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 چكيده

رقهم   (Capsicum annum)هاي آبي و شوري بر عملکرد و اجزاي عملکهرد یيهاو  لفهل سه ز      منظور بررسي تأثير توأم تنش آزمايشي ب 

صورت یلهداني در   اي(، در آزمايش  اکتوريل دو عاملي در قالب طرحي کامالا تصاد ي با س  تکرار ب  هاشمي )در شراير یلخان یرين 

دانشگاو علوم کشاورزي و مناب  ط يعي یریان ان ام شد. در اين تحقيق ب  دو  اکتور کيفيت و کميت آص آبيهاري توجه  شهد.  هاکتور     

درصد اختالط آص شور درياي خهزر( و  هاکتور کميهت آص آبيهاري      40و  30، 20، 10، 0طح شوري )کيفيت آص آبياري داراي پن  س

پهس از برداشهت،    نتاي  ت زيب آماري SASا زار  با استفادو از نرم .درصد ت خير از سطح تشت( بود 150و  125، 100شامل س  سطح )

درصهد معنهادار و ميهزان شهوري آص      5قطر ميوو در سطح احتمهال   نشان داد ک  ميزان آص آبياري بر طول ميوو، قطر و نس ت طول ب 

، وزن تر، وزن خشک، ارتفاع بوت ، طول، قطر و نس ت طول ب  قطر ميوو در سطح شدو از هر بوت  هاي برداشت تعداد ميووآبياري نيز بر 

ارتفاع بوت ، طول ميوو و نس ت طول ب  قطهر  درصد کامالا معنادار بود. همچنين، اثر برهمکنش ميزان آص آبياري و شوري بر  1احتمال 

 درصد معنادار بودو است. 5درصد و قطر ميوو در سطح احتمال  1ميوو در سطح 

 ..Capsicum annum Lای، غرقابی، کمیت آب آبیاری، کیفیت آب،  شرایط گلخانه ها: واژه كلید
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 مقدمه

تر با توج  ب  رشد سري  جمعيت و نياز ب  مواد رذايي بيشه 

هاي نامتعار  ماننهد آص   و نيز بحران آص، ب  استفادو از آص

شدو در کشاورزي بهيش از   شور دريا يا چاو و پساص تصفي 

ههايي شهور تلقهي     پيش توج  شهدو اسهت. از طر هي، آص   

یرم  ميلي 5000شود ک  رلظت امالح کل در آن بيش از  مي

 (.7در ليتر است )

 از يکهي .Capsicum annum L  علمهي  نهام  بها   لفهل 

طوري که   لفهل يکهي از     است، ب  جاليزي مهم محصو ت

2کپسيکوم و از جنس 1س زي ات مهم از خانوادة سو ناس 
 

 99 که   دههد  مهي  نشهان  ها بررسياست.  C.annumو یونب 

 8 خيهار،  ب  اي  یلخان  محصو ت زيرکشت سطح از درصد

 کشهت  عنهوان  ب   لفل ب  درصد 4 و  رنگي یوج  ب  درصد

 کشهاورزي  مههم  محصهول  سه ز  .  لفلدارد تصا اخ دوم

 ارزش دليهل  به   بلک  اقتصادي ارزش دليل ب  تنها ن  ک  است

 ترکي ات و ط يعي هاي رنگ عالي من   آن، همچنين هاي ميوو

 (.2دارد ) اکسيداني اهميت بسيار آنتي

 در کشهاورزي  ةعمهد  مشهکالت  از يکهي  خاک شوري

 آن، پيامهدهاي  نتهري  مههم  از يکي ک طوري  است، ب  جهان

(. در تحقيقهي روي  12) است کشاورزي محصو ت کاهش

کلزاي پاييزو در شراير تنش شوري ب  اين نتي ه  رسهيدند   

ک  ا زايش شوري بر عملکهرد دانه ، وزن هزاردانه ، تعهداد     

دان  در رال ، تعداد رال  در بوت ، سطح بهرگ و ارتفهاع   

 تهنش ر، (. از سهوي ديگه  4بوت  اثر منفي معناداري داشت )

