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 چکیده

 
شک خهای کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمهتنش شوری و خشکی از مشکالت تولید فراورده

خشکی بر عماکرد و اجزای عماکرد شاغم  است.  بر ای  استاپ وژوهشی دادانی به منرور بررسی ا ر توامات تنش شوری و  

)رقم ورول تاپ وای. دالب( در منطقه کاشتتتمر اجرا شتتتد  ای  مطالصه به زتتتورت کزمایش فاکقوریل در قالال طر  کامال  

تصتادفی با سته تکرار شتامل دو فاکقور شتوری و مقدار کب کبیاری اعما. شتد  سطار ستط  شوری کب کبیاری شامل )کب       

نیاز  %200زیمنس بر مقر و سه سط  مقدار کب کبیاری شامل کبیاری کامل )دسی 4S= 21و  1S، 4 =2S ،8 =3S= 7/0شرب( 

بود که در یک خاک با باف. لومی شتتنی اعما. شتتدند  نقایو جدو. ت زیه   1W 70% =3Wو  1W ،1W 77% =2Wکبی(= 

ژیک شتتاغم، وزت زیستت. توده تر انداا هوایی، ها بر عماکرد بیولوکبیاری و ا ر مققابل کتواریانس نشتتات داد که شتتوری، کم

نسب. به سایر تیمارها عماکرد  1S2Wو  1S1Wدار بود  تیمارهای ها در سط  یک درزد مصنیوزت غده و وزت خشتک بر  

و  1Wتری داشقند  در تماا سطو  شوری مشخص دردید که بی  عماکرد بیولوژیک شاغم در سطو  کبیاری بیولوژیک بیش

2W  توات دف. که حساسی. دیاه شاغم به تنش شوری های ای  وژوهش میداری وجود نداش.  با توجه به یافقهمصنیتفاوت

تر از تنش خشتکی اس.  از طرفی نقایو ای  وژوهش نشات داد که بطقری  سط  شوری برای رسیدت به بیشینه عماکرد  بیش

تیمار قابل توزیه برای کاش. شاغم در منطقه مورد مطالصه اس.  لذا بطقری   1Sبیولوژیک در دیاه شاغم همات سط  شوری 

 باشد  می 1S2Wتیمار 

 

 اثر متقابل تنش شوری و خشکی ،کم آبیاری، حساسیت به شوری های کلیدی:واژه
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 مقدمه
های محیطی، شووووری و خشوووکی بین تنشدر 

تواز گفت ترین اثر را بر گیواهواز زراعی دارنود و می   بیش

علت اصووولی آز کیفیت نامناسوووو آب مورد اسوووتفاده در 

؛ کروین و همکوواراز، 4002کشووواورزی اسوووت ،ف ورز،  

های محیطی اسووت ترین تنشیکی از مهمشوووری (. 4002

های وری سوویسووتمهای مختلف بر عملکرد و بهرهکه از راه

امیریاز ، گذاردگیاهی در سووطوم مختلف رشوودی اثر می 

تواند بسته تنش خشوکی نیز می . (1932مجرد و همکاراز، 

به شدت و زماز تنش و مرحله نمو گیاه، بر فنولوژی، رشد 

سازی سلول، اندازه ،حجم سولول، تقسویم سولولی، دیواره   

کرد کلی گیاه و وزز تر و خشوو،(، عملکرد و اازای عمل

بووا تواووه بووه (. 1911توویثیر گووذارد ،بهووداد و همکوواراز، 

ها در اکثر محودودیوت منوابب آبی و کیفیت نامناسوووو آز   

مناطق ایراز، بررسوی اثر تنش شوری و خشکی بر صفات  

مورفولوژی،، فیزیولوژی، و بیوشویمیایی گیاهاز زراعی از  

 ای برخوردار است.اهمیت ویژه

است که به دلیل ای شلغم از امله گیاهاز علوفه

های منحصووور بفردی هم وز تولید علوفه انبوه در ویژگی

 ای دیگر محصولی تولیدزمانی که بسیاری از گیاهاز علوفه

کننود، عملکرد بواه همراه با انرژی و پروتئین زیاد در   نمی

های چمنی چندسووواله، لابلیت مقوایسوووه با و ت و علف 

د ماده یین، تولیچرای مستقیم و در نتیجه هزینه برداشت پا

خشووو، باه بر واحد سوووطر و لدرت سوووازگاری باه با  

( 1311بسوویاری از شوورایل اللیمی و خاکی ،را و و هورز، 

توانود در زمینه حل مشوووک ت مربو  به کمبود تولید  می

در برخی منابب شوولغم به  علوفه در کشووور راهگشووا باشوود.

معرفی شووده عنواز گیاهی حسوواس به شوووری و خشووکی 

 .(1311س، ،م است

اثرات تنش به منظور بررسوووی در پژوهشوووی که 

 هایویژگیشووووری نواشوووی از کلرید سووودیم بر برخی   

اکسیداز آنتیهای مورفولوژی،، بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم

نتایج نشوواز داد که  انجام شوود،های بومی ایراز در شوولغم

وزز خش، صووفات مورفولوژی، شووامل تنش شووری بر  

 >01/0، احتمال ی، درصددر سطر اندام هوایی و ریشوه  

P) دار بود به طوری که این صفات در سطوم شوری معنی

موهر کلرید سدیم نسبت به سطوم شوری میلی 10صفر و 

ریاز امی،تر بودند موهر کلرید سدیم بیشمیلی 110و  140

اثر تنش دیگر  پژوهشووویدر . (1932مجرد و همکوواراز، 

 موردشوولغم مورفولوژی، پنج رلم های ویژگیشوووری بر 

. نتایج نشووواز داد که با افزایش تنش لرار گرفتبررسوووی 

مورفولوژی، گیاه نظیر وزز های ویژگیشوووری، برخی از 

ها، میزاز کلروفیل و مقدار تازه و خشو، سرشاخه و ریشه 

نورین و همکاراز، ، کاهش یافت هوا نسوووبی آب در بر 

شوووری  سووطوم مختلفای دیگر اثرات در مطالعه. (4010

بر مواد مغوذی معودنی و عملکرد گیاه شووولغم در مراحل   

نتایج نشاز داد که  .گرفتلرار  بررسیمختلف رشود مورد  

  بر سطر براثر تنش شوری در مرحله رشد رویشی گیاه 

مقدار دار بود. مقدار سودیم و پتاسیم مواود در آز معنی  و

 32/41و  1/13سودیم مواود در بر  در سووطوم شوری  

 12/3و  34/1زیمنس بر متر نسبت به سطوم شوری دسوی 

تر بود. کمترین مقوودار سووودیم زیمنس بر متر بیشدسوووی

زیمنس بر متر دسی 34/1مواود در بر  در سطر شوری 

بین از نظر مقدار سوودیم مواود در بر  مشوواهده گردید. 

