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 دهیچک
  
 طرح قالب در ليفاکتور شيآزما صورت به پنبه عملکرد بر خزر يدريا آب  از يناش يشور و يا دوره يآب تنش اثر يبررس نيا در

 و يکشاورز علوم دانشگاه يکشاورز قاتيتحق مزرعه در ۱۳۹۱ بهار در تکرار سه در ماريت ۲۰ بر مشتمل يتصادف کامل بلوک
 توسعه تنش I3 اول، مرحله توسعه تنش I2 ه،ياول تنش I1 شامل سطح ۴ در يا دوره يآب تنش شد. انجام گرگان يعيطب منابع

 ۷۵ ،۵۰ ،۲۵ ،۰ اختالط بيترت به S5 و S1، S2، S3، S4 سطح ۵ در يشور تنش و پنبه رشد يانيم مرحله تنش I4 دوم، مرحله
 يآب تنش داد نشان جينتا شد. اعمال ۴/۲۵ و ۱/۱۸ ،۱/۴،۱/۱۱ ،۷/۰ يشور با يمعمول آب با خزر يدريا آب  درصد ۱۰۰ و

 سطح در غوزه تعداد بر و درصد کي سطح در وش عملکرد غوزه، وزن بوته، ارتفاع بر خزر يدريا آب  از يناش يشور و يا دوره
 توسعه مرحله هياول دوره تنش و دريا آب  %۲۵ اختالط در وش عملکرد اختالف اين که ليدل به است. دار يمعن درصد پنج
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 مقدمه
 و رشد کننده محدود عوامل نيتر مهم از يطيمح يها تنش

 به اهيگ عملکرد و بقاء .است ياهيگ يها گونه پراکنش
 مانند ها تنش از يعيوس فيط مقابل در آن ييتوانا

 آن با مبارزه و يشور دارد. يبستگ سرما و يشور ،يخشک
 آن با تاکنون شيپ سال هزاران از بشر که است يلئمسا از

 ).۱۹۹۹ ،يـاقدع يتابع( است ودهـب بانـيگر به تـدس
 تحت محصول نهيبه ديتول يبرا راهکار کي ياريآب کم
 محصول کاهش آن امديپ نياول که است آب کمبود طيشرا
 نـف يرـيکارگ به از يلـاص هدف .است سطح واحد در
 کاهش قيطر از آب کاربرد راندمان شيافزا ،ياريآب کم

 است ييها ياريآب حذف اي و نوبت هر در ياريبآ آب زانيم
 سود شيافزا در و داشته را اهيگ رشد بر اثر نيکمتر که

 اساس بر ).۱۳۷۵ همکاران، و يرابي(خ ندارند نقش خالص
 جمله از پنبه )،۱۹۷۷ ،هوفمان و ماس( يبند ميتقس

 نيتر مهم از جهان در پنبه .است يشور به مقاوم اهانيگ
 که محصول نيا .است يکشاورز کياستراتژ محصوالت

 مختلف نقاط در يمياقل متفاوت اريبس طيشرا در شتريب
 ياتيح يکاال کي عنوان به شود يم ديتول و کشت ايدن

 کار هب روزمره طور به را آن و بوده بشر افراد تمام ازين مورد
 ،ي(نعمت اند داده ديسف يطال نام آن به که ييجا تا برند يم

 مياقل با که است يمهم يزراع اهانيگ جمله از و )۱۹۹۳
 از يعيوس بخش و داشته يسازگار گلستان منطقه

 اهيگ نيا کشت به مازندران و گرگان يزراع يها نيزم
 است داده نشان ياديز يها پژوهش است. افتهي اختصاص

 است يخشک و يشور به متحمل اهانيگ جمله از پنبه که
 عيسر طور به کيآبسز زانيم شيافزا با تواند يم پنبه رايز

 و ۱۹۹۵ ،همکاران و نخا( دهد کاهش را خود تعرق
 ۵/۴۴ حدود شور ياراض وسعت رانيا در ).۱۹۹۵ ،يپسرکل

 و يشور دچار مختلف يها درجه به که است هکتار ونيليم
 را کشور مساحت از %۲۷ ياراض نيا هستند. تيائيقل
 سواحل ،يمرکز فالت در عمده طور به هک رديگ يبرم در

