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  اهیو عملکرد دانه گ ییخاك بر جذب عناصر غذا يهاکنندهاثر اصالح  یبررس
  هیاروم اچهیدر بستر در سالسوال

 
 

  1یسوران شرف و *2زاده قورت تپه، عبداهللا حسن1آقازاده ولندر نینسر
  

 )10/04/1397 پذیرش: تاریخ ؛ 20/1/1396 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ
ـ  واقع هیاروم هاچیسالسوال در بستر خشک در اهیخاك بر رشدونمو و عملکرد گ يهاکنندهاصالح  ثیرتأ همطالعمنظور به یبررس نیا  هدر منطق

تکـرار انجـام شـد.     3و  مـار یت 8در  یکامل تصـادف  يهاصورت بلوكطرح به نیشد. ا انجام ستیز طیمحنظر سازمان تحت هحفاظت شد
ـ  زا،یکوری+ ما کیمتر، پالستیسانت 70در عمق  رپالتیدر ز کیپالست بستر بذر، ریماسه در ز زا،یکوریمصرف م مارهایت  یاستفاده از کود دام

 یها به روش توکنیانگیم سهی، شاهد بدون مصرف هر گونه مواد بودند. مقازایکوری+ مایکود دام زا،یکوریخاك، ماسه + ما pHاصالح  يبرا
ـ  پرمصرف و کم ییدانه، شاخص برداشت و جذب عناصر غذا بر عملکرد دانه، وزن هزار مارهاینشان داد که اثر همه ت یمصرف در دانـه معن

 مـار یکـرد در ت لعم نیو کمتـر  زایکوری+ مـا  یو کود دام یکود دام يمارهایعملکرد دانه مربوط به ت نیشتریها بنیانگیم سهیدار بود. در مقا
بود.  مارهایت ریاز سا شیب زایکوری+ ما یو کود دام یکود دام يمارهایجذب شده در ت ییغذا ناصرع نیهمچن .شدو ماسه مشاهده  کیپالست

ـ  يو برا کاشت اچهیسالسوال را در بستر در اهیتوان گیآمده م دستبه جیبا توجه به نتا ـ   یبهبود عملکرد م  زایکوریو مـا  یتـوان از کـود دام
  .کرداستفاده 

  

 
  

  Salsola crassaنه، عملکرد دا ،یکود دام زا،یکوریخاك شور، م: يدیلک يهاواژه
  

 

  
  
 

  
  

  

  رانیواحد مهاباد، مهاباد، ا یدانشگاه آزاد اسالم گروه کشاورزي، .1
کشاورزي، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج . 2

  ارومیه، ایران  
   a.g.hassanzadeh@gmail.com :یکیترونکال پست تبات،اکم مسئول :*
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  مقدمه
ي شور جنـوب اوکـراین، مرکـز ترکیـه،     هاخاكگیاه سالسوال در 

شرق روسیه، غرب چین، شمال و جنوب شرقی افغانستان، شمال 
قی بلوچستان پاکستان، سوریه؛ آذربایجـان و نـواحی جنـوب شـر    

در ایران این گیاه بیشتر در نـواحی  ). 23( دریاي خزر پراکنش دارد
هـاي شـور،   خشک پراکنش دارد. این گیاه در خـاك خشک و نیمه

هاي فرسایش یافته توسعه زارهاي خشک و دامنهزارها و بوتهشوره
 Salicornia،Halocnemum کنـد. ایـن گونـه بـا گیاهـان     پیدا مـی 

strobilaceum lagopoides  Aeluropus   همراه است. سالسـوال
سـاله از خـانواده   گیاهی است یک Salsola crassaبا نام علمی 

ـ مـی ایسـتاده رشـد    ايبوتـه  صورتبهکنوپودیاسه بوده که  د. کن
بـوده کـه پوشـیده از تارهـاي بلنـد و       متـر سانتی 30-60ارتفاع 
اي خاکسـتري رنـگ، اسـت.    هاي پنبهیا پوشیده از کرك کرکین،

دهی آن از اردیبهشت تـا شـهریور مـاه بـوده و زمـان       زمان گل
در  بیشـتر ایـن گیـاه    .اسـت بذردهی آن از مهر تا اوایل آذر مـاه  

  ).5روید (هاي لسی، سیلتی میمراتع شور و قلیایی و خاك
در  خشـک نیمـه  هاياقلیم در آبیاري آب براي افزایش تقاضا

رنهایـت  د ،تغییـر اقلـیم و افـزایش دمـا     جمعیـت،  افزایش نتیجه
 شـوري  شـود. مـی  هـا زمین ثانویه شوري تشدید مشکل موجب 

پایـداري   اکنـون هم و است فاریاب کشاورزي جدي ثانویه پیامد
طبق آمـار موجـود، سـطح کـل     ). 5( دکنمی تهدید را کشاورزي

میلیـون هکتـار تخمـین زده     44هاي شور در ایران حـدود  خاك
 50تجـاوز از  ها و مصد مساحت دشتدر 30شود که حدود می
توان طور کلی میهصد اراضی تحت کشت آبی کشور است. بدر