 از وسهي   اي محهدودو  در اسهمزي  آثهار  علهت  به   شهوري 

 آص ةذخيهر  در اخهتالل  موجب وسازي سوخت هاي  عاليت

منظور اسهتفادو از آص   (. در تحقيقي ديگر، ب 9)د شو مي یياو

زني، رشد و عملکرد پن   یزارش  شور درياي خزر بر جوان 

                                                           
1. Solanaceae 
2. Capsicum 

شد ک  مصر  آص دريا بر بسياري از صفات مورد مطالعه   

 (.8   در چين اول اثر معناداري دارد )پن

  رنگهي  یوجه   عملکرد کمترين و بيشترين، در تحقيقي

 12 و 3 ا هزودن  بها  ترتيهب  به   آبکشهتي  محير در دو  کشت

 همچنهين،  آمهد.  دسهت  به   شوري متر سانتي بر زيمنس ميلي

 شهوري  متهر  سهانتي  بر زيمنس ميلي 12کاربرد  با ميوو تعداد

از سهوي ديگهر، در    (.11يا ت ) کاهش معناداري صورت ب 

بررسي تأثيرات شهوري بهر قهدرت رشهد      منظور تحقيقي ب 

اي در پهن    زميني در شراير درون شيشه   هاي سيب یياهچ 

، درصهد کلريهد سهديم    4، 3، 2، 1، 0سطح شهوري شهامل   

هها، طهول    یياهچ  دنمان قابليت زندو نتاي  زير حاصل شد:

دار و  ريشه   بسهاق ساق ، تعداد برگ، تعهداد ريشه ، تعهداد    

تأثير  ،داري کاهش يا ت. همچنيناطور معن تشکيل ريش  ب 

تعداد ريش  و طول ريشه  در ههر    برتمام تيمارهاي شوري 

ک  با ترين سهطح   طوري  ب ،بود اداریياو خيلي شديد و معن

درصد کلريهد سهديم( تمهام پارامترههاي مهورد       4شوري )

 (.19) شدت تحت تأثير قرارداد مطالع  را ب 

شوري بها جلهویيري   از سوي ديگر، نتاي  نشان داد ک  

دههد.   هاي جان ي را کهاهش مهي   از ادامب رشد، توسعب ساق 

هها، و وزن تهر و    هها و دانه    ها و ميهوو  همچنين، تعداد برگ

(. 1دههد )  هاي مختلر یياهي کاهش مي خشک را در اندام

 رشهد رويشهي   بر شوري تنش اثر بمطالع در تحقيقي ديگر،

شهوري   ميهزان  ا زايش با ک  نشان داد يون   ارقام و ها تودو

 به   توجه   بها  .کند مي پيدا ا زايش بوت  ب  برگ ت وزنينس 

 صهفت  دو بوته   به   بهرگ  ت وزنينس  با برگ تعداد اينک 

 ولي بوت  در برگ تعداد کاهش موجب تنشاست،  متفاوت

ي شور ا زايش با .شود مي بوت  ب  برگ وزني نس ت ا زايش

، 150 سطوح در ،اينکند. با وجود  ميپيدا کاهش ريش  طول

 ريشه   طهول  نظهر  از ادارمعن اختال  مو ر ميلي 300و  200

 ا هزايش  با نيز یياو طول و ساق  طول صفات .نشد مشاهدو

 75 شهوري  و شاهد سطح در .کرد پيدا کاهش شوري ميزان
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 طهول  و سهاق   طهول  صفات براي ادارمعن تفاوت مو ر ميلي

(. همچنين، در پژوهشي ديگهر نتي ه    3) نشد اهدومش یياو

 زوييپها  يکلزا ارقام عملکرد ياجزا و عملکرد یر ت  شد ک 

طوري ک   یيرد، ب  ي تحت تأثير قرارميشور تنش ريشرا در

 (. 5ميزان عملکرد آن کاهش يا ت )

در تحقيقي ديگر، یزارش شد ک  عملکهرد و محصهول   

يابهد   آص شور کاهش مي رنگي بعد از آبياري با  ميوة یوج 

 باعهث  شهوري  شهدو،  ان هام  مطالعهات  از بسياري در(. 23)