 ،همکاران و يي(بنا هستند خزر يايدر سواحل و يجنوب
 عوامل نيتر مهم از يشور و يخشک ياراض نيا در ).۲۰۰۵
 ).۲۰۰۵ ،(فائو است يزراع محصوالت در عملکرد کاهش

 ارائه مختلف يها گزارش پنبه يرو يشور ريتأث مورد در
 مصرف با که است آن از نشان ها يبررس يبرخ است شده
 و هبود خوب عملکرد تريل در گرم يليم ۶۰۰۰ يشور با آب
 و (مورنو است نداشته پنبه دانه و افيال تيفيک بر يريتأث

 کمبود از ايران کشور آنکه به توجه با .)۲۰۰۱ همکاران،
 پژوهش اين در رو اين از برد، مي رنج آن شوري نيز و آب

آب  مانند نامتعارف هاي آب منابع از که است شده تالش
 شرايط در کمبود اين از بخشي جبران براي خزر يدريا 

 تنش توأم تأثير اساس نيا بر شود. استفاده سالي خشک
 عملکرد بر خزر يدريا آب  از ناشي شوري و اي دوره آبي
 کشاورزي علوم دانشگاه کشاورزي تحقيقات مرزعه در پنبه

  است. شده بررسي گرگان طبيعي منابع و
  

  ها روش و مواد
 يکشاورز قاتيتحق مزرعه در ۱۳۹۱بهار در شيآزما نيا

 صورت به گرگان يعيطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه
 ماريت ۲۰بر مشتمل يتصادف کامل بلوک بقال در ليفاکتور

 گلستان رقم پنبه بذر عدد سه شد. انجام تکرار سه در
 کيپالست جنس از ييمترهايسيال در منطقه) رايج (رقم
 ۷۰ متوسط ارتفاع و متر يسانت ۳۵ متوسط قطر به ميضخ
 فاصله شد. کشت خاک در مدفون صورت به متر يسانت
 يبرا .بود متر کي در متر کي هم از مترهايسيال

 مزرعه در ريتبخ تشت از يآب ازين زانيم يريگ اندازه
 ثرمؤ باران اعمال يبرا سنج باران نيهمچن .شد استفاده
 ياريآب قطع با يآب تنش .شد نصب کشت دوره در ياحتمال
 معمولي آب با آبياري شامل آبياري تيمارهاي .دش اعمال
 زمان از يعني پنبه رشد اوليه مرحله در آبي) تنش (بدون
 بپوشاند را زمين سطح %۱۰ گياه که هنگامي تا کاشت

)I1،( پنبه رشد توسعه هياول مرحله در آبي تنش )I2،( 
 دوره .)I3( پنبه رشد توسعه هيثانو مرحله در آبي تنش

 که زماني تا ابتدايي مرحله انتهاي از يعني رشد توسعه
 درصد ۸۰ تا ۷۰ حدود و رسيده رشد حداکثر به گياه

 رشد يانيم مرحله در آبي تنش ،برگيرد در را زمين سطح
 در گياه که زماني تا توسعه مرحله انتهاي از يعني پنبه
 پنبه رشد توسعه دوره .هستند ،)I4( است شدن کامل حال

 قسمت دو به ،رشد از دوره نيا بودن يطوالن ليدل به
 صفر شوري )S1( شامل شوري هاي تيمار .شد ميتقس

 )،S2( دريا آب  %۲۵ شوري معمولي)، آب با (آبياري
 )،S4( دريا آب  %۷۵ شوري )،S3( دريا آب  %۵۰شوري
 و اي دوره آبي تنش .دهستن )S5( دريا آب  %۱۰۰ شوري
 تيمارها از هريک به پنبه رشد توسعه اول مرحله در شوري
 آن رشد مراحل و پنبه گياهي ضريب ۱ جدول شد. اعمال

 شد. استفاده آبي نياز محاسبه در که دهد مي نشان را
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 که )۱( رابطه از نيز پتانسيل تعرق تبخير مقدار
 است تشت ضريب در تشت تبخير مقدار ضرب حاصل

   شد. محاسبه
)۱(                                C C OET  K  ET= ×  

 گياه تعرق تبخير ETC گياهي، ضريب KC رابطه اين در
ETO تيهداي ۲ جدول .است پتانسيل تعرق تبخير 
  دهد. يم نشان را يشور مختلف يمارهايت يکيالکتر

