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  دهيچك
مصرف آب با كيفيت مناسب در آنهـا،         ي، توسعه صنايع و   ينياز به توليد بيشتر مواد غذا      افزايش روز افزون جمعيت و    

 كـاربرد   ، در مناطق خشك ونيمه خشك كشور       مخصوصاً آسمانيريزشهاي  باالخره كاهش    كشت و  توسعه سطح زير  
لذا برنامه ريزي ومطالعه بر روي مديريت صـحيح         .  مي نمايد  اجتناب ناپذير آبهاي شور را در امر كشاورزي       

پايـدار    و مطلوبدستيابي به توليد     بهره برداري از آبهاي شور در جهت استفاده بهينه از منابع خاك وآب و             
با استفاده از سـه    هفت تيمار مديريت مصرف آبهاي شور،در اين مطالعه . ت اي برخوردار اس   از اهميت ويژه  

در سه تكرار بـه صـورت طـرح آمـاري          )  دسي زيمنس بر متر    2/10 و 3/6،  9/2مقاديرشوري  ( كيفيت آب آبياري  
تيمارهـاي  .آمـد  بـه اجـراء در   رقـم ورامـين   كشت پنبه    بلوكهاي كامل تصادفي براي مدت سه سال زراعي همراه با         

 دو تيمـار كـاربرد   ،بصورت كاربرد سه كيفيت آب آبياري فوق در كليه فصل زراعي        آزمايشي شامل سه تيمار     
 بـا  بقيه فصل آبيـاري  استقرار گياه و جوانه زدن و در مراحل  دسي زيمنس بر متر   9/2آب مناسب با شوري     

  و3/6بياري بـا آب مناسـب و آب بـا شـوري         و دو تيمار ديگر آ     بر متر  دسي زيمنس    2/10  و 3/6آب با شوري    
 كه عملكرد وش    دادنتايج حاصله نشان     .اعمال گرديد به صورت متناوب در طول فصل         دسي زيمنس بر متر    2/10يا

تيمـار آب    دسي زيمنس بر متر در طول فصل زراعي در مقايسه بـا 2/10  و 3/6شوري   پنبه با مصرف آب آبياري با     
مـصرف متنـاوب    هاي  تيمار.  درصد كاهش داشته است    66و33يمنس بر متر به ترتيب       دسي ز  9/2آبياري با شوري    

 40 و 13 دسي زيمنس بر متر به ترتيـب         2/10 و 9/2  شوري  دسي زيمنس بر متر و     3/6 و 9/2آب آبياري با شوري     
ين بد دسي زيمنس بر متر كاهش عملكرد وش پنبه داشته است كه             9/2تيمار آب آبياري با شوري       نسبت به    درصد

ايـن  . ي گرديـده اسـت  ي درصد در مصرف آب مناسب صرفه جـو 50 به ميزان حدود ر،ضمن كاربرد آب شو  ترتيب  
حـساس بـه    نسبتاً  آبياري گياهان    يا در  ي شده را مي توان به منظور افزايش سطح زير كشت و           يمقدار آب صرفه جو   
جوانـه زدن    در مراحل    منس بر متر   دسي زي  9/2 تيمار مصرف آب با شوري       وش در دو  عملكرد  . شوري مصرف نمود  

  درصـد 49  و21 دسي زيمنس بر متر بـه ترتيـب     2/10 يا   و 3/6شوري بقيه فصل زراعي از آب با      استقرار گياه و   و
نتايج اين تحقيق نشان داد كه عملكرد       .  داشت  دسي زيمنس بر متر كاهش     9/2تيمار آب آبياري با شوري      نسبت به   

-5/6ECe- ( 2/8((انگين شوري عصاره اشباع خاك در طول فصل زراعـي از رابطـه    نسبي وش پنبه با استفاده از مي      
100 =Ry (با ضريب همبستگي )88/0R2= (مي تواند محاسبه گردد.  

  پنبه، شوري آب، تحمل به شوري، مديريت آبياري :واژه هاي كليدي
  

 مقدمه
 رودشــت شــمالي و(منطقــه رودشــتين اصــفهان   

  ار هكتار با مشكل شوري و هز50حدود عتيـبا وس) جنوبي

    
آب آبيـاري   . خاك و آب مواجه است     بودن منابع ديمي  ـس
   با(طقه آب رودخانه زاينده رود ـاين من ب درـ مناسبتاًـنس
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 و و كميت مـي باشد) دسي زيمنس برمتر 2شوري حدود 
 زمينهايمكان بوده و براي آبياري  كيفيت آن تابع زمان و
كشاورزان منطقه  ،از اين نظر. باشد تحت پوشش كافي نمي

