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 چکیده

 
کشاورزي است. به منظور بررسی تنش شوري بر آب مصرفی، شوري یکی از مهمترین عوامل محيطی و محدودکننده توليدات 

صورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و آزمایشی به ،(Rosa damascene Mill) عملکرد و کارایی مصرف آب گل محمدي
-88دسی زیمنس بر متر در گلخانه پژوهشی مرکز ملی تحقيقات شوري در سال زراعی  11و  8، 5، 8/2چهار سطح شوري 

انجام شد. در این بررسی، حجم آب آبياري، حجم آب زهکشی، تبخير و تعرق، عملکرد گل، عملکرد اسانس و کارائی  1783
مصرف آب )بر اساس عملکرد گل( تعيين شدند. نتایج نشان داد که ميانگين حجم آب آبياري، تبخير و تعرق و حجم آب 

ليتر در بوته براي تمامی تيمارها بوده است.  8/5و  1/8،  7/11بر با ها در هر نوبت آبياري به ترتيب برازهکشی شده گلدان
همچنين، مجموع حجم آب مصرفی، تبخير و تعرق و حجم آب زهکشی شده در طول دوره آزمایش )اول مهرماه تا پایان 

، 8/2ياري در تيمارهاي ازاي هر بوته بوده است. مجموع حجم آب آبليتر به 257و  767، 616شهریورماه( به ترتيب برابر با  
بود. عملکرد گل در تيمارهاي ازاي هر بوته بهليتر  616و  616، 625، 618به ترتيب برابر با  زیمنس بر متردسی 11و  8، 5

گرم در بوته بود و اختالف  1/53و  8/55، 7/66زیمنس بر متر به ترتيب برابر با دسی 8و  5، 8/2شوري آب آبياري 
دسی  8/2دسی زیمنس بر متر نسبت به تيمار  هشتو  پنجکه گياهان تيمار شوري طورير نداشتند، بهمعنيداري با یکدیگ

زیمنس بر متر با کاهش دسی 11درصد کاهش عملکرد داشتند، اما تيمار شوري  25/5و  16/3زیمنس بر متر به ترتيب 
گرم در بوته( داشت. نتایج  66/22ملکرد گل را )ترین مقدار عزیمنس بر متر، پایيندسی 8/2درصدي نسبت به تيمار  1/62

زیمنس بر متر به ترتيب برابر دسی 8و  5، 8/2نشان داد که باالترین کارائی مصرف آب عملکرد گل محمدي در تيمارهاي 
بود. سطوح  67/6زیمنس بر متر برابر با دسی 11شوري کيلوگرم گل بر متر مکعب و کمترین آن در  68/6و  68/6، 68/6

( و شوري %23و  % 25ترین درصد اسانس )به ترتيب برابر با زیمنس بر متر سبب توليد بيشدسی 11و  8تنش شوري 
  ( شدند.%21و  %22ترین درصد اسانس )به ترتيب برابر با زیمنس بر متر سبب توليد کمدسی 5و  8/2
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 مقدمه

)آب،  تحت تأثیر چندین عاملان عملکرد گیاه

( ها از جمله شوري، تنشخاك، هوا، مصرف عناصر غذایی

 ،قرار دارد. چنانچه هر یك از این عوامل محدودکننده باشد

کاهش خواهد آن نهاده مصرف  ییکارا جهینت عملکرد و در

کارایی مصرف آب نسبت  (.1931)هاشمی دزفولی،  یافت

تعرق واقعی گیاه است -عملکرد محصول به تبخیر

 (.1931)نخجوانی مقدم و همکاران، 

خشك کاهش منابع آب در مناطق خشك و نیمه

سبب توجه به استفاده از منابع آب شور شده است )حیدري 

حاکی از آن است  هابرخی گزارش(. 1931نیا و همکاران، 

کارایی مصرف آب در شرایط کمبود آب و استفاده از که 

بویژه در زمانی که گیاه به تنش آب هاي شور و لب شور 

حسن پور درویشی و افزایش یافته است )، بودهحساس 

هاي ترین تنشیکی از مهمشوري تنش  (.1931همکاران، 

(. شوري 1933وفادار و همکاران، )رود غیرزنده به شمار می

ر ب ، تاثیر منفیسمیت یونی و کاهش جذب آبدلیل به 

و عمرانی )می گذارد  هاي حیاتی و رشد گیاهانفعالیت

وري حفظ بهرهدر چنین شرایطی (. 8111محرم نژاد، 

بحران کمبود  برايمناسب تواند راهکاري مصرف آب می

هاي نامتعارف و شور استفاده از آب ،در این راستا. باشدآب 

رد عملکسامان بخشیدن به میزان آب مصرفی و  به منظور

تولیدي در بسیاري از محصوالت کشاورزي به خصوص در 

 ، مرسوم استمناطقی که با مشکالت کم آبی مواجه هستند

 .(1913کریمی و همکاران، )