 هـاي گـیالن و مازنـدران، تقریبـاً    گفت به استثناي اراضی استان
یش شور بوده و بوهاي دشت و اراضی پست ایران کمتمام خاك

شـود کـه تحـت آبیـاري     بیشترین شوري در اراضی مشاهده می
  ). 21( هستند

ترین مورد استفاده گیاهـان شورزیسـت   همگزارش شده که م
. در اغلـب  )27( تنقش آنها در چراي حیوانات اهلی بـوده اسـ  

عنـوان علوفـه کمکـی و یـا ضـروري در      توانند بهموارد آنها می
تـر در دسـترس   تر و خوشـخوراك هاي مناسبمواقعی که علوفه

هـاي وسـیعی از   ). در بخش23( نیستند مورد استفاده قرار گیرند
طق کویري ایران عالوه بر کمبود بارندگی اقـدامات تخریبـی   منا
وسیله انسان و دام نیز موجب انهدام پوشـش گیـاهی شـده و    به

اصـالح و   .مخروبـه و فقیـر درآورده اسـت    صـورت بهمراتع را 
هاي شورزیست مناسـب  احیاء چنین مراتعی توسط کاشت گونه

لیمی منطقـه  که خوشخوراك بوده و بتوانند با شرایط نامساعد اق
تـوان  که از آن جمله مـی  استپذیر سازگاري داشته باشند امکان

 اي نظیر آتریپلکس، سالسوال و کوشیا اشـاره کـرد  به گیاهان بوته
چه سبب شـده اسـت توسـعه کشـت ایـن گیاهـان بـه       آن .)21(

اي در سـالیان اخیـر بیشـتر    حاشـیه  خصوص در اراضی پست و
تی از قبیل ارزش بـاالي  مورد توجه واقع شود، داشتن خصوصیا

علوفه، عملکرد باالي تولید علوفه تحت شرایط شـور، مقاومـت   
یی اباال به شرایط نامساعد اقلیمی از جمله شوري و خشکی، کار

با ایـن   .)21( استمصرف آب باال، تثبیت ماسه هاي روان و ... 
حال تعریف مذکور بسیار کلی بوده و عوامل دیگـري از جملـه   

هوایی، نوع گیاه مورد کشت و کیفیـت  ویط آببافت خاك، شرا
 .)7بگذارد ( تأثیرتواند بر آن آب می

 شدر روي ريشو تنش تأثیر مینهز ) در1( رانهمکا و عبید
 ذرت هگیا در سدیم ورکلر از ناشی ريشو که نددکر نبیا ه،گیا

 خشک دهما کاهش آن تبعبه و نسبی شدر انمیز کاهش باعث
پژوهشگران  دیگر توسط برنج در مشابه نتیجه .شودمی هگیا کل
 ريشو ثیرأت سیربر در سینگ و ). سینگ2( ستا هشد ارشگز
 در هگیا هايبرگ سطح مساحت و عتفاار کاهش ،برنج هگیا بر
 به ) نیز15( منرد و ). هانگ26( دندکر ارشگز را رشو یطاشر

 تنش یطاشر در جو هگیا هايبرگ کل فیلوکلر انمیز کاهش
 ترینشایع معموالً کلر و سدیم يهانیو .ندادهکر رهشاا ريشو
 ننداتومی و هستند رشو هايآب و هاخاك در دموجو يهانیو
 رفشا یشافزا با ایرز ،باشند شتهدا نگیاها روي يمضر اتثرا
 يهانیو دلتعا ،یونی سمیت دیجاا ضمن ك،خا لمحلو يسمزا

 .نندزمی همب را پتاسیم مانند هگیا زنیا ردمو

 در که نددکر معالا مایشآز یک طی )25( مانز و کچمنسا
 یابدمی یشافزا گیاهی سدیم نیو غلظت ري،شو تنش یطاشر
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 رانهمکا و مرا. گراستوت متفا مقاار در آن تجمع سرعت لیو
 ريشو به متومقا و سدیم به پتاسیم نیو نسبت بین بطهرا )14(
 ن،گیاها از ريبسیا در که نددکر ییدأت و سیربر را نگیاها در

ــیم  ــون پتاس  ريشو تنش یطاشر در دعملکر هکنند تعیین عاملی
 دهما تولیدرا از نظــر  ذرت یتهوار 19 ،تپــیکومر و کرا .اســت
 تولید یشافزا با که شتنددا نبیا داده و ارقر سیربرمــورد  خشک

 يچشمگیر ورطبه در بافت گیاه ذرت نمک غلظت ،خشک دهما
 .)9( یابدمی کاهش

 در را مگند يهاهـــگیاهچ شدر )3( رانکاـــمه و لبایفآوا
ــظا و سیربر گلخانه در ريشو یطاشر  یشافزا با که شتنددا رهاـ

ــگیاهچ شدر ريشو حسطو ــبرو داريمعنی کاهش با هاهــ   ورــ
ــینه. دشومی ــش تنش مچنـ  تقسیم سرعت کاهش باعث ريوــ
 اصـــــالح .شد هاکوتولگی گیاهچه و یشهر مریستم يهالسلو

ذب عناصر غـذایی در گیاهـان هـویج، کلـم،     خاك و افزایش ج
لوبیا سبز، ذرت شیرین و گوجه فرنگی با کاربرد مـواد آلـی یـا    

) گـزارش  16هاي آلی در خاك توسـط کیفـر و همکـاران (   کود
دسترسـی گیـاه بـه     خاك و قابلیـت  pHکاهش  آنهاشده است. 