يا بخشي از آب آبياري مورد نياز خود را از  تمام و
چاههاي كم عمق با كيفيت  يا حفر طريق زه آبها و

   .نمايند  ميمناسب تأمين نا
 در رابطه با مصرف آبهاي شور مطالعات مختلفي  
  در ايستگاه تحقيقات زهكشي و1364 از سال در منطقه

از جمله . تداوم دارد اصفهان آغاز واصالح اراضي رودشت 
 اين مطالعات بررسي تأثير كيفيتهاي مختلف آب آبياري بر

  وپنبه ، گندم، جو، ذرت، چغندرقند زراعيروي گياهان
 ؛1383 ،فيضي جعفر آقايي و( توان نام برد يونجه را مي

 ، قاضي زاهدي؛1379 ، فيضي؛1377 ، فيضي؛1375، فيضي
  ).1373 ،دانييز ؛1367،  يزداني؛1377

 ، گياه پنبهعملكردثير شوري برأدر مورد ت
جعفر . مطالعات محدودي در كشور انجام گرديده است

 را  آبياريسطوح مختلف شوري آب) 1383(آقايي و فيضي
مديريت كاربرد ) 1379(  پنبه و فيضيبر روي ارقام مختلف

قرار مورد مطالعه جو و پنبه  بر روي گياه آبهاي شور را
 تأثير شوري آب )Whittington )1991  وRazzouk .دادند

زيمنس   دسي4/6و 4، 4/1( كيفيت آب  سهآبياري تيمارهاي
نتايج . مورد مطالعه قرار دادندپنبه  عملكرد بر را) بر متر
 كه خصوصيات الياف در يك گروه از گياهان كه دادنشان 

 بدتر از گروه ديگري كه ،گلدهي ديرتر بود برداشت و
تيماري كه با .  بوده است،هبرداشت شد لدهي وزودتر گ

ي ي داراي درصد قند باال، آبياري شده است، آبشوري زياد
كلي  به طور. لولز آن كاهش داشتس درصد ليكن ،بود

شوري  وسيله افزايشه تواند ب كيفيت پنبه مي عملكرد و
  ).Rhoades ،1984( كاهش يابد
  گزارشاتدر مورد تأثير شوري بر روي پنبه  

از ، برخي مطالعات حاكي  شده استارايه مختلف ديگري
ميلي گرم در  6000 كه با مصرف آب با شوري استآن 
تأثيري بر روي كيفيت   نمك عملكرد خوب بوده وليتر

  و همكاران،Moreno(دانه پنبه نداشته است  الياف و
 شوري توسطبه تحمل گياهان مختلف ميزان  ).2001
Mass )1984( گياه پنبه را جزء گروه ده كه گردي ارايه

براساس اين . گياهان مقاوم طبقه بندي نموده است
 دسي زيمنس بر 7/7كه شوري خاك از  زماني اطالعات تا

 نمي باشد متصور كاهش عملكرد ،متر تجاوز ننمايد
)Moreno،2001  و همكاران.(  

 و همكارانش Ayarsمطالعات ديگري توسط 
دت مصرف آبهاي شور بر م در مورد تأثير دراز) 1993(

 - پنبه-صورت تناوب پنبهه روي تناوب گياهان مختلف ب

 سال با كاربرد آب 6پنبه، گندم و چغندرقند براي مدت 
زيمنس بر متر به روش آبياري   دسي7-8آبياري با شوري 

 نتايج حاكي است كه كاربرد اين. اي انجام گرديد قطره
ند تأثير منفي  آب بر روي عملكرد پنبه و چغندرقكيفيت

ي به ميزان كافي يليكن در تيمارهايي كه آبشو. نداشته است
 افزايش شوري خاك را به دنبال ،اعمال نگرديده است

 بر اعالم نمودند كه غلظت نامبردگانهمچنين . داشته است
 بهدر خاك افزايش يافته و ميزان آن در اندامهاي گياهي 

  .حد مسموميت رسيده است
ربرد زه آبها براي توليد محصوالت در رابطه با كا

زراعي مختلف، مطالعات متعددي در مناطق خشك و 
خشك جهان انجام گرديده است كه هريك با توجه به  نيمه

شرايط منطقه، استراتژيهاي مختلفي را مورد توجه و توصيه 
 و Sharma ؛1987 ؛Rhoades)  ،1984است قرار داده 
   ؛a1991 ؛b1990 ؛a1990 ؛1998 ؛1989 همكاران،

b 1991 ؛Rhoades،1989  و همكاران.(  
Sharma بيان نمودند كه) 1998(همكاران  و 

بايد براساس كيفيت  ربكار گيري روش مديريت آبهاي شو
 كشت و شرايط برايزه آب، نوع خاك، گياه موردنظر 
آنها در تحقيقات خود . اگرواكولوژيك تعيين و اعمال گردد

