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چکیده
خشکی و هايتنشکاهشهستند تا باهامکملمانندمواد افزودنیبرخیکاربردبانوینفناوريکشورهاي در حال توسعه بدنبال 

در این پژوهش از مکمل آبیار استفاده و تأثیر آن بر صفات طول اندام .تولید را افزایش دهندبازدهی جویی در مصرف آب، صرفه
و ) 2000/1، 6000/1، 10000/1(مکمل آبیار در سه غلظت . ساقه و ریشه، وزن خشک و تر اندام هوایی و ریشه گیاه بررسی شد

مکمل آبیار با نتایج نشان داد که . انجام شدAtriplex canesenceبر روي گیاه ) یک روز، سه روز، شش روز(ي در سه نوبت آبیار
و 6000/1، 10000/1غلظت . هاي هوایی و زیرزمینی در گیاه بودبهترین غلظت از نظر افزایش طول قسمت10000/1غلظت 
در سطح 2000/1و 10000/1زایش طول ریشه داشت و فقط بین تیمارهاي در دوره آبیاري روزانه بیشترین تأثیر را در اف2000/1

هر روز و (با آبیاري 10000/1براساس نتایج آزمون توکی، مکمل آبیار با غلظت . داري وجود داشتدرصد، اختالف معنی5احتمال 
در همههمچنین.داشترشد را بیشترین میزان ) روزانه، سه و شش روز(حالت 3در 6000/1و مکمل با غلظت ) هر شش روز

به Atriplex canesenceاین مکمل از طریق افزایش مقاومت گیاه . یافتگیاه کاهشوزن تر ریشهآبیاري دورهافزایشباتیمارها،
.کند تا رشد بهتري داشته باشدهاي گیاهی، به آن کمک میتنش خشکی و همچنین ماندگاري بیشتر رطوبت در اندام

.، طول ریشه و ساقه، مکمل آبیارمقاومت گیاههاي آبیاري، مکمل:کلیديهاي واژه
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بوجودفرسایش مسئلهازغیربهتأسیساتوشهرهاها،جاده
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al, سازمانمرتعفنیدفترمشتركپروژهدر). 2014
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Atriplexگونهسهسازماناینکارشناسان، (F.A.O)جهانی

halimus- Atriplex lentiformis- Atriplex canescnes

کردندمعرفیایراندرخشکمراتعاصالحبرايرا
(Ghorbanian et al, این گیاهان عالوه بر ممانعت .(2004

و غبار در منطقه نیز اي از ایجاد گردهاي ماسهتپهاز حرکت 
Arast(کنند جلوگیري می et al, ت مناسب این کش. )2014

هاي روان، نیاز به آب و مواد تثبیت شنبراي گیاهان 
کارگیريبهوصحیحمدیریتاعمالکافی داشته و حاصلخیز

وخاكرطوبتیذخیرهحفظمنظوربههاي پیشرفتهتکنیک
مؤثر اقداماتازجملهخاك،درآبنگهداريافزایش ظرفیت

برداري ازبهرهبهبودنتیجهدروآبیاريبازدهی افزایشبراي
Shojaei(استکشورآبمحدودمنابع et al, 2015(.

ازحکایت آویشنگیاهبرخشکیتنشبررسی اثر
درریشهطولوریشهخشکوتروزنحجم ریشه،کاهش
Babayi).داشتکاملآبیاريبا تیمارمقایسه et al, 2008)

آبیاري برانجامعدموکم آبیاريکامل،آبیارياثربررسی
تنش آبیشرایطدررا ریشهطولکاهشفلفلینعناعگیاه

Alkire).استدادهنشان et al, همچنین با افزایش (1993
و قسمت ) ریشه(رشد قسمت زیرزمینی ،غلظت مکمل آبیار

دلیل . افزایش یافته استA.canesenceگونه ) ساقه(هوایی 
هاي واد غذایی در مکمل آبیار در غلظتافزایش ماین امر

Aghakhani(هاي کمتر آن بوده استبیشتر نسبت به غلظت

et al, طولدرغذاییعناصرصحیحکاربردالبته ).2010
افزایشدراساسینقشداشت گیاهان،وکاشتمراحل