از  (.Rosa damasena Mill)محمدي  گل

 آن به ارتفاع کهي چندساله ادرختچه Rosaseae خانواده

 به (.1931نظرالملك و همکاران، ) رسدمی متر دوتا  یك

 ،دارویی هايفرآورده تهیه در که گوناگونی سبب مصارف

 توجه تا شده سبب دارد، آرایشی و عطرسازي غذایی،

 صورت گیرد گیاه این کار و کشت توسعه به زیادي

به سبب ارزش اقتصادي گل  (.1938کدوري و مالزاده، )

شوري در بسیاري  گسترشمحمدي و همچنین باتوجه به 

از نقاط کشور الزم است در زمینه توسعه کاشت گل 

محمدي و ارزیابی کارایی مصرف آب این گیاه با منابع آب 

 شور تحقیقات الزم انجام شود.

در خصوص ارزیابی کارایی مصرف آب گل 

صورت گرفته که البته این  اندکیمحمدي مطالعات 

نجام شده است. به شوري اتنش ن ومطالعات در شرایط بد

( با هدف 1939و همکاران ) يعاشورآباد یفیشرعنوان مثال 

با ( Rosa damascene Mill) يگل محمد یآب ازین نییتع

 يمصرف آب گل محمد ییکارا زانیم متریسیاستفاده از ال

 تریل 11/1و نسبت تعرق را برابر با  تریگرم بر ل 11/8را 

 يو تعرق گل محمد ریتبخ زانیم ،نیگزارش کردند. همچن

متر یلیم 5/111معادل  یماه تا اتمام گلده نیرداز اول فرو

 همکاران و عاشورآبادي شریفیهمچنین . شدبرآورد 

 دارویی گیاه آبی نیاز تعیین بررسی هدف با( 1931)

 این نیاز مورد آب خالص مقدار که کردند گزارش بومادران

 38/113 معادل اقتصادي رشد دوره طی دارویی گیاه

 ه،اولی رشد مرحله چهار براي آن گیاهی ضرایب و مترمیلی

 15/1 ،15/1 ،11/1 معادل ترتیب به انتهایی ومیانی  توسعه،

 .شد برآورد 11/1 و

در خصوص مقاومت به شوري گل محمدي، 

بسیاري از مطالعات حاکی از مقاومت نسبی گل محمدي به 

 هفتآب و خاك تا  يورشبه  يگل محمدشوري بوده، 

)ابراهیمی و شریف زادگان،  مقاوم استزیمنس بر متر دسی

 Bridal))اي از گل رز عملکرد گونههمچنین  (.8111

Pink  زیمنس بر متر قرار دسی هفتتحت تأثیر شوري

 (.8119نگرفت )کابرا و پردومو، 

 به نظر ،مطالعات صورت گرفته در کشور طبق

محمدي در شرایط گل  یآب ازین نییتع نهیدر زمرسد می

. یکی از باشد انجام نشده یقابل توجه هايپژوهش ،شور

هاي پژوهش حاضر، اجراي پروژه در شرایط کنترل نوآوري

شده به منظور بررسی دقیق اثرات شوري آب آبیاري بر نیاز 

باتوجه به ارزش . استآبی گل محمدي و عملکرد محصول 

دارویی  عنوان یك گیاهه)ب يگل محمد يباال ياقتصاد

مناسب در مناطق خشك و کم آب(، ضروري است نسبت 

 آب يسطوح مختلف شور یابیو ارز یازآبیبه برآورد ن
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 رتآبیاري بر عملکرد آن، تحقیقات و اقدامات الزم صو

 .ردیگ

 