زيمنس   دسي8/18 تا 6 /0از(هاي شور زه آب  كاربرد آب
را در صورت اعمال مديريت صحيح بدون مشكل ) بر متر

اند و كاربرد اين مقدار شوري را  جدي براي خاك دانسته
 گياهاني از قبيل زراعتهاي بهاره براي  پس از بارندگي

همچنين . ارزن مناسب ارزيابي نمودند سورگوم و گندم،
سال بكارگيري آب آبشويي با آب شيرين را پس از چند 

  . خاك توصيه نمودند نمكهايشور جهت كاهش
Morenoمطالعاتي را بر )2001(  و همكاران 

روي گياهان پنبه و چغندرقند با كاربرد آبهاي بسيار شور 
انجام دادند و نتايج خود را ) زيمنس بر متر  دسي7/22(

 كاربرد ،بدين صورت بيان نمودند كه در آبياري پنبه
اري با آب خيلي شور در مرحله گلدهي يك نوبت آبي

 9/0( از آب مناسب با استفاده هاي ديگر و آبياري
در شرايطي كه محدوديت آبياري با ) مترزيمنس بر  دسي

 بدون مشكل جدي ،آبهاي با كيفيت مناسب وجود دارد
 تحقيقاتبه هر حال نتايج . براي گياه و خاك خواهد بود

 خصوص زماني هحاكيست كه مصرف مستمر آب شور ب
 نمكها سبب تجمع ، بسيار زياد باشد آبياريكه شوري آب

 و Amerمطالعاتي توسط  همچنين .گرددمي در خاك 
Hussiein) 2002( در مورد تغييرات ساالنه شوري خاك 

 كه دادنشان  انجام گرديد و نتايج بر اثر كاربرد آبهاي شور
 در سالهاي مختلف يكسان نمي باشد و درنمكها تجمع 

بعضي نقاط و سالهاي مختلف ارتباط واقعي بين شوري 
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و  Keren . وجود نداردبردي و شوري خاك آب آبياري كار
 Shainber)1978(، Frankel وShainberg ) 1975( گزارش 

صورت تجاري با آب با ه نمودند كه پنبه را مي توان ب
 و عملكرد  نمود آبياريزيمنس بر متر  دسي6/4شوري 
مطالعات ديگري در زمينه مديريتهاي  .آوردبه دست خوبي 

مختلف كاربرد آبهاي شور در موسسه تحقيقاتي باري ايتاليا 
 كه ست احاصله نمايانگر آنانجام گرديده است و نتايج 

از مناسب آبياري متناوب نسبت به اختالط آب شور و 
در زمينه ). Hamdy ،1993(برتري باالتري برخوردار است 

اظهار ) 1992( و همكارانش Rhoades ،ركاربرد آبهاي شو
مناطقي كه با  توان در نمودند كه آبهاي شور را مي

 با موفقيت براي هستيم، مواجه مناسبمحدوديت آب 
  .نمود استفادهآبياري گياهان مختلف 

يكي از  ،توجه به مطالعات مختلف انجام شده با
 اعمال مديريت ،كيفيت نامناسب  هاي كاربرد آبهاي باروش

صحيح در مصرف اين قبيل منابع آب مي باشد تا ضمن 
به توليد  ،عمل آيده ب استفاده از اين آبها بيشترينآنكه 

منظور بررسي ه در اين ارتباط ب. مطلوبي نيز دست پيدا كنيم
 مديريت صحيح ارايهگياه و  ،تأثير مصرف اين آبها بر خاك
ي كشاورزبراي متفاوت ي ها استفاده از آبهاي با كيفيت

 .آمد  در مورد اجرا به اين مطالعه،پايدار
  مواد و روشها

كاربرد  مختلف منظور بررسي تأثير مديريتهاي  به  
 اين ،)رقم ورامين(هاي شور بر عملكرد محصول پنبه  آب

 كاربرد آب با كيفيت هاي متفاوت تيمار مديريت 7طرح با 
به مدت سه سال زراعي در ايستگاه تحقيقات زهكشي و 

تيمارهاي . شداراضي رودشت اصفهان اجرا اصالح 
 و 3/6، 9/2 شوريهايمديريت كيفيت آب آبياري شامل 

 به(زيمنس بر متر از ابتدا تا پايان فصل زراعي   دسي2/10
، دو تيمار آبياري با آب با شوري )M3 و M1 ،M2 ترتيب 

حل جوانه زدن و استقرار امر درزيمنس بر متر   دسي9/2
 2/10 و 3/6 آب با شوري   باگياه و سپس آبياري

