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  چكيده

. نياز به آبياري بيشتر به علت تغييرات آب و هوايي باعث استفاده از منابع مختلف آب از جمله آب چاه ، پساب و آب باز يافت شده است
بر ) خاك و خاك به اضافه پراليت ( ، پساب و آب معمول در دو نوع بستر كشت = EC) ds/m 8/4 ( در اين پژوهش اثر آب شور

در قالب طرح بلوك هاي  3*3*2صيات رشد زايشي و گلدهي سه رقم گل جعفري در يك آزمايش گلداني به صورت فاكتوريل خصو
اثر متقابل اين ، كيفيت آب و اثر رقم )p>01/0(تمام ويژگي هاي مورد بررسي تحت تاثير معني دار . كامل تصادفي با سه تكرار بررسي شد 

ظهور ، دوام (بيشترين و كمترين ميانگين ها براي تمام صفات . د ، اما  ساير اثرات متقابل معني دار نبودنددو عامل و بستر كشت قرار گرفتن
به ترتيب در تيمارهاي آبياري با آب معمول و آب شور ) و قطر اولين گل ، وزن يك گل ، وزن و تعداد گل در بوته و تعداد غنچه ناشكوفا 

طبق نتايج حاصل امكان استفاده ار آب با شوري كم و . ا در بستر كشت داراي پراليت مشاهده گرديدندبيشترين ميانگين ه .به دست آمدند 
   .  در توليد گل جعفري وجود دارد ،پساب، حداقل در برخي از مراحل رشد

   شوري ، گلدهي آبياري ، پراليت ، :واژگان كليدي

  مقدمه 
ه ، پساب و آب بازيافت در كشاورزي و توليدات باغباني و فضاي سبز رواج يافته اخيراً استفاده از منابع مختلف آب از جمله آب چا

پاپاپودوالس ( اين منابع مي توانند مشكالتي نظير شوري ، آلودگي محيط زيست و تجمع عناصر سنگين را به همراه داشته باشند .است
كه باعث كاهش جذب مواد و فتوسنتز و در نتيجه رشد و  شوري آب و خاك دو اثر يوني و سميت بر گياه دارد).  2004و همكاران ، 

ييا زاپر (اكثر گياهان زينتي حتي از سطوح پايين شوري خسارت مي بينند . ه همراه داشته باشد مي گردد و مي تواند مرگ گياه را بنمو 
و مشاهده  بر گل جعفري بررسي شد pHرل اثر شوري آب با كنت) 2009والدز و همكاران ، ( در مطالعه اي .   )2009نووا و آناناسوا ،

  . دسي زيمنس  بر متر از تعداد ساقه گلدهنده ، تعداد گل و قطر گل كاسته نمي شود  8برابر با  ECگرديد كه با افزايش شوري آب تا 
ه شوري باعث گل با غلظت هاي مختلف كلرورسديم روي گل جعفري معلوم گشت ك) 2009و آناناسوا ، ازاپربيانو( در مطالعه ديگري 

هدف از اين مطالعه بررسي اثر كيفيت آب آبياري خصوصا شوري .  ولي طول دوره گلدهي  را كاهش مي دهد ، دهي زودتر مي شود
همچنين ارزيابي اثر پراليت در كاهش اثرات مضر آب شور و پساب  . آب بر ويژگي هاي مرتبط با رشد زايشي سه رقم گل جعفري بود

  .  اي گل و گلدهي هدف ديگر اين مطالعه بودو بهبود ويژگي ه
 

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

واحد خوراسگان در بهار و فضاي آزاد در محوطه گلخانه هاي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي در   .T. patula Lفرانسوي 
خاك مورد بررسي داراي بافت سيلتي . كاشته شدند ) ليتر 2( سانتي متر  20نشاء ها  در گلدان هايي به قطر . انجام شد  1389تابستان 

 در قالب 3*3*2اين پژوهش به صورت آزمايش فاكتوريل  .جمي شن ريز شسته شده اضافه گرديد درصد ح 10لومي بود كه به آن  –
و از ميانگين داده ها در گرديد گلدان كشت  4در هر تيمار آزمايشي در هر تكرار .طرح بلوك هاي كامال تصادفي با سه تكرار انجام شد 
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آب (  آبياري با كيفيت متفاوت آب  تيمارهاي مورد بررسي شامل سه رقم مذكور ، سه نوع. تجزيه و تحليل هاي آماري استفاده شد
. ندبود) درصد حجمي  پراليت  10خاك وخاك به اضافه ( بستر كشت   نوع و دو )فيه فيزيكي و آب شور معمول ، پساب با تص

آنها  به ترتيب برابر  SARدسي زيمنس بر متر ؛   48و  0/1، 3/0هدايت الكتريكي آب معمولي ، پساب و آب شور به ترتيب برابر با 
روز 10تيمارهاي آب آبياري . ميلي گرم در ليتر بود 2/15و  5/140، 5/18يب برابر با و مقدار نيترات آنها به ترت 47/4و  60/1، 62/0با 

 .منظور خوگيري گياهان اعمال شدنداز غلظت كم تا كامل به ) طي دو هفته ( پس از كشت نشاء ها در گلدان ها و به تدريج 
تا ظهور اولين گل ، متوسط وزن يك گل ، وزن  ) يشروع تيمار آبيار(اردي بهشت  20از  خصوصيات مورد بررسي  شامل تعداد روز