 بود سيلتي رسي لوم مزرعه در استفاده مورد خاک بافت
آمده  ۳ جدول در خاک فيزيکي و شيميايي خصوصيات که

Cl-،HCO3 امالحاست. 
-،Mg2+و Ca2+ دريا  آب  در موجود

 دستگاه بـا +K+،Na امـالح و تيـتراسيون عمـل با
SO4 ترکيب و فتومتر فـليم

 سانتريفوژ دستگاه با -2
  است. شده ارائه ۴ جدول در که شد گيري اندازه

 افزار  نرم با LSD آزمون از استفاده با ميانگين مقايسه
۱/۹SAS از نمودارها رسم براي و Excel شد. استفاده  

  
  )وات کراپ افزار نرم از (منبع: دوره هر گیاهی وضریب گندم رشد مراحل -1 جدول

  )Kc( گياهي ضريب  (روز) دوره هر طول  گندم رشد مراحل
  )Stage Initial( اوليه دوره

  )Development sتوسعه( دوره
  )Midseasons( مياني دوره

  )Finals( نهايي دوره

٣٠  
٦٠  
٥٠  
٥٥  

٧٣/٠  
  مياني و اوليه دوره دو خطي ميانگين

٢/١  
٦/٠  

  
  متر) بر زیمنس (دسی دریا آب  مختلف ترکیبات هايEC -2 جدول

  S1  S2 S3  S4  S5  ماريت

  ۴/۲۵  ۱۱/۱۸  ۱/۱۱  ۱/۴  ۷/۰  يشور
  

  آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -3جدول
θfc يحجم درصد θpwp يحجم درصد   )g/cm3( Bd  (dS/m)  ECe  pH  بافت  

 لوم يکل يلتيس  ۳۸/۷  ۱۶/۱  ۳۵/۱  ۱۳  ۲۵

  خزر يدریا  آب هیتجز -4 جدول

SAR Cl-  

(me q/L 
Na+  

(meq/L) 
K+  

(meq/L) 
Ca2+   

(meq/L) 
Mg2+  

(meq/L) 
SO4

2  

(meq/L) 
HCO3   

(meq/L) 
EC25 

(ds/m) PH يآب يمارهايت 

  شاهد ۷ ٥/٠ ٧ ٧/٠ ٨/٢ ٤/٤ ٤٨/٠ ٢٧/٠ ١ ۱۴/۰
 خزر يايدر ٨ ٤/٢٥ ٥/٣١ ٥/٢٤ ٧١/٦١ ٢/٢٥ ٢١/٨ ٩/٢٣٧ ٢٢١ ٣٦

  بحث و جینتا
 داده نشان ۵ جدول در واريانس تجزيه از حاصل نتايج
 يآب تنش تأثير که است آن از نشان نتايج اين است. شده

 غوزه، وزن بوته، ارتفاع بر خزر يدريا آب  از يناش يشور و
 بر و است بوده دار معني درصد کي سطح در وش عملکرد

 متقابل اثر است دار يمعن درصد پنج سطح در غوزه تعداد
 ارتفاع وش، عملکرد غوزه، وزن بر يشور و يخشک تنش
 متقابل اثر يول بود دار يمعن درصد کي سطح در بوته

  .نشد دار يمعن غوزه تعداد بر يخشک و يورـش تنش

 و شد غوزه تعداد کاهـش سبب نيز اي دوره آبي تنش
 I4 در غوزه تعداد کمترين و I1 در غوزه تعداد بيشترين

 تغيير %۲۵ حدود که آمد دست به مياني) دوره (تنش
 در غوزه تعداد کمترين کل در داشت. وجود غوزه تعداد
 I1 در غوزه تعداد باالترين و ۴ آن مقدار که I4 آبي تنش

 S1 شوري سطح در آمد. دست به بود ۵ آن مقدار که
 تعداد کمترين S5 شوري سطح در و تعدادغوزه بيشترين

  ).۲ (شکل افتاد اتفاق غوزه
  

 
 



 اي و شوري ناشی از آب دریاي خزر بر عملکرد پنبه بررسی تأثیر توأم تنش آبی دوره                                                                            82