و M4 ترتيب   به ( در بقيه مراحل رشدزيمنس بر متر دسي
M5 ( 9/2 آب با شوري باو دو تيمار آبياري متناوب 

در  زيمنس بر متر  دسي2/10 ويا 3/6متر و  زيمنس بر دسي
 اين مطالعه در .بود) M7 و M6 ترتيب  به(طول فصل زراعي

اجرا   تصادفي در سه تكرارقالب طرح آماري بلوكهاي كامل
 سه كيفيت آب آبياري مورد بررسي در اين مطالعه. شد

 از آب رودخانه و يا از اختالط آب رودخانه و )1جدول (
 موجود در ايستگاه تهيه و مورد استفاده قرار كشهايزه

و ) 4× 10( متر مربع 40مساحت كرتهاي آزمايشي . گرفت
 آب نفوذگيري از  جلوبراي( متر 5/1فاصله بين كرتها 

پنبه دانه در نيمه اول . در نظر گرفته شد) كرتهاي مجاور

ارديبهشت ماه در كرتهاي آزمايشي به روش رديف در 
 20متر بين رديفها و حدود   سانتي60كرت با فاصله 

كودهاي شيميايي .  كشت گرديدخطوطمتر روي  سانتي
ملكوتي و غيبي، (اساس آزمون خاك  مورد مصرف بر

صورت يكنواخت ه  مشخص و براي همه تيمارها ب)1376
برداشت محصول از اواخر مهر ماه تا . گرديد مصرف

گرديد و برخي صفات شامل  اواسط آذر ماه هر سال انجام
عملكرد وش پنبه، ارتفاع گياه و تعداد بوته در هكتار 

  .شدگيري  اندازه
قبل از كشت و پس از برداشت محصول هر سال 

 0-60ق اعمانمونه خاك از  ،اي آزمايشيتيماره  اززراعي
 ، آنيونهاECe، pHمتر تهيه و   سانتي20متري با تناوب  سانتي

گيري  اندازه ي محلول در عصاره اشباع خاكو كاتيونها
 تا (ECe) شوري عصاره اشباع خاك  ميزانهمچنين. ديدگر

متر در مرحله   سانتي20متري در تناوب   سانتي40عمق 
ميانگين برخي . گيري شد قرار گياه اندازهزدن و است جوانه

قبل از شيميايي خاك محل اجراي آزمايش ويژگيهاي 
بافت خاك .  گرديده استارايه 2شروع آزمايش در جدول 

  .ه استمتري لوم رسي بود  سانتي60تا عمق 
 سطح  درصد تبخير از70آبياري براساس حدود 

عب در  متر مك9500 تا 8500و به ميزان ) A( تشتك كالس
 روز در طول فصل زراعي 18 تا 10هكتار و با دور حدود 

 9 سال سوم  در نوبت و11 ،در دو سال اول. انجام گرديد
صورت ه  تيمارهاي آزمايش بكليهنوبت آبياري براي 
 آبشويي نياز ،در هر نوبت آبياري. يكسان انجام گرديد

(LR) درصد به صورت يكسان به مقدار آب 15 حدود 
وسيله ه افه گرديد و ميزان آب مصرفي بآبياري اض
  .گيري و مصرف شد  اندازهشمارشگر

  نتايج و بحث
 تجزيه واريانس هفت تيمار مديريت كاربرد آب

 :گيري شده شامل  شور بر روي صفات اندازهآبياري
عملكرد وش پنبه، تراكم گياه و ارتفاع بوته براي هر يك از 

م گرديد و صورت مجزا انجاه سالهاي مورد مطالعه ب
  آبياريمشخص شد كه همه تيمارهاي مديريت مصرف آب

ارتفاع بوته در هر  شور در دو صفت عملكرد وش پنبه و
دار   درصد معني1سه سال زراعي در سطح احتمال 

در مورد تراكم بوته در هكتار فقط در سال سوم . دنباش مي
دار   درصد معني1اثر تيمارها متفاوت و در سطح احتمال 

 تجزيه واريانس ،منظور تعيين اثرات ساله  همچنين ب.بود
  . انجام گرديدبيان شدهمركب بر روي صفات 

توجه به تجزيه مركب، تأثير سال در عملكرد  با
دار   درصد معني1وش پنبه و تراكم بوته در سطح احتمال 

ارتفاع بوته در سالهاي مختلف تفاوت . بوده است
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رهاي مديريت مصرف تيما. دهد داري را نشان نمي معني
 درصد و بر 5آب شور بر عملكرد وش پنبه در سطح 