 هامواد و روش

طرح کامالً تصادفی با سه به صورت بررسی این 

 1933-31گلدان براي هر تیمار( در سال زراعی  نهار )تکر

لی م برآورد نیازآبی گیاه دارویی گل محمدي در مرکز براي

 ترویج و آموزش تحقیقات، )سازمانتحقیقات شوري 

آب  سطح شوري چهارشامل  . تیمارهاانجام شدکشاورزي( 

 که از طریق بوددسی زیمنس بر متر  11و  1، 5، 1/8آبیاري 

ت بدسهاي مختلف با کیفیتاختالط دو منبع مجزاي آب 

گل محمدي از  سالهكي گلدانی یهانهال .(1ل و)جد آمد

 محمدي گل سالهي یكهانهالشهر محالت تهیه شد. سپس 

ر دواقع در استان یزد تحقیقات شوري ملی در گلخانه مرکز 

 در( 8)جدول کیلوگرم خاك  111 یی با حجمهاگلدان

 کیلوگرم 111 حجم با هاییگلدان در 1933 اردیبهشت

 منتقل خاك( مترسانتی 99 دهانه قطر و مترسانتی 11 ارتفاع)

)اوایل  سال كبه مدت یتیمارهاي شوري بر گیاهان و 

.اعمال شد( 1931تا پایان شهریورماه  1933مهرماه 
 خصوصیات شیمیایی آب آبیاری مورد استفاده -1 جدول

نسبت 

جذب 

 سدیم

SO4
𝟐-   -Cl +K Na+   HCO3

-  CO3
𝟐- Mg2+ Ca2+  نسبت

جذب 

 سدیم

 اسیدیته
هدایت 

 الکتریکی
(dS m-1) 

)meq l-1) 

9/3  7/9  3/77  7/0  7/77  8/2  0 4/8  7/9  9/3  0/8  2/8* 
8/28  8/7  4/88  2/0  7/80  7/2  0 8/72  28/3  8/28  0/8  77/0** 
 استان یزد-آب رقیق شده از قنات عقدا**  و آب چاه مرکز ملی تحقیقات شوری *

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایشویژگی - 2جدول 

 هدایت الکتریکی
(dS.m) 

 رس سیلت شن پتاسیم فسفر کربن آلی اسیدیته

(%) 
44/3 43/7 07/0 92/4 747 78/48 82/72 29 

 

اعمال شوري به این ترتیب اقدام شد که براي 

مه هده روز اول ابتدا  ،ها به گلدان اصلیبوته پس از انتقال

 سسپ ،شد یاريبر متر آب یمنسز یدس 1/8با آب  هاگلدان

 افزایش به اقدام روزه، ده زمانی بازه یك طی و تدریج به

 مقادیر به رسیدن تا (iwEC) آبیاري آب شوري تدریجی

( متر بر زیمنس دسی 11 و 1 ،5نظر ) مورد شوري سطوح

 هر زهکش شوري میزان آبیاري، نوبت هر پس از شد.

شد تا  گیرياندازه سنجدستگاه هدایت با (dwEC)گلدان 

 ها و ثبات نسبی شوريبراي اطالع از وضعیت شوري گلدان

خاك ناحیه ریشه در طول فصل رشد مورد استفاده قرار 

 و برآورد کسر آبشوئی 8و  1 معادلهاین کار با توجه به  گیرد.

(LF ) پس از هر آبیاري و به تبع آن، برآورد شوري خاك

 انجام شد:( ECe) ناحیه ریشه گیاه

                                                           
2 -Concentration Factor 

(1             )                                   𝐿𝐹 =
𝐸𝐶𝑖𝑤

𝐸𝐶𝑑𝑤
 

(8             )                            𝐸𝐶𝑒 = 𝑋. 𝐸𝐶𝑖𝑤 

است که با در  8عامل غلظت X، منظور از 8که در معادله 

نظر گرفتن برخی فرضیات در زمینه الگوي جذب آب 

توسط ریشه، ارتباط مستقیم با کسر آبشوئی دارد )آیرز و 

(. این رابطه بصورت یك معادله ریاضی نیز 1313وستکات، 

 (.1939قابل استخراج است )رحیمیان و همکاران، 

ا رطوبت ت یهتخل یزانبر اساس م یاريشروع آب

درصد آن  51حدود  (MAD) یرطوبت یهمجاز تخل یزانم

ف هاي معربا توجه به توزین روزانه گلدان کهطوري، بهبود

 صورتهها بدر هر تیمار، امکان تعیین رطوبت خاك گلدان

در روزي که رطوبت خاك به  روزانه وجود داشت و لذا

حجم آب شد. رسید، آبیاري انجام میمی میزان مورد نظر
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ها قبل از هر نوبت توزین آنها از طریق داده شده به گلدان

