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  مقاله پژوهشی

 
و پروفیل  کلزاماده خشک  عناصر غذایی و شوری بر میزانو  آبیاریاثر توأم کم

  ایتحت شرایط گلخانه شوری خاک
  

  3فرد زادهو بهروز مصطفی 2*، سید فرهاد موسوی1سمیه سلطانی
  

  چکیده
گیاه کلزا به سبب . تندکمبود آب و شوری خاک در مناطق خشک دو عامل مهم محدودکننده تولیدات کشاورزی هس

تطابق با شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران، توانایی بالقوۀ باالیی برای تأمین قسمت عمدۀ روغن مورد نیاز کشور را 
درصد ماده خشک کلزا و پروفیل  عناصر غذایی و آبیاری بر مقدارتوأم شوری و کم مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر. داراست

در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ) رقم زرفام(ای روی کلزای پاییزه ط گلخانهتحت شرای شوری خاک
ر شوری و آب های کامل تصادفی با سه تکرار که شامل دو فاکتوآزمایش فاکتوریل در قالب بلوک. انجام شد 1385در سال 

 دسی  = 12S4-13و = 3S1 = ، 7-6S2 =  ،10-9  S3-4چهار سطح شوری آب آبیاری شامل . دشآبیاری است، اعمال 
درصد تخلیه مجاز بود که در  = W3 80و  = 30W1=  ،50 W2زیمنس بر متر و سه سطح آب آبیاری شامل آبیاری بعد از

در . دار شدبر درصد ماده خشک معنی% 1آبیاری در سطح نتایج نشان داد که شوری و کم. یک خاک لوم شنی انجام گرفت
درصد افزایش و  6/14، درصد ماده خشک  S3آبیاری بر کلزا، با افزایش شوری تا تیمار وأم تیمارهای شوری و کماثر اعمال ت

حدود  W1نسبت به تیمار  W3درصد ماده خشک گیاه در تیمار . درصد کاهش یافت 9/10به میزان  S4سپس در تیمار 
آبیاری بر میزان هیچکدام از و اثر متقابل شوری و کم آبیاریکم. دار نبوددرصد کاهش یافت ولی این کاهش معنی 5/6

تیمار . دار شدبر غلظت سدیم، کلر و روی معنی% 1شوری در سطح . دار نشدمعنی) فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم(عناصر 
رسی شوری ها، برپس از اتمام آزمایش. دارای بیشترین مقدار مس، روی و آهن بودند W2و تیمار تنش رطوبتی   S3شوری 

متر خاک بیشترین شوری را داراست، شوری سانتی 5متر نشان داد که عمق صفر تا سانتی 10-20و  5-10، 0-5های الیه
متر از ناحیه میانی بیشتر سانتی 20تا  10از دو عمق دیگر کمتر بوده و شوری عمق ) مترسانتی 10تا  5عمق (الیه میانی 

  .استولی از الیه سطحی خاک کمتر 
  
  .آبیاری، کلزا، پروفیل شوری، یزدکم :های کلیدیژهوا
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  مقدمه
جمعیت و نیاز جهانی به توسعه، ضرورت استفاده  رشد

أمین نیازهای اولیه بهینه از منابع مختلف را در راستای ت
برداری از منابع آب چگونگی بهره. ده استکربشر تشدید 

و خاک در وضعیت فعلی جهان و ادامه آن، دورنمای 
د کنای را برای قرن بیست و یکم مطرح مینگران کننده

کمبود آب و شوری خاک در مناطق ). 1381همایی، (
خشک دو عامل مهم محدودکننده تولیدات کشاورزی 

شوری و تنش آبی، جذب آب و مواد غذایی را . هستند
تحت شرایط هر دو تنش به طور . دهندکاهش می

همزمان، گیاه باید انرژی بیشتری مصرف کند تا آب را 
ش به که این مقدار انرژی برای هر تنجذب کند در حالی

در مناطق خشک و نیمه . طور جداگانه کمتر است
های مختلف در معرض شوری و خشک، گیاهان با شدت

و شانی و  1381همایی، (گیرند تنش آبی قرار می
در ) 2005(عبدالجواد و همکاران ). 2001دودلی، 

شیاری و (پژوهشی در سوریه، تأثیر دو روش آبیاری 
ری پیوسته و متناوب و دو روش مدیریتی آبیا) ای قطره

. فرنگی بررسی کردندرا در شرایط شور بر عملکرد گوجه
 50ای در این مطالعه هرچند شوری در آبیاری قطره

درصد عملکرد را کاهش  54درصد و در آبیاری شیاری 
درصد و قند گوجه 13شدنی داد، ولی مواد جامد حل

از طرفی، . درصد افزایش یافت 21فرنگی به میزان 
ای نسبت به آبیاری شیاری عملکرد بیشتری ری قطرهآبیا

های اعمال شده تأثیری بر را باعث شده بود ولی مدیریت
  . عملکرد نداشتند

های متفاوت تحمل شوری خاک و آب و نرخ آستانه
دهد متفاوت کاهش عملکرد ورای آستانه تحمل نشان می

های متفاوتی برای تحمل شوری که گیاهان مکانیزم
نوع خاک و شرایط محیطی نظیر کمبود فشار  .دارند

بخار، تشعشع و دما نیز ممکن است تحمل به شوری را 
آثار مخرب شوری بر رشد گیاهان ممکن . تغییر دهد

