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  چکیده

  
 يهـا  هیپا ییبه منظور شناسا. استفاده از منابع آب شور باشد يبرا یحل مناسب راه تواند یم يمتحمل به شورگیاهان کشت 

 ياریآب آب يتصادفی با دو عامل شور کامالقالب طرح  در لیبه روش فاکتور قیتحق نیدر درخت کُنار، ا يمتحمل به شور
بر متر و گونه  منسیز یدس 9و  6، 3، 3/0در چهار سطح  ياریآب آب يشور. دینار در سه تکرار اجرا گرددرخت کُ گونهو 

آب  يشور يمارهاینشان داد که ت جینتا. شدند  هدر نظر گرفت موریتانی، رملیک و کُنار بومی  درخت کنار در سه سطح شامل
 تـروژن، یقطر ساقه و غلظت ن ،برگ لیارتفاع نهال، تعداد برگ، کلروفبر در سطح احتمال پنج درصد  يدار یاثر معن ياریآب

بـرگ اخـتالف    میو سـد  تـروژن یو غلظـت ن  یشینار از نظر صفات رومختلف کُ يها گونه نیب. دبرگ داشتن میو کلس میسد
بر صـفات   زینار نو گونه کُ ياریآب آب يشور يمارهایاثرات متقابل ت. د داشتدر سطح احتمال پنج درصد وجو يدار یمعن
ـ آب آب يشور دنیبا رس .دیگرد دار یبرگ در سطح احتمال پنج درصد معن میسو کل میسد تروژن،یو غلظت ن یشیرو  ياری
 تعداد برگ. افتیدار  ینمع شیبرگ افزا میو غلظت سد دار یکاهش معنو قطر ساقه بر متر، تعداد برگ  منسیز یدس نهبه 

ـ به ترت ،بر متر منسیز یدس نهو  ششبه بر متر  منسیز یدس سهاز  ياریآب آب يشور شیبا افزا هاي مختلف در گونه  بی
ـ آب آب يشور شیبا افزا هاي مختلف قطر ساقه نیز در گونه. درصد کمتر شد 3/41تا  1/25 ودرصد  4/8تا  8/3 از  ياری

. درصد کمتر شد 9/77تا  30 ودرصد  1/28تا  7/1 بیبه ترت ،بر متر منسیز یدس نهو  ششبر متر به  منسیز یدس سه
 نه و شش بهبر متر  منسیز یدس سهاز  ياریآب آب يشور شیبا افزا هاي مختلف در گونهبرگ  میکه غلظت سد یدر حال

منابع هاي این پژوهش نشان داد که  یافته. برابر شد 36/3تا  64/1و  برابر 73/2تا  67/1 بیبر متر، به ترت منسیز یدس
  .رندیاستفاده قرار گ موردنار کُ يها نهال ياریدر آب توانند یآب شور م

  
  .موریتانی گونه، یشیصفات رو ،زه آب ،رملیک گونه ،آب شور :کلیدي هاي واژه	
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  مقدمه
 لیاز نظر موقعیت جغرافیایی و به دل رانیکشور ا

و  یو نامناسب بودن پراکنش زمـان  آسمانیکم  يها زشیر
 مـه یخشـک و ن  يدر زمـره کشـورها   هـا،  یبارندگ یمکان

خشک جهـان قـرار دارد و از نظـر منـابع آب نسـبت بـه       
بـه   ،برخوردار است يشتریب تیاز محدود یجهان نیانگیم

ـ یم 242کشور با  نهساال یکه متوسط بارندگ يطور  متـر  یل
ـ معادل   باشـد  یجهـان مـ  در  یسـوم متوسـط بارنـدگ    کی

کـه   یدر حـال ). 1394شرکت مدیریت منـابع آب ایـران،   (
است، تقاضـا   یمتوسط حجم کل منابع آب کشور رقم ثابت

و  يگسـترش کشـاورز   ت،یـ آب به علت رشد جمع يبرا
آب و خـاك   يشور. است شیتوسعه صنعت در حال افزا

 يهـا  اسـت کـه امـروزه بخـش     یلیسـا م نیاز مهمتر یکی
خشک  مهیخشک و ن يکشورها ژهیو از جهان، به یمختلف

 يشـور  .)1992رودز و همکـاران،  ( باشند یبا آن مواجه م
و  لیهمـواره مســا  رانیـ کشــور ا یآب و خـاك در اراضـ  

  .نموده است جادیمنابع ا نیاز ا يبردار را در بهره یمشکالت
ـ امروزه به دل ـ فیآب بـا ک  ریکـاهش ذخـا   لی  تی

 ،يکشاورزمختلف  يها روزافزون در بخش ازیمناسب و ن
ـ آب يصنعت و شرب، استفاده از منابع آب شـور بـرا    ياری

قـدیر و  ( است ریاجتناب ناپذ يامر یو باغ یزراع اهانیگ
ـ ا دیبااز این نظر  .)2008، همکاران نگـرش در بخـش    نی
ـ  يکشـور حـاکم گـردد کـه آب کـاال      يکشاورز بـار   کی

ـ پا يکشاورز ورو به منظ ستیمصرف ن ـ با داری ـ از ا دی  نی
 سـت یز یمحصول با حداقل اثـرات منفـ   دیتول يمنابع برا

  .بهره جست یطیمح 
 یکـ ی .Ziziphus sppی درخت کُنار با نام علم
ـ نظ یطـ یسـخت مح  طیاز درختان متحمل نسبت به شرا  ری

ـ  یگرما و خشک ـ ا يهـا  گونـه . باشـد  یم  يجـنس دارا  نی
ــوژیزیف اتیخصوصــ  يمتعــدد یکیو مورفولــوژ یکیول

با  يسازگار يآنها برا ییتوانا شیکه موجب افزا باشند یم
ــ   گونــه  هــا ماننـد  گونـه  یبرخــ. شـود  یمنـاطق مختلـف م

  اند،  پراکنده شده ایدر تمام نقاط دن یا آفریقایی 1موریتانی

                                                        
1 Ziziphus mauritiana 

  
ـ هـا نظ  گونه ریکه سا یدر حال  3بـومی  کُنـار و  2رملیـک  ری

ـ  )آسـیا (ی مشخص هیمحدود به ناح  يهـا  گونـه  .باشـند  یم
درختچه رشد  ایکُنار به صورت درخت و درخت  فمختل