زیمنس بر متر در سطر دسی 32/41و  1/13سطوم شوری 

دار واود تفاوت معنی (P >01/0، احتموال یو، درصووود  

نتایج هم نین نشواز داد مقدار پتاسیم مواود در  نداشوت.  

نسووبت به سووطوم  12/3و  34/1بر  در سووطوم شوووری 

از نظر مقدار پتاسوویم تر بود. بیش 32/41و  1/13شوووری 

 12/3و  34/1بین سوووطوم شووووری موواود در بر   

 >00/0،زیمنس بر متر در سووطر احتمال پنج درصد دسوی 

P) هم نین نتایج نشاز داری واود نداشووت. تفاوت معنی

زنی، رشد داد که تنش شووری در تمام مراحل رشد ،اوانه 

ریشووه نظیر طول و های ویژگیبلوغ( بر رویشووی و مرحله 

افزایش تنش شوووری باع  دار بود. معنی وزز خشوو، آز

کاهش شوودید طول ریشووه گردید. طول ریشووه در سووطوم 

زیمنس بر متر نسبت به سطوم دسی 12/3و  34/1شووری  

تر بود. زیمنس بر متر بیشدسوووی 32/41و  1/13شووووری 
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افزایش تنش شوووری هم نین باع  کاهش وزز خشوو،  

 34/1ریشوه نیز گردید. وزز خش، ریشه در سطر شوری  

ر تزیمنس بر متر نسوبت به سایر سطوم شوری بیش دسوی 

یر چه نیز تحت تیثهزنی و طول سوووالدرصووود اوانوه بود. 

طوم زنی در سترین درصد اوانه. بیششوری لرار گرفتتند

با زیمنس بر متر مشاهده شد. دسوی  12/3و  34/1شووری  

زنی کاهش یافت به افزایش تنش شووووری درصووود اوانه

زیمنس دسی 32/41و  1/13طوری که در سوطوم شووری   

طول . زنی بوه صوووفر کاهش یافت بر متر درصووود اوانوه 

زیمنس بر دسی 12/3و  34/1چه در سوطوم شوری  سواله 

زیمنس بر متر دسووی 32/41و  1/13متر نسووبت به شوووری 

تیثیر سطوم مختلف بررسی  .(4019دهداری، ، تر بودبیش

زنی و رشوود اوانههای ویژگیتنش شوووری و خشووکی بر 

در مرحله  این گیاهنشوواز داد که ای گیاه ه شوولغم علوفه

خشوووکی زنی و رشووود گیاه ه به تنش شووووری و اوانه

حسواس بوده و حسواسویت آز به تنش شوری تا حدودی    

،کشوواورز افشووار و همکاراز،  باشوودتر از خشووکی میبیش

زنی بذر گیاهاز در شووورایل . کاهش درصووود اوانه(1931

تواز نتیجه کاهش پتانسوویل اسووومزی  تنش شوووری را می 

محیل و در نتیجوه کواهش سووورعوت و مقدار اذب آب،    

لر و اخت ل در اذب های سووودیم و کسووومیت ویژه یوز

در حقیقت (. 1931عنواصووور وذایی دانسوووت ،دادخواه،  

های سدیم و کلر افزایش شووری سبو افزایش اذب یوز 

ها ع وه بر ایجاد شوووود. اذب بیش از اندازه این یوزمی

مسمومیت، سبو اخت ل در متابولیسم سایر عناصر وذایی 

ا یوز سدیم بتواز به رلابت شوند که از آز امله مینیز می

پتاسوویم و یوز کلر با نیترات اشوواره کرد که مواو اخت ل 

 شود. این امردر اذب عناصور وذایی پتاسیم و نیترات می 

بر فرآینودهوای فیزیولوژیکی گیواه تیثیر منفی گذاشوووته و    

زنی بذور شوووود توانود منجر به کاهش درصووود اوانه می

اثر تنش  ی نیزدیگر پوژوهشوووگوراز  . (1931،دادخوواه،  

 زنیخشووکی، شوووری و انجماد را بر برخی صووفات اوانه

نتایج نشوواز  .لرار دادندمطالعه مورد  ایعلوفهبذور شوولغم 

داد که با کاهش پتانسوویل آب ،تنش خشووکی( سوورعت و  

و  چهسووواله، وزز تر چهسوووالهزنی، طول درصووود اوانه

به صووورت خطی نسووبت به تیمار شوواهد کاهش  چهریشووه

از امله مناطقی در .(1930همکواراز،  فوهدی و ، یوافوت  

ای به طور عمده کشوووت ایراز کوه در آز شووولغم علوفوه  

گردد شوهرستاز کاشمر در استاز خراساز رووی است.  می

از آز اایی که این شووهرسووتاز به طور ادی با محدودیت 

ها موااه است، لذا در این منابب آبی و کیفیت نامناسوو آز 

ماز تنش شووووری و پژوهش سوووعی گردیود توا تیثیر همز  

هوای مورفولوژی، رلم هیبرید  خشوووکی بر برخی ویژگی

ای مورد پرپل تاپ وایت گ ب شوولغم در شوورایل گلخانه 

 .مطالعه لرار گیرد

 

 هامواد و روش

 گلخوانه در  1932در سوووال زراعی  پژوهشاین 

شهرستاز تحقیقاتی مرکز آموزش عالی کاشوومر اارا شوود. 