  . درصد تأثير داشته است1ارتفاع بوته در سطح احتمال 
مقايسه ميانگين صفات مختلف مورد بررسي در 

 ارايه 3هر سال زراعي و ميانگين سه سال در جدول 
  .گرديده است

ها، ميانگين سه سال  با توجه به مقايسه ميانگين
 با M1ان داد كه بيشترين عملكرد وش پنبه در تيمار نش

 كيلوگرم وش پنبه در گروه اول قرار دارد و 2282ميزان 
، 1983ترتيب با عملكرد هاي   بهM2 و  M6،M4 تيمارهاي

 كيلوگرم در هكتار در گروه اول مشترك 1522 و 1797
در M4  در گروه دوم، تيمار M6باشند، در حاليكه تيمار  مي

. باشند ميدر چهار گروه مشترك M2 ه اول و تيمار سه گرو
 زيمنس بر  دسي2/10تيمار مصرف آب آبياري با شوري 

كمترين ميزان  ، كيلوگرم در هكتار772عملكرد با  M3)( متر
عملكرد وش پنبه را داشت و در گروه مجزا واقع شده 

آب رودخانه و آب آبياري  مصرف متناوبM7 تيمار. است
 كيلوگرم 1375زيمنس برمتر با توليد  سي د2/10با شوري 

در هكتار عملكرد وش پنبه در گروه دوم، سوم و چهارم 
  كه درM5عملكرد وش پنبه در تيمار . باشند مشترك مي

مرحله جوانه زدن و استقرار گياه با آب آبياري با شوري 
زيمنس برمتر و سپس آب آبياري با شوري   دسي9/2حدود 

 1157 به ميزان ، مصرف گرديدزيمنس برمتر  دسي2/10
كيلوگرم در هكتار گزارش گرديد و در گروه سوم و چهار 

  .مشترك شده است
مقايسه ميانگين سه سال تراكم بوته در تيمارهاي 

 كلي تيمارها در دو سطح به طوردهد كه   مختلف نشان مي
 به ترتيب با M6 و M4 ،M1 ،M7تيمارهاي . اند قرار گرفته

 بوته در 69117 و 70028، 74018، 74037دارا بودن 
 بوته 47034با M3 تيمار . هكتار در سطح اول قرار دارند

 كمترين ميزان تراكم بوته را داشته است و در ،در هكتار
 در سطح اول M5 و M2 تيمارهاي. گروه دوم جاي گرفت

بوته در تراكم  66620 و 67080و دوم مشترك و به ترتيب
 به كشت يكنواخت بذور پنبه با توجه. هكتار داشته است

دانه مشخص گرديد كه جوانه زدن و استقرار گياه پنبه با 
 كمترين تراكم ،زيمنس بر متر  دسي2/10شوري حدود 

  .بوته را داشته است
سه سال ارتفاع بوته ها نتايج مقايسه ميانگين 

بندي شده  حاكي است كه ارتفاع بوته ها در پنج سطح گروه
ترتيب در  مترين ارتفاع بوته ها بهاست و بيشترين تا ك

. مشاهده شد M3و  M1 ،M6 ،M4 ،M2 ،M7 ،M5 يتيمارها
نتايج بررسي ارتفاع بوته ها با عملكرد وش همبستگي 

دهد و از نوعي روند يكسان  مثبت و مطابقت نشان مي

اگر چه قرار گرفتن تيمارها در گروههاي . نمايد تبعيت مي
بيشترين ارتفاع . باشد  ميمختلف قدري با همديگر متفاوت

 9/2مصرف آب آبياري با شوري  (M1بوته ها در دو تيمار 
مصرف (M6 و ) زيمنس بر متر در طول فصل زراعي دسي

به  ) دسي زيمنس برمتر3/6 و9/2متناوب آب با شوري 
كمترين . متر حاصل گرديد  سانتي8/51 و 1/59ترتيب با 

كاربرد آب با ( M5 دو تيمار مربوط بهارتفاع بوته نيز 
زيمنس برمتر پس از جوانه زدن و   دسي2/10شوري 

 2/10كاربرد آب آبياري با شوري  (M3و ) استقرار گياه
ترتيب با  به) زيمنس برمتر در طول فصل رشد گياه دسي

  .متر بوده است  سانتي2/28 و3/34
  درصد عملكرد نسبي وش پنبه، تراكم و ارتفاع 

در تيمارهاي مديريت كيفيت آب آبياري به ازاء  بوته ها را
زيمنس   دسي9/2كاربرد آب آبياري با شوري  (M1تيمار 