 لـیکن  ،بـه شـکل درخـت اسـت    موریتـانی   گونه .کنند یم
ـ بـه صـورت درختچـه    بـومی   ي رملیک و کُنـار ها گونه  ای
؛ 1387عصــاره، ( شــوند یکوچــک مشــاهده مــ يهــا بوتـه 

در کشور پاکستان و رملیک  یتانیگونه مور. )2001پاریک، 
داشتن  لیآنها به دل يها است که برگ یتاندرخ نیاز مهمتر

 رندیگ یعلوفه دام مورد استفاده قرار م نیباال در تام يکالر
بـومی  رملیک و کُنار  يها گونه .)2011عظیم و همکاران، (

اسـتفاده   هـا  يماریبهبود انواع ب يبرا یمعموال در طب سنت
و همکـاران،   ي؛ معتمـد 2001، سـر یآرنـت و کا ( شوند یم

ـ کوب يهـا  معموالً برگ رانیدر ا ).2009  را سـدر کُنـار   دهی
ـ باعـث تم  آنسـر بـا    يمـو  يشستشو که نامند یم و  يزی

 عیاز صنا ياریبسو به همین دلیل در  رشد مو شده تیتقو
طبق مطالعات انجام  بر .گیرد مورد استفاده قرار می یشیآرا

استان از مناطق گرم و خشک  زدهیشده، درخت کُنار در س
ـ ا یافته و درگسترش کشور   یخـوب  يمنـاطق سـازگار   نی

ـ م یبررس). 1384 ،یتراه(است  نشان داده  يهـا  گونـه  وهی
موجود در مناطق مختلف (درخت کُنار  یو واردات یوحش

درخـت   2500 دودموجب شد که از حـ ) استان خوزستان
ـ فنوت 12مورد مطالعه،  ـ بـه عنـوان فنوت   پی برتـر   يهـا  پی

  ).1385 ،یتراه(داده شدند  صیتشخ
آب و  يشور ،یاهیگ يها از گونه ياریدر بس

از طرق  اهیدر رشد گ ریتاخ ایعث کاهش و خاك با
کمبود عناصر  ،یونی تیسم ،يتنش اسمز ریمختلف نظ

 يندهایدر فرآ ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیو اختالل ف یمعدن
. )2000هاسگاوا و همکاران، ( شوند یم اهیگ سمیمتابول
درختان کُنار  برخی محققان بر اساس گزارش لیکن

پاریک، ( شوند ياریآب یمیسدشور و  يها با آب توانند یم
 (SAR) مینسبت جذب سد يمصرف آب دارا .)2001

درختان کُنار در کشور هند،  ياریآب يبرا 5/22معادل 
                                                        
2 Ziziphus nummularia 
3 Ziziphus spina-christi 
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درخت  نیا يها در برگ یو سوختگ میباعث تجمع سد
 به درختان انبه و گواوا وارد نمود يجد بیآس لیکننشد، 

 گونه يها تحمل نهال زانیمبررسی . )1985سمرا، (
، 5، 45/1 یکیالکتر تیدر پنج نوع خاك با هدا یتانیمور
 یهمبستگکه بر متر نشان داد  منسیز یدس 20و  15، 10
خاك وجود  يو شور اهیگ یشیصفات رو نیب يادیز

بر متر حدود  منسیز یدس 10 يقطر تنه در شور. داشت
بر  منسیز یدس 15 يدر شور اهیارتفاع گ ودرصد  23

 يدار یش داشت که در حد معندرصد کاه 17متر حدود 
زنده  ینهال چیبر متر، ه منسیز یدس 20 يدر شور. بود

بر متر  منسیز یدس پنجبا رسیدن شوري خاك به . نماند
پیدا نمود، به طوري  دار یمعن شیافزابرگ  میغلظت سد

 پنجبرابر در شوري  4/1از برگ سدیم که میزان افزایش 
دسی  15شوري برابر در  9/2 متر به دسی زیمنس بر

رزیابی ا. )1990هودا و همکاران، ( زیمنس بر متر رسید
 تیشدن خاك بر بقا و وضع یمیو سد ياثرات شور
نشان داد  یتانیچهار رقم کُنار از گونه مور ییعناصر غذا

بر  منسیز یدس 3/20خاك تا  يشور زانیم شیکه با افزا
 به اهانیگ ي، بقا5/60خاك تا  یتبادل میمتر و درصد سد

  .)1997آواثی و همکاران، ( افتیکاهش  يدار یطور معن
توسط  زین يکاهش سطح برگ به علت شور

پژوهشگران در درختان کُنار، گواوا و انبه گزارش  یبرخ
و منا در بررسی  .)1997احمد و احمد، ( شده است
 تیبا هدا ياریآب آب يشور ماریپنج تبا ) 2003(همکاران 

دو گونه روي بر متر  منسیز یدس 20از صفر تا  یکیالکتر
 زانیم نیب ،Z. rotundifiriaو رملیک  نار شاملدرخت کُ

وجود  یهر دو گونه تفاوت يها شهیدر ر میجذب سد
مقدار  Z. rotundifiriaگونه  يها شهیاز ر ینداشت، ول

 ییو جابجا هافتیانتقال  اهیگبه شاخساره  میسد يکمتر
مطالعه نشان داد  نیا. بهتر انجام گرفته بود زین ییمواد غذا
تحمل  رملیک نسبت به گونه  Z. rotundifiriaکه گونه 

مطالعه  در .دارد ياریآب آب ينسبت به شور يشتریب
نسبت  1عناب نار از گونهتحمل چهار رقم کُ زانیم يگرید

                                                        
1  Z. jujube Miller 

 میغلظت نمک کلرور سد. شد یخاك بررس يبه شور
(NaCl)  ،درصد  6/0و  45/0، 3/0خاك برابر صفر

. بود) بر متر منسیز یدس 4/10و  8/7، 2/5ادل صفر، مع(
بر متر،  منسیز یدس 2/5 ينشان داد که در شور جینتا