  گلستان رقم پنبه عملکرد ياجزا از کی هر انسیوار هیتجز -5 جدول
  بوته ارتفاع  وش عملکرد  غوزه تعداد  غوزه وزن  يآزاد درجه  رييتغ منابع

  ns۱۱/۰  ns۸۶/۰  ns۳۵۴۳۳۶  ns۸۱/۱  ۲  تکرار
  ۴۸/۲۷**  ۶۷/۳۹۷۱۷۴۶**  ۸۲/۵*  ۹۶/۸**  ۳  يآب تنش
  ۵۱/۶۶**  ۲۷۰۶۵۱**  ۱۲/۱*  ۲۱/۰**  ۴  يشور

  ns۸۳/۱  **۳۴/۱۱۰۶۴۴۷  **۸۵/۶۳  ۳۲/۲**  ۱۲  ي*شوريآب تنش
  ns۹۸/۱  **۷۴/۲۲۰۲۱۰  **۱۱/۶  ۰۳۷/۰**  ۳۸  خطا

  ۸/۵  ۸۵/۱۰  ۲/۱۵  ۹۹/۵    راتييتغ بيضر
  نيست. دار معنيnsو درصد پنج سطح در دار  معني *،درصد کي سطح در دار معني**

 
  غوزه تعداد
 درصد پنج سطح در غوزه تعداد بر يا دوره يآب تنش
 ۵ جدول در واريانس تجزيه از حاصل نتايج بود. دار يمعن

 غوزه تعداد بر خزر يدريا آب  از ناشي شوري دهد مي نشان
 بيشترين که داد نشان LSD آزمون است. گذاشته ثيرأت

 کمترين و معمولي) آب با آبياري (تيمار S1 در غوزه تعداد
 در که )۱ شکل( شد مشاهده S5 تيمار در غوزه تعداد
  داشت. اختالف S1 به نسبت %۱۴ حدود

  

  
  غوزه تعداد بر شوري تأثیر -1 شکل

  

  غوزه تعداد بر یخشک تنش ریتأث -2 شکل
  
  غوزه وزن

 غوزه وزن نيشتريب I1 سطح در که داد نشان LSD آزمون
آب  %۱۰۰ با ياريمارآبيت در نيکمتر و شاهد ماريت در

 اختالف شاهد به نسبت %۴۸ حدود در که بود خزر يدريا 
 از يک هر در را بوته وزن مقايسه ۶ جدول داشت.

  دهد. مي نشان آبي تنش هاي دوره
 نيا به رودشت منطقه در )۲۰۰۸( همکاران و يدهقان

 ۶ حدود به آب يشور که يصورت در دنديرس جهينت
 کاهش زين پنبه عملکرد ابد،ي شيافزا متر بر منسيز يدس

  دارد. يهمخوان پژوهش نيا جينتا با که افتي خواهد
 

 آبی تنش هاي دوره از یک هر در غوزه وزن میانگین مقایسه -6جدول
  تنش آبي (ds/m) شوري

S5 S4 S3 S2 S1 

۸/۲ d ۱۶/۴ c ۵۵/۴ b ۰۱/۵ a ۲۰/۵ a I1 

۴/۲ d ۸۳/۲ cd ۰۷/۳ c ۶/۳ b ۳۳/۴ a I2 

۳۵/۲ d ۴۲/۲ c ۹۴/۲ b ۰۵/۳ a ۱۸/۳ a I3 

۳/۲ b ۶۶/۲ b ۶۸/۲ b ۷۳/۲ b ۲۱/۳ a I4 

  .هستند درصد پنج سطح در دار معني اختالف فاقد مشترک حروف داراي هاي ميانگين
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 هاي غوزه وزن در شوري و اي دوره آبي تنش تأثير ٣ شکل
 دهـمشاه کلـش در که طور نهما .دهد يـم نشان را پنبه
 در و کاهش اسمزي پتانسيل شوري افزايش با شود مي

 جذب که اين به توجه با يابد. مي کاهش غوزه وزن نتيجه
 بستگي ريشه مقاومت و آب پتانسيل شيب به ريشه با آب

 جذب يابد کاهش خاک محلول اسمزي پتانسيل اگر دارد

 خاك شوري کند. مي پيدا تقليل گياه تعرق و ريشه با آب
 ترين مهم از ارد.د اثر محصول عملكرد در اديز هاي روش به