SO4و  -Na+ ،Clعمدتاً (است به دلیل سمیت یونی 
2- (

  ).2005چینوسامی و همکاران، ( و تنش اسمزی باشد
ی را برای تعیین هایآزمایش) 1377(شهبازی و کیانی 

اثر چهار سطح شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه 
رقم کلزا در مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان 

نتایج نشان داد که شوری بر وزن هزار دانه، . انجام دادند
% 1عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح کمتر از 

به طور کلی، هر سه رقم با داشتن . دار بوده استمعنی
 6آستانه تقریبی کاهش عملکرد در شوری خاک حدود 

زیمنس بر متر، در گروه گیاهان نسبتاً مقاوم به دسی
حد شوری کلزا ) 1994(اما فرانسوا . شوری قرار گرفتند

 دسی 7/9را   Tobinو رقم  11را  Westarرقم 
      .زیمنس بر متر اعالم کرد

ی هانتایج مطالعات واکنش محصوالت مختلف به تنش
ها به آبی در مقایسه با وجود هر یک از تنششوری و کم

ای روی به همین منظور مطالعه. طور مجزا متغیر است
طوح مختلف شوری و کم آبی توسط چند گیاه تحت س

اثر متقابل . انجام شد) 2006(سپاسخواه و همکاران 
آبیاری در این آزمایش مشاهده نشد و در شوری و کم

عملکرد محصول ) تبخیر و تعرق% 70(سطوح آبیاری کم 
در مقادیر آبیاری بیشتر، . تحت شرایط شوری قرار نگرفت

سطوح شوری به طور مشخص روی عملکرد محصول اثر 
  . گذاشت

برای ) 1385(در پژوهشی که توسط کیانی و همکاران 
ارزیابی توابع کاهش عملکرد گندم در شرایط توأم شوری 

پذیر و امل توابع جمعآبی انجام شد، پنج تابع شو کم
گنوختن، دیرکسن و همکاران، واندم و پذیر ونضرب

و همایی و همکاران که عملکرد نسبی گیاه را  همکاران
کنند، مورد بینی میآبی پیشدر شرایط شوری وکم

نتایج نشان داد گر چه کاهش عملکرد . بررسی قرار گرفت
پذیر آبی در محیط جمعبه واسطۀ وجود توأم شوری و کم

ها بر عملکرد است، ولی اثر کمّی هر کدام از این تنش
آبی کمتر از مجموع یکسان نبوده و اثر توأم شوری و کم

های ارزیابی مدل. استهای فوق اثرات هر یک از تنش
مورد بررسی نشان داد که مدل پیشنهادی همایی و 

های گنوختن بهتر از مدلپذیر ونهمکاران و مدل ضرب
  .کنندبینی میعملکرد نسبی را پیش دیگر کاهش

آبی، نفوذ ریشه به اعماق تحت شرایط تنش شوری و کم
خاک کاهش یافته و در نتیجه وزن خشک گیاه نیز کم 

و  1999؛ گریو و همکاران، 1978فروتا و توکر، (شود می
با افزایش شوری یا خشکی ). 2006ییلدیریم و همکاران، 

. یابدکاهش میخاک، جذب همه عناصر در گیاه 
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 71همزمانی تنش شوری و خشکی ماندگاری گیاه را تا 
براون و (دهد درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش می

شود،  وقتی رطوبت خاک خیلی کم می). 2006همکاران، 
غلظت نمک در ناحیه بین ریشه و خاک به طور شگرفی 

افتد وقتی این دو تنش همزمان اتفاق می. یابدافزایش می
براون و (شود اثر تنش شوری روی گیاه تشدید می شاید

طبق تحقیقات انجام شده در مورد جو ). 2006همکاران، 
با افزایش شوری، جذب فسفر ) 18و17(و ذرت ) 16(

کاهش جذب پتاسیم تحت تنش شوری در . کاهش یافت
و جن و همکاران،  a 1970حسن و همکاران،(ذرت 
اشرف و (کلزا  ،)b 1970حسن و همکاران،(، جو )1985

و پنبه ) 1973تورس و بیگهام، (، گندم )2001همکاران، 
در شرایط . گزارش شده است) 1987کرامر و همکاران، (

های زیاد و تنش خشکی، کاهش جذب کلسیم شوری
؛ 2006براون و همکاران، (توسط گیاه مشاهده شده است 

و رنجل،  1988؛ لینچ و لوچلی، 1999گریو و همکاران، 
به دلیل کاهش جذب کلسیم در شرایط شور و . )1992

خاک، افزایش غلظت منیزیم در گیاه ذرت  pHکاهش 
و  )1985و جن و همکاران،  b 1970حسن و همکاران،(

. مشاهده شده است )a 1970حسن و همکاران،(جو 
غلظت روی با افزایش شوری در جو افزایش یافت که 

فزایش خاک در شرایط شور و ا pHدلیل آن را کاهش 
آهن در شرایط شور به صورت . اندحاللیت روی ذکر کرده

سولفات آهن رسوب کرده و قابلیت انتقال و حرکت آن 
کاهش جذب آهن در شرایط . یابددر خاک کاهش می

نیز گزارش ) b 1970حسن و همکاران،(شور در ذرت 
  .شده است

 45تا  40(کلزا به سبب دارا بودن میزان روغن زیاد 
، استفاده در صنعت )خالص در دانه درصد روغن

