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و خشكي بر رشد روناس  بررسي اثر بر هم كنش شوري
 زهرا بيروتيو عليرضا سپاسخواه

 زهكشي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيرازو آبياريرشته

 مقدمه
و خشكي از قديمي مي ترين مشكالت زيست شوري ب باشند محيطي وه كه در ايران ويژه در نواحي مركزي
از. جنوبي آن وجود داشته است و در نتيجه افزايش تقاضا، مجبور به استفاده و خاك با افزايش جمعيت آب

و را نيز زير كشت ناچار بايستي عالوه بر افزايش عملكرد در واحد سطح، اراضي شوربه شور در كشاورزي بوده
با همچنين نبايد اراضي مرغوبي كه به علت مديريت نادرست دچار شوري شده. برد اند را رها كرد بلكه بايد

آب.نمودآنها استفاده مديريت صحيح، از خاك در كشور ما به عنوان يك مشكل جدي مطرحومسئله شوري
و هر مي است و اهميت آن افزوده  افزايش براي اصلي محدوديت عنوان به آب كمبود.شود روز بر وسعت

كه . است شده پذيرفته يكموي سده بيستيغذا امنيتو كشاورزي توليدات درصد اراضي33با توجه به اين
و حدود  و گياه روناس تحمل كافي در برابر شوري را دارد به نظر15جهان درصد كل اراضي كشور شور بوده

داري روي تحمل گياه در اين گونه رسد كه كشت آن براي اين قبيل اراضي در صورتي كه تحقيقات دامنه مي
به. برخوردار باشد هاي خاصي ها صورت گيرد از ويژگي خاك روناس از جمله گياهان محدودي است كه نسبت

و خاك مقاومت زيادي از خود نشان مي و كويري از سرسبزي شوري آب و همچنين در اراضي خشك دهد
از از گذشته. يك گياه علفي چند ساله استو Rubiaceaeروناس از خانواده.خاصي برخوردار است هاي دور

مياين گياه در رنگر ، كشت روناس به فراموشي سپرده ايران اكنون در اكثر نواحيهم. شده است زي استفاده
و شده ولي در استان يزد در شهرستان مي هاي اردكان . گردد بافق كشت

 هدف

: در اين، تحقيق موارد زير مورد بررسي قرار گرفت
يآب آبياريگياه روناس نسبت به شور مقاومتتعيين حدود-
 اين گياه به تنش خشكي مقاومتتعيين حدود-
و عملكرد گياه روناس- و خشكي بر رشد  اثر بر هم كنش شوري

و روش ها مواد
شد آزمايش گلخانه خاك كافي. اي در محيط گلخانه بخش آبياري دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز انجام

اين پژوهش به منظور بررسي اثر.آوري گرديد از افق سطحي كوي اساتيد با بافت لومي واقع در باجگاه جمع
و خشكي بر رشد روناس در قالب طرح بلوك با هاي كامالً برهم كنش شوري و سه دور4تصادفي تكرار

ش8و2،5آبياري  و چهار سطح شد دسي5/0،5/7،5/15،5/23 آب آبياري وريروز .زيمنس بر متر انجام
و رويش جوانه آنها از از آن جا كه بذر روناس داراي قوه ناميه كمي هستند براي شكستن پوسته بذر

و شن،يها روش. هاي مختلفي استفاده گرديد روش ي نظير خيساندن بذر در آب، قرار دادن بذر در پيت ماس
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و خشك كردن بذر، كه هيچ كدام از اين روش خراش در نهايت از روش. ها به نتيجه مطلوب نرسيد دهي، تر
شد%90با اسيد سولفوريك تيمار  .استفاده

و لوله ها براي اندازه در همه گلدان 25اي به طول گيري زهاب خروجي در جدار آنها سوراخي ايجاد گرديد
در آبياري تيمارها، پس از وزن. ها به راحتي انجام گيرد برداري از گلدان متر به آن متصل شد تا نمونه انتيس

ها تا وزن ظرفيت آنها از ظرفيت مزرعه تعيين شد، سپس به مقدار رسيدن گلدان ها، تفاوت وزن نمودن گلدان
. شدنديآبشويي آبياريتر برا درصد آب اضافه30ويزراع

و خاك اوليه كامالً  براي تعيين مقدار مكش ماتريك اعمال شده به گياه، با مشخص بودن وزن گلدان
با اندازه خشك، در هر آبياري، رطوبت خاك به طريق وزني و با ضرب آن در چگالي ظاهري برابر گيري شده

