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 چکیده

، قابلیت کشت در نواحی شور و شورزیستعنوان یك گیاه گیاه سالیکورنیا از این نظر حائز اهمیت است که به     

با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف شوري آب  ین پژوهشباشد. اارا میهاي نامتعارف و خیلی شور را دآبیاري با آب

در یك آزمایش الیسیمتري انجام شد.  (S. persicaو  S. bigeloviiسالیکورنیا ) دو گونهآبیاري بر عملکرد زراعی 

در هر آزمایش اعمال گردید. آزمایش  بر متر( منسیز یدس 51و  9)ح مختلف شوري آب آبیاري دو سطبدین منظور 

در طول آزمایش شوري خاک، شوري آب زهکشی،  فاکتوریل با طرح پایه کامالً تصادفی در این بررسی استفاده گردید.

وزن کل  وزن دانه،امترهایی مانند گیري شد. در پایان فصل رشد پاررطوبت خاک و حجم آب اعمال شده پایش و اندازه

-ندازها فرعی، تعداد سنبله در بوته، ارتفاع سنبله، قطر سنبله و وزن خشك سنبله، ارتفاع بوته، تعداد شاخهاندام هوایی

دسی زیمنس بر متر اجزاي  51به  9گیري و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش شوري آب آبیاري از 

ترتیب در درصد به 92و  55درصد و وزن کل اندام هوایی  1/99و  25هر دو گونه سالیکورنیا )وزن دانه  عملکرد

بر همه صفات مورفولوژیك به غیر از قطر همچنین اثر شوري  دار داشت.هاي بیگلووي و پرسیکا( افزایش معنیگونه

 دار بود.معنیدرصد  9 احتمالسطح سنبله در 
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Abstract  

Salicornia is an important halophyte that has the ability to cultivate in saline areas and irrigate with 

unconventional and hyper saline waters. This study aimed to investigate the effect of different irrigation 

water salinity levels on salicornia (Salicornia persica and S. bigelovii) yield under a weighting lysimetric 

experiment. For this purpose, two levels of irrigation water salinities (8 and 25 dS.m-1) were applied on 

each experiment. A factorial experiment with completely randomized design was subjected in this study. 

During the experiment, soil salinity, drainage water salinity, soil moisture and volume of applied water 

were measured and monitored. At the end of growing season, parameters like seed weight, total dry matter 

weight, plant height, and branch number, number of spikes per plant, spike height, spike diameter and spike 

dry weight were measured and compared together, as well. Results showed that as salinity level of irrigation 

water increased from 8 to 25 dS.m-1, yield components significantly increased (seed weight, 62 and 11.5 % 

and total dry matter weight, 22 and 16 % in S. bigelovii and S. persica, respectively). Also, the effect of 

salinity on all morphological traits was significant except for spike diameter at 1% confidence level. 
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  مقدمه

و  طرفكیافزایش جمعیت و نیاز به غذا از 

محدودیت استفاده از منابع آب متعارف و توسعه 

تدریجی شوري منابع آب و خاک از طرف دیگر سبب 

شده است که راهکارها و اقدامات پایدار تولید در منابع 

آب و خاک نامتعارف )شور( اهمیت دوچندان پیدا کنند. 

 ايهگیاهان زراعی، گلیکوفیت بیشترکه با توجه به این

 کشت براي اولیه هايتالش ند،هست نمك به حساس

 ايهبرنامه از استفاده با شور هايرژیم در هاگلیکوفیت

 فالورز) است نبوده دوارکنندهیام چندان زراعی، سنتی

 خاک و آب منابع شوري گسترش با (.5292 همکاران و

یت و نیاز به تولید غذا در جمع افزایش کشاورزي،

هاي جدیدتري در خصوص شرایط شور، استراتژي

ارائه معرفی گیاهان مناسب و پربازده در شرایط شور 

 است.شده 

-ها براي دستیابی مستقیمیکی از این استراتژي 

 کار شوري، برابر در متحمل و مناسب هايگزینه به تر

اراي تحمل ي گیاهی دهاگونه و هالوفیت گیاهان روي بر
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. این (5299)کویرو و همکاران  ذاتی به نمك، بوده است

