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  چکیده

 دست از را خود کارایی یا اراضی از بزرگی بخش شودیم سبب که است کشاورزي مهم مشکالت از وخاکآب منابع شوري

بر این  .کندیدی محدود را جهان در گیاهان رشد دیک اددازهبه ستیی  ماده هیچ حقیقت در شتودد   کشتت  غیرقابل کالً یا و ددهن
  میلی موالر( 00و  11، 0) و کلرید پتاسیم میلی موالر( 00و  11، 0) حاصل از کلرید سدیم ECبه منظور بررسی اثرات اساس 
دکرار صورت گریت   4کرد و شتاخ  کلروییل بر  خیار آزمایشتی به صتورت یاکتوریل در قاطب  را کامال دفادیی با    بر عیل

درصتد بر عیلکرد میوه خیار داشتند  به  وري که دییار   1در ستح  احتیا   دتایج دشتان داد که دییارها اختال  مننی داري  
میلی موالر( به دردیب بیشترین و کیترین میزان عیلکرد  00میلی موالر دوام با کلرید پتاسیم  00شاهد  و دییار )کلرید سدیم 
روز پس از اعیا  دییار  10روییل بر ، اثر متقابل کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر روي شاخ  کلرا به خود اختفتا  داددد   

روز پس از اعیا  دییار اثر متقابلشان در  51درصد مننی دار شد  درصوردی که  1مننی دار دشد اما اثر دنهاي آن ها در سح  
 درصد مننی دار شد  1سح  
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 (SPAD)کلرید سدیم، کلرید پتاسیم، عیلکرد، شاخ  کلروییل کلیات کلیدي: 

 

 مقدمه:

عوامل عیده محدود کننده دوطیدات کشاورزي در بسیاري از کشورهاي جهان به شیار می رود )جوادیردي و شتوري از  

(  در قاره آستیا، پس از کشورهاي شوروي ساب،،  1030، خدادادي و امیدبیگی، 1030؛ حیدري شتری  آباد،  1030هیکاران، 

(  از 1030ر و قلیایی را دارد )حیدري شری  آباد، چین، هندوستتان و پاکستتان، ایران بیشتترین گسترط سحوا خاکهاي شو   

درصد کل سح  کشور، به  5/14میلیون هکتار، مناد   1/55میلیون هکتار ستح  کشتور ایران، مستاحتی در حدود     164کل 

 صددر 20 حداقل شوري، ( 1834درجات متفاوت با مسایل شوري، قلیایی، زهدار و ماددابی بودن مواجه است )پاو  و مادیوز، 

استتت)دمیرا  و  ستتاخته متأثر مختل  درجات به را جهان آبیاري دحت ايهنیزم درصتتد 04  از بیش و کشتتتقابل اراضتتی

 مدیریت عدم در صورت اما ،شودیم جهان ستراسر  در کشتاورزي  ایزایش محفتوالت  ستبب  آبیاري اگرچه ( 5001هیکاران، 

 میلیون 1/0دا 51/0است که ساالده  شدهزده دخیین  گرددیم دیز کشتاورزي  در زمینهاي دیک مقدار ایزایش ستبب  صتحی  

 شهري جینیت، دوسنه باالي رشد دیگر،  ر  از  شودیم خارج دوطید چرخه از دیک ایزایش به علت کشتاورزي  زمین هکتار

 آب منابع از استفاده با محدودیت را کشاورزي بخش شیرین، آب منابع براي رشتد دقاضا  ایزایش جهیدردت و شتدن  صتننتی  و

 ،شتتورطب يهاآب مادند ) درنییپا تیفیباک يهاآب از استتتفاده آب، کیبود بر غلبه منظوربه  کرده استتت روبرو باال تیفیباک

 است میکن اما (،5001بوستان و هیکاران، ) است داکردهیپ اهییت کشورها از بسیاري در( شده زهکش يهاآبو  هایاضالب

 خشک منحقه در ما کشور پهناور از وسینی باشد  بخش داشته محفو  عیلکرد و رشتد  بر منفی اثرات هاآب این از استتفاده 

 250 حدود) کم بارددگی سا (، در متریلیم2000 حدود) یراوان دبخیر به علت منا ، این در  است قرارگریته خشتک یهید و

رودد  اخیر، يهاسا  در  روددیم پیش شتدن  شتور  به ستیت  هاخاک زیرزمینی، يهاآب دامناستب  کیفیت و (ارستا   متریلیم

