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  بررسی اثر بر هم کنش شوري و خشکی بر رشد روناس
  

  2، زهرا بیروتی1هعلیرضا سپاسخوا

  

  

  

  چکیده
آبی و شوري مواجه است به  روناس گیاهی علفی و چند ساله است که در نواحی خشک و بیابانی مرکز ایران که با مشکل کم

هدف از  .شود ز ریشه آن جهت تغذیه دام استفاده میآمیزي و ا از ریشه آن در صنعت داروسازي و رنگ. کند راحتی رشد می
آزمایش در . و مقدار آب خاك براي رشد گیاه روناس بوده است بررسی حدود تحمل گیاه به شوري آب آبیاري  این مطالعه،

 5/23و  5/15، 5/7، 5/0روز و چهار سطح شوري  8و  5  ،2تکرار و سه دور آبیاري  4هاي کامالً تصادفی با  قالب طرح بلوك
تعیین شده براي اندام هوایی و ریشه روناس  (ky)مقدار فاکتور حساسیت محصول به آب. دسی زیمنس بر متر انجام شد

 6/11و  0/17حد آستانه تحمل گیاه به شوري خاك و شوري آب آبیاري براي اندام هوایی . بدست آمد 42/0و  33/0بترتیب 
ضریب کاهش رشد گیاه به ازاي  .متر محاسبه گردیددسی زیمنس بر  5/8و  3/15دسی زیمنس بر متر و براي ریشه برابر 

 9/1درصد بر دسی زیمنس بر متر و براي ریشه برایر با  7/3و  0/2افزایش هر واحد شوري خاك و آب آبیاري براي اندام هوایی 
از دو مدل استفاده گردید که نتایج نشان بینی عملکرد اندام هوایی و ریشه  براي پیش. درصد بر دسی زیمنس بر متر بود 1/3و 

  .بینی در شرایط بر هم کنش شوري و خشکی خواهد بود قادر به پیش Homaee and Feddes (1999)  داد روش

   

  : هاي کلیدي واژه
  شوري آب آبیاري، شوري خاك، مکش ماتریک، مکش اسمزي، حد بحرانی آب خاك

  

  : مقدمه

                                                             
 Email: sepas@shirazu.ac.ir  .خش آب دانشکده کشاورزي دانشگاه شیرازاستاد ب 1

    Email: zahra_beirouti@yahoo.com .رشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیرازلتحصیل کاافارغ  2
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محدودي از  و خاك و کمبود منابع آب، تنها تعداد نسبتاً  ري آب شرایط سخت محیطی نظیر شو در     
باشند زیرا این گونه گیاهان از طریق تحمل شوري و  هاي گیاهی قادر به ادامه حیات و زندگی می  گونه

خشکی و یا بوسیله سازگاري فیزیولوژیکی و یا آناتومیکی که منجر به کاهش تلفات آب و یا تحمل شوري 
توانائی گیاهان از نظر دوام و بقا در شرایط . نمایند را در برابر این گونه شرایط سخت حفظ می باشد خود می

در مناطق شور و . باشد هاي اساسی طبیعی گیاهان خشک و شور پسند می شور و خشک یکی از ویژگی
آن بستگی خشک، آب و نمک از عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزي بوده و توسعه منابع دیگر نیز به 

در این گونه اراضی بسیاري از گیاهان با محیط قابل انطباق نیستند و جهت احیا و استفاده از شرایط . دارد
فوق باید گیاهانی را مورد مطالعه قرار داد که ضمن تحمل شرایط مذکور بتواند با حداقل نیاز آبی و غذائی به 

ا به عنوان یک مشکل جدي مطرح است و هر روز مسئله شوري آب و خاك در کشور م. رشد خود ادامه دهد
درصد کل  15درصد اراضی جهان و حدود  33با توجه به این که . شود بر وسعت و اهمیت آن افزوده می

رسد که کشت آن براي  اراضی کشور شور بوده و گیاه روناس تحمل کافی در برابر شوري را دارد به نظر می
ات دامنه داري روي تحمل گیاه در این گونه خاکها صورت گیرد از این قبیل اراضی در صورتی که تحقیق

در مرکز . و یک گیاه علفی چند ساله است Rubiaceaeروناس از خانواده . ویژگیهاي خاصی برخوردار باشد
تکثیر این گیاه از طریق جنسی بوسیله . گردد ایران بویژه استان یزد در شهرستانهاي اردکان وبافق کشت می

از ویژگیهاي این گیاه، مقاومت در برابر شوري آب و  .شود یر جنسی بوسیله قلمه ریشه انجام میبذر و غ
توان از وجود این گیاه در خاکهاي شور و کم استعداد کشاورزي استفاده  خاك است، به همین علت می