كه بيشترين توانمندي عملكرد  )برمتر در طول فصل زراعي
اينكه حداكثر عملكرد ه با توجه ب.  محاسبه گرديد،را داشت
 عملكرد نسبي وش پنبه ، حاصل گرديده استM1در تيمار 
زيمنس برمتر   دسي9/2برد آب آبياري با شوري در اثر كار

صد درصد منظور گرديد و تيمارهاي ديگر مديريتهاي آب 
  تاM1در سه تيمار . با اين تيمار مورد مقايسه قرار گرفت

M3 صورت يكنواخت از ه كه مديريت كاربرد آب شور ب
 2/6، 9/2اول فصل زراعي تا پايان فصل زراعي با كيفيتهاي 

 با افزايش شوري ،زيمنس برمتر اعمال گرديد  دسي2/10و 
 درصد 8/33 به 100آب آبياري عملكرد وش پنبه از 

در حاليكه در دو تيماري كه در . كاهش نشان داده است
با شوري (مرحله جوانه زدن و استقرار گياه از آب مناسبتر 

 گرديده است و از اين استفاده)  دسي زيمنس بر متر9/2
 دسي زيمنس 2/10 و يا 2/6ا شوري  آب ب،مرحله به بعد

 توانمندي عملكرد ،كار رفته استه ب )M5و M4(بر متر 
اين .  درصد افزايش يافت7/50 و 7/78ترتيب به ه وش ب

نتيجه اهميت كاربرد آب مناسب در مرحله اول فصل 
عملكرد وش پنبه در تيمار مصرف . زراعي را نشان مي دهد

به  درصد 60 و87تيب تره ب) M7 وM6(متناوب آب آبياري 
 درصد از 50كه حدود   زماني،با توجه به نتايج.  آمددست

 درصد مابقي از آب 50 آب مناسب و ،آب آبياري مصرفي
 در مقايسه با ، دسي زيمنس بر متر بود2/6 شوري آبياري با

 درصد كاهش 13)  دسي زيمنس بر متر9/2(آب مناسب 
صرف متناوب همچنين در تيمار م. عملكرد مشاهده گرديد

 دسي زيمنس 2/10با آب مناسب و آب آبياري با شوري 
 درصد كاهش عملكرد وش پنبه مشاهده 40 حدود ،بر متر
كه مصرف كامل آب آبياري با شوري   در حالي،گرديد

 درصد كاهش عملكرد 66 ، دسي زيمنس بر متر2/10
ز اهميت يهر حال در اينجا دو مسئله حاه ب. محصول داشت
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مناطقي كه آب مناسب به مقدار كمتري در است كه در 
توان بسته به زمان در دسترس بودن آن   مي،دسترس است

به دو طريق كاربرد آن در اول فصل زراعي و يا به صورت 
متناوب مورد توجه قرار داد كه البته كاربرد متناوب آب از 

و داراي مزاياي بيشتري بوده اي برخوردار  اهميت ويژه
ات متفاوتي در مناطق مختلف جهان انجام مطالع. باشد مي

، كاربرد اتگرديده است و نتايج حاصل از اين تحقيق
 از جمله ،د نموده اندييآبهاي شور را تأموفقيت آميز 

Rhoades 1992( و همكاران( ،Rhoades) 1987 و 
 a1991 ،b1990 ،a( و همكاران Sharmaو ) 1984
 آبها در گونه كه همگي بر كاربرد اين )1989، 1990

مناطق خشك و نيمه خشك تاكيد و استراتژيهاي 
  . اي توصيه نموده اند مختلف را بسته به شرايط منطقه

تراكم نسبي بوته در تيمارهاي مديريت كيفيت 
آب آبياري حاكي از آن است كه با افزايش شوري آب 

) M3 تا (M1 دسي زيمنس بر متر 2/10 به 9/2آبياري از 
ست كه در  ا اين در حالي،يافته استها كاهش  تراكم بوته

 درصد كاهش تراكم بوته مشاهده 10 حدود ،M2تيمار 
 درصد كاهش تراكم 36 حدود M3ليكن در تيمار . گرديد

اين مسئله نشانگر اين مطلب است . بوته وجود داشته است
   6كه كاربرد آب آبياري با شوري بيش از حدود 

أثير محسوسي دسي زيمنس بر متر در طول فصل زراعي ت
 M5 و M4در تيمارهاي . ها داشته است بر تراكم نسبي بوته

زدن را با كاربرد آب آبياري مناسب  مرحله جوانهگياه كه 
 درصد تراكم بوته 90 و 100ترتيب داراي ه  ب،سپري نموده
 زدن و   چون پس از مرحله جوانه،M5در تيمار . بوده است

 دسي زيمنس بر 2/10(استقرار گياه از آب آبياري شور 
ها كاسته   درصد از تراكم بوته10 حدود ، شدهاستفاده) متر