درصد  3/25 زانیسه رقم دچار صدمه تا م يها برگ حسط
 زانیبر متر، م منسیز یدس 8/7به  يشور شیبا افزا. شد
که در  يطور به افت،ی شیتمام ارقام افزا  به برگ بیآس

تا  20از   بر متر، سطح برگ منسیز یسد 4/10 يشور
شن و همکاران، ( دیدرصد در ارقام مختلف صدمه د 100

 ياریآب آب ياثرات پنج سطح شور نیهمچن). 2009
بر متر از  منسیز یدس 3/12و  6/9، 4/6، 2/3معادل صفر، 

بر رشد و غلظت عناصر در  میکلرور سد منبع نمک
آب   يشور. دیدگر یابیارزبومی  کُنار گونه يها نهال

طول و عرض برگ را در  و تعداد برگ اه،یارتفاع گ ياریآب
و غلظت سدیم برگ را در حد کاهش  يدار یحد معن

   ).2012،  ینجات و صادق(داري افزایش داد  معنی
مختلف نشان  یمنابع علم یبررس یطور کل به

در  يداد که با توجه به مشخص نبودن حد آستانه شور
 قاتیبه انجام تحق ازیرخت کُنار، نمختلف د يها گونه

رشد آب و خاك بر  يشور ریو جامعتر در مورد تاث شتریب
از آنجا  نیبنابرا. باشد یکُنار موجود در کشور م يها گونه

شور و  یسطح يها از منابع آب يا که بخش قابل مالحظه
 انیکشور جر یجنوب و جنوب غرب یلب شور در نواح

 يها تحمل گونه زانیم نهیدر زم زیدارند و تا کنون ن
در کشور  ياریآب آب يمختلف درخت کُنار نسبت به شور

  .دیپژوهش انجام گرد نیانجام نشده است، ا يا مطالعه
 

  ها مواد و روش
 يها وهیدر پژوهشکده خرما و م قیتحق نیا

 40°48' ییایواقع در شهر اهواز به طول جغراف يریگرمس
و با ارتفاع  یشمال 31°20' ییایو عرض جغراف شرقی

مدت . )1جدول( دیانجام گرد ایمتر از سطح در 5/22
سال مربوط به  کیدو سال و سه ماه بود که  قیتحق ياجرا

مربوط  زیماه ن 15و  هاي کُنار نهال هیکاشت بذر کُنار و ته
به روش این پژوهش . بود شیمورد آزما يمارهایبه ت
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 يمل شوردر قالب طرح کامالً تصادفی با دو عا لیفاکتور
 .و گونه درخت کُنار در سه تکرار اجرا شد ياریآب آب

به عنوان عامل اول و  در چهار سطح ياریآب آب يشور
نار در سه سطح به عنوان عامل دوم در نظر کُگونه درخت 
  : گرفته شدند

S1  =بر متر منسیز یدس 3/0آب معادل  يشور.  

S2  =بر متر منسیز یدس سهآب معادل  يشور.  
S3  =بر متر منسیز یدس ششآب معادل  يرشو.  
S4  =بر متر منسیز یدس نهآب معادل  يشور.  
V1  =موریتانی گونه.  
V2  =رملیک گونه.  
V3  =کُنار بومی گونه.  

   .اجراي تحقیقهاي  سالاهواز در هواشناسی  ستگاهایدرجه حرارت و رطوبت نسبی میانگین آمار  -1جدول

 ماه
 حداکثر درجه حرارت

  )ادگر سانتی(
 حداقل درجه حرارت

  )گراد سانتی(
حداکثر رطوبت 

  )درصد( نسبی
حداقل رطوبت 

  )درصد( نسبی

 18 65 0/16 9/31  فروردین 

 16 53 6/21 1/37  اردیبهشت
 7 36 3/25 1/43  خرداد

 9 41 6/27 7/46  تیر
 9 38 6/28 9/47  مرداد

 11 53 1/24 6/43  شهریور
 14 61 8/18 0/38  مهر
 36 77 8/15 4/29  آبان
 53 90 4/10 4/20  آذر
 52 91 6/6 3/17  دي

 45 90 9/8 8/20  بهمن
 30 78 5/12 2/26  اسفند

  
با توجه به مشخص نبودن  ياریآب آب يشور

ها  آب رودخانه تیفیدر درخت کُنار و ک يحد آستانه شور
موجود در منطقه انتخاب  يکشاورز یاراض يها آب و زه
 دیتول ي، بذور کُنار برا1391سال  نیدر فرورد .شد
و پس از  هیته هدیرسو  سالم يها وهیاز م يبذر يها هیپا

ساعت  48کش مانب، در آب به مدت  با قارچ یضدعفون
سپس دو بذر  .شدند ساندهیخ یزن در جوانه عیتسر يبرا

 25و ارتفاع  متر یسانت 10به قطر  یکیپالست يها در گلدان
. دندیماسه کشت گرداز خاك و  یو در مخلوط متر یسانت
ماه، نهال سالمتر و شادابتر از هر گلدان انتخاب شد  يدر د

و  متر یسانت 40با قطر  لنیات یاز جنس پل ییها و به بشکه
از رشد بذر  پس. دیمنتقل گرد متر یسانت 60ارتفاع 

 انیشدن دوره استقرار آنها در پا یکُنار و ط يها نهال
 يشور يمارهایس تبر اسا ياریآب اتیاسفند ماه، عمل

 ماریت يابر ازیآب مورد ن. انجام گرفتتوسط آبپاش دستی 
آب شرب  هیبر متر، از دستگاه تصف منسیز یدس 3/0

  آب از مخلوط نمودن زه مارهایت ریسا ياریو آب آب يشهر
 12تا  10 یکیالکتر تیهدا با(منطقه اراضی زراعی برخی 

. شدند نیمبا آب رودخانه کارون تا) بر متر منسیز یدس
با  يها آب رهیذخ يبرا يتریل 1000منظور سه منبع  نیبد

 .شد هیبر متر ته منسیز یدس نهو  شش، سه يشور
 يبرا ياریآب يها آباز خاك مورد استفاده و  يا نمونه

 دیارسال گرد شگاهیبه آزما ییایمیش اتیخصوص نییتع
 ها ونیو کات ها ونیمجموع آن نیتفاوت ب). 3و  2جدول (

