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عملكرد گياه جو و اجزاء آن در شرايط آبياري با آبهاي نامتعارف
خذيجِ فتاحي ،1فْيوِ ؿيشؿاّي،2حؼيي تاتاصادُ
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چكيذٌ
هحذٍديت هٌاتع آب دس وـَس تاعث ؿذُ اػت تا تْشٍُسي اص هٌاتع آب ًاهتعاسف تيؾ اص پيؾ هَسد تَجِ لشاس گيشد .اػتتاى
اكفْاى دس حَضِي آتخيض گاٍخًَي اص هٌاطمي اػت وِ پٌِّْاي گؼتشدُاي اص آتْاي ؿَس ٍ لة ؿَس ػتححي ٍ صيشصهيٌتي دس
آى جشياى داؿتِ ٍ ،تخليِي پؼاب ؿْشي ٍ كٌعتي تِ چالؾ اكلي تْشُتشداسي اص آب دس هٌحمِي هضتَس هثذل ؿتذُ اػتت .دس
ايي تحميك اثش ويفيتْاي هختلف آب تش عولىشد گياُ جَ ٍ اجضاء آى دس تشخَاس اكفْاى تا ػِ تيواس آب چتاُ ،پؼتاب ٍ هخلتَ
آب ؿَس چاُ ٍ پؼاب تِ تشتية تا سػاًايي وْشتايي (ّذايت الىتشيىي)  4 ٍ1.4 ،7دػتي صيوتٌغ تتش هتتش دس ػتِ تىتشاس هتَسد
تشسػي لشاس گشفتً .تايج ًـاى هي دٌّذ وِ اثش ويفيت آب آتياسي تش عولىشد ٍ تواهي اجضاء عولىشد تِ جتض استفتاگ گيتاّي دس
ػحح احتوال  5دسكذ هعٌي داس تَدُ اػتّ .وچٌيي ،اص ًظش عولىشد داًٍِ ،صى خـه ول گياٍُ ،صى ّتضاس داًتِ ،ػتحح تتشي،
طَل تشي ،تعذاد داًِ دس ػٌثلِ ٍ استفاگ ػٌثلِ تيـتشيي عولىشد هشتَ تِ پؼتاب تتَدُ ٍ ،پؼتاب هخلتَ تتا آب چتاُ اص ًظتش
عولىشد ٍ اجضاء عولىشد دس هشحلِي تعذي لشاس داؿتِ اػت .پايؾ دٍسُاي هٌاتع خان تايذ تشاي هْاس وشدى هيتضاى آلتَدگي دس
اساضي تحت آتياسي تا آب ًاهتعاسف اًجام ؿَد.
ياصٌ َای کليذی :سػاًايي وْشتايي(ّذايت الىتشيىي) ،پؼاب ،جَ ،عولىشد ٍ اجضاء عولىشد.

 -3،2،1تِ تشتية داًـجَي دوتشي ،داًؾ آهَختِ واسؿٌاػي اسؿذ ٍ اػتادياس گشٍُ آب ،داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ علَم ٍ تحميمات تْشاى
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ػملكزد گياٌ جً ي اجشاء آن در شزايط آبياری با آبُای وامتؼارف