عامـل افـزایش    ،با کاربرد مـواد آلـی    عناصر غذایی در خاك را
جمله روي، مس، آهن، فسفر و پتاسـیم   غذایی از جذب عناصر

در گیاه ذکر کردند. بهبود ساختار خاك، حاصلخیزي و افـزایش  
)، افزایش قابلیت دسترسـی بـه عناصـر پرمصـرف     17مواد آلی (

) تحرك بیشتر عناصر و جذب آب 18نیتروژن، فسفر و پتاسیم (
نـد  هاي رشـدي مان بر محرك تأثیر) و 30هاي گیاه (ریشه توسط

هـا از اثـرات مفیـد    هاي آمینه و ویتامینسازي اسیداکسین، فعال
رود کـه نتیجـه آن افـزایش    شمار مـی کاربرد کود دامی و آلی به

  .استرشد بیشتر و باال رفتن عملکرد دانه  ،فتوسنتز

هــاي میکــوریزا یکــی از انــواع کودهــاي بیولوژیــک  قــارچ
موجود در هاي طوري که در برخی تخمینشوند بهمحسوب می

را ریسـه ایـن    هـا خاكدرصد از توده زنده جامعه میکروبی  70
تمامی گیاهان به نحوي در ارتباط  .)22( دهدها تشکیل میقارچ

مطالعات متعدد نشان داده  باشند.با رابطه همزیستی میکوریزا می
است افزایش جذب عناصر غذایی ممکن است به دلیل افـزایش  

فوذ مسیلیوم قارچ در خاك و بالطبع ها از راه نسطح جذب ریشه
در ). 6( دسترسی گیاهان زراعی به حجم بیشتري از خاك باشـد 

هـاي قـارچی میکـوریزا وزیکـوالر آربوسـکوالر      پژوهشی هیف
 10درصـد از نیتـروژن،    25درصد از فسفر،  80توانستند بالغ بر 

از مـس مـورد    درصد 60از روي و  درصد 25درصد از پتاسیم، 
  ). 31د (کننمین أه را تنیاز گیا

قارچ هاي میکوریز آربسکوالر نقش مهمی در بهبود تغذیـه  
و رشد گیاهان در شرایط شور دارند به نحوي که بعضی آنهـا را  

). 24( نامنـد ي شور میهاخاكبه عنوان اصالح کنندگان زیستی 
ي شور و هاخاكدر  Arbuscular mycorrhizalهاي وجود قارچ

ریشه بسیاري از گیاهان، در این شرایط نشان  ایجاد همزیستی با
ها در برابر تنش شـوري مقـاوم بـوده و در    دهد که این قارچمی

با گیاهان از طریق بهبود رشد گیاه، تحمل آنهـا را در   یهمزیست
  ).29دهند (برابر شوري افزایش می

در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه نیـز همـواره بـا پـس روي آب     
سـال   20در صـد   25احت داري آب به زیـر  دریاچه و کاهش مس

گذشته موجب افزایش مساحت اراضی شور شـده اسـت. در ایـن    
بررسی فرضیه اصالح اراضی شور حاصـل از پـس روي دریاچـه    

اك بود. در این راستا براي اسـتفاده از  خي هاکنندهارومیه با اصالح 
اراضی شور و کاهش معضالت ناشی از پس روي آب دریاچه، بـه  

کـاربرد   تـأثیر منظور کاهش حرکت ریز گردها، این بررسی به ویژه
ي خاك بر عملکرد دانه و جذب عناصر غذایی گیاه هاکنندهاصالح 

  سالسوال در بستر خشک شده دریاچه ارومیه اجرا شد. 
  

 هامواد و روش
این تحقیق در ایستگاه محیط زیست رشکان شهرستان ارومیه در 

 02 61 52˝ ات طول جغرافیاییارومیه به مختصبستر دریاچه 
ــرقی ــرض و ش ــایی ع ــمالی، 33 41 081˝ جغرافی از اول  ش
 30محل آزمـایش در  شد.  اجرا 1393تا پایان آبان ماه  فروردین

متـري از   1320و در ارتفـاع   کیلومتري جنوب شهرستان ارومیه
  سطح دریا قرار داشت.

