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 دهیچک
  

مناسب  هاي مدیریت يریبکارگ لزوماطق مرکزي ایران من در زیرزمینی و یسطح يها آبمنابع و کاهش  ي آبورش شیافزا
 راهکارهـاي  از یکـی  اتیلن پلی هاي خاکپوش از استفاده. طلبد می را يدر اثر شور اهانیگکاهش عملکرد جلوگیري از  براي

ـ آب آب يشـور  سطح چهار لیفاکتور بیترکتاثیر  در این پژوهش،. باشد می گیاهان بر سوء شوري اثرات کاهش ، دو ياری
 ی و شاهدمشک و شفاف شامل خاکپوش یکیپالست خاکپوش ماریت دو و(dS m-1)  متر بر دسی زیمنس هشت و شش، چهار

 )آبـادي  شـاه  رقـم ( یطـالب میـوه   عملکرد بر تکرار سه در یتصادف کامل بلوك طرح کی در ،)، زمین لختخاکپوشبدون (
 یک عملکرد ،وهیمیک وزن  میوه، متوسطبر عملکرد  ياریآب آب ياثر شورنتایج تجزیه واریانس نشان داد که . دبررسی ش

 تعـداد  بـر  و )درصـد  یک احتمال حد در( میوه مرغوب و نامرغوب عملکرد و نامرغوب و برداشتی مرغوب میوه تعداد بوته،
ـ متوسـط وزن م میوه و  اثر خاکپوش بر عملکردچنین هم .شد دار یمعن )درصد پنج احتمال حد در( بوته در میوه در متـر   وهی
در سطح احتمال (در بوته  وهیو تعداد م متر مربعدر  وهیو بر تعداد م )درصد کیدر سطح احتمال (بوته  کیو عملکرد  مربع
دو، چهار، شش  يورش يمارهایتمیوه در  عملکرد. دار نشد یدر خاکپوش معن ياثر متقابل شورولی  شددار  معنی )درصد پنج

 یک احتمال حدکه در  کیلوگرم در متر مربع بود 94/2و  04/3، 01/4، 12/5با برابر بیترتو هشت دسی زیمنس بر متر ب
 مشکی و شفاف پالستیکی خاکپوش تیمارهاي بین میوه شده گیري اندازه خصوصیات و عملکرد اختالف. دش دار یمعن درصد
بترتیـب   شـفاف  و یمشک خاکپوش تیمار شاهد، عملکرد .شد دار معنی شفاف و مشکی يها خاکپوش بین ولی نشد دار معنی

 يمارهـا یت نیب شوري خاك اختالف يشوردر انتهاي فصل رشد  .وددر متر مربع ب لوگرمیک 69/4و  47/4، 18/2برابر با 
 . نشد دار یمعن شفاف و یمشک خاکپوش يمارهایت نیبولی  دار یمعن )درصد پنج احتمال حد در( شاهد با یکیپالست خاکپوش

 dS m-1 5/4 و از داشت شیافزا ياریآب آب يشور شیبا افزاسانتیمتري خاك  0-60در عمق  )ECe( عصاره اشباع خاك
آب  يشـور  شیبا افـزا . نشان داد شیفزاا dS m-1 8ياریآب آب يدر شور dS m-1 11به  dS m-12 ياریآب آب يشور در
 یعملکرد نسب نیب  Yr=100- 7.1X(ECe-2.48)رابطه. بیشتر شدخاك  يشورکاهش بر  یکیاثر خاکپوش پالست ياریآب
)Yr (و ECe  استفاده  و باشد یم ينسبتاً حساس به شور یاهیگ یطالب بنابراینخاك بدست آمد،  يسانتمتر 0-60در عمق

  .گردد یم هیتوصو زود رسی میوه  يشور براي کاهش تنش یکیاز خاکپوش پالست
 

  .وزن میوه، عملکرد بوته ،آستانه شوري ،آب آبیاري، صیفی جات :يدیکل يواژها
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 مقدمه
 و سطحی يها آب منابعو کاهش  يشور شیافزا

 تیــاز منــاطق کشــور لــزوم و اهم ياریدر بســ ینــیرزمیز
کـاهش اثـرات    يدر مصرف آب و راهکارها ییجو صرفه
 افـزایش  تـوجهی  قابـل  بطوررا  اهانیبر عملکرد گ يشور
از  یکـ ی خیآب و خـاك در طـول تـار    يشور. تاس داده

بویژه در سطح جهان  يکشاورز دکنندهیخطرات عمده تهد
 يهـا  بوده است و در دههدر مناطق خشک و نیمه خشک 

اسـتفاده از منـابع آب و خـاك اثـرات سـوء آن را       گذشته
اساس اطالعـات موجـود در   بر .آشکار ساخته است شتریب

د یک سوم اراضـی  در حدو جهانصد کشور   کیبیش از 
تحت تأثیر درجات مختلف شـوري قـرار    قابل کشت آبی

 برآورد شده است کهموجود  آمار طبق در ایران بر. دارند

 یرتحــت تــاث   یداًنشــد  هاي هکتار از خاك یلیونم8/23

گسترش نگران  یابفار یو مخصوصاً در اراض بوده شوري
ي و مطالعه ریز از این رو برنامه )2008فائو، ( دارد اي کننده

مقـاوم بـه شـوري و    کشت گیاهان مقاوم و یـا نیمـه   يبرا
 يشـور  اثـرات  کاهش يبرا مناسب يراهکارها ازاستفاده 

 .باشد می ضروري يامر اهانیگ بر

 از یکـ ی ).Cucumis melo L( یطالبدر ایران 
 در کشـت  سـطح  نظر از که است يزیجال مهم محصوالت

باشد  یم خربزه و ههندوان ار،یخ گوجه، از بعد پنجم درجه
ـ  35000از  شیو کشــت آن در بــ  در  یهکتــار از اراضـ

 سـمنان،  خراسـان،  اصفهان، قم، ،يتهران، مرکز يها استان
ـ و م است شده متمرکز هرمزگان و بوشهر عملکـرد   نیانگی

از  یکـ ی يمناطق شـور  نیدر ا. تن در هکتار است 18آن 
ـ  موجــودمشـکالت   ـ  ای عــرب ( باشــد یدر حــال ظهــور م

انـد   گزارش کرده) 1981( همکارانو  میر ).2007 ،سلمانی
ولی زمان رسیدن  دادکاهش راکه شوري اندازه میوه طالبی 

بخشیده و شوري کم کیفیت میوه را بهبـود  میوه را سرعت 
حساس به شوري بشمار طالبی جزء گیاهان نیمه. بخشد یم

دسـی   2/2میـزان آسـتانه شـوري بـراي طـالبی       وآیـد   می
بـه ازاي هـر واحـد     وباشـد   مـی  )dS m-1(تر مزیمنس بر

از آستانه شوري عملکرد محصـول   شیب به افزایش شوري

 مناطق در .)1985، ماس( .یابد درصد کاهش می 3/7 یطالب
 امـالح  از یتوجه قابل ریمقاد يدارا شور يها آب خشک

از  آبمحلول در آب آبیاري در اثر تبخیر  يها نمک. تاس
ث افزایش غلظت نمک در خاك و تعرق از گیاه باع سطح

خـاکپوش پالسـتیکی تـأثیري     .گـردد  می شهیمنطقه رشد ر
و کاهش حرکت نمـک از عمـق بـه     يریدر جلوگ ییبسزا