 يریگ عدم امکان اندازه لیبه دل ياریاك و آب آبدر خ
  . سولفات است

رطوبت خاك از  يریگ با اندازه ياریزمان آب
در تیمار آب  اهیگ شهیخاك محدوده ر يبردار نمونه قیطر
تا  دیگرد نییتع) تیمار شاهد(دسی زیمنس بر متر  سه
 زانیقبل از کاهش رطوبت خاك به م ياریآب اتیعمل

با توجه به . شروع گردد (MAD) 1یتیریکمبود مجاز مد

                                                        
1. Management Allowed Deficiency 
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درخت  يبرای تیریمشخص نبودن مقدار کمبود مجاز مد
مشابه مانند نخل  اهانیگ يشده برا هیکنار، از مقدار توص

  . استفاده شد) 5/0معادل (خرما 
دور آبیاري از دو روز در فصل تابستان تا یک 

 dnي یا اریعمق خالص آب. هفته در فصل زمستان متغیر بود
به  Wi یا خاكوزنی رطوبت  دنیرس يبر مبنا) متر میلی(

کمبود رطوبت  نیو تام) اعشار( Wfcی یا زراع تیظرف
  :دیمحاسبه گرد ریز رابطهخاك از 

dn = (Wfc – Wi) γb. Z              )1(  

 :در این رابطه

 γb و  )اعشار(خاك خشک  يظاهر یچگالZ  عمق توسعه
 يها داشت و مراقبت اتیلعمسایر  .است )متر یلیم( شهیر

   .انجام گرفت کسانیبه طور  مارهایت هیکل يبرا یباغ
 ،ياریآب آب يشور يمارهایقبل از شروع ت

کُنار  يها از نهال کیهر  یشیصفات رشد رو هیمقدار اول
در . شد يریگ شامل ارتفاع، تعداد برگ و قطر ساقه اندازه

داً مجد ها نهالنیز صفات رویشی  قیتحقمدت  يانتها
گیري،  آن نسبت به اولین اندازهشد و تفاوت  يریگ اندازه

مقدار  نیهمچن .گرفته شد نظردر  اهیرشد گ زانیبه عنوان م
 تروژن،یبرگ شامل ن ییبرگ و غلظت عناصر غذا لیکلروف

 زانیم. شدند يریگ اندازه میو کلس میسد م،یفسفر، پتاس
 Minoltaسنج لیبرگ توسط دستگاه کلروف لیکلروف

(Spad-502) و فسفر  تروژنیساخت کشور ژاپن، غلظت ن
توسط دستگاه کجلدال و اسپکترفتومتر، غلظت  بیبه ترت

 میفتومتر و غلظت کلس میبا استفاده از فل میم و پتاسیسد
تمام  ).1375 ،یامام(شد  نییتع ونیتراسیبه روش ت زین

 ،یشیشده با توجه به نوع طرح آزما يریگ صفات اندازه
و  هیمورد تجز SPSS Statistics 19افزار    توسط نرم

مختلف با آزمون چند  يمارهایقرار گرفتند و ت لیتحل
  .دندیگرد  سهیمقا انکند يا دامنه

  
  نتایج و بحث
منابع آب  تیفیبا توجه به ک قیتحق نیا در

در مناطق کشت درخت کُنار در استان  يکشاورز

 اهانیاز گ یکی زیخوزستان و از آنجا که درخت کُنار ن
رودز و ( آب و خاك است ينسبتا مقاوم به شور

 ياری، لذا آب آب)1994؛ آیرز و وستکات، 1992همکاران، 
 تیفیبه ک کیآن نزد يبر متر که شور منسیز یدس سه

به  باشد، یم) رودخانه کارون(منطقه  يمنابع آب کشاورز
مورد  يمارهایت نیب سهیمقا يشاهد و مبنا ماریعنوان ت

  .دیاب گردانتخ شیآزما
  

  صفات رویشی
هـا نشـان داد کـه در    بررسی وضعیت رشد نهال

ها زنـده مانـده و رشـد    تمام تیمارهاي مورد آزمایش، نهال
هاي سه به عبارت دیگر هیچ گونه تلفاتی در نهال. نمودند

آب  يشـور  مـار یاثرات پـنج ت بررسی . گونه کُنار رخ نداد
بر  منسیز یدس 20از صفر تا  یکیالکتر تیبا هدا ياریآب

 Z. rotundifiriaرملیـک و  رشـد دو گونـه    زانیمتر بر م
در تمام سطوح کُنار هر چند بذور دو گونه  معلوم نمود که

 يدر شـور  رملیـک  ونهگ يها جوانه زدند، اما نهال يشور
 ياریـ آب آب يشور. بر متر زنده نماندند منسیز یدس 20

د، بـه  نـار را کـاهش دا  کُ يهـا  بذر گونـه  یجوانه زن زانیم
کـاهش   نیبر متر، ا منسیز یدس 15 يکه در شور يطور

 30حدود  بیبه ترت Z. rotundifiria رملیک و  در گونه
نتـایج تجزیـه   . )2003، و همکـاران منـا  ( درصد بود 20و 

واریانس نشان داد که شوري آب آبیاري و گونـه درخـت   
بـر تمـام    درصـد پنج  مالدر سطح احت داري کُنار اثر معنی

یشی داشت و اثرات متقابـل تیمارهـاي شـوري    صفات رو
آب آبیاري و گونه درخت کُنار فقط بر ارتفاع و قطر ساقه 

، ) 4جـدول  (دار بـود   معنـی  درصـد پنج  مالدر سطح احت
هاي این صفات بـه روش آزمـون    لیکن با مقایسه میانگین

 دانکن، اثرات متقابل تیمارهاي آبیاري و گونه درخت کُنار
 درصـد پـنج   مـال در سـطح احت یشـی  بر تمام صـفات رو 

بیشترین ارتفاع و قطر ساقه در ). 5جدول (دار گردید  معنی
دسی زیمنس بر متر و گونـه موریتـانی،    3/0تیمار شوري 

دسی زیمنس بـر   3/0بیشترین تعداد برگ در تیمار شوري 
متر و گونه کُنار بومی و بیشترین کلروفیل بـرگ در تیمـار   
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ر و گونه رولیک بـه دسـت   دسی زیمنس بر مت 3/0شوري 
هاي درخت کُنار با افـزایش   ارتفاع نهال در تمام گونه. آمد