,Omidbigi(دارد عملکرد 2006.(

این پژوهش با استفاده از مکمل آبیار در آبیاري گیاهدر

)Atriplex canesence( سعی به بررسی تأثیر این ماده در
طولوگیاهارتفاعقبیلازهاي گیاهیویژگیبرخی بهبود 
.پرداخته شدوزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، ریشه

هامواد و روش
روش مطالعه

و گونه استشده اي انجام این پژوهش در محیط گلخانه
Atriplexآتریپلکس canesenceبذر این گیاه . انتخاب شد

بندي شده بذر گیاههاي بستهطور تصادفی از کیسهبه
A.canesence موجود در بانک بذر دانشگاه تهران تهیه

دومدتبهضدعفونی شدن،منظوربهبذرهاچنین هم.گردید
وگرفتندقراردرصد5/2سدیممحلول هیپوکلریتدردقیقه

,Hashemi)شدندشستهمقطرآببامرتبه2-3بالفاصله 

2011).
ترین توجه به اینکه خاك از بین عوامل محیط بیشبا

برايبنابراین گذارد،دهنده بذر میر را روي مواد پوششتأثی
با شرایط رویشگاه بذرهاتر محیط رشد سازي بیشهمسان

عنوان بستر مرتعی دشت قم بهطبیعی، از خاك رویشگاه 
یرسلومخاك این منطقه استفاده شده . شدکاشت استفاده 

براي کاهش خطا عملیات همگن کردن خاك انجام و . بود
پس از .ها ریخته شداوي خاك درون گلدانمقدار مسبه

نامیه و سالمت بذرها، در هر گلدان از سینی اطمینان از قوه 
پنج بذر با فواصل مساوي ازتعداد ) واحد آزمایشی(کشت 

زنی و ها تا مرحله جوانهآبیاري گلدان. یکدیگر کشت گردید
و از اعمال تیمار بر آن مولی بودهدو برگی شدن با آب مع

مقدار آب مصرفی بر اساس ظرفیت زراعی . خودداري شد
. هر گلدان بود

مکمل آبیار
کل شیند افرایده ساخت این مکمل با الهام گرفتن از این 

تواند اسبی از عناصر مورد نیاز گیاه میگرفت که دامنه من
براي گیاه به دنبال داشته باشد زا رامقاومت به شرایط تنش

(Afkhamoshoara., ها به نام آبیار این مکمل.(2009
.استشدهنامگذاري و ثبت 
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مشخصات گونه مورد مطالعه
Atriplexآتریپلکسگونه canesenceپایا،استگیاهی

دربذرکهساقهانتهايدررنگزردوسبزهايگلبادوپایه
آنرویشیفرم.گرددمیتشکیلبالدارهايمیوهداخل

نیزمترسانتی200تا گاهآنارتفاعکهبودهبلندوبرافراشته
استChenopodiaceaeخانواده بهمتعلقگیاهاین. رسدمی

تولیدروشدوبهوگستردهطوربهولینیست،ایرانبومیو
دراصلیمحلدربذرمستقیمکشتیاوخزانهدرنهال

این.گیردمیقراراستفادهموردبیابانواحیاء مرتعواصالح
بهآنکرده و سازشرشدخشکنیمهوخشکمراتعدرگیاه
نمکامالحزیادهايغلظتبهواستشدهدیدهخاكانواع

فصلدرآبدارهايبرگداشتنآنمزایاياز.استحساس
فصول درویژهبهگیاهاینخوشخوراکیباعثکهاستپاییز
.استشدهسالسرد

تیمارزنی
Atriplexدو برگی شدن گیاهپس از canesence،

3تیمار آبیار با هاي شاهد با آب معمولی و همچنین نمونه
تکرار بر خاك 4و 2000/1، 10000/1،6000/1غلظت 

اینکه به عالوه . هاي گیاه مورد آزمایش اعمال شدجوانه
و 10000/1،6000/1(هاي غلظتآبیاري با هریک از