ري ؛ شـو pH 69/7رسی با  -بافت خاك مورد آزمایش لومی
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منیـزیم و سـدیم بـه    ،کلر، کلسیممتر؛ موس بر سانتیمیلی 2/19
ــوگــرم در میلــی 171 و 160، 39، 35 ترتیــب گرم خــاك و کلی

 14/0و 39/1ترتیـب  فسفر و پتاسـیم بـه   درصد کربن آلی، ازت،
گرم خـاك بـود. طـرح    کلیـو گرم در میلی 653و  49/20درصد، 
تکـرار و   هـاي کامـل تصـادفی در سـه    صورت بلوكهآزمایش ب

مصرف میکوریزا،  )1ترتیب شامل: هشت تیمار شامل تیمارها به
پالسـتیک در زیـرپالت در عمـق     )3ماسه در زیر بستر بذر،  )2

 دامی کود از استفاده )5، مایکوریزا+  پالستیک )4متر، سانتی 70
  مـایکوریزا، +  ماسـه  )6، خـاك  pH اسـیدیته یـا   اصـالح  جهت

 گونـه  هـر  مصـرف  بـدون  شاهد )8 و مایکوریزا +دامی کود )7
 مواد بودند.

کیلـو گـرم در هـر     100مایکوریزا بـه مقـدار    ،راي مصرفب
پزشـکی  توصـیه شـرکت سـازنده (کلینیـک گیـاه      مطـابق هکتار 

کـه تعـداد    شدآباد همدان) با خاك مزرعه مخلوط ارگانیک اسد
ـ  40بود. کود دامی مصـرفی  120اسپور در هر گرم خاك  ن در ت

پوسـیده بـا اسـیدیته حـدود      کامالً ود دامی از نوعهکتار بوده ک
 ،دسـی زیمـنس بـر متـر     86/1قابلیت هدایت الکتریکـی   ،20/8

، نیتـروژن، فسـفر،   درصد بود. کلسیم، منیزیم 20حدود رطوبت 
 25/30، 62/2، 6/0، 4/1، 1/1، 4/3 ترتیبآلی بهپتاسیم و کربن 

، روي و شامل آهـن، منگنـز   مصرفکمدرصد بود مقدار عناصر 
 .گـرم در کیلـوگرم بـود   میلی 15و  54، 298، 633 ترتیبمس به

هـاي شـفاف در هـر کـرت     براي کاربرد پالستیک از پالسـتیک 
تخلیـه و   طوري کـه ابتـدا خـاك محـل آزمـایش     به شداستفاده 

هـایی بـه ابعـاد    پالستیک در محل آزمایش قرار داده شد گـودال 
و پالسـتیک در آن   فـر متـر ح سـانتی  70 به عمقمتر،  5/1 ×5/1

قرار داده شد و خاك محـل روي آن ریختـه شـد بـراي نصـب      
متـر اسـتفاده شـد. نصـب      5/2×5/2 هـاي پالستیک از پالستیک

منظور جلوگیري از نفوذ نمک از بستر دریا به داخل پالستیک به
 1هـایی بـه ابعـاد    کرت آزمایشی بود براي کاربرد ماسه از ماسه

ـ    متـر سانتی جهـت   متـر سـانتی  30ذر در عمـق  در زیـر بسـتر ب
ینه نمک از پایین دریاچه بـه طـرف بـاال    ئجلوگیري از صعود مو

 20متـري  سانتی 30شده در عمق  استفاده هماس هاستفاده شد. الی

 25/2متـر و مسـاحت آن    5/1 ×5/1ها متر بود. ابعاد کرتسانتی
ها متر و فاصله ردیفسانتی 15ها از هم بوته همربع بود. فاصلمتر
صورت کرتی کشـت  هبوته ب 32متر و در هر متر مربع سانتی 20
دیسک زده شـد و سـپس    . ابتدا زمین محل آزمایش شخم وشد

دلیل ریز بودن بذرها به شدها در داخل بستر دریاچه ایجاد کرت
در  دن ابتدا بذور در گلخانه و گلـدان و جهت یکنواختی سبز ش

متـر  سـانتی  9ارتفـاع   و تـر مسانتی 6به قطر هاي پالستیکیلیوان
پیـت بـه    خـاك زراعـی+   ها با ماسـه + . خاك گلدانشدکشت 
 3 سپس داخل هر گلـدان  .شدمخلوط شده و پر  1-2-1نسبت 

ها مرتب داخل گلخانـه آبیـاري   عدد بذر کاشته شد، گلدان 4تا 
 متـر سانتی 10 سبز شدن و رسیدن به ارتفاع حدود شد و پس از

، پس از نشا یک آبیاري شداصلی نشا  در زمین در اواسط خرداد
بـاال بـودن سـطح ایسـتابی آب     دلیـل  در مزرعه انجام شد و بـه 

مرداد  15تیر و  20نوبت  2تنها در  ت مزرعهپس از کاش دریاچه
اچه هیچ علف هرزي دلیل شور بودن بستر دری. بهشدماه آبیاري 

  خاصی روي گیاهان مشاهده نشد. سبز نشد و آفات
 5 ،هـا در پـنجم آبـان مـاه    ن و رسیدگی بوتهپس از زرد شد

از هر کرت با حذف حاشیه انتخاب و خصوصیات ارتفـاع   ،بوته
فرعی درجه دو  هفرعی درجه یک و تعداد ساق هبوته وتعداد ساق

متـر   81/0همچنین پس از حذف حاشیه معادل  گیري شد.اندازه
شدن  هاي برداشت شده پس از خشکنمونه .شدمربع برداشت 