، 3و همکاراناسمیت (ریشه این گیاه عالوه بر استخراج رنگ طبیعی ). 1377نامجویان و همکاران،  (کرد
و  خلیل(ردمصرف دارویی نیز دا, و بکارگیري آن در صنایع مختلف) 2006، 4و چن و همکاران 2005

اي آن جهت تغذیه  عالوه بر استفاده از ریشه از قسمت سبزینه). 2004، 6و هازرا و همکاران 2006، 5همکاران
ز نمکهاي مختلف را بر روي صفات خسارت ناشی ا) 1379(دشتکیان  ).1941، 7شافر(شود دام استفاده می

مانی روناس در کلرور سدیم کمتر از سولفات  نتایج نشان داد که حد نهائی زنده. مختلف روناس بررسی کرد
. سدیم و درصد خسارت وارده به ازاء افزایش هر واحد شوري در کلرور سدیم به مراتب بیشتر بوده است

. هاي باال باعث کاهش تعداد بوته و از بین رفتن گیاه گردید نافزایش شوري بدون توجه به نوع نمک در میزا
                                                             

3 Smith et al., 2005 

4 Chen et al., 2006 

5 Khalil et al., 2006 

6 Hazra et al., 2004 

7 Schaefer, 1941 
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افزایش شوري باعث کاهش طول ریشه و ساقه، سطح برگ، میزان آب مصرفی، وزن ریشه و ساقه و برگ و 
دهد  نشان می شیه مناطق کویري ایران بدست آمده،اي که از کشت روناس در حا تجربه .رشد نسبی گردید

هاي صنعتی و تغذیه اي عاملی است در جهت کاهش شوري خاك  وه بر بهره برداريکه کشت این گیاه عال
مناطق و در نهایت آماده سازي تدریجی خاك براي کشت سایر گیاهان زراعی که این امر خود به بهره وري 

  ).1372, صدري(از خاك کمک خواهد نمود

  

  :مواد و روشها

خاك مورد استفاده لومی و . ده کشاورزي شیراز انجام شداي در دانشک بصورت گلخانه 1386آزمایش در سال 
پس از خشک کردن خاك در هوا و گذراندن آن از . بودآوري گردیده  جمع) cm 20(از الیه سطحی خاك

ارائه ) 1(در جدولشیمیائی و فیزیکی آن تعیین گردیدکه نتایج آن هاي  متري، بعضی از ویژگی میلی 10الک 
. سانتی متر استفاده شد 23سانتی متر و قطر دهانه  5/23هایی به ارتفاع  ش از سطلدر این آزمای.  شده است

سانتی متري  2ها براي خروج آب اضافی و انجام عمل شستشوي امالح سوراخ گردید و یک الیه  ته سطل
میلی متر براي سهولت عمل زهکشی در کف آنها ریخته شد و پس از وزن کردن  4تا  2سنگریزه با ابعاد 

، )رقم محلی عصمت(از بذر روناس . کیلوگرم خاك خشک در هر سطل ریخته شد 5/6ها حدود  سطل
 4گلدان پالستیکی تهیه شد،  64تعداد . آوري شده از منطقه اردکان یزد در این آزمایش استفاده شد جمع

ها کشت صورت  گیري میزان تبخیر ازسطح آب در گلخانه استفاده شد و در بقیه گلدان گلدان براي اندازه
 3دقیقه، در عمق  25به مدت % 90اسید سولفوریک با غلظت بذور روناس پس از تیمار با  .گرفت
اولین مرحله  پس از کشت و با جوانه زنی بذرها، دو هفته. گردیدندها کشت  متري هر یک از گلدان سانتی

مرحله  از استقرار کامل گیاه، پس. یافتعدد کاهش  10ها در هر گلدان به  تنک صورت گرفت و تعداد نهال
منظور جوانه زنی و  به در طی این مدت،. عدد رسید 5ان به دوم تنک صورت گرفت و تعداد نهالها در هر گلد

براي شوري آب آبیاري پنج سطح . رطوبت خاك گلدانها در حد ظرفیت مزرعه نگهداشته شد استقرار گیاه،
شوري آب آبیاري شامل . اشت تنش شوري و خشکی اعمال شدپس از یک ماه از تاریخ ک. در نظر گرفته شد

، تیمار با dS m-15/15 ، تیمار با شوري  dS m-15/7 تیمار با شوري , dS m-1 5/0سطوح تیمار شاهد با شوري
از آنجا که پس از اعمال تنش تیمارهاي با شوري . بود   dS m-15/31 و تیمار با شوري  dS m-1 5/23شوري 

. نس بر متر رشدي نداشتند از آزمایش حذف شده و آزمایش با چهار سطح شوري انجام شددسی زیم 5/31
مختلف شوري آب آبیاري تهیه و با مخلوط کردن کلرور سدیم و کلرور کلسیم به نسبت مساوي سطوح 