دسـی زیمـنس بـر متـر داراي      شششوري آب آبیاري تا 
دسی زیمنس بر متـر   نهروند نزولی بود، سپس در شوري 

مربوط علت این افزایش ارتفاع ممکن است . افزایش یافت

الف ارتفـاع  اخـت . باشـد  اهیگ یکیولوژیزیف اتیبه خصوص
دار بود،  بین تمام تیمارهاي شوري در گونه موریتانی معنی

هـاي رملیـک و کُنـار بـومی اخـتالف بـین        لیکن در گونه
دار  دسی زیمـنس بـر متـر معنـی     نهو  شش، سهتیمارهاي 

  . نگردید
  مورد استفاده خاك خصوصیات شیمیایی -2جدول

 pH  SAR  EC  (meq/lit)حلول هاي م آنیون    (meq/lit) هاي محلول کاتیون  عمق خاك
Mg2+ Ca2+ Na+ SO4  )متر سانتی(

2-  HCO3
-  Cl-   (dS/m)  

20  - 0  3/11  8/12  5/19    - 8/5 5/30 3/7 6/5  9/3 
40 – 20  6/10  2/12  8/18    - 5/5 0/32 4/7 6/5  9/3 
60  - 40  4/11  6/11  7/18    - 5/5 5/32 4/7 5/5  8/3 

  
  اريآبی هاي آب خصوصیات شیمیایی -3جدول

 pH  SAR  EC  (meq/lit)هاي محلول  آنیون   (meq/lit) هاي محلول کاتیون
Mg2+ Ca2+ Na+ SO4

2-  HCO3
-  Cl-   (dS/m) 

1/0  2/0  5/2    - 3/0 5/2 3/7 5/6  3/0 
5/10  5/7  0/21    - 5/5 0/27 0/8 0/7  3 
5/14  0/9  1/45    - 2/6 0/43 9/7 6/14  6  
0/29  2/11  3/74    -  7/6  0/72  0/8  8/18  9  

  
  هاي کُنار صفات رویشی در نهالدار بودن  میانگین مجذورات و سطح معنی -4دولج

  قطر ساقه  کلروفیل برگ  تعداد برگ  ارتفاع  آزادي هدرج  منبع تغییر
  44/47 *  1/111 *  7/347636 *  1/3460 *  3  آب شوري

  68/5 *  2/325 *  5/32104 *  3/3871 *  2  گونه کُنار
  n.s 3/7190  n.s 4/15  *80/15  1/461 *  6  گونه× شوري

  56/0  9/32  4/7850  5/125  24  خطا
          35  کل

n.s   درصد آماري پنجدار در سطح  معنی  *            .دار معنیغیر.  

  
  * صفات رویشی گیاه مقایسه میانگین اثرات متقابل شوري آب و گونه کنار بر -5جدول

  سبز ماندن  تیمار
  )درصد(

  ارتفاع
  )متر سانتی(

  داد تع
  برگ

  کلروفیل
  برگ 

  قطر ساقه
  )متر یمیل(

S1V1  a 100  a 6/214  ab 1028  abc 0/46 a 5/12  
S1V2  a 100  c 5/167  bc 970  a 8/54 b 3/8  
S1V3  a 100  cde 4/159  a 1162  abc 3/48 bc 2/7  
S2V1 a 100  b 3/187  cd 844  cd 9/38 cd 0/6  
S2V2  a 100  def 3/145  bcd 904  abc 9/48 b 7/7  
S2V3  a 100  ef 4/142  bcd 886  ab 6/49 b 1/8  
S3V1 a 100  f 0/136  de 773  bcd 1/38  cd 9/5  
S3V2 a 100  f 4/137  cd 828  abc 9/47 de 5/5  
S3V3  a 100  f 0/127  cd 852  abc 8/48 bc 9/6 
S4V1  a 100  cd 9/164  f 539  d 6/34 ef 2/4 
S4V2  a 100  def 5/146  f 530  abcd 2/44 g 7/1  
S4V3  a 100  f 0/137  ef 664 abcd 6/44 f 5/3 

  .اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند پنج درصدهاي با حروف مشابه در هر ستون، در سطح  میانگین*  
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تعداد برگ در سه گونه درخت کُنار با افزایش 
در گونه موریتانی، . شوري آب آبیاري، کاهش یافت

دسی زیمنس بر متر در یک گروه  ششو  سهتیمارهاي 
دسی زیمنس  نهاختالف شوري آماري قرار گرفتند، لیکن 

که  يبه طور. دار گردید بر متر با تیمارهاي مذکور معنی
 يشور شیبا افزادر این گونه شده  لیتشک يها تعداد برگ

درصد و با  4/8بر متر،  منسیز یدس ششبه  سهآب از 
درصد  1/36بر متر،  منسیز یدس نهآب به  يشور دنیرس

ن تیمارها تا شوري در گونه رملیک، اختالف بی .کمتر شد
دار نبود، لیکن آبیاري  دسی زیمنس بر متر معنی ششآب 

دسی زیمنس بر متر موجب کاهش  نهبا آب شور 
روند . در تعداد برگ نهال گردید) درصد 3/41(داري  معنی

تغییرات و میزان کاهش تعداد برگ این گونه با شوري آب 
   .آبیاري مشابه گونه موریتانی بود

دسی  ششو  سهتیمارهاي بومی در گونه کُنار 
دسی  نهداري با شوري  زیمنس بر متر اختالف معنی

روند تغییرات تعداد برگ این گونه . زیمنس بر متر داشتند
به با شوري آب آبیاري متفاوت با دو گونه دیگر بود، 

به  سهآب از  يشور شیها با افزا که تعداد برگ يطور
 يشور دنیدرصد و با رس 8/3بر متر،  منسیز یدس شش

 .درصد کمتر شد 1/25بر متر،  منسیز یدس نهآب به 
هاي گونه کُنار  ارزیابی اثرات شوري آب آبیاري بر نهال

 3/12و  6/9ي ها بومی نشان داد که تعداد برگ در شوري
درصد نسبت به  75و  48به ترتیب دسی زیمنس بر متر، 