 48مـدت  بـه  گـراد سـانتی  هدرجـ  60 آون با درجه حـرارت در 
گیـري  گرم در هکتار انـدازه ساعت عملکرد علوفه برحسب کیلو

  . شد
غذایی جذب شـده در دانـه سالسـوال شـامل عناصـر       عناصر
مصـرف شـامل   نیتروژن، فسفر و عناصر کم مثل پتاسیم، پرمصرف

ن در گیـاه  گیري میزان نیتـروژ . اندازهاستآهن، مس، منگنز، روي 
) و 19(از طریق دستگاه کجلـدال و بـا روش تقطیـر و تیتراسـیون    

)، میزان 19میزان فسفر در گیاه از طریق دستگاه اسپکتروفتومتري (
گیـري  ) انـدازه 12فتـومتري ( پتاسیم در گیاه از طریق دستگاه فلیم

گیـاه   در مصـرف کـم شد. نحوه اندازگیري میـزان جـذب عناصـر    
خشـک   هضم ذب اتمی در عصاره حاصل ازسالسوال با دستگاه ج
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  بــــا هــــاداده واریــــانس ). تجزیــــه28انجــــام شــــد ( 
ــتفاده ــرم از اس ــزارن ــهSAS اف ــانگین ، مقایس ــامی ــا ه ــون ب   آزم

  .گرفت انجام Excel افزارنرم از گیريبهره با نمودارها رسم و توکی
  

 نتایج و بحث
هـاي تـأثیر بسـترهاي    نتایج حاصل از تجزیـه واریـانس داده  

شده اسـت.   ارائه 1دانه در جدول ختلف کاشت بر عملکرد م
شود که تأثیر تیمارهاي مختلـف  مالحظه می 1در این جدول 

بستر کاشت بر عملکرد دانـه و شـاخص برداشـت از لحـاظ     
آماري در سطح احتمال یک درصد و بـر وزن هـزار دانـه در    

 دار بود.  سطح احتمال پنج درصد معنی

ها بـه روش تـوکی نشـان    میانگین نتایج حاصل از مقایسه  
(کـود دامـی+ مـایکوریزا) بـا تولیـد       8داد که تیمـار شـماره   
کیلـوگرم در هکتـار بیشـترین     66/786عملکرد دانـه معـادل   

خود اختصاص داد و در این میان عملکرد دانه در مقدار را به
 4(پالسـتیک + مـایکوریزا) و تیمـار شـماره      5تیمار شـماره  

ـ   . )1(شـکل   الت) کمتـرین مقـدار بـود   (پالستیک در زیـر پ
افزایش قابلیت دسترسی گیاه به عناصر غذایی و جذب ازت، 
آهن، سدیم، کلر، منیزیم، فسـفر و روي بیشـتر در گیـاه و در    
نتیجه افزایش راندمان فتوسنتزي از دالیـل افـزایش عملکـرد    

). 11و  4دانــه در تیمارهــاي بــا کــاربرد کــود دامــی اســت (
تند که مقدار و زمان مصرف کود نیتـروژن  محققان اظهار داش

ها، عملکـرد و درنهایـت اجـزاي    تواند بر رشد و نمو بوتهمی
). نتـایج حاصـل از مقایسـه    19عملکرد دانه مؤثر واقع شود (

( 6ها بـه روش تـوکی نشـان داد کـه تیمـار شـماره       میانگین
گـرم   43/6 با تولید وزن هزار دانه معـادل مصرف کود دامی) 

و در ایـن میـان وزن    مقدار را به خود اختصاص دادبیشترین 
(ماسـه در زیـر بسـتر) بـا تولیـد       3هزار دانه در تیمار شماره 

 ). علـت 2مقدار بـود (شـکل   گرم کمترین  76/3 وزنی معادل
توان به اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این امر را می

خاك دسترسی بیشتر گیاه به عناصر غذایی و رشد و فتوسنتز 
بیشتر گیاه ربط داد نتایج مشابهی نیـز توسـط سـایر محققـان     

  ).16شد ( ارئه
با توجه به اینکه در زمستان بارندگی در منطقه موجب باال   

سـطح ایسـتابی آب در    افـزایش آمدن آب درپروفیل خـاك و  
ش شـود ولـی درتابسـتان بـا کـاه     مناطق خشـک دریاچـه مـی   

پروفیل  ی آب درسطح ایستاب بارندگی و افزایش تبخیر و تعرق
خـاك   cm 30آیـد، کـاربرد ماسـه، در عمـق     خاك پـایین مـی  

باال آمـدن آب قطـع    براي هاي مویینه خاكموجب شد تا لوله
و موجب شد با پایین رفتن سطح ایستابی آب در تابسـتان   شد

ي سطح خـاك نیامـده و در اختیـار    از طریق مویینگی آب باال
موجب کاهش تعداد دانه  گیاه سالسوال قرار نگیرد و در نتیجه،

تولیدي و همچنین پر نشدن و چروکیده و ریز شدن دانه آنهـا  
و کاهش وزن دانه تولیدي شود و وزن هـزار دانـه و شـاخص    

 برداشت آنها کمتر شود. 