داده ها مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند و .خشك گل در بوته ، تعداد گل در بوته و تعداد غنچه ناشكوفا در زمان برداشت بود 
  .درصد مقايسه شدند 5ميانگين ها با آزمون حداقل تفاوت معني دار در سطح احتمال 

  

  نتايج و بحث 
ت مورد كمترين ميانگين براي كليه صفا. كيفيت آب آبياري قرار گرفتند )p>01/0(تحت تاثير معني دار فات موردبررسي كليه ص

اب ديرتر اتفاق افتاد ، ظهور اولين گل در آبياري با  پس).1جدول ( با آب شور مشاهده شد تيمار آبياري بررسي به جز وزن يك گل در
  در  برداشت   زماندر  عداد گل و تعداد غنچه ت  قطر اولين گل ، وزن گل در بوته ،  . عمول بيشتر بودآب م آبياري با آن در ولي دوام

 
  مقايسه  ميانگين هاي خصوصيات رشد زايشي سه رقم گل جعفري در تيمارهاي مختلف كيفيت آب و بستر كشت:  1جدول 

هر صفت و هر عامل آزمايشي تفاوت ميانگين هايي كه حداقل داراي يك حرف  درصد مقايسه شده اند و براي 5با آزمون حداقل تفاوت معني دار در سطح احتمال  ها يانگينم
  مشابه مي باشند معني دار نيست

  

اثر نوع بستر كشت       .آب معمول بود  واسط دو تيمار ديگر بود و بيشتر نزديك به مقادير مربوط به آبياري با يمار آبياري با پساب حد ت
  كه   )2006 همكاران ، و هيدالگو( گزارش شده است . بود ) p>01/0(بررسي معني دار   بر تمام صفات مورد) اضافه كردن پراليت (

عوامل
  يآزمايش

لين گلقطر او )روز(دوام اولين گل  )روز(ظهوراولين گل 
   )سانتي متر (

  وزن گل  )گرم( وزن يك گل
  )گرم(در بوته 

تعداد غنچه   تعداد گل
  زمان برداشت

            آبنوع

  ab0/37  a1/21  a02/5  a84/0  a38/5  a6/14  a7/5  معمولي 
 a1/38 b0/19 b83/4 c68/0 a06/5 b7/11 ab7/4  ابپس

 b6/35 7c/16 b69/4 b75/0 b30/3 c8/8  b3/4 شور

               نوع بستر

  b 0/36  b 5/17  b  61/4  b 69/0  b 17/4  b 2/10  a 1/6  خاك

  a 7/37  a 5/20  a 09/5  a 82/0  a 99/4  a 2/13  b 7/3   پراليت خاك 

                رقم

  c9/22  b3/22  b42/5  b00/1  b20/5  c5/8  a8/6  گل زرد
 b5/24 a8/23 a93/5 a12/1 a49/6 b6/11 b3/5 گل قرمز

 a2/63 c9/10 c19/3 c14/0 c05/2 a6/14 c6/2  فرانسوي
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ر پراليت و ورميكواليت مي توانند از طريق كاهش اثرات شوري ، تسريع در جذب عناصر و انواع مختلف اصالح كننده هاي خاك نظي
  ارقام مورد بررسي از نظر تمام ويژگي هاي مورد مطالعه . افزايش  ظرفيت نگهداري آب خاك بر رشد و نمو گياه اثر مثبت داشته باشند 

برابر دو رقم ديگر بود ولي دوام اولين  5/2گل در رقم فرانسوي بيش از زمان ظهور اولين  . بودند )p>01/0(داراي اختالف معني دار 
اكثر خصوصيات . بجز تعداد گل ساير خصوصيات رقم فرانسوي نيز كمتر از دو رقم ديگر بودند) . 1جدول ( گل آن يك دوم آنها بود 

  اثر متقابل آب آبياري و  .تفاوتها را باعث شده است  ساختار ژنتيكي متفاوت اين ارقام اين. رقم گل نارنجي بيشتر از رقم گل زرد بود 
 
  

بنابراين نتيجه گيري مي شود كه . رقم بر كليه خصوصيات مورد بررسي بجز قطر اولين گل در سطح احتمال يك درصد معني دار بود 
ارقام نسبت به نوع آب متفاوت  اثر انواع آب آبياري با كيفيت متفاوت بر ارقام مورد بررسي يكسان نيست و به عبارت ديگر واكنش

  ساير اثرات متقابل از نظرصفات مورد بررسي معني دار نبودند. است 
  

 نتيجه گيري كلي 

پس از تيمار مناسب براي حذف آالينده ها و نمك براي توليد گل جعفري  نتايج اين پژوهش نشان داد كه مي توان از پساب شهري 
  . حداقل در برخي از مراحل رشد وجود دارد  ،شوري متوسط از آب با همچنين امكان استفاده. وداستفاده نم
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 Abstract 
The need for more irrigation water due to climatic changes has resulted in more uses of  water from 
different sources 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  
reproductive characteristics and flowering of three marigold cultivars were evaluated in a pot 
experiment as a 3x3x2 factorial in randomized complete block design with 3 replications. All the 
studied traits were significantly (p<0.01) affected by water quality, cultivar, their interaction, and 
growth media, but the effects of the other interactions were not significant. The highest and lowest 
means for all studied traits (first flower appearance, duration, and diameter, one flower weight, 
flower weight and number per plant, and number of non-dehiscent flower) were observed in 
irrigation treatments with regular and saline water , respectively. According to the obtained results it 
is possible to use wastewater and moderate saline water in marigold production at least in some part 
of growth stages. 
 
Keywords : flowering, irrigation, perlite, salinity 