نجات (ش یافت کاه) رصفهدایت الکتریکی (تیمار شاهد 
کاهش رشد برگ پس از افزایش ). 2012و صادقی، 

و اثر  ها نمکخاك، در ابتدا به علت تجمع آب و شوري 
با گذشت زمان، . هاست اسمزي شوري در اطراف ریشه

حجیم شدن سلول و تقسیم سلولی برگ کاهش یافته و در 
همچنین تغییر . ودش نتیجه اندازه نهایی برگ کوچک می

اهش نسبت سطح به حجم باعث کوچکتر و سلولی با ک
). 2002فریک و پیترز، (گردد  ها می ضخیمتر شدن برگ
با افزایش شوري آب  ها در تمام گونهمقدار کلروفیل برگ 

درخت  هاي گونهتمام در . آبیاري، اندکی کاهش یافت

 نهتا  سهاختالف کلروفیل برگ بین تیمارهاي شوري  ،کُنار
شوري آب آبیاري  .دار نبود دسی زیمنس بر متر معنی

به  ،گردید ي کُنارها باعث کاهش قطر ساقه در تمام گونه
داري بین  اختالف معنی موریتانی در گونهطوري که 

دسی زیمنس بر متر با  ششو  سهتیمارهاي شوري آب 
، در گونه رملیک دسی زیمنس بر متر نهشوري آب 
 هنو  شش، سهداري بین تیمارهاي شوري  اختالف معنی

اختالف  بومی دسی زیمنس بر متر و در گونه کُنار
دسی زیمنس بر متر  6و  3، 3/0داري بین تیمارهاي  معنی

  . وجود داشتدسی زیمنس بر متر  نهبا تیمار شوري 
و  کُنار موریتـانی  هاي هگوناز نظر قطر ساقه، در 

دسی زیمنس بـر متـر در یـک     ششو  سهتیمارهاي بومی 
دسـی   نـه د، لیکن اختالف شـوري  گروه آماري قرار گرفتن

قطر سـاقه   .بوددار  زیمنس بر متر با تیمارهاي مذکور معنی
 سـه از  ياریآب آب يشور شیبا افزا هاي مختلف در گونه

بـه   ،بر متر منسیز یدس نهو  ششبر متر به  منسیز یدس
  .درصد کمتر شد 9/77تا  30 ودرصد  1/28تا  7/1 بیترت
  

  غلظت عناصر غذایی برگ
تجزیه واریانس نشـان داد کـه تیمارهـاي     نتایج

شوري آب آبیاري بر غلظت نیتروژن، سدیم و کلسیم برگ 
اثـر  بـرگ  و گونه درخت کُنار بر غلظت نیتروژن و سدیم 

ـ داشـتند  درصـد پـنج   مالدر سطح احت دار معنی ین ، همچن
درخـت  اثرات متقابل تیمارهاي شوري آب آبیاري و گونه 

 مـال در سطح احتلسیم برگ نار فقط بر غلظت سدیم و ککُ
بـا مقایسـه    لـیکن ، )6جـدول  (دار بـود   معنـی  درصدپنج 

این صفات به روش آزمون دانکن، اثرات متقابـل    میانگین
نار عـالوه بـر سـدیم و    کُدرخت تیمارهاي آبیاري و گونه 

جدول (دار گردید  کلسیم بر غلظت نیتروژن برگ نیز معنی
7.(  

ـ از نظـر غلظـت ن   هر سه گونه کُنـار  ، بـا  روژنیت
دسی زیمنس بر متر داراي روند  سهافزایش شوري آب از 

داري بـین   اخـتالف معنـی   لـیکن  ،)7جدول ( ندنزولی بود
اساس نظر برخـی  بر . تیمارهاي شوري آب وجود نداشت
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محلـول در خـاك از    هاي نمکپژوهشگران، غلظت باالي 
تبدیل ترکیبات نیتروژنی به اشکال (نیتروژن  1معدنی شدن

) جذب گیاه توسط فرآیندهاي میکروبیولوژیکی خاك قابل
شرایط استفاده از آن توسـط گیـاه    و در نتیجه فراهم شدن

؛ هیـو و اسـچیدهالتز،   1381همـایی،  (نماید  جلوگیري می
نیتروژن  کاهش تجمع ،انجام شدهتحقیقات برخی ). 1998

گراتان (ان داده است در گیاهان به دلیل تنش شوري را نش
شوري آب ) 1381(بر اساس نظر همایی ). 1999و گریو، 

و خاك منجر به کاهش جذب عناصر غذایی توسـط گیـاه   
شود که البته این وضعیت بستگی به نوع عنصر غـذایی   می

  . و ترکیب شیمیایی محلول خاك شور دارد
مقدار سدیم در برگ گونه موریتانی داراي روند 

دسـی   نـه و  شـش صعودي بود، به طوري کـه تیمارهـاي   
دسی  3و  3/0داري با شوري  زیمنس بر متر اختالف معنی

بـرگ بـا    میغلظت سـد ). 7جدول (زیمنس بر متر داشتند 
بر متـر بـه    منسیز یدس سهاز  ياریآب آب يشور شیافزا

ـ بر متـر، بـه ترت   منسیز یدس نهو  شش  92/1و  67/1 بی
بر اساس گزارش برخی محققان رسیدن شـوري  . برابر شد

سی زیمنس بر متر موجـب افـزایش   د پنجخاك به حدود 
هاي گونه موریتانی گردیـد   دار غلظت سدیم در برگ معنی

مقدار ). 1993؛ پندي و همکاران، 1990هودا و همکاران، (
سدیم در برگ گونه رملیک نیز داراي روند صعودي بـود،  

دسـی زیمـنس    نهو  شش، سهبه طوري که بین تیمارهاي 
حـداکثر تجمـع   . شـت داري وجود دا بر متر اختالف معنی

دسی زیمنس بر متـر رخ داد، بـه    نهدر شوري  برگ میسد
 سـه از  ياریـ آب آب يشور شیبا افزا آنغلظت طوري که 

بر متر، بـه   منسیز یدس نهو  ششبر متر به  منسیز یدس
لـیکن غلظـت سـدیم در    . برابر شـد  36/3و  73/2 بیترت