صورت هر روز، هر ریزي و بهدر سه دوره برنامه) 2000/1
.سه روز و هر شش روز یکبار آبیاري شد

بررسیموردصفاتهايدادهآوريجمع
از روز دوم هاي گیاه مورد نظر بررسی ویژگی جوانه

به صورت دو روز ) شدهتعریفزمان(روز 45شروع و تا 
پایان آزمایش زمانی بود که شمارش . درمیان انجام شد

بعد از اتمام .گیاهان در چند روز متوالی یکنواخت باشد
طولوگیاهارتفاعقبیلازفاکتورهاییپژوهشزماندوره

طولگیرياندازهبراي.شدگیرياندازهتکرارهربراي،ریشه
دوها،گلدانازهانهالکردنخارجازبعدطول ریشه،وساقه

هوسیلبآنهاطولسپسکرده،جدارا ریشهوقسمت ساقه
گیرياندازهمترمیلیدقتتاومترسانتیحسببرکشخط
Driessche)(شد et al., همچنین وزن تر و خشک .2003

و منظور ابتدا برگ بدین.ریشه و اندام هوایی هم محاسبه شد
ها با ترازوي سپس نمونه. ن هر گلدان جدا گردیدریشه گیاها

)sartarius 211مدلBP (گیري وزن براي اندازه. وزن شد
70دماي خشک، برگ و ریشه گیاهان هر گلدان در آون در 

پس از . قرار گرفتساعت48گراد به مدتدرجه سانتی
Nasri(شد توزیندوبارهها خشک شدن نمونه et al,

2012.(

آماريتحلیل
هاي گیاه اعمال تیمارها بر جوانهازحاصلهايداده

SPSSافزارنرمتوسطآتریپلکس، از استفادهباو11.5
مورد05/0احتمال سطحدرDuncanاي چند دامنهآزمون
همچنین براي بررسی . گرفته شدقرارآماريتحلیلوتجزیه
-Kolmogorovآزمون ازآمدهدستبهايدادهبودننرمال

Smirnovازواریانسهمگنیتعیینبرايوشدکمک گرفته
نرمالبهتوجهگردید و در نهایت بااستفادهLeveneآزمون

.شداستفادههاي پارامتریکآزمونازهادادهبودنهمگنو

نتایج
آزمونآماده شده قبل از آنالیز، به کمک هايداده

Kolmogorov-Smirnovشدلحاظ نرمال بودن بررسیاز.
این مقدار براي . ها بوددهنده نرمال بودن دادهتایج نشانن

.آمدبدست 076/0و 248/0ترتیب برابر ریشه و ساقه به

Atriplex canesenceگیري شده در گیاهبر صفات اندازههاي مختلفتیمارتأثیر تجزیه واریانس -1جدول 

وزن تر اندام هواییوزن تر ریشهوزن خشک اندام هواییوزن خشک ریشهطول اندام هواییطول ریشهدرجه آزاديمنبع تغییرات
2/124*15/69*98/12*32/50*68/554*39/1277*11تیمار

3694/1426/1656/193/1286/271/0خطاي آزمایش
F81/27958/1112/10528/399/7802/569-آماري

درصد5احتمالداري در سطحمعنی:*
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هاي تنتایج آبیاري با مکمل آبیار بر رشد قسم
Atriplexزیرزمینی گیاه canesence آمده است1شکلدر .

ها میزان رشد ریشهروي برشدهاعمالتیمارهايتأثیرنتایج
و 10000/1تیمارهاي اعمال شده با غلظت کهدادنشان

بت به سبیشترین رشد را نروزانهبا دوره آبیاري 6000/1
شودمالحظه میکهگونههمان.تیمارهاي دیگر داشته است

در دوره آبیاري 10000/1تیمار اعمال شده با غلظت 
طور هافزایش طول ریشه گیاه آتریپلکس بسببروزانه

رشد در ارتباط با .استمتر شدهسانتی5/25تامتوسط
درکهگونههمانار بیآتیمار پسطول ریشه، در اثر اعمال 