آبیاري و محاسبه اختالف وزن گلدان با نقطه ظرفیت زراعی 

آب مازاد  درصد 91اعمال  فرضو با درصد(  5/13)خاك 

 در پایاندست آمد. هبراي آبشوئی امالح موجود در خاك ب

 شوري مختلف سطوح اشباع عصاره شوري میزان آزمایش،

 ،18/5 اب برابر ترتیب به متر بر زیمنس دسی 11 و 1 ،5 ،1/8

همچنین،  .بود متر بر زیمنس دسی 15/11 و 15/18 ،81/1

ها در گیري حجم آب زهکشی شده گلداندلیل اندازههب

پایان هر نوبت آبیاري، تبخیر و تعرق واقعی گیاه نیز از 

اختالف حجم آب آبیاري و زهکشی شده در پایان هر 

ه ک همچنین سعی شد با مدیریت تغذیه .شدآبیاري محاسبه 

 11 حدود کامل مصرف پر شیمیایی شامل مصرف کود

 ازاي به گرم 11 حدود مصرف کم کود و هکتار در کیلوگرم

گیاه در  بود، ماه اسفند اواخر در گلدهی از قبل بوته هر

در این شرایط . (1931عباس زاده، ) کندشرایط بهینه رشد 

 ظرو در نگیاه با توجه به مقادیر تبخیر و تعرق واقعی و 

آبی  نیازي از دبرآورآبشویی در شرایط شور،  گرفتن نیاز

در انتهاي آزمایش صفات مورد بررسی  .شدانجام این گیاه 

تعرق و حجم  حجم آب آبیاري، حجم آب تبخیر وشامل 

 محاسبه شد.در کل فصل کاشت  آب زهکشی

 آن اتمام و 81/11/1931 تاریخ در گلدهی شروع

 اولیه ساعات در هاگل روزانه که بود 15/18/1931 تاریخ در

ال ترازوي دیجیت ازوزن گل محاسبه براي و  چیده شد صبح

 درصد تعیین به منظورشد.  استفادهگرم  11/1با دقت 

 شد منتقل آزمایشگاه به تیمار هر هايگلبرگ ابتدا اسانس

 گرم صد هر ازاي به و شد ریخته کلونجر درون سپس

 سپس و شد اضافه آن به آب لیتر یك میزان به تازه گلبرگ

 گیرياسانس آب با تقطیر روش به نیم و ساعت سه مدت به

و سپس با استفاده از اتر، اسانس از گالب استخراج و  شد

گیري و سپس عملکرد آن درصد اسانس خالص اندازه

در انتهاي  (.1918طبائی عقدایی و همکاران، )شد برآورد 

آزمایش، با تعیین نسبت عملکرد محصول )عملکرد گل و 

عملکرد اسانس( به حجم آب مصرفی، شاخص کارآیی 

 مصرف آب براي گل و اسانس به تفکیك محاسبه شد.

 SAS افزارنرمبا استفاده از  هادادهتجزیه و تحلیل آماري 

در  LSDانجام شد. مقایسه میانگین با استفاده از آزمون 

 درصد انجام شد. پنجسطح 

 

 نتایج و بحث

 تعرق گیاه و تبخیر حجم آب مصرفي

حجم آب آبیاري، تبخیر و تعرق  مقادیر( 1) شکل

 1933ل مهرماه ای)اودر طول یکسال  و زهکشی گل محمدي

در سطوح مختلف شوري آب ( 1931 تا پایان شهریورماه

دسی زیمنس بر متر را نشان  11و  1، 5، 1/8آبیاري شامل 

 91تا  9زمانی  هايبازه مربوط بهیادشده  اعداددهد. می

ها در طول فصل رشد بر تاریخ انجام آبیاري کهروزه بوده 

 تبخیر و تعرق ومیانگین حجم آب آبیاري، . استمنطبق 

به آبیاري در هر نوبت ها گلدانشده زهکشی حجم آب 

براي تمامی در بوته لیتر  3/5و  1/1، 9/11ترتیب برابر با 

، حجم آب مصرفیمجموع  ،همچنین تیمارها بوده است.