هیایی،  و پذیرا) اددشدهکشت غیرقابل دیک ازحدشیب دجیع براثر ،کشتقابل زمین هکتارها و ایتهیشیایزا هاخاک شدن شور

 شرایط در را محفتو   دوطید ایزایش که امکان کنتر  دحت يهاطیمح و هاگلخاده ادواع در کشتت  اخیر، يهادههدر  ( 2003

 کشتتورهاي در ژهیوبه و دوطید عیلکرد ایزایش در مؤثر راهکاري عنوانبه آورددیم یراهم و آب خاک هوایی، و آب متنوع

 خاک کشت بدون سیستم ،هاگلخاده در مورداستفاده کشتت  يهاروط نیدرعیدهاز  استت  یکی  بوده مورددوجه ،ایتهیدوستنه 
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 داشی مشکالت دبود خاکزي، يهايیاریباز  جلوگیري دظیر مزایایی لیبه دط سیستم (  این1036) ادتفاري و هیکاران،  است

 گسترط پایدار، و پیشریته در کشتاورزي  دوینی روط عنوانبه رشتدي  مرحله به دوجه با گیاه امکان دغذیه و خاک شتوري  از

( دشتتان میدهد که براي ستتنتز پرودوین و  5000یایته هاي چو و هیکاران ) به دقل از گرادگ و هیکاران،  استتت  یایته خوبی

یناطیت آدزیم ها، وجود پتاستیم ضتروري است  عالوه بر این براي میادنت از کاهش شدید در دوان یتوسنتزي گیاه بر اثر دنش   

اشد  با دوجه به اینکه پتاسیم در باز و بسته شدن روزده هادقش دارد شوري، غلظت دسبتا زیادي از پتاسیم در استروما الزم می ب

و یون ستتدیم دیز از جذب یون پتاستتیم میادنت و یا با جذب آن رقابت می کند، بنابراین کیبود پتاستتیم در گیاه، یتوستتنتز را  

 ( 1030یدبیگی، ؛ خدادادي و ام1030جوادیردي و هیکاران، محدود و در دهایت رشد گیاه را مختل می سازد )

 آب ازاي به باال عیلکرد به دستیابی امکان دوطید، در مؤثراصلی  عوامل بودن کنتر قابل به دوجه با خاک بدون يهاکشتدر 

 از جهان سراسر در که است خاک کشت بدون يهاروط از یکی بستتر  در کشتت  روط دارد  وجود هادهاده و ستایر  مفتریی 

 دباشد موجود خاک در غذایی عناصتر  کایی مقدار و کند رشتد  شتور  شترایط  در گیاه چنادچه  برخوردار استت  ياژهیو اهییت

 ایزایش که استتت شتتدهگفته .باشتتد گیاه رشتتد محدودکننده عامل دخستتتین شتتوري، ده و خاک حاصتتلخیزي استتت میکن

ي دحیل گیاه به شوري دسبت باالي سازوکارهایکی از   دهد کاهش را گیاه رشد بر شوري سوء اثر دواددیم خاک حاصتلخیزي 

پتاستتیم به ستتدیم در ریشتته و اددام هوایی در شتترایط شتتوري استتت که از  ری، دوادایی گیاه از  ری، جذب ینا  پتاستتیم و  

ي که دسبت پتاسیم به سدیم در ارقام مقاوم به شوري در مقایسه با اگودهبه، شودیمجلوگیري از ورود ستدیم به ریشته حاصل   

 ینا  هیدراسیون، ایزایش کلوئیدي، اثر شامل گیاه در پتاستیم  وظای  ( 1885)خان و هیکاران،   اس باالدر استت ارقام حست 

 روزده يهاسلو  در پتاسیم يهاون  یهاستروزده شدن بسته و درباز آن دقش و استیزي  دنظیم یتوستنتزي،  يهامیآدز کردن

 به پتاسیم دقش این  شوددیم بسته هاروزده روزده، از پتاسیم شدن خارج با  شتود یم هاروزده شتدن  باز باعث و ابدییم دجیع

دیگر  به دستتبت خیار   استتت هاستتلو  این در استتیزي پتادستتیل دغیر از داشتتی محایظ، يهاستتلو  دغییر دورژستتادس علت