، در سطح توکی، براساس نتایج آزمون دشمشاهده1شکل 
با آبیاري 10000/1مکمل آبیار با غلظت درصد، 5احتمال 

آبیار درصد نسبت به 2/94روزانه سبب افزایش رشد ریشه
کمترین .روز شده استبا آبیاري هر6000/1با غلظت 

شش هر اري هر سه روز و آبیمیزان رشد ریشه مربوط به 
هرشاهد با آبیاري،2000/1ار با غلظت روز مکمل آبی

. بوددر هر شش روز آبیاري6000/1شش روز و مکمل 
با آبیاري هر شش روز سبب 6000/1ت آبیاري با غلظ

درصد بیشتر از غلظت 17در حدود افزایش رشد ریشه
.بودمشابهآبیاريدور با 2000/1

Atriplex canesenceهاي مختلف مکمل آبیار بر وزن تر اندام هوایی گیاهتأثیر دوره آبیاري و غلظت-1شکل 

هاي هوایی گیاه مکمل آبیار بر میزان رشد قسمتاعمال 
با آبیاري هر روز 10000/1نشان داد که مکمل با غلظت 

. ترین افزایش رشد اندام هوایی را به همراه داشتبیش
هر شش روز و با غلظت همچنین آبیاري با همین غلظت

و ) شش روزووزسه ر،روزانه(در هر سه حالت6000/1
اما تیمار . داشته استاختالف معنادارشاهد با آبیاري روزانه 
روزه کمترین مقدار رشد را ي ششاشاهد با آبیاري دوره

اساس نتایج بر).2شکل (نسبت به سایر تیمارها داشت 
درصد، بین مکمل آبیار با 5آزمون دانکن، در سطح احتمال 

و هر شش روز و با آبیاري هر روز 10000/1غلظت 
روزانه (با آبیاري در هر سه حالت6000/1مکمل با غلظت 

هد با آبیاري روزانه اختالف شا) و سه روز، شش روز

10000/1که اعمال مکمل با غلظت طوريهب. دار استمعنی
6000/1با آبیاري هر شش روز نسبت به مکمل با غلظت 

شد درصد ر33/18سبب افزایش روز با آبیاري هر شش 
در آبیاري 2000/1تیمارها با غلظت .ساقه گیاه شده است

سه روز و شش روز همراه مکمل آبیار و شاهد با آبیاري 
و روز کمترین میزان رشد ساقه گیاه را داشته استشش

در آبیاري سه روز و 2000/1ترتیب اثر تیمارها با غلظت به
63/14و 25/10شش روز سبب افزایش طول ساقه گیاه

.رصد نسبت به شاهد با آبیاري سه روز شده استد
کاهش هوایی اندامبا افزایش دوره آبیاري رشد که نحويبه
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هاي تنتایج آبیاري با مکمل آبیار بر رشد قسم
Atriplexزیرزمینی گیاه canesence آمده است1شکلدر .

ها میزان رشد ریشهروي برشدهاعمالتیمارهايتأثیرنتایج
و 10000/1تیمارهاي اعمال شده با غلظت کهدادنشان

بت به سبیشترین رشد را نروزانهبا دوره آبیاري 6000/1
شودمالحظه میکهگونههمان.تیمارهاي دیگر داشته است

در دوره آبیاري 10000/1تیمار اعمال شده با غلظت 
طور هافزایش طول ریشه گیاه آتریپلکس بسببروزانه

رشد در ارتباط با .استمتر شدهسانتی5/25تامتوسط
درکهگونههمانار بیآتیمار پسطول ریشه، در اثر اعمال 

، در سطح توکی، براساس نتایج آزمون دشمشاهده1شکل 
با آبیاري 10000/1مکمل آبیار با غلظت درصد، 5احتمال 

آبیار درصد نسبت به 2/94روزانه سبب افزایش رشد ریشه
کمترین .روز شده استبا آبیاري هر6000/1با غلظت 

شش هر اري هر سه روز و آبیمیزان رشد ریشه مربوط به 
هرشاهد با آبیاري،2000/1ار با غلظت روز مکمل آبی