برگ گونه کُنار بومی به رغم روند صعودي در اثر شـوري  
دار  دسی زیمنس بر متـر معنـی   ششآب آبیاري، تا شوري 

  .نبود
 یدســ نــه ياریــآب آبدر بــرگ  میغلظــت ســد

 یدسـ  شـش و  سـه هـاي   برابـر آب  64/1متـر،  بر  منسیز

                                                        
1. Nitrification 

بـا بررسـی   ) 2012(نجات و صـادقی  . دبوبر متر  منسیز
هاي گونه کُنار بومی دریافتند که  ي آب بر نهالشوراثرات 
موجب  بر متر منسیز یدس 3/12و  6/9، 4/6، 2/3 شوري

ـ برگ بـه ترت  میسد ونیلظت افزایش غ و  94، 71، 53 بی
  .شدبرابر نسبت به نهال شاهد  124

ـ گو ساقه  شهیدر ر  ونی نیروند تجمع ا ـ ن اهی  زی
یافتـه سـایر   . غلظت آنها کمتـر بـود   لیکنبرگ بود  شابهم

دار سدیم در  پژوهشگران نیز حاکی از افزایش غلظت معنی
هاي کُنار در اثر رسـیدن درصـد سـدیم تبـادلی      برگ نهال

(ESP)  ؛ سینگ و همکاران، 1982مهتا، (است  80خاك به
مطالعات پژوهشگران حاکی از وجـود همبسـتگی   ). 1983

منفی بین درجه تحمل گیاه به شوري و تجمع یون سـدیم  
هاي مختلف یک گونـه   ها در زمان مقایسه ژنوتیپ در برگ

هـر  البتـه  ). 2003و داونپورت، ؛ تستر 2002مانس، (است 
چند که سدیم جزو عناصر ضروري بـراي رشـد گیـاه بـه     

آن در شرایطی که شوري خاك  وجود لیکنآید،  نمیشمار 
 کاهش عملکرد باشـد، بـراي رشـد برخـی     هکمتر از آستان

ه چنانچه شوري خـاك بـیش از آسـتان   . گیاهان مفید است
گیـاه  رشـد  بر  تواند باشد، وجود سدیم میعملکرد کاهش 

کنـد کـه    بـروز مـی   اثر مستقیم سدیم هنگـامی . اثر بگذارد
ـ آن درگیاه ایجـاد سـمیت    هغلظت تجمع یافت  ایـن . دنمای

یـون   تواننـد نسـبت بـه    که گیاهان تا چه حد مـی موضوع 
اي به  مقاوم باشند، از گیاهی به گیاه دیگر و از گونهسدیم 

م هاي ظاهري سمیت سدی نشانه. دیگر متفاوت است هگون
 ،دشـو  تجمع آن در گیاه ظاهر نمی معموالً بالفاصله پس از

 هـاي زیـرین   هـا و در بخـش   زیرا در آغاز، سدیم در ریشه
سال بـا حرکـت    چهارتا  سهدرخت تجمع یافته و پس از 

شـاخه و  در گیاهی بـه سـمت بـاال حرکـت کـرده و      هشیر
 شـود  منجر بـه سـوختگی برگـی مـی     تجمع یافته،ها  برگ

   .)1381همایی، (
هـاي موریتـانی و    غلظت کلسیم در بـرگ گونـه  

رملیک با افزایش شوري آب آبیاري داراي روند صـعودي  
دسی زیمـنس بـر    نهو  شش، سهبود، لیکن بین تیمارهاي 

  ).7جدول (داري وجود نداشت  متر اختالف معنی
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  ارهاي کن غلظت عناصر غذایی برگ در نهالدار بودن  میانگین مجذورات و سطح معنی -6جدول
  منابع

  تغییرات 
  درجات

  کلسیم  سدیم  پتاسیم  فسفر  نیتروژن  آزادي 

  n.s 001/0  n.s 098/0   * 058/0  * 035/0  169/0 *  3  آب شوري
  n.s 001/0  n.s 076/0  * 030/0  n.s 006/0  303/0 *  2  گونه کنار

  n.s 026/0  n.s 0001/0  n.s 055/0  * 010/0  * 044/0  6  گونه× شوري
  010/0  001/0  063/0  001/0  042/0  24  خطا
            35  کل

n.s   درصد آماري پنجدار در سطح  معنی  *            .دار معنیغیر.  

  
  *غلظت عناصر غذایی برگ مقایسه میانگین اثرات متقابل شوري آب و گونه کنار بر -7جدول

  نیتروژن  تیمار
  )درصد(

  فسفر
  )درصد(

  پتاسیم
  )درصد(

  سدیم
  )درصد(

  کلسیم
  )درصد(

S1V1  bc 17/3  a 19/0  a 01/2  d 10/0  c 61/0  
S1V2  a 71/3  a 19/0  a 72/1  d 08/0  c 59/0  
S1V3  abc 38/3  a 18/0  a 15/2  d 07/0  c 59/0  
S2V1  bc 32/3  a 18/0  a 07/2  d 12/0  bc 67/0  
S2V2 ab 52/3  a 20/0  a 03/2  d 11/0  c 64/0  
S2V3  bc 29/3  a 18/0  a 87/1  d 11/0  c 61/0  
S3V1  bc 32/3  a 20/0  a 81/1  c 20/0  abc 75/0  
S3V2  ab 49/3  a 19/0  a 77/1  b 30/0  bc 72/0  
S3V3  bc 22/3  a 17/0  a 00/2  d 11/0  c 64/0  
S4V1  c 06/3  a 17/0  a 82/1  c 23/0  ab 83/0  
S4V2  bc 26/3  a 17/0  a 68/1  a 37/0  bc 72/0  
S4V3  c 02/3  a 16/0  a 77/1  c 18/0 a 91/0  

  .اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند پنج درصدهاي با حروف مشابه در هر ستون، در سطح  نمیانگی*  
  

نیـز بـا    کُنار بـومی  غلظت کلسیم در برگ گونه
افزایش شوري آب آبیاري داراي روند صـعودي بـود، بـه    

دسی زیمـنس بـر متـر بـا سـایر       نهطوري که فقط شوري 
دار غلظت  معنیافزایش  .داري داشت تیمارها اختالف معنی