  .گردید
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براي در همه گلدانها . خشکی سه دور آبیاري دو روز، پنج روز و هشت روز در نظر گرفته شد شبراي تن
متر به آن متصل  سانتی 25اي به طول  گیري زهاب خروجی در جدار آنها سوراخی ایجاد گردید و لوله اندازه

در آبیاري تیمارها، پس از وزن نمودن گلدانها، تفاوت . شد تا نمونه برداري از گلدانها به راحتی انجام گیرد
درصد آب  30لدانها تا وزن ظرفیت زراعی و وزن آنها از ظرفیت مزرعه تعیین شد، سپس به مقدار رسیدن گ

  . ارائه شده است) 2(نتیجه تجزیه شیمیائی نمونه هاي آب در جدول . تر براي آبشویی آبیاري شدند اضافه

  

  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش  ویژگی -1جدول 

 

  مایشنتایج تجزیه شیمیایی آب آبیاري مورد استفاده در آز -2جدول 

  

گیري گردید و با  متر اندازه ECنوبت نمونه برداري شده و شوري آنها با  6از زهاب خروجی ازگلدانها  
  :مکش اسمزي محاسبه گردید  )1954( 8ریچارد  توسطتعیین شده در معادله ارائه شده  ECقراردادن 

             )1(h0 = -360× ECss                                                                                              

   .باشد می (dS/m)شوري محلول اشباع خاك ECSS، (cm)مکش اسمزي  h0که در آن 

                                                             
8 Richards; 1954 
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براي تعیین منحنی مشخصه خاك از مجموعه . تغییرات شوري محلول خاك در طی فصل رشد تعیین گردید
سپس متوسط رطوبت دو نمونه به عنوان رطوبت معادل آن . فشاري استفاده گردیدستون آویزان و سلول 

ون گنوختن و (  RETC با استفاده از نرم افزار, پس از اندازه گیري این نقاط. فشار در نظر گرفته شد
براي تعیین مقدار مکش ماتریک اعمال شده به گیاه، با  .منحنی مشخصه خاك رسم شد 9 )1991همکاران، 

خشک، در هر آبیاري، رطوبت خاك به طریق وزنی  "خص بودن وزن گلدان و خاك اولیه کامالمش
خاك  متر مکعب رطوبت حجمی گرم بر سانتی 29/1گیري شده و با ضرب آن در چگالی ظاهري برابر با  اندازه

)θ (و رطوبت خاك بصورت زیر است ماتریک رابطه بین مکش. بدست آمد:   

        )2(                                                              262.036.1 )015.01(40.01.0 −×++= hθ                               

   . باشد می (cm3cm-3)خاك  رطوبت حجمی θو  (cm)پتانسیل ماتریک خاك  hدر آن که 

براي برداشت، اندامهاي هوایی از ریشه جدا . در هر یک از تیمارها در خاتمه آزمایش، برداشت گردیدگیاهان 
ساعت خشک شده و وزن  72تا  48گراد به مدت  درجه سانتی 65ها در آون در دماي  پس از آن، نمونه. شد

فصل رشد تعداد برگ، هاي هوایی و ریشه گیاه، در طی  عالوه بر وزن خشک اندام. خشک آنها یادداشت شد
پس از برداشت اندام هوایی، از خاك گلدانها به منظور . گیري شد طول و عرض برگ و ارتفاع گیاه اندازه

غلظت سدیم و پتاسیم و کلسیم و منیزیم و غلظت کلر با روش . تجزیه شیمیایی نمونه برداري شد
  .شد تعیین )1961، 10چاپمن و پرات(تیتراسیون

  

  هاي جذب آب مدل

است که به  ) 1931، 11ریچاردز(تفاده از معادله اس کمی کردن جذب آب به وسیله گیاهان،هترین روش ب
  :صورت زیر نوشته می شود

             )3                             (  

  

                                                             
9 van Genuchten et al., 1991 

10 Chapman and Pratt , 1961 

11 Richards, 1931 

ShK
z
hhK

zt
hhC

t
−+

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

=
∂
∂ ))()(()(θ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


۶ 

 

که با شیب  L-1]  [ظرفیت نگهداشت آب خاك  C، [T] زمان  t، [L3L-3] رطوبت حجمی خاك θکه در آن 

h∂
∂θ  ،منحنی مشخصه آب خاك برابر استh مکش آب خاك[L]، Z هدایت  K، [L]ارتفاع ثقلی  

است که بصورت زیر بدست  [L3L-3 T-1]شدت جذب آب خاك بوسیله ریشه گیاه  Sو  [LT-1]هیدرولیکی خاك
  : آید  می

            )4                                                                                        (MAXShhS ),( οα=  

),(ب و حداکثر شدت جذ MAXSکه  οα hh  تابعی براي کاهش شدت جذب است که وابسته به مکش آب
)(و پتانسیل اسمزي h)(خاك οh است .  