یائو، ) است ددیا در محفو  این دکنندهیدوط ایران سومین و شودیم کشتت  يدرعیوست  ستح   در کدوئیان يرهید يهايستبز 

5006 ) 

 هامواد و روش -2

 زمان و مکان انجام تحقیق -2-1
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( دادشگاه 5این آزمایش در گلخاده دحقیقادی هایدروپودیک گروه علوم باغبادی، دادشتکده کشتاورزي )ستاختیان شیاره   

مختفات جغراییایی محل  ( به  و  ادجامید 33ماه )اواسط اردیبهشت دا اواسط آبان  6دبریز ادجام شتد  مدت آزمایش در کل  

 متر می باشد  1060 و  شرقی و اردفاع آن از سح  دریا  46و  52عرض شیاطی،  03و  52آزمایش 

 و نحوه اعمال تیمارها محلول های غذایی، بستر کاشت  -2-2

 مخلوطبا  یتکشتت مخفو  دشاء در بستر پرال  هايینیدر ست  دگین رقم یارخ يمردادماه بذرها یلاوا : یاهیمواد گ

آب قرار  يبزر  حاو يهاواقع در جاده باسینج کشت شد و سپس در ظر   5در گلخاده ساختیان شیاره  یکوالتاز ورم کیی

( یز) یرمو  دادشگاه دبردومیکو سپس  چهارمیک ییآب دشاها با محلو  غذا بجاي ياطپه يهاو بند از ظهور بر  شتددد داده 

ها بند از استقرار بوده ییارهاو اعیا  د یایتادتقا   یبه بستر اصل یبرگ 4-0در مرحله   دشاها ددشد یهدغذ یبرگ 0 -5دا مرحله 

 صورت گریت  یدر بسر اصل

  ی شتتد حادکرار  ر 4با  یکامالً دفتتادی یهدر قاطب  را پا یلصتتورت یاکتوربه یشآزما : یمارهاتنحوه تهیه و اعمال 

 موالر( یلیم 00و  11، 0سح  ) 0در  یمپتاس یدموالر( و کلر یلیم 00و  11، 0سح  ) 0در  یمسد یدکه شامل دو یاکتور کلر

(، 0و  11(، دییار دوم )0و  0دییار او  ). میلی موالر( lNaCمیلی موالر و  KClهاي دییاري به شکل زیر است: )درکیب  بود

(، دییار 00و  11(، دییار هفتم )11و  00، دییار ششم )(00و  0(، دییار پنجم )11و  0(، دییار چهارم )0و  00دییار ستوم ) 

 ( 00و  00(، دییار دهم )11و  11هشتم )

  ددکشت شد متریسادت 10و عی،  متریسادت 51عرض  متر،ادتیست  160به  و  حدود  ییادیست  يهادر طوطه یاهانگ 

 دکرار بود یک يبرا یاهگ 5 یرددههر طوطه دربرگ کهي وربهیم، کرد  یجاداز هم ا متریسادت 51ستورا  بایاصتله    5هر طوطه  يرو

ت آب و از دش یبدرد یندا به د یمکرد بنديی،ک عایها را دوسط پالستطوطه يادتها یکداخل و  طوطه ستییادی(   06)در مجیوع 

 یريستر جلوگب یختنر یروناز ب پوشاددیم که ي ور یودوطیتها را با طوطه یگرد يشود  ادتها یريبستر کشت جلوگ یختنر یرونب

و  یهده یتريط 500 یکیپالست يهارا در بشتکه  ییاريد يهاآن زهکش شتود  محلو   یراز ز ییمحلو  غذا حا ینشتده و درع 

 دوبت با حجم مشخ  ادجام شد  4در  یصورت دستروزاده به یاهبه هر گ یمحلو  ده

 نحوه تهیه بسترها: -2-3
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از بستر، براي یکنواختی  ذکرشدهیت دهیه شد  بند از دهیه دسبت پرالیت به ورمیکوال 1:0بستترهاي کشتت با دستبت    

طیتر بستتتر ریختیم یننی در کل در هر  6.1 هاطوطهبه ازاي هر گیاه در داخل  تیدردهارا چند بار خوب هم زدیم و  هاآنبستتتر 

  طیتر بستر استفاده شد  10گیاه  5طوطه سییادی به ازاي 

 هامیوه تعداد، وزنگیری عملکرد شامل اندازه -2-4

ها بر روي خیار شود  در آزمایشها در بوده دشان داده میصورت دنداد میوه و یا وزن کل میوهدر خیار میزان عیلکرد به