های جانبی آن، زنبورداری، امکان استفاده از فرآورده
تحمل در برابر شوری خاک، توقع اندک نسبت به مواد 
غذایی موجود در خاک، مقاومت به سرما و تطابق با 
شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران، توانایی بالقوۀ باالیی 

ورد نیاز کشور را برای تأمین قسمت عمدۀ روغن م
  ). 1377شهبازی و کیانی، (داراست 

به دلیل کمبود منابع آب با کیفیت مناسب و شوری 
خاک و آب در منطقه یزد، هدف تحقیق حاضر، بررسی 

 میزان عناصر غذایی وآبیاری بر توأم شوری و کم اثر
در منطقه  درصد ماده خشک  کلزا و پروفیل شوری خاک

  .استای یزد تحت شرایط گلخانه
 

  هامواد و روش
هـای مرکـز تحقیقـات    محل انجام مطالعه یکی از گلخانه

یزد بـا متوسـط   . کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد بود
متـر، میـانگین دمـای سـاالنه     میلی 106بارندگی ساالنه 

درصـد و   27گراد، میانگین رطوبـت نسـبی   سانتی 2/19
خشک در ساعت، با اقلیمی  3483مجموع ساعات آفتابی 

محل تحقیق در طول . فالت مرکزی ایران واقع شده است
ــایی  ــه و  31جغرافی ــرض    55درج ــرقی و ع ــه ش دقیق

دقیقه شمالی قرار گرفته است  16درجه و  54جغرافیایی 
این مطالعه در . استمتر  1230و ارتفاع آن از سطح دریا 

ای روی کلزای پـاییزه  و تحت شرایط گلخانه 1385سال 
  .انجام شد )رقم زرفام(

های کامـل تصـادفی بـا    آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک
سه تکرار که شامل دو فاکتور شوری و آب آبیاری اسـت،  

-4چهار سطح شـوری آب آبیـاری شـامل    . اعمال گردید
3S1 =  ،7-6 S2 =  ،10-9  S3  =  12-13وS4 =  

زیمنس بر متر و سه سطح آب آبیاری شامل آبیاری دسی
درصـد   =  W3  80 و =  30W1  =  ،50  W2پـس از  

بافت (تخلیه مجاز بود که در یک خاک با بافت لوم شنی 
سطوح شـوری آب  . اعمال شد) خاک غالب در استان یزد

 دسـی  6(آبیاری متناسـب بـا شـوری حـد آسـتانه کلـزا       
  . تعیین شد) زیمنس بر متر

متر سانتی 20گلدان از جنس پولیکا با قطر دهانه  40تعداد 
متر که دارای زهکش انتهایی بودند، تهیه سانتی 30فاع و ارت

برای اینکه زهکشی با سهولت بیشتری انجام شود در . گردید
ها یک الیۀ شن ریز به عنوان فیلتـر قـرار   کف تمامی گلدان

متـر عبـور   ها با خاکی که از الک یک سانتیگلدان. شدداده 
راکم خـاک هـر گلـدان آنقـدر متـ     . داده شده بود، پر شدند

گـرم بـر    4/1گردید تا به جـرم مخصـوص ظـاهری حـدود     
هـا، بـه   بعد از پر شدن همه گلـدان . متر مکعب برسدسانتی

ها دو دفعـه بـا آب شـهری    منظور رفع شوری خاک، گلدان
پـنج  . اشباع شدند و اجازه داده شد تا زهکشی انجـام شـود  
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اعمال آبیاری خـالی در نظـر    برایها متر باالی گلدانسانتی
  .شدرفته شد و بقیه پر از خاک گ

برای تعیـین مشخصـات فیزیکـی و شـیمیایی خـاک، از      
هـا ریختـه   ای که قرار بود خاک آن داخـل گلـدان  مزرعه

برداشته شـد و پـس از    شود، به طور تصادفی چند نمونه
نتـایج تجزیـه   . دشـ مخلوط کردن به آزمایشـگاه منتقـل   

ارائه  1فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش در جدول 
از آنجا که آب مورد نیاز در این طـرح شـامل   . شده است

بر زیمنس دسی 12-13 و 9-10، 6-7، 3-4چهار شوری 
هـا از طریـق اخـتالط آب شـرب     متر بود، لذا این کیفیت
گیـری  و اندازه CaCl2و  NaClشهری با مقدار مساوی 

برای تجزیۀ کامل . مداوم شوری مخلوط دو آب، تهیه شد
د و شز سطوح شوری نمونۀ آب برداشت ر کدام اآب، از ه

نتـایج تجزیـه شـیمیایی آب    . مورد آزمایش قـرار گرفـت  
  .ارائه شده است 2آبیاری در جدول 

برای تعیین مقدار آب مورد نیاز در هـر بـار آبیـاری، وزن    
با توجه به . دشرطوبت ظرفیت زراعی تعیین  ها درگلدان

ورهای آزمایش بـود  اینکه میزان تخلیه مجاز یکی از فاکت
، لذا در هـر آبیـاری، ابتـدا گلـدان     )درصد 80و  50، 30(

شد و با توجه به اختالف وزن آن با وزن در ظرفیـت  وزن 
زراعی، و در نظر گرفتن ضـریب تخلیـه، میـزان آب الزم    

 اینکـار در واقـع نـوعی کـم    . آمدبرای هر گلدان به دست 
نیـاز  آبیاری است که بـه جـای تـأمین کامـل آب مـورد      

