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  چكيده

گرم شدن كره زمين افزايش مصرف آب را به دنبال داشته است و بنابراين استفاده از منابع مختلف آب نظير آب چاه ، پساب وآب بازيافت 
خاك و خاك به (  ت، پساب و آب معمول در دو نوع بستر كش= EC)  ds/m 8/4 (در اين پژوهش اثرآب شور. را افزايش داده است 

در قالب طرح  3*3*2 ليبه صورت فاكتور يگلدان شيآزما كيدر  يسه رقم گل جعفربر خصوصيات رشد رويشي  ) افه پراليت اض
 اين دو عامل و بستر كشت بر كليه اثر كيفيت آب آبياري و رقم و اثر متقابل  .شد  يبا سه تكرار بررس يتصادف كامل يبلوك ها

در تيمار آبياري با آب معمولي بيشترين . ار بود ، ولي ساير اثرات متقابل معني دار نبودند درصد معني د 1خصوصيات در سطح احتمال 
در تيمار ) وزن برگ ، وزن ساقه ، وزن اندامهاي هوائي ( طول دوره رشد ، وزن و طول ريشه و ارتفاع بوته مشاهده شد و ساير صفات 

تمام خصوصيات ارقام گل زرد و قرمز .  يژگي هاي مورد بررسي را كاهش دادوشوري تمام . آبياري با پساب مقادير حداكثر را داشتند 
طبق نتايج حاصل امكان  .ترين ميانگين ها در بستر كشت داراي پراليت به دست آمدندبيش.بجز طول ريشه داراي اختالف معني دار بودند 

با شوري كم ، حداقل در برخي از مراحل رشد  وان از آب همچنين مي ت. دارد استفاده از پساب شهري پس از انجام تيمار مناسب وجود
  . گل جعفري استفاده نمود 

   آبياري ، پراليت ، زيست توده ، شوري :واژگان كليدي

  مقدمه 
استفاده از منابع مختلف آب از جمله آب چاه ، كشاورزي ،  در در سالهاي اخير به علت گرم شدن كره زمين و افزايش مصرف آب

. خصوصا در توليد گل كه از پر منفعت ترين گياهان به ازاء هر واحد آب مصرفي مي باشند ، رواج يافته است  افتيازپساب و آب ب
جاروال و همكاران ، ( مواد آالينده مي توانند مشكالتي از جمله مسائل مرتبط با شوري را به همراه داشته باشند به علت اين منابع 

سي زيمنس بر د 5هدايت الكتريكي با  آبياري با آببه طوري كه  ،شوري خاك و آب حساس مي باشنداكثر گياهان زينتي به ) .  2005
  والدز و همكاران ،(  مي شوددرصد كاهش در رشد رويشي اغلب گياهان زينتي از جمله گل جعفري  50سديم باعث  متر كلرور

سديم بر گل جعفري ر درصد كلرو 0/2و  2/1 ، 4/0غلظت هاي  اثر ) 2009و آناناسوا ،  اييانوزاپر( ر مطالعه ديگري د) .  2009
 5/85تا  2/91سرعت رشد گياه در شرايط شور بين  .ه مستقيم دارد كه كاهش رشد با افزايش شوري رابط بررسي شد و مشاهده گرديد

همچنين اثر  .جعفري بودرقم گل  د رويشي سههدف اين مطالعه بررسي اثر كيفيت آب آبياري بر خصوصيات رش .بود درصد شاهد
  . در كاهش اثرات مضر شوري آب وپساب و بهبود خصوصيات گياه هدف ديگر اين بررسي بود ) بستر كشت ( پراليت 

  مواد و  روش ها 
و يك رقم از گونه   Tagetes erecta L.دو رقم گل زرد و گل نارنجي از گونه   از ستفادها اين پژوهش بر روي گل جعفري با