   .شود یم  چه اهیسبب بقاء بهتر گ وسطح خاك دارد 
ــژوهش ــاي  در پ ــگ(ه ــامو   ،)1984(یان  وبون

غلظت نمک در تیمار خاکپوش کمتر از  )1987( ،همکاران
از  ياریآب آب يشور شیافزا با. اکپوش بودتیمار بدون خ

 خاك مختلف يها هیال يشور نیب اختالف dS m-1 6به  2
آب  ،يسـطوح شـور   یهـر چنـد در تمـام    افت؛ی شیافزا

بـدون   مـار یت در .خـاك بـود   يشـور  یعامل اصـل  ياریآب
درصـد   20سـطح خـاك    يبطور متوسـط شـور  خاکپوش 
بـر   مارهـا یتتر بود و اثر بیش یآل خاکپوش مارینسبت به ت

و  لیجـان ( داد نشـان  کـاهش  عمق شیافزا با خاك يشور
  ).2013 ،فنگ

اهش مصرف آب ها جهت ک استفاده از خاکپوش
 ارزش. مورد توجه قرار گرفته اسـت  يشور سوءو اثرات 

 طیبهبـود محـ   جـات  یفیص و جاتیسبز اغلب يباال نسبتاً
ـ فیبهبـود ک  ،سرعت رشـد  شیافزا يرشد آنها را برا و  تی

محصول  زانیم شیافزا جهیدر نت وطول دوره رشد  شیافزا
خـاکپوش  ). 1382 ،و سلیمانی يفرهاد( سازد یم ياقتصاد

 کـه  خـاك  پوشش نوع هر جادیا ایعبارت است از کاربرد 
ـ  حـرارت  انتقـال  جهـت  یمانع  کنـد  جـاد یا آب بخـار  ای

 ).1974 ،روزنبرگ(

 خــاکپوش ،یکیپالســت يهــا خــاکپوش انـواع  از
 دیتول در و معموالً بوده استاندارد نوع گرن اهیس یکیپالست

ـ  قـرار  اسـتفاده  مـورد  جاتیسـبز  و یفیص آثـار  . دریـ گ یم
ـ ها حفظ رطوبت خاك با کـاهش تبخ  سودمند خاکپوش  ری

و  فـوچز ( وزش باد طیاز خاك بخصوص در شرا میمستق
خـاك،   یگ فشرده و ي، کاهش اثرات شور)2011 ،هاداس

د، افـزایش  کـو  يهاي هـرز، کـاهش شستشـو    کنترل علف
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ــوان    ــی عن ــادي و آب ــاهش فرســایش ب ــاي خــاك و ک دم
کربن نفـوذ   دیاکس ينسبت به د یکیپالست خاکپوش.کردند

ـ م. اسـت  یاتیفتوسنتز ح يکه برا ياست، گاز ریناپذ  زانی
 اریبســ یکیپوشـش پالســت  ریــدر ز کیـ غلظـت گــاز کربن 

به آن اجازه خـارج   یکیپالست خاکپوشو  ابدی یم شیافزا
 ریــدر ز افتــهیتجمــع  کیــگــاز کربن. دهــد یشــدن را نمــ

 کیشده در پالست جادیا يها از فضا و حفره دیبا کیپالست
کـش  حالت دود کی جهیدر محل کشت خارج شود، در نت

ـ  شیشده و موجـب افـزا   جادیمانند ا غلظـت گـاز    یمحل
ها  خاکپوش .گردد یدر حال رشد م يها برگ يبرا کیکربن

 سـاختمان   ،رتحـرا  درجه رطوبت، بهبود شرایط قیاز طر
را  اهانیگ نمو و رشد بر خاك در آب يریپذ نفوذ و خاك

ـ   يهـا  خـاکپوش . دهد افزایش می درجـه   رنـگ  یشـفاف ب
 بیشـتر  یمشـک  يهـا  حرارت خاك را نسبت به خـاکپوش 

در دوره  دیشـفاف سـف   يهـا  خـاکپوش . دهنـد  یم شیافزا
 اهیسـ  يها با خاکپوش سهیتر در مقا تابستان در مناطق گرم

  .شوند یه مداد حیترج
به درجه حـرارت بـاالتر از    یزراع اهانیگ پاسخ

 یزراعـ  اهـان یگ در. متفـاوت اسـت   گرادیدرجـه سـانت   30
 شیافـزا  جهـت  یکیپالسـت  يهـا  خاکپوش کاربرد هرچند
اما درجه حرارت  رود یم بکار بهار در خاك حرارت درجه

ـ م یدگیو رسـ  لیحـد خـاك در دوره تشـک    از شیب در  وهی
ـ فعال واندت یم تابستان لیاوا جـذب مـواد    دررا  شـه یر تی

ـ فیک و مشکل ییغذا ـ م تی ـ ر و دهـد  کـاهش  را وهی  زشی
و همکاران  کیمبرلی ؛2004 ،جیفون( دینما دیتشدهارا  گل

1996(  
برداشـت   محصـول،  یزودرس و عملکرد شیافزا

ـ مزا از اهیـ گ یو آلودگ يماریب کاهشمحصول  زتریتم  يای
 لخـت  خـاك  با سهیدر مقا یکیپالست خاکپوشاز  استفاده
ــد، م. اســت ــعملکــرد، درصــد قن ــودگ زانی ــه  یآل ــه کن ب

سـطح بـرگ و رطوبـت خـاك      ري،یو بوته م یتارعنکبوت
ـ  اريیخاکپوش و دور آب مارهايیبراي ت  داري یتفاوت معن

ســطح بــرگ و رطوبــت خــاك در  نیشــتریب. وجــود دارد
به کنـه   یآلودگ نیشتریمشاهده شد و ب کیخاکپوش پالست

. به دست آمـد  یدر خاکپوش آل ريیه مو بوت یتار عنکبوت
درصـد قنـد در هـر دو     شیباعث افزا یکیخاکپوش پالست
شش  اريیدر دور آب کیخاکپوش پالست. دیرقم خربزه گرد

شـد، امـا در دور    وهیم تیفیروز باعث کاهش عملکرد و ک
 تیفیعملکرد و ک شیاز هشت روز باعث افزا شیب اريیآب
ـ م ). 1391همکـاران،   و ينصـرآباد  ينسـتر ( دنـد یگرد وهی

بر درصد رطوبت  داري یخاکپوش از لحاظ آماري اثر معن
بوته  یشیرشد رو نیو همچن وهیماده خشک م زانیم وه،یم

مـواد جامـد    یکیپالسـت  يهـا  طوریکـه خـاکپوش   دارد، به 
سـطح بـرگ در    نیشـتر یداد و ب شیرا افـزا  وهیـ محلول م

بـه دسـت آمـد     کیهاي پالسـت  با خاکپوش یسطح اريیآب
 ).1381و همکاران،  يرهادف(

 ،یسـطح ( اريیـ هاي مختلف آب روش سهیدر مقا
 و محصول زانیبر م) خاکپوش با همراهاي  اي و قطره قطره

 اريیآب بیدر روش ترک وهیتعداد م نیشتریب ،یطالب تیفیک
تعـداد در روش   نیاي بـه همـراه خـاکپوش و کمتـر     قطره
 و ضـخامت  وهیـ وزن م بـر  مارهـا یت. به دست آمد یسطح