گیاهان از لحاظ دامنه تحمل به شوري، روند رشد و 

تولید در شرایط شور، داراي تنوع زیادي هستند که 

ها را نیازمند بررسی و تحقیق فراوان همین موضوع، آن

 کهیزمان حتی هانموده است. به گفته محققین، هالوفیت

توانند عملکردي شوند، میآب شور دریا آبیاري می با

گلن و )زراعی متعارف داشته باشند  گیاهانبه اندازه 

حد بهینه  .(a,b5299 ونتورا و همکاران، 9111همکاران 

در شوري  هاهالوفیت غالبرشد میزان شوري براي 

 بیان شده است NaCl موالر میلی 512 تا 12 حدود

(، 9111فالورز و همکاران  ،9192فالورز و همکاران )

میلی  422تا  522، این مقدار بین گیاهاناما براي برخی 

نیز گزارش شده است )فالورز و کولمر  NaClموالر 

5229.) 

هاي کشت ترین نمونهتا به امروز، یکی از موفق

 هالوفیت در سواحل دریاها، شاید سالیکورنیا باشد

، 5290ونتورا و ساگی ، 5229دیوي و همکاران )

. سالیکورنیا از گیاهان (5292اورلوسکی و همکاران 

( Chenopodiaceae)خانواده کنوپودیاسه  سالهكی

هاي آبدار و گوشتی صورت علفی با ساقهاست که به

 و دریا سواحل در طبیعی طوربه و شودظاهر می

است.  یافته تکامل و رشد شور هايماندآب حاشیه

در  متنوع هواي و آب و شور هايخاک وجود دلیلبه

هاي گسترده شور در ایران و وجود زیستگاه

گونه هاي گرم و معتدل، شرایط براي رشد اینبیابان

 ،5220آخانی و همکاران مطلوب عنوان شده است )

هاي مختلفی از گونه کهيطور(. به5229آخانی 

هاي مرکزي، جنوب، شمال و سالیکورنیا در بخش

هاي اصفهان، کرج، استانشمال غربی ایران شامل 

  اند.خوزستان، هرمزگان، بوشهر و ارومیه یافت شده

، سالیکورنیا یکی از گیاهانی است که یطورکلبه

ها داراي خصوصیات برجسته در بین هالوفیت

هاي اقتصادي و زراعی بوده و عالوه بر تولید دانه

روغنی و پروتئین، از نظر تولید علوفه نیز حائز اهمیت 

این گیاه با استفاده از منابع آب خیلی شور نظیر  است.

و دریاي عمان( قادر  فارسجیسواحل جنوبی کشور )خل

تواند نتایج به رشد بوده و طبق شواهد اولیه، می

بخشی را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین، رضایت

ز تواند در رفع نیاگسترش کشت این گیاه با آب دریا می

. به همین واقع گرددروغنی مؤثر  هايکشور به دانه

دلیل است که در یك دهه اخیر، سالیکورنیا در تحقیقات 

 ايویژه توجه مورد کشورمان، هايکاربردي هالوفیت

 . است قرارگرفته

هاي متفاوت بر پایداري کشت در اثرات تنش

توسط پژوهشگران سالیکورنیا هاي متفاوتی از گونه

، 5299ین و همکاران متعددي انجام یافته است  )اک

(. 5299، سوزا و همکاران 5299سینگ و همکاران 

درایران نیز تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است. 

 دیتول زانیم ( بیان نمودند که5299صالحی و همکاران )

مناسب گونه  تیریبا مد زدی میاقل طیدر شرا اهیگ

 کایتن در هکتار و گونه پرس 9/ 1 يگلویب ایکورنیسال

به حداکثر   دنیتن در هکتار بود. به منظور رس 9/ 1

 دیبه طول روز با اهیگ تیعملکرد با توجه به حساس

 ودیبه فتوپر هدر زمان مناسب با توج اهیکاشت گ خیتار

 در اهیگ يو کود یآب ازین نیمنطقه انجام شده و همچن

محمدي و شود.   نیتأم اهیگ يمراحل حساس رشد

 يشور يمارهایت نیانگیم سهیدر مقا( 5292همکاران )