گیاهــان، درصــدی از آن توســط هــر بــار آبیــاری تــأمین 
  ). 1385سپاسخواه و همکاران، (شود  می

طبق توصـیۀ کارشناسـان مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و      
منابع طبیعی استان یزد، رقم زرفام کلزا به دلیل عملکرد 

 24بذرپاشـی در تـاریخ   . بهتر در این منطقه انتخاب شـد 
هـا در  نجا که قرار بـود بوتـه  از آ. انجام گرفت 1385مهر 

نهایت به چهار بوتـه در هـر گلـدان تنـک شـوند، تـراکم       
امـا بـا ایـن حـال، طبـق      . کاشت در ابتدا امر مهمی نبود

 80تـا   60(تراکم کاشت توصیه شده برای کلزای یـاییزه  
عـدد بـذر    30تا  25، در هر گلدان )بوته در هر متر مربع

س از کاشـت  پـ . متـری کاشـته شـد   سانتی 5/1در عمق 
بذرها روی آنها یک الیۀ نازک ماسه بادی ریخته شد تا از 

هـا تـا   همچنین گلـدان . تبخیر سریع رطوبت کاسته شود
بـا داشـتن   . پاشی اندک قـرار گرفتنـد  چند روز تحت آب

مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسـیم خـاک مـورد آزمـایش و     
مراجعه به توصیۀ کودی، نیاز کودی خـاک بـرای کشـت    

 150توصــیه کــودی بــرای نیتــروژن . یــین شــدکلــزا تع
و  50کیلوگرم در هکتار و برای فسفر و پتاسیم به ترتیب 

با ). 1382ملکوتی و سپهر، (کیلوگرم در هکتار بود  100
توجه به آزمون خاک، مقدار یک کیلوگرم کود نیتروژنه و 
پتاسه قبل از کشت با خاک بـه خـوبی مخلـوط شـد تـا      

  .شودصل توزیع کودی یکنواختی حا
هـا  اعمال تنش. ها سه برگ داشتند تنک شدندوقتی بوته

ها کامالً زمانی آغاز شد که گیاهان پنج برگی بوده و برگ
  . توسعه یافته بودند

 S3تیمارهای (های زیاد شد در شوریبینی میچون پیش
 آبیاری شدید، عملکرد دانه قابل اندازههمرا با کم) S4و 

ا مقایسه عملکردها در شرایط گیری به دست نیاید، لذ
آبیاری انجام نگرفت و اهداف دیگری نظیر شوری و کم

زنده ماندن گیاه، درصد ماده خشک تولیدی و جذب 
 189پس از . عناصر غذایی از خاک مد نظر قرار گرفت

روز که از کاشت بذرهای کلزا سپری شد، همه گیاهان 
برداشت شده و درصد ماده خشک و غلظت عناصر در 
گیاه و پروفیل شوری خاک که تحت تأثیر توأم شوری و 

  . گیری شدآبیاری قرار گرفته بود اندازهکم
های جوان نمونه تهیه شد و در اوایل گلدهی، از برگ

ها ابتدا نمونه. دشغلظت عناصر غذایی در آنها تعیین 
درجه  70ساعت در دمای  24وزن شد و به مدت 

درصد ماده . ن شدندگراد خشک و دوباره توزیسانتی
. دشیم وزن خشک بر وزن تر محاسبه خشک گیاه از تقس

ها و تهیه عصاره با غلظت بعد از آسیاب کردن نمونه
، عناصر Spektorantمشخص، مقدار فسفر با دستگاه  

میکرو به وسیله دستگاه جذب اتمی، کلر با روش 
فتومتر تیتراسیون و سدیم و پتاسیم توسط دستگاه فلیم

  ). 1998میلر، (گیری شد زهاندا
پس از برداشت همه گیاهـان، آثـار شـوری آب آبیـاری و     

هـای  میزان آب آبیاری بر پروفیل شوری خاک برای عمق
بررســی قــرار  متــر مــوردســانتی 10-20و  10-5، 5-0

  .گرفت
تحلیل شدند و   SASها با استفاده از نرم افزارداده

   .دندشمقایسه   LSDها با آزمونمیانگین
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  نتایج و بحث
  درصد ماده خشک) الف

نشان ) 3جدول (واریانس  تجزیهنتایج به دست آمده از 
 آبیاری و اثر متقابل شوری و کمدهد که شوری، کممی

داری در سطح آبیاری بر درصد ماده خشک گیاه اثر معنی
دهد نشان می 1همانطور که شکل . داشته است% 1

دار زایش معنیاف S3درصد ماده خشک کلزا تا شوری 
به میزان  S4و سپس در تیمار ) درصد 6/14(داشته 

با . کاهش یافته است) S3نسبت به تیمار (درصد  9/10
دهد، نشان می 2طور که شکل ایجاد تنش خشکی، همان

نسبت به تیمار  W3درصد ماده خشک گیاه در تیمار 
W1  درصد کاهش یافته است ولی این کاهش  5/6حدود
  . ددار نبومعنی

ها نشان داده که تحت تنش شوری در گیاه جو، پژوهش
زیمنس بر متر، وزن خشک روند دسی 12تا شوری 

افزایشی داشت و با افزایش بیشتر شوری، وزن خشک 
در تحقیقی ). a 1970حسن و همکاران،(کاهش یافت 

در مورد پنبه در شرایط شور ) 1985(که پسرکلی و توکر 
ه رسیدند که با افزایش شوری، انجام دادند، به این نتیج