روش تـوکی نشـان داد   ها بهنتایج حاصل از مقایسه میانگین  
 29 (شاهد) با تولید شاخص برداشت معـادل  1 که تیمار شماره

و در ایـن میـان    بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد ،درصد
 (مصرف کود دامی) معـادل  6 شاخص برداشت در تیمار شماره

 ).3بود (شکل درصد کمترین مقدار  9

علت افزایش شاخص برداشـت در تیمـار شـاهد بـه تولیـد        
عملکرد بیولوژیکی کمتر نسبت به عملکرد دانـه تولیـدي ربـط    

بسـترهاي   تـأثیر هـاي  از تجزیه واریانس داده دارد. نتایج حاصل
فسفر  از جمله ازت، پتاسیم، پرمصرفناصر مختلف کاشت بر ع

ـ  2وجود در بذر سالسوال در جـدول  و سدیم م تیمارهـاي   أثیرت
دار مختلف بستر کاشت بر نیتروژن و فسفر از لحاظ آماري معنی

تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر پتاسیم و سدیم  تأثیرنبودند و 
دار بودنـد.  از لحاظ آماري در سطح احتمال یـک درصـد معنـی   

روش تـوکی  هـا بـه  نتایج حاصل از مقایسه میـانگین  )2جدول (
(کود دامی+ مایکوریزا) بـا میـانگین    8نشان داد که تیمار شماره 

داد و بیشترین میزان پتاسیم را به خـود اختصـاص    43/1معادل 
 (پالسـتیک در زیـر   4 در این میان میزان پتاسیم در تیمار شماره

 کمتــرین مقــدار بــود 46/0پــالت) بــا تولیــد میــانگین معــادل 
مختلفــی بــا قــرار ). قارچهاي میکوریزي به روشهاي 4(شــکل
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  هاي مختلف کاشتدر گیاه سالسوال تحت تأثیر بستر گیري شده. تجزیه واریانس صفات اندازه1جدول 

  درجه آزادي  ابع تغییراتمن
  میانگین مربعات

  شاخص برداشت  وزن هزار دانه  عملکرد دانه
  ns 001/0  ns 78/40  102/0 *  2  بلوك
  26/125 **  027/0 *  441/2 **  7  تیمار
  45/25  009/0  023/0  14  خطا

  27/32  19/17  99/2    ضریب تغییرات
  هستند. دارو غیر معنی 05/0 ،01/0در سطح احتمال دار ترتیب معنیبه ns و *، **  

  

 

  
  تیمارهاي بستر کاشت

  هاي تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر عملکرد دانه گیاه سالسوالمقایسه میانگین .1شکل 
  دار است)دهنده عدم اختالف معنی(حروف مشابه در هر ستون نشان

  

  

  
  کاشتتیمارهاي بستر 

  تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر وزن هزار دانه گیاه سالسوال هاي تأثیر. مقایسه میانگین2شکل 
  دار است)دهنده عدم اختالف معنی(حروف مشابه در هر ستون نشان

  

ه 
دان

د 
کر

مل
ع

(k
g/

ha
)

 

۱۰۰۰  

۵۰۰  
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  کاشتتیمارهاي بستر 

  هاي تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر شاخص برداشت گیاه سالسوال. مقایسه میانگین3شکل 
  دار است)ه عدم اختالف معنیدهند(حروف مشابه در هر ستون نشان

  

  گیري شده در سالسوال تحت تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشت. تجزیه واریانس عناصر غذایی (پرمصرف) اندازه2جدول 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات
  سدیم  فسفر  پتاسیم  نیتروژن

  ns001/0  ns 042/0  ns 002/0  ns 0001/0  2  بلوك
  ns18/0  ** 33/0  ns 01/0  ** 013/0  7  تیمار
  002/0  004/0  02/0  516/0  14  خطا

  96/8  20/28  52/17  46/33    ضریب تغییرات
  دار هستند.و غیر معنی 05/0، 01/0دار بودن در سطح احتمال ترتیب معنیبه nsو  *، **  

  

 

  
  کاشتتیمارهاي بستر 

  تلف بستر کاشت بر میزان پتاسیم بذر گیاه سالسوالهاي تحت تأثیر تیمارهاي مخ. مقایسه میانگین4شکل 
  )دار استدهنده عدم اختالف معنی(حروف مشابه در هر ستون نشان

۲  

۵/۱  

۱  

۵/۰  

۰ 
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شود دادن عناصر غذایی در اختیار گیاه باعث بهبود رشد گیاه می
)32 .(  

داد  ها به روش توکی نشـان نتایج حاصل از مقایسه میانگین  
مایکوریزا) با میـانگین معـادل   (کود دامی+  8که تیمار شماره 

و در این  خود اختصاص دادبیشترین میزان سدیم را به 68/0
میکـوریزا) بـا    (ماسـه+  7 میان میزان سدیم در تیمـار شـماره  

را داشـت   سـدیم کمتـرین میـزان    49/0 تولید میانگین معادل
قارچهاي میکوریزي به روشهاي مستقیم مانند  ).5(شـــکل 