 يشده را در شور دیتول رشد و ماده خشك نیشتریب

مقدار وزن  نیکمتر و آوردنددست هموالر ب یلیم 522

موالر  یلیم 222 یعنی يمارشوریت نیشتریدر ب خشك

با توجه به بیان نمودند که  بردگاننامدست آمد. هب

 تیابلکه ق تیهالوف اهیگ كیبه عنوان  ایکورنیسال تیاهم

بود با  دواریتوان امیم درا دار ایزراعت با آب در

ور ش یاز اراض ياریبس نهیزم نیدر ا قاتیتحق شبردیپ

 اندرها شده زرعیلم صورتبهکشور که  یسواحل جنوب

 تیو با توجه به اهم ابندی اختصاص اهیگ نیبه کشت ا
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روغن حاصل از  ك،یاستراتژ يکاال كی عنوانبهروغن 

 هنیزم نیدر ا ییخودکفاتواند به یم اهیگ نیا يهادانه

 .دینما کمك

ها و تحقیقات صورت شتال تمام با ،با این وجود

گرفته بر روي این گیاه تاکنون، هنوز سؤاالت و 

تأثیر سطوح مختلف شوري آب ابهاماتی در خصوص 

 وجود دارد.آبیاري بر روي عملکرد زراعی این گیاه 

براي بررسی تأثیر سطوح بدین منظور این تحقیق 

و اجزاء مختلف شوري آب آبیاري بر روي عملکرد 

 .Sو  S. bigeloviiسالیکورنیا ) دو گونه عملکرد

persica.انجام شد ) 

 

 هامواد و روش

این پژوهش در شهر یزد با مختصات        

09جغرافیایی
°

11
'

20/22
''

14شمالی و 
°

92
'

40/19
''

 

صورت آزمایش به هاي وزنیشرقی و درون الیسیمتر

فاکتوریل با طرح پایه کامالً تصادفی با دو تیمار شوري 

دو گونه و دسی زیمنس بر متر(  51و  9آب آبیاري )

( و در سه S. persicaو  S. bigeloviiسالیکورنیا )

. خاک مورد استفاده گردیدانجام تکرار انجام گردید.

الیسیمترها داراي کالس بافت لوم شنی  پر کردنبراي 

 pH 42/9دسی زیمنس بر متر و  90/99شوري اولیه  با

ماده آلی و نیتروژن  مورد مطالعهخاک  همچنین. بود

 (. 9کل کمی داشت )جدول 

عدد  95تعداد  ي الیسیمترها ابتداسازآمادهبراي       

 02و ارتفاع  51، عرض 91طول الیسیمتر وزنی با 

ابتدا در کف این الیسیمترها  ند.هیه شدمتر تسانتی

فیلتري شنی قرار داده شد تا زهکشی به سهولت از 

هر یك از پس ها صورت گیرد. سمجراي کف آن

 هر ی پر شدند.با خاکی با بافت لوم شنالیسیمترها 

 الیسیمتر روي باسکول مخصوص قرار گرفته و

طوري که سطح الیسیمترها در مزرعه در عمق خاک به

اي نشاءهالیسیمترها همسطح زمین باشد، تعبیه شدند. 

مورد نیاز براي این پروژه در گلخانه تهیه و سپس به 

درون الیسیمترها در محل سایت اصلی انتقال داده 

عدد بود.  4اند. تعداد نهایی نشاء در هر الیسیمتر شده

بدین گونه که ابتدا از بذور هر دو گونه مورد آزمایش 

هاي نشا در سینی 9011سالیکورنیا در نیمه اول اسفند 

 هاکشت و پس از رسیدن به مرحله استقرار، این نشاء

به الیسیمترها انتقال یافتند. 9012در اوایل فروردین 

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه -1 جدول  

 مقدار ویژگی

19/29 شن )%(  

45/91 سیلت )%(  

 92 رس )%(

ECe (1-m.dS) 90/99  

4/55 اي حجمی )%(رطوبت ظرفیت مزرعه  

pH 42/9  

59/2 کربن آلی )%(  

299/2 نیتروژن کل )%(  

 944 (av( )1-kg.mgپتاسیم )