مقذمٍ

تيواس آتياسي تا پؼاب تيـتش اص ػتايش تيواسّتا تتَدُ اػتت.
عشفاًي ٍ ّوىاساى ( )1381دس پظٍّؾ خَد دسهتَسد گيتاُ
واَّ گضاسؽ وشدًذ وِ ٍصى اًذام َّايي ،اًتذام صيشصهيٌتي،
ول هادُي تش ٍ خـته گيتاّي وتاَّ تحتت تتأثيش تيوتاس
آتياسي تا پؼاب تلفيِ ؿذُي ؿْشي افضايؾ هعٌتي داسي
داؿتِ اػت .لٌثشي ٍ ّوىتاساى ( )1385دس پظٍّـتي دس
ػيؼتاى ٍ تلَچؼتاى ًـتاى دادًتذ وتِ آتيتاسي تتا پؼتاب
عولىشد ،اجضاء عولىشد ٍ واسايي هلشف آب گٌذم سا ًؼثت
تِ تيواس ؿاّذ افضايؾ دادُ اػت .الثتِ تِ هٌظتَس اػتتفادُ
پايذاس اص پؼاب ؿْش صاتتل ،تَكتيِ وشدًتذ وتِ دس هشاحتل
سٍيـي سؿذ گٌذم سا تا پؼاب ،دس ػايش هشاحل سؿذ ،گٌذم
سا تا آب غيش ؿَس آتياسي وٌٌذ تا عالٍُ تش حلَل عولىتشد
هحلَب اص ؿَس ٍ ػذيوي ؿذى خان ًيض جلَگيشي گتشدد.
ٍلي ًظاد ٍ ّوىتاساى ( )1380تتِ هٌظتَس آگتاّي اص تتأثيش
واستشد پؼاب ؿاّيي ؿْش اكفْاى تش سؿذ ٍ عولىتشد رست
وِ هٌاتع آب ؿاهل دٍ هٌثع حاكتل اص پؼتاب ٍ آب چتاُ،
اثش هعٌي داس پؼاب سا تتش افتضايؾ عولىتشد داًتِ ٍ كتفات
ؿاخق تشداؿت گضاسؽ وشدًذ .سضَاًي همتذم ٍ هيشصا تي
ًجن آتادي ( )1388تِ هٌظَس تشسػي تأثيش ًؼثت هختلتف
آب چاُ ٍ پؼتاب تتش عولىتشد ٍ اجتضاء عولىتشد علَفتِ ٍ
خلَكيات سيخت ؿٌاػي رست ،ػَسگَم ٍ اسصى آصهايـي
سا اًجام دادًذ وتِ طثتك ًتتايج تتا افتضايؾ هيتضاى پؼتاب
عولىشد ًيتض افتضايؾ هتي يافتتً .تتايج تحميتك تثؼتن ٍ
ّوىاساى ( )2013دس هتَسد ختشدل ٍ ،اٍصيتاصيىي ()2013
دستاسُي الگَي وـت گٌذم،ولن ٍ گَجِ فشًگي تِ تشتيتة
دس ٌّذ ٍ تشويِ ًـاى دادُ وتِ اػتتفادُ اص پؼتاب همتاديش
عولىشد داًِ ٍ اجتضاء عولىتشد سا تحتَس لاتتل هالحظتِ اي
افضايؾ دادُ اػت.
ووثَد آبٍ ٍ ،جَد هٌاتع آب ؿتَس دس تؼتياسي اص هٌتاطك
خـه ٍ ًيوِ خـه ايشاى ،اّويتت استمتاء تْتشُ ٍسي آب
ؿَس سا هحشح هي ػاصد .دس ايتي تحميتك تتاثيش ويفيتْتاي
هختلتتف آب آتيتتاسي اص ًظتتش سػتتاًايي وْشتايي(ّتتذايت
الىتشيىي) ،تا ػتِ تيوتاس هختلتف ويفيتت آب تتِ تشتيتة
پؼاب ،هخلَ آب ؿَس چاُ ٍ پؼتاب ٍ آب چتاُ دس هتَسد
گياُ جَ هَسد تشسػي لشاس گشفت ٍ عولىشد ٍ اجضاء عولىشد
تحت آتياسي تا اػتفادُ اص آتْاي ًاهتعاسف تشاٍسد گشديذ.