 شهاهد  بها  مقايسه   در ميوو تر و خشک وزن کاهش معنادار

 (. 25است ) شدو

منظور بررسي تأثير آص شور دريها بهر    از سوي ديگر، ب 

عملکههرد یيههاو آ تههابگردان در تحقيقههي از آص دريهها بهها    

خهتال  معنهاداري در   درصهد ا  20درصد و  10هاي  رلظت

چهب آ تهابگردان    درصد آص دريا بهر ريشه    20نتاي  رلظت 

طوري که  بها ا هزايش شهوري آص آبيهاري       مشاهدو شد، ب 

ارتفاع یياو، عمق ريشه ، وزن خشهک بوته ، وزن خشهک     

ريش  و سطح برگ کاهش يا ت. اين کاهش در خاک شني 

 (.16حداکثر و در خاک رسي حداقل بودو است )

، CaCl2و  NaClههاي   نمک کردن اضا   يقطر از شوري

 سهطوح  اي هاد  و شن کاشت بستر در رذايي هاي ب  محلول

 در مهول  200 و 150، 100، 50 شهوري )مهثالا   مختلهر 

تهنش   تحهت  عملکرد زيرة س ز بررسي منظور مترمکعب( ب 

 زيهرة  اجزا عملکرد و عملکرد بر شوري ک  است دادو نشان

 عملکهرد زيهرة   ا ت مچنين،ه دارد. معناداري منفي اثر س ز

 و چتهر  در دانه   تعهداد  و بوته   در چتر تعداد کاهش با س ز

(. از سوي ديگهر،  10دارد ) مستقيم رابطب ها دان  کاهش وزن

کهردن تعهادل    شوري با استفادو از مختهل نتاي  نشان داد ک  

 (.21شود ) اي و  شار اسمزي مان  رشد یياو مي تغذي 

يون   نتاي  نشان داد که   بر  شوري تنش اثر بررسي در

شوري باعث کاهش عملکرد کمّي علو ه ، ارتفهاع بوته  و    

(. از سوي ديگر، در بررسهي  6شود ) تعداد یرو در ساق  مي

 رنگي با استفادو از  تأثير تنش شوري بر عملکرد یياو یوج 

زيمهنس بهر    ميلي 6/3و  9/0 1آص شور با هدايت الکتريکي

 6/3در نتههاي  شههوري  متههر، اخههتال  معنههاداري   سههانتي

متههر روي وزن خشههک ميههوة   زيمههنس بههر سههانتي  ميلههي

طوري ک  بها ا هزايش شهوري      رنگي مشاهدو شد، ب  یوج 

در (. 13آص آبياري وزن تر و خشک ميهوو کهاهش يا هت )   

 رنگي، نتاي  بيانگر اين است ک   تحقيق ديگري روي یوج 

د باعث اي ا کلريد سديم نمک مو ر ميلي 60کاربرد رلظت 

اخههتال  معنههادار در وزن تههر و خشههک ميههوو در محههير  

 (.24آبکشت نس ت ب  حالت شاهد شدو است )