وزن  نیشتریطوریکه ب را نشان دادند، به يدار یاثر معن وهیم
ـ در ترک وهیـ و ضخامت م ـ آب بی اي بـه همـراه    قطـره  اريی

 سیفی( آمد دست به یسطح روش در نیخاکپوش و کمتر
ـ آب یقـ یتلف کـاربرد  در قـات یتحق). 2007 ،و رشیدي  اريی

نشان داد عملکرد  یطالب در یکیاي و خاکپوش پالست قطره
و  منگیـآ لـوپز  ( افتی شیدرصد افزا 6/31 زانیمبه  یطالب

 کشـور،  ییهوا و آب طیبا توجه به شرا). 1994همکاران، 
و  شـات یانجـام آزما  يجـو  نـزوالت  کاهش و آب کمبود

 کاهش وآب  نهیارائه راهکارهاي مناسب جهت مصرف به
 اتیاز ضـرور  اهـان یگ بـر  خاك و آب يشور سوء اثرات

  .باشد یم
  

  ها مواد و روش
ایسـتگاه   در 1392 زراعـی  سالدر  آزمایشاین 

 60تحقیقات زهکشی و اصالح اراضـی رودشـت کـه در    
 25درجه و  32عرض جغرافیایی (شرق اصفهان  يلومتریک

دقیقه شرقی  20درجه و  52دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 
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 رسی یخاك لوم کیدر ) متر از سطح دریا 1450و ارتفاع 
 کشـت  زمـان  .گردیـد با آب و هواي گرم و خشک اجـرا  

 سوم هفته برداشت اخرین زمان و ماه اردیبهشت دوم هفته
 ماریت سه لیفاکتور بیبصورت ترک شیآزما .بود مرداد ماه

 چهارو  یو خاکپوش شفاف و مشک شاهدخاکپوش شامل 
در سـه   dS m-1 8و 6، 4، 2شامل  ياریآب آب يسطح شور

 مارهایال تاعم يبرا. دینجام گرداکرت  36تکرار و کالً در 
و کانـال   سـتگاه یموجـود در ا  يهـا  از مخلوط آب زهکش

 حیتسـط پس از . دیمنشعب از رودخانه استفاده گرد ياریآب
دستی بصورت  میفسفات آمون کوددر هکتار  لوگرمیک 100

 آب و خـاك  موسسـه  بر اسـاس تجزیـه خـاك و توصـیه    
 48 ونیسیآمول از .گردید مصرف )1376. عیبی و ملکوتی(

 کنتـرل  جهـت در هکتـار   تـر یل دو زانیـ الن به مدرصد ترف
بصورت مه پاشی در سطح خـاك اسـتفاده   هرز  يها علف

هـا   اقـدام و پشـته   مجـدد نسبت به شخم شد و پس از آن 
متر و طول خطوط کشت  5/1ها  پشته عرض .دیگرد جادیا

جهت کشت بذر بـر روي دو   .شد متر در نظر گرفته  شش
 يسانتمتر بر رو 10ود هایی به قطر حد طرف پشته سوراخ

عـدد بـذر    چهارمتر ایجاد و  سانتی 35با فواصل  یکپالست
ها به طـور   کرت یو سپس تمام یددر هر حفره کشت گرد

 هر در .شدند یاريآب dS m-1 2يبا آب با شور یکنواخت

 کرتها تمامی در یکنواخت بطور ها پشته هلب تا آبیاري نوبت
 يغذم زیر ياز کودها یده وهیم لیدر اوا .شد می پر آب از
ـ آب کود ازمیوه  برداشت فصل طول درو ـ بم( ياری  10 زانی
بـا   همراه ياریآب نوبت هر دردر هکتار کود اوره  لوگرمیک

جهت  فورته نویآم يکودها یبا محلول پاش و) ياریآب آب
 .شد انجامها  بوتهبنیه  تیتقو و یحرارت تنشکاهش اثرات 
 کـف  در یکیپالست يها خاکپوش زمین يسازپس از آماده

نفـوذ آب   براي. کامالً پوشاند را ها پشته سطح و پهن فارو
 50 حـدود بـا فواصـل   (بـا فواصـل مناسـب     ییها سوراخ

 جادیا ها و کنار پشتهکف  درها  خاکپوش يبر رو) متریسانت
  .دیگرد

-60و 0-30پخش کود از اعماق  وقبل از کشت 

میایی و خصوصیات شینمونه مرکب تهیه و سانتیمتري  30
 عصـاره  يشـور . گرفـت  قرار شیآزماخاك مورد  یکیزیف

هـا و عناصـر    هـا، کـاتیون   آنیون ،ECe( ،pH( خاك اشباع
 مزرعـه،  ظرفیـت  آلی، کربن و جذب قابلفسفر و پتاسیم 

 نخـورده  دسـت  نمونه تهیه و خاك بافت و پژمردگی نقطه
 آزمایشـگاه  در تکرار دو در خاك ظاهري مخصوص جرم

 علـی  ؛1384 میرخانی، و یاآر( معمول ايه روش اساس بر
و  1جـداول  ( تعیین گردیـد ) 1375 ،زاده و بهبهانی احیایی

2(.  
  خاك محل اجراي آزمایش قبل از کشتخصوصیات شیمیایی  - 1جدول 

 ECe pH   Pava*  Kava**   OC  HCO3- Cl - SO4-2 Ca+2+Mg+2 Na+  SAR  عمق خاك

)cm(   )dS m-1(    )mg kg-1(    %)(    meq lit-1) (   2/1)meq lit-1(  
30-0   2/2 7/8   12 260   8/0    7/1 14 7 9/6 13   0/7  

60-30   8/1 9/7   10 250   65/0   7/1 8  5 7/4 3/9    0/6  
   جذب قابل پتاسیم و فسفر بترتیب**  و* 

  
  یزیکی خاك محل آزمایش قبل از کشتخصوصیات ف -2جدول

 مخصوص جرم   خاك عمق
  يظاهر

  خاك بافت  شن  سیلت  رس  پژمردگی طهنق  مزرعه ظرفیت  

)cm(    )gr cm-3(    درصد وزنی  

  لومی رسی  16  45  39  14  30    30/1    30-0

  لومی رسی  21  42  37  14  27    35/1    60-30
 اهیـ گ یدهـ  گـل  شـروع تیمارهاي شوري پس از 

هـاي مـورد    براي تهیه آب آبیاري با کیفیـت . دیاعمال گرد
 وموجـود در محـل    يها کش آب زهمخلوط نمودن نظر از 

  .)3جدول ( شد آب کانال استفاده
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 رشد فصل طول درخصوصیات شیمیایی آب آبیاري  - 3جدول 
  آب منبع

  آبیاري
 Eci*  pH   HCO3-  Cl-  SO4-2 Ca+2 +Mg+2 Na+  SAR 

(ds m-1)      (meq lit-1)  meq lit-1)1/2(  
  8/2    9/7    2    کانال

  
10  12  12  12    9/4  

 کانال آب مخلوط
  زهکش و

  4    9/7    2/3  
  

35  6  14  30    3/11  
  6    8    8/8  

  
41  2/22  16  56    8/19  

  8      
  

  6/9  
  

50  4/31  18  74    34  
  شوري آب آبیاري *
  

 گیري اندازه خصوصیاتطرح  ياجرا انیپا در
 اعماق در پشته کنار در خاك شوري: خاك شامل شده
خاك و خصوصیات  سانتیمتري 40-60 و 40-20 ،20-0