سرعت جذب آب کاهش یافته و در نتیجه رشد گیاه و 
براون و همکاران . یابدتولید ماده خشک کاهش می

نشان دادند که اثر متقابل شوری و خشکی ) 2006(
پذیر نیست خاک بر جذب عناصر و تولید بیومس جمع

ولی به طور مشخصی بر وزن خشک ساقه و ریشه اثر 
رابطه تولید ماده ) a 1970(حسن و همکاران  .دارد

ها و ساقه ذرت را خشک و مقدار عناصر غذایی در برگ
ای جمله های مختلف به صورت یک معادله چندبا شوری

ای برای هر کدام از جمله ضرایب این چند. بیان کردند
داد عناصر بسیار متفاوت از سایرین بود و این نشان می

های غذایی در شوریعناصر  که درصد ماده خشک و
  .  متفاوت است مختلف کامالٌ

  غلظت عناصر در گیاه) ب
  فسفر) 1

نشـان  ) 3جـدول  (نتایج به دست آمده از آنالیز واریـانس  
 آبیاری و اثر متقابل شـوری و کـم  دهد که شوری، کممی

. داری نداشـته اسـت  آبیاری بر میزان فسفر گیاه اثر معنی
و  S1در تیمــار ) درصــد 256/0(بیشــترین مقــدار فســفر 

بـه   S4در تیمـار  ) درصـد  225/0(کمترین مقدار فسـفر  
نشـان  ) 1973(تـورس و بینگهـام   ). 4جدول (دست آمد 

دادند که با افزایش شوری در گندم، جذب فسفر افـزایش  
افـزایش  ) b 1970و a1970(حسن و همکـاران  . یابدمی

مختصــری را در مقــدار فســفر جــو و ذرت در اثــر تــنش 
  . ی گزارش کردندشور

) 5جـدول  (دار نبود آبیاری بر جذب فسفر معنیتأثیر کم
اما با افزایش تنش خشـکی، میـزان فسـفر جـذب شـده      

طبق گزارش پـالومو و همکـاران   . افزایش مختصری یافت
میزان جذب فسفر در کلزا تحت تـنش خشـکی   ) 1999(

با کاهش رشد و نفوذپذیری ریشه، جذب . یابدکاهش می
میزان فسفر گیـاه کلـزا در مراحـل    . یابدش میفسفر کاه

) درصـد وزن خشـک   5/0حـدود  (اولیه رشد بسـیار بـاال   
بذرهای کلزا که در شـرایط میـزان فسـفر مناسـب     . است

  . هستندرشد کرده باشند، حاوی یک درصد فسفر 
  پتاسیم ) 2

نشـان  ) 3جـدول  (نتایج به دست آمده از آنالیز واریـانس  
 یاری و اثر متقابل شـوری و کـم  آبدهد که شوری، کممی

 .داری نداشته استآبیاری بر میزان پتاسیم گیاه اثر معنی
دهـد، بـا افـزایش شـوری،     نشان می 3همانطور که شکل 

 23/3از (کاهش یافتـه اسـت    S3جذب پتاسیم تا شوری 
. دار نیسـت ولی این تفاوت معنی) درصد رسیده 87/2به 

مارهـا شـده اسـت    بیشتر از سـایر تی  S4سپس، در تیمار 
با افـزایش نسـبت سـدیم بـه پتاسـیم در      ). درصد 43/3(

ریشه تحت تنش شـوری،  بـا بـه هـم خـوردن تعـادل و       
هـای گیـاه   انتقال پتاسیم، مقدار جذب پتاسـیم در بافـت  

ــی ــاهش م ــد ک ــا(یاب ــر و همک ــو و 1987ران، کرام ؛ گری
 در گوجـه ). 1970 حسن و همکـاران ،  ،1999همکاران، 

جذب پتاسـیم در شـرایط شـور گـزارش     فرنگی، افزایش 
  ). 2002فرناندز و همکاران، (شده است 
جـدول  (دار نبـود  آبیاری بر جذب پتاسیم معنـی تأثیر کم

، اما با افزایش تنش خشکی، میزان پتاسیم جذب شده )5
های آب کم کـاهش  در پتانسیل. افزایش مختصری یافت

هـای  جذب پتاسیم به وسیله ریشه و انتقال آن بـه سـاقه  
؛ 2004مرادشـاهی و همکـاران،   (کلزا مشاهده شده است 

بـر  ). 2001؛ ژانگ و همکـاران،  1999پالومو و همکاران، 
خالف فسفر که نقش سـاختمانی در گیـاه دارد، پتاسـیم    
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های آنزیمی و کـوآنزیمی  این نقش را نداشته ولی با نقش
پتاسـیم بـا تنظـیم    . که دارد عنصر مهمی در گیاه اسـت 

هـای روزنـه بـرگ، گیـاه را در برابـر      سـلول  فشار اسمزی
  . سازدخشکی مقاوم می

  کلسیم) 3
نشان ) 3جدول (نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس 

آبیاری و اثر متقابل شوری و دهد که اثر شوری، کممی
. دار نبوده استآبیاری بر میزان کلسیم گیاه معنیکم

دهد، با افزایش شوری، نشان می 4همانطور که شکل 
 57/1به  13/1از (جذب کلسیم افزایش یافته است 

با افزایش شوری، جذب کلسیم در گندم بیشتر ). درصد
یم اما کاهش جذب کلس). 1973تورس و بیگهام، (شد 