ب زهکشی شده در طول دوره حجم آتبخیر و تعرق و 

 ابه ترتیب برابر ب)اول مهرماه تا پایان شهریورماه( آزمایش 

 بوده است.بوته  ازاي هرهبلیتر  859و  919، 111

با توجه به در نظر گرفتن رطوبت اولیه خاك قبل 

دلیل بیشتر بودن رطوبت اولیه خاك در از هر آبیاري و به

تیمارهاي آبیاري با آب شور، حجم آب آبیاري داده شده به 

ها در تیمارهاي مختلف شوري آب آبیاري تا حدودي گلدان

ار دکاهش پیدا کرد که البته این تغییرات، از نظر آماري معنی

که مجموع حجم آب آبیاري در تیمارهاي طورينبود. به

، 113به ترتیب برابر با  زیمنس بر متردسی 11و  1، 5، 1/8

زانه، طور روبوده که بهازاي هر بوته بهلیتر  111و  111، 185

لیتر  95/8و  95/8، 18/8، 93/8به ترتیب معادل با مقادیر 

یاه گوسیله بهدلیل جذب کمتر آب در روز بود. همچنین، به

در شرایط شور، حجم آب زهکشی شده در شورهاي باالتر 

. دار نشان داده استنسبت به شرایط غیرشور افزایش معنی

ها در هکشی شده از گلدانکه مجموع حجم آب زطوريبه

به ترتیب  زیمنس بر متردسی 11و  1، 5، 1/8تیمارهاي 

، است. بدین ترتیب بودهلیتر  853و  858، 811، 893برابر با 
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تا  911ها بین مجموع تبخیر و تعرق انجام شده از گلدان

لیتر طی یکسال کامل )از اول مهر تا پایان شهریورماه(  951

ین ترتیب، میانگین تبخیر و تعرق دست آمده است. بدهب

 1، 5، 1/8 روزانه هر بوته گل محمدي در تیمارهاي شوري

، 19/1، 13/1به ترتیب برابر با  زیمنس بر متردسی 11و 

لیتر در روز بوده است. این در حالی است که  95/1و  11/1

میانگین حجم آب مصرفی روزانه در تیمارهاي فوق الذکر 

 روز بوده است. لیتر در 1/8در حدود 

( براي 1939شریفی عاشورآبادي و همکاران )

بررسی نیاز آبی گل محمدي در شرایط الیسیمتر در منطقه 

کرج )شوري آب آبیاري اعالم نشده است(، میزان کل حجم 

ماه روز )از اول فروردین 891آب مصرفی در بازه زمانی 

بوته لیتر در تك  3/331الی پایان شهریورماه( را برابر با 

اعالم کردند. در صورتی که در مطالعه حاضر براي بازه 

روز میانگین مقدار آب مصرفی )تبخیر و تعرق(  891زمانی 

لیتر )تبخیر و  5/831براي تیمارهاي مختلف شوري برابر با 

وجه رسد با تتعرق( به ازاي هر بوته تعیین شد. به نظر می

اله چندس به منطقه آزمایش، نوع خاك، کیفیت آب مصرفی،

بودن گیاه گل محمدي میزان حجم آب مصرفی متغییر 

 خواهد بود.

( میانگین حجم آب مصرفی و تبخیر و 8شکل )

تعرق بوته گل محمدي در طول دوره رشد بر حسب لیتر 

بر روز را براي تیمارهاي مختلف شوري آب آبیاري نشان 

داده است. بر روي این نمودارها، مقادیر حداقل و حداکثر 

مصرفی و تبخیر و تعرق در طول فصل رشد به صورت  آب

هاي باریك نمایش داده شده که بیانگر تغییرات مقادیر میله

ترین تاثیري که شوري مذکور در طول فصل رشد است. مهم

گذارد کاهش دادن توانایی گیاه وري آب گیاه میبر بهره

هاي محلول خاك به سبب جذب آب براي رقابت با یون

خاك است، به سبب افزایش شوري محلول  موجود در

خاك، اگرچه آب در دسترس گیاه می باشد، اما گیاه از آن 

نظر ( و لذا به8111استفاده نمی کند )بودر و همکاران، 

رسد در آزمایش حاضر حجم آب زهکشی شده در می

هاي باالتر نسبت به شرایط غیرشور به این علت شوري

 افزایش یافته است.
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تیمارهای در  (Rosa damascene Mill)گل محمدی  در هر نوبت آبیاریگیاه تبخیر و تعرق و شده زهکشی آب حجم آب آبیاری،  –1شکل 