 یوهعملکرد م ،یوهتعداد م، یوهعملکرد م :شاملیوه م
 مرغوبنا یوهعملکرد م، مرغوب یوهتعداد م، مرغوب

، مرغوبنا یوهتعداد م ،)شکل بد و زدهدار،گرما لکه آبکی،(
 یکعملکرد یوه، وم یکمتوسط وزن ، در بوته یوهتعداد م

ها با  و میانگین گرفت قرار واریانس تجزیه مورد بوته
درصد مقایسه  پنجدامنه دانکن در حد احتمال  آزمون چند

  .دندیرسم گرد يشدند و نمودارها
  

  نتایج و بحث
  اثر خاکپوش و شوري بر عملکرد میوه

 کل تعداد  ،میوه عملکرد بر ياریآب آب يشور اثر
ـ  عملکرد وه،یم کی وزن متوسط وه،یم  عملکـرد  بوتـه،  کی
ــم ــوب، وهی ــداد مرغ ــم تع ــم عملکــرد و مرغــوب وهی  وهی
ـ م تعـداد  بر و درصد یک احتمال حد در مرعوبنا  در وهی

  .دش دار یمعن درصد پنج احتمال حد در بوته
 آب يشـور  شیافـزا  بـا  همراه وهیم کل عملکرد

ه ببترتیب  عملکردو حداقل  حداکثر افت،ی کاهش ياریآب
 يشـور  هـاي ماریت از بیبترت kg m-2 5/26 و 5/46ان زیم

 يبند گروه لحاظ از .شد حاصل dS m-1 8 و 2 ياریآب آب
در گـروه   dS m-1 2يشـور  ماریت در وهیم عملکرد يآمار
و  6 يهاماریت در ودوم در گروه  dS m-1 4 ماریدر ت ،اول

dS m-1 8  يهاماریعملکرد در ت. قرار گرفت سومدر گروه 
ـ بترت dS m-1 8 و 6 ،4 درصـد عملکــرد   57و  59، 78 بی

ـ  ).4 جـدول ( بود dS m-1 2 يشور ماریت  آب يشـور  راث
 همراه یخاص روند از متر مربعدر در  وهیم تعداد بر ياریآب
ـ پ ياریآب آب يشور راتییتع با  مـار یتولـی  . نکـرد  يروی

ـ با تول بترتیبdS m-1 2و  4 آب آبیاري يشور و  83/3 دی
ـ بترت متر مربعدر  وهیمعدد  09/3  نیو کمتـر  نیشـتر یب بی

ـ را تول واحد سطحدر  وهیتعداد م . )4ل جـدو ( نمودنـد  دی
 شوري تیمارهاي در شده برداشت میوه تعداد بین اختالف

 تیمـار  و آنهـا  بـین  ولـی  نشد، دار معنی dS m-16 و 4 ،2
   .بود دار معنی dS m-1 8 شوري

ـ م تعـداد  بـر  ياریآب آب يشور اثر  بوتـه  در وهی
ـ م تعـداد  مشابه يروند . داد نشـان  را واحـد سـطح   در وهی
-dS m و 6، 4 يمارهایت در بوته در شده دیتول وهیم تعداد

 کـه  dS m-1 2 مـار یت درصد 99 و 123، 114 بیبترت 8 1
 کـاهش  و کـم  يهـا  يشـور  در وهیم تعداد شیافزا نشانده
 يشـور  اثر .باشد یم باال يها يشور در بوته در وهیم تعداد

ـ پ کرت در وهیم کل عملکرد راتییتع روند از . نمـود  يروی
ـ ز کـم  يهـا  يشـور  در بوته کی عملکرد کاهش  بـا  و ادی

 عملکرد کهیبطور ،)4جدول ( افتی کاهش يشور شیافزا
ـ بترت dS m-1 8 و 6، 4 يشـور  در بوته کی  و 64، 73 بی

 عملکـرد .بـود  dS m-1 2ماریت در کرت عملکرد درصد 57
 بـا  کـه یبطور افت؛ی کاهش يشور شیافزا با مرغوب وهیم

 بـه  2/38 از dS m-1 8 به 2 از ياریآب آب يشور شیافزا
ـ م تعـداد . افـت ی کـاهش در متـر مربـع    لوگرمیک 9/17  وهی

از  dS m-1 4 به 2 از ياریآب آب يشور شیافزا با مرغوب
به  يشور شیبا افزا ولی افت،ی شیافزا عدد 4/24به  5/20
. کـاهش نشـان داد   مرغوب یوهتعداد م dS m-1 4از  شیب
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 شینا مرغوب بـا افـزا   وهیبر عملکرد و تعداد م ياثر شور
 شیافـزا  با یداد ول نشان کاهش dS m-1 6تا حد  يشور

ـ آب آب يشور شتریب  شیافـزا  دوبـاره  dS m-1 8 بـه  ياری
 و عملکـرد همزمـان   کـاهش  به توجه با. )4جدول ( افتی

 عملکـرد  درصـد  ي،اریآب آب يشور شیافزا با وهیم دتعدا
 عملکرد کل به مرغوب نا و مرغوب وهیم تعداد وهر تیمار 

ـ م تعداد و ـ تول وهی ـ  يدی ـ  یم ـ مع دتوان  يبـرا  يمناسـبتر  اری
ـ آب آب يشور اثر در اتیخصوص نیا یابیارز . باشـد  ياری

ـ م عملکرد نیشتریب 4حاصل از جدول  جینتا بر اساس  وهی
ـ آب آب يشـور  درعدد  20به تعداد  مرغوب  dS m-1 ياری

 ينا مرغـوب در شـور   وهیم تعداد و عملکرد نیشتریب و 2
  .شد حاصل  dS m-1 8 ياریآب آب

 متوسط تعداد ،کرت کل عملکرد رب خاکپوش اثر
ـ  احتمـال  سطح در بوته کی عملکرد و وهیم کی وزن  کی

 تعـداد  و کرت در وهیم کل تعداد بر وشد  دار یمعن درصد
ـ  درصـد  پنج احتمال سطح در بوته در وهیم . شـد  دار یمعن

 در کـرت،  یـوه م عملکـرد  بر خاکپوش و يشور اثرمتقابل
 یـوه وب، تعـداد م مرغـ  یـوه در کرت، عملکرد م وهیم تعداد

نـا   یـوه ، تعداد مکرت در مرغوب نا یوهمرغوب، عملکرد م
ـ  در بوتـه، متوسـط وزن   یـوه مرغوب، تعـداد م   یـوه، م کی

ـ  نشان که نشد دار یمعن بوته یکوعملکرد   رونـد  دهـد  یم
 مـار یت ریتـاث  تحت شده يریگ اندازه اتیخصوص از کیهر
ـ م سـه یمقا .اسـت  نگرفتـه  قرار گرید عملکـرد کـل    نیانگی
ـ مرغـوب و تعـداد م   وهیـ عملکـرد م   ،وهیرت، تعداد مک  وهی

ـ ، عملکرد ممتر مربعمرغوب در  و تعـداد   مرغـوب نـا   وهی
ـ ، تعـداد م متـر مربـع  در نا مرغوب در  وهیم در بوتـه و   وهی

 يهـا  خـاکپوش  يمارهـا یبوته نشان داد که ت کیعملکرد 
خاك لخـت   ماریو ت اولدر گروه  یو شفاف همگ یمشک