دس هٌاطك خـه ٍ ًيوِ خـه هاًٌذ ايشاى ،اػتفادُي
هجذد اص آب هي تَاًذ ٍػيلِاي تتشاي جثتشاى ووثتَد آب
تاؿذ .تا تَجِ تِ خـىؼالي اخيش دس ايشاى ،سؿذ سٍص افضٍى
جوعيتتت ٍ ،تَػتتعِي ؿْشًـتتيٌي ٍ كتتٌعت ،اػتتتفادُ اص
پؼاب تِ عٌَاى يىتي اص هٌتاتع پايتذاس دس وـتاٍسصي حتا ض
اّويت هتيتاؿتذ .اػتتفادُ اص پؼتاب دس وـتاٍسصي تاعتث
واّؾ اػتفادُ اص آتْايي هيؿتَد وتِ عتالٍُ تشوـتاٍسصي
هيتَاًٌذ تِ هلاسف ديگش ًظيش ؿشب تشػذ(علي خاكتي ٍ
وَچتته صادُّ .)1389 ،وچٌتتيي ،پتتاييي تتتَدى ّضيٌتتِي
اػتفادُ اص پؼتاب تتشاي آتيتاسي ،وتاّؾ آلتَدگي آتْتاي
ػححي ٍ صيشصهيٌي ٍ ،واّؾ ّضيٌتِي هلتشف وَدّتاي
ؿيويايي اص ديگش هضاياي اػتفادُ اص پؼتاب دس وـتاٍسصي
هيتاؿٌذ (علي خاكي ٍ وَچه صادُ.)1389 ،
عليضادُ ٍ ّوىاساى ( )2001گضاسؽ وشدًذ تيواس آتياسي تتا
پؼاب دس توام هشاحل سؿذ گياُ هٌجش تِ حلَل تيـتتشيي
عولىشد داًِ ٍ عولىشد صيؼتي گياُ رست ؿذ .يَى ٍ وتَاى
(ً )2001ـاى دادًذ آتياسي تا پؼاب تاعث افتضايؾ لتذست
پٌجِ صًي ،طَل ػالِ ،طتَل پتاًيىَل ٍ تعتذاد ػتٌثلِ دس
تشًج گشديذُ اػت .آًْا گتضاسؽ وتشد عولىشدّتاي داًتِ ٍ
صيؼتي دس تيواس آتياسي تا پؼاب ًؼثت تتِ ػتايش تيواسّتا
افضايؾ هعٌي داسي داؿتِ ٍ ّيچ گًَِ اثش ػتَيي ًاؿتي اص
آتيتتاسي تتتا پؼتتاب دس گيتتاُ هـتتاّذُ ًـتتذُ اػتتت .داي ٍ
ّوىاساى ( )1975دس پظٍّـي دس صهيٌِي تأثيش آتياسي تتا
پؼاب تش ويفيت داًِ گٌذم ًـاى دادًذ آتيتاسي تتا پؼتاب
تاعث ؿذُ اػت وِ عولىشد داًتِ ٍ دسكتذ پتشٍت يي داًتِ
افضايؾ ياتذ .داي ٍ تىش ( )1977دس پظٍّـي دس هَسد گياُ
ػَسگَم ًـاى دادًذ وِ آتيتاسي تتا پؼتاب تاعتث افتضايؾ
عشم تشي ؿذُ ٍ صهتاى سػتيذگي سا تتِ تعَيتك اًذاختتِ
اػت؛ ّوچٌيي ،هيتضاى عولىتشد داًتِ سا افتضايؾ دادُ اهتا
تأثيشي دس هيضاى پشٍت يي داًِ ًذاؿتِ لىتي تاعتث وتاّؾ
همذاس تشخي آهيٌَاػيذّا ؿذُ اػت .پاساهؼتَاساى ()1999
گضاسؽ وشد وِ آتياسي تا پؼاب ًياص وٌگشفشًگي سا تِ وتَد
تأهيي هي وٌذ ،تحَسي وِ ّتيچ وتذام اص عال تن ًاؿتي اص
غلظت تاالي تشخي عٌاكش غزايي دس گياُ هـاّذُ ًـذ .دس
ايي آصهايؾ هـخق گشديذ وِ غلظت تاالي تشخي عٌاكتش
