، تیمــار 
نسبت به ســایر تیمارهــا  غیرشوردر میان آب شور و  سومیک

که افــزودن آب يطوربه گیاه ایجاد کرد، روياثر منفی کمتري 
درصــدي  6/13دار منجر به کاهش معنی سومیکدریا به میزان 

وزن هزار دانه نسبت به تیمار شاهد شد ولی تیمارهاي نیم در 
میان و یک در میان و اخــتالط آب شــور و شــیرین منجــر بــه 

درصدي وزن هزار دانه شد. نتایج  1/65و  1/30، 0/19کاهش 
زیــره ســبز  روي) 2این تحقیق بــا نتــایج بیژنــی و همکــاران (
علت کــاهش تواند بهمطابقت داشت. کاهش وزن هزار دانه می

) و 8طول دوره پر شدن دانه در تیمارهاي تحت تنش شوري (
 همچنین). 12علت کاهش سنتز مواد گیاهی باشد (به همچنین

 با مقابله برايها تغییر مسیر اختصاص مواد فتوسنتزي به ریشه
 .باشــد هادانــه خشک وزن کاهش بر دلیل تواندمی نیز شوري

 الگــوي است ممکن شوري شرایط در شده که اظهار همچنین
 هــايمکانیزم کــردن فعــال سمت به مواد فتوسنتزي تخصیص

 را صــفت ایــن در تفــاوت لــذا و تغییــر کنــد شوري به تحمل
 بــه مواد تخصیص و در زمان هااکوتیپ واکنش نوع با توانمی

 ).34دانست ( نش مرتبطت شرایط تحت گیاه مختلف هاياندام
تواند اختالل علت کاهش وزن هزار دانه نیز در این تحقیق، می

هــا بــه دانــه در شــرایط تــنش باشــد. در انتقــال کربوهیــدرات
تواند وزن دانه را تعیین کند. همچنین دوره پر شدن دانه نیز می

هاي محیطی که باعث کوتاه شدن دوره پر شدن نتیجه تنش در
دهنــد. داري وزن دانه را کاهش مــیمعنی طوربهشوند، دانه می
مختلف، علت کاهش تعداد دانه  آزمایشاتهاي یافته بر اساس

هــاي وســیله عاملهدر بوته در پاسخ به محدودیت منبع کــه بــ
 دهد، از قبیل تعــداد بــرگ،زیادي که فتوسنتز کل را کاهش می

  ).18دهد (سطح برگ و دوام سطح برگ رخ می
  

  گیرينتیجه
بــر  شــور آب بــا آبیــاري رژیم چهار تأثیر از آمده دستبه نتایج

 روي شــوري نشان داد که عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه شوید
گیاه شوید تــوده محلــی گرگــان اثــر  عملکرد اجزاي و عملکرد
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که افزایش شــوري آب آبیــاري يطوربهداري داشت، منفی معنی
تیمــار ز طرفی بررسی شد. ا موردمنجر به کاهش تمامی صفات 

نسبت به سایر تیمارها اثــر  غیرشوردر میان آب شور و  سومیک
 آبیــاري بــرايگیاه ایجاد کــرد و ایــن تیمــار  رويمنفی کمتري 

 دلیلبــهدر میــان  سومیکشود. از طرفی تیمار آبیاري توصیه می
اعمال شوري خاك کمتر و امکان دستیابی بیشتر به آب معمولی 

عملکــرد را در مقایســه بــا تیمارهــاي  در الیه سطحی بیشــترین
 از ابتــدا هــا،آبیاري در چنانچــه کلی، طورشوري داشته است. به

 بــراي شــیرین آب از سپس، و زمین خیس کردن براي شور آب
 از بیشــتر آب، عمقــی نفــوذ تلفــات ،شوداستفاده  آبیاري تکمیل
 بهــره بیشــتري شــیرین آب از و گیاه بود خواهد شور آب سهم

 مــدیریتی روش یک عنوانتواند بهمی روش این لذا، ردب خواهد

 .شود استفاده در کشاورزي نامتعارف هايآب از استفاده در ثرؤم
هاي ســطحی شدن الیــه نتیجه آنکه، افت محصول و خطر شور

میزان قابل توجــه خاك نیز نسبت به استفاده کامل از آب شور به
هاي ه روي روشهاي انجام شدیابد. همچنین پژوهشکاهش می

و  13ویژه مقایسه روش اختالط و تناوبی (مدیریت آب شور به
) نشان داده که روش تناوبی بر اختالط برتري داشــته اســت 28

 بــه توجــه که با نتایج این پژوهش سازگاري دارد. از طرفــی بــا
 بــه گیاهــان متحمــل شناســایی کشــور، آبــی منــابع محــدودیت

 موضوع عنوانتواند بهمی شوري تنش جمله از محیطی هايتنش
 از اســتفاده امکان تا ضمن گیرد قرار پژوهشگران نظر مد تحقیق

 عملکــرد بتــوان هاي خــاصمــدیریت تحــت نامتعارف هايآب
 .آورد دستبه نیز مناسبی
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Abstract 
Due to the limited freshwater, farmers have to use exotic waters such as seawater. One of the management methods is 
the conjunction use of fresh and seawater. The goal of this study was to investigate the effect of conjunctive irrigation 
with seawater and fresh water on the yield and yield components of Dill (Anethum graveolens L.) in greenhouse 
conditions. The research was done based on a completely randomized design including 3 replications as pot planting in 
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2016. In this study, there were five irrigation 
regimes (Irrigation with one-third of the sea water with tsp water, Irrigation with half seawater and then one more half 
with fresh water, Alternate irrigation with seawater and tap water, and Conjunction irrigation). The results inducted that 
the effect of different irrigation regimes on Umbrellas per plant, umbels per umbrellas and thousand kernel weights was 
highly significant (P<0.01), but the number of leaves per plant, branches number, the number of seeds per plant, and the 
seed number in umbrellas were significant at 5 percent level (P<0.05). In this study, all parameters were decreased 
significantly with the increase at all levels of water salinity. The results showed that one-third seawater and tap water 
irrigation regime, as compared to other regimes after control regimes, had the highest Umbrellas per plant, umbels per 
umbrellas, the number of leaves per plant, branches number, the number of seeds per plant, and the seed number in 
umbrellas. One-third, half alternate, alternate and the mixture of sea water and tap water resulted in the decrease of 
thousand kernel weights, reaching ti 13.6, 19.0, 30.1 and 65.1 percent, respectively. 
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