 مختلف شوری آب آبیاری

 

  
 برای تیمارهای مختلف شوری آب آبیاریمحمدی در طول دوره رشد بوته گل روزانه میانگین حجم آب مصرفی و تبخیر و تعرق  -2شکل 

 

 گلعملکرد 

، 1/8آب آبیاري شوري تیمارهاي عملکرد گل در 

داري با یکدیگر دسی زیمنس بر متر اختالف معنی 1و  5

دست هگرم در بوته ب 51طور متوسط در حدود هو ب نداشت

 دسی هشت و پنج شوري تیمار تحت گیاهان آمده است.

 ترتیب به متر بر زیمنس دسی 1/8 تیمار به نسبت زیمنس

اما در مورد  داشتند، عملکرد کاهش درصد 85/5 و 11/3

 درصد کاهش 18/18با  بر متر زیمنسدسی 11شوري  تیمار

رد ترین عملک، پایینزیمنس بر متردسی 1/8نسبت به تیمار 

برابر یادشده عملکرد گل در تیمار (. 9گل را داشت )شکل 

( با 8111کاي و همکاران )گرم در بوته بوده است.  1/88با 

 ششدسی زیمنس بر متر بر  1و  1، 5/1شوري  ارزیابی

بدون کاهش  New Dawnکه رز  گزارش کردندگونه رز 

. ودمقاوم بدسی زیمنس بر متر  هشتعملکرد گل تا شوري 

سطوح شوري  کاربرد( با 8115ردمانه )چائوم و ک ،همچنین

موالر نمك طعام بر رز مینیاتوري میلی 111و  51، 85، 1
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میلی موالر سبب  111و  51که افزایش شوري تا  نشان دادند

را تجمع نمك در محیط  کاهش عملکرد گل شد و علت آن

 هاي سدیماطراف ریشه و سمیت یونی ناشی از تجمع یون

رسد در مطالعه حاضر نظر می. به بیان کردندو کلر در گیاه 

 هشتگل محمدي بدون کاهش عملکرد گل تا شوري گونه 

 متحمل گل محمديهاي دسی زیمنس بر متر یکی از گونه

 به شوري باشد.

 
  عملکرد گل محمدی برآب آبیاری  شوریاثر  -3شکل 

 دار ندارند(یمعندرصد، تفاوت  پنجهای دارای حداقل یك حرف مشابه، در سطح یانگین)م

 

 درصد اسانس

دسی زیمنس بر متر  11و  1سطوح تنش شوري 

 1/8ترین درصد اسانس و سطوح شوري سبب تولید بیش

دسی زیمنس بر متر سبب تولید کمترین درصد اسانس  5و 

دسی زیمنس بر  1/8 سطحاز  تنش شوريشدند، با افزایش 

 اعثبدسی زیمنس بر متر به ترتیب  11و  1 سطوحمتر به 

ل )شک گردیداسانس بیشتري  درصد 38/88و  19/19تولید 

رسد در مطالعه حاضر با افزایش شوري تا به نظر می (.1

دسی زیمنس بر متر گیاه جهت مقاله با تنش  11و  1سطح 

افزایش یافت.  گیاهاسانس  مقداروجود آمده،  شوري به

در کمیت اسانس گل  به سزاییمحیطی نقش  عوامل

در مطالعه حاضر اعمال تیمار شوري و  لذا ،محمدي دارد

تغییر شرایط محیطی سبب اختالف در میزان اسانس 

افزایش درصد اسانس به سبب  تیمارهاي مختلف شد.

-تنش می حالتهاي اولیه گیاه در متابولیت مقدارکاهش 

ه متابولیت هاي ثانوی مقدارجبران،  به منظورباشد که گیاه 

 عد محیطی هستندیط نامساکه نوعی سازوکار دفاعی در شرا

مقبلی مهنی دررودي و همکاران، )دهد را افزایش می

1931.) 