  :نیز تابع زیر را براي ضریب کاهش جذب آب ارائه نمودند) 1997( 12مس و هافمن

            )5                      (                                        ( )



 −−

−
−

= ∗
oo hhb

hh
hhhh

360
1),(

43

4
0α  

شیب کاهش عملکرد نسبی در برابر افزایش یک واحد شوري محلول خـاك در تیمارهـاي بـدون     bکه در آن
  . تنش آبی می باشد

 (dS/m)هـر واحـد شـوري خـاك      اگر فرض شود که. معادله دیگري را ارائه نمودند  )1999(13همایی و فدس
اندازد، معادلـه ضـریب    سانتی متر آب به جلو می 360را معادل پتانسیل ماتریک برابر با ) 4h(نقطه پژمردگی 

  : جذب آب به صورت معادله زیر خواهد بود

  

)6                                                        ( ( )
( ) ( )



 −−

−−
−−

= ∗
oo

o

o hha
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∗که در آن 
oh  ،مکش اسمزي درآستانه کاهش شوريh  مکشی از خاك که در آن جذب نسبی آب شروع به
*این معادله در شرایط . شود مکشی که درآن جذب نسبی متوقف می 4hکند و  کاهش می

00 hh و   ≥

304 )( hhhh در هر دو  روز یکبار ) روز 2دور آبیاري (با وزن کردن گلدانهاي شاهد  .صادق است −≥≥

                                                             
12 Mass and Hoffman, 1997 

13 Homaee and Feddes, 1999 
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گیري  تعرق اندازه - تعرق بالقوه گیاه در تکرارهاي مختلف تعیین شد که از جمع مقادیر تبخیر -مقدار تبخیر
   .تعرق بالقوه فصل رشد بدست آمد - شده در طول فصل رشد تبخیر

  

   هاي پیش بینی مقدار عملکرد مدل

      .بینی عملکرد در شرایط تنش آبی استفاده گردید براي پیش) 1977(14استیوارت و همکاران  از معادله 

  

            )7                                                                          (







−=− −

ETp
ET
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Y
Y adjc

y
a 11

max

  

adjcET که در آن  pET، فاکتور بدون بعد واکنش گیاه به تنش خشکی yK ،(mm d-1)تعرق گیاه - تبخیر −
حداکثر  t h-1 ، mY)(عملکرد واقعی محصول aY، (mm d-1)تعرق گیاه در شرایط بدون تنش آبی -تبخیر

adjcETمقدار . (t h-1)نظر محصول مورد   . از معادله زیر بدست آمد −

            )8                                                                                   (psadjc ETKET ×=−  

sK باشد که مقدار آن بین  ه تعرق و وابسته به مقدار آب در دسترس خاك میعامل بدون بعد کاهش دهند
  :آید تغییر نموده و از معادله زیر بدست می 1-0

           )9(                                  





−
−

×











−−= − RAWTAW

DTAWECEC
K

bK r
thresholdee

y
s )(

100
1          

 RAW، (mm)کل آب در دسترس خاك در ناحیه ریشه TAW، (mm)نقصان آب ناحیه ریشه rDکه درآن 
، (dS/m)هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك eEC، (mm)آب سهل الوصول خاك در ناحیه ریشه

thresholdeEC −
درصد کاهش به ازاي  b و (dS/m)هدایت الکتریکی عصاره اشباع در آستانه کاهش عملکرد 

    .واحد افزایش شوري است

  .گیرد هاي زیر صورت می بینی عملکرد توسط معادله در شرایط توأمان تنش شوري و خشکی پیش

                                                             
14 Stewart et al., 1977 
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    ) الف -10(        

   

  )   ب -10(        

  

اشکال این روش در این است که تنها در 
b

ECEC thresholdee
50

+< مقدار  sK=0کاربرد دارد و نیز براي −

دورنبوس و قصام گیاه مختلف توسط معادله  23براي   yK مقادیر .کند محصول واقعی را صفرپیش بینی می
شود و یا از  فرض می yK=1است، براي آنها ذکر نشده  yKبراي گیاهانی که مقدار. بدست آمد ) 1979(15

yK 8(در صورتی که در معادله . شود گیاهان مشابه استفاده می ( بجايsK از),( οα hh 6(که از معادله (
adjcET آید استفاده شود، روشی جدید است که براي محاسبه بدست می −

شود و سپس از معادله  بکاربرده می 
   .آید بدست می aY  مقدار mYآمده و با مشخص بودن مقدار  مقدار محصول نسبی بدست) الف -10(

  

   وزن خشک اندام هوایی

هاي افزایش وزن خشک اندام هوایی  میانگین نتایج تجزیه واریانس افزایش وزن خشک اندام هوایی و مقایسه
همان گونه که . آورده شده است) 5-2(و ) 5- 1(در تیمارهاي مختلف نسبت به قبل از تنش در جدولهاي 