 01دلیقه عرض اغرافیایی و  14دراه و  90در کاشووومر 

دلیقه طول اغرافیایی والب شوووده و ارتفان آز  90دراه و 

متر اسووت. متوسل بارندگی ساهنه  2/1103از سوطر دریا  

بر اسووواس روش  بوواشووود.متر میمیلی 1/134در منطقووه 

بندی دومارتن این شوووهرسوووتاز دارای اللیم خشووو، طبقه

ی بوده انوب -باشد. گلخانه تحقیقاتی به صورت شمالیمی

برد. اهت و در تمام طول زمستاز از نور خورشید بهره می

الوگیری از ورود اشووعه ماوراب بنفش به داخل گلخانه، از 

هایی که ووود اشووعه ماوراب بنفش بود به عنواز  پ سووتی،

پوشوش گلخانه استفاده گردید. حدالل دمای داخل گلخانه  

 گراد بود.دراه سانتی 90و حداکثر آز  10

فاکتوریل در آزمایش به صوووورت  مطوالعوه   این

لالو طرم کام ً تصووادفی با سووه تکرار شووامل دو فاکتور  

آب آبیاری اعمال گردید. چهار سوووطر مقدار شووووری و 

= 1S ،2 =2S ،1= 2/0شوری آب آبیاری شامل ،آب شرب( 

3S  4= 14وS زیمنس بر متر و سه سطر آبیاری شامل دسی

 1W و 1W ،1W 20%= 2W =نیاز آبی( %100آبیاری کامل ،

00% =3W  خاک والو  لومی شووونیبود که در ی، خاک،

 چگالیبا شود( ها شلغم کاشت میمناطق کاشومر که در آز 



 های مورفولوژیک و عملکرد شلغم تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی/  232

 

مترمکعووو اعمووال شووود.  گرم بر سوووانتی 21/1ظوواهری 

مورد مطالعه  و آب های فیزیکی و شووویمیایی خاکویژگی

 ارا ه شده است. 9و  4 ،1های در ادول

 90×90×90پ سوووتیکی با ابعاد  گلداز 91تعداد 

متر تهیه گردید. به منظور الوگیری از ایجاد اریاز سووانتی

ها با اسوووتفاده ها و خاک، دیوارهترایحی بین دیواره گلداز

لداز متر از لبه گاز چسو و ماسه پوشیده شدند. پنج سانتی

برای انجام آبیاری خالی در نظر گرفته شد و بقیه حجم آز 

ها در رطوبت ردیود. برای تعیین وزز گلوداز  از خواک پرر گ 

و هم نین رفب شووووری  (FC، ایمعوادل گنجایش مزرعه 

ها با آب شرب شهری اشبان و ااازه داده شد خاک، گلداز

سووواعت انجام شوووود. بعد از این مدت  21زهکشوووی تا 

ها با ترازوی دیجیتالی با دلت ی، هزارم گرم وزز گلوداز 

ذرهای شووولغم ،رلم پرپل ب 10/1/1932شووودند. در تاری  

تاپ وایت گ ب( در سوینی کاشوت کاشته شدند. انتخاب   

این رلم به دلیل پررمحصووول بودز و مقاومت نسووبتاً خوب 

های زنده و ویرزنده بود. بعد از دو هفته که گیاه آز به تنش

ها منتقل شدند و به مدت چهار برگی شود نشاها به گلداز 

با آب شوورب  یکسوواز،ها و در شوورایل ی، ماه در گلداز

، اعمال تیمارها 43/2/1932شووودنود. در تاری   آبیواری می 

شرون شد. دور آبیاری برای تمام تیمارها شش روز در نظر 

گرفته شوود. برای تعیین مقدار آب مورد نیاز در هر آبیاری، 

ها وزز شوودند و سووزس از طریق اخت ن وزز  ابتدا گلداز

وبت معادل گنجایش گیری شده با وزز گلداز در رطاندازه

، 100ای و در نظر گرفتن وریو تیمارهای آبیاری ،مزرعه

درصد(، میزاز آب هزم برای هر گلداز به دست  00و  20

آبیاری اسوووت که به اای آمود. این کار در والب نوعی کم 

تیمین کامل آب مورد نیاز گیاهاز، درصدی از آز در هر بار 

(. از 1912کاراز، شوود ،سوزاسخواه و هم  آبیاری تیمین می

آنجا که آب مورد نیاز در این طرم شوووامل چهار سوووطر 

زیمنس بر متر دسووی 14و  1، 2،آب شورب(،   2/0شووری  

بود، سوطوم کیفی آب از طریق اخت   آب شرب شهری  

با مقدار مشوووخصوووی نم، کلرید سووودیم که مقدار آز با 

 استفاده از رابطه زیر تعیین شد، به دست آمدند.

𝑚𝑔

𝑙𝑖𝑡
= 640 × 𝐸𝐶 ،1                                        )  

 :در این رابطه

 EC زیمنس بر متر( و هدایت الکتریکی آب ،دسیmg/lit 

مقدار نمکی که باید در ی، لیتر آب حل شوووود تا هدایت 

الکتریکی آز به مقدار مشوخصوی برسد. مث ً برای ساختن   

دادز عدد  زیمنس بر متر، با لراردسی چهارآبی با شووری  

در رابطوه فو  مقدار نم، هزم برای حل کردز در   چهوار 

آید. حال که گرم به دسووت می 0/4ی، لیتر آب، در حدود 

مقدار نم، هزم برای ی، لیتر آب مشخص شد، برای هر 

حجم دیگری نیز لابل محاسوبه است. لبل از هر بار آبیاری  

متر نیز کنترل  ECنیز، مقدار هدایت الکتریکی با دسوووتگاه 

های شوووری و خشکی و گردید. برای بررسوی اثر تنش می

هوا، وزز کول بوته، ارتفان گیاه،   هم نین اثر توأم این تنش

ها و وده، لطر وده، طول ریشوووه و وزز وزز سووورشووواخه

ها، برای ی، بوته مواود در هر خش، ریشه، ساله و بر 

رای گیری شوودند. بگلداز بعد از برداشووت محصووول اندازه

گیری وزز از ترازوی دیجیتوالی بوا دلت ی، هزارم   انودازه 

گیری ارتفان گیاه از متر گرم اسوووتفواده شووود. برای اندازه 

گیری وزز خشوو، ای اسووتفاده شوود. به منظور اندازهپارچه

های کاوذی ها داخل پاکتها ابتدا نمونهریشه، ساله و بر 

سوواعت در  21مخصوووق لرار داده شوودند بعد به مدت  

گراد لرار گرفتند. برای دراه سانتی 20اخل آوز با دمای د

ها با گیری لطر وده از کولیس اسوووتفاده شووود. دادهانودازه 

ها با آزموز تحلیل و میانگین SPSSاسوووتفاده از نرم افزار 

ای دانکن مقایسووه شوودند. از آنجایی که نیاز آبی چند دامنه

ه ب تیمارهای مختلف بر اسووواس بی ز وزنی رطوبت خاک

شووود، در نتیجه تعیین می FCمنظور ابراز رطوبت تا حد 

مجمون مقادیر آبیاری در طول فصوول رشوود برای هر تیمار 

تعر  کل گیاه در طول فصل رشد در نظر -به عنواز تبخیر

 گرفته شد.
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 نتایج تجزیه فیزیکی خاک -1جدول 

