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 Abstract 
 

Introduction  
Precipitation deficiency, its uneven spatio-temporal distribution, groundwater decline, and water loss in traditional irrigation 
systems, make it necessary to introduce appropriate solutions to improve the soils in arid areas. Meanwhile, the optimal use 
of rainfall, should be a priority in water-scarce areas. Achieving these objectives can be an effective factor in reduction of 
irrigation costs in planting projects in desert areas. The effect of these supplements on plant traits has been less studied. In 
this regard, the effect of Abyar and Absar irrigation supplements on the amount and duration of irrigation and soil properties 
of planting areas has been investigated. Therefore, this study investigates the efficiency of different concentrations of two 
irrigation supplements on some morphological characteristics (plant traits) of A. canescens in vitro conditions. 

Materials and Methods  
A completely randomized design with three treatments and three replications at concentrations of 1:1000, 1:2500 and 1:5000 
in a five-months period under greenhouse conditions. In addition, the structural and biomass traits of aerial and underside of 
A.canescens rootstocks were measured in different treatments. At the end of the research period and removal of seedlings 

from the soil, plant traits of aerial parts and subsurface, including; shoot length, shoot weight, shoot dry weight, and increase 
shoot height and root length, root weight and root dry weight were measured for each replication. The statistical analysis was 
performed by using Duncan test.  

Results and Discussion  

The results showed that the effect of supplements on root length and fresh and dry weight of the plant was not significant. 
Based on the results, the effect of supplements on root width was increasing and had a significant effect at 95% confidence 
level. the effect of supplements on the length, weight and dryness of the shoot was significant and increasing. However, the 
effect of supplements on increasing the height of the aerial part was significantly reduced at 95% confidence level. Overall, 
an increase in the concentration of the supplements showed a negative effect on the structural and biomass traits of aerial and 
species. Therefore, the use of irrigation supplements with low concentrations (1:1000 and 1:2500) for structural and biomass 
of A.canescens transplants is recommended in greenhouse conditions and before their transfer to the natural environment. 

Conclusion  

The use of Abyar & Absar, has negative effects on the structural and biomass traits of aerial parts and root of A. canescens. 
Also, it had a significant effect on root width only among root characteristics. The effect of supplements on the amount of 
root length and their wet and dry weight was not significant. The effect of supplements on the width, length, weight and 
dryness of the shoot was significant and increasing. It is suggested to investigate the effects of irrigation supplements on plant 
traits and characteristics of different species in different field conditions as well as other concentrations.  
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 Atriplexگونه  مورفولوژیکی خصوصياتو آبسار بر  آبيار ياريهاي آب  تأثير مکمل

canescens اي  گلخانه یطدر شرا 
 

4جهانتاب اسفندیار، 3آریان قاسمی یاسر، 2جعفری، محمد 1*نژاد مقیمی فیروزه
 

 
 رانیا تهران، ،دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی،دکتری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی آموخته دانش 1
 رانیا تهران، ،دانشگاه تهران ،یعیدانشکده منابع طب ،یمناطق خشک و کوهستان ایگروه اح استاد، 2
  رانیتهران، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق سازمان کشور، مراتع و هاجنگل قاتیتحق موسسه ابان،یب قاتیتحق بخش پژوهش، اریاستاد 3
 کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایرانگروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده  ار،یاستاد 4

 

  چکيده
و آبسار با  آبیار آبیاریِ هایمکمل ،راستا یندر هم. است شدهبرخوردار  ایویژه اهمیتآب در مناطق خشک از  یور  افزایش کارایی و بهرهامروزه بحث 
ها بر مقدار و دور  مکمل اینمطالعه در خصوص اثر استفاده از  یناگرچه چند. شده است یمناطق معرف یندر ا گیاهان آبیاریو دور  آبی نیازهدف کاهش 

 رو ایناز . تر مورد توجه قرار گرفته استکم گیاهی،   ها، بر صفات  مکمل یناثر ا یکشت، انجام گرفته است اما بررس های  عرصهخاک  یاتو خصوص یاریآب
در قالب طرح  Atriplex canescensگونه  گیاهی   صفاتو آبسار بر  بیارآ یاریآب های  های مختلف مکمل  غلظت تاثیر یپژوهش حاضر، با هدف بررس

 ینا برای. انجام گرفت ی،ا  گلخانه یطشرا درماهه   دوره پنج یک ی، برا1:2111و  1:2211، 1:1111 یها  و چهار تکرار با غلظت یماربا سه ت یتصادف کامالً
ها بر   نشان داد اثر مکمل یجنتا. شد یریگ  مختلف اندازه تیمارهای، در A.canescens های  یهپا یرینو ز ییهوا    اندام  یوماسو ب یساختار    منظور، صفات

تر و   ها بر طول، وزن  اثر مکمل. داشت( پنج درصدسطح  در) افزایشیاثر معنادار و  ریشهبر عرض  ولیمعنادار نبود  گیاه،تر و خشک    و وزن   یشهطول ر
ها،   غلظت مکمل یشدر مجموع، افزا. داشت یاثر کاهش پنج درصددر سطح  یی،هوا   ارتفاع اندام یشبر افزا یبود ول یشیمعنادار و افزا ،هوایی   اندامخشک 

و آبسار با  یارآب یاریآب یها  استفاده از مکمل رو، یناز ا. داد نشان A.canescensگونه  یرینو ز ییهوا   اندام تودة زیو  یدر صفات ساختار یمنف یرتاث
ها به و قبل از انتقال آن ای  گلخانه شرایط، در A.canescens ینشاءها تودة زیو  یساختار   بهبود صفات ی، برا(1:2211و  1:1111)کم  یها  غلظت
 .شود  یم یهتوص طبیعی  عرصه 
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 مقدمه -1

، یابانیرشد در مناطق خشک و ب ةعامل محدودکنند ینتر مهم
مقدار بارندگی کم و . (Chen et al., 2014)منابع آب است 

 هدررفت و تلفات آب در، های آب زیرزمینی  افت سفرهنامنظم، 
 یآورد که معرف  وجود میسنتی، این الزام را به های آبیاری  سیستم

مناطق خشک و  یها مناسب با هدف اصالح خاک یراهکارها
در  یدبا ی،از نزوالت آسمان یو استفاده مطلوب و حداکثر یابانیب

در  یعامل مؤثر تواند یامر، م ینتحقق ا. یردقرار گ یتاولو
در  یاریآب یها  ینهها خصوصاً هز  ینهو کاهش هز یتموفق
در . (Jafari, 2016) باشد یابانیمناطق ب یکار نهال یها طرح

ین آب، یپتانسیل پاحل کلیدی برای برطرف کردن  گذشته، راه
امروزه با توجه به افزایش مطالبات اجتماعی . آبیاری بوده است
ریزی مدیریت آبیاری   های تحقیقاتی برای برنامه  آب، اجرای برنامه

تواند منجر به  که می یهای از جمله راه. مناسب، ضروری است
مصرف آب گردد؛ کاربرد  ییکارا یبیاری و ارتقاافزایش راندمان آ

 کننده  اصالح مواد از گیاهی، استفاده  مالچ از استفاده سبز، کود

 Sharaf El)است ... تورب، ورمیکوالیت، بنتونیت، پرلیت و  نظیر؛

Din and Shaltout, 1985) .یکی از  ،گیاه ۀریش ۀتوسع
 یاریآب یریتمد یرتحت تأث یعیصورت طب  هایی است که به ویژگی
 ییهوا   اندامرشد و عملکرد . از آن قرار دارد یناش یها  و تنش

در مراحل مختلف رشد  یاهگ یشۀر یتو فعال یعاز توز ی، بازتابیاهگ
کشت شده، از نظر  یاهانگ یشۀر ۀتوسع ی، چگونگینبنابرا. است
منجر به جذب آب و  یها  یتگسترش و فعال یت،وضع

 ,Mengal)مهم است  یارمحصول، بس ید، در تولییعناصرغذا

1983; Laboski et al., 1998). های  خشکی از جمله تنش
آوری را بر رشد گیاه و   محیطی است که آثار مخرب و زیان

 بررسی. (Rotein et al., 2002)کند  زراعی وارد می  محصوالت

 و تر وزن حجم، نشان از کاهش ،یشنآو یاهگ بر خشکی تنش اثر
داشت  کامل، یاریآب یمارت با یسهدر مقا یشهر خشک و طول

(Babayi et al., 2008) .و کم یاریآب کامل، آبیاری اثر بررسی 
 در را یشهر طول کاهش ،یفلفل  نعناع یاهبر گ یاریآب انجام عدم

برخی . (Alkire et al., 1993)داد  ، نشانیآب  تنش یطشرا
 تواند یم ،برای گیاهغذایی  که وجود عناصر اند هنشان داد تحقیقات

. (Hamai, 2002)دهد  یشتنش افزا یطرا در شرا یاهمقاومت گ
 مصرف برای افزایش کمی و کیفی محصول  امروزه عناصر کم

. ها، مورد ابهام استمصرف آنة ولی زمان و نحو ،شود توصیه می
(Yarnia et al., 2007) .مناسب عناصر حاصلخیز در  ۀوجود دامن

تواند مقاومت گیاه را در برابر عوامل مخرب و  می ،دسترس گیاه
 Saeed Afkham) افزایش دهد ،نامطلوب محیطی و اکولوژیکی

Shoara, 2009) .با الهام  ،و آبسار های آبیار ساخت مکمل ةاید
و  یهها، از تجز  مکمل ینا. ند شکل گرفتیگرفتن از این فرآ

اند که در   شده یه، تهیمقاوم به خشک یاهانگ یبرخ ةعصار یلتحل
آن  یعیاز شکل طب یریآن با الگوگ یادامه، اقدام به ساخت صنعت

 ینا ةبر اساس اطالعات ارائه شده توسط شرکت سازند. است شده
، منجر به کاهش مصرف آب یارمحصول، استفاده از مکمل آب

استفاده  یگرد یایاز مزا. شود  یدرصد م 41تا  12 یزانبه م یاریآب
کاهش  یاری،مصرف آب آب ییجو    بر صرفهمکمل، عالوه یناز ا
 یاستخراج، حمل و نقل، کارگر یلاز قب یاریمختلف آب یها  ینههز
استفاده از مکمل آبسار، منجر به  ینچن هم. آالت است  ینماش و

از . شود  یدرصد م 31تا  12 یزانبه م یاریکاهش مصرف آب آب
 یشافزا یزدها و نآن، کاهش مصرف انواع کو یگرد یایمزا

درآمد  یشدرصد و افزا 31تا  11 یزانراندمان محصول به م
توان در انواع کشت یمکمل، م یناز ا. است یدکنندگانتول

ها   ها و نهالستان  خزانه ی،ا  گلخانه  کشت ی،باغ ی،زراع  محصوالت
 1:1111ها با نسبت اختالط   مکمل یناستفاده از ا. استفاده نمود

با احتساب کاهش  1:11111تا ( آب یترل 1111مکمل با  یترل یک)
 یاریفاصله زمان آب یشبا افزا یاو  یاریمصرف آب در هر نوبت آب

 Research and Studies Institute of)شود   یانجام م

Ayandeh Shargh, 2011) .ارتباط با نقش استفاده از  در
 ۀبه مطالعتوان  های آبیار و آبسار بر خصوصیات گیاه، می مکمل

 Saeed)های آب آبیاری   مدیریت منابع آب با استفاده از مکمل

Afkham Shoara, 2009) ،که پژوهش مذکور نتایج . اشاره نمود
تواند   یها، م  مکمل ینکه استفاده از اشان داد ن یونجه انجام شدبر 
درصد،  22را کاهش دهد و تا  یاهگ یدرصد، آب مصرف 31تا 
استفاده از  بررسی. عملکرد را به همراه داشته باشد یشافزا

 Saeed) یدارها در توسعه پا  و نقش آن یاریآب آب یها  مکمل

Afkham Shoara and Saeed Afkham Shoara, 2012) ،
عنوان راهکاری برای کاهش   ههای آبیاری را ب  مکمل استفاده از

تلف مخ یها  مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری در بخش
 مکمل غلظت یشافزا که با  ای  گونه  به. نمودند ی، معرفیکشاورز

 گونه( ساقه) هوایی   اندامو  (یشهر) یریناندام ز رشد یار،آب
Atriplex canesence مواد یشافزا امر، ینا دلیل. یافت یشافزا 

 هایغلظت به نسبت تریشهای بغلظت در یارآب مکمل در ییغذا  

 کاربرد البته .(Aghakhani et al., 2010) آن ذکر شد ترکم

 یاهان،گ داشت و کاشت مراحل طول در غذایی عناصر صحیح

 .(Omidbigi, 2006) دارد عملکرد یشافزا در یاساس نقش
با آب، کود  یشآزماطولی گیاهان مورد  تغییرات رشد ۀمقایس

در  یاریدرصد کاهش آب آب 22 یطدر شرا یارشاهد و مکمل آب
 یچو ق یپلکستاغ، آتر ۀدر سه گون یابانیمناطق ب های ینهالکار

 42 ،تاغ ۀدر مورد گون. افزایش رشد طولی سه گونه را نشان داد
متر شاهد، در مورد  سانتی 24نسبت به ( مکمل آبیار)متر  سانتی

 23نسبت به ( یارمکمل آب) متر یسانت 41 یپلکسآتر ۀگون
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( یارمکمل آب) متر یسانت 20 یچق ۀشاهد و در مورد گون متر یسانت
 یرتأث یبررس. نشان داد یششاهد، افزا متر یسانت 21نسبت به 

در  A.canescens یو آبسار بر رشد طول یارآب یاریآب یها  مکمل
اثر ها،   آباد فردوس، نشان داد که استفاده از مکمل  یممراتع ابراه

به کاهش  منجر ینچن همداشته و  یاهبر ارتفاع گ یدار مثبت  یمعن
 Baghi & Saeed)است  شده یدراندمان تول یشو افزا یاریآب آب

Afkham Shoara, 2014). کلی با توجه به قرارگیری  طور  هب
 چنین همایران بر روی کمربند خشک با میانگین بارندگی کم و 

های آب   شدید سفره  های آبیاری سنتی و افت  استفاده از سیستم
 یشو نواحی، ضرورت توجه به افزا زیرزمینی در غالب مناطق

زیست و   طبیعی، محیط  منابع یها آب در بخش یور  و بهره ییکارا
راستا،  یندر هم. رسد  ینظر مبه یضرور یشاز پ یشکشاورزی، ب

که  یو آبسار به شرط یارمانند آب یاریآب یها استفاده از مکمل
عنوان   توانند به  یباشند، م یطیمح  یستاز اثرات سوء ز یعار
حاضر  یقدر تحق رو،ایناز . کار گرفته شوندمناسب، به یها  ینهگز

ار و آبسار باعث یآب یاریآب هایمکملاست که  ینفرض بر ا
گونه ( یاهیگ   صفات) یکیخصوصیات مورفولوژ یبرخ افزایش

A.canescens پژوهش حاضر بر این است که کارایی . شود می
ار و آبسار بر برخی یآبیاری آبهای مختلف دو مکمل   غلظت

 در A.canescensگونه ( یاهیگ   صفات) یکیورفولوژخصوصیات م
 .را مورد بررسی قرار دهد یشگاهیآزما یطشرا

 

 ها مواد و روش -2

Atriplex canescens پایهچند ساله و معموالً دو  ایبوته گیاهی 
. قرار دارد گیاهدو  رویطور مجزا  نر و ماده آن به هایاست که گل

 آتریپلکس شود می یافتاز مناطق  بعضیدر  نیزآن  پایۀانواع تک 
 دارای آتریپلکسجنس  عمومیبر مشخصات  کانسنس عالوه

. نمایدمی متمایزجنس  این های گونه سایراست که آن را از  صفاتی
. فشرده قرار دارند هایکوچک که در خوشه مادة هایاز جمله گل

. است که دوبراکته از پهلو به آن متصل است مادگی دارایگل فقط 
آن  میوهاز وسط شکاف برداشته و  میوه رسیدنها هنگام  برکته این

انجام  جهت (.Dehdari et al., 2008)رسد میچهار بال به نظر 
 ینا. استفاده شد و آبسار آبیار یاریآب هایحاضر از مکمل یقتحق

 یمقاوم به خشک یاهانگ یبرخ ةعصار یلو تحل یهها از تجز مکمل
 یریآن با الگوگ یکه در ادامه اقدام به ساخت صنعت اندشده یهته

اساس اطالعات ارائه شده  بر. است شدهآن  یعیاز شکل طب
منجر  یارآب مکملمحصول استفاده از  ینتوسط شرکت سازنده ا

. شود میدرصد  41تا  12  یزانبه م یاریبه کاهش مصرف آب آب
 جوییمکمل عالوه بر صرفه ایناستفاده از  دیگر مزایایاز 

 قبیلاز  آبیاریمختلف  هایهزینهکاهش  آبیاری،مصرف آب 
 مزایایاز . آالت است ماشین و کارگریاستخراج، حمل و نقل، 

و  دیگر کودهایمکمل کاهش مصرف انواع  ایناستفاده از  دیگر
 افزایشدرصد و  31تا  11 میزانراندمان محصول به  افزایش نیز

 Research and Studies Institute) است تولیدکنندگاندرآمد 

of Ayandeh Shargh, 2011.)  پژوهش حاضر به منظور کارایی
 یو آبسار، بر برخ آبیار یاریهای مختلف دو مکمل آب  غلظت

 در A.canescensگونه ( گیاهی   صفات) یکیخصوصیات مورفولوژ
گلخانه  پژوهش در ینا. انجام شد یشگاهیآزما یطشرا

 یسپرد یمناطق خشک و کوهستان یاءگروه اح یاهیگ  یزیولوژیف
 ید یتدانشگاه تهران از مرداد لغا یعیطب   و منابع یکشاورز
به ( چهار تکرار)بستر کاشت با چهار کرت . به اجرا در آمد 1302
و  یمارت یتعنوان سا  ، به(متر یسانت 31× متر 2/1× متر 3)ابعاد 

، پر شد یها، با خاک زراع  از کرت یکهر . گرفته شد نظردرشاهد 
 ییدوتا های  یفدر رد هادر داخل آن A.canescens های  شاءو ن

سن   اندازه و هم  در مجموع، در هر کرت، چهار نشاء هم. شدکشت 
کامل، منظور استقرار   به .شدبودند، کشت  یزشناسنامه ن یکه دارا

از  بعد. ماه صورت گرفت   یکها به مدت   نشاء یاریمراقبت و آب
سطوح  یرتأث یابیجهت ارزها،   از استقرار کامل نشاء ینانحصول اطم

 یاری، آبگیاهی   صفات، بر (و آبسار یارآب) یاریآب یها مختلف مکمل
با  یمارها در سه ت  با اضافه کردن مکمل یانروز در م یکصورت   به

 1:2211، (آب یترل 1111مکمل با  یترل یک) 1:1111 یها  غلظت
مکمل با  یترل یک)1:2111و ( آب یترل 2211مکمل با  یترل یک)

 ضمن. یافتماه ادامه    مدت پنجبهدر چهار تکرار ( آب یترل 2111
 یشخاک آزما   یها  یژگیعناصر و و یمارها،قبل از اعمال ت که،این  

اتاق  یها در دما خاک یشگاه،به آزما هاپس از انتقال نمونه. شد
 یریگ اندازه یداده شد و برا عبور متری میلیخشک و از الک دو 

 pHبا دستگاه  یدیتهاس. شدند سازی یرهمورد نظر ذخ یپارامترها

متر، بافت خاک به  ECبا دستگاه  یکیالکتر یتهدا یتقابل متر،
خاک به روش  ظاهریوزن مخصوص  هیدرومتری،روش 
و بلک، آهک کل با روش  یبه روش والک یآل ةماد ای، کلوخه

مقدار ازت کل به روش کجدال، فسفر قابل دسترس به  لسیمتری،ک
 امونیومبا استات  گیری عصارهکل به روش  یمروش اولسن، پتاس

با  یریگ عصاره یزیمو من یمکلس فتومتر،فلیمنرمال و قرائت با 
 از بعد .شدند گیری اندازه Na- EDTAبا  یتراسیونو ت یوماستات آمون

   ها از خاک، صفات  پژوهش و خارج کردن نهال زمان ةاتمام دور
خشک    وزن یی،تر اندام هوا  وزن  یی،هوا       شامل؛ طول اندام ها،  یهپا

عرض  یشه،و طول ر ییهوا   ارتفاع اندام یشو افزا ییاندام هوا
شد  یریگ اندازه یشهخشک ر   و وزن یشهتر ر  وزن  یشه،ر
(Driessche et al., 2003). طرح کامالً یهبر پا یقتحق این 

ها با آزمون   داده یفراوان یعتوز بودن   نرمال. ، اجرا شدیتصادف
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ها به روش  یانگینم ۀیسمقا. انجام شد 1یرنوفاسم-کلموگراف
 SPSSافزار  ها با نرم داده تحلیلو  تجزیه میتما. دانکن انجام شد

بستر  سازیآماده ۀاز مرحل تصاویری 1شکل . انجام شد 22 ۀنسخ
 .دهد مینشان  گیاهی هایداشت و برداشت نمونه  کاشت،  کاشت،

 

 
نگهداري و برداشت   کاشت،  سازي بستر کاشت،آماده -1شکل 

 هاي گياهینمونه

Figure 1- preparation of planting bed, planting, maintenance 
and harvesting of plant samples 

 

 و بحث نتایج -3
 1 در جدول یش،خاک مورد آزما یمیاییو ش فیزیکی یاتخصوص

آب مورد استفاده  یها  مکمل یمیاییش یاتخصوص. ارائه شده است
 .است شدهارائه  2 در جدول یزن
 

 خاک مورد مطالعهفيزیکی و شيميایی خصوصيات  -1 جدول

Table 1– Chemical and physical characteristics of the studied 

soil  

 خاکمقدار خصوصیات  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

  یلتیس یلوم بافت

 26 (درصد)رس 

 22 (درصد) یلتس

 54 (درصد)شن 

g/cm) یوزن مخصوص ظاهر
3) 1.26 

dsm) یکیالکتر  تیهدا
-1) 0.4 

 7.41 تهیدیاس

 0.8 (درصد) یآل   ماده

 0.03 (درصد) تروژنین

 24.63 (ppm)فسفر 

 6.02 (ppm) میپتاس

 11.6 (درصد)آهک 

 

                                                
1 Kolmogorov–Smirnov test 

 آب مورد استفاده يها  مکمل يمياییش ياتخصوص -2 جدول

Table 2– Chemical propertis of water Supplements used 

 آبسار آبیار فاکتور

 10.3 10.5 یدیتهاس

 262 269 (متر  یسانت/ موهس  یلیم)  یشور

 576 136 (یترل/ واالن یاک  یلیم) یزیممن

 0 0 (یترل/ گرم  یلیم)  یمکلس

 15000 9000 (یترل/ گرم  یلیم)  یمسد

 5.85 0 (یترل/ گرم  یلیم) ازت 

 370000 420000 (ppm) یمپتاس

 12.82 26.33 (ppm)فسفر

 
 ریتحت تاث یاهیگ   صفات انسیوار هیحاصل از تجز جینتا
 جینتا. شده است ارائه 4و  3 در جدول آبسار، و اریآب یها  مکمل

 یو آبسار، بر تمام اریآب یها استفاده از مکمل اثرنشان داد که 
درسطح پنج درصد  شهیو عرض ر ییهوا   اندام یها  یژگیو

(12/1>p)  آبسار ماریداد که ت نشان جینتا (.4جدول )معنادار بود 
 در اریآب ماریو ت یدرصد 22 شیسبب افزا ،1:1111 غلظت در

 ییهوا   طول اندام یدرصد 2/10سبب کاهش  ،1:2111غلظت 
 طول اندام اندازهبر  مذکور، یمارهایاما در مجموع، اثر ت ،شد

 (.1 شکل) بود یشیافزا ،ییهوا

ر وزن خشک تیمارها بنتایج مقایسه میانگین اثرات 

دار بر وزن  ااثر معن، تیماردو  نشان داد که هر، هوایی   اندام

تیمار آبسار در دو (. p<50/5)  هوایی داشت   خشک اندام

 معنادار سبب افزایش، 005055 و 000555سطح 

 (50/5>p) 9/99  هوایی    خشک اندام   درصدی وزن 95و

، ولی افزایش غلظت آن، اثر معکوس بر نسبت به شاهد شد

برای مکمل آبیار این روند . هوایی داشت   وزن خشک اندام

 ،000555در سطح  ای که مکمل آبیار  گونه  به. نیز وجود دارد

 هوایی شد   خشک اندام  درصدی وزن 8/52سبب کاهش 

 (.5شکل)

خشک اندام   همانند وزن  نیز هوایی    تر اندام  وزن  تغییرات
تر   ها، وزن  غلظت مکمل یشچه مسلم است با افزا آن. بود هوایی  

 ۀیسمقا یجنتا (.3 شکل)را نشان داد  یروند کاهش ییواه  اندام 
 یشمختلف بر افزا یها  و آبسار در غلظت یاراثرات آب یانگینم

و آبسار  یارآب یمارهایت ینشان داد که تمام ها  پایه یطول ارتفاع
نسبت به شاهد  ها  پایهارتفاع  افزایش معناداری سبب کاهش سطح 

و آبسار با  1:1111با غلظت  یارآب یمارهایکه ت  یطور  به. شد
 02و  21) یرتأث ینترو کم ینتریشب یبترت  به 1:1111غلظت 

داشت  یاهگ یارتفاع طول یشرا در کاهش معنادار، افزا( درصد
 (.4 شکل)

نشان  یشه،ر عرضبر  تیمارهااثرات  یانگینم یسۀمقا یجنتا
، در سطح پنج 1:2211و 1:1111 یها آبسار با غلظت یمارداد که ت
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آبسار در  یمارت. داشت یشهر عرضاثر معنادار بر ( p<12/1)درصد 
 21معنادار  یشسبب افزا یببه ترت ،1:2211و  1:1111دو سطح 

 یشنسبت به شاهد شد اگرچه افزا ریشهعرض  یدرصد 42و 
 یروند برا ینا. داشت یشهغلظت آن، اثر معکوس بر عرض ر

 (.2شکل )وجود دارد  یزن یارمکمل آب
مذکور، در بین های   نتایج نشان داد استفاده از مکمل

اثر معنادار ، تنها بر عرض ریشه، (ریشه)زیرین   های اندام  ویژگی
ها، بر مقدار   اثر مکمل. ها شد  داشت و موجب افزایش عرض ریشه

 ها، بر  اثر مکمل. تر و خشک آنها، معنادار نبود  ها و وزن  طول ریشه
 افزایشی، معنادار و هوایی   تر و خشک اندام   عرض، طول، وزن

در . است یکاهش هوایی،   ارتفاع اندام یشبر افزا یاست ول
 یدر صفات ساختار یمنف تأثیرها،   غلظت مکمل یشمجموع، افزا

. داد نشان، A.canescensگونه  یرینو ز هوایی   اندام تودة زیو 
با مکمل آبسار بر  یاریآب یرتأث ۀمطالع یجحاصل با نتا های  یافته

در این . ، مغایرت دارند(Shojaei et al., 2017) یرشد ارزن وحش
با کاهش میزان  ۀ ارزن وحشیریش ارتباط گزارش شد که رشد

مکمل چنین بیان شد که  هم. غلظت مکمل آبیاری کاهش یافت
های   اندامبهترین غلظت از نظر افزایش طول کم، آبیار با غلظت 

 .بود یپلکسآتر گونۀدر زیرین  هوایی و
و آبسار با  یارآب یاریآب یها  استفاده از مکمل رو، ینا از
 یساختار  بهبود صفات ی، برا(1:2211و  1:1111)کم  یها  غلظت

و قبل  ای  گلخانه شرایط، در A.canescens ینشاءها تودة زیو 
 یقتحق نتایج .شود  یم یهتوص طبیعی   ۀها به عرصاز انتقال آن

و آبسار، سبب کاهش  یارآب یمارهایت یحاضر نشان داد که تمام
که   یطور  به. نسبت به شاهد شد ها  پایهارتفاع  افزایشمعنادار 

 1:1111و آبسار با غلظت  1:1111با غلظت  یارآب یمارهایت
را در کاهش ( درصد 02و  21) یرتأث ینترو کم ینتریشب یبترت  به

در همین . افزایش ارتفاع طولی گیاه داشت ،(p<12/1)ار معناد
های آبیار و آبسار در  اظهار داشت مکمل Nouri( 2016)راستا، 

در  گیاهیصفات ترین تأثیر مثبت را بر  ها کممقایسه با هیدروژل
 .دارد (Citrullus colocynthis)هندوانۀ ابوجهل  گیاه

حاکی از کاهش طوری که ذکر شد نتایج تحقیق حاضر  همان
های آبیار و آبسار ها در اثر استفاده از مکملمعنادار ارتفاع پایه

 Baghi and Saeedنسبت به تیمار شاهد بود این نتایج با نتایج

Afkham Shoara (2014)  ندارد خوانیهم. 
Baghi and Saeed Afkham Shoara (2014)  مطالعهدر

ار و آبسار بر رشد یآب یاریآب یهامکمل یرتأث یبا عنوان بررس یا
 ۀمطالع ((Atriplex canescensپلکس کانسنس یاه آتریگ یطول

 دندنمو گزارشآباد شهرستان فردوس،  میمراتع ابراه یمورد
داشته و  اهیبر ارتفاع گ یها اثر معنادار مثبت استفاده از مکمل

شده  دیراندمان تول شیو افزا یاریچنین منجر به کاهش آب آب هم
 اهانیگ یرشد طول راتییتغ ۀسیمقا یبه بررس یقیدر تحق .است
درصد  22 طیدر شرا اریبا آب، کود شاهد و مکمل آب شیزماآمورد 

در سه گونه  یابانیمناطق ب یها یکار در نهال یاریکاهش آب آب
رشد  شیافزا جینتا. ه شدپرداخت چیو ق پلکسیتاغ، آتر یاهیگ

 طوری به ؛نشان داد اریمکمل آب یریکارگ هسه گونه را با ب یطول
نسبت به ( اریمکمل آب) متر یسانت 42تاغ  یاهیکه در مورد گونه گ

متر  یسانت 41 پلکسیآتر یاهیشاهد، در مورد گونه گ متر یسانت 24
 یاهیدر مورد گونه گمتر شاهد و  یسانت 23نسبت به ( اریمکمل آب)
متر شاهد  یسانت 21نسبت به ( اریمکمل آب)متر  یسانت 20چ یق

از اثر معنادار و  یحاضر حاک یقتحق یجنتا. ش نشان دادیافزا
و  تر  عرض، طول، وزن  و آبسار بر یارآب یها  مکمل یشیافزا

 .باشدمی A.canescensگونه  ییهوا  خشک اندام 

 

 آبياري هاي  مکمل تأثيرتحت  A.canescensگونه  ریشه يها  یژگیو یانسوار   یهتجز -3 جدول

Table 3– Analysis of variance of root characteristics of A. canescens under the irrigation supplements 

 یمعنادار F ن مربعاتیانگیم یدرجه آزاد مجموع مربعات راتییمنبع تغ

  شهیطول ر

 

138.857 6 23.143 1.148 0.37
 n.s

 

423.250 21 20.155 - - 

562.107 27 - - - 

 شهیخشک ر  وزن

37.178 6 6.196 1.765 0.155
 n.s

 

73.741 21 3.511 - - 

110.919 27 - - - 

 شهیتر ر  وزن

78.630 6 13.105 1.236 0.238
 ns

 

222.595 21 10.6 -- - 

301.225 27 - - - 

 شهیر عرض

206.041 6 34.340 2.496 0.056
* 

288.971 21 13.758 - - 

494.958 27 - - - 
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 ياريآب يها  مکمل يرتحت تأث A.canescensگونه  هوایی   اندام يها  یژگیو یانسوار یهتجز -7جدول

Table 4– Analysis of variance of shoot characteristics of A. canescens under the irrigation supplements 

 یدارامعن F مربعات نیانگیم درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 ییهوا   اندامطول 

2150.857 6 358.476 4.152 0.007
* 

1813.250 21 86.345 - - 

3964.107 27 - - - 

 ییهوا   اندامخشک   وزن

12304.933 6 2050.822 3.321 0.019
* 

12966.859 21 617.469 - - 

25271.792 27 - - - 

 ییهوا   اندامتر   وزن

17468.796 6 2911.466 2.616 0.047
* 

23374.541 21 1113.073 - - 

40843.337 27 - - - 

 ارتفاع شیافزا

42045.929 6 7007.655 3.234 0.021
*
 

 

455.05.757 21 2166.941 - - 

87551.868 27 - - - 

 

 
 (دار استدهنده عدم تفاوت معنانشان مشترک حروف) هوایی   انداممختلف، بر طول هاي   غلظتآبيار و آبسار در هاي   مکمل اثر -1شکل

Figure 1- The effect of Abyar and Absar Supplements with different concentrations on the shoot length (Common letters indicate no 

significant difference) 

 

 
 (دهنده عدم تفاوت معنادار استحروف مشترک نشان) هوایی   اندامتر  مختلف، بر وزن يها  و آبسار در غلظت يارآب يها  مکملاثر  -2 شکل

Figure 2- The effect of Abyar and Absar Supplements in different concentrations on Wet shoot weight (Common letters indicate no 

significant difference) 
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دهنده عدم تفاوت معنادار حروف مشترک نشان) هوایی   اندامارتفاع  یشبر افزا مختلف، يها  و آبسار در غلظت يارآب يها  اثر مکمل -3 شکل

 (است

Figure 3- The effect of Abyar and Absar Supplements in different concentrations on Increase the height (Common letters indicate no 

significant difference) 

 

 
 

 (است دهنده عدم تفاوت معنادارنشان مشترک حروف)مختلف، بر عرض ریشه هاي   آبيار و آبسار در غلظتهاي   مکمل اثر -7 شکل

Figure 4- The effect of Abyar and Absar Supplements with different concentrations on the Root width (Common letters indicate no 

significant difference) 
 

 ییایمیها فرمول شمکمل ینا تهیۀکه جهت ساخت و  جاییاز آن
از  یمناسب ۀدامن ین،است؛ بنابرا شدهاهان استفاده یگ یهاعصاره

شود میدهد که باعث یاه قرار میز در دسترس گیصلخعناصر حا
اه را در یو مقاومت گ برخوردار باشد مناسبی شادابیاز رشد و  گیاه

ش یافزا یکیو اکولوژ یطیبرابر عوامل مخرب و نامطلوب مح

 یقی،در تحق(. Saeed Afkham Shoara, 2009)دهد می
Saeed Afkham Shoara and Saeed Afkham Shoara 

 ترکیباتی دارایو آبسار  آبیار هایاظهار داشتند مکمل (2012)
و  یاهگ یها تر رطوبت در اندامیشب یهستند که منجر به ماندگار

ها  مکمل یناستفاده از ا یعنی شود؛ یآن م یو قطر یرشد طول
در  تر یامکان نگهداشت آب به مدت طوالن یاریهمراه با آب

 تر یطوالن یشکه باعث افزا کند یرا فراهم م یاهگ یها اندام

 Saeed. شود یآب م ینهو هز یزانکاهش م یجهو در نت یاریآب

Afkham Shoara (2015) هایاظهار داشتند اثربخش مکمل 
طق مختلف ادر من باغیو  زراعیو آبسار در مورد محصوالت  آبیار

و  بررسید مورد توانمیآب کم هایدر استانخصوص  بهکشور 
 نوین روشیعنوان  بهها مکمل ینو استفاده از ا گیردمحاسبه قرار 

 افزایش نیزآب و  کارایی افزایشتر از آب و بیش وریدر بهره
 . فته شودرکار گمحصول به

 بیان توان میق حاضر یتحق یها  افتهیبا توجه به  یکل طوربه
 یاثرات منف یو آبسار دارا آبیار آبیاریداشت استفاده از دو مکمل 

گونه  یرینو ز ییهوا  اندام  تودة زیو  یصفات ساختار در

A.canescens جهت  شود می یشنهاداساس، پ ینبر هم. نشان داد
 رویو آبسار بر  آبیار هایتر اثرات مکملبیشو شناخت  بررسی
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  43                                                                                    ... گونه  خصوصيات مورفولوژیکیبر  آبسارو  آبيارهاي آبياري   تأثير مکمل 

-گونه گیاهی خصوصیاتها بر مکمل ایناثرات  گیاهی،صفات 

 یرسا چنین همو  ای عرصهمزرعه و  یطمختلف در شرا های
 .گیردقرار  آزمایشو  بررسیها مورد  مکمل این هایغلظت

 

 گيري نتيجه -7

ش مقاومت یجهت افزا یمواد مختلف یتکنولوژ شرفتیپ با امروزه
. اندشده یکاربرد یطیمح هایدها و تنشیاهان در قبال تهدیگ
هستند که الزم است جهت  یاریآب یهان مواد مکملیاز ا یکی

 ینهم در .رندیران مورد مطالعه قرار گیشدن آن در ا یکاربرد
های مختلف   کارایی غلظت یراستا پژوهش حاضر با هدف بررس

گونه  گیاهی   صفاتو آبسار بر  آبیار یاریدو مکمل آب

A.canescens نشان داد استفاده از  یجنتا. انجام گرفت
، تنها (یشهر) یرینز   اندام های  یژگیو یندر ب مذکور، یها  مکمل

 ها  یشهعرض ر یشو موجب افزا داشتاثر معنادار  یشه،بر عرض ر
تر و خشک آنها،   و وزن ها  یشهها، بر مقدار طول ر  اثر مکمل. شد

تر   ها، بر عرض، طول، وزن  نشان داد اثر مکمل یجنتا. معنادار نبود
 افزایشبر  ولیاست  افزایشی، معنادار و هوایی   اندامو خشک 

غلظت  یشدر مجموع، افزا. است کاهشی هوایی،  ارتفاع اندام 
و  هوایی   اندام تودة زیو  یدر صفات ساختار یمنف یرها، تأث  مکمل

 .نشان داد A.canescensگونه  یرینز

 

 نابع م
انتشارات . دارویی گیاهان فراوری رویکردهای(. 1302). ر امیدبیگی،

 .رضویآستان قدس 
 .ر جباری،و ، .ع.س ثانوی،، مدرس .م دهقی، امینی، .ک بابایی،

 پرولین میزان مورفولوژیک،بر صفات  خشکیاثر تانش  (.1300)
 ۀفصلنام.  (.Thymus vulgaris L)آویشندر  تیمولو درصد 

، (2)22، ایرانو معطر  دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی علمی
230-221 . 

 آبیاری هایمکمل تأثیر (.1303) .ر.افخم شعار، م سعیدو ، .س باقی،
 طالعۀم)  Atriplex canesenceطولیو آبسار بر رشد  آبیار

 نامۀپایان(. آباد شهرستان فردوسابراهیممرتع : موردی
 .بیرجنددانشگاه ارشد،  کارشناسی

 خصوصیاتخاک بر  ةکنندسوپرجاذب و نرم تأثیر. (1300) .م جعفری،
گناباد و : موردی ۀمطالع) بیابانیمناطق  گیاهیخاک و پوشش 

  .فحهص 311، یرانعلوم ا یمل یادبن یمعاونت علم(. سمنان
 آبیاری ملی کمیتهانتشارات . شوریبه  گیاهواکنش  (.1302) .، م حمایی

 .فحهص 20 زهکشی،و 
اثر  (.1300). ع طویلی،و ، .ف یان،، همدان.م ی،، جعفر.س دهداری،

 خصوصیات بر canescens Atriplex یوهعصاره برگ و م یآللوپات
، (4)21 ،پژوهش و سازندگی .Salsola rigida بذر زنیجوانه
142-121 . 

 هایبر شاخص مرتعی گیاهان تأثیر. (1300). ر.م شعرا، افخم سعید
 .دانشگاه تهران دکتری، رسالۀخاک،  کیفیت

استفاده از : وریو بهره آبیاری، آب (.1302) .ر.م افخم شعرا، سعید
کاهش مصرف آب  برای جدیدیروش  آبیاری هایمکمل

و  آبیاری ملی ةکنگر. آبیاری وریبهره افزایشو  کشاورزی
 .تهران زهکشی،

استفاده از (. 1301. )افخم شعرا، ف سعیدو ، .ر.افخم شعرا، م سعید
اولین . پایدار ۀهای آب آبیاری و نقش آنها در توسعمکمل

 ۀپژوهشکد، پایدارهکارهای دستیابی به توسعه کنفرانس ملی را

 .سوانح طبیعی
با مکمل آبسار بر  آبیاری تأثیر (.1302) .م جعفری، و ،.س شجاعی،

 علمی ۀفصلنام. Panicum eruciferumوحشیارزن  ۀرشد گون
 . 421-441، (2)24، بیابانمرتع و  تحقیقات پژوهشی

هیدروژلجاذب و  هایو مکمل آبیاری تأثیر ۀمقایس(. 1302) .ز نوری،
بر خواص  خشکیبر کاهش اثرات تنش  Agroacoagel های

ارشد،  کارشناسی ۀنامپایان. Citrullus colocynthis رویشی
 .دانشگاه تهران

 ارزیابی (.1300). ن نوبری، و ،.و، احمدزاده، .یزاده، ، فرخ.، میارنیا
 ةکنگر دهمین. ها بر عملکرد انواع چغندر قندریزمغذیاستفاده از 

 .تهران، دانشگاه ایرانعلوم خاک 
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