زیمنس بر متر در سطح  دسی 5/7و  5/0هاي  بین عملکرد در شوري, مشاهده شد در هر سه دور آبیاري
دسی زیمنس بر متر با سطوح باالتر شوري  5/7و  5/0شوري  بین.  دار نیست اختالف معنی% 95اطمینان 

. دار نیست در هر سطح شوري بین دورهاي مختلف آبیاري اختالف معنی. دار شده است اختالف معنی
زیمنس بر متر میانگین افزایش وزن خشک اندام  دسی  5/7توان گفت با افزایش شوري آب آبیاري تا  می

اما   ،)4جدول ( است به علت جذب کمتر سدیم و کلر توسط اندام هوایی باشدکه ممکن  هوایی کاهش نیافته
در دور . بعد از این سطح شوري میانگین  افزایش وزن خشک اندام هوایی کاهش چشمگیري یافته است

دسی زیمنس بر متر باعث کاهش چشمگیر افزایش وزن  5/23روز افزایش شوري آب آبیاري به  2آبیاري 
با افزایش . روز این کاهش رشد از نظر آماري قابل توجه نبود 8و  5یی شد ولی در دورهاي خشک اندام هوا

  .دور آبیاري میانگین افزایش وزن خشک اندام هوایی کاهش نیافته است
                                                             

15Doorenbos and Kassam, 1979 
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در تیمارهاي مختلف شوري و دور ) گرم در گلدان(مقایسه میانگین هاي افزایش وزن خشک اندام هوایی روناس)3(دول ج
  آبیاري

 
طبق آزمون دانکن در سطح اطمينان , از لحاظ آماري) حروف بزرگ و كوچك جداگانه(داده هايي که داراي حروف مشترک مي باشند) *(

  .اختالف معني دار ندارند% ۹۵

  درصد سدیم و کلر در تیمارهاي مختلف شوري و دور آبیاري)4(جدول 

 

  : گرسیونی زیر بر قرار استبین وزن خشک اندام هوایی و مقدار کلر و سدیم روابط ر

             )11                        (R2= 0.89                                         toptop ClY )(1.023.8)( −=  

              )12                        (R2= 0.84                                        toptop NaY )(98.021.7)( −=  

  

  ریشهزن خشک و

نتایج نشان داد که درهر سه . براي وزن خشک ریشه نیز نتایجی مشابه با زن خشک اندام هوایی بدست آمد
اختالف % 95دسی زیمنس بر متر در سطح اطمینان  5/7و  5/0هاي  دور آبیاري، بین عملکرد در شوري

دار شده  ي باالتر اختالف معنیدسی  زیمنس بر متر با سطوح شور 5/7و  5/0بین شوري . دار نیست معنی
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١٠ 

 

دسی زیمنس بر متر نیز اختالف  5/23و  5/15روز بین دو سطح شوري  8و  5در دورهاي آبیاري . است
با افزایش دور آبیاري در هر سطح شوري بین . دار نیست روز معنی 2دار است ولی این اختالف در دور  معنی

  . ي دیده نشددار افزایش وزن خشک ریشه تیمارها اختالف معنی

  

  در تیمارهاي مختلف شوري و دور آبیاري) گرم در گلدان(مقایسه میانگین هاي افزایش وزن خشک ریشه روناس)5(جدول 

طبق آزمون دانکن در سطح , از لحاظ آماري) حروف بزرگ و كوچك جداگانه(داده هايي که داراي حروف مشترک مي باشند) *( 
   .ارنداختالف معني دار ند% ۹۵اطمينان 

  

  تعرق - تبخیر

بین . تعرق گیاه کم شده است -دهد که با افزایش شوري آب آبیاري میانگین تبخیر نتایج کلی نشان می
داري دیده  دسی زیمنس بر متر در دورهاي آبیاري مختلف آبیاري اختالف معنی 5/7و  5/0سطح شوري 

تالف دسی زیمنس بر متر نیز اخ 5/23و  5/15در دورهاي مختلف آبیاري بین سطوح شوري . نشد
دار  شود که در هر سطح شوري بین دورهاي مختلف آبیاري اختالف معنی مشاهده می. داري دیده نشد معنی

  . دار نیست دهد که با افزایش دور آبیاري اختالف بین تیمارها معنی میانگین کلی نشان می. نیست

تعرق نسبی در  -ربه ترتیب رابطه بین کاهش عملکرد نسبی و کاهش تبخی) 14(و ) 13(هاي  معادله
شیب هر . دهد دسی زیمنس بر متر را براي عملکرد اندام هوایی و ریشه نشان می 5/0تیمارهاي با شوري 

