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 هاترین یافتهمهم

تيمار در سه تکرار در بهار  02رح کامل تصادفي مشتمل بر اين پژوهش در قالب يک آزمايش فاکتوريل با ط

اي در در مزرعه تحقيقات کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد. تنش آبي دوره 1341

تنش مرحله مياني رشد  4I تنش توسعه مرحله دوم، 3Iتنش توسعه مرحله اول،  2Iتنش اوليه،  1I سطح شامل 4

درصد آب درياي خزر  122و  55، 52، 05، 2ترتيب اختالط به 5Sو  1S ،2S، 3S، 4Sسطح  5تنش شوري در پنبه و 

نتايج نشان داد تأثير  زيمنس بر متر بود اعمال شد.دسي 4/05و  1/11، 1/11 ،1/4، 5/2با آب معمولي با شوري 

غوزه و عملکرد وش در سطح يک درصد  اي و شوري ناشي از آب درياي خزر بر ارتفاع بوته، وزنتنش آبي دوره

تنش خشکي و تنش شوري بر اثر متقابل  همچنين دار شد.دار بوده و بر تعداد غوزه در سطح پنج درصد معنيمعني

دار گرديد ولي اثر متقابل تنش شوري و تنش آبي بر وزن غوزه، عملکرد وش و ارتفاع بوته در سطح يک درصد معني

بدست آمد بنابراين  5Sترين شوري سطح خاک در شوري در سطوح مختلف شوري بيش د.دار نشتعداد غوزه معني

اي نيز باعث افزايش شوري شد اين افزايش شود تنش آبي دورهاستفاده از آب دريا باعث شور شدن سطح خاک مي

علت آنکه اختالف عملکرد وش در بههاي ديگر بود. دليل طوالني بودن اين دوره بيشتر از دورهدر دوره مياني به

رو اختالط دار نبود، از اينآب دريا براي شرايط تنش دوره اوليه و تنش در مرحله اول توسعه معني %05اختالط 

  شود.هاي شمالي توصيه ميعنوان يک گزينه مناسب براي استانمذکور به
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 مقدمه  )شرح مساله(

شود و کاهش مصرف آب باعث کاهش عملکرد ميمحصولي است شک يکي از عوامل موثر در توليد هر آب بي

 ناپذير است.ميزان کاهش عملکرد ناشي از تنش آب متفاوت است اما کاهش عملکرد در اثر تنش آب امري اجتناب

با توجه به محدوديت منابع آب در ايران، اعمال تنش آبي يا کم آبياري بر روي محصوالت زراعي امري 

يک تکنيک فني و باشد و آن عبارتست از هاي مديريت آبياري ميآبياري يکي از روش. کمناپذير استاجتناب

مهندسي جهت تأمين بخشي از آب مورد استفاده گياهان جهت تأمين بخشي از واحد حجم آب در شرايط کمبود 

ي شور در مناطق هاتوزيع و پراکندگي اراضي شور در سطح جهان يکنواخت نيست. با وجود اين که اکثر خاکآب. 

ها شوري منابع آبي و خاکآيند هاي شور در مناطق مرطوب کنار دريا نيز بوجود مياند، اما خاکبياباني قرار گرفته

آبي و ها در کشاورزي است. با گذر زمان، جهان با مشکالت کمدر ايران يکي از مشکالت بازدارنده کاربرد موثر آن

برداري از آب دريا و هايي جهت بهرهشود در چنين وضعيتي ارائه روشو ميعدم دسترسي به ذخاير مطمئن روبر

اي با عنوان تأثير توام تنش مطالعهبر اين اساس  اي برخوردار استسازي گياهان در برابر شوري از اهميت ويژهمقاوم

دانشگاه علوم کشاورزي  اي و شوري ناشي از آب درياي خزر بر عملکرد پنبه در مزرعه تحقيقات کشاورزيآبي دوره

   و منابع طبيعي گرگان به اجرا در آمد.

 

 اهميت موضوع

نمايد. استفاده از آب شور براي توليد ع آبي شور ميبافاده از منمحدوديت منابع آب در کشور، ما را ناگزير به است

قند مورد استفاده چغندرآميزي در محصوالت کشاورزي مثل پنبه، گندم، جو و طور موفقيتمحصوالت کشاورزي به

  هاي علمي در زمينه اين موارد کمک شاياني به اعتال و خودکفايي کشور خواهد کرد.و پژوهش قرار گرفته است