شده در یک بوده هست )وهنر و هاي دشکیلدر از میزان کل وزن میوهشتده استت که صتفت دنداد میوه در بوده ثابت   مشتخ  

 درازوي وسیلهبه هامیوه وزن برداشت هر در شد وهفته پس از ادتقا  دشتاها آغاز   4ها حدود میوه ت(  برداشت 1838هیکاران 

 دفادیی صتورت به آزمایشتی  هر واحد از میوه 1عیلکرد،  خشتک  وزن دنیین منظوربه شتد   یادداشتت  و گیريدیجیتا  اددازه

 و گریت قرار دیش پتري درون هادیام قسیت از یکنواخت و دازک بسیار هايبرط صورتبه میوه هر گرم از 50 ادتخاب شد و

 دیجیتا  درازوي وسیلهآن به خشک وزن ستپس  و شتد  گذاشتته  آون در گرادستادتی  درجه 30دماي  در ستاعت  25 مدت به

هیکاران، )احرار و  شد محاسبه واحد آزمایشی هر عیلکرد خشک وزن دناستب،  استتفاده از  با دوره پایان در و شتد  گیرياددازه

1033 ) 

 کلروفیل -2-5

 .Minoltaشاخ  کلروییل  ی دو مرحله دو هفته و یک ماه بند از اعیا  دییارها دوسط دستگاه کلروییل سنج )  

550, SPAD, Japan )دسبتاًبر  باطغ  5بوده را ادتخاب دیوده و از  0ي شد، براي این منظور از هر واحد آزمایشی ریگاددازه 

میادگین  شدهحاصلعدد  8آوردن شاخ  کلروییل هر دییار از  به دستي شد  سپس براي ریگاددازهمردبه  8جوان به دنداد 

  بدست آمدیک میادگین کلی  هانیادگیمگریته و از کلیه 

 تجزیه و تحلیل آماری: -2-6

هاي ( دجزیه آماري و میادگین51)دستخه   SPSSایزار آماري هاي یوق با استتفاده از درم گیريهاي حاصتل از اددازه داده

ها دیز با استفاده از اي دادکن در ستح  احتیا  یک درصتد و پنج درصتد مقایسه شددد  گرا    آمده با روط چند دامنهدستت به
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  رسم گردید Microsoft Office Excel 2013ایزار درم

 
 نتایج و بحث: -3

 عملکرد -1-3

گرم  810مربوط به دییار شاهد با  در میوه وزن حداکثر عیلکرد بر عیلکرد داشتند و ) ≥01/0P) دییارها داثیر مننی داري

اددد  دبود که با هیدیگر دفاوت مننی داري را دشان  از دییار شاهدهاي دیگر کیتر دییار وزن در میوه در بوده بود  عیلکردمیوه 

 ( 1جدو )درصد مننی دار شد  1ر سح  در میوه د وزناثر متقابل کلرید پتاسیم و کلرید سدیم روي عیلکرد

 عیلکرد خیار اثر کلرید پتاسیم و کلرید سدیم و بر یه واریادسزدج( 1) جدو 

  میانگین مربعات

 وزن تر میوه     تعداد میوه     وزن تر عملکرد کل بوته  وزن خشک عملکرد کل بوته      درجه آزادی     منابع تغییرات

             0/1186**                24/350240**             08/568**        01/550006 **         5                         کلرید سدیم

              36/5150**                8/152138**                10/518**        1/132132 **         5                       کلرید پتاسیم

            33/20**                88/58141**                  56/54**            35/3145 **          4کلرید پتاسیم      × سدیمکلرید 

                 54/10                        18/1264                      58/5                 48/1266             52               خحاي آزمایش     

                           10/4                            25/0                          80/6                    83/1                  %                    ضریب دغییرات 

 

دستتتی  6  در کاهش می یابد ECی با ایزایش یردگگوجهرشتتتد و عیلکرد ( بیان کرددد که 1883) و کوچنبوک شتتتواردز
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ایزایش  ECدرصتد ماده خشک میوه با ایزایش   حا نیباادستی زیینس بود    1گیاهان رشتد کرده در   %10زیینس، عیلکرد 

 رودد ایزایشی خشک وزن متر، بر ینسیز یدس 15 شوري جو، دا گیاه در شتوري  دنش دحت که داده دشتان  هاپژوهشیایت  