95/52 (av( )1-kg.mgفسفر )  

 

با اختالط آب چاه  (5)جدول  براي تیمارهاآبیاري آب 

و آب  دسی زیمنس بر متر( 4 محل آزمایش )با شوري

 البا اریبس يبا شورخارج محل آزمایش از  افتهیانتقال

بر اساس دور متداول آبیاري این گیاه تهیه شد. آبیاري 
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)با  روز( و بر اساس میزان تخلیه رطوبت خاک 0تا  5)

و نیاز  نوبت ردر ه هاي الیسیمتري(استفاده از داده

 انجام شد.  درصد 52 حدود آبشویی

آب خروجی از ناحیه ریشه براي کنترل شوري خاک، زه

آوري شده و هدایت آبیاري جمع از در هر نوبت

 زانیم گیري شد.اندازه ها در هر نوبتالکتریکی آن

بر اساس آزمون خاک و  اهیگ ازیمورد ن ییعناصر غذا

فسفر و  تروژن،یخصوص از نظر نهعالئم کمبود ب

در مراحل  يکود صورتبهو عناصر میکرو  میپتاس

پس از در انتهاي کار به خاک اضافه شد. مختلف 

برداشت سالیکورنیا ، (ماهه 9دوره رسیدگی بذر گیاه )

دستی انجام یافت و پس از خشك شدن، وزن  صورتبه

-، ارتفاع بوته، تعداد شاخهوزن کل اندام هوایی ،دانه

فرعی، تعداد سنبله در بوته، ارتفاع سنبله، قطر سنبله و 

و اثر سطوح مختلف  گیرياندازه وزن خشك سنبله

 .شوري و گونه بر روي این پارامترها بررسی گردید

و براي  Excel2013افزار براي رسم نمودارها از نرم

 استفاده گردید. SPSS16افزار تجزیه آماري از نرم

 

خصوصیات شیمیایی آب آبیاری تیمارهای آزمایش -2 جدول  

 EC ویژگی

(dS.m-1) 
pH 

Ca2+  Mg2+  CO3
2-  HCO3

-   Na+  K+ Cl- SO4
2-  

SAR )meq.l-1(  

9تیمار   22/9  21/9  91/0  12/9  22/2  99/5  05/20  99/2  19/22  52/2  92/51  

5تیمار   22/51  14/9  21/4  15/51  22/2  99/5  02/599  19/2  99/550  12/91  19/19  

 

 نتایج و بحث

ت صفابرخی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

ر دار اثشده تحت تأثیر معنی يریگاندازهمورفولوژیك 

گونه گیاهی، اثر سطح شوري آب آبیاري و اثر متقابل 

که دیده  گونههمان(. 0قرار گرفته است )جدول  هاآنبین 

دار در سطح احتمال یك شود بین دو گونه اثر معنیمی

گیري شده رفولوژیك اندازهودرصد در تمامی صفات م

. همچنین شوري موجب شودیمارتفاع بوته دیده  جزبه

فرعی، تعداد سنبله در دار در تعداد شاخهاختالف معنی

درصد(  9بوته و وزن خشك سنبله )در سطح احتمال 

 1بوته و ارتفاع سنبله )در سطح احتمال  و ارتفاع

-دیده می 0درصد( شده است. همچنان که در جدول 

-سنبله موجب اختالف معنی قطرشود اثر شوري بر 

داري نشد. عالوه بر این اثر متقابل گونه و شوري تنها 

دار در تعداد شاخه فرعی )در موجب اختالف معنی

)در سطح درصد( و وزن خشك سنبله  پنجسطح احتمال 

 درصد( شد. یكاحتمال 

 

 دهنده اثر شوري و گونهنشان 0همچنین جدول 

شد. بابر خصوصیات عملکردي دو گونه سالیکورنیا می

دهد که نوع گونه موجب نتایج این جدول نشان می

احتمال یك درصد در وزن  در سطحدار اختالف معنی

( نیز اثر 5222دانه و وزن کل اندام هوایی شد. لیث )

ها در شرایط گونه هالوفیت بر مقدار عملکرد هالوفیت

دار گزارش نمودند. همچنین اثر شوري شور را معنی

دار نیز بر روي این دو خصوصیت موجب اختالف معنی

متقابل بر این اثر  درصد شد. عالوه 9در سطح احتمال 

دار در وزن گونه و شوري تنها موجب اختالف معنی

طبق نظر گلن و دانه )در سطح احتمال یك درصد( شد. 