 خصوصیات فیزیکی

چگالی ظاهری 
(3g/cm) 

 گچ  رس )%( سیلت )%( شن )%(
(mg/100g soil) 

آهک 

)%( 

ظرفیت زراعی  بافت

 (درصد حجمی)

نقطه پژمردگی 

 دائم 

 (درصد حجمی)

 1 1/22 لومی شنی 2/21 41/44 41 9 77 14/4

 
 نتایج تجزیه شیمیایی خاک -2جدول 

 خصوصیات شیمیایی

EC (ds/m) pH )%( کربن آلی )%( ازت کل 
 2Ca +2Mg +Na+ پتاسیم قابل جذب فسفر قابل جذب

(ppm) 

1/7 47/7 5151/5 551/5 05 470 9/99 9/41 25 

 
 شرب نتایج تجزیه شیمیایی آب -3جدول 

EC pH +K +Na +2Mg +2Ca 2-
4SO -Cl -

3HCO SAR 
 )میلی اکی واالن در لیتر(

7/5 71/7 52/5 59/5 02/5 05/2 41/5 51/5 5/2 09/5 

 نتایج و بحث

 بیولوژیک عملکرد

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

بر  هاآزآبیاری و اثر متقابل که شووووری، کم داد( نشووواز 2

ار دشولغم در سطر ی، درصد اثر معنی بیولوژی، عملکرد 

نسوووبت به  1S2Wو  1S1W هایداشوووته اسوووت و تیمار

اثر تنش  0ادول  تری دارند.عملکرد بیشتیمارهای دیگر 

 آزو اازای بیولوژی، شووووری و خشوووکی را بر عملکرد 

شوود که در سطر  مشواهده می  0دهد. در ادول نشواز می 

شوولغم بیولوژی، با افزایش شوووری، عملکرد ، 1Wآبیاری 

 به ترتیو 1Sنسوبت به   4Sو  2S ،3Sسوطوم شوووری  برای 

درصوود کاهش یافته اسووت. هم نین در  3/13و  3/00، 49

با افزایش تنش خشوووکی، عملکرد  ،1Sسوووطر شووووری 

 1Wنسبت به  3Wو  2Wآبیاری سطوم کمبرای بیولوژی، 

با افزایش درصود کاهش یافته است.   09و  9/10به ترتیو 

شود، ، فشوار اسومزی محلول خاک زیاد می  هانم،ولظت 

در نتیجوه مقدار انرژی که گیاه باید صووورن اذب آب از  

یابد که این عمل باع  کاهش اذب افزایش می کندخاک 

شوووود آب، افوزایش تنفس و کوواهش عملکرد گیوواه می 

رسد تنش شوری به نظر می(. 1312برانسوز و همکاراز، ،

از طریق محودودیت در اذب عنصووورهای وذایی، باع   

ای شووده و کاهش سووطر بر  و کاهش تواز رشوود یاخته

نورسواخت ،فتوسونتز( را به همراه داشوته است. این موارد    

باع  کاهش کربوهیدرات تولیدی و در نتیجه کاهش رشد 

اازاب مختلف گیاه شده که در نهایت سبو کاهش عملکرد 

 (.4001فرو  و اعظم، بیولوژی، گیاه شد ،

 

 اندام هواییتر زیست توده وزن 

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

 ززبر و هاآزآبیاری و اثر متقابل که شوری، کم داد( نشاز 2

اندام هوایی شوولغم در سووطر ی، درصوود تر  زیسووت توده

دهد که در سووطر نشوواز می 0دار بوده اسووت. ادول معنی

اندام تر  زیسووت تودهبا افزایش شوووری، وزز ، 1Wآبیاری 

به  1Sنسووبت به  4Sو  2S ،3S شوووری سوطوم  هوایی برای

درصوود کاهش یافته اسووت.   1/29و  11/22، 1/41ترتیو 

با افزایش تنش خشکی، وزز ، 1Sهم نین در سطر شوری 

و  2Wآبیاری سطوم کماندام هوایی برای تر زیسوت توده  

3W  1نسبت بهW  درصد کاهش  01/42و  09/2به ترتیو

نسبت  1S2Wو  1S1Wتیمارهای یافته اسوت. به طوری که  

انوودام هوایی تر زیسوووت توده وزز بووه تیمووارهووای دیگر 

، فشووار اسوومزی  هانم،با افزایش ولظت  تری دارند.بیش

شوووود. هم نین با افزایش فشوووار محلول خواک زیواد می  



 های مورفولوژیک و عملکرد شلغم تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی/  234

 

اسومزی رشود ریشوه، سورعت رشوود و رشد رویشی گیاه     

اندام هوایی زیسوووت توده کواهش یوافته و در نتیجه وزز   

. تحت (1932مجرد و همکاراز، امیریاز، یوابود  کواهش می 

آبی، نفوذ ریشه به اعما  خاک شورایل تنش شووری و کم  

یو و گر، شووودکاهش یافته و در نتیجه وزز گیاه نیز کم می

این نتایج با . (4001یلدریم و همکاراز،  ؛1333همکواراز،  

( همخوانی 1932مجرد و همکاراز ،نتوایج پژوهش امیریاز 

پژوهش خود نشاز دادند که وزز خش، ها در داشوت. آز 

زیمنس بر متر دسی 11و  14، 1های اندام هوایی در شوری

درصوود نسووبت به   9/92و  2/43، 1/3به ترتیو به مقادیر 

به هر حال تنش شوووری صووفات  تیمار شوواهد کمتر بود. 