در اثر افزایش شوري  موریتانی هاي گونه کلسیم برگ نهال
) 1990هودا و همکاران، (دسی زیمنس بر متر  20خاك تا 
پنـدي و همکـاران،   (دسی زیمـنس بـر متـر     7/14و یا تا 

کلسـیم در تنظـیم بسـیاري از    . گزارش شده اسـت ) 1993
ـ  فرآیندهاي فیزیولوژیکی که در رشد و پاسخ به تنش اي ه

اثرات مثبـت  . کند محیطی موثر هستند، نقش مهمی ایفا می
کلسیم بر کاهش سمیت یون سدیم درگیاهان قابـل توجـه   

برخی مطالعات نشان داده اسـت کـه غلظـت یـون     . است
کلسیم درون سلولی در تنظیم اسمزي گیاهان و پاسخ آنهـا  

نایـت و همکـاران،   (به خشکی و شوري نقش مهمی دارد 
بـر اسـاس نظـر برخـی     ). 2005سـانکار،   ؛ بارتلز و1997

محققان توانایی گیاهان در جـذب یـون کلسـیم بـا میـزان      
هیـو و  (تحمل آنها به شوري آب و خاك همخـوانی دارد  

  ).2005اسچیدهالتر، 
به تنش  اهیپاسخ گ یمحققان چگونگ یبرخ

جذب و  ،یدسترس تیقابل رینظ یرا مرتبط به عوامل يشور
کوراپ و ( دانند یم اهیگ روندر د ییانتقال عناصر غذا

و  یمعموال در مرحله جوانه زن اهانیگ. )2009همکاران، 
 يمراحل رشد به شور ریرشد نسبت به سا هیاول

 نیالبته ارتباط ب). 1389و همکاران،  یکاف(حساسترند 
 دهیچیپ اریبس یباغ گیاهاندر  ییو عناصر غذا يشور

 تیقابل قیاز طر ياست، هر چند که معموال شور
عناصر  عیانتقال و توز ایرقابت در جذب و  ،یدسترس

 به دنبال دارد اهیبر گ ییاثرات سو اهیگ روندر د ییغذا
  ).1999گراتان و گریو، (
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سبز ماندن  ق،یتحق نیا جیبا توجه به نتا یطور کل به
 یدس نهبا آب شور  ياریکه آب یطیکُنار در شرا يها نهال

بر متحمل بودن  يدییتا تواند یبر متر انجام شد، م منسیز
آب  ينسبت به شور گُنار مورد آزمایشگونه سه  يها نهال

انجام شده  قاتیتحق ریسا جیبا نتا افتهی نیا. و خاك باشد
از ( Golaاز درختان کُنار رقم  یخوب يبقا. مطابقت دارد

 يدارا  با آب ياریدر کشور هند، هنگام آب) یتانیگونه مور
. بر متر گزارش شده است منسیز یدس 9تا  7/2يشور

 یدس نه يبا آب تا شور ياریدرختان کُنار هنگام آب نیا
برخوردار  یرشد و عملکرد نسبتا خوب ازبر متر  منسیز

با آب  ياریدرختان در آب وهیکه عملکرد م يبودند، به طور
درصد  20تا  10 نیبر متر، فقط ب منسیز یدس نهشور 

 وهیبر اندازه م یاثر منف ياریآب آب يشور. افتیکاهش 
  . )1988جین و همکاران، ( نداشت

گونه  يها که نهال افتندیپژوهشگران در یبرخ
 یدس 3/11 يتا شور يها در خاك توانند یم یتانیمور

. )1990هودا و همکاران، ( ندیبر متر رشد نما منسیز
در  وهیو مناسب بودن عملکرد م داریرشد پا گریمحققان د

تا  6 يشور يدارا يها در خاك را موریتانی درختان گونه
رائو و ( بر متر گزارش نمودند منسیز یدس 5/6

وضعیت رشد و  یبررس نیهمچن .)2001دلوال،  خان
در کشور هند نشان  یتانیدرختان کُنار مور یشیصفات رو

 3/9خاك حدود  يشور طیدر شرااین درختان که داد 
 70تا  65(کم عمق  یستابیبر متر و سطح ا منسیز یدس

برخوردار  يداریمتوسط و رشد پا ياز بقا) متر یسانت

 قاتیتحق جینتا هالبت .)2002هبرا و همکاران، ( باشند یم
تفاوت در  انگریانجام شده ب يها پژوهش ریمذکور و سا

 يمختلف کُنار به تنش شور يها تحمل گونه زانیم
 رملیک پژوهشگران، گونه یبرخ یافتهبراساس  .باشند یم

 نهیدر زم لیکن باشد، یم يمتحمل به شور يها هیاز پانیز 
 یآن اطالعات کاف سمیو مکان يتحمل آنها به شور زانیم

  ).1991و همکاران،  يپند(وجود ندارد 
  

  گیري نتیجه
سـه گونـه    يهـا  سبز ماندن نهال ق،یتحق نیدر ا

 نـه هاي تا شـوري   هنگام آبیاري با آب مورد آزمایشکُنار 
گونـه کُنـار   سه امکان کشت دسی زیمنس بر متر حاکی از 

 یبرخـ  لـیکن . اسـت  آبیـاري آب منابع در شرایط شوري 
تعداد برگ که  رینار نظکُ يها شده نهال يریگ صفات اندازه

دارد، هنگام استفاده از  اهیدر فتوسنتز و رشد گ ینقش مهم
ـ    منسیز یدس نه يآب با شور  يدار یبر متـر کـاهش معن

 شـش  يتـا شـور   يها آب رسد یبه نظر م نیبنابرا. داشتند
ـ   شـتن بدون دا توانند یبر متر م منسیز یدس  یاثـرات منف
، رملیک و یتانیکُنار گونه مور يها نهال ياریآب يبرا يجد

ـ ادامـه انجـام ا  . رنـد یمورد اسـتفاده قـرار گ   کُنار محلی  نی
 یلیرشد، به عنوان مطالعات تکم يبعد يها در سال قیتحق
عملکـرد کمـی و    هاي شور بر بررسی اثرات کاربرد آبو 

حـد آسـتانه    نیـی تع يبرانار بارور و مثمر کیفی درختان کُ
  .گردد یم شنهادیدرختان پاین در  يشور
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