  .)5جدول (گرفتند قرار  دومدر گروه 
 میوهعملکرد  نیخاکپوش کمتر يمارهایت نیدر ب

ــبم ــوگرمیک 18/2 زانی ــع ل و  شــاهد مــاریاز ت در متــر مرب
 96/4 زانیـ خـاکپوش شـفاف بم   ماریحداکثر عملکرد از ت

خـاکپوش   مـار یحاصل شد کـه بـا ت   در متر مربع لوگرمیک
 پنجدر سطح  در متر مربع لوگرمیک 47/4با عملکرد  یمشک

 دیکاهش شد. )5 جدول( ندارد يدار یاختالف معن درصد
خـاکپوش   يمارهـا ینسـبت بـه ت   شـاهد  ماریعملکرد در ت

 مـار یت درخـاك   يشـور  شیافـزا عمدتاً در اثر  یکیپالست
ـ . اسـت  یکیپوشش پالسـت  ماریبه ت نسبت شاهد  نیهمچن

 رشد فصلاز حد درجه حرات هوا در اواخر  شیب شیافزا
 یشـاداب  وجـود  با لخت خاك ماریت در یده گل با همزمان

 یکیپالسـت  خـاکپوش  يمارهـا یت بـه  نسـبت  ها بوته شتریب
 را عملکـرد  دیشـد  کـاهش  و کرده دیتشد را ها گل زشیر

ـ  حرارت درجه. داشت بدنبال  دوره در خـاك  حـد  از شیب
 تیفعال تواند یم تابستان لیاوا در وهیم یدگیرس و لیتشک

 وسـازد   روبـرو  مشـکل  با ییغذا مواد جذب در را شهیر
ـ نما دیتشد هارا گل زشیر و داده کاهش را وهیم تیفیک  دی
  ).2004 ،جیفون(

 از عـدد  9/3 اب متر مربع در وهیم تعداد نیشتریب
 از عدد 43/2 تعداد به آن نیکمتر و یمشک خاکپوش ماریت
 یخـاکپوش مشـک   ماریت کهیبطور آمد، بدست شاهد ماریت

 85/3 تعداد اب شفاف خاکپوش ماریت با يدار یمعن یاختالف
  .)5 جدول( نداشت وهیم

 در وهیم عدد 69/0 اب بوته در وهیم تعداد نیکمتر
 خـاکپوش  مـار یت از آن نیشتریب و شاهد ماریت از بوته هر

. آمـد  بدسـت  بوتـه  هـر  در عـدد  14/1 تعـداد  بـه  شفاف
 یمشـک  و شـفاف  خاکپوش ماریت نیب يدار یمعن یاختالف
 بـا  یکیپالسـت  خـاکپوش  ماریت دو هر کنیل نداشت وجود
ـ  اخـتالف  يدارا درصد پنج احتمال حد در شاهد  دار یمعن
  .)5 جدول( بودند

 متوسط بوته در وهیم تعدا بر خاکپوش اثر همانند
 بطـور  یکیپالست يها خاکپوش با شاهد مازیت در وهیم وزن
 با شفاف یکیپالست خاکپوش ماریت. بود متفاوت يدار یمعن

 64/0 وزن متوسـط  با شاهد و لوگرمیک 24/1 وزن متوسط
ـ م نیکـوچکتر  و نیبزرگتـر  بیبترت لوگرمیک ـ تول را وهی  دی

 یمشـک  کیپالست ماریت در وهیم کی وزن نیانگیم. نمودند
 بود شفاف کیپالست از کمتر یاندک لوگرمیک 24/1 زانیم به
  .)5 جدول(
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 کـه یشـد؛ بطور  دار یبوته معن کیبر عملکرد   خاکپوش اثر
ــاریت ود ــ  م ــفاف و مش ــاکپوش ش ــروه  یکخ  و اولدر گ

با توجه بـه  . قرار گرفت دومدر گروه  شاهد ماریعملکرد ت
ـ و تعداد م وهیم کیکاهش وزن  نسـبت بـه    شـاهد در  وهی

ـ کاهش عملکـرد   یکیخاکپوش پالست از  شـتر یبوتـه ب  کی
 کیـ عملکرد . بود ییهانت هب وهیم کیکاهش تعداد و وزن 

 يمارهـا یدرصـد ت  50خاك لخـت حـدوداً    ماریبوته در ت
  ).5 جدول( بدست آمد یکیخاکپوش پالست

 و مرغوب وهیم تعداد و عملکرد بر خاکپوش اثر
هـر  . شـد  دار یمعنـ درصـد   یکاحتمال  حد در مرغوب نا

با خـاك نسـبت    یوهکه در اثر تماس م رفت یچند انتظار م
 یمارهاينامرغوب به کل عملکرد نسبت به ت یوهعملکرد م

ـ   )1382دي، فرهـا (یاید  یشافزا یکیخاکپوش پالست  کنیل
مرغوب  وهیو عملکرد م وهیبر خالف انتظار درصد تعداد م

 یکیخاکپوش پالست يمارهایاز ت شیخاك لخت ب ماریدر ت
 شـدن  زودرس اثـر  در تواند یم آنراعلت . )5جدول ( بود

 بـوده  شـاهد  ماریت به نسبت یکیپالست خاکپوش يمارهایت
 دو از آفات هیعل ماریت نیا در یسمپاش شروع جهینت در که
 انجـام  رشد تر ییابتدا مراحل در یکیپالست خاکپوش ماریت
   .گردد یم

بـر   شـاهد و  یکیخاکپوش پالسـت  یمارهايتاثر 
دار نشـد  درجه یک خیار به کل عملکرد معنـی  نسبت میوه

تعـداد  بـر   خاکپوشاثر  .)1382، و سلیمانی پور فرهادي(
خـاك   در تیمـار دار بود بطوریکه  معنیخربزه قابل عرضه 

نستري نصر آبادي (پالستیکی بود  خاکپوشلخت بیشتر از 
 نتـایج  بـا  آزمایش این نتایج همچنین .)1391و همکاران، 

 شــرایط در فلفــل عملکــرد کــه) 2008( گارســیا مـورالس 
 آبیــاري آب مختلــف هــاي شــوري در گلــدان در گلخانــه

 خــاکپوش تیمارهــاي در) dS m-18  تــا 2 شــوري(
 خـاك ( شـاهد  تیمار از بیشتر) مشکی و شفاف( پالستیکی

 محــدود آبشــویی شـرایط  تحــت در و بـوده ) بــود لخـت 
 را آبیاري آب شوري منفی اثرات پالستیکی هاي خاکپوش

  .دارد همخوانی نمودند، کنترل محدودي حد تا
  

 رسی میوهبر عملکرد تجمعی و زود خاکپوشاثر 

 يهـا  خـاکپوش  از اسـتفاده  مهـم  اتیخصوص از
اول  يهـا  نیبرداشت در چ زانیم( وهیم یرسزود یکیپالست

). 1382 ،يفرهـاد ( اسـت ) عملکـرد  کـل  به نسبت دوم و
ــر ت 2و  1نمــودار  ــر م يمارهــایاث ــخــاکپوش را ب  نیانگی

 يمارهایت انیدر م وهیعملکرد م یعملکرد و در صد تجمع
 رشـد  فصـل  طـول  در برداشت پنج در ياریآب آب يشور
 يعملکـرد  شـاهد  مـار یت اول برداشـت  در. دهـد  یم نشان