غزايي دس اًذام ّتَايي تيـتتش اص غتذُ ٍ ،عولىتشد ًيتض دس
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مًاد ي ريشُا
تحميك حاضش تِ كَست طشح واهال تلادفي تتِ هٌظتَس
تشسػي عولىشد ٍ اجضاء عولىشد گياُ جتَ دس ػتال صساعتي
 1389دس هٌحمِي تشختَاس ،اػتتاى اكتفْاى ،اًجتام ؿتذ.
هٌحمِي هَسد هحالعِ دس طَل جغشافيايي  32دسجِ ٍ 47
دليمِ ٍ عشم جغشافيايي  51دسجِ ٍ  45دليمِ دس استفتاگ
 1950هتش اص ػحح دسيا لشاس گشفتِ اػت .آب ٍ َّاي ايتي
هٌحمِ گشم ٍ خـه ،سطَتت ًؼثي وتن ٍ تحتَس هيتاًگيي
 35دسكذ ٍ تيـتشيي اًذاصُي تثخيش -تعشق  7هيلتي هتتش
دس سٍص اػت .آب هتَسد ًيتاص اص چتاُ هَجتَد دس هضسعتِ تتا
سػاًايي وْشتايي (ّذايت الىتشيىي)  7دػتي صيوتٌغ تتش
هتش تاهيي هي ؿذ .پؼاب هتَسد اػتتفادُ خشٍجتي پؼتاب
ؿوال اكفْاى تتِ كتَست هخلتَطي اص پؼتاب دس هشحلتِ
ؿواسُ  2 ٍ 1ايي تلتفيِ خاًتِ تتَد .هشحلتِ ؿتواسُ  1اص
طشيك ػاهاًِي لجي فعال ٍ هشحلتِي ؿتواسُ  2اص طشيتك
ػاهاًِي  ABوِ اص دٍ گشٍُ حَم َّادّي تـتىيل ؿتذُ
اػت ،الذام تِ تلفيِ هي وشد .آب هخلَ  ،هخلَ دٍ آب
ؿَس چاُ ٍ پؼاب تَد وِ دس ًْش اكلي هضسعِ آهيختِ هتي-
ؿذ .دس ايي پظٍّؾ واؿت جَ اص طشيك تزس پتاؽ گشيتض اص
هشوض تَدُ ٍ تشاػاع ٍصى ّضاس داًِ 50گتشم حتذٍد -200
 180ويلَگشم تزس دس ّىتاس تِ واس سفت .تؼتش تزس تا تَجتِ
تِ آصهايـْاي آب ٍ خان هٌاػتة تتَد ٍ اص سٍؽ آتيتاسي
وشتي اػتفادُ ؿذ .دس جذٍل .1واتيًَْا ٍ آًيًَْتاي غالتة
هحلَل خان ٍ تشخي خلَكيات ؿيويايي خان تيواسّتا
دسحيي آصهايؾ اسا ِ ؿذُ اًذ.
تيواسّتاي آتيتاسي عثتاست تَدًتذ اص  :آب چتاُ تتا ّتذايت
الىتشيىتتي  7دػتتي صيوتتٌغ تتتش هتتتش ،پؼتتاب تتتا ّتتذايت
الىتشيىي 1/4دػي صيوٌغ تش هتش ،هخلتَ آب پؼتاب ٍ
آب چتتاُ تتتا ّتتذايت الىتشيىتتي  4دػتتي صيوتتٌغ تتتش
هتش(خلَكيات ّش يه اص هٌاتع هَسد اػتفادُ دس جذٍل 2
ٍ  3روش گشديذُ اػت ).وشتْا دس اًذاصُي  3×1/5هتش تتَد.
تافت خان هَسد اػتفادُ اص ًَگ سػتي اػتت .تافتت ختان
هضسعِ تا عوك  50ػاًتي هتشي سػتي تتا جتشم هخلتَف
 1/25گشم تش ػاًتي هتش هىعة تَد .هْاس وشدى علف ّتشص
تا علف وؾ گشاًؼتاس تِ هيضاى 50گشم دس ّش ّىتاس كَست