( براي رسیدن به بیشترین عملکرد در 9119همکاران )

 91گیاه سالیکورنیا، شوري در ناحیه ریشه )صفر تا 

 91تا  92متري براي این گیاه( بایستی در حدود سانتی

داشته شود. همچنین مغایب و همکاران گهگرم بر لیتر ن

( بیان نمودند که با افزایش شوري )غلظت سدیم 5224)
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 سالیکورنیا و عملکرد جدول تجزیه واریانس اثر گونه و شوری بر خصوصیات مورفولوژیک -3جدول 

 
درجه 

 آزادي

ارتفاع 

 بوته

تعداد شاخه 

 فرعی

 تعداد سنبله

 در بوته 
 قطر سنبله ارتفاع سنبله

وزن خشك 

 سنبله

 وزن دانه

 

 وزن کل 

 اندام هوایی

 

 99/902 21/94 29/2 20/2 99/2 15/520 00/5 59/9 5 بلوک

 **21/9211 **50/199 **14/2 **92/9 **91/59 **15/012125 **00/551 15/59 9 گونه

 **20/5951 **51/449 **95/2 24/2 *19/9 **25/15522 **22/91 *15/95 9 شوري

 229/2 **02/929 **21/2 29/2 90/2 25/9202 *22/49 15/2 9 برهمکنش

 94/25 19/2 22/2 29/2 99/2 01/191 44/1 22/92 2 خطا

 42/4 49/1 99/1 25/4 10/9 94/1 94/94 25/99  )%( ضریب تغییرات

 می باشد. درصد 1در سطح احتمال  داریمعن *درصد و  9 احتمال در سطح داریمعن **

 

موالر( در ابتدا مقدار وزن خشك اندام میلی 91تا حدود 

ولی با افزایش بیشتر غلظت سدیم هوایی افزایش یافت 

 کهيطوربهمقدار وزن خشك اندام هوایی کاهش یافت 

میلی موالر سدیم مقدار وزن خشك اندام  042در غلظت 

هوایی به کمتر از مقدار شاهد )در غلظت صفر سدیم( 

( نیز در تحقیقات خود 9111آیاال و ااُلري ) رسید.

افزایش عملکرد با افزایش غلظت کلرید سدیم تا حدود 

موالر و سپس کاهش عملکرد در غلظتی میلی 12غلظت 

کلرید سدیم را گزارش نمودند.  میلی موالر 522حدود 

( نیز در تحقیقات خود بر 9111کوربان و همکاران )

روي سالیکورنیا گونه بیگلووي گزارش نمودند که اثر 

تواند موجب بهبود تر میهاي پایینشوري در غلظت

 رشد گیاه گردد. 

 دو نوع گونه مقایسه میانگین 4جدول 

سالیکورنیا از نظر خصوصیات مورفولوژیك را نشان 

و به کمك  %11دهد. این مقایسه در سطح اطمینان می

ي که مالحظه طورهمانانجام شد.  LSDآزمون 

گردد، دو گونه از لحاظ همه خصوصیات می

مورفولوژیك به غیر از ارتفاع بوته در سطح اطمینان 

د شاخه هستند. تعدا دارمعنی مذکور داراي تفاوت

رتیب تبه در گونه بیگلووي ، تعداد سنبله در بوتهفرعی

درصد گونه پرسیکا بود. سه صفت ارتفاع  42و  19

سنبله، قطر سنبله و وزن خشك سنبله در گونه بیگلووي 

 برابر گونه پرسیکا بود. 29/0و  05/9، 92/9ترتیب به

مقایسه میانگین اثر شوري بر صفات 

 دو گونه که دهدا نشان میمورفولوژیك سالیکورنیا ر

از لحاظ همه صفات مورفولوژیك به غیر از قطر سنبله 

بودند  دارمعنیدر سطح اطمینان مذکور داراي تفاوت 

-دسی 51به  9افزایش شوري آب آبیاري از  .( 4جدول )