ـ  عملکـرد  سوم و دوم هاي داشت بر در و نداشت  یتجمع
ـ بترت و متر مربـع  در کیلوگرم 52/0 و 21/0 بیبترت  10 بی

. داشـت  را نیچـ  پـنج  در کل عملکرد درصد 25 و درصد
خاکپوش شـفاف   ماریاول تا سوم در ت نیچ عملکرد زانیم

ــب بترت ــکی   82/3، 09/3، 65/0ی ــاکپوش مش ، 74/0در خ
برداشـت در   صـد و در متر مربـع در  لوگرمیک 39/3، 55/2

برابـر   یمشـک  و 82و  67، 14شفاف  یکیخاکپوش پالست
ــا  ــود  77و  9/57، 7/16ب ــد ب ــابرا. درص ــایت نیبن  يماره

سـه   درصد عملکرد عملکرد کل و در یکیخاکپوش پالست
 به توجه با. است  داده شیافزاکل عملکرد  به رااول  نیچ
 گذشت با دیخر متیق اهشک و نوبرانه باالتر دیخر متیق

 يایمزا از یکی یزودرس و عملکردافزایش  ،برداشت فصل
) 1382(فرهـادي   .باشـد  یم یکیپالست يها خاکپوش عمده

اتـیلن را بـا توجـه بـه هزینـه و       هاي پلی کاربرد خاکپوش
آورد نموده که صحت نتایج  زودرسی محصول اقتصادي بر

  . گردد در این آزمایش تایید می
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 ياریآب آب مختلف يها يشور در وهیم کیوزن  متوسطدر بوته،  وهیتعداد م ،وبغمرغوب و نامر وهیعملکرد و تعداد م *نیانگیم سهیمقا -4 جدول
 میوه عملکرد    آبیاري آب شوري

  تازه
 میوه عملکرد    میوه تعداد  

   مرغوب
 میوه تعداد  

  مرغوب
 میوه عملکرد  

  نامرغوب
 میوه تعداد  

  نامرغوب
 میوه تعداد  

  بوته در
 وزن متوسط  

  میوه یک
 یک عملکرد  

  بوته
(dS m-1)   )kg m-2(    )m-2(    )m-2(    )m-2(    )kg m-2(    )m-2(    --    )kg(    )kg(  

2   5.12 a  3/09 b  4/25 a  2/28 a  0/88 a  0/80 b  0/91 b  1/65 a  1/49 a 
4  4.01 b  3/83 a  3/17 b  2/72 a  0/83 a  1/11 b  1/04 b  1/04 b  1/09 b 
6  3.04 b  3/54 ab  2/24 c  2/31 a  0/80 a  1/23 ab  1/12 a  0/84 b  0/95 bc 
8   2.94 c  3/11 b  1/98 c  1/78 b  0/95 a  1/33 a  0/9 b  0/93 b  0/85 c 

 1/10  1/11  0/99  1/12   0/87  2/27  2/91  3/39  3.78   میانگین
 .هستند دار یدرصد فاقد تفاوت معن پنجدر سطح احتمال  ياز نظر آمار باشند یحرف مشترك م کی يکه دارا ییها نیانگیدر هر ستون م. اند شده سهینه دانکن مقابا آزمون چند دام ها نیانگیم *

 
  مختلف يها خاکپوش در وهیم کیدر بوته، وزن  وهیتعداد م ،مرغوب و نامرعوب وهیتعداد متازه،  میوهعملکرد  نیانگیم سهیمقا - 5 جدول

 میوه عملکرد    میوه تعداد    تازه میوه عملکرد    خاکپوش
   مرغوب

 میوه تعداد  
  مرغوب

 میوه عملکرد  
  نامرغوب

 میوه تعداد  
  نامرغوب

 میوه تعداد  
  بوته در

 یک عملکرد    میوه یک وزن  
  بوته

  )kg m-2(    )m-2(    )m-2(    )m-2(    )kg m-2(    )m-2(    --    )kg(    )kg(  

 b  2/43 b  1/75 b   1/73 b  0/42 b  0/69 b  0/69 b  0/94 b  0/61 b 2/18  شاهد
 a  3/9 a  3/35 a  2/61 a  1/11 a  1/29 a  1/13 a  1/16 a  1/29 a 4/47  یمشک

 a  3/85 a  3/63 a  2/47 a  1/06 a  1/38 a  1/14 a  1/24 a  1/38 a 4/69  شفاف
 1/1  1/11  0/99  1/12   0/87  2/27  2/91  3/39  3/78   میانگین

 .هستند دار یدرصد فاقد تفاوت معن پنجدر سطح احتمال  ياز نظر آمار باشند یحرف مشترك م کی يکه دارا ییها نیانگیدر هر ستون م. اند شده سهیبا آزمون چند دامنه دانکن مقا ها نیانگیم *
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ی میوه 

در صد عملکرد تجمع

تعداد برداشت

لخت
مشکی
شفاف

   

در طول برداشت  پنجدر  وهیم یروند عملکرد تجمع -1نمودار 
  خاکپوش يمارهایفصل رشد در ت

برداشت در  پنجدر  وهیم یصد عملکرد تجمع درروند  -2نمودار     
  خاکپوش يمارهایطول فصل رشد در ت

  
  خاك يشور بر ياریآب آب يشور يمارهایت اثر

 اعمـاق  يشور بر ياریآب آب يشور يمارهایت اثر
در کنــار  خــاكســانتیمتري  0-60و  60-40، 40-20، 20-0

 دار یمعن درصد یک احتمال درحدپشته در اواخر فصل رشد 
 dS m-1 و 6، 4، 2 يمارهـا یت در خاك يشور اختالف. شد

 بـر  ياریآب آب يشور اثر شدن دار یمعن موجب گریکدی با 8
ــا. شــد خــاك يشــور ــزا ب ــآب آب يشــور شیاف  2 از ياری

 داد نشـان  شیافـزا  خـاك  0-60 عمـق  يشور dS m-1 8به
ــاریت در خــاك 60-0 عمــق يشــور کــهیبطور  2 يشــور م

ـ ( dS m-1 0/11 به 1/5 از ياریآب آب dS m-1 8و  از شیب
ـ آب آب يشور شیافزا و افتی شیافزا) برابر دو  رونـد  ياری

  .نمود دیتشد را خاك يشور
بـر   ياریـ آب آب يشـور  اثـر  یفصل زراع یاندر پا

 یـک خـاك در حـد احتمـال     يمتریسانت 0-20عمق  يشور
ـ  ـ   دار یدرصد معن  از ياریـ آب آب يشـور  شیا افـزا شـد و ب

dS m-12 نشـان داد  شیخاك افـزا  0-20عمق  يشور 8به .