 ،گياه استفاده قابل آب كاهش به توان مي شوري آثار
 اشاره محصول كيفيت و رشد كاهش گياه، در مك فعاليت

  د.کر

  

 
  غوزه وزن بر شوري و اي دوره آبی تنش -3 شکل

 
 بوته ارتفاع
 با و گذاشت ثيرأت بوته ارتفاع بر دريا آب  از ناشي شوري
 آبي تنش .کرد پيدا کاهش بوته ارتفاع شوري افزايش

 گيري نتيجه يبرا شد. بوته ارتفاع کاهش سبب نيز اي دوره
 هر در شوري تنش سطح ميانگين مقايسه متقابل، اثر بهتر
 گرفت صورت جداگانه صورت به آبي تنش سطوح از يک
 وحـسط هـيکل در .است شده داده نشان ۷ جدول در که

 و S1 يشور در بوته ارتفاع نيشتريب يا دوره يـآب تنش
 با )۱۳۸۰( ياقدس .شد مشاهده S5 يشور در آن نيکمتر
 يشور تنش در پنبه يحيتشر و يختير راتييتغ يبررس
 سبب يشور که ديرس جهينت نيا به ميسد و کلر از يناش

 نيا هم پژوهش نيا در که دش پنبه در بوته طول کاهش
  شد. حاصل جهينت

 
  آبی تنش هاي دوره از یک هر در بوته ارتفاع میانگین مقایسه -7 جدول

آبي تنش (ds/m) شوري  
S5 S4 S3 S2 S1 

۳۳/۳۸ b ۳۳/۴۰ b ۶۶/۴۰ b ۳۳/۴۵ a ۴۹a I1 

۶۶/۳۹ c ۴۱bc ۳۳/۴۳ ab ۶۶/۴۴ ab ۳۳/۴۵ a I2 

۶۶/۳۵ c ۶۶/۳۹ b ۴۲b ۶۶/۴۸ a ۷۵/۴۸ a I3 

۳۳/۳۶ c ۳۳/۴۱ ab ۳۳/۴۰ b ۶۶/۴۱ ab ۴۴a I4 

  .هستند درصد پنج سطح در دار معني اختالف فاقد مشترک حروف داراي هاي ميانگين
  

  وش عملکرد
 با و گذاشت ثيرأت وش عملکرد بر دريا آب  از ناشي شوري
 اي دوره آبي تنش .کرد پيدا کاهش عملکرد شوري افزايش

 يانيم دوره تنش تأثير شد. وش عملکرد کاهش سبب نيز
 از بيشتر وش درعملکرد دوره اين بودن طوالني دليل به

 رشد توسعه دوره که نيا ليدل به بود گريد هاي دوره تنش
 يطوالن يانيم دوره تنش شد ميتقس قسمت دو به پنبه

 ميانگين مقايسه متقابل، اثر بهتر گيري نتيجه يبرا .دش

 به آبي تنش سطوح از يک هر در شوري تنش سطح
 داده نشان ۸ جدول در که گرفت صورت جداگانه صورت

 شوري در وش عملکرد بيشترين I1 سطح در است. شده
S1 شوري در آن مقدار کمترين و S5 در شد. مشاهده 

 نيکمتر و S1 يشور در وش کردـعمل نيشترـيب I2 سطح
 سطح در داشتند. اختالف %۵۷ حدود در که S5 يشور در
I3 سطح در عملکرد بيشترين S1 عملکرد مقدار کمترين و 
 در عملکرد بيشترين I4 سطح در آمد. دسته ب S5 در
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 کل در افتاد. اتفاق S5 در آن مقدار کمترين و S1 شوري
 همکاران و ريمن .آمد دسته ب I1S1ر د عملکرد بيشترين

 کشت کي در را پنبه رقم دو يشور به تحمل )۱۹۹۵(
 و ۲۱ ،۵/۱۷ ،۵/۱۲ ،۸ ،۵/۳ يکـيرـالکت تـيهدا با يگلدان
 مشاهده ها آن کردند يبررس متر بر منسيز يدس ۲۵