 ، 42، 09، 99موجب افزایش به ترتیب  زیمنس بر متر

 ،فرعی، تعداد شاخه ارتفاع بوتهدرصدي  15، 29/4

اما . گردیدقطر سنبله و وزن خشك سنبله  ،تعداد سنبله

دسی زیمنس بر متر( موجب  51به  9افزایش شوري )از 

درصدي ارتفاع سنبله شد. سوزا و همکاران  91کاهش 

دار گونه و شوري ( در تحقیقات خود اثر معنی5299)

بر عملکرد و صفات مورفولوژیك سالیکورنیا را 

نان افزایش عملکرد و بهبود رشد اند. آگزارش نموده

)ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن تر و وزن خشك 

هاي متوسط )غلظت گیاه( در شرایط کشت با شوري

 ( را گزارش نمودند.NaClموالر  92حدود 
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 رفولوژیکوبر خصوصیات مو شوری  جدول مقایسه میانگین اثر گونه  -4جدول 

 51( m.dS-1شوري ) 9( m.dS-1شوري ) پرسیکا بیگلووي صفت

  22/59a  29/09a  22/05a  29/59b متر(ارتفاع بوته )سانتی

  12/99b  99/52a  00/99a  00/90b تعداد شاخه فرعی

  29/599b  22/120a  19/054b  12/412a تعداد سنبله در بوته

  12/2a  19/0b  42/1a  29/4b ر(مت)سانتی ارتفاع سنبله

  49/5a  99/9b  50/5a  90/5a متر(قطر سنبله )میلی

  92/2a  95/2b  19/2a  09/2b وزن خشك سنبله )گرم(

 درصد می باشند. 1دار در سطح اعداد داراي حروف متفاوت در یك سطر داراي اختالف معنی

 

مقایسه میانگین اثر گونه و شوري بر  1جدول 

 دهد. اینخصوصیات عملکردي سالیکورنیا را نشان می

 LSDو به کمك آزمون  %11مقایسه در سطح اطمینان 

گردد، بین دو ي که مالحظه میطورهمان. گردیدانجام 

گونه از لحاظ خصوصیات عملکردي تفاوت آماري 

یی در گونه مشاهده شد و وزن دانه و وزن کل اندام هوا

درصد بیشتر از گونه  04و  49ترتیب پرسیکا به

دیده  0که در جدول  گونههمانبیگلووي بود. همچنین 

دار در شود افزایش شوري موجب افزایش معنیمی

خصوصیات عملکردي سالیکورنیا شد و با افزایش 

دسی زیمنس بر متر وزن دانه و  51به  9شوري از 

درصد افزایش  99و  51 بیترتبهوزن کل اندام هوایی 

رسد این افزایش عملکرد به علت به نظر می داشت.

 رغم کاهشباشد که بهافزایش تعداد سنبله در بوته می

دیگر اجزاء عملکرد موجب افزایش عملکرد دانه و وزن 

خشك گیاه شده است. افزایش عملکرد در اثر افزایش 

 مقدار شوري توسط محققانی مانند آیاال و اٌالري

( نیز گزارش شده 9111( و کوربان و همکاران )9111)

با این وجود، در کاهش عملکرد سالیکورنیا در  است.

موالر( توسط محمدي و میلی 222هاي باالتر )شوري

سوزا و همکاران  ( گزارش شده است.5292همکاران )

در تحقیقات خود ( 5290و روزما و اسکات )( 5299)

هاي متفاوت سالیکورنیا در گونهبیان نمودند که عملکرد 

هاي متوسط رشد حداکثري نسبت به شرایط شوري

 کنترل یا بدون شوري داشتند.
 