های بومی شوولغم ایراز شووامل زیسووت  رفولوژی، تودهوم

. با دهدتیثیر لرار میتوده انودام هوایی و ریشوووه را تحت  

افزایش تنش شوری وزز زیست توده اندام هوایی و ریشه 

 ،امیریاز نسووبت شوورایل بدوز تنش شوووری کاهش یافت 

 (.1932مجرد و همکاراز، 

 

 طول ریشه

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

که تنها اثر شوری بر طول ریشه در سطر ی،  داد( نشاز 2

وری شمتقابل ده است. اثر خشکی و اثر دار بودرصود معنی 

تیمارهای دار نبود. و خشووکی بر طول ریشووه شوولغم معنی 

1S1W  1وS2W  طول ریشوووه نسوووبت به تیمارهای دیگر

مشووواهده  0طور که در ادول همواز  تری داشوووتنود. بیش

با افزایش شوری طول ریشه ، 1Wشود در سطر آبیاری می

به ترتیو  1Sنسوبت به   4Sو  2S ،3S سوطوم شووری   برای

درصود کاهش و هم نین در سوطر شووری     10و  21، 41

1S ، سوووطوم با افزایش تنش خشوووکی، طول ریشوووه برای

و  33/9به ترتیو  W1نسوووبت به  3Wو  2Wآبیواری  کم

درصوود، کاهش یافته اسووت. تحت شوورایل تنش    33/19

د یابآبی، نفوذ ریشه به اعما  خاک کاهش میشوری و کم

گریو و همکاراز، شووود ،کمتر میو به عبارتی طول ریشووه 

تنش شوری و به دنبال  (.4001یلدریم و همکاراز،  ؛1333

آز کاهش پتانسیل آب سبو کاهش سرعت طویل شدز و 

شووود. هم نین عامل دیگر کاهش تورژسووانس سوولولی می

رشود ریشه در شرایل تنش شوری، تثبیت کمتر دی اکسید  

زاده بهابادی، مهر و اسووماعیلکربن عنواز گردید ،سووتایش

1934.) 

( نیز نشوواز داد که 4019نتایج پژوهش دهداری ،

اثر تنش شووری بر رشد ریشه گیاه شلغم در سطر احتمال  

دار بود که با نتایج به دسووت معنی (P >01/0،ی، درصوود 

آمده در این پژوهش مطابقت داشووت. دهداری در پژوهش 

 12/3تا  34/1خود نشواز داد که با افزایش تنش شوری از  

زیمنس بر متر طول ریشووه به آرامی کاهش یافت. او دسووی

هم نین در پژوهش خود نشاز داد که افزایش تنش شوری 

زیمنس بر متر باع  کاهش شوودید دسووی 1/13تا  12/3از 

( تیثیر 1930زاده و همکاراز ،سووودا ی طول ریشووه گردید.

تونوش خشوووکوی بر برخی صوووفووات مورفولوژیکی و     

ا هبررسوووی کردند. نتایج پژوهش آزفیزیولوژیکی مرزه را 

نشواز داد که طول ریشووه تحت تنش خشکی افزایش پیدا  

ها هم نین نشاز داد که رفتار ریشه کرد. نتایج مطالعات آز

گیواه متوویثر از تنش رطوبتی خواک بوده و بووا افزایش تنش   

ل ها به دنبارطوبتی به عنواز ی، عامل محدودکننده، ریشووه

تری در دسترس که رطوبت بیش رطوبت بوده و در اعما 

 اند.تری یافتهبوده است، توسعه بیش

 

 تعرق -تبخیر

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

آبیاری در سطر ی، درصد و که شوری و کم داد( نشاز 2

  اثر تعر -در سووطر پنج درصوود بر تبخیرها آزاثر متقابل 

در مقایسه  3S1Wو  1S1Wتیمارهای دار داشته است. معنی

ر د تری بودند.تعر  بیش -بوا سوووایر تیمارها دارای تبخیر 

 -تبخیر، 1Wشود که در سطر آبیاری مشاهده می 0ادول 

به  1Sنسووبت به  4Sو  2S ،3Sسووطوم شوووری تعر  برای 

درصووود کاهش یافته اسوووت.  40/40و  44، 11/10ترتیو 

با افزایش تنش خشووکی، ، 1Sهم نین در سووطر شوووری  

نسبت به  3Wو  2Wآبیاری سوطوم کم تعر  برای  -تبخیر

1W  کاهش یافته اسووت. درصوود  0/93و  49/41به ترتیو
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 -تواز گفت در شووورایل تنش خشوووکی، کاهش تبخیرمی

تعر  به دلیل کمبود آب و در شرایل تنش شوری به دلیل 

سیل پایین رفتن پتان به دلیلتوسول ریشوه   آب  کمتر اذب

ب در آباشد. به طور کلی اگر پتانسیل می آزاسمزی محیل 

رویود کواهش یابد،   خواک یوا محلولی کوه گیواه در آز می    

اخت ن پتانسویل که نیروی محرکه اذب است نیز کاهش  

 کنوودآب تقلیول پیوودا می اوذب  یوافتوه و در نتیجوه میزاز    

(. شوووری آب آبیاری اذب آب، نسوووبت  1913علیزاده، ،

ز رشد و انتقال و به دنبال آ 2COتعر  به اذب و اذب 

آراندا و -رمرو، دهدمواد ووذایی داخول گیاه را کاهش می  

 .(4001همکاراز، 

 گیری شده در آزمایش توأمان تنش شوری و خشکینتایج تجزیه واریانس پارامترهای اندازه -4جدول 

 منابع تغییرات
 (M.S) میانگین مربعات

 ضریب تغییرات خطا شوری× خشکی خشکی شوری

 - 21 0 2 9 درجه آزادی
 07/4 952/5 99/421** 21/2449** 27/2919** عملکرد بیولوژیک

 ns71/9 15/2 91/42 12/02** 25/911** بوته ارتفاع
971/5 **1/2 75/05** 09/101** اندام هوایی تر وزن زیست توده  17/0 

 99/0 57/2 20/51** 59/4120** 17/4579** وزن غده
 ns71/9 ns71/5 49/9 51/49 75/911** طول ریشه
 ns994/5 412/5 57/42 20/7** 10/25** قطر غده

 10/45 152/5 19/4** 49/20** 94/71** هاوزن خشک برگ
 ns512/5 ns495/5 549/5 70/42 11/2** وزن خشک ساقه
 ns941/5 ns44/5 451/5 05/41 94/45** وزن خشک ریشه

 11/9 595/19 19/471* 11/2929** 50/909** تعرق -تبخیر
 دارغیرمعنی :nsداری در سطح احتمال پنج و یک درصد؛ * و ** به ترتیب معنی

 
 تعرق، عملکرد بیولوژیک و صفات مورفولوژیک گیاه شلغم -بر تبخیراثر توامان تنش شوری و خشکی  -5جدول 

 تیمار

 