 به M7 و M6ها در دو تيمار  تراكم نسبي بوته. شده است
هايي كه   درصد كاهش نشان داده كه با تيمار6ميزان حدود 

استقرار گياه از آب آبياري مناسب  در مرحله جوانه زدن و
 . مشابه بوده است،مصرف گرديده

 M2هاي آزمايشي  رتفاع نسبي بوته پنبه در تيمارا
 52 و 24ترتيب ه  با افزايش شوري آب آبياري بM3و 

همچنين . داشته است) M1نسبت به تيمار (درصد كاهش 
 درصد ارتفاع بوته 42 و 19ترتيب ه  بM5 و M4در تيمار 

با توجه به مصرف آب شور در . ها كاهش نشان داده است
 ، گرديد كه همانند عملكرد وش پنبهاين دو تيمار مشخص

 دسي زيمنس بر متر پس 2/6كاربرد آب آبياري با شوري 
كاهش زيادي در ) M4(از مرحله جوانه زدن و استقرار گياه 

اگرچه در تيمار . ارتفاع و عملكرد وش پنبه نداشته است
زيمنس بر متر پس از مرحله   دسي2/10مصرف آب آبياري 

.  قابل توجهي را داشته است كاهش ارتفاع،بيان شده

 M1 پس از تيمار M6همچنين تيمار مصرف متناوب 
  .بيشترين ارتفاع بوته را داشته است

 آمده، براي برآورد به دستبا توجه به نتايج 
عملكرد نسبي وش پنبه با استفاده از ميانگين شوري 

 رابطه زير مي تواند مورد ،)ECe(عصاره اشباع خاك 
  :استفاده قرار گيرد

  )ECe-(  )88/0 =R2 5/6( (%) عملكرد نسبي وش پنبه = 100- 2/8

 حد آستانه ،)Mass)1984 براساس مطالعات 
 دسي زيمنس 7/7شوري عصاره اشباع خاك براي گياه پنبه 

بر متر و شيب كاهش محصول به ازاي هر واحد افزايش 
 درصد گزارش گرديده 2/5 ،شوري عصاره اشباع خاك

 حد آستانه از ميزان فوق ،ايج اين مطالعه با توجه به نت.است
 دسي زيمنس بر متر و شيب كاهش 5/6قدري كمتر و برابر 

  . آمدبه دست درصد 2/8محصول نيز بيشتر و به ميزان 
در شرايط تنش ) Henggeler) 2005نين چهم
 حد آستانه شوري عصاره اشباع خاك را ،آبي و شوري
  .ارش نمودزيمنس برمترگز  دسي5/4براي گياه پنبه 

 حاكي است ECe)(نتايج سه سال شوري خاك 
كه در آخر هر فصل زراعي با افزايش شوري آب آبياري به 

 ميزان شوري افزايش ،M3و  M1، M2 ترتيب در تيمارهاي
هر حال از روابط بين تيمارهاي مديريت  به . داشته است

مصرف آب و ميانگين شوري آب آبياري چنين استنباط 
غييرات شوري خاك تابع مديريت اعمال شده گردد كه ت مي

 .باشد  ميECiw(1(و ميانگين وزني شوري آب آبياري 
ميزان شوري خاك در آخر فصل زراعي در كليه تيمارها 

كلي تفاوت شوري خاك با آب آبياري  به طورنسبتاً زياد و 
 بيشتر ،در تيمارهايي كه با شوري كمتري آبياري شده است

كه با آب شورتر آبياري است رهايي تر از تيما و محسوس
دليل عدم اعمال ه  اين نتيجه به مقدار زيادي ب.شده اند

  .آبشويي متناسب با شوري آب آبياري مي باشد
  خالصه نتايج

با توجه به تجزيه و تحليل اطالعات حاصل شده   
  : نمودارايهصورت زير ه از اين آزمايش مي توان نتايج را ب

صورت متناوب از آب ه مصرف آب آبياري ب. الف
آب زهكش  يمنس بر متر وز دسي 9/2رودخانه با ميانگين 

در مقايسه با ) M6( يمنس بر مترز دسي 3/6 با ميانگين
 درصد كاهش عملكرد 13دود ح) M1( رودخانه كاربرد آب

آماري در از نظر كه اين دو تيمار  نشان داد  پنبه راوش
 توجه به با اين مسئله. نديك گروه قرار گرفته ا

                                                 
 ميانگين شوري آب آبياري با توجه به ميزان آب مصرفي در -1

 هر نوبت آبياري
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ي يصرفه جو  آب مناسب در منطقه و منابعمحدوديت
كه  )آب رودخانه( مناسب  آبياري درصد آب50حدود 

كشت  يا توان از آن براي افزايش سطح زير كشت و مي
 زي حا،وري استفاده نمودـاس به شـاهان حسـگي

  .اهميت مي باشد
  استقرار گياه  حل جوانه زدن وا مردركه  صورتي  در.ب

 براي بتوان از آب مناسب رودخانه)  نوبت آبياري2 ا ت1(
آبياري  ،سپس در طول فصل زراعي  استفاده نمود وآبياري
 تنها ،شوديمنس بر متر انجام ز دسي 3/6با شوري با آب 

 است كه باپنبه حاصل شده  درصد كاهش عملكرد وش 21
  آب ميزان درصد در80ه به صرفه جويي حدود جتو

  .استابل توجه و توصيه  رودخانه قآبياري
 با شوري  آبياريتيمار مصرف آب  كمترين عملكرد در.ج
با ) M3(يمنس بر متر در طول فصل زراعي ز دسي 2/10

 درصد كاهش عملكرد وش پنبه مي باشد كه با توجه 66
 سبب افزايش  براي آبياري اين آبداومبه اينكه مصرف م
 براين بنا، در خاك مي گرددنمكهاتجمع  شوري خاك و

  .قابل توصيه نمي باشد
عملكرد   در خاك ونمكهامنظور حفظ تعادل ه  ب.د

  بهترين تيمارهاي مديريتي قابل توصيه به ترتيب،مطلوب
M6 ،M1 و M4دن مي باش.  
 نتايج نشان داد كه حد آستانه شوري عصاره اشباع خاك .ح

 دسي زيمنس برمتر و شيب كاهش محصول 5/6 ،براي پنبه
  . درصد مي باشد2/8به ميزان 

  
 استفاده شيميايي كيفيت آبهاي مورد ويژگيهاي ميانگين -1جدول 

HCO3-  Cl-  SO4
2-  Ca2++Mg2+  Na+  ECw 

  pH  )دسي زيمنس بر متر(
  ) ليتر برواالن ميلي اكي(

SAR  
  )واالن بر ليتر ميلي اكي( 2/1

9/2  9/7  7/2  17  12  13  19  4/7  
3/6  0/8  8/3  46  14  20  43  6/13  
2/10  1/8  2/4  78  25  31  76  3/19  

  
  ي خاك محل اجراي آزمايش قبل از كشتي شيميا ويژگيهاي ميانگين برخي-2جدول 

  تخصوصي  )متر سانتي( عمق خاك
20-0  40-20  60-40  

 ECe  )9/5  2/5  2/6  )دسي زيمنس بر متر  

pH  6/7  6/7  7/7  

Na+ )34  21  27  )ميلي اكي واالن بر ليتر  

Ca2+ +Mg 2+ )50  2/51 55 ) اكي واالن بر ليترميلي  
SAR   

  8/6  2/4  2/5 )ميلي اكي واالن بر ليتر( 2/1
  

   به روش آزمون چند بوته هاي پنبه ارتفاعو  بوته ها، تراكموش عملكرد  و مقايسه ميانگين صفات-3جدول 
   سال اجراي آزمايش و ميانگين آنهاسهدانكن در دامنه

  عملكرد وش پنبه   اجرال سا تيمار
)لوگرم در هكتاريك(  

    بوته هاتراكم
)هكتارتعداد در (  

   بوته هاارتفاع
)سانتيمتر (  

1 1654 51388 3/60  
2 3048 90667 54 
3 2146 80000 3/62  M1 

2282a* 74018a 1/59 ميانگين a 
1 1797 52824 3/51  M2 
2 1872 880000 43 
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3 898 60417 3/40  
1522abcd 67080ab 9/44 ميانگين bc 

1 1463 45185 3/31  
2 477 78333 3/27  
3 377 17583 26 M3 

772d 47034b 2/28 ميانگين e 
1 1876 51111 3/55  
2 2401 93333 3/48  
3 1115 77667 7/40  M4 

1797abc 74037a 1/48 ميانگين bc 
1 1508 50278 34 
2 1398 88333 3/37  
3 564 61250 7/31  

M5 
1157cd 66620ab 3/34 ميانگين de 

1 1862 50185 45 
2 2737 82667 53 
3 1351 74500 3/57  

M6 
1983ab 69117a 8/51 ميانگين ab 

1 1343 48333 7/37  
2 1864 85333 42 
3 919 76417 7/40  

M7 

1375bcd 70028a 1/40 ميانگين cd 

.دتفاوت معني داري با يكديگر ندارندرصد  5يا  1  لحاظ آماري در سطح احتمال از،ميانگين هايي كه در هر ستون در يك حرف مشترك مي باشند *  
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