 کرد. دايپ کاهش وش عملکرد ،يشور شيافزا با که کردند
 مختلف يمارهايت يرـيکارگ به شيآزما از حاصل جينتا
 پنبه يرو متر) بر منسيز يدس ۱۰ و ۶/۲ ،۳/۲( شور آب
 قاتيتحق ستگاهيا در )۱۹۹۹ ،يضيف( يسو از نيورام رقم

 مصرف مختلف يمارهايت که داد نشان رودشت يکشاورز
 اهيگ ارتفاع و پنبه وش عملکرد کاهش با شور يها آب

 اثر يبررس در )۲۰۰۱( همکاران و يچادهار بود. همراه
 وني حضور که کردند گزارش پنبه عملکرد و رشد بر ميسد
 .دشو يم پنبه عملکرد کاهش سبب شهير طيمح در ميسد

 ۶ ،۲ يشور سطح چهار ريتأث )۱۳۷۹ ،يآناقل( پژوهش در
 پنبه رقم سه عملکرد بر متر بر منسيز يدس ۱۴ و ۱۰

 به عملکرد %۵۰ کاهش آستانه پژوهش نيا در دش يبررس
 متر بر زيمنس دسي ۵/۱۲ و ۳۱/۱۳ ،۰۵/۱۲ بيترت

 يشيآزما در )۱۳۷۷( همکاران و يسهراب شد. گزارش
 ۸/۷ يشور با شور آب از استفاده که کردند گزارش

 به نسبت را عملکرد پنبه ياريآب يبرامتر بر زيمنس دسي
 با موارد نيا همه که دهد يم کاهش %۱۹ شاهد ماريت

  .دارد يهمخوان پژوهش نيا جينتا
 را شوري و خشکي تنش شرايط در پنبه عملکرد ۴ شکل
 عملکرد آبي تنش و شوري افزايش با که دهد مي نشان
 در اسمزي پتانسيل افزايش آن دليل که يافت کاهش وش

 پنبه گياه ريشه وسيله به آب جذب کاهش و ريشه منطقه
  است.

  
  آبی تنش هاي دوره از یک هر در وش عملکرد میانگین مقایسه -8 جدول

  )ds/m(شوري   تنش آبي
S1  S2  S3  S4  S5  

I1 a۹/۳۰۷۱ b۶/۲۷۰۵ b۴/۲۴۲۴  b۲۳۱۴  c۶/۱۱۹۵  
I2  a۵/۲۲۷۸  a۷/۲۱۹۳  b۱/۱۴۸۰  c۲/۱۲۶۰  d۹/۹۵۹  
I3 a۲/۲۰۰۶  a۷/۱۹۳۲  a۶/۱۸۶۵  a۸/۱۰۷۷  a۴/۹۵۴  
I4 a۷/۱۴۹۰  a۷/۱۳۲۰  a۷/۱۱۹۰  a۵/۱۰۸۱ a۶/۱۰۵۴  

  .هستند درصد پنج سطح در دار معني اختالف فاقد مشترک حروف داراي هاي ميانگين

 

 

  
  يشور و یخشک تنش ریتأث تحت پنبه عملکرد -4 شکل
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  خاك يشور
 سطح ميانگين مقايسه متقابل، اثر بهتر گيري نتيجه يبرا

 جداگانه آبي تنش سطوح از يک هر در شوري تنش
 ۲۰-۳۰ و ۰-۱۰ عمق دو در جينتا نيا گرفت. صورت

 است شده ارائه ۱۰ و ۹ يها جدول در خاک يمتر يسانت
 اعمال و ياريآب آب يشور شيافزا با دهد نشان مي که

 سطوح در داشت. يشيافزا روند خاک يشور ،يآب تنش
 S5 شوري در خاک سطح شوري بيشترين شوري مختلف

 شوري افزايش سبب نيز اي دوره آبي تنش آمد. دست هـب
 اين بودن طوالني دليل به يانيم دوره در افزايش اين شد

 شدن تمام از پس اکـخ يشور ۵ شکل شد. شتريب دوره
 مشخص شکل از که طور همان دهد يم شانـن را ها شيآزما

 اشباع عصاره يشور ياريآب آب يشور شيافزا با است
 يمتر يـسانت ۰-۱۰ عمق است. داشته شيافزا زين خاک