  .خط نشان دهنده فاکتور کاهش عملکرد جز مربوطه در اثر تنش آبی است

           )١٣     (             68.02 =R                                   )1(331.01
m

a

m

a

ET
ET

Y
Y

−=−  
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           )١٤         (    61.02 =R                                      )1(423.01
m

a

m

a

ET
ET

Y
Y

−=−  

براي ماده خشک  yKبنابراین مقدار . باشد می 42/0و ریشه  33/0ضریب کاهش عملکرد اندام هوایی خشک 
تعرق نسبی در روناس عملکرد  -یعنی به ازاي کاهش یک واحد تبخیر  باشد، می 33/0اندام هوایی روناس 
کرد تعرق نسبی در روناس عمل -یابد و به ازاي کاهش یک واحد تبخیر کاهش می 33/0نسبی اندام هوایی 

به کم آبی مشابه  دهد کاهش عملکرد ریشه و اندام هوایی یابد که نشان می کاهش می 42/0نسبی ریشه 
  . است

  در تیمارهاي مختلف شوري و دور آبیاري) میلی متر( گیري شده  تعرق اندازه -مقایسه میانگین هاي تبخیر )6(جدول 

طبق آزمون دانکن در سطح اطمينان , از لحاظ آماري) حروف بزرگ و كوچك جداگانه(داده هايي که داراي حروف مشترک مي باشند) *(
  .ني دار ندارنداختالف مع% ۹۵

 

  خاك مقدار آب 

ارائه ) 7(مقدار رطوبت حجمی خاك در طی فصل رشد براي سطوح مختلف شوري و دور آبیاري در جدول 
بین مقادیر رطوبت حجمی خاك در سطوح مختلف شوري آب آبیاري اختالف معنی داري دیده . شده است

یین ضریب آب سهل الوصول به دو نقطه ظرفیت براي تع .روز کمتر بود 8این مقادیر در دور آبیاري . نشد
تفاوت بین آنها رطوبت کل قابل . نشان داده می شوند pwpθو  fcθزراعی و نقطه پژمردگی نیاز است که با 

ه به به سهولت براي گیاه قابل دسترس نیست و بست TAWتمام . نامیده می شود (TAW) 16دسترس گیاه
گفته  17 (RAW)نوع گیاه کسري از این آب به آسانی توسط گیاه جذب می شود که به آن آب سهل الوصول

   :را به صورت زیر بدست آورد pتوان مقدار  می) 15(از معادله . می شود

                                                             
16 Total  Available  Water 

17 Readily Available Water 
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              )١٥              (                            6.0
)15.035.0(
)23.035.0(

=
−
−

=
−

−
==

pwpfc

pfc

TAW
RAWp

θθ
θθ  

  

رطوبت توقف جذب  pwpθ، رطوبت حد ظرفیت مزرعه  fcθ، رطوبت آستانه کاهش جذب آب pθکه در آن
بدست   6/0مقدار ضریب آب سهل الوصول براي روناس برابر با . است ضریب آب سهل الوصول pو  آب
کاسته شد باید آبیاري صورت گیرد این  pwpθو  fcθاز تفاوت رطوبت %  60بنابراین هرگاه براي روناس . آمد

  . بدین معنی است که این گیاه به تنش آبی اعمال شده حساس نیست

  

  بیاريدر تیمارهاي مختلف شوري و دور آ(cm3 cm3) متوسط رطوبت حجمی خاك در طی فصل رشد ) 7(جدول 

طبق آزمون دانکن در سطح اطمينان , از لحاظ آماري) حروف بزرگ و كوچك جداگانه(داده هايي که داراي حروف مشترک مي باشند) *(
  .اختالف معني دار ندارند% ۹۵

  

  و متوسط شوري محلول خاكرابطه بین عملکرد نسبی 

ندام هوایی خشک و متوسط شوري محلول خاك در طی فصل در شکل رابطه بین متوسط عملکرد نسبی ا
 :معادله بدست آمده براي خط رگرسیون برازش داده شده به صورت زیر است. نشان داده شده است) 1(

  

            )١٦                      (94.02 =R                                 )0.17(020.01)( −−= ss
m

a EC
Y
Y  
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  تغییرات متوسط عملکرد نسبی اندام هوایی نسبت به متوسط شوري محلول خاك) 1(شکل

   در دورهاي مختلف آبیاري

کاهش عملکرد و توقف عملکرد بترتیب برابر با % 50, مقدار شوري آستانه محلول خاك) 1(با توجه به شکل 
توان مکش اسمزي معادل  می) 1(اده از معادله با استف. متر خواهد بوددسی زیمنس بر  0/67و  0/42,  0/17

مانند این رابطه بین متوسط عملکرد نسبی ریشه خشک و متوسط شوري محلول خاك .  آنها را بدست آورد
که معادله بدست آمده براي خط رگرسیون برازش داده شده  نشان داده شده است) 2(در طی فصل در شکل 