 
 گل محمدی درصد اسانسبر  شوری تنش اثر سطوح -4 شکل
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 عملکرد اسانس

 1و  5، 1/8 آب شوري مقادیر کاربردبا 

لید از لحاظ تو ،گل محمديآبیاري  ايزیمنس بر متر بردسی

 ،نشدمشاهده داري عملکرد اسانس اختالف معنی

 1/19که در این سه تیمار متوسط عملکرد اسانس طوريهب

 11تیمار  دراما ؛ بدست آمدگرم براي هر بوته میلی

گرم در  1/1) ترین عملکرد اسانسزیمنس بر متر پاییندسی

ي شورتیمار مقایسه با که در طوريهب ،شدمشاهده  بوته(

 کاهش داشتدرصد  51حدود  ،زیمنس بر متردسی 1/8

نتایج حاکی از ارتباط مستقیم عملکرد اسانس با  (.5)شکل 

( 1931) معصومی و همکارانعمکلرد گل بود، به طوري که 

زایش داري بین افرابطه معنیمطابق با نتایج این مطالعه نیز 

 گزارشعملکرد گل با عملکرد اسانس گل محمدي را 

 کردند.

 
 عملکرد اسانس گل محمدی برآب آبیاری  شوریاثر  -5شکل 

 

 کارایي مصرف آب

 مصرف آبیج نشان داد که باالترین کارائی نتا

 5، 1/8گل محمدي در تیمارهاي هاي دوساله بوتهعملکرد 

کیلوگرم بر متر  19/1) نمترین آکزیمنس بر متر و دسی 1و 

زیمنس بر دسی 11در شوري  گرم بر لیتر( 19/1یا  مکعب

حاضر بررسی در رسد نظر میهب(. 5متر مشاهده شد )شکل 

 1و  5، 1/8عملکرد در سه تیمار که توجه به این با

و د داري با یکدیگر نداشتنزیمنس بر متر تفاوت معنیدسی

اي همچنین حجم آب آبیاري نیز تفاوت قابل مالحظه

سبب شد که کارائی مصرف آب در این لذا  ته است،نداش

 11 اما چونکه در تیمار شوري؛ یکسان باشدتقریباً سه تیمار 

متر نسبت به سایر تیمارها کزیمنس بر متر عملکرد گل دسی

ین در ب کارائی مصرف آبترین سبب تولید پایین بود،

به  (.1)شکل تیمارهاي مختلف شوري آب آبیاري گردید 

ابطه رسبب آنکه میزان آب تعرق یافته از گیاه با عملکرد 

بررسی در ، لذا (1931، پیري و همکاران) مستقیم دارد

و  گلور باعث کاهش عملکرد آب شآبیاري گیاه با حاضر 

شریفی عاشورآبادي و شد.  آبدر نتیجه کارایی مصرف 

( با هدف تعیین نیاز آبی گل محمدي در 1939همکاران )

ا بیزان کارایی مصرف آب گل محمدي شرایط الیسیمتر م

لیتر در  11/1و نسبت تعرق گرم گل در بوته  819عملکرد 

 تعرق تجمعی تا انتهاي دوره گلدهی -با احتساب تبخیرگرم 

گرم در لیتر گزارش  11/8را برابر با ماه(  ام خرداد 11)

دسی  1/8در تیمار در حالی که در آزمایش حاضر  کردند.

 15)دوره گل دهی  اتمامبا در نظر گرفتن زیمنس بر متر 

و لیتر  5/11تعرق تجمعی برابر -مقدار تبخیر، (اردیبهشت

اساس میزان  و کارایی مصرف آب بر 13/1نسبت تعرق 

دست به گرم در لیتر 11/1حجم آب تبخیر و تعرق برابر با 

کارایی مصرف آب با افزایش شوري مطابق با شکل آمد. 

تعیین کارایی و حجم آب مصرفی با افزایش یافت و لذا 

آبیاري متفاوت خواهد بود، هر چند که توجه به کیفیت 

دسی زیمنس اختالف معنی داري با  1و  5، 1/8سطوح 

 یکدیگر نداشتند.
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 عملکرد گل بر اساس کارایی مصرف آب گل محمدی برآب آبیاری  اثر شوری -6شکل 

 