شهوري شهامل شهاهد،     سهطح  پن  بادر تحقيقي ديگر، 

مههو ر کلريههد سههديم بههر یيههاو    ميلههي 45و  30، 15، 5/7

 ميوو تک وزن عملکرد،  رنگي نتاي  نشان داد ک  مقدار توت

کلريهد   مهو ر  ميلهي  15و  5/7ميهوو در تيمارههاي    تعداد و

نداشهت،   معنهاداري  تفهاوت  شهاهد  تيمهار  به   نس ت سديم

 و ميوو تک تر ميوو، وزن عملکرد کاهش طوري ک  ميزان ب 

مهو ر   ميلهي  45تيمهار   به   نس ت شاهد تيمار در ميوو تعداد

 (.4درصد بود ) 32و  2/25، 9/48ترتيب  نمک طعام ب 

و  ي يزيولوژيک ييندهااررقابي بسياري از  ردر شراير 

 يندهاااز جمل  اين  رشود.  بيوشيميايي در یياهان مختل مي

مقهدار رشهد ريشه  و     هر يت  توسهنتزي،  ع ارت است از

 وسهاز  سهوخت آبهي،   یيهاو، روابهر   ةزنهد  ةساق ، توليد تود

در  اين آثار ها ک  هورمون کربوهيدرات، تغذي  و تعادل بين

 (. 20، 15، 14) لوبيا مشاهدو شد یياهان ذرت و

دليهل   هاي مختلهر به    آبياري در یون  در تحقيقي، بيش

کههاهش نفوذپههذيري ريشهه  و هههدايت هيههدروليکي باعههث 

(. از طر هي، در  16شهود )  کاهش جذص آص و انتقال آن مي

آبياري آثار مهمهي بهر برخهي     تحقيقاتي نشان دادو شد ک  بيش

خوا   يزيولوژيکي و مور ولهوژيکي یيهاو دارد. ايهن تهنش     

                                                           
1. EC 
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دهد ک  آص بيش از حد به  یيهاو دادو شهود يها      ني رخ ميزما

 شدو روي ان ام هاي بررسيخاک زهکشي ضعيفي داشت  باشد. 

 یياههان  در آبياري بيشآثار  ک  است دادو نشان مختلر یياهان

 یيهاهي،  بیونه  ب  مربوط ها تفاوت اين است. متفاوت مختلر

نتهاي   (. 22اسهت )  خاک نوع و ي يزيولوژيک شراير یياو، سن

 در يادارمعنه  تفهاوت  باعهث  آبياري بيشتحقيقي نشان داد ک  

 (.15) شود مي  لفل یياو هوايي اندام تر و خشک وزن
 اي جلگ  مناطق برخي دردر تحقيقي نشان دادو شد ک  

 درو  آص از خهاک  اشه اع  معر  در یياهان معتدل ، نواحي

 يهاري آب بهيش  ،واق  در .قراردارند یذرا يا وئم دا آبي شراير

 رشدونمو ودن مان زندوبر  ک  است مهمي  اکتورهاي از يکي

. از طر هي، بها   (18دارد ) تهأثير  یيهاهي  هاي یون  از بسياري

توج  ب  نتاي  آزمايش محققهان،  لفهل یيهاهي حسها  و     

 (.17حسا  ب  تنش شوري است ) نيم 

ررم تحقيقات زيادي ک  در زمينب تأثير تنش شوري  علي

ترين نمک مهورد   ان ام شدو است، عمدوبر یياهان مختلر 

استفادو در اين تحقيقات کلريهد سهديم اسهت و ترکي هات     

مختلر نمک در آص دريا بررسي نشدو است. با توجه  به    

اهميت مشهکل شهوري آص و خهاک در بسهياري از نقهاط      

خصو  نواحي نزديک ب  درياي خهزر و اسهتان    کشور، ب 

از محصهو ت  یلستان، و نظر به  اينکه   لفهل سه ز يکهي      

شهود، در ايهن پهژوهش     پرمصر  در کشور محسهوص مهي  

کاریيري آص دريهاي خهزر در کشهاورزي و تهأثير      امکان ب 

آبياري و شوري بر برخي خوا  کمّهي و کيفهي    توأم بيش

 یياو  لفل س ز بررسي شدو است.

 