گشفت .وـت دس تاسيخ  28دي تعذ اص يه ؿتخن عويتك ٍ
تشداؿت هحلَل دس تاسيخ  15خشداد كَست گشفتِ اػتت.
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وَدّاي ؿيويايي تِ واس سفتِ دس ايي طشح اٍسُ تتِ هيتضاى
150ويلَگشم دس ّىتاس دس هشحلِي پٌجِ صًي گيتاُ ٍ سيتض
هغزي  20+20تِ هيضاى 10ويلَ دس ّىتاس دس هشحلِي گل
دّي تِ كَست هخلَ تتا آب آتيتاسي تتِ گيتاُ دادُ ؿتذ.
كفات سيخت ؿٌاػي اًذام َّايي تا وف تش وشدى ً 5وًَتِ
گياُ اًذاصُ گيشي ؿذٍ .صى ّضاس داًِ ٍواُ ٍ ولؾ تا تشاصٍي
سلَهي ٍ ،استفاگ گياُ ٍ استفاگ ػٌثلِ تا هتش تعيتيي گشديتذ.
تشاي خـه وشدى ًوًَتِ اص وتَسُ تتا دهتاي  80دسجتِي
ػاًتيگشاد تِ هذت  24ػاعت كَست گشفت .اًتذاصُ گيتشي
ؿاخق ػحح تشي ًيض تا اػتفادُ اص واغز ؿحشًجي اًجتام
ؿذ.
وتايج ي بحث
تاثيش تيواسّاي ويفيتت آب آتيتاسي تتش صيؼتت تتَدُ ٍ
صيؼت تَدُ خـه دس گياُ جَ هَسد تشسػي لشاس گشفت وِ
ًتايج آى دس
جذٍل  5اسا ِ ؿذُ اًذً .تايج ًـاى هتي دٌّتذ وتِ اثتش
ويفيت آب آتياسي تش صيؼت تَدُ تش ٍ صيؼت تَدُ خـته
دس ػحح احتوال  5دسكذ هعٌيداس تَد (
جذٍل  .)5تيـتشيي همذاس تِ ٍػيلِي پؼاب حاكل ؿذ
وِ اختالف آى تا هخلَ آب پؼاب ٍ چاُ هعٌي داس اػتت.
ايي عىغالعول تِ دليل هماديش تاالي ًيتتشٍطى ًيتشاتتي ٍ
سيضهغزيْا هَجَد دس پؼاب هي تاؿذً .تايج تحميك جاللتي
ٍ ّوىاساى (ً )1389يض ًـاى دادًذ وِ اػتتفادُ اص پؼتاب
تاعث افضايؾ عولىشد رست خَؿِاي ،علَفِاي ؿذُ اػتت.
ّوچٌيي دس هضاسگ آتياسي ؿذُ گٌتذم ٍ جتَي دٍ ػتش تتا
پؼاب گضاسؿْايي ٍجَد داسد وِ ًـاى هي دٌّتذ گٌتذم ٍ
جَي دٍػش وـت ؿذُ تِ عٌَاى علَفِ تِ اًذاصُي ٍ 26/3
 24/9دسكذ اص عولىشد ّويي هحلَالت دس هضاسگ آتيتاسي
ؿذُ تا چاُ تيـتش تَدُ اػت (اػتيَػَى.)1982 ،
تاثيش تيواسّاي ويفيتت آب آتيتاسي تتش ٍصى تتش ٍ خـته
ػٌثلِ دس گياُ جَ هَسد تشسػي لشاس گشفت وِ ًتايج آى دس
جذٍلْاي  5تا  7اسا ِ ؿذُ اًذً .تايج ًـاى هتي دٌّتذ وتِ
اثش ويفيت آب آتياسي تش ٍصى تش ٍ خـته ػتٌثلِ ٍ طتَل
آى دس ػحح احتوال  5دسكذ هعٌيداس تَدُ اًذ .تيـتتشيي
ٍصى تش ٍ خـه ػٌثلِ ٍ طَل ػٌثلِ تتِ ٍػتيلِي پؼتاب