 نتیجه گیری

 يگل محمد يباال ياقتصادتوجه به ارزش  با

عنوان یك گیاه دارویی مناسب در مناطق خشك و کم ه)ب

 یابیو ارز یازآبینسبت به برآورد ن داشت تا تآب(، ضرور

آب آبیاري بر عملکرد آن، تحقیقات  يسطوح مختلف شور

 ايههمچنین، با توجه به اینکه پژوهش .ردیگ رتالزم صو

ط گل محمدي در شرای یآب ازین نییتع نهیدر زم یقابل توجه

ل تواند مهم و قاب، لذا نتایج این تحقیق میانجام نشده شور،

لف سطوح مختکاربرد بر اساس نتایج حاصله، . توجه باشد

 آب مصرفیحجم گل محمدي نشان داد که بر شوري 

هاي آب آبیاري هاي دوساله گل محمدي در شوريبوته

، 93/8معادل با به ترتیب  زیمنس بر متردسی 11و  1، 5، 1/8

 با فرض قرارگیري .باشدمیلیتر در روز  95/8و  95/8، 18/8

و قطر دایره خیس شده ( 8 × 8)بوته در هر هکتار  8511

متر )معادل با قطر سانتی 99هر بوته به میزان تقریبی 

هاي تحت آزمایش(، حجم آب مصرفی بوته هاي گلدان

دوساله گل محمدي در سطوح شوري فوق الذکر به ترتیب 

مترمکعب به ازاي هر  1585و  1585، 1518، 1513برابر با 

میانگین تبخیر و تعرق روزانه هر بوته  ،همچنین بود.هکتار 

ا به ترتیب برابر بالذکر سطوح شوري فوقگل محمدي در 

عملکرد . باشدمیلیتر در روز  95/1و  11/1، 19/1، 13/1

 1و  5، 1/8در تیمارهاي شوري نیز و عملکرد اسانس گل 

ر اختالفی با یدیگر نداشتند و گیاهان دسی زیمنس بر مت

و  گلکمترین عملکرد دسی زیمنس بر متر  11تحت تیمار 

ل رایی مصرف آب گباالترین کا. ندبوته را داشتدر اسانس 

دسی زیمنس بر متر و  1و  5، 1/8محمدي در سه تیمار 

دسی  11پایین ترین کارایی مصرف آب گل در شوري 

 زیمنس بر متر مشاهده شد.

 

 سپاسگزاری

 با هک است تحقیقاتی طرح ازمستخرج  مقاله این

 جهاد سازمان مــالی حمایــت و پژوهشی بودجه

 قالـهم نویسـندگان. اسـت شده انجــام یزد استان کشاورزي

 انسازم آن محترم مسئولین هايراهنمایی و پشـتیبانی از

 .دارند را تشکر کمـال
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Abstract 
 

In order to investigate the effect of salinity stress on applied water, yield and water use 

efficiency of Damask rose, an experiment was conducted based on completely 

randomized design with three replications and four levels of water salinity including 2.8, 

5, 8 and 11 dS.m-1 at Research Greenhouse of National Salinity Research Center, during 

10 Oct 2018 to 30 Sep 2019. In this study, volume of applied water and drainage water, 

evapotranspiration, flower yield, essential oil yield, and water use efficiency (based on 

flower yield) were determined. The results showed that the average of applied water, 

evapotranspiration and drainage water in each irrigation were 14.3, 8.4 and 5.9 L per plant 

for all treatments, respectively. Also, sum of applied water, evapotranspiration and 

drainage water volume during the experiment were equal to 616, 363 and 253 L per plant, 

respectively. The sum of irrigation water volume was 619, 625, 610 and 610 L per plant 

in 2.8, 5, 8 and 11 dS.m-1 treatments, respectively. Flower yield in 2.8, 5 and 8 dS.m-1 

treatments were 60.3, 55.8 and 57.1 g/plant and had no significant difference, such that 

plants treated with 5 and 8 dS.m-1 had a decrease of 7.46% and 5.25% compared to the 

2.8 dS.m-1 treatment, respectively. However, treatment of 11 dS.m-1 had the lowest flower 

yield (22.66 g/plant) with a decrease of 62.42% compared to the treatment 2.8 dS.m-1. 

The results showed that the highest water use efficiency of Damask rose was obtained in 

treatments 2.8, 5, and 8 dS.m-1 (0.09, 0.08 and 0.09 kg/m3) and the lowest (0.03 kg/m3) 

was in salinity of 11 dS.m-1. Salinity stress levels of 8 and 11 dS/m caused the highest 

percentage of essential oil (0.025% and 0.027%, respectively) and salinity of 2.8 and 5 

dS/m caused the lowest percentage of essential oil (0.022% and 0.021%, respectively). 
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