 ها مواد و روش

 بر عملکهرد  آبي و شوري تنش توأم تأثير بررسي منظور   س

 رقهمِ  (Capsicum annum L) سه ز   لفل لکردعم اجزاي و

1هاشهمي  یرين
 طهي  یلهداني  کشهت  بهر م نهاي   پژوهشهي  

 آص مهندسهي  یهروو  یلخانهب  در 1393-94 بهار و زمستان

 ان هام  یریهان  ط يعهي  منهاب   و کشهاورزي  علهوم  دانشگاو

 .یر ت

 آزمهايش  صهورت  ب  پژوهش اين در استفادو مورد طرح

 س  با تصاد ي کامالا رحيط قالب با دو  اکتور در  اکتوريل

 ،20 ،10 ،0 سطح پن  شامل شوري تکرار اجرا شد.  اکتور

تها   S1 نماد  با ترتيب ب  دريا، آص با اختالط درصد 40 و 30

S5، درصهد  150 و 125 ،100 سطح س  شامل آبي  اکتور و 

. (9بهود )  W3تها   W1نماد  با ترتيب ب  ت خير از سطح تشت،

 تيمارههاي  به   توجه   بها  ها یلدان ها، یلدان پرکردن از پس

 چيهدو  تصهاد ي  کامالا صورت ب  و یذاري شدو چسب تعيين

  اصهلب  که   بهود  اي یون  ب  ها یلدان چيدمان. (1 شد )شکل

 .باشد متر سانتي 50 يکديگر از ها یلدان

 خصوصهيات  و شهاهد  آص خصوصيات ديگر، سوي از

مقهادير شهوري آص    ( و1 )جهدول  خهزر  دريهاي  شور آص

بها آص شههري    دريا آص مختلر ترکي ات حاصل از آبياري

 .( تعيين شد2)جدول 

 60 ترکيهب  از یياههان  بهراي  نيهاز  مهورد  کشت محير

 قه الا ) دامهي  کهود  درصد 30 ،(سرندشدو ق الا) خاک درصد

 هاي جع   و ها یلدان و تهي  پرليت درصد 10 و( سرندشدو

 در ک  است ذکر ب   زم شد. پر نظر مورد مخلوط از کشت

 يکسهان  صورت ب  کشت هاي جع   و ها یلدان کر در ابتدا

 و زهکشهي  به هود  بهراي   يلتهر  عنوان ب  ريزو سنگ مقداري

 بهراي  هها  یلهدان  بها ي  متهر  سانتي 5 و شد دادو قرار تهوي 

 .شهد  خهاک  از پر بقي  و یر ت  نظر در خالي آبياري اعمال

 بود. 2رسي-سيلتي ها یلدان در استفادو مورد خاک با ت

 

                                                           
1. Green Hashemi- F1- 521 

2. silty clay 
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 ها یلدان دمانيچ
S2W32 S5W21 S1W33 S5W32 S4W23 S2W12 S3W11 S5W11 S1W31 

S2W23 S4W22 S1W13 S4W32 S1W21 S2W13 S4W12 S1W32 S5W13 

S3W22 S3W13 S1W22 S1W23 S3W31 S3W33 S4W31 S2W21 S2W31 

S4W13 S4W33 S5W33 S3W12 S5W23 S4W11 S2W22 S2W11 S5W22 

S1W12 S2W33 S5W12 S1W11 S5W31 S3W23 S4W21 S3W21 S3W32 

 ها گلدان چیدمان از نمايي .1 شکل

 

 آبیاری در استفاده مورد یشاهد و آب دريا آب تیمارهای شیمیايي تركیبات .1 جدول

 ترکي ات شيميايي تيمار آص
 

SAR Cl- 

(meq/L)
 

Na+ 

(meq/L)
 

K+ 

(meq/L) 
Ca2+ 

(meq/L)
 

Mg2+ 

(meq/L)
 

SO4
2- 

(meq/L)
 

HCO3 

(meq/L) 

EC25 

(dS/m) 

 5/0 7 7/0 8/2 4/4 48/0 27/0 1 14/0 شاهد آص

 4/25 5/31 5/24 71/61 2/25 21/8 9/237 221 36 آص شور

 

 (dS/m) آب دريا با آب شهری شوری آب آبیاری حاصل از تركیبات مختلف مقادير .2 جدول

 خزر با آص شهريدرصد ترکيب آص درياي  درصد 0 درصد 10 درصد 20 درصد 30 درصد 40

 شوري آص آبياري 8/0 3/3 7/4 9/7 6/8

S5 S4 S3 S2 S1 سطح شوري آص آبياري 

 

  
 گلدان به نشا انتقال (b ،نشا ةتهی (a.2 شکل

 

 حهد  و FC زراعهي  هر يت حد در خاک وزني رطوبت

 وزني درصد 17 و درصد 36 ترتيب ب  PWP دائم پژمردیي

 ترتيهب  ب  نيز خاک pH و عاش ا عصارة الکتريکي هدايت و

 .شد تعيين 53/7و  متر سانتي بر زيمنس ميلي 6/0

b a 
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 99-89 ناميه   قهوة  بها  سه ز   لفهل  پس از تهيب بذرهاي