 

 

 جدول مقایسه میانگین اثر گونه و شوری بر خصوصیات عملکردی سالیکورنیا -5جدول 

 خصوصیت
 شوري  گونه

 9 (1-m.dS )51( m.dS-1)  پرسیکا بیگلووي

  09/09b  45/12a   04/49b  42/10a (Lysimeter.g -1وزن دانه )

  92/910b  10/524a   29/920b  02/914a (Lysimeter.g-1وزن کل اندام هوایی )

 درصد هستند. 1دار در سطح اعداد داراي حروف متفاوت در یك سطر داراي اختالف معنی

 

مقایسه میانگین اثر متقابل گونه و شوري بر 

دهد که با افزایش شوري ( نشان می2)جدول  وزن دانه

افزایش داشته است و بیشترین  الیسیمتروزن دانه در 

در گونه پرسیکا و در  هر الیسیمترمقدار وزن دانه در 

دسی زیمنس بر متر و کمترین مقدار وزن  51شوري 



 8931 پاییز/   9شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                             بیرامی، رحیمیان                  891

 

دسی  9بیگلووي و در شوري در گونه الیسیمتر دانه در 

 شد. مشاهدهزیمنس بر متر 

شود که با افزایش دیده می 2همچنین در جدول 

داشته است و  کاهش تعداد شاخه فرعیشوري 

دسی  9در گونه پرسیکا و در شوري آن بیشترین مقدار 

در گونه بیگلووي و  آنزیمنس بر متر و کمترین مقدار 

از نظر  شد. مشاهدهدسی زیمنس بر متر  51در شوري 

وزن خشك سنبله نیز افزایش شوري اثر کاهشی بر 

وزن خشك سنبله داشته و بیشترین مقدار آن در گونه 

دسی زیمنس بر متر و کمترین  9بیگلووي و در شوري 

دسی زیمنس  51مقدار آن در گونه پرسیکا و در شوري 

 بر متر مشاهده گردید.

 

 جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل گونه و شوری بر تعداد شاخه فرعی، وزن خشک سنبله و وزن دانه -6ل جدو

 گونه
 شوري

(1-m.dS) 
 تعداد شاخه 

 وزن خشك سنبله

 (g) 

 وزن دانه

(1-Lysimeter.g) 

 بیگلووي
9 22/95bc  11/2a  09/51d  

51 22/99c  91/2b  44/49c  

 پرسیکا
9 22/54a 55/2c  02/10b  

51 29/91b 91/2c  49/11a  

 درصد هستند. 1دار در سطح داراي اختالف معنی ستوناعداد داراي حروف متفاوت در یك 

 

 کلی نتیجه گیری

دهد که با توجه اینکه نتایج این تحقیق نشان می      

ز شوري ابا افزایش  سالیکورنیا هالوفیت اجباري است

دسی زیمنس بر متر خصوصیات عملکردي  51به  9

)وزن دانه و کل اندام هوایی( در هر دو گونه افزایش 

دار یافته است. بین دو گونه از لحاظ خصوصیات معنی

عملکردي تفاوت آماري مشاهده شد و وزن دانه و وزن 

 04و  49ترتیب کل اندام هوایی در گونه پرسیکا به

 همچنیننتایج  نه بیگلووي بود.درصد بیشتر از گو

تعداد نشان داد دو گونه داراي صفات مورفولوژیك )

تعداد سنبله در بوته و وزن خشك سنبله  ،فرعیشاخه

بوده  ( متفاوتارتفاع سنبله ، قطر سنبله وو ارتفاع بوته

دار در این صفات و افزایش شوري موجب تغییر معنی

 51به  9از رفولوژیك شده است. با افزایش شوري وم

دسی زیمنس بر متر تمامی صفات مورفولوژیك مورد 

مطالعه کاهش یافت و تنها تعداد سنبله در بوته افزایش 

 با افزایش رسد افزایش عملکردبه نظر می یافته است.

به علت افزایش تعداد سنبله در بوته  شوري آب آبیاري

باشد که به رغم کاهش دیگر اجزاء عملکرد موجب می

 عملکرد دانه و وزن خشك گیاه شده است. افزایش
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