  :به صورت زیر است

              )17                        (80.02 =R                           )3.15(019.01)( −−= ss
m

a EC
Y
Y 

کاهش عملکرد و توقف عملکرد بترتیب برابر با % 50, مقدار شوري آستانه محلول خاك) 2(با توجه به شکل 
  .دسی زیمنس بر متر خواهد بود 94/67و  63/41,  31/15
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  ییرات متوسط عملکرد نسبی ریشه نسبت به متوسط شوري محلول خاكتغ) 2(شکل

   در دورهاي مختلف آبیاري

  

  رابطه بین عملکرد نسبی و متوسط شوري آب آبیاري

بترتیب روابط بین متوسط عملکرد نسبی اندام هوایی خشک و  ریشه با متوسط )  19(و ) 18(هاي  معادله
  . دهند شوري آب آبیاري را نشان می

                )١٨(                    78.02 =R                               )6.11(037.01)( −−= iw
m

a EC
Y
Y  

                )١٩(                    70.02 =R                                 )5.8(031.01)( −−= iw
m

a EC
Y
Y  

 3اي افزایش هر واحد شوري آب آبیاري براي اندام هوایی و ریشه یکسان و برابر با شیب کاهش عملکرد به از
کاهش عملکرد و توقـف  % 50, مقدار شوري آستانه آب آبیاري) 4(و ) 3(هاي  با توجه به شکل. باشد درصد می

مقـادیر  . مـد دسی زیمنس بر متر بدست آ 67/38و  16/25,  64/11عملکرد براي اندام هوایی بترتیب برابر با 
   .دسی زیمنس بر متر بدست آمد 70/40و  58/24،  45/8این پارامترها براي ریشه نیز به ترتیب برابر 
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  تغییرات متوسط عملکرد نسبی اندام هوایی نسبت به متوسط شوري آب آبیاري) 3(شکل 

  در دورهاي مختلف آبیاري

 

  بی ریشه نسبت به شوري آب آبیاري در دورهاي تغییرات متوسط عملکرد نس) 4(شکل 

  مختلف آبیاري 

 ضریب کاهش جذب آب

مکش اسمزي و ماتریک استفاده . ضریب کاهش جذب آب محاسبه گردید) 6(و ) 5(هاي  بر اساس معادله
. بینی نتایج بدست آمده از معادالت فوق به هم نزدیک بود در این پیش. آورده شده است) 8(شده در جدول 

ها با  نتایج مقایسه معادله خط یک به یک ضریب کاهش جذب آب حاصل از این معادله) 6(و ) 5(هاي  کلش
  .مقادیر اندازه گیري شده را نشان می دهند
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  مکش اسمزي و ماتریک خاك  در نقاط مختلف)8(جدول 

. نظر گرفته شد براي عرض از مبدا معنی دار نشد عرض از مبدا آنها صفر در  P Valueاز آنجا که مقدار 
مشاهده می شود که شیب خط نسبت به شیب خط یک به یک خیلی نزدیک می باشد و مدلهاي فوق براي 
برآورد ضرایب کاهش جذب آب روناس مناسب می باشند و مقادیر برآورد شده آنها به مقادیر اندازه گیري 

و اندازه جذب آب پیش بینی شده مقادیر ضرایب کاهش  F-Testخالصه نتایج آزمون   .تر است شده نزدیک
  .ارائه شده است) 9(در جدول گیري شده 

α p = 1.09α m
R2 = 0.5226

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Measured alpha, cm -1

Pr
ed

ic
te

d 
al

ph
a,

 c
m

-1

Linear (line1:1)
Linear (Mass & Hoffman)

 

 با خط یک به یک) 5(رابطه بین داده هاي اندازه گیري شده ضریب کاهش جذب آب و داده هاي تخمینی از معادله) 5(شکل
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α p = 1.1011α m
R2 = 0.492

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Measured alpha, cm-1

Pr
ed

ic
te

d 
al

ph
a,

 c
m

-1

Linear (line1:1)
Linear (Homaee& Feddes)

 

 با خط یک به یک) 6(ب آب و داده هاي تخمینی از معادله رابطه بین داده هاي اندازه گیري شده ضریب کاهش جذ )6(شکل 

   

  گیري شده و اندازه مقادیر ضرایب کاهش جذب آب پیش بینی شده F-Testخالصه نتایج آزمون )9(جدول 

  

 پیش بینی عملکرد اندام هوایی و ریشه با استفاده از ضریب کاهش جذب آب

. استفاده گردید) 10 -ب(و ) 10-الف(هاي  از معادله پیش بینی عملکرد اندام هوایی و ریشه روناس براي
مقایسه پیش بینی هاي عملکرد اندام هوایی و ریشه حاصل از این دو روش را با خط ) 10(تا ) 7(شکلهاي 