 بهذرها  سهاعت،  24 مهدت  ب  زني جوان  تسري  براي درصد

 بهذرها  ايهن  سهپس، . شهد  دادو قهرار  مرطوص اي پارچ  بين

 هر و شتک ها جع   داخل در س ز  لفل نشاي تهيب منظور ب 

( شهدن  چههاربریي  مرحلب همان) هفت  چهار مدت ب  و روز

 .شد دادو يکسان صورت ب  آص نشا هاي جع   ب 

 که   هفته   چههار  یذشهت  با و بذرها زني جوان  از پس

 کشهت  اصهلي  محير ب  درآمدند، چهاربریي حالت ب  نشاها

 از. بهود  عهدد  سه   ها بوت  تراکم یلدان هر در شدند. منتقل

یلدان و اسهتقرار   ب  ها از انتقال  لفل روز ز دوا پس طر ي،

 ريزمغهذي  عناصر کود یياهان برگ سطح ها، بر یلدان کامل

 شههد. اعمههال شههوري و آبههي تيمارهههاي و پاشههي محلههول

 اي یونه   به   روز هفهت  طهول  در نخست، شوري تيمارهاي

 آن از پهس  .شهد  دادو هها  یلهدان  به   S2تيمار  ک  شد اعمال

 از روز 21 از پهس  ،گهر يد يسو از. شد اعمال ياصل ماريت

 طور  ب اهانيی برگ سطح روي م دداا نخست يپاش محلول

 .دش يپاش محلول يزمغذير عناصر کساني

 ريههت خ تشههت از ازيههن مههورد آص مقههدار نيههيتع بههراي

 .شهد  اعمال آن اسا  بر يآب يمارهايت و استفادو  Aکال 

 روز کيه  اويی يآب ازين ب  توج  با طرح نيا در ياريآب دور

 .شد یر ت  نظر در انيم در

 نظير ارتفهاع بوته ،   پارامترهايي ها، ميوو برداشت از پس

 وزن تهر،  وزن یلهدان،  ههر  از شهدو  برداشت هاي ميوو تعداد

 ميوو قطر و طول. شد یيري اندازو ميوو قطر و طول خشک،

 از اسهتفادو  بها  خشهک  و تهر  وزن و کهوليس  از اسهتفادو  با

. شهد  یيهري  انهدازو  یهرم  001/0 تدقه  با دي يتالي ترازوي

 حرارت درجب با آون ها در ميوو خشک، وزن تعيين منظور ب 

 شهد.  دادو قهرار  ساعت 24 مدت ب  و یراد سانتي درجب 75

 از در پايان، بعهد  .یرديد یيري اندازو خشک وزن آن از پس

 از اسهتفادو  بها  هها  دادو وتحليهل  ت زيه   هها،  دادو آوري جمه  

 آزمون از استفادو با تيمارها ميانگين يسبمقا و SAS ا زار نرم

LSD ا هزار  نهرم  از با اسهتفادو  نمودار رسم و Excel  ان هام 

 یر ت.

 

 نتايج و بحث

پههس از برداشههت  لفههل، پارامترهههايي نظيههر عملکههرد و  

یيهري و نتهاي  زيهر     اجزاي عملکرد اين محصول انهدازو 

 .حاصل شد

 

 بکالف( تأثير تنش شوری و آبی بر عملكرد زلفل س

 اثهر  واريهانس،  ت زيهب  نتهاي   اسا  بروزن تر میوة فلفل. 

 سهطح  در مختلهر  تيمارههاي  در ميهوو  تهر  وزن بر شوري

 جهدول ) بود آماري معنادار اختال  دارايدرصد  1 احتمال

مورد بررسي  وزن تر ميوة  لفل در اثر تيمارهاي شوري (.3

طوري ک  با ا زايش  اختال  معناداري با يکديگر داشت، ب 

تنش شوري ميزان وزن تر ميوو کاهش يا ت. مطابق جدول 

ها، بيشترين مقدار از وزن تر ميوو مربوط ب   مقايسب ميانگين

یهرم در   89/1یرم و کمترين مقهدار بها    40/20با  S1تيمار 

طوري ک  مطهابق جهدول مقايسهب     مشاهدو شد، ب  S5تيمار 

ر اخهتال  معنهاداري بها يکهديگ     S4و  S3ها تيمهار   ميانگين

نداشت، ولي بقيب تيمارها با يکديگر اختال  معنادار داشت 

آبيههاري و  (. تيمارهههاي سههطوح مختلههر بههيش 4)جههدول 

کنش سطوح مختلر مورد آزمايش بهر وزن تهر ميهوو     برهم

داراي اختال  معناداري ن ود. نتاي  ايهن تحقيهق بها نتهاي      

( مطابقت داشت، 13آزمايش الحربي و همکاران )حاصل از 

 بر يمنسز ميلي 6/3 ب  9/0با ا زايش شوري از اينک  دال بر 

 تهر  و خشهک  وزن و س زشهدن  زنهي،  جوانه   متهر،  سهانتي 

 .يا ت کاهش  رنگي یوج 

بههر اسهها  نتههاي  ت زيههب وزن خشککک میککوة فلفککل. 