 ( 1820خشک کاهش یایت ) حسن و هیکاران،  وزن شوري، بیشتر ایزایش با و داشت

 

 )وزن ترمیوه( خیار روی میزان عملکرد کلرید پتاسیم و کلرید سدیماثر تیمار  (1)شکل 

)هدایت اطکتریکی( محلو  غذایی، میزان عیلکرد در میوه دستتتبت به  ECدتایج این آزمایش دشتتتان داد که با ایزایش 

میلی موالر( و دییار  11دییار شتاهد کاهش یایت  به  وریکه دییار دوم )محلو  غذایی دادشتگاه دبریز هیراه با کلرید پتاسیم   

به دییار شتتاهد )محلو  غذایی میلی موالر( دستتبت  00)محلو  غذایی دادشتتگاه دبریز هیراه با کلرید پتاستتیم و کلرید ستتدیم 

کاهش عیلکرد را دشان داددد  هیچنین دتایج (کیترین و بیشترین درصد )به دردیب  12و  84/11با دادشتگاه دبریز( به دردیب  

میلی  00و یا کلرید ستتدیم  11میلی موالر هیراه با کلرید ستدیم   11این آزمایش دشتان داد که استتفاده دوام کلرید پتاستتیم   

میلی موالر  00میلی موالر کلرید ستتدیم و دییار  11وادستتته میزان عیلکرد در میوه را به دردیب دستتبت به دییارهاي  موالر دت

دشان داد که میادگین وزن در گیاه گندم با ایزایش میزان کلرید ( 5002پژوهش آدیلوقلو وهیکاران ) کلرید سدیم ایزایش دهد 

0

200

400

600

800

1000
a

b

cd

b

cd cd
d

c

e

رد 
لک

عم
(

وته
در ب

رم 
گ

)

ترکیب های تیماری



 

3 

 

درصد کاهش مننی داري دشان داد  که این  1دییار شاهد، در سح  احتیا   ستدیم و کلرید پتاستیم استتفاده شتده دسبت به    

و  85/12میلی موالر به دردیب  60گرم بر پوت و براي دییارهاي کلرید سدیم و کلرید پتاسیم  81/01میزان براي دییار شاهد 

 را میتوان به اثرات ستتیی یون هاي  گرم بر پوت بود  که با دتایج این آزمایش محابقت دارد  دطیل این کاهش عیلکرد 81/18

+Na و-Cl  ،(  کلر جذب 5006؛ هادگ و هیکاران 5001درگیاه و برهم خوردن دناد  یودی گیاه دستتبت داد ) جرا و هیکاران

 ( 5000دیترات دوسط گیاه را کاهش داده و دناد  یودی گیاه را بر هم می زدد ) مر و هیکاران، 

 

 

در بوده بود  میوه  04مربوط به دییار شاهد با  دنداد میوهحداکثر  داشتند و میوه ددندابر ) ≥01/0P) دییارها داثیر مننی داري 

دجزیه و دحلیل   (5)شکلداددد بود که با هیدیگر دفاوت مننی داري را دشان  از دییار شتاهد هاي دیگر کیتر دییار دنداد میوه

عیلکرد در واحد سح ، دنداد میوه  کاهش مننی دار عیلکرد میوه دازه،که ایزایش شوري آب آبیاري موجب  هداده ها دشان داد

(  هیچنین دتایج این آزمایش دشان داد که عیلکرد وزن خشک 1038شود )ییضی و هیکاران، گرمک میو میادگین وزن میوه 

درصد دشان دداد  و در  1میلی موالر کلرید سدیم اختال  مننی داري در سح   11دسبت به دییار  11:11کل میوه در دییار 

EC   00موالر کلرید پتاسیم هیراه با کلرید سدیم میلی  11هاي باالدر از عیلکرد خشتک میوه کاسته شد، به  وري که دییار 

میلی موالر کلرید ستتدیم به هیراه داشتتت  دتایج آدیلوقلو و   00میلی موالر عیلکرد خشتتک میوه کیتري را دستتبت به دییار  

استتتفاده شتتده، دستتبت به  KClو  NaCl( دشتتان داد که میادگین ماده خشتتک عیلکرد گندم با ایزایش میزان 5002هیکاران )

د کاهش یایت  دتایج این آزمایش دیز دشان داد که عیلکرد ماده خشک میوه بجز در مواردي،  به  ور مخاط  دحت داثیر شتاه 

EC  باالي محلو  غذایی قرار گریت  که دطیل این امر می دوادد یشار اسیتیک باال باشد که جذب آب و عناصر را کاهش داده و

 دناد  یودی را در گیاه بر هم می زدد 
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 تعداد میوه خیارروی  کلرید پتاسیم و کلرید سدیماثر تیمار   (2)شکل 

 (یشهساقه وبر ، ر یوه،)م )گرم( وزن در عیلکرد کل بودهو بر صفات وزن خشک عیلکرد کل بوده  یمسد یدو کلر یمپتاس یداثر دییار کلر( 5) جدو 
 دییارها وزن در عیلکرد کل بوده )میوه، ساقه وبر ، ریشه(    وزن خشک عیلکرد کل بوده   

          a1/103
  

   a16/1622 (KCl 0, NaCl 0)            

 a05/106   b61/1454 (KCl 15, NaCl 0) 

 b11/30   e51/1056 (KCl 30, NaCl 0) 

 b1/30   c31/1560 (KCl 0, NaCl 15) 

 c21/63   ef10/1008 (KCl 0, NaCl 30) 

 d11/65   g33/812 (KCl 30, NaCl 15) 

 d45/12    g03/802 (KCl 15, NaCl 30) 
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 b00/36   d51/1126 (KCl 15, NaCl 15) 

 e06/44   h31/635 (KCl 30, NaCl 30) 

 می باشد %1حرو  غیر مشابه دشان دهنده اختال  منی دار در سح  احتیا  

 شاخص کلروفیل -3-2

روز پس از اعیا  دییار مننی دار دشد اما اثر دنهاي  10متقابل کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر روي شاخ  کلروییل بر ، اثر 
درصد مننی دار شد  1روز پس از اعیا  دییار اثر متقابلشان در سح   51درصد مننی دار شد  درصوردی که  1آن ها در سح  

 ( 10 -4)جدو  

 
دییار میزان شتتاخ  کلروییل بر  با ایزایش غلظت کلرید ستتدیم در محلو  غذایی ایزایش  روز پس از اعیا   10در 

میلی موالر مشاهده  11و  0میلی موالر کلرید سدیم با سحوا  00درصتد بین غلظت   1یایت و اختال  مننی داري در ستح   

 0ه گردید  به  وري که سح  درصتد مشاهد 1گردید  هیچنین بین ستحوا مختل  کلرید پتاستیم اثر مننی داري در ستح     

روز از زمان دییاردهی  51میلی موالر آن کیترین میزان شاخ  کلروییل را داشتند  با گذشت  11)شتاهد( بیشترین و سح   

، بیشترین و دییار 61/15درصد مننی دار شد  که دییار شاهد با میادگین  1اثر متقابل کلرید ستدیم و کلرید پتاسیم در سح   

درصتد کاهش دستبت به شتاهد( کیترین شاخ  کلروییل بر  را به خود اختفا  داددد      2/54) 64/08ادگین با می 00:00

دتایج این آزمایش دشان داد که در غلظت هاي مشابه میزان شاخ  کلروییل بر  در دییار کلرید پتاسیم کیتر از دییار کلرید 

     یارخ شاخص کلروفیل برگ صفتاثر کلرید پتاسیم  و کلرید سدیم بر تجریه واریانس ( 3) جدول

  میانگین مربعات

 روز        25برگ بعد  SPAD   روز    13برگ بعد  SPAD   درجه آزادی              منابع تغییرات

                         1/148 **                           01/58**                          5                               کلرید سدیم

                                       04/032**                         2/150 **                          5                             کلرید پتاسیم

                                         ns24/6                               *60/4                           4           کلرید پتاسیم×  کلرید سدیم

                               62/1                               31/4                             52            خحاي آزمایش              
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 (1038صادقی طح  آبادي و هیکاران ) دتایج محابقت ددارد  (1038ستدیم بود  که با دتایج صتادقی طح  آبادي و هیکاران )  

در هتتتر سه مرحله و کلروییل در مرحله خوشه دهی  )محتواي آب دسبی بر ( RWC  ششوري موجب کاه داد که  دتتتشان

 در هیچ یک از مراحل رشدي دأثیري دداشت  متتتتفر  )شاخ  سح  بر (LAI گردید، وطی بر وزن خشک وگیاه ستورگوم  

، کلروییل و به خفو  وزن خشک در هر سه LAI ،RWC دار کلتتتتستیم و پتاستتتتیم هیچنین موجب ایزایش مننی  کلرید

مرحله گردید  به  ور کلی، استفاده از کلتسیم و پتاستیم موجب بهبود قابل دوجه صفات رشدي سورگوم دسبت به عدم مفر  

  شود آن ها در شرایط شوري می

مربوط به ایزایش دوطید رادیکاطهاي  ،( کاهش میزان کلروییل در اثر دنش5001)براستتتاس دظر استتتکتادز و یتادگییر   

ردگیزه میگرددد  به دظر  این رادیکاطهاي آزاد ستتبب پراکتتسیداسیون و در دتیجتته دجزیته ایتن     اکتتسیژن در ستتلو  استتت   

زیه کیبات ینلتتتتی و در دتیجتتتته دجمیرسد کاهش غلظت کلروییل دحت شرایط دنش به واسحه اثر کلروییالز، پراکسیداز و در

پتاسیم در شرایط شوري احتیاالً به  کلرید ایزایش رشد سورگوم با مفر  ( 5004احیدي و ستی وسه مرده،  کلروییل باشتد ) 

  دطیل دقش مثبت پتاسیم در پایداري آدزییها و پرودوینهتا و کاهش اثرات سییت سدیم است
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 برگ خیار رقم نگین SPADبر  م و کلرید سدیمکلرید پتاسیتیمار  متقابل اثر (2)شکل 

 نتیجه گیری کلی -3

یوه دسبت )هدایت اطکتریکی( محلو  غذایی، میزان عیلکرد در م ECکه با ایزایش  با دوجه به دتایج  آزمایش دشان می دهد 

میلی موالر( و  11  به  وریکه دییار دوم )محلو  غذایی دادشگاه دبریز هیراه با کلرید پتاسیم به دییار شاهد کاهش می یابد

میلی موالر( دسبت به دییار شاهد )محلو   00دییار )محلو  غذایی دادشگاه دبریز هیراه با کلرید پتاسیم و کلرید سدیم 

کیترین و بیشترین (کاهش عیلکرد را دشان داددد  هیچنین درصد )به دردیب  12و  84/11غذایی دادشگاه دبریز( به دردیب با 

 00و یا کلرید سدیم  11میلی موالر هیراه با کلرید سدیم  11دتایج این آزمایش دشان داد که استفاده دوام کلرید پتاسیم 

میلی  00م و دییار میلی موالر کلرید سدی 11میلی موالر دتوادسته میزان عیلکرد در میوه را به دردیب دسبت به دییارهاي 

 11:11(  هیچنین دتایج این آزمایش دشان داد که عیلکرد وزن خشک کل میوه در دییار  موالر کلرید سدیم ایزایش دهد 

هاي باالدر از عیلکرد  ECدرصد دشان دداد  و در  1میلی موالر کلرید سدیم اختال  مننی داري در سح   11دسبت به دییار 

میلی موالر عیلکرد خشک  00میلی موالر کلرید پتاسیم هیراه با کلرید سدیم  11 وري که دییار خشک میوه کاسته شد، به 

محلو  غذایی EC     به  ور کلی با ایزایشمیلی موالر کلرید سدیم به هیراه داشت 00میوه کیتري را دسبت به دییار 

میزان شاخ  کلروییل بر  در دییار کلرید  کلرید سدیم و کلرید پتاسیم غلظت هاي مشابه شاخ  کلروییل کاهش و در

  پتاسیم کیتر از دییار کلرید سدیم بود

 منابع:

 

  بررسی اثر شوري داشی از کلرور سدیم بر روي جذب و ادتقا  عناصر در پنج رقم 0831جوادیردي، ج ، ا  طسادی و ع  کاشی  
  80 -01صفحات  0شیاره  83خربزه بومی ایران  علوم کشاورزي ایران  جلد 

    011  گیاه و شوري  ادتشارات موسسه دحقیقات جنگل ها و مرادع  چاپ او  0831حیدري شری  آباد، ا  

  اثرات شتوري کلرید سدیم بر روي برخی از شاخ  هاي ییزیوطوژیک دو رقم پیاز خوراکی  0838خدادادي، م و ر  امید بیگی  
  00 -32  صفحات 8  شیاره 00ایران  دادش کشاورزي  جلد 
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