در شرایط تنش خشکی در کلزا توسط پالومو و همکاران 
کلسیم نقش مهمی در . گزارش شده است) 1999(

حفاظت از غشای سلول دارد و به همین دلیل توانایی 
لینچ و (کند مقاومت در برابر شوری در گیاه را ایجاد می

تنش رطوبتی سبب کاهش غیر ). 1987همکاران، 
  ). 5جدول (لزا شده است دار جذب کلسیم توسط کمعنی

  منیزیم ) 4
نشان ) 3جدول (نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس 

آبیاری و اثر متقابل شوری و دهد که اثر شوری، کممی
. دار نبوده استآبیاری بر میزان منیزیم گیاه معنیکم

اثر افزایشی بر جذب ) 4و جدول  5شکل (تنش شوری 
درصد در تیمار  106/0از (منیزیم در گیاه داشته است 

S1   درصد در تیمار  133/0بهS4 .( تنش رطوبتی نیز
درصد در  11/0دار منیزیم از باعث افزایش غیر معنی

شده است  S4درصد در تیمار  118/0به   S1تیمار 
  ).  5جدول (

  سدیم ) 5
نشان ) 3جدول (نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس 

بر میزان % 1دار در سطح دهد که شوری اثر معنیمی
آبیاری و اثر متقابل سدیم گیاه کلزا داشته است ولی کم

. دار نبوده استآبیاری بر میزان سدیم معنیشوری و کم
دهد، تنش شوری جذب نشان می 6همانطور که شکل 

به  48/0سدیم را به میزان زیادی افزایش داده است و از 
با ). 4جدول ( گرم بر کیلوگرم رسیده استمیلی 47/4

فرناندز و (فرنگی افزایش شوری، غلظت سدیم در گوجه

، )b1970حسن و همکاران، (، ذرت )2002همکاران، 
حسن و همکاران، (و جو ) 1973تورس و بیگهام، (گندم 

a1970 (آبی سبب کاهش تنش کم. افزایش داشته است
ها ولی تفاوت) 5جدول (مقدار سدیم در کلزا شده است 

  . نیست دارمعنی
  کلر ) 6

نشان ) 3جدول (نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس 
بر میزان کلر % 1دار در سطح دهد که شوری اثر معنیمی

آبیاری و اثر متقابل شوری گیاه کلزا داشته است ولی کم
همانطور . دار نبوده استآبیاری بر میزان کلر معنیو کم

کلر را  دهد، تنش شوری جذبنشان می 7که شکل 
 82/4به  S1درصد در تیمار  75/2افزایش داده است و از 

افزایش ). 4جدول (رسیده است  S4درصد در تیمار 
تورس (، گندم )1996فرانسوا، (میزان کلر در آفتابگردان 

فرناندز و همکاران، (فرنگی و گوجه) 1973و بیگهام، 
. با افزایش شوری آب آبیاری گزارش شده است) 2002

وبتی تغییر خاصی در میزان کلر کلزا ایجاد تنش رط
  ). 5جدول (نکرده است 

  مس ) 7
حرکت مس در خاک بسیار کم است و با افزایش شوری 
و کاهش رشد ریشه، میزان جذب این عنصر در گیاه 

 S3، کلزا توانسته در تیمار 4طبق جدول . یابدکاهش می
 7/17(مس را از خاک جذب کند  بیشترین مقدار

ولی پس از آن به شدت کاهش ) م بر کیلوگرمگر لیمی
کاهش جذب ). گرم بر کیلوگرممیلی 3/5(یافته است 

حسن و همکاران، (های زیاد در جو مس تحت شوری
a1970 ( و ذرت)،حسن و همکارانb 1970(  نیز گزارش

ترین مقدار مس در تیمارهای تنش شبی. شده است
  .شودمی W2رطوبتی مربوط به 

  روی ) 8
دهد، با افزایش شوری، نشان می 8ور که شکل همانط

یافته و به افزایش  S3جذب روی در گیاه تا تیمار شوری 
ولی در . گرم بر کیلوگرم رسیده استمیلی 42حد 
 5/10(د شهای زیادتر، کاهش جذب روی مشاهده شوری
در تیمارهای تنش رطوبتی، ). گرم بر کیلوگرممیلی

در ) گرم بر کیلوگرمیمیل 08/29(بیشترین مقدار روی 
عناصر ضروری روی یکی از . گیری شداندازه  W2تیمار 
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جذب روی در کلزا سبب افزایش عملکرد، . استگیاه 
ها، ریشه و کاه و کلش افزایش غلظت روی در دانه

سازی تعداد زیادی از نقش اساسی روی در فعال. شود می
نها که یا مستقیماً در ساختمان آ استهای گیاه آنزیم

ها الزم است سازی آنزیمشرکت دارد و یا اینکه برای فعال
  ). 1382ملکوتی و سپهر، (
  آهن ) 9

دهد، با افزایش شوری، نشان می 4همانطور که جدول 
گرم بر میلی 67/56جذب آهن نیز افزایش یافته و به حد 

تیمار رسیده است ولی اختالف آن با  S3کیلوگرم در 
در تیمارهای تنش رطوبتی . نیست دارسایر تیمارها معنی

) 5جدول (دار نیست معنی% 5هم اختالفات در سطح 
 2/55(بیشترین مقدار آهن  W2ولی با این وجود تیمار 