افزایش جذب آب توسط گیاه و  نـــینهمچ ؛بهبود تغذیه گیاه
هاي زیستی (بیماريهاي غیرمستقیم مانند کاهش تنش

فلزات سنگین و ، خشکی، (شوري گیاهی) و غیرزیستی
، 18، 13، 10(میشوند غیره) سبب افزایش رشد گیاه میزبان 

  .  )22و  21
بسـترهاي   تـأثیر هـاي  نتایج حاصل از تجزیه واریـانس داده   

از جملـه منگنـز،    مصـرف کـم ر غـذایی  مختلف کاشت بر عناص
ارائـه   3لسوال در جدول روي، آهن، مس موجود در بذر گیاه سا

تیمارهاي مختلف بسـتر کاشـت بـر منگنـز،      تأثیرکه  شده است
روي، آهن و مس از لحاظ آماري در سطح احتمال یـک درصـد   

 ).    3جدول (بودند  دارمعنی

 8که تیمار شماره روش توکی نشان داد به هامیانگینمقایسه 
میـزان  بیشترین  42/39گین معادل (کود دامی+ مایکوریزا) با میان

یـان میـزان منگنـز در    و در ایـن م  خود اختصاص دادمنگنز را به
ــماره ــار ش ــانگین   5تیم ــد می ــا تولی ــوریزا) ب ــتیک + میک  (پالس

   ).6(شکل  میزان را داشت کمترین 2/20معادل
 آلـی،  مـاده  ایش افز بر عالوه کودهاي دامی همچنین استفاده

 بـه  مصـرف کـم  عناصـر  و فسفر نیتروژن، مقادیري باعث افزودن
 شـود  می خاك بهبود حاصلخیزي به منجر امر این که شده خاك

 ).20و  8(

به روش توکی نشـان داد   هامیانگیننتایج حاصل از مقایسه 
(کود دامـی+ مـایکوریزا) بـا میـانگین معـادل       8که تیمار شماره 

 و در ایـن  شترین میزان آهن را به خود اختصاص دادبی 54/790
(پالسـتیک + میکـوریزا) بـا     5 میان میزان آهن در تیمار شـماره 

). 7داشت (شکل کمترین میزان را  51/186تولید میانگین معادل
 بنـدي، دانـه  توانـد مـی  سنگین هايخاك در دامی کودهاي کاربرد

 شنی هايخاك رد و بخشد بهبود را تهویه و تخلخل، نفوذپذیري
 ). 16( کندمی کمک غذایی مواد و آب داريبه نگه

به روش توکی نشـان داد   هامیانگیننتایج حاصل از مقایسه 
(کود دامی+ مـایکوریزا) بـا میـانگین معـادل      8که تیمار شماره 

 و در ایـن  خود اختصـاص داد بیشترین میزان روي را به 55/49
پالسـتیک + میکـوریزا) بـا    ( 5میان میزان روي در تیمار شماره 

). 8کمترین میزان را داشت (شکل  25/28تولید میانگین معادل 
افزایش جذب عناصر غذایی با افزایش کودهاي آلی در گیاهان 
هویج، کلم، لوبیا سبز، ذرت شـیرین و گوجـه فرنگـی توسـط     

خاك  pH) گزارش شده است آنها کاهش 16کیفر و همکاران (
ـ  ه عناصـر غـذایی در خـاك را عامـل     و قابلیت دسترسی گیاه ب

افزایش جذب روي در گیاه ذکر کردند بهبـود سـاختار خـاك،    
)، افزایش قابلیت دسترسی 17حاصلخیزي و افزایش مواد آلی (

) تحرك بیشـتر  18مصرف نیتروژن فسفر و پتاسیم (به عناصر پر
) و تـأثیر بـر   29هـاي گیـاه (  عناصر و جذب آب توسط ریشـه 

سازي اسـیدهاي آمینـه و   ند اکسین، فعالهاي رشدي مانمحرك
رود کـه  شـمار مـی  ها از اثرات مفید کاربرد کود دامی بهویتامین

نتیجه آن افزایش فتوسنتز رشد بیشتر و باال رفتن عملکرد دانـه  
روش تـوکی نشـان   ها بـه است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین

نگین معادل (کود دامی+ مایکوریزا) با میا 8داد که تیمار شماره 
و در ایـن   خـود اختصـاص داد  بیشترین میزان مس را به 23/18

(پالسـتیک + میکـوریزا) بـا     5میان میزان مس در تیمار شماره 
 .)9کمترین میزان را داشت (شکل  49/12تولید میانگین معادل 

علت افزایش در جذب عناصر غذایی با مصـرف کـود دامـی و    
ــد ناشــی از کــاهش بیولوژیــک مــی خــاك و قابلیــت  pHتوان

). کیفـر و  16دسترسی گیاه به عناصر غـذایی در خـاك باشـد (   
) گزارش کردنـد کـه افـزایش کودهـاي آلـی در      16همکاران (

خـاك و قابلیـت دسترسـی گیـاه بـه       pHگیاهان باعث کـاهش  
عناصر غذایی در خاك را عامل افـزایش جـذب مـس در گیـاه     