. بوددر هر شش روز آبیاري6000/1شش روز و مکمل 
با آبیاري هر شش روز سبب 6000/1ت آبیاري با غلظ

درصد بیشتر از غلظت 17در حدود افزایش رشد ریشه
.بودمشابهآبیاريدور با 2000/1

Atriplex canesenceهاي مختلف مکمل آبیار بر وزن تر اندام هوایی گیاهتأثیر دوره آبیاري و غلظت-1شکل 

هاي هوایی گیاه مکمل آبیار بر میزان رشد قسمتاعمال 
با آبیاري هر روز 10000/1نشان داد که مکمل با غلظت 

. ترین افزایش رشد اندام هوایی را به همراه داشتبیش
هر شش روز و با غلظت همچنین آبیاري با همین غلظت

و ) شش روزووزسه ر،روزانه(در هر سه حالت6000/1
اما تیمار . داشته استاختالف معنادارشاهد با آبیاري روزانه 
روزه کمترین مقدار رشد را ي ششاشاهد با آبیاري دوره

اساس نتایج بر).2شکل (نسبت به سایر تیمارها داشت 
درصد، بین مکمل آبیار با 5آزمون دانکن، در سطح احتمال 

و هر شش روز و با آبیاري هر روز 10000/1غلظت 
روزانه (با آبیاري در هر سه حالت6000/1مکمل با غلظت 

هد با آبیاري روزانه اختالف شا) و سه روز، شش روز

10000/1که اعمال مکمل با غلظت طوريهب. دار استمعنی
6000/1با آبیاري هر شش روز نسبت به مکمل با غلظت 

شد درصد ر33/18سبب افزایش روز با آبیاري هر شش 
در آبیاري 2000/1تیمارها با غلظت .ساقه گیاه شده است

سه روز و شش روز همراه مکمل آبیار و شاهد با آبیاري 
و روز کمترین میزان رشد ساقه گیاه را داشته استشش

در آبیاري سه روز و 2000/1ترتیب اثر تیمارها با غلظت به
63/14و 25/10شش روز سبب افزایش طول ساقه گیاه

.رصد نسبت به شاهد با آبیاري سه روز شده استد
کاهش هوایی اندامبا افزایش دوره آبیاري رشد که نحويبه
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Atriplex canesenceهاي مختلف مکمل آبیار بر وزن تر اندام هوایی گیاهتأثیر دوره آبیاري و غلظت-2شکل 

وزن خشک برنوع تیماروآبیاريدورکنشبرهمنتایج 
دهندهنشاندر آزمون دانکندرصدپنجسطحدرریشه گیاه

بهوزن خشک گیاه مربوطبیشترین. بودهاي آندارمعنی
. بودروزانهآبیاريدوربا6000/1و 10000/1تیمارهاي 

وتیمارهاایندرگیاهوزن خشک ریشه تفاوتالبته،
روزیکآبیاريشاهد با دورهايو 2000/1تیمارهاي 

دوربا6000/1و 10000/1تیمارهاي .نبوددارمعنی
درصد وزن 04/4و 6ترتیب سبب افزایش بهروزانهآبیاري

. خشک ریشه نسبت به شاهد با آبیاري روزانه شده است
وزن خشک بیاريآدورافزایشباتیمارها،در همههمچنین

و  شاهد با 2000/1هايتیماریافت، ولیریشه گیاه کاهش
هر با 6000/1آبیاري هر سه و شش روز و همچنین دوره

شش روز آبیاري کمترین میزان وزن خشک ریشه را داشت 
،دار نیستدر سطح پنج درصد اختالف معنیو بین آنها

هر سه با آبیاري ) شاهد(همچنین آبیاري با آب معمولی 
درصد وزن خشک ریشه نسبت 05/31روز، سبب افزایش

اما بین . با آبیاري هر سه روز شده است2000/1به تیمار 
در همه دوره آبیاري اختالف 10000/1تیمار آبیاري با 