ــا ت 4و 2 يمارهــایخــاك در ت ياخــتالف شــور و  6 مــاریب
dS m-1 8  ـ موجـب   dS m-1 8و  6 مـار یت نیو اختالف ب

  .خاك شد يبر شور ياریآب آب يشدن اثر شور دار یمعن
 عمـق  يشور dS m-1 8 به 2آب آبیاري از  يشور افزایش

 داد شیفـزا ا 2/12 به dS m-14/5 از خاكسانتیمتري  20-0
 دیتشد را خاك شدن شور روند ياریآب آب يشور شیافزا و

-40 عمـق  يشـور  بر ياریآب آب يشور يمارهایت اثر. نمود
 خـاك  0-20 يشـور  بـا  مشـابه  يروند خاك يمتریسانت 20
 مـار یدر هـر ت  .داشـت  يترمیمال بیش 40-60در عمق  یول

خاك کاهش  يعمق خاك شور شیبا افزا ياریآب آب يشور
 40-60و  20-40، 0-20اعمـاق  يشـور  متوسـط نشان داد و 

برابر با  بیبترتشوري آب آبیاري مختلف خاك در تیمارهاي 
تحقیقـات  نتایج با این  .حاصل شد dS m-14/6 و 3/7، 7/7
شور شدن خاك عمـدتاً در نتیجـه    که) 2013( و فنگ یجانل

و تعییرات شـوري اعمـاق مختلـف     ي بودهشوري آب آبیار
 و یـا میزان شستشـوي  و شوري اولیه خاك به پروفیل خاك 
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هـاي   در شوريتجمع امالح در اعماق مختلف پروفیل خاك 
افزایش شـوري در  . همخوانی دارد ،دارد بیاريآآب مختلف 

دهنده تجمع نمک در سـطح خـاك بعلـت    سطح خاك نشان
دهنده  در عمق خاك نشان تعرق گیاه و افزایش شوري-تبخیر

شتشوي نمک و تجمع آن در اعماق خاك بعلت اعمال برخه 
  .)2013و فنگ،  یجانل( استبشویی آ

  
  خاك يشور برخاکپوش  يمارهایت اثر

 رشـد  فصـل  آخر در خاك يشور بر خاکپوش اثر
 در خـاك  يمتریسـانت  40-60 و 20-40، 0-20 اعمـاق  يبرا

خـاك   يشـور  نیانگیم .شد دار یمعن درصد یک احتمال حد
ي مارهایت هیکل يبرا يمتریسانت 0-60در عمق در پایان فصل 

خـاکپوش   يمارهـا یت .بـود  dS m-11/7 برابر بـا   خاکپوش
 حـدود خـاك   يشورمیانگین با  یشفاف و مشک یکیپالست

dS m-16  ـ  يخاك لخت با شور ماریو ت دومدر گروه  شیب
 يشـور  نیبنـابرا . تنـد قـرار گرف  اولدر گروه  dS m-1 9 از

 یکیخـاکپوش پالســت  مــاریبرابـر ت  5/1خـاك لخــت   مـار یت
 20-40و  0-20اعماق  يبرا يبندروند و گروه نیا. باشد یم
متوسط شوري خاك . خاك مشاهده شد يمتریسانت 60-40. 

نشـان   یاري افـزایش آب آب يشور یشبا افزا 0-60در عمق 
 بـه  dS m-1 2شـوري آب در  dS m-1 1/5داد و از حدود 

dS m-1 11 بآ يشور dS m-1 8   بـا  . افـت ی افـزایش بـه
افزایش عمـق خـاك شـوري خـاك در تیمارهـاي مختلـف       

 .)6جــدول ( شـوري آب آبیــاري انــدکی کــاهش نشــان داد 
 خـاکپوش انـد کـه    گزارش داده) 1392(زن و همکاران  تیشه

نسبت خروجـی  (شاخص تعادل نمک نسبت به خاك لخت 
ز طریـق آب  نمک از منطقه رشـد ریشـه بـه نمـک ورودي ا    

 .در سه تیمار شوري آب آبیاري افـزایش داده اسـت  ) آبیاري
ــواع  پالســتیکی بطــور  خــاکپوشهــا از جملــه  خــاکپوشان

نسبت به خاك لخت کاهش داري میزان شوري خاك را  معنی
   ).2006یانمین و همکاران، (داد 

 یکیپالست يها خاکپوش و ياریآب آب يشور مختلف يمارهایت در خاك يشور *نیانگیم سهیمقا -6 ل جدو
  )cm( خاك عمق  خاکپوش  )cm( خاك عمق  ياریآب آب يشور

0-20  20-40  40-60  0-60  0-20 20-40  40-60 0-60 
)dS m-1(  خاك شوري )dS m-1( خاك شوري )dS m-1(  

2 5/42 b 5/02 c 4/95 c 5/13 a  
 

 a 9/45 a 8/18 a 9/17 a 9/85 شاهد
4  6/95 b 6/42 c 5/95 c 6/45 b 6/3 شفاف b 6/17 b 5/51 b 6 b 
6 9/48 a 9/28 b 7/64 b 8/8 c 6/91 یمشک b 6/25 b 5/5 b 6/22 b 

8  12/2 a  11/77 a  9/03 a 11/03 d      
 7/13 6/4 7/29 7/69 نیانگیم 7/13 6/4  7/29  7/69  نیانگیم

  .هستند دار معنی تفاوت فاقد درصد پنج احتمال سطح در آماري نظر از باشند می مشترك حرف یک داراي که هایی گینمیان ستون هر در. اند شده مقایسه دانکن دامنه چند آزمون با ها میانگین*
  

  خاك يشور بر ياریآب آب يشور و خاکپوش متقابل اثر
و  ياریآب آب يشورمتقابل  يمارهایت اثر 3 نمودار

 يمتریسانت 0-60اشباع خاك در عمق  عصارهبر  راخاکپوش 
 بـا  خـاك  اشـباع  عصاره يشور نیانگیم. دهد یم ننشاخاك 

شوري خـاك از   .ابدی یم شیافزا ياریآب آب يشور شیافزا
dS m-1 5/4 ياریآب آب يدر شور  dS m-12  بـه dS m 11 

ـ  شیافزا  dS m-18 ياریآب آب يدر شور تیمـار  در . ابـد ی یم
 يشور يمارهایت یدر تمامعصاره اشباع خاك  يشور شاهد
و شـفاف   یمشـک  یکیاز خاکپوش پالسـت  رشتیب ياریآب آب
 يشـور  شیافـزا  با همراهنکته قابل توجه آن است که . است
 يشـور  کـاهش  بـر  یکیپالسـت  خـاکپوش  اثرات ياریآب آب

 در یکیپالست خاکپوش یبخش اثر و شده شتریب خاك عصاره
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ـ  شیافزا خاك يشور کاهش بـا توجـه بـه رابطـه     . ابـد ی یم
 0-60اع خاك در عمـق  عصاره اشب يبا شور یعملکرد طالب

درصد عملکرد  2/7و کاهش ) يبخش بعد(خاك  يمتریسانت
 ،اشـباع  عصـاره  يشـور  متـر  بر منسیز یدس کی شیافز با

 يهـا  خـاکپوش  از اسـتفاده  بـا  یطالب عملکرد شیافزا درصد

 dS m-1 8و  6، 4، 2 ياریـ آب آب يهـا  يشـور  در یکیپالست
تیمـار  بـه   نسـبت درصـد   35و  21و 14، 10برابر با  بیبترت

کاهش مؤثر  با یکیپالست يها خاکپوش ،نیبنابرا. است شاهد
 اهـان یعملکرد گ ياریآب آب يشور برابردر  خاك يتر شور

 .بخشند یمرا بهبود  يتنش شور طیدر شرا را
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 وشخاکپ مختلف يمارهایت درخاك  يتریسانت 0-60عمق  درعصاره اشباع خاك  يبر شور ياریآب آب ياثر شور -3 نمودار