 عملکرد بیولوژیک

 گلدان( بر)گرم 

اندام  تر وزن زیست توده

 هوایی )گرم(

 تعرق  -تبخیر متر()سانتی طول ریشه

 متر()میلی

1S1W a20/71 a95/20 a95/24 a92/94 
2S1W c45/17 c21/49 b52/40 b15/52 
3S1W e99/90 e59/49 c11/44 c14/74 
4S1W g25/22 g59/0 d99/7 b74/05 
1S2W ab17/00 ab11/21 a11/25 b15/72 
2S2W cd20/14 cd59/45 b71/41 b19/79 
3S2W ef29/94 ef19/44 c04/9 d17/11 
4S2W gh97/49 gh91/7 d49/0 d41/11 
1S3W e95/91 c51/49 e92/45 d04/11 
2S3W g57/20 ef07/41 f45/41 d 40/10 
3S3W i45/47 g99/9 g95/5 d55/15 
4S3W j17/45 i74/1 h15/1 d71/15 

1W ،2W  3وW  1 درصد نیاز آبی و 15رصد نیاز آبی و د 71(، شاهد)آبیاری کامل تیمار به ترتیبS ،2S ،3S  4وS  زیمنس بر دسی 42و  5، 1(، شاهد) 7/5 آب آبیاری شوریتیمار به ترتیب
 نکن و در سطح احتمال یک درصد استدار بر اساس آزمون دا. حروف متفاوت در مورد هر تیمار بیانگر اختالف معنیباشندمی متر

 

 ارتفاع گیاه

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

آبیاری و شوری بر ارتفان گیاه در سطر که کم داد( نشاز 2

 هازآدار داشته در حالی که اثر متقابل ی، درصود اثر معنی 

 افزایش تنشدار نداشوووته اسوووت. بر ارتفوان گیاه اثر معنی 

ری به طوشوری و خشکی باع  کاهش ارتفان گیاه گردید 

در مقایسووه با سووایر تیمارها  3S1Wو  1S1Wتیمارهای که 

دهد نشوواز می 1شووکل  تری بودند.دارای ارتفان بوته بیش
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رشوود رویشووی  نسووبت به سووایر تیمارها   1S1Wکه تیمار 

 زیرا مساحت؛ است را در طول فصل رشد داشتهتری بیش

ی رشود رویشووی آز  لسومت سوبزینه گیاه که نشواز دهنده   

ت. تر اسنسبت به سایر تیمارها بیش 1S1Wاست در تیمار 

نسبت به سطوم دیگر  1Sدر سطر شوری آبیاری اعمال کم

 ؛تری در کاهش سطر بر  گیاه داشته استشوری اثر بیش

به عبارت دیگر با افزایش تنش شوری، تیثیر تنش خشکی 

نشاز  1هم نین شکل بر  گیاه کمتر بود. بر کاهش سطر 

های خشوووکی باهتر با افزایش تنش دهود کوه در تنش  می

سطر بر  آز( که ،شووری مسواحت لسومت سبزینه گیاه    

نشواز دهنده رشود رویشی گیاه است به شدت کاسته شده   

( در پژوهش خود نشووواز داد که 4019دهداری ،اسوووت. 

شوووری سووطر بر  گیاه شوولغم در سووطوم مختلف تنش 

 1/13تا  34/1کواهش یوافوت. با افزایش تنش شووووری از    

داری کاهش زیمنس بر متر سووطر بر  به طور معنیدسووی

 32/41تا  1/13پیودا کرد اموا افزایش سوووطر شووووری از   

داری در سطر بر  زیمنس بر متر باع  کاهش معنیدسی

 گیاه شلغم نگردید.

که در سطر آبیاری دهد نشاز می الف-4شوکل  

1W 2فزایش تنش شووووری ارتفان گیاه در تیمارهای با اS ،

3S  4وS   20و  13/01، 49به ترتیو نسوبت به تیمار شاهد 

نشوواز  ب-4. از طرفی شووکل درصوود کاهش یافته اسووت

خشووکی،  افزایش تنشبا  1Sدهد که در سووطر شوووری می

نسوبت به تیمار شاهد   3Wو  2Wارتفان گیاه در تیمارهای 

با افزایش . درصود کاهش یافته است  90و  2/10به ترتیو 

شود، ، فشوار اسومزی محلول خاک زیاد می  هانم،ولظت 

در نتیجوه مقدار انرژی که گیاه باید صووورن اذب آب از  

یوابد که این عمل باع  افزایش  خواک نموایود افزایش می   

و  برانسوزشوود ، تنفس و کاهش ارتفان و عملکرد گیاه می

افزایش فشار اسمزی محلول هم نین با (. 1312همکاراز، 

یابد خاک، سوورعت رشوود و رشوود رویشووی گیاه کاهش می

که شووده اسووت  گزارش (. 1922تنها و همکاراز، رحیمی،

ارتفان ذرت زودرس در سوووطوم مختلف آبیاری با کاهش 

 میزاز آب داده شوووده، کاهش محسووووسوووی را نشووواز داد

در پژوهشووی دیگر محققین . (1910نصوواری و همکاراز، ا،

سطوم مختلف عمق آب م کردند که اثر دور آبیاری و اع 

دار بر ارتفان در سوووطر ی، درصووود اخت ن معنی آبیاری

ترین ارتفان بوته در دور ای داشوووت و بیشبوته ذرت دانه

درصووود و کمترین ارتفان  100روز و نیاز آبی  11آبیواری  

احمدآلی و ، روز به دسوووت آمد 13بوته برای دور آبیاری 

به  NaClافزایش مقدار  ای دیگردر مطالعه. (1911خلیلی، 

در آب آبیواری بواعو  کاهش ارتفان     ppm 1000بیش از 

گیاه، سووطر بر  و رشوود ریشووه یونجه شووده و در نهایت 

 .(4004سواب، ، باع  کاهش محصول گردید

 

 
 در زمان برداشت محصول برای تیمارهای مورد مطالعهمترمربع سانتی 099سطح برگ یک بوته در مساحت  -1شکل 

 نکن و در سطح احتمال یک درصد استدار بر اساس آزمون داحروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
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 1Wاثر تنش شوری بر ارتفاع گیاه در سطح آبیاری  -الف -2شکل 

نکن و در دار بر اساس آزمون داحروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 سطح احتمال یک درصد است

حروف  1Sاثر تنش خشکی بر ارتفاع گیاه در سطح شوری  -ب -2شکل 

نکن و در سطح احتمال دار بر اساس آزمون دامتفاوت بیانگر اختالف معنی

 یک درصد است

 

 وزن غده

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

زز بر و هاآزآبیاری و اثر متقابل که شوری، کم داد( نشاز 2

 شکلدار بوده است. شولغم در سطر ی، درصد معنی  وده

در مقایسه با  2W1Sو  1W1Sتیمارهای دهد که نشاز می 9

تری دارند. در تمام سوووطوم سوووایر تیمارها وزز وده بیش

نسووبت به  3Wشوووری کاهش وزز وده در سووطر آبیاری 

( 1W، مقایسووه سووطر آبیاری شوواهددر  2Wسووطر آبیاری 

م سووطوآبیاری، با افزایش  سووطوم تمامدر تر اسووت. بیش

برای سطوم کاهش یافته است. هم نین  ودهشوری، وزز 

آبیوواری اثر اعمووال تیمووارهووای کم 4Sو  1S ،3S شووووری

سووطر شوووری در داری بر کاهش وزز وده نداشووت. معنی

1S ،  برای تیمارهای  ووده بوا افزایش تنش خشوووکی، وزز

1S2W  1وS3W   و  19/14به ترتیو نسوبت به تیمار شاهد

مجرد و همکاراز امیریازدرصود کاهش یافته است.   30/11

( در پژوهش خود نشوواز دادند که تنش شوووری اثر 1932،

داری بر کاهش وزز وده شلغم داشت. نتایج پژوهش معنی

 11و  14، 1هووا نشووواز داد کووه در سوووطوم شووووری  آز

، 34/02زیمنس بر متر وزز وده به ترتیو به مقادیر دسوووی

درصد نسبت به سطر شوری صفر کاهش  10/10و  11/12

زیمنس بر دسی 14و  1یافت. بین سوطوم شووری صوفر،    

تفاوت  (P > 01/0، متر در سوووطر احتمال ی، درصووود

 11و  14دار واود داشووت اما بین سووطوم شوووری   معنی

 ی مشاهده نگردید.دارزیمنس بر متر تفاوت معنیدسی

 
 وزن غده یک بوته در زمان برداشت محصول برای تیمارهای مورد مطالعه -3شکل 

 نکن و در سطح احتمال یک درصد استدار بر اساس آزمون داحروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 

 قطر غده

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

آبیاری بر لطر وده در کم شوری ودهد که اثر ( نشواز می 2

تنش اثر توأماز دار بوده اسووت. سووطر ی، درصوود معنی 

طر ترین لبیشدار نبود. شوری و خشکی بر لطر وده معنی

و کمترین آز  1S1Wمتر( مربو  به تیمار سانتی 13/2وده ،
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در شکل باشد. می 4S3Wمتر( مربو  به تیمار سانتی 22/1،

تیثیر سوطوم مختلف شوری بر لطر وده در سطر   الف-2

 شکلطور که در همازنشواز داده شوده است.    1Wآبیاری 

برای سطوم ، 1Wشود در سطر آبیاری مشاهده می الف-2

به  1Sلطر وده نسبت به سطر شوری  4Sو  2S ،3Sشوری 

 یافته است. درصود کاهش  40/29و  91/23، 04/40ترتیو 

تیثیر سووطوم مختلف عمق آب آبیاری بر  ب-2در شووکل 

نشوواز داده شووده اسووت. با  1Sلطر وده در سووطر شوووری 

سطر شوری  شود که درمشخص می ب-2تواه به شکل 

1S ، 1لطر وده در سطوم آبیاریW  2وW  نسبت به سطر

3W سووطوم آبیاری لطر وده برای  هم نینتر اسووت. بیش

2W  3وW  1نسووبت بهW  درصوود،  20و  12/10به ترتیو

 کاهش یافته است.

 
 

 1Wدر سطح آبیاری  اثر تنش شوری بر قطر غده -الف -4شکل 

دار بر اساس آزمون دانکن و در حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 سطح احتمال یک درصد است.

 1Sدر سطح شوری  اثر تنش خشکی بر قطر غده -ب-4شکل 

دار بر اساس آزمون دانکن و در سطح حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 احتمال یک درصد است.

 

 هاوزن خشک برگ

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

زز ها بر وآبیاری و اثر متقابل آز( نشاز داد که شوری، کم2

دار بوده است. ها در سوطر ی، درصود معنی  خشو، بر  

در  2W1Sو  1W1Sدهد که تیمارهای نشوواز می 0شووکل 

د. تری دارنمقایسوه با سوایر تیمارها وزز خش، بر  بیش  

در تمام سوطوم شوری کاهش وزز بر  خش، در سطر  

در مقایسه با سطر  2Wنسبت به سطر آبیاری  3Wآبیاری 

تر است. در تمام سطوم آبیاری، بیش( 1W،آبیاری شواهد  

با افزایش سووطوم شوووری، وزز خشوو، بر  کاهش یافته 

 4Sو  1S ،2S ،3Sاسووت. هم نین برای سووطوم شوووری   

داری بر کاهش وزز آبیاری اثر معنیاعموال تیموارهوای کم   

، با افزایش تنش 1Sخشو، بر  نداشت. در سطر شوری  

 1S3Wو  1S2Wخشکی، وزز خش، بر  برای تیمارهای 

درصوود  04/20و  21/10نسووبت به تیمار شوواهد به ترتیو 

 کاهش یافته است.

 
 یک بوته در زمان برداشت محصول برای تیمارهای مورد مطالعه خشک برگوزن  -5شکل 

 استنکن و در سطح احتمال یک درصد دار بر اساس آزمون داحروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
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 وزن خشک ساقه

نتایج به دسوووت آمده از تجزیه واریانس ،ادول 

اثر شوری بر وزز خش، ساله در تنها دهد که ( نشاز می2

تیثیر  1دار بوده اسووت. در شووکل سووطر ی، درصوود معنی

سووطوم مختلف شوووری بر وزز خشوو، سوواله در سووطر  

 1نشوواز داده شووده اسووت. با تواه به شووکل   1Wآبیاری 

شوود که وزز خش، ساله در سطوم شوری  مشوخص می 

1S  2وS  3نسبت به سطوم شوریS  4وS تر است. از بیش

شود در سطر مشاهده می 1طور که در شووکل طرفی هماز

 2S ،3Sبرای سطوم شوری وزز خشو، ساله  ، 1Wآبیاری 

 21/01، 11/44به ترتیو  1Sنسوبت به سطر شوری   4Sو 

دهداری و فرهادی درصووود کاهش یافته اسوووت.  12/13و 

( نیز با بررسووی اثرات تنش شوووری بر شوولغم بیاز  1930،

داشوتند که وزز خشو، ساله، در اثر افزایش تنش شوری   

کواهش یوافت که با نتایج به دسوووت آمده در این پژوهش   

 مطابقت داشت.