26

ػملكزد گياٌ جً ي اجشاء آن در شزايط آبياری با آبُای وامتؼارف

حاكل ؿذ وِ اختالف آى تا هخلَ پؼاب ٍ چاُ هعٌيداس
اػت.
تاثيش تيواسّاي ويفيت آب آتياسي تش استفاگ ػٌثلِ ٍ استفاگ
گياُ دس جَ هَسد تشسػي لشاس گشفت وِ ًتايج آى دس
جذٍل  7 ٍ 6اسا ِ ؿذُ اًذً .تايج ًـاى هي دٌّتذ وتِ اثتش
ويفيت آب آتياسي تش استفاگ ػٌثلِ ٍ استفاگ گياُ دس ػتحح
احتوال  5دسكذ هعٌيداس ًوي تاؿذ.
تاثيش تيواسّاي ويفيت آب آتياسي تش ٍصى ّضاس داًِ ،ػتحح
تشي ٍ طَل تشي گياُ جَ هَسد تشسػتي لتشاس گشفتت وتِ
ًتايج آًْا دس
جذٍل  7 ٍ 6اسا ِ ؿذُ اًذً .تايج ًـاى هتيدٌّتذ وتِ اثتش
ويفيت آب آتياسي تش ّش ػِ ػتحح تتا احتوتال  5دسكتذ
هعٌيداس تَدُ اػت (
جذٍل  .)6تيـتشيي همذاستِ ٍػيلِي پؼاب حاكل ؿذ وِ
اختالف آى تا هخلَ پؼاب ٍ چتاُ ٍ آب چتاُ هعٌتي داس
تَد ٍ ايي اهش تِ دليل غٌتي تتَدى پؼتاب اص اصت ٍ فؼتفش
هيتاؿذ وِ تا ًتايج تا وتاس عؼتگشي ٍ ّوىتاساى ( )1387
ًيض هحاتمت داسد؛ آًْا دسيافتٌتذ وتِ اصت هَجتة افتضايؾ
تَليذ هادُ خـه ٍ دٍام ػحح تشي ؿذُ ٍ هَجة ػٌگيي
تش ؿذى داًِ دس آفتاتگشداى ًيض هي ؿَد .جاللي ٍ ّوىاساى
(ً )1388يض دس پظٍّـي دس صاتل دس هَسد گياُ رست خَؿِ
اي علَفِ اي ؿاّذ تيـتشيي عولىشد دس تيوتاس آتيتاسي تتا
پؼاب دس ول دٍسُي سؿذ گياُ تَدًذ؛ هيتتَاى دليتل ايتي
اهش سا ٍجَد هَاد هغزي دس تيواس هضتَس داًؼت.
ًتايج تحليل ٍاسياًغ دس
جذٍل  6اسا تِ ؿتذُ اًتذ ،وتِ گَيتاي ويفيتت ٍ ًتَگ آب
هلشفي تش اجضاء عولىشد جَ ٍ تش استفاگ گياُ دس طَل دٍسُ
سؿذ هعٌي داس ًثَدًذ .اثش ًَگ ٍ ويفيت آب آتياسي تش ديگش
اجضاء عولىشد جَ هعٌي داس تتَدُ اػتت .تيـتتشيي همتذاس
اجضاء عولىشد دس جذٍل 7هشتَ تِ تيواس پؼاب تَد .تحتَس
خالكِ ،پؼاب تِ علت ٍجتَد عٌاكتشغزايي ّوتشاُ ،ػتثة
افضايؾ حجن ٍآهاع تيـتش ػتلَل ٍ دس ًتيجتِ هٌجتش تتِ