  
آستانه تحمل شوري و رابطه عملکرد طالبی با شوري 

  عصاره اشباع خاك
 طیشـرا  تحـت  خـاك  آب يبـه شـور   اهیـ گ پاسخ

 يبرا یمحل قاتیتحق نیمتفاوت است، بنابرا یطیمختلف مح
 قـات یتحق. است الزم يبه شور اهانیگ یمقاومت نسب نییتع

 عملکـرد  کاهش يادیز يها سال يبرا يا مزرعه و يا گلخانه
مشـکل  و اسـت  داده نشـان خـاك   يشـور  اثـر  در را اهانیگ

 يا که در آن تجمع امالح به اندازه یرا بصورت حالت يشور
ـ تعر ،گـردد  اهیکه موجب کاهش عملکرد گ ابدی شیافزا  فی

 بـه  اهـان یگ تیحساس سهیمقا يبرا ).1385 ،ماس( اند نموده
 و شـود  یمـ اسـتفاده   شـه یمنطقه ر يورش میانگین از ،يشور

. گـردد  یم انیب یاستاندارد شده و بصورت نسب اهیگ عملکرد
 )Yr( ینسـب  عملکـرد  بـه  )y(عملکـرد   لیتبدروش معمول 

 به )y(شور  و غیرت شور در حاال عملکرد میتقس از که بوده

ـ  یکمـ  اریاثـر بسـ   يکه شور یعملکرد در حالت بـر   ياثـر  ای
ـ آ یبدسـت مـ   نـدارد،  )ym( عملکرد  .)Yr=100×y/ym( دی

 سـاده  یخط تابعاز  يبه شورعملکرد گیاه  سخپا نییتع يبرا
در معادلـه  . اسـتفاده شـد   =b(ECe-ECt) Yr-100 بصورت

 شـه یعصاره اشباع خاك در منطقه رشـد ر  يشور ECeفوق 
آستانه تحمل بـه   ECtو ) يمتریسانت dS m-1 )60-0حسب 

کمتر از آن عملکرد کاهش نشـان   ياست که در شور يشور
 شیافـزا  يعملکـرد بـازا   درصد کـاهش  بیش bدهد و  نمی
ـ ا .باشد یم يشور آستانه حد از شیبخاك  يشور  رابطـه  نی
 يبـرا R2=0.72 ( Yr=117.6- 7.1XECe(ت بصور یخط

ــالب ــل یط ــگرد حاص ــودار ( دی ــ ؛)4نم ــه م ــوان یک ــرا ت  آن
این . کرد لیتبد  Yr=100- 7.1 X ( ECe - 2.48)بصورت

برابـر   یطالب اهیگ يآستانه تحمل به شور دهد یرابطه نشان م
 افـزایش  بـازاي و درصد کـاهش عملکـرد    dS m-1 48/2 با
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 يبنـد  طبقـه بـا توجـه بـه    . درصد است 1/7 با برابر شوري
 اهـان یگ ءجـز  یطالب ،)1985ماس، ( يبه شور اهانیتحمل گ

  )1385( یضـ یف. شـود  یم يطبقه بند يحساس به شور مهین
 را یطـالب  عملکـرد  کـاهش  درصد و يشور به تحمل آستانه

ــبترت ــد، 7/11 و dS m-1 27/2 بی ــاس درص  2/2) 1985( م
dS m-1  2012(و همکاران  نگیوآهدرصد و  3/7و (dS m-

 جـزء  را یطـالب  و انـد  درصـد گـزارش نمـوده    7/12و  7/2 1
  .اند کرده يبند طبقه يشور به متحمل مهین اهانیگ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رشد فصل يانتها در خاك يسانتمتر 0-60 عمق )ECe( يشور نیانگیبا م )Yr( ینسبعملکرد  رابطه – 4نمودار 
  

  نتایج کلی
بر  یکیپالست خاکپوشو  ياریآب آب يشور اثرات

عملکرد میـوه  صد در .شد دار یمعن عملکرد ياجزا وعملکرد 
پالستیکی شـفاف و مشـکی بترتیـب     خاکپوش در تیمارهاي

ــود  ــر تیمــار شــاهد ب ــیش از دو براب ــاي  .ب عملکــرد تیماره
دهد با  نشان می dS m-1 8و  6، 4، 2آبیاري هاي آب  شوري

 27عملکـرد بمیـزان    dS m-1 8به  2از شوري افزایش سطح 
  .یابد درصد کاهش می 77تا 

عـالوه بـر افـزایش عملکـرد     پالستیکی  خاکپوش
رسی محصول شد بطوریکه درصـد عملکـرد در   موجب زود

درصـد عملکـرد    82و  79، 25سه چین اول بترتیب برابر با 
. شفاف و مشکی بود خاکپوشتیمارهاي خاك لخت، کل در 

 در امالح تجمع کاهش عالوه یکیپالست خاکپوش يمارهایت
  .شدند موجب  وهیم یزودرسموحب  شهیر رشد منطقه

ـ بـر م  یکیپالسـت  خـاکپوش  و ياریبآ آب يشور اثرات  زانی
ـ  يمتریسـانت  0-60خاك در عمق  يشور بـا   ودار شـد   یمعن
ـ اخـ آب آبیاري  يشور شیافزا خـاك در   يشـور  نیتالف ب

 .افـت ی شیافزا لخت خاك با یکیپالست خاکپوش يمارهایت
پالسـتیکی موجـب کـاهش شـوري      خاکپوشبطور متوسط 

نسبت به خاك لخت بترتیـب   dS m-1 7و  4، 5/2، 2بمیزان 
ــوري ــاري   در ش ــاي آب آبی ــدند dS m-1 8و  6، 4، 2ه . ش

 6، 4، 2 آبخاك در تیمارهاي شـوري   0 -60شوري عمق 
و در  dS m-1 11و  8/8، 5/6، 5بترتیب برابر با  dS m-1 8 و

تیمارهاي خاك لخت، پوشش پالسـتیکی و شـفاف بترتیـب    
ـ  رابطـه  .حاصل شـد  dS m-1 2/6و 6، 9برابر با   درصـد  نیب
 بصـورت   )ECe(عصاره اشباع خاك  يشور و )Yr(  عملکرد

Yr=100-7.1X(ECe-2.48) )R2=0.72( ــل ــگرد حاص  دی
و  dS m-1 48/2برابـر بـا    يآسـتانه شـور   دهـد  یم نشان که
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 1/7 شـوري،  افـزایش  واحد هر بازاي عملکرد کاهش درصد
 خاکپوشحاصله استفاده از  جیبه نتا توجه با .شدبا میدرصد 

جهـت  . شود یم هیتوص يکاهش اثرات شور يبرا یکیپالست
ـ  شیو افـزا  خـاك  يفرار از درجه حرارت باال از حـد   شیب

اثـر   در رشـد  فصـل  اواخـر  در اكخـ تنفس  و حرات درجه
 محصول، شدن رس زود وجود با یکیپالست خاکپوش کاربرد
شود که در  در پایان توصیه می. گردد یم هیتوصبموقع  کشت

و بعـد  تحقیقات آتی میزان مصرف آب و رطوبت خاك قبل 
و درجـه حـرات    اکسید کـربن  دي میزان ،از هر نوبت آبیاري

همچنـین اثـر   . گیري شوند خاك در تیمارهاي مختلف اندازه
پالسـتیکی در روش   خـاکپوش شوري آب آبیاري همراه بـا  

  .ها بررسی شود اي در مزارع و گلخانه آبیاري قطره
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