  ذکر کردند.
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  کاشتتیمارهاي بستر 

 هاي تحت تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر میزان عملکرد میزان سدیم بذرمقایسه میانگین .5شکل 
  دار است)دهنده عدم اختالف معنی(حروف مشابه در هر ستون نشان

  
  گیري شده در سالسوال تحت تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشتمصرف) اندازه. تجزیه واریانس عناصر غذایی (کم3جدول 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  ع تغییراتمناب
  جدب مس  جذب آهن  جذب روي  جذب منگنز

  ns 741/2  * 19/2  ns 09/0  ns 31/0  2  بلوك
  18/8**  5/7513 **  25/111 **  78/152**  7  تیمار
  75/0  14/2  62/0  005/2  14  خطا

  416/5  304/0  958/1  836/4    ضریب تغییرات
 دار هستند.و غیر معنی 05/0، 01/0بودن در سطح احتمال دار ترتیب معنیبه nsو  *، **

  

  

  
  کاشتتیمارهاي بستر 

  بذر منگنزهاي تحت تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر میزان عملکرد میزان . مقایسه میانگین6شکل 
  دار است)دهنده عدم اختالف معنی(حروف مشابه در هر ستون نشان

۸/۰  

۷/۰  

۶/۰  

۵/۰  

۴/۰  

۳/۰  

۲/۰  

۱/۰  

۰ 
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  کاشتتیمارهاي بستر 

  بذر آهنهاي تحت تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر میزان عملکرد میزان . مقایسه میانگین7شکل 
  دار است)دهنده عدم اختالف معنی(حروف مشابه در هر ستون نشان

  

  

  
  کاشتتیمارهاي بستر 

  بذر رويهاي تحت تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر میزان عملکرد میزان مقایسه میانگین .8ل شک
  دار است)دهنده عدم اختالف معنی(حروف مشابه در هر ستون نشان

  

  

  
  کاشتتیمارهاي بستر 

 بذر مسهاي تحت تأثیر تیمارهاي مختلف بستر کاشت بر میزان عملکرد میزان مقایسه میانگین .9شکل 
  دار است)دهنده عدم اختالف معنی(حروف مشابه در هر ستون نشان

۶۰  

۴۰  

۲۰  

۰ 

۲۰  
۱۸  
۱۶  
۱۴  
۱۲  
۸  
۶  
۴  
۲  
۰ 
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 گیرينتیجه
ي از حرکت ریزگردها با ایجاد پوشـش سـطح خـاك و    جلوگیر

مین معیشت روسـتاییان محلـی   أها جهت تتولید علوفه براي دام
نزدیک دریاچه ارومیه اهمیت خاصی در راستاي توسـعه پایـدار   

تـوان  دارد. نتایج این بررسی نشان داد که گیـاه سالسـوال را مـی   
و بـراي  د کـر براي تولید دانه در بسـتر دریاچـه ارومیـه کشـت     

جلوگیري از کاهش رشد ناشی از وجود نمک در بستر خـاك و  
ثر بـوده و  ؤافزایش تولید استفاده از کودهاي دامی و مایکوریزا م

سـطح را افـزایش دهـد همچنـین      توانـد عملکـرد در واحـد   می
علـت  استفاده از کودهاي دامی عملکرد دانه را افزایش داده و به

ر عناصـر غـذایی مـورد نیـاز     مین اکثأافزایش اجزاي رویشی و ت
یابد همچنین گیاه، عملکرد دانه و روغن در این گیاه افزایش می
ب و انتقـال  ذبا آزاد شدن عناصر غذایی بیشتر از کود دامی و ج

بیشتر آن توسط گیاه سالسوال میزان ذخیره عناصر غذایی در بذر 
  یابد.افزایش یافته و کیفیت دانه بهبود می
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Abstract 
To evaluate the effect of different soil amendments on the yield and nutrient uptake of Salsola plant in the dry bed of 
Urmia Lake, an experiment was set up as a randomized complete block design with eight treatments and three 
replications in the 2013-2014 time period. These treatments included mycorrhiza usage, sand in the seed bed, plastic in 
the  depth of 70 cm, plastic in the  depth of 70 cm + Mycorrhiza, application of animal manure to improve the soil pH, 
sand + Mycorrhiza, treatments, animal manure + mycorrhiza, and control without consuming any materials. The results 
of data variance analysis indicated the difference between treatments in terms of quantitative and qualitative studied 
traits. Comparison of means by Tukey method showed that the effects of all treatments on the grain yield, 1000 grain 
weight, harvest index, and absorption of micro nutrient and macro nutrient elements in the grain were significant. Mean 
comparison also showed that the highest grain yield belonged to animal manure and animal manure +Mycorrhiza 
fertilizer treatments, while the least one its belonged to plastic and sand treatments. Also, the nutrients absorbed in the 
animal manure and animal manure + mycorrhiza treatments were more than those in others. Overall, Salsula plant can 
be planted in a lake bed and livestock manure and mycorrhiza can be used to improve the yield. 
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