افضايؾ اجضاء عولىشد دس همايؼِ تا ػايش تيواسّا گشديذ وِ
تتتتتتا ًتتتتتتتايج ػتتتتتايش هحممتتتتتتيي تحتتتتتتاتك داسد
(جاللتتي ٍ ّوىتتاساى1388 ،؛ طتتايي ػتتويشهي1384 ،؛
عشفاًي ٍ ّوىتاساى 1381 ،؛ عليتضادُ ٍ ّوىتاساى.)2001،
تيوتتتاس آتيتتتاسي پؼتتتاب تتتتِ دليتتتل اعوتتتال سػتتتاًايي
وْشتايي(ّذايت الىتشيىي) ووتش ٍ اهىاى دػتياتي تيـتتش
تِ آب تا ويفيتت هٌاػتة ،داؿتتي همتذاسي اٍسُ دس آب ٍ
ػايش عٌاكش سيض هغزي داساي تْتشيي ًتيجِ دس همايؼتِ تتا
ػِ تيواس ديگش تَدُ اػت.
دس ؿىل 1هيتَاى هـاّذُ وشد وِ هيضاى استفاگ گياّي دس
تيواس پؼاب تلفيِ ؿذُ فاضالب تيـتش اص دٍ تيوتاس ديگتش
اػت ٍ ايي تِ هعٌي افضايؾ عولىشد ٍ واّؾ هيتضاى ًيتاص
تِ ًيتشٍطى سا ًـاى هيدّذ.
وتيجٍ گيزی
ّش چٌذ پؼاب حاكل اص تلفيِ تِ عٌَاى يىي اص هٌتاتع
غيشهتعاسف آب هَسد تَجِ تَدُ ٍ تيواس پؼتاب تتاال تتشيي
عولىشد سا داؿت ،اها تِ دليل آى ايتي آب هخلتَطي اص آب
هشحلتتِي ؿتتواسُ  2 ٍ 1تلتتفيِ خاًتتِ ت تَدُ ٍ داساي تتتاس
هيىشٍتي تااليي اػت ،تشخي ًگشاًي صيؼت هحيحي ٍجتَد
داسد .پيـٌْاد هي ؿَد تا اعوال هتذيشيت كتحيح آتيتاسي
عالٍُ تش اػتفادُي تْيٌِ اص ايتي هٌثتع ،اص آلتَدگي ختان
هواًعت گشدد؛ تٌاتشايي ،تشاي واّؾ خحش احتوالي تجوع
اهالح ،ؿَس ٍ ػذيوي ؿذى ،تجوتع ًيتتشات ٍ آلَدگيْتاي
هيىشٍتي دس خان ٍگياُ ،تايؼتي سٍؿْايي سا هثل اختتال
پؼتتاب تتتا آب داساي ويفي تت هٌاػتتة ،اػتتتفادُ اص آب تتتا
ويفيت هٌاػة دس تشخي هشاحتل حؼتاع اص فلتل سؿتذ،
ًَتتي وشدى اػتفادُ اص پؼتاب ٍ آب تتا ويفيتت هحلتَب،
گٌذصدايي پيؾ اص اػتتفادُ ٍ تْتشٍُسي اص سٍؿتْاي ًتَيي
آتياسي سا جْت اػتفادُ پايذاس اص ايي هٌثع اتخار وتشد ٍ اص
عَالة ًاپؼٌذ صيؼت هحيحي آى واػت.

جذيل -1خصًصيات فيشيكی ي شيميايی خاک مًرد آسمايش.
pH
ومًوٍ خاک
هخلتتتتتَ آب
چاُ ٍ پؼاب

7/9

EC

P

)(ds/m

)(meq/l

4/5

22

K

33

Ca

8/3

Na

29/5

Mg

10/5

Cl

27

SO4

16/5

CO3

0

HCO3

4/5
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آب پؼاب
آب چاُ

3/8
5/2

7/9
8

38
38

22
22

27
6/2
8/5

5/1
13/5

28
33

4/5
16/5

31
35

4/8
4/3

0
0

جذيل  -2خصًصيات فيشيكی ي شيميايی آب مًرد استفادٌ
وًع آب

Ph

EC
)(d s/m

Ca

Mg

Na

Cl
)(meq/l

K

HCO3

SO4

CO3

SAR

مخلًط آب چاٌ

7

4/0

7.5

8.9

25

23

1.1

6.8

12.2

0

8.74

ي فاضالب
فاضالب

7.1

1.4

2.9

1.2

9.8

8

0.2

4.5

1.5

0

6.78

چاٌ

7/0

6.9

12.5

22.5

36

35

1.4

7.8

29

0

8.61

جذيل  -3حذاکثز مقذار تًصيٍ شذٌ بزای ريش مغذيُا در آب آبياری.
رديف

ػىصز

حذاکثز غلظت تًصيٍ شذٌ ()mg/L

پساب مًرد آسمايش ()mg/L

1
2
3
4
5
6
7
8
9

وادهيَم
وثالت
وشٍم
هغ
آّي
ليتين
هٌگٌض
ػشب
سٍي

0/01
0/05
0/10
0/20
5/0
2/50
0/30
5/0
2/0

0
0/02
0/08
0/13
0/04
0/31
0
0/07
0/04
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جذيل  -4آسمًن داوكه بزای مقايسٍی مياوگيه ػملكزد محصًل در ريشُای مختلف آبياری.
پساب

آب مخلًط

آب چاٌ

سيست تًدٌgr/m2

584 a

576b

431c

سيست تًدٌ

508a

445 b

361 c

خشکgr/m2

جذيل  -5تجشيٍی يارياوس ػملكزد محصًل.
سيست تًدٌ

درجٍی آسادی

سيست تًدٌkg/m2

سيست تًدٌ خشک kg/m2

تيمار

2

22/25

16/32

خطا

6

1

1

جذيل -6تجشيٍی يارياوس شاخصُا ي اجشاء ػملكزد محصًل.
مىبغ تغييزات

درجٍ آسادی

سٍؽ آتياسي
آتياسي

مياوگيه مزبؼات
تعذاد
تَتِ

2

*252

ٍصى تش
ػٌثلِ
kg/m2
*12/2

ٍصى خـه
ػٌثلِkg/m2

ػحح
تشيm2

طَل تشي
cm

ٍصى ّضاس
داًِgr

تعذاد داًِ
دس ػٌثلِ

*11/6

*41/8

*21

*17/37

*1875

طَل
ػٌثلِ
cm
*5/25

استفاگ
گياُcm
175ns
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خحا

6

1

1

1

1

1

1

0/33

0/67

443

 nsمؼىی دار ويست.

* مؼىی دار در سطح احتمال %5

جذيل -7آسمًن داوكه بزای مقايسٍ مياوگيه اجشاء ػملكزد محصًل در ريشُای مختلف آبياری.
اجشاء ػملكزد

ياحذَا

پساب

آب مخلًط

آب چاٌ

تعذاد تَتِ

-

144a

150b

132c

ٍصى تش ػٌثلِ

gr/m

a

259

b

224

c

135

ٍصى خـه ػٌثلِ

gr/m2

a

249

b

210

c

127

ػحح تشي

cm2

17 a

طَل تشي

cm

a

20

ٍصى ّضاس داًِ

gr

a

52

تعذاد داًِ دس ػٌثلِ

-

a

80

استفاگ ػٌثلِ

cm

استفاگ گياُ

cm

2

16/9 b

10/5 a
a

a

19

b

49

b

55

10/5 c

10 a

63/75

a

51/75

b

15

c

47

c

30

8b
a

49/5

شكل -1مقايسٍ ارتفاع گياٌ در ريشُای مختلف آبياری بٍ تفكيک مزاحل رشذ گياٌ

مىابغ
 .1هؼتـفي حثية آتادي ،ف،تشسػي عولىتشد دٍ سلتن
گياُ آفتاتگشداى تحت چْاس سطين آتياسي تتا آب ؿتَس
،پاي تاى ًاهتتِ واسؿٌاػ تي اسؿتتذ آتي تاسي ٍ صّىـ تي
،داًـگاُ ؿْشوشد.1387.
 .2جاللي،گ ،.م ،.گلتَي ،ا ،.لٌثتشي ،س ،م .هتشٍدي ٍ ،م.
يَػف الْي .1389 ،اثش آتياسي تا پؼتاب ؿتْشي تتش
عولىشد ٍ جزب فلضات ػٌگيي دس ػَسگَم علَفتِاي
( .).Sorghum bicolor Lهجلتتِ علتتَم ٍ فٌتتَى
وـاٍسصي ٍ هٌاتع طثيعي.24-15 :52 .

 .3عشفتاًي ،گ ،.غ .حتتك ًيتا ٍ ،ا .عليتضادُ .1381 .تتتأثيش
آتياسي تا پؼاب تش عولىشد ٍ ويفيتت وتاَّ ٍ تشختي
ٍيظگيْتاي ختان .علتتَم ٍ فٌتَى وـتاٍسصي ٍهٌتتاتع
طثيعي .90-71 :6
 .4عؼتتگشي ،ن ،.گ .ػتتليواًي ،جً .جف تي .1387 .اثتتش
پؼاب ؿْشي تش ؿاخق عولىشد داًتِ ٍ اجتضاء آى
دس گياُ آفتاتگشداى تحت تيواسّاي هختلتف آتيتاسي.
هجلِ پظٍّؾ آب ايشاى.52-45 :2 .
 .5سضَاًي همذم ،ج ٍ ،.م .هيشصا ي ًجن آتتادي.1388 .
تتتأثيش ًؼتتثتْاي هختلتتف آب چتتاُ ٍ پؼتتاب تتتش
خلَكيات سيخت ؿٌاػي ،عولىشد ٍ اجضاء عولىتشد
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