در فضاي آزاد در محوطه گلخانه هاي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد  اسالمي واحد خوراسگان در بهار و L .  T. patulaفرانسوي
خاك مورد بررسي داراي بافت سيلتي . كاشته شدند) ليتر  2( سانتي متر  20ن هايي به قطر نشاء ها در گلدا. انجام شد  1389ن تابستا
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در قالب  3*  3*  2پژوهش به صورت آزمايش فاكتوريل . اضافه گرديد  حجمي شن ريز شسته شدهد درص 10آن  ومي بود كه بهل –

گلدان كشت شد و از ميانگين داده ها در  4از هر تيمار آزمايشي در هر تكرار . طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد 
آب ( ررسي شامل سه رقم مذكور ، سه نوع آب آبياري با كيفيت متفاوت ب  تيمار هاي مورد.  تجريه و تحليل هاي آماري استفاده شد

.  ندبود) درصد حجمي پراليت  10خاك و خاك به اضافه ( بستر كشت  نوع و دو ،)معمول ، پساب با تصفيه فيزيكي و آب شور 
تيب برابر آنها به تر SAR؛بر متر دسي زيمنس  8/4و 0/1،  3/0با  پساب و آب شور به ترتيب برابر آب معمولي، هدايت الكتريكي

 10تيمار هاي آب آبياري  .ميلي گرم در ليتر بود 2/15 و 5/140، 5/18به ترتيب برابر با  نيز و مقدار نيترات آنها 47/4و  6/1، 62/0
يژگي و.مال شدنداز غلظت كم تا كامل به منظور خوگيري گياهان اع) طي دو هفته ( روز پس كشت نشاء ها در گلدان ها و به تدريج 

درجه سانتي گراد  70در دماي ( وزن خشك  ،)شروع تيمارهاي آبياري ( م ارديبهشت رشد از بيست ههاي مورد بررسي شامل طول دور
اده ها مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند و د.بود  و ارتفاع بوتهبرگ ، ساقه ، كل اندام هوائي و ريشه ، طول ريشه ) ساعت  48بمدت 
  .درصد مقايسه شدند  5ن ها با آزمون حداقل تفاوت معني دار در سطح احتمال ميانگي

  نتايج و بحث
ارقام در تيمار آبياري با آب . درصد معني دار بود  1اثر كيفيت آب آبياري بر تمام خصوصيات مورد بررسي در سطح احتمال  

در ) . 1جدول ( را داشتند  ) برگ ، ساقه و گل ( دامهاي هوائي شوركوتاه ترين طول دوره رشد ، ارتفاع بوته ، طول ريشه ، و وزن ان
تيمارآبياري  با آب معمولي بيشترين طول دوره رشد ، وزن و طول ريشه و ارتفاع بوته مشاهده شد و ساير صفات در تيمار آبياري با 

رد اثر شوري بر رشد رويشي گل جعفري گزارش نيز اثر مشابهي را در مو  )2009(والدز و همكاران  .پساب مقادير حداكثر را داشتند 
 كاهش چشمگيري   دسي زيمنس بر متر 6حدود    ECاين محققين گل جعفري را نيمه متحمل به شوري مي دانند ، زيرا تا .نمودند 

 

  شتميانگين هاي خصوصيات رشد رويشي  سه رقم گل جعفري در تيمارهاي مختلف كيفيت آب و نوع بستر ك مقايسه:  1جدول 

عوامل 
  آزمايشي

طول دوره 
  رشد

  )روز( 

  وزن برگ در بوته
  )گرم( 

  وزن ساقه در بوته
  )گرم ( 

  وزن اندام هاي هوايي بوته
  )گرم( 

  وزن ريشه در بوته
  )گرم(

  