).3شکل (دار است معنی

Atriplex canesenceآبیار بر وزن تر اندام هوایی گیاههاي مختلف مکمل تأثیر دوره آبیاري و غلظت-3شکل 
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آبیاري دورکنشبرهمبهمربوطهايمیانگینمقایسهدر
بهمربوطهاي هواییوزن خشک اندامبیشترین،نوع تیمارو

و بودروزانهآبیاريدوربا10000/1آبیار با غلظت تیمار
در تمام دوره آبیاري اختالف 10000/1بین تیمارهاي 

آبیاري هر دور با همچنین این غلظت. وجود داشتدار معنی
برابر شاهد 6/1به نسبتاین صفتسبب افزایش ،سه روز

بب تیمار آبیار س6000/1آبیاري روزانه با غلظت . شد
هاي هوایی نسبت به درصد وزن خشک اندام67/6کاهش 
در تمام . با آبیاري هر شش روز شده است10000/1تیمار 

با ،10000/1استثناي تیمار به،تیمارهاي اعمال شده
کاهش هاي هواییآبیاري، وزن خشک اندامافزایش دوره

).4شکل (یافته است

Atriplex canesenceاندام هوایی گیاههاي مختلف مکمل آبیار بر وزن تر تأثیر دوره آبیاري و غلظت-4شکل 

آبیاري با تیمارهاي ثیر أتدهنده نشان6و 5شکل 
. گیاه استریشه و اندام هوایی مختلف روي وزن تر 

بر تر ریشه گیاهوزنبرنوع تیماروآبیاريدورکنشبرهم
. بوددارمعنیاساس آزمون توکی در سطح پنج درصد

تیمار بهتر ریشه مربوطوزنمقداربیشترینکه طوريبه
تر وزنتفاوتالبته،. بودروزانهآبیاريدوربا10000/1

آبیاريبا دوره10000/1تیمار باتیمارایندرریشه گیاه
ترین کم. نیستدارمعنیبا آبیاري روزانه2000/1روز و سه

در دوره 2000/1و 6000/1تر ریشه مربوط به تیمار وزن

وزن تر همچنین بیشترین ). 5شکل (آبیاري شش روز بود 
10000/1گیاه نیز مربوط به تیمار با غلظت اندام هوایی 

با دوره آبیاري روزانه سبب افزایش وزن کهنحوي؛ بهاست
تیمار در مقایسه با برابر11/1تر اندام هوایی به نسبت 

همچنین تیمار با . با آبیاري روزانه شده است6000/1
با دوره آبیاري روزانه، سبب افزایش 10000/1غلظت 

شاهد با درصد وزن تر اندام هوایی در مقایسه با48/13
.آبیاري روزانه شده است
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بب تیمار آبیار س6000/1آبیاري روزانه با غلظت . شد
هاي هوایی نسبت به درصد وزن خشک اندام67/6کاهش 
در تمام . با آبیاري هر شش روز شده است10000/1تیمار 
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Atriplex canesenceهاي مختلف مکمل آبیار بر وزن تر اندام هوایی گیاهدوره آبیاري و غلظتتأثیر -6شکل 

بحث
گیري طول ساقه از بین و اندازهپس از اعمال تیمارها

Atriplexگیاهکمترین طول ساقه در ،هاي اعمال شدهمکمل

canesence در بین تیمارها، . مشخص شد2000/1تیمار
مکمل آبیار بیشترین رشد را در قسمت 10000/1تیمار 

که افزایش طول طوريهب،داشته است) ساقه(هوایی گیاه 
بر. ساقه در این غلظت، در دوره آبیاري روزانه مشاهده شد

با غلظت ار یآبر کلی مکمل طوهباساس این پژوهش
هوایی و هايبهترین عملکرد را در قسمت10000/1

همچنین در . داشته استA.canesenceگیاه زیرزمینی
،تیمارهاي اعمال شده هرچه آبیاري بیشتري انجام شد

. استهقسمت هوایی و زیرزمینی گیاه رشد بیشتري داشت
درچهریشهطولکهاستدادهنشانمختلفهايبررسی