 از ريتبخ آن ليدل که داشت را يشور نيشتريب اکـخ

 و ييشو آب يبرا ياريآب آب زانيم تيکفا خاک، سطح
 ن،يبنابرا است. خاک يسطح هيال در نمک ماندنيباق

 نمک کردن خارج و مناسب تيفيک با آب با خاک شستن
 خزر يدريا آب  از استفاده اتيضرور از ها شهير هيناح از

 و يآب تنش طيشرا در داد نشان )۲۰۰۴ ،هنگلر( .است
 هيکل در يزراع فصل آخر در خاک يشور زانيم ،يشور

 با خاک يشور تفاوت يکل طور به و اديز نسبت به مارهايت
 شده ياريآب يکمتر يشور با که ييمارهايت در ياريآب آب

 آب با که است ييمارهايت از تر محسوس و شتريب است،
 ليدل به ياديز مقدار به جهينت نيا اند. شده ياريآب شور
 است ياريآب آب يشور با متناسب ييشو آب اعمال عدم
 کردن خارج و مناسب تيفيک با آب با ييشو آب نيبنابرا
 يدريا آب  از استفاده اتيضرور از ها شهير هيناح از نمک
 .است خزر

  

 جداگانه طور به آبی تنش هاي دوره از هریک در 0-10 عمق در خاك اشباع عصاره شوري میانگین مقایسه -9 جدول
آبي تنش ds/m)( شوري  

S1  S2  S3  S4  S5  
٣٦/٩٠ a ١٦/٨٢ b ٢٠/٧٩ c ٥٩/١٣ d ٨٦/١ e I1 

١٦/١٠٠ a ٨/٧٥ b ٢٠/٧٤ b ٤٩/١٢ c ٨٠/٢ d I2  

١٦/٩١ a ٢١/٨٣ b ٧٩/٨٢ b ٣٤/١٥ c ٦٨/٢ d I3 

٣٦/٩٣ a ٣٠/٨٢ b ١٠/٦٨ c ٣٦/١٢ d ٧/٢ e I4 

  .هستند درصد پنج سطح در دار معني اختالف بدون مشترک حروف داراي هاي ميانگين
 

 جداگانه طور به آبی تنش هاي دوره از هریک در 20-30 عمق در خاك اشباع عصاره شوري میانگین مقایسه -10 جدول
  آبي تنش (ds/m) شوري

S1  S2  S3  S4  S5  
٥/٢٠ a ١٩a ٥/١٥ b ٥١/١٠ c ۴۲/۱ d I1 

١٥a ٤٦/١١ b ٥٤/٤ c ١٥/٤ c ٥/٢ d I2  

٩٥/١٥ a ٠٨/١٠ b ٩٦/٥ c ٩/٤ dc ٦٠/٢ d I3 

٤٥/١٨ a ١٦/١٣ b ١٦/١٠ bc ٣٧/٤ c ٩٣/١ d I4 

  .دار در سطح پنج درصد هستند مشترک بدون اختالف معنيهاي داراي حروف  ميانگين
  

 
 خاك يمتر یسانت 20-30 و 0-10 يها عمق در خاك يشور -5 شکل
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  يریگ جهینت
 وش، عملکرد صفات بيشترين شاهد تيمار پژوهش اين در

 تيمارهاي آن از پس و داشت را بوته ارتفاع و غوزه وزن
 نشده اعمال ها آن بر تنشي هيچ که پنبه رشد اوليه دوره
 يافت. کاهش پنبه عملکرد شوري افزايش با يطورکل به بود.
 يدريا آب  از ناشي شوري و اي دوره آبي تنش متقابل اثر

 کمبود به توجه با شد. دار معني زين صفات اين بر خزر
 منابع از استفاده کشور، اراضي شوري و موجود آبي منابع

 و شمالي هاي استان در خزر يدريا آب  مانند جديد آب
 اين که ليدل به هستند روبرو آبي کم بحران با که مناطقي

 تنش و دريا آب  %۲۵ اختالط در خاک شوري و صفات اين
 نسبت شاهد تيمار با آن اختالف توسعه، مرحله اوليه دوره

 اي دوره آبي تنش و شوري تنش تحت تيمارهاي ديگر به
 ينواح اين براي مناسب گزينه يک عنوان به بود کمتر
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