 

 وزن خشک ریشه

تجزیه واریانس ،ادول  نتایج به دسوووت آمده از

اثر شوووری بر وزز خش، ریشه تنها دهد که ( نشواز می 2

خشکی و دار بوده است اما اثر در سوطر ی، درصود معنی  

دار نبود. در شکل ها بر وزز خشو، ریشوه معنی  توأماز آز

تیثیر سووطوم مختلف شوووری بر وزز خشوو، ریشووه در  2

 2نشاز داده شده است. با تواه به شکل  1Wسطر آبیاری 

شوود که وزز خش، ریشه در سطوم شوری  مشوخص می 

1S  2وS  3نسبت به سطوم شوریS  4وS تر است. از بیش

شود در سطر مشاهده می 2طور که در شووکل طرفی هماز

 2S ،3Sوزز خش، ریشه برای سطوم شوری ، 1Wآبیاری 

 29/01، 19/44به ترتیو  1Sنسوبت به سطر شوری   4Sو 

تنش شوری به خصوق درصود کاهش یافته اسوت.    20و 

دهد که در دوره رشود رویشوی، توسعه ریشه را کاهش می  

سطوم این امر دلیل اصولی اخت ن وزز خشو، ریشه در   

( 1932مجرد و همکاراز ،امیریازباشد. می مختلف شووری 

 هنیز در پژوهش خود نشاز دادند که وزز خش، ریشه گیا

زیمنس بر متر به دسووی 11و  14، 1های شوولغم در شوووری

درصد نسبت به وزز  2/12و  2/21، 4/00ترتیو به مقادیر 

خش، ریشه در تیمار شاهد کمتر بود که با نتایج به دست 

آمده در این پژوهش همخوانی داشوووت. هم نین نورین و 

( نیز در پژوهش خود نشووواز دادنود کووه  4010همکواراز ، 

زیمنس بر متر دسی 11تا  0تنش شوری از  افزایش سطوم

دار وزز خشووو، ریشوووه گردید. در بواعو  کاهش معنی  

( نشاز دادند 4011پژوهشوی دیگر احمدااز و همکاراز ، 

زیمنس بر متر دسی 10که افزایش سوطوم تنش شووری تا   

داری در وزز خشو، ریشوه گیاه شلغم   باع  کاهش معنی

 شد.

  
حروف  1Wدر سطح آبیاری  خشک ساقهاثر تنش شوری بر وزن  -6شکل 

نکن و در سطح احتمال یک دار بر اساس آزمون دامتفاوت بیانگر اختالف معنی

 درصد است

 1Wدر سطح آبیاری  اثر تنش شوری بر وزن خشک ریشه -7شکل 

دار بر اساس آزمون دانکن و در حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 مال یک درصد استاحتسطح 

 

  



 های مورفولوژیک و عملکرد شلغم تأثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر ویژگی/  224

 

 گیرینتیجه

در مطالعه بررسووی تیثیر تنش همزماز شوووری و 

خشوکی بر عملکرد بیولوژی، و خصووصیات مرفولوژی،   

نشواز داد که شوری،   ادول تجزیه واریانس نتایجشولغم،  

ها بر عملکرد بیولوژی، شووولغم، آبیاری و اثر متقابل آزکم

وزز خش،  و توده تر اندام هوایی، وزز ودهوزز زیسوت  

هم نین نتایج دار بود. در سووطر ی، درصوود معنی هابر 

شووووری بر طول  تنشتجزیه واریانس نشووواز داد که تنها 

دار بود و تنش ریشووه و وزز خشوو، سوواله و ریشووه معنی

خشکی و اثر همزماز تنش شوری و خشکی بر این صفات 

 دار نبود.معنی

نسبت به سایر تیمارها  1S2Wو  1S1Wتیمارهای 

در تمام سوووطوم تری داشوووتند. عملکرد بیولوژیو، بیش 

عملکرد بیولوژی، شلغم بین شووری مشوخص گردید که   

 واود داریتفاوت معنی 2Wو  1Wدر سوووطوم آبیواری  

تواز گفت حد مناسووو رطوبتی برای بنابراین می؛ نداشووت

باشد. از آز اایی که در می 2Wگیاه شولغم سوطر آبیاری   

منطقه مورد مطالعه محدودیت منابب آبی مشوووک ت ادی 

آبیاری اعمال کمرا برای کشوواورزاز به واود آورده اسووت 

تواند کم، مؤثری در در کاشووت شوولغم در این منطقه می 

شاز هم نین نتایج ناز منابب آبی باشد.  بهتراهت اسوتفاده  

دار معنیداد که سوووطوم مختلف شووووری مواو کاهش 

عملکرد بیولوژیو، در سوووطوم مختلف عمق آب آبیاری  

واز تهای این پژوهش میبنابراین با تواه به یافته؛ گردیود 

ر از تگفت که حسواسویت گیاه شولغم به تنش شوری بیش   

رین که بهت تنش خشکی است. نتایج این پژوهش نشاز داد

سوطر شوری برای رسیدز به بیشینه عملکرد بیولوژی، در  

لذا بهترین تیمار است.  1Sگیاه شولغم هماز سوطر شوری   

ار منطقه مورد مطالعه تیم کاشت شلغم در لابل توصیه برای

1S2W باشد.می 
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Abstract 

 

The simultaneous effect of salinity and drought stress are among the major factors 

that limit agricultural production in many parts of the world, especially in arid and 

semi-arid regions. Accordingly, a greenhouse research was carried out to study 

the simultaneous effect of salinity and water stress on yield and yield components 

of turnip (Purple Top White Globe var.) in Kashmar region. The experiment was 

performed as factorial arrangement in completely randomized design with three 

replications including two factors; salinity and irrigation water volume. 

Treatments consisted of four levels of water salinity (S1=0.7, S2=4, S3=8 and 

S4=12 dS/m) and three levels of water (W1=100%, W2=75% and W3=50 percent 

of water requirement), which were applied in a sandy-loam soil texture. The 

results showed that effects of salinity and water stress and their interaction were 

significant on biomass, shoot wet biomass, tuber and leaf dry weight (P<0.01). 

W1S1 and W2S1 treatments had higher biomass than the others. In all of the 

salinity levels, there was no significant difference between biomass in W1 and W2 

irrigation levels. Based on the results of this research it could be concluded that 

turnip is more sensitive to salinity stress than drought stress. In other words, the 

results showed that the best level of salinity to reach the maximum biomass was 

S1. Therefore, the best treatment recommended for turnip planting in Kashmar 

region is W2S1. 
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