واريانس، اثر شهوري بهر وزن خشهک ميهوو در تيمارههاي      

درصد اختال  معنهادار آمهاري    1مختلر در سطح احتمال 

 (. وزن خشک ميوة  لفل در اثر تيمارههاي 3ول داشت )جد
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شوري مورد بررسي، داراي اختال  معناداري بها يکهديگر   

طوري ک  با ا زايش تنش شوري ميزان وزن خشهک   بود، ب 

، بيشترين مقهدار از وزن  4ميوو کاهش يا ت. مطابق جدول 

یرم و کمتهرين مقهدار بها     31/2با  S1خشک ميوو در تيمار 

مشاهدو شد. از سوي ديگهر، مطهابق    S5ار یرم در تيم 28/0

اختال  معنهاداري   S4و  S3ها تيمار  جدول مقايسب ميانگين

با يکديگر نداشت، ولي بقيب تيمارها بها يکهديگر اخهتال     

(. تيمارههاي سهطوح مختلهر    4معناداري داشهت )جهدول   

کنش سطوح مختلر مورد آزمهايش بهر    آبياري و برهم بيش

داري نداشهت. از طر هي،   وزن خشک ميهوو اخهتال  معنها   

 را شور محير در  رنگي یوج  ميوة تر و خشک وزن کاهش

. نتهاي  ايهن پهژوهش بها     (10) انهد  یزارش کردو نيز ديگران

 نتاي  حاصل از تحقيق  وق مطابقت داشت.

 

 [WU4]های رشد  . تجزية واريانس شاخص3جدول 

 آزادي بدرج مناب  تغييرات

 ميانگين مربعات

 زن تر ميووو تعداد ميوو
 وزن خشک

 ميوو
 قطر ميوو طول ميوو ارتفاع بوت 

 نس ت طول 

 ب  قطر ميوو

 29/5** 42/11** 78/1626** 38/35344** 256/2** 44/469** 356/14** 4 شوري

 ns867/0 ns 834/13 ns 187/0 ns 53/1078 *17/84 *82/3 *27/2 2 ميزان آص

 ns505/0 ns 157/2 ns 061/0 **29/4168 **25/72 *11/2 **29/1 8 ميزان آص× شوري 

 5/0 71/0 83/21 31/20889 114/0 715/8 467/0 30 خطا

 ضريب تغييرات
 

24 34 0 94/6 34/8 4/10 15/10 

 ريرمعنادار nsدرصد،  5 سطح در معناداري*  درصد، 1 سطح در معناداري **

 

 [WU4]فلفل سبز های رشدی  . مقايسة میانگین اثر عامل تنش شوری بر شاخص4جدول 

 ترکي ات تيماري
 ميوووزن تر  تعداد ميوو

 وزن خشک

 ميوو
 قطر ميوو طول ميوو ارتفاع بوت 

 نس ت طول

 ب  قطر ميوو

 (gr) (gr) (mm) (mm) (mm)  

S1 89/3 a  #  A40/20 A31/2 A27/431 A62/75 A42/9 A04/8 

S2 A11/4 B34/10 B36/1  A26/419 B98/56 B86/7 B26/7 

S3 B33/2 C66/5 C84/0 B07/404 B79/59 A02/9 B04/7 

S4 B67/2 C03/5 C82/0 C67/386 C72/47 B85/7 C17/6 

S5 C00/1 D89/1 D28/0 D93/275 D06/40 C56/6 C27/6 

LSD (1%) 89/0 83/3 44/0 20/34 06/6 09/1 92/0 

 هر مقدار بیانگر میانگین سه تکرار است. #

 ندارد. (P<0.05)ن اختالف معنادار اعداد با حروف مشترک در هر ستو
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بهر اسها  نتهاي  ت زيهب      شکده.  تعداد میوة برداشکت 

شدو از هر بوته    واريانس، اثر شوري بر تعداد ميوة برداشت

درصهد اخهتال     1در تيمارهاي مختