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  ايبذري و قلمه کاشت
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  چکیده
آزمایشی در گلخانه  هاي مختلف کاشتدر روش(.Rubia tinctorum L) به منظور ارزیابی تحمل به شوري روناس 

و ) dS/m 20 ،15 ،10 ،5 ،5/1(در پنج سطح شوري تیمارهاي آزمایشی شامل . مرکز ملی تحقیقات شوري انجام گرفت
هاي کامل آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماري بلوك. بوداي  ذري و قلمهببه دو صورت روش کاشت 

شوري اثر نتایج نشان داد که . تغذیه گیاهان توسط محلول غذایی هوگلند انجام گرفت. تصادفی در سه تکرار انجام شد
کاهش تر و خشک اندام هوایی وزن افزایش هر سطح شوري، با . است دارمعنیبر وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه 

موجب کاهش وزن تر و خشک اندام هوایی به ترتیب به ) dS/m 20(باالترین سطح شوري  کاربرد. پیدا کردبیشتري 
اي وزن تر و خشک اندام هوایی به ترتیب  کاشت قلمهروش شوري، در بدون توجه به تیمار . گردید%  71و % 67میزان 

را به طور اي وزن تر و خشک ریشه روش کاشت قلمههمچنین . بیشتر بودذري نسبت به کاشت ب% 5/17و % 3/12
به ترتیب اي قلمهروش  .نسبت به سایر سطوح شوري افزایش داد )5/1و  dS/m 5(چشمگیري در سطوح پایین شوري 

 اشتوع کمدر مج. دینسبت به کاشت بذري گرد% 2/20و % 7/15موجب افزایش وزن تر و خشک ریشه به میزان 
  .برتري داشت) dS/m  4/8تا(هاي متوسط شوريدر اي نسبت به بذري روش قلمه بهروناس 

  
  محلول غذایی هوگلنداي، کاشت بذري، کاشت قلمه :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه
غذایی به هاي اخیر افزایش تقاضاي مواد در سال       

تر از  دنبال افزایش روز افزون جمعیت، استفاده وسیع
اراضی کشاورزي را براي تولید بیشتر به همراه داشته 

از طرفی وضعیت رو به گسترش شوري منابع آب . است
اي را به تصویر انداز نگران کنندهو خاك در کشور چشم

 برداري از این منابع نامتعارف به منظور بهره. کشیده است
اصالح خاك و تهیه ) الف: دو راهکار کلی وجود دارد

هاي بستر مناسب با استفاده از مواد اصالح کننده، روش
ورزي و انجام عملیات آبشویی جهت مناسب خاك

  انتخاب گیاه متحمل به ) کاشت گیاه زراعی مورد نظر، ب

    
کـاهش میـزان شـوري    . شوري مطابق با شـرایط موجـود  

برداري از منابع  ان دستیابی و بهرهخاك در مناطقی که امک
آب بـا کیفیـت مطلــوب وجـود دارد راهــی مـؤثر بــراي     

باشد؛ اما با توجه به محـدودیت   دستیابی به این هدف می
منابع آب غیرشور و پایین بودن کیفیت اغلب منابع آبـی  
کشور که به کشاورزي اختصـاص دارد، انجـام عملیـات    

ـ     عابـدي و  (ود آبشویی چندان موفقیـت آمیـز نخواهـد ب
و میــر  1376نیــا و همکــاران، ، هاشــمی1381همکــاران، 

  ).1381محمدي میبدي و قره یاضی، 
  

                                                
  8917917451، خیابان نهالستان، مرکز ملی تحقیقات شوري، کد پستی یزد، انتهاي بلوار آزادگان: نویسنده مسئول، آدرس .١
 9/12/91: و پذیرش 9/11/90: دریافت 
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هـاي  زمـان از اسـت کـه   متحمل به شوري  یگیاهروناس 
هـاي  ریشـه . شـود مـی  کشـت شـور   هايخاكدر  گذشته

 در صنایع رنگرزي کهبوده روناس داراي رنگدانه آلیزارین 
ــاه  .)1997، همکــارانو  1آنجلینــی( شــوداســتفاده مــی گی

در تعلیـف   واي نیز مورد توجه بوده روناس از نظر علوفه
کاشت این گیاه در اراضـی   .گیردمی دام مورد استفاده قرار

ه دشـ شیمیایی خاك  وی شور موجب بهبود خواص فیزیک
مفید واقع هاي شور و سدیمی در اصالح خاك تواندو می

در ایــران کاشــت ). 1372، همکــارانطباطبــایی و (گــردد 
روناس در مناطقی از یزد، تبریـز، ارومیـه، اردبیـل، اراك،    

این منـاطق  بیشتر  امروزه در. فارس و کرمان متداول است
و تنهـا در  کاشت روناس به دست فراموشی سـپرده شـده   

  کشـت  ایـن گیـاه   هایی از مناطق شـور اسـتان یـزد    بخش
 ). 1388میراب زاده اردکانی، ( شودمی

بسیاري از شواهد و مدارك گویـاي   با وجودي که        
امـا  که روناس گیاهی متحمل به شـوري اسـت   است این 

 به شوريآن میزان تحمل  خصوصاطالعات مستندي در 
  .وجود ندارد

هـاي  براي ارزیابی تحمل بـه شـوري گیاهـان روش         
بسیاري از گیاهان شـوري را تـا   . مختلفی ارائه شده است

به حد آستانه تحمل به شوري معـروف  یک حد معین که 
است تحمل نموده و بعد از آن با افـزایش شـوري مقـدار    

مـاس و  . یابـد عملکرد متناسب با میزان شوري کاهش می
معادله کلـی کـاهش عملکـرد در شـرایط     ) 1977(هافمن 

در . ارائه نمودنـد  Yr = 100-b (ECe-a)شور را به صورت 
حـد   a، (%)خـط   شـیب  bعملکرد نسـبی،   Yrاین معادله 

متوسـط هـدایت    ECeو ) dS/m(آستانۀ تحمل به شـوري  
الکتریکی عصاره اشباع خاك در منطقـه توسـعه ریشـه در    

در ایـران، اولـین بـار    . باشـد می) dS/m(طول فصل رشد 
ثیر میزان نوع نمک بر رشد و ترکیبات أت) 1379(دشتکیان 

اي مورد بررسـی قـرار   شیمیایی روناس در شرایط گلخانه
نشان داد که خسـارت ناشـی از مصـرف کلریـد      وي. داد

سدیم به تنهایی بیشتر از مصـرف آن همـراه بـا سـولفات     
همچنـین معادلـه کـاهش    ) 1379(دشـتکیان  . اسـت سدیم 

-ECe(1/2 -14(عملکـرد را بـراي رونـاس بـه صـورت      
100Yr =  واکنش عملکـرد  ) 1984( وانگنوختن. ارائه کرد

خطـی مطـرح و خـاطر     گیاهان به شوري را بصورت غیر
نشان کرد که واکـنش گیاهـان بـه شـوري در همـه حـال       
. بصورت خطی نیست بلکه به صورت سیگموئیدي اسـت 

بر عکس مدل خطی کـه در آن تـا شـوري کمتـر از حـد      
هـاي بـاالتر   آستانه کاهش عملکرد دیده نشده و در شوري

                                                
1. Angelini 

یابد، در مدل غیر خطی از آن عملکرد رفته رفته کاهش می
ي فرض بر این است که با افزایش شوري محـیط  پیشنهاد

ریشه عملکرد گیاه از همان ابتدا متناسب با مقدار شـوري  
در . )a2005و همکاران، استفان ( یابدبه تدریج کاهش می

کـاهش   هـاي غیـر خطـی   مـدل آزمایشات دیگـر کـاربرد   
بـا انـدك تغییراتـی بـراي اغلـب       عملکرد در شرایط شور

). b2005و همکـاران،  اسـتفان  (ییـد شـد   أگیاهان زراعی ت
ثیر أدر یک آزمایش گلدانی ت) 1389( بیروتی و سپاسخواه

هاي شوري و خشکی را بر رشد روناس مورد مطالعه تنش
در آزمـایش آنـان آسـتانه تحمـل بـه شـوري       . قرار دادند

روناس براي شوري خاك و شوري آب آبیاري براي اندام 
ــوایی  ــه   dS/m 6/11و  0/17ه ــراي ریش  5/8و  3/15و ب

dS/m محاسبه گردید.   
و  dS/m 18کاشـت رونـاس در شــوري خـاك تــا            

نیز گـزارش شـده    dS/m 20شوري آب آبیاري تا بیش از 
اي از  در هیچ نقطـه  تقریباً). 1372صدري و سنائی، (است 

ایران به غیر از استان یزد، رونـاس بـه عنـوان یـک گیـاه      
). 1372اران، طباطبـایی و همکـ  (شـود   زراعی کشت نمـی 

هکتـار اسـت    477سطح زیر کشت این گیاه در استان یزد 
هکتـار   365که شهرستان اردکـان بـا سـطح زیـر کاشـت      

سـالم و  (بیشترین مقدار را به خود اختصـاص داده اسـت   
منطقه یزد و اردکان سالهاسـت  کشاورزان ). 1389فتاحی، 

که از روناس به عنوان یک گیاه متحمل به شوري یاد کرده 
 زاده میـراب ( کارنـد  م در باغات پسته میأتوبه طور آنرا  و

کاشت بذري و  طور کلی از دو روشه ب ).1377، اردکانی
در استان یـزد  . شودمیاستفاده  روناس براي تولید اي قلمه

کاشت بذر بیشتر رایج است و استفاده از قلمۀ ریشه بیشتر 
 براي کاشت در موارد خاص نظیر سنگین بودن خاك و یا

طباطبایی و همکـاران،  (باشد  شوري باالي خاك و آب می
اي کـه   در مقایسـه ) 1377(نامجویان و همکـاران  ). 1372

بین کشت بذري و ریشه روناس انجام داد، گـزارش کـرد   
که مقدار ریشۀ تولید شده ناشی از کشـت قلمـه ریشـه و    

همچنـین اعمـال شـرایط شـور     . بذر اختالفی با هم ندارد
میزان بذر تولیـدي نـدارد و لـیکن باعـث     ثیري بر روي أت

  .گردد تر گیاه میکاهش مقدار علوفه
نظر به اینکه روناس گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی         

باشد و از نظـر دارویـی و   متفاوت و آب و خاك شور می
تواند بازار مناسبی در داخـل و خـارج کشـور     صنعتی می

هـاي  سایر استانهاي شور  داشته باشد، کشت آن در عرصه
بـر  . زا و مفید باشد تواند اشتغال کشور از نظر اقتصادي می

ارزیـابی   مطالعـه و  این اساس هدف از اجراي این تحقیق
حاصـل  مرحله رشد رویشی واکنش روناس به شوري در 

  . بوداي از دو روش کاشت بذري و قلمه
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  هامواد و روش
ـ آزمـایش  این         کتور صـورت فاکتوریـل بـا دو فـا    ه ب

هـاي  شوري و روش کاشت در قالب طرح آمـاري بلـوك  
کامل تصادفی با سه تکرار و در شرایط گلدانی در محـیط  

تیمارهـاي  . انجـام گرفـت   1387-88شن در سال زراعـی  
و تیمار ) dS/m 5/1 ،5 ،10 ،15 ،20(شوري در پنج سطح 

هاي گلدان. اي بودند روش کاشت به صورت بذري و قلمه
 60و به ارتفاع  40ز جنس پالستیک به قطر مورد استفاده ا

سانتیمتر بود که اطـراف آنهـا بوسـیله پشـم شیشـه عـایق       
سانتیمتر پوکه معدنی  5ها به ارتفاع در کف گلدان. گردید

سانتیمتر شن درشت براي سـهولت زهکشـی بکـار     10و 
ها نیز بوسیلۀ شن ریز پـر  سانتیمتر باالي گلدان 40رفت و 

در فـروردین مـاه    هاي ریشه روناس مهبذرها و قل. گردید
مقدار بذر و قلمه ریشه تـر مصـرفی در هـر    . کشت شدند

 گرم بـود کـه بـه ترتیـب تقریبـاً      75و  4گلدان به ترتیب 
تن قلمه ریشـه تـر    6کیلوگرم بذر در هکتار و  350معادل 

کش کاپتـان اسـتریل   توسط قارچبذرها . باشددر هکتار می
هـاي  قلمـه . ري کاشت گردیـد سانتیمت 5/2شده و در عمق 

-6سانتیمتر واجد 15حدود طول ا یکنواخت ریشه ب تقریباً
پــس از . سـانتیمتري کشــت گردیـد   8جوانـه در عمــق   5

با شـن نـرم پوشـانیده     ها مجدداًکاشت روي بذور و قلمه
 شد تغذیه گیاهان توسط محلول غذایی هوگلند انجام. شد

ط کـردن  از طریـق مخلـو    تیمارهـاي شـوري  . )1جدول (
در محلول غذایی  2:1به نسبت NaCl و  CaCl2 هاينمک

هـا روزانـه دو بـار بـا محلـول      گلدان. هوگلند بدست آمد
گردیـد  آن هر بـار تنظـیم مـی    pHو  ECغدایی که میزان 

سیستم آبیاري بـه صـورت بـابلر بـود و     . شدند آبیاري می
یافـت تـا هـدایت    مدت زمـان آبیـاري آنقـدر ادامـه مـی     

برابر  ها تقریباًب ورودي و خروجی از زهکشالکتریکی آ
محلول غـذایی مـورد اسـتفاده هـر دو هفتـه یکبـار       . شود

مـاه رشـد    4گیاهان روناس بـه مـدت   . گردید تعویض می
هاي هوایی وزن تر و خشک کرده و پس از برداشت بخش

-هـاي جمـع   داده. آنها در هر یک از تیمارها تعیین گردید
هـا  و مقایسه میـانگین تجزیه  SASآوري شده با نرم افزاز 

اي دانکن در سطح احتمـال  با استفاده از آزمون چند دامنه
در این تحقیق، براي ارزیابی تحمل  .انجام گردید% 5و % 1

 که توسط وانگنـوختن ) 1-1(به شوري روناس، از معادله 
  .ارائه گردید استفاده شد) 1984(

P                   )1- 1(معادله 
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به ترتیب عملکرد  pو  Ym ،Y ،C ،C50در این معادله 
در شرایط غیر شور، عملکرد مطلق، شوري محیط 

)dS/m( کاهش عملکرد % 50، شوري)dS/m ( و ثابت
  .باشندتجربی می

  نتایج و بحث
با توجه به اینکه این آزمایش در محیط کشت شـن          

باالیی برخوردار بود انجام گردید و این محیط از زهکشی 
لذا شوري که گیاه در طول فصل رشد با آن مواجـه بـوده   

تجزیـه  نتـایج  . معادل شوري آب آبیاري بوده است تقریباً
و وزن تـر  اثر اصلی شوري بـر   دهد نشان می واریانس

اثـر اصـلی   و % 1در سطح خشک اندام هوایی و ریشه 
براي اندام  %1در سطح  روش کاشت بر صفات مذکور

در میــان  .دار گردیــدمعنــیبــراي ریشــه  %5و ایی هــو
روش کاشت و  اثر متقابل شوريصفات مورد بررسی، 

دار معنـی % 5بر وزن خشک اندام هوایی در سـطح  تنها 
  ). 2جدول(بود 

نشـان داده شـده اســت    2همـانطور کـه در جــدول          
-ثیر بسیار معنیأصرف نظر از نوع روش کاشت، شوري ت

شکل . اندام هوایی داردریشه و و خشک داري بر وزن تر 
دهد که شوري موجب کـاهش وزن تـر انـدام    نشان می 1

افزایش . شده استبدون توجه به نوع روش کاشت هوایی 
کـه   طـوري ه هر سطح شوري موجب کاهش بیشتر شده ب

موجـب کـاهش   ) dS/m 20(اعمال باالترین سطح شوري 
  . گردید% 67وزن تر اندام هوایی به میزان 

روند مشابهی از تأثیر شوري بر کاهش وزن خشک         
دهد که بـاالترین  نتایج نشان می. اندام هوایی مشاهده شد

سطح شوري موجب کاهش وزن خشک اندام هـوایی بـه   
  ). 1شکل (نسبت به شاهد گردید % 71میزان 
بیانگر آن است که بدون  2نتایج ارائه شده در شکل        

زایش هر سـطح شـوري موجـب    توجه به روش کاشت اف
به طوري کـه در  . دار وزن تر ریشه شده استکاهش معنی

رونـد  . بـود % 71این کـاهش در حـدود    dS/m20شوري 
ــأثیر شــوري در وزن خشــک ریشــه   تقریبــاً مشــابهی از ت

دهد که با افزایش شوري وزن نتایج نشان می. مشاهده شد
خشک ریشه کاهش یافت و با وجودي که اختالف آماري 

 dS/m15و  dS/m10داري بــین ســطوح شــوري   معنــی
مشاهده نشد، باالترین سطح شوري موجـب کـاهش وزن   

  . نسبت به شاهد گردید% 74خشک ریشه به میزان 
داري بین  نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معنی         

بــه ) 2جــدول (هــاي مختلــف کاشــت وجــود دارد  روش
اشت روناس بـه  طوري که بدون توجه به مقدار شوري، ک

اي موجب افزایش وزن تـر و خشـک انـدام     صورت قلمه
نسـبت بـه   %  5/17و % 3/12هوایی به ترتیـب بـه میـزان    
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تأثیر مثبت اسـتفاده از  ). 3شکل (کاشت بذري شده است 
اي نسبت به کاشت بذري بر وزن تـر و  روش کاشت قلمه

). 1389بناکـار و همکـاران،   (باشد خشک ریشه بیشتر می
نشان داده شده است به طور کلـی   4که در شکل  همانطور

اي موجب افزایش وزن تـر  کاشت روناس به صورت قلمه
نسبت % 2/20و % 7/15و خشک ریشه به ترتیب به میزان 

  . به کاشت آن به صورت بذري گردید
براي ارزیابی تحمل به شوري روناس، با قـرار دادن         

و مکـان یـابی آن، مقـدار    ) 1-1(مقادیر مربوطه در معادله 
 50شوري که در آن عملکرد خشک اندام هوایی به میـزان  

هـاي کاشـت   یابد براي هر یک از روشدرصد کاهش می
-دسـی  41/12و  31/14اي به ترتیب معـادل  بذري و قلمه

این مقادیر بـراي عملکـرد   . گرددورد میزیمنس بر متر برآ
هـاي کاشـت بـذري و    خشک ریشه در هر یـک از روش 

زیمنس بـر  دسی 90/10و  36/11اي به ترتیب معادل قلمه
  ). 3جدول (متر خواهد بود 

به ترتیـب مقـدار شـوري کـه در آن      5و  4جداول        
درصـد کـاهش    10عملکرد اندام هوایی و ریشه به میـزان  

بینی مدل براي هر دو روش کاشت بر اساس پیشیابد می
گردد همانطور که مالحظه می. دهدوانگنوختن را نشان می

اي بیشـتر از  مقدار عملکرد مطلـق در روش کاشـت قلمـه   
مقایسه اثرات متقابل شـوري  . باشدروش کاشت بذري می

بیانگر این است ) 6جدول (و عملکرد خشک اندام هوایی 
ــه در ســطوح شــوري شــور  ــایین ک ، )5dS/mو  5/1(ي پ

اي بطور عملکرد خشک اندام هوایی در روش کاشت قلمه
داري باالتر از روش کاشت بذري است اما در سطوح معنی

، عملکرد مـاده خشـک   )20dS/mو  15، 10(باالي شوري 
داري حاصل از هر دو روش کاشت اختالف آماري معنـی 

کـه در   بر اساس مدل وانگنوختن شوري. با یکدیگر ندارد
داري بـا هـم از نظـر آمــاري    آن دو روش اخـتالف معنـی  

بعد از این سـطح  . شودبرآورد می dS/m  4/8ندارند برابر 
هاي هر دو روش رفتـه رفتـه بـه یکـدیگر     شوري عملکرد

  .شودنزدیک می
گزارش ) 1377( همکارانعلیرغم اینکه نامجویان و         

کشـت قلمـه    کردند که مقدار ریشۀ تولید شده حاصـل از 
ریشه و بذور روناس اختالفی بـا هـم نـدارد نتـایج ایـن      
تحقیق بیانگر این است که به طـور کلـی مقـدار عملکـرد     
خشک ریشه و اندام هوایی روناس در روش کاشت بذري 

بعضی . اي استباالتر از عملکرد آن در روش کاشت قلمه
دهـد اسـتفاده از روش کاشـت قلمـه     ها نشان مـی گزارش

  اینکـه موجـب افـزایش عملکـرد تـر ریشـه        ریشه ضـمن 
گردد در مواردي خاص نظیر سنگین بودن خـاك و یـا   می

طباطبایی (شوري باالي خاك و آب نیز توصیه شده است 

گـزارش  ) 2009(عباسی و همکـاران  ). 1372، همکارانو 
درصـد  50بـذور رونـاس    dS/m 10کردند که در شـوري  

را همچنـین   dS/m 10این محققان شوري . زنندجوانه می
براي کاهش عملکـرد رونـاس در مرحلـه رشـد رویشـی      

  .گزارش کردند
دهـد اثـر    نتایج تجزیه واریانس داده ها نشـان مـی          

ها متقابل شوري و روش کاشت بر وزن تر و خشک ریشه
هـا  این موضوع بیانگر آن است که ریشه. دار نگردید معنی

مشـابهی را   اي رونددر هر دو روش کاشت بذري و قلمه
از طرف . در واکنش به تغییرات شوري از خود نشان دادند

دیگر، نتایج نشان داد که اثر متقابل شوري و روش کاشت 
دار معنـی % 5تنها بر وزن خشک انـدام هـوایی در سـطح    

مقادیر عملکـرد خشـک انـدام     6جدول ). 2جدول(است 
. دهدهاي کاشت نشان میهوایی را براي هر یک از روش

خالف اینکه عملکرد خشک اندام هوایی در هر یک از بر 
روش هاي کاشت با افزایش هر سـطح شـوري بـه طـور     

. یابد، اما روند کاهش متفاوت اسـت داري کاهش میمعنی
معادالت خطی کاهش عملکرد کـه از طریـق مکـان یـابی     
مقادیر مطلق عملکرد خشک اندام هـوایی در هـر یـک از    

هـاي  بـراي روش سطوح شـوري حاصـل گردیـده اسـت     
  اي به ترتیب کاشت بذري و قلمه

08.1036905.3  XY 74.1268825.4 و  XY  
        )X  مقدار شوري وY  مقدار عملکرد ریشه و یا

این معادالت بیانگر این هستند که . باشدمی) اندام هوایی
اي، مقدار کاهش عملکرد خشک در روش کاشت قلمه

بیشتر از  )شیب خط( از افزایش شورياندام هوایی ناشی 
 1هاي معادله وانگنختنداده. باشدروش کاشت بذري می

درصد کاهش عملکرد را براي  50نیز مقدار ) 1983(
روش کاشت بذري در مقادیر شوري باالتر نسبت به 

اثر متقابل شوري . کنداي پیش بینی میروش کاشت قلمه
د هر یک از و روش کاشت را از طریق تغییرات عملکر

توان هاي کاشت در سطح مختلف شوري نیز میروش
دهد نشان می 6هاي ارائه شده در جدول داده. تفسیر کرد

که بطور کلی مقدار عملکرد خشک اندام هوایی در روش 
داري باالتر از روش کاشت اي بطور معنیکاشت قلمه

هاي بررسی تغییرات عملکرد براي روش. باشدبذري می
اشت در هر یک از سطوح شوري بیانگر این مختلف ک

عملکرد ) 5dS/mو  5/1(است که در سطوح پایین شوري 
- اي بطور معنیخشک اندام هوایی در روش کاشت قلمه

داري باالتر از روش کاشت بذري است اما در سطوح 
، عملکرد ماده خشک )20dS/mو  15، 10(باالي شوري 

                                                
1. Van Genuchten 
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ف آماري هاي مختلف کاشت اختالدر هر یک از روش
این بدان معنی است که نوع . داري با یکدیگر نداردمعنی

روش کاشت عامل اصلی کاهش عملکرد در سطوح باالي 
علت این امر این است که در سطوح . باشدشوري نمی

باالي شوري عامل اصلی محدود کننده عملکرد، شوري 
است در حالی که در سطوح پایین شوري عامل و یا 

ر از شوري نظیر تفاوت هاي ژنیتیکی عوامل دیگري غی
  .باشندمحدود کننده عملکرد می

  گیرينتیجه
نتایج این تحقیق نشان داد که بطور کلی روناس در          

مراحل رشد رویشی درجه تحمل پایینی به شوري دارد به 

طوري کـه عملکـرد انـدام هـوایی و ریشـه تحـت تـأثیر        
ه بـه اینکـه در   بـا توجـ  . گیـرد هاي پایین قرار مـی شوري
عملکرد بیشتري ) dS/m 4/8حداکثر تا (هاي پایین شوري

اي نسـبت بـه روش کاشـت بـذري     در روش کاشت قلمه
در . گرددگردد این نوع روش کاشت توصیه میحاصل می

کـه تفـاوت قابـل     )dS/m 4/8بـاالتر از  ( هاي بـاال شوري
اي وجود ندارد هر توجهی بین روش کاشت بذري و قلمه

دو نوع روش بسته به انتخاب کشاورز و منابع آب  یک از
  .تواند مورد استفاده قرار گیردشور در دسترس می

  

  
  )هوگلند(ترکیب شیمیایی عناصر معدنی در محلول غذایی مورد استفاده  - 1جدول 

  غلظت  نوع ماده شیمیایی
 )لیتر آب 800گرم در (

CuSO4,7H2O 004/0 

ZnSO4, 7H2O 092/0  

H3BO3 136/1 

MnSO4, H2O 676/0 

MgSO4, 7H2O 592/98 

Ca(NO3)2,4H2O 28/472 

NaCl 5612/0 

KNO3  68/242 

FeSO4 778/0 

MoO3 004/0 

KH2PO4 52/18  

  
  

  گیري شده در کشت روناس نتایج تجزیه واریانس صفات مختلف اندازه  - 2جدول 

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

وزن تر اندام 
  هوایی

وزن خشک 
  واییاندام ه

وزن تر 
  ریشه

وزن خشک 
  ریشه

  ns 40/0  ns 37/0  53/9* 32/4* 2 تکرار
  61/75**  42/96**  38/119** 31/96** 4 شوري

  65/7*  90/6*  07/73** 52/39** 1 روش کاشت
  ns 53/0 * 64/10  ns 71/1  ns 45/1 4 روش کاشت*شوري

  C.V.  02/5 15/5 16/15 17/18 

  دار غیر معنی: ns، %1و % 5سطح  دار در به ترتیب معنی: **، *  
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  معادالت برازش داده شده براي تغییرات عملکرد اندام هوایی و ریشه روناس - 3جدول 
 معادله برازش داده شده  اندام گیاهی  روش کاشت

 کاشت بذري
  

27.2  اندام هوایی

31.14
1

100










EC

Y 

45.1  ریشه

36.11
1

100










EC

Y 

 کاشت قلمه
  

99.1  اندام هوایی

41.12
1

100










EC

Y 

74.1  ریشه

90.10
1

100










EC

Y 

EC :هدایت الکتریکی محیط اطراف ریشه که معادل شوري آب آبیاري است  

  
  

  یابددرصد کاهش می 10مقادیر شوري که در آن عملکرد اندام هوایی بمیزان  - 4جدول 
  ايروش کاشت قلمه  ريروش کاشت بذ

  شوري
)dS/m(  

  عملکرد مطلق  عملکرد نسبی
gr/pot)(  

  شوري
)dS/m(  

  عملکرد مطلق  عملکرد نسبی
gr/pot)(  

0  100  07/96  0  100  6/121  
44/5  90  46/86  11/4  90  44/109  
77/7  80  86/76  18/6  80  28/97  
85/9  70  25/67  11/8  70  12/85  
97/11  60  64/57  12/10  60  96/72  
31/14  50  04/48  41/12  50  80/60  

 هاي مختلف کاشتریشه در روش) gr/pot(مقایسه میانگین وزن تر و خشک  - 4شکل 

A 

a 

B 

b 

( 
) 
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  یابددرصد کاهش می 10مقادیر شوري که در آن عملکرد ریشه بمیزان  - 5جدول 
  ايروش کاشت قلمه  روش کاشت بذري

  شوري
)dS/m(  

  عملکرد مطلق  عملکرد نسبی
gr/pot)(  

  شوري
)dS/m(  

  عملکرد مطلق  عملکرد نسبی
gr/pot)(  

0  100  13/78  0  100  43/96  
50/2  90  32/70  08/3  90  79/86  
37/4  80  50/62  91/4  80  14/77  
33/6  70  69/54  70/6  70  50/67  
59/8  60  88/46  63/8  60  86/57  
36/11  50  07/39  90/10  50  22/48  

  
  *) gr/pot(و سطوح مختلف شوري در عملکرد خشک اندام هواییروش کاشت اثر متقابل  - 6جدول 

شوري 
)dS/m( 

 میانگین 20 15 10 5 5/1

  a6/121  a7/103  a7/72  a7/51  a5/32  A5/76  اي قلمه

  b1/96  b4/86  a1/67  a2/46  a7/29  B1/65  بذري

    A8/108  B1/95  C9/69  D/49  E1/31  میانگین
  حروف. دار نیستند معنی% 5هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك باشند از نظر آماري در سطح میانگین*: 

  اثر متقابل شوري وحروف کوچک انگلیسی براي مقایسه و  اصلی تیمارها انگلیسی براي مقایسه اثرات بزرگ
  . است بکار رفتهروش کاشت 

  
  :منابعفهرست 

اولین "مجموعه مقاالت . ثیر تنش شوري بر عملکرد ریشه روناسأت. 1389. ح. و رنجبر، غ. م.ع.؛ چراغی س.ح.بناکار، م .1
 .31-40. یزد. "همایش ملی روناس، تولید، فراوري و صادرات

اولین "مجموعه مقاالت . بررسی اثر بر هم کنش شوري و خشکی بر رشد روناس. 1389. و سپاسخواه، ع. بیروتی، ز .2
 .47-68. یزد. "همایش ملی روناس، تولید، فراوري و صادرات

ش ملی اولین همای"مجموعه مقاالت . بررسی مسائل بازار رسانی روناس در استان یزد. 1389. و فتاحی، ا. سالم، ج .3
 .77-91. یزد. "روناس، تولید، فراوري و صادرات

هاي علمی و سازمان پژوهش. هاي آب و خاك بر روي عملکرد روناسبررسی محددیت. 1372. و سنائی، ح. ح.صدري، م .4
 .صفحه 56. 13نشریه شماره . صنعتی ایران ـ دفتر یزد

هاي علمی و سازمان پژوهش. ش نهایی طرح جامع روناسگزار. 1372. م. و میروکیلی، س. ، کمالی ك.ا. ه. طباطبایی، س .5
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