آهن یکی از عناصر . را دارد) گرم بر کیلوگرممیلی
در صورت کمبود . ضروری برای رشد تمامی گیاهان است

برگ تولید های آهن کلروفیل به مقدار کافی در سلول
شود و بنابراین از میزان فتوسنتز کاسته شده و نمی

اکسیدکربن در واحد سطح برگ سرعت تثبیت دی
ها کم یابد و ذخیرۀ نشاسته و قند در برگکاهش می

آبی تحت شرایط هر دو تنش شوری و کم. شودمی
براون ( کاهش جذب آهن توسط گیاه گزارش شده است

گزارش پالومو و همکاران ولی طبق  )2006و همکاران، 
در شرایط تنش خشکی در کلزا جذب آهن ) 1999(

افزایش داشته است که با نتایج این تحقیق همخوانی 
  . دارد

  
  پروفیل شوری در خاک ) ج

ها را پروفیل شوری خاک پس از اتمام آزمایش 9شکل 
همانطور که از شکل مشخص است با . دهدنشان می

وری عصاره اشباع خاک نیز افزایش شوری آب آبیاری، ش
متر خاک سانتی 5عمق صفر تا . افزایش داشته است

بیشترین شوری را داراست، که دلیل آن تبخیر از سطح 
شویی و خاک، عدم کفایت میزان آب آبیاری برای آب

این مسئله از . استباقیماندن نمک در الیه سطحی خاک 
الیه شوری . به بعد کامالً آشکار است S2تیمار شوری 

از دو عمق دیگر ) مترسانتی 10تا  5یعنی عمق (میانی 
ها از ناحیه ریشه دلیل آن شسته شدن نمک. استکمتر 

. توسط آبیاری و باال آمدن نمک توسط تبخیر است
متر از ناحیه میانی بیشتر سانتی 20تا  10شوری عمق 

ولی ) ها از دو عمق باالییشویی نمکبه دلیل آب(است 
بنابراین نتایج، شستن . استحی خاک کمتر از الیه سط

ها از خاک با آب با کیفیت مناسب و خارج کردن نمک
ای از آب شور است ناحیه ریشه از الزامات چنین استفاده

وگرنه در شرایط گرمای منطقه و تبخیر زیاد، خاک پس 
  . از مدت کوتاهی از حیز انتفاع خواهد افتاد

  
  گیرینتیجه

آبیاری بر کلزا، با افزایش م شوری و کمدر آزمایش اثر توأ
زیمنس بر متر، ماده خشک دسی 9-10شوری تا حد 

زیمنس بر دسی 3-4درصد نسبت به تیمار شوری  6/14
 12-13متر افزایش یافت ولی با افزایش شوری به 

درصد  9/10زیمنس بر متر، ماده خشک گیاه  دسی
 80و  30مقایسه تیمارهای آبیاری پس از . کاهش یافت

درصد تخلیه مجاز نشان داد که ماده خشک به میزان 
آبیاری و اثر متقابل شوری کم. یابددرصد کاهش می 5/6

فسفر، پتاسیم، (آبیاری بر غلظت هیچکدام از عناصر و کم
بر % 1شوری در سطح . دار نشدمعنی) کلسیم، منیزیم

  S3تیمار شوری . دار شدغلظت سدیم، کلر و روی معنی

دارای بیشترین مقدار مس،  W2ر تنش رطوبتی و تیما
میزان فسفر، پتاسیم و منیزیم تحت . روی و آهن بودند

آبیاری افزایش یافت و مقدار کلسیم و سدیم در کلزا کم
پروفیل شوری ). دار نبودولی اختالفات معنی(کم شد 

خاک پس از برداشت گیاهان کلزا در آزمایش اثر توأم 
 0-5ان داد که شوری در عمق آبیاری، نششوری و کم

متر سانتی 20تا  5های یهمتر خاک بیشتر از السانتی
عمق (متری خاک سانتی 5-10شوری در عمق . است

کمترین میزان شوری را دارا بود و شوری ) ناحیه ریشه
متری، از ناحیه میانی خاک بیشتر و سانتی 10-20عمق 

  .از الیه اول کمتر بود
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  های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفادهویژگی -1جدول 

 

  
  یمشخصات شیمیایی آب آبیار  - 2جدول 

  
  آبیاری برای کلزاگیری شده در آزمایش توأم شوری و کمنتایج تجزیه واریانس پارامترهای اندازه  - 3جدول

منابع 
 تغییرات

درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات
درصد ماده
 خشک

 
 فسفر

 
 پتاسیم

 
 کلسیم

  
 منیزیم

  
 سدیم

  
 کلر

 مس

 044/28 0378/0 878/180 00093/0 2903/0 3996/0 0025/0 1205/0 2 بلوک

 ns00187/0 ns 587/0 ns308/0 ns00155/0 **065/23 805/18** 3 شوری
** 
223/7 

ns656/0 

 ns 00136/0 ns00393/0  ns0336/0 ns00017/0 ns 604/0 ns 242/0 ns312/5 606/6** 2 آبیاریکم

×شوری
 آبیاریکم

6 **136/4 ns 00136/0 ns0874/0 ns269/0 ns00072/0 ns0146/0 ns 439/0 ns649/3 

 880/8 152/0 562/1 0005/0 161/0 309/0 00061/0 713/0 22 خطا
  .باشددار میبدون تأثیر معنی nsو% 1و % 5دار در سطوح به ترتیب معنی **،*

  
  
  