 ود ربینی شده با ه مقادیر اندازه گیري شده و پیش F-Testخالصه نتایج آزمون  .یک به یک نشان می دهد
و روش ) 10 -معادله الف(نتایج پیش بینی عملکرد روناس از روشهاي . ئه شده استارا) 10(روش در جدول 

بینی عملکرد اندام هوایی و ریشه روناس در  قادر به پیش) 10-الف(نشان داد که روش ) 10 - معادله ب(
  .بینی عملکرد اندام هوایی است تنها قادر به پیش) 10-ب(برهم کنش شوري و خشکی است ولی روش 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٨ 

 

  

Yp = 0.9378Ym + 0.5121
R2 = 0.9454
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  )1 0-الف(مقایسه پیش بینی عملکرد اندام هوایی از معادله ) 7(شکل

  

  

Yp = 0.9298Ym + 0.538
R2 = 0.8979
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 )10 -ب(مقایسه پیش بینی عملکرد اندام هوایی از معادله ) 8(شکل
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Yp = 0.8865Ym

R2 = 0.8699
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 )10 -الف(ه مقایسه پیش بینی عملکرد ریشه از معادل) 9(شکل 

    

Yp = 0.8713Ym

R2 = 0.9582
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  عملکرد با هر دو روش   بینی شده مقادیر اندازه گیري شده و پیش F-Testخالصه نتایج آزمون )10(جدول 

  

    گیري نتیجه

است  (cm3 cm3)  23/0و ریشه روناس کمتر از  مقدار بحرانی رطوبت حجمی خاك براي رشد اندام هوایی
 6/0ضریب آب سهل الوصول براي روناس . باشد سانتی متر مکش ماتریک خاك برابر می -0/1642که با 

. باشد می 42/0و  33/0فاکتور حساسیت محصول به کم آبی براي اندام هوایی و ریشه روناس بترتیب . است
آستانه تحمل . ه به شوري خاك و شوري آب آبیاري اختالفی وجود نداردمقاومت اندام هوایی و ریشه گیابین 

زیمنس بر متر و براي ریشه  دسی 6/11و  0/17گیاه به شوري خاك و شوري آب آبیاري  براي اندام هوایی 
ضریب کاهش رشد گیاه به ازاي افزایش هر واحد شوري خاك و آب . زیمنس بر متر است دسی 5/8و  3/15

درصد بر  3/1و  9/1برابر زیمنس بر متر و براي ریشه  درصد بر دسی 7/3و  0/2اندام هوایی  آبیاري براي
روناس . تأثیر شوري خاك و آب آبیاري بر رشد ریشه و اندام هوایی مشابه است. باشد زیمنس بر متر می دسی

س بر نزیم دسی 5/8زینس بر متر و شوري آب آبیاري بیش از  دسی 0/15در مناطق با شوري خاك بیش از 
هاي بکار برده شده با  بینی شده توسط روش ضریب کاهش جذب آب پیش. متر قادر به رشد خواهد بود
بینی عملکرد اندام هوایی و ریشه روناس در برهم  قادر به پیش) 10-الف(روش . مقادیر واقعی مطابقت داشت

 .لکرد اندام هوایی استبینی عم تنها قادر به پیش) 10-ب(کنش شوري و خشکی است ولی روش 
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Effect of irrigation interval and water salinity on growth of 
madder (Rubina tinctorum L.) 

 
 
 

A.R. Sepaskhah, Z. Beirouti 
 
 
 
 
Abstract 
Madder (Rubina tinctorum L.) is mainly cultivated in central part of I.R. of Iran that is an arid 
and desert area with scarce and saline water resources. Its root is used as herbal medicine and 
food additives and its shoot (top) is used as forage crop. The objectives of the present study 
were to investigate the limits of irrigation water salinity and soil water content for growth 
inhibition of madder. The experimental design was complete randomize blocks with  four 
replications with  three levels of irrigation intervals (2- day, 5- day, 8- day) and four levels of 
salinity (0.5, 7.5, 15.5 and 23.5 dS. m-1). The vegetative growth response factor of madder to 
water is 0.33 and 0.42 for shoot and root dry weight, respectively. The threshold values of 
soil salinity and irrigation water salinity are 17.0 and 11.6 dS m-1 for top growth, 
respectively, and 15.3 and 8.5 dS m-1 for root growth, respectively. The growth reduction per 
unit increase in soil salinity and irrigation water salinity for top growth are 2.0,3.7 % per dS 
m-1, respectively. These values are 1.9, 3.1 % per dS m-1, respectively for root growth. The 
root water uptake coefficient (α) was predicted accurately by the used models. Furthermore, 
the estimated values of α accurately predicted the shoot dry weight successfully. However, 
Homaee and Feddes (1999) method is preferred for estimation of root dry weight. 
 
 
 
Keywords: Matric head; Saline water; Soil salinity; Osmotic head; Critical soil water content;  
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