و پتانسيل ماتريك خاكهب)θ(خاك متر مكعب رطوبت حجمي گرم بر سانتي29/1 .تعيين گرديددست آمد
rوcm-1 0.0150 =αمقادير در اين تبديل از = 0.0989 cm3cm-3 Өوs = 0.5001 cm3cm-3 Ө,n =

mو 1.3551 = .شد استفاده 0.2620
شد پس از برداشت اندام هوايي، از خاك گلدان با وزن كردن.ها به منظور تجزيه شيميايي نمونه برداري

تعرق بالقوه گياه در تكرارهاي مختلف-در هر دو روز يكبار مقدار تبخير) روز2دور آبياري(هاي شاهد گلدان
تعرق بالقوه فصل-گيري شده در طول فصل رشد تبخير تعرق اندازه-تبخيرتعيين شد كه از جمع مقادير 

ب آب.دست آمده رشد داده شده در هر نوبت آبياري از مقدار نفوذ عمقي در آن نوبت آبياري از تفاضل مقدار
ب-براي هر تيمار آبياري مقدار تبخير د براي اندازه. دست آمده تعرق روزانه گياه ر جدار گيري زهاب خروجي
و لوله به برداري از گلدان متر به آن متصل شد تا نمونه سانتي25اي به طول آنها سوراخي ايجاد گرديد ها

تعرق- گيري شده تبخير از مجموع مقادير اندازه(ETc-adj)تعرق فصل رشد گياه- تبخير. راحتي انجام گيرد
.دست آمدهب در طي فصل رشد براي هر تيمار

 نتايج
و اندام هوايي روناس نشان داد كه بين سطوح شوري نتايج 5/7و5/0آزمون آماري وزن خشك ريشه

دار وجود دارد اما بين دورهاي مختلف آبياري زيمنس بر متر با سطوح ديگر شوري اختالف معني دسي
.داري نيست اختالف معني

و سديم در گياه و منيزيم تجزيه گياه نشان داد كه با افزايش شوري مقدار كلر و مقدار پتاسيم زياد شده
. جذب شده توسط گياه كاهش يافته است ولي تغييرات كلسيم روند ثابتي نداشته است

و براي ريشه33/0تعيين شده براي اندام هوايي روناس)Ky(مقدار فاكتور حساسيت محصول به آب
اس عملكرد نسبي اندام هوايي گياه تعرق نسبي در رون-يعني به ازاي كاهش يك واحد تبخير بود،42/0
مي33/0 و به ازاي كاهش يك واحد تبخير واحد كاهش واحد42/0تعرق نسبي عملكرد نسبي ريشه-يابد

.كم شده است
- كاهش تبخير%50، رطوبت حجمي%32تعرق برابر-آستانه رطوبت حجمي خاك براي كاهش تبخير

با-و رطوبت حجمي توقف تبخير%23تعرق برابر مكش آستانه كاهش جذب. دست آمدهب%15تعرق برابر
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و توقف جذب آب براي اندام هوايي به ترتيب برابر%50آب، و- 58/4327،-23/1540كاهش جذب
و براي سانتي-79/22104 با رشد متر تعيين گرديد و-06/6040،-05/714ريشه به ترتيب برابر
ب سانتي-79/22104 حد. دست آمدهب%60 روناسالوصول براي ريب آب سهلض. دست آمده متر همچنين

و ريشه روناس به ترتيب مكش الزم براي آب خاك براي رشد بهينه بخش 07/0و15/0هاي هوايي
.باشد مگاپاسكال مي

و ريشه به ترتيب ب دسي2/12و9/15حد آستانه شوري زه آب خاك براي اندام هوايي ه زيمنس بر متر
با. دست آمد و ريشه برابر 2/6و9/8حد آستانه شوري آب آبياري نيز به ترتيب براي اندام هوايي

ب دسي به. دست آمده زيمنس بر متر .دارد اندام هواييبنابراين ريشه نسبت به شوري مقاومت كمتري نسبت
ا) زيمنس بر متر دسي5/10حدود(روز8و5شوري آستانه آب آبياري در دورهاي 6/6(روز2ز دور بيشتر

.باشدمي) زيمنس بر متر دسي

 تنش شوري، تنش خشكي، رشد ريشه، رشد اندام هوايي، روناس:يديلكتاملك