ریشهسرعت رشدویابدمیتغییرتنش خشکیشرایط
بیشتريبا شدتچهساقهرشدحالی کهدر،یابدمیکاهش
Yadavi،2000وSafarnejad،.2010(یابدمیکاهش et

al.(برریشهموضعیخشکیتأثیردیگرگزارشیدر
موردکاملآبیاريتیماربهنسبتکلزاگیاهگسترش ریشه

وعرضیگسترشکهشدهمشخصوگرفتهقراربررسی
موضعیخشکیتیمارازبیشکاملآبیاريتیمارعمقی در

Soltanigardfaramarzi)بوده است et al, 2009). نتایج
افزایش که دهد نشان میپیشینقانمحقاز آمدهبدست
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ان سبب رشد بیشتر ریشه سطح کشت گیاهعناصر غذایی به 
رشد ریشه ،آبیاريکاهش دورههمچنین باشود و و ساقه می

و ساقه گیاه افزایش پیدا کرده است که مطابق با نتایج این 
.استتحقیق 

مربوط به ثیر أتبراساس نتایج بدست آمده بیشترین 
است که سبب افزایش وزن 10000/1مکمل آبیار با غلظت 

گرم و کمترین 4به A.canesenceخشک اندام هوایی گیاه
گرم به عدم استفاده از 8/1وزن خشک اندام هوایی مقدار 

کاربرد مکمل آبیار در مقایسه .مکمل آبیار اختصاص داشت
زن خشک اندام با عدم کاربرد مکمل آبیار سبب افزایش و

تنها در غلظت البته ،نشددار هوایی به صورت معنی
در بین سطوح مختلف . دار بوده استمعنیثیر أت10000/1

10000/1آبیار، کاربرد مکمل آبیار با غلظت غلظت مکمل 
گرم 9/3با 2000/1گرم و کاربرد مکمل با غلظت 2/7با 
تر ریشه در گیاه ترین مقدار وزنترتیب بیشترین و کمبه

A.canesence بهترین ،آمدهاساس نتایج بدستبر. داشتندرا
دوره آبیاري، آبیاري روزانه بود که سبب افزایش طول ساقه 

یشه و همچنین وزن تر و خشک ساقه و ریشه شده است و ر
گیاه هايري ویژگیداطور معنیبهو با افزایش زمان آبیاري 

در تمام از دالیل افزایش رشد.کاهش پیدا کرده است
اینگونه بیان کرد که توانگیري شده را میپارامترهاي اندازه

و گیاه در دادهکاهش را کاهش دوره آبیاري تنش در گیاه 
که یموجود در مکمل در شرایطغذاییاثر افزایش عناصر

گیاه با تنش کمتري روبرو است عملکرد بهتري را نشان داده 
Tabari(است et al, 2004(.Toomar)1999(کنشبرهم

همکاران وClayنیزآفتابگردان ورويراآبیاريونیتروژن
گندم را رويخشکیتنشونیتروژنکنشبرهم) 2001(

افزایشآب،کافیمقادیردرکردند کهبیانوکردهارزیابی
داري وژن عملکرد گیاه را به صورت معنینیترسطوح

د دهد ولی هنگامی که تنش خشکی شدیدتر شوافزایش می
Zangooyi.یابدکارایی افزایش نیتروژن کاهش می et al

ویکبارروزسههرروزانه،(در بررسی دوره آبیاري )2011(
بر گیاه آتریپلکس به این نتیجه رسیدند ) یکبارروزپنجهر
روز یکبارسهوروزانهآبیاريهايدورهدرگیاهارتفاعکه

نسبتپنج روزآبیاريدوردرولینداشت،دارمعنیتفاوت
همچنین کاهش . یافته استکاهشدرصد7/13روز سهبه

ارتفاع گیاه شده دلیل محدودیت رطوبت سبب کاهشرشد ب
قابلآبمیزانکاهشکهاستدادهاست و مطالعات نشان

هاي ابتدایی رشد سبب کاهشدر دورهویژهبهدسترس
طوربهزایشی ورشدکردن،کوتاهورویشیرشدسرعت

بوده است منفیتأثیرنیزبوتهارتفاعرويغیرمستقیم
)Roozrokh, 1999 :Farbodnia,1996 :Malhotra،

1997(.Sajedi و ھمکاران)تأثیرمطالعهمنظوربه)2008
تنشذرت تحتزراعیخصوصیاتبرغذاییعناصرکاربرد
بدون(سلنیومآب، به این نتیجه رسیدند که سطوحکمبود

شاملریزمغذيعناصرتمامبیومین حاويکودبا) مصرف
نسبت به شاهد برومنگنز، مولیبدنمس،آهن،روي،
غذاییاثر کاربرد عناصرکهدادنشاننتایج. بوددارمعنی
سطحازباللارتفاعارتفاع گیاه،صفاتبرآبکمبودتنش

عملکردبالل،طولبالل،وزن چوببالل،وزنزمین،
دانه عملکردوآبمصرفبیولوژیککاراییبیولوژیک،

مکمل آبیار با نیز تحقیق این در .بوددارنسبت به شاهد معنی
وزن خشک اندام هوایی منجر به افزایش 10000/1غلظت 

نتایجمشابه این مشاهده،.استشدهA.canesenceگیاه
آبیاري نشانسطحپنجدرتمبرهنديرويبرآمدهدستب

آبی نیازدرصد125درمحصولعملکردکهاستداده
کارایی ویافتهکاهشمیزاناینآبیتنشباومقداربیشترین
تیمارهاي ازبیشترآبینیازدرصد50سطحدرآبمصرف

,Patra(بود دیگر 1999.(
ثیر أبیشترین تاز این تحقیقآمدهبراساس نتایج بدست

غلظت آبیاري با مکمل آبیار بر روي وزن خشک گیاه، 
است که سبب 10000/1مکمل آبیار با غلظت مربوط به 

Atriplexافزایش وزن خشک اندام هوایی گیاه

canesence گرم و کمترین مقدار وزن خشک اندام 4به
گرم به عدم استفاده از مکمل آبیار اختصاص 8/1هوایی 
تیمار بهتر ریشه مربوطوزنمقداربیشترینهمچنین .داشت

در بین اینکه عالوهب.بودروزانهآبیاريدوربا10000/1
مکمل آبیار بیشترین رشد را در 10000/1تیمارها، تیمار 
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که افزایش طوريهداشته است، ب) ساقه(قسمت هوایی گیاه 
طول ساقه در این غلظت، در دوره آبیاري روزانه مشاهده 

Atriplexاز طریق افزایش مقاومت گیاهآبیارمکمل. شد

canesenceتر به تنش خشکی و همچنین ماندگاري بیش
کند تا رشد هاي گیاهی، به آن کمک میرطوبت در اندام
.بهتري داشته باشد
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Effects of irrigation with Abyar supplement on the growth of Atriplex canesence
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Abstract
Developing countries are looking for modern technology with the use of supplements to
increase the production efficiency by reducing drought stress and water saving. In this
study, the effects of Abyar supplement on the shoot and root length, and shoot and root
dry weight was measured. The Abyar supplement was performed for Atriplex canesence
at three concentrations (1/10000, 1/6000, 1/2000) and three irrigation periods (every
day, every three days, every six days). The results showed that Abyar supplement at a
concentration of 1/10000 was the best treatment in increasing the shoot and root length.
The Abyar supplement at concentrations of 1/10000, 1/6000 and 1/2000 with a daily
irrigation period had the highest effect on increased root length. There was just a
significant difference between the treatments of 1/10000 and 1/2000 at 5% probability
level. According to the results of Tukey test, the highest rate of growth was recorded for
the Abyar supplement at a concentration of 1/10000 with an irrigation period of every
day and every six days and Abyar supplement at a concentration of 1/6000 in three
periods (every day, every three and six days). In all treatments, the root weight
decreased by increasing plant irrigation period. This supplement leads to the better
growth of Atriplex canesence by increasing plant resistance to drought stress and more
moisture retention in the plant organs.

Keywords: Abyar supplement, Irrigation supplements, plant resistance, stem and root
length.