 خصوصیات فیزیکی

 چگالی ظاهری
)g/cm3( 

 شن
(%) 

  سیلت
(%) 

  رس
(%) 

 گچ
(mg/100g soil) 

 آهک
 )درصد(

 بافت
ظرفیت 
 زراعی

نقطه 
پژمردگی 

 دائم

 %5 %5/22 لوم شنی 2/24  15/11 14 9 77 43/1

 خصوصیات شیمیایی

EC 
(dS/m) pH 

ربن آلی ک
(%)  
 

ازت کل 
(%)  
 

فسفر 
  قابل
  جذب

)ppm( 

پتاسیم 
  قابل
 جذب

)ppm( 

HCo3 Cl Ca Mg Na Fe Mn Cu Zn 

(meq/lit) )ppm( 

5/7 17/7 0585/0 005/0 60 176 0/3 5/24  9/39 3/15 28 
12

6/7 
33/2 43/0 

66
2/0 

EC                         
(dS/m)                    

pH 
 

Cl- 
meq/lit)( 

HCO3
- 

meq/lit)(  
Na+ 

meq/lit)( 
Ca2+  

meq/lit)( 
Mg2+ 

meq/lit)( 
 5/0 15 25 9/1 5/34 75/7 78/3 1نمونه

 1 3/25 45 15/1 62 68/7 56/6 2نمونه 

 5/10 5/35 5/52 35/1 2/83 59/7 01/9 3نمونه 

 6/10 1/42 90 35/1 5/126 57/7 12/12 4نمونه
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  3ادامه جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

  آهن روی
 5شوری در صفر تا 

 متری خاکسانتی
 10تا  5وری در ش

 متری خاکسانتی
 20تا  10شوری در 

 متری خاکسانتی

 6/5 1/28 1/129  5/378 3/82 2 بلوک

 ns3/143  **4/8890 **3/445 **2/223 7/2065** 3 شوری
 ns2/45 ns5/109  *3/307 ns77/6 ns0/5 2 آبیاریکم

 ×شوری
 آبیاریکم

6 ns7/59 ns 5/158  2/131 ns ns25/5 ns5/8 

 34/5 35/7 78/93  33/180 87/379 22 خطا
  .باشددار میبدون تأثیر معنی nsو% 1و % 5دار در سطوح به ترتیب معنی **،*
  

 گیری شده در کلزااثر شوری بر میزان عناصر اندازه - 4جدول 

 تیمار
  فسفر
(%) 

  پتاسیم 
(%) 

  کلسیم
 (%) 

  منیزیم
(%) 

  کلر
(%) 

سدیم 
)mg/kg( 

 مس
)mg/kg( 

 روی
)mg/kg( 

 آهن
)mg/kg( 

S1 256/0  a 23/3  ab 13/1  b 106/0  b 75/2  b 48/0 b 5/7  a 83/10  b 72/55 a 

S2 242/0  a 96/2  ab 3/1  ab 105/0  b 27/3  b 68/0  b 61/14 a 28/24  b 1/55 a 

S3 227/0  a 87/2  b 26/1  ab 112/0  ab 26/3  b 76/0  b 7/17  a 42 a 67/56  a 
S4 225/0  a 43/3  a 57/1  a 133/0  a 82/4  a 47/4  a 3/5  a 5/10  b 27/56  a 

  .ندارند%  5داری در سطح هایی که در هر ستون دارای حروف مشترک هستند از لحاظ آماری اختالف معنیمیانگین٭
 

  میزان عناصر جذب شده در کلزا ٭آبیاری بر میانگیناثر کم  - 5جدول 

 تیمار
 فسفر
(%) 

 پتاسیم
(%) 

 کلسیم
(%) 

 منیزیم
(%) 

 کلر
(%) 

 سدیم
)mg/kg( 

 مس
)mg/kg( 

 روی
)mg/kg( 

 آهن
)mg/kg( 

W1 225/0  11/3  37/1  11/0  6/309/2  14/12  12/18  2/51  
W2 245/0   13/3  3/1  114/0  36/3  18/1  2/15  08/29  2/55  
W3 242/0  14/3  27/1  118/0  61/353/1  58/4  5/18  25/54  

  .ندارند%  5داری در سطح عنیها از لحاظ آماری اختالف ممیانگین٭      

c

a

b

d

17

18

19

20

21

22

23

S1 S2 S3 S4
شوری    

ك  
خش

ده 
ما

د 
ص
در

  
  اثر شوری بر درصد ماده خشک -1شکل 

  

a
a

b

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22

W1 W2 W3

اری   کم آبي

ك 
خش

ده 
ما

د 
رص

د

  
  آبیاری بر درصد ماده خشکاثر کم - 2شکل 
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a
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ab
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  اثر شوری بر میزان پتاسیم در گیاه - 3شکل

  

a

abab

b
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  اثر شوری بر میزان کلسیم در گیاه - 4شکل

  

a

ab
b b

0
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شوری    
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   زیم در گیاهنیاثر شوری بر میزان م - 5شکل

  
  

a

bb
b
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  گیاه ن سدیم دراثر شوری بر میزا - 6شکل

  

a
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  اثر شوری بر میزان کلر در گیاه - 7شکل
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اثر شوری بر میزان روی در گیاه - 8شکل
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  آبیاریها تحت تیمارهای مختلف شوری و کمپروفیل شوری خاک گلدان  - 9شکل

  ها پس از اتمام آزمایش
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