  طول ريشه
  )سانتيمتر( 

  ارتفاع بوته
  )سانتي متر ( 

                آبنوع 
  a0/113  c39/3  a80/2  b57/11  a82/1  a90/34  a03/27  معمولي
 b6/100 a76/4 b10/3 a93/12 a78/1 b96/32 b86/25  پساب

 c1/80 b03/4 b40/2 c72/9 b35/1 b39/32 c96/22  شور

               نوع بستر
  b 5/96  b 57/3  b 16/2  b 20/10  b 34/1  b 97/31  b 38/23  خاك  

خاك و 
  پراليت

a 6/100  a 55/4  a 38/3  a 62/12  a 96/1  a 87/34  a 74/26  

                رقم
  c0/93  c00/2  c91/1 b10/9  c00/1 b00/32 c96/61  گل زرد   

 b7/96 b42/3 b96/2 a87/12 b87/1 b85/32 b47/23  گل نارنجي

 a0/106 a77/6 a43/3 a25/12 a08/2 a40/35 a42/35  فرانسوي
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و هر عامل آزمايشي تفاوت ميانگين هايي كه حداقل داراي يك حرف درصد مقايسه شده اند و براي هر صفت  5ميانگين با آزمون حداقل تفاوت معني دار در سطح احتمال 
  .مشابه مي باشند معني دار نيست

اين محققين توصيه نمودند كه مي توان  در مراحل اوليه رشد از آب با كيفيت باال و در مراحل  . را در رشد رويشي مشاهده ننمودند
 . استفاده نمود ) غلظت نمك بيشتر (ر از آب با كيفيت كمت) طويل شدن ساقه به بعد ( بعدي 

پراليت مورد به عبارت ديگر. شد مشاهده ) خاك و خاك به اضافه پراليت ( اختالف معني داري بين دو تيمار نوع بستر كشت   
ير گزارش شده است كه خاك اصالح شده با موادي نظ. استفاده توانست باعث بهبود معني دار در ويژگي هاي مورد بررسي گردد 

تفاوت بين ارقام از نظر كليه صفات در سطح احتمال  ).2000همكاران ،  و عاطيه( پراليت مي تواند اثرات منفي شوري را كاهش دهد 
كليه خصوصيات رويشي مورد بررسي در رقم فرانسوي بيشتر از دو رقم ديگر و در رقم گل نارنجي نيز . درصد معني دار گرديد  1

خصوصيات مورد بررسي بجزوزن ريشه معني  بل كيفيت آب آبياري و رقم بر كليهاثر متقا) . 1جدول (  دندبو بيشتر از رقم گل زرد
ساير اثرات . بنابراين استنباط شد كه ارقام مورد بررسي واكنش يكساني را نسبت به تغيير در كيفيت آب نشان نمي دهند . دار بود 

  . ي معني دار نبودند متقابل بين عوامل آزمايشي براي صفات مورد بررس
 نتيجه گيري كلي 

از پساب شهري در توليد گل جعفري  پس از تيمار مناسب براي حذف مواد آالينده ،  يج اين پژوهش نشان داد كه امكان استفادهنتا
ان از آب با شوري آب آبياري باعث كاهش كليه ويژگي هاي رشد رويشي مي گردد  ،اما مي تو. عوامل بيماري زا و نمك وجود دارد 

  . برخي از مراحل رشد استفاده نمود حداقل در) و كمتر  5حدود  EC(شوري متوسط 
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Abstract 
Global warming has increased the use of irrigation water and therefore, the use of other sources of 
water such as well ,waste  and recycled waters. In this study the effects of saline (EC=4.8 ds/m), 
waste and regular waters and also growth media (soil and soil with 10% v/v perlite) on growth 
characteristics of three marigold cultivars were evaluated in a pot experiment as a 3x3x2 factorial in 
randomized complete block design with 3 replications. The effects of water quality, cultivar, their 
interaction, and growth media on all studied traits were significant at 1% probability level, but the 
effects of other interactions were not significant. The highest values for growth duration, root 
weight, and plant height were observed in irrigation treatment with regular water and the other traits 
had their maximum values in wastewater treatment. Salinity reduced all the studied characteristics. 
According to the results obtained application of recycled wastewater and moderate saline water 
could be an alternative water resource for marigold production at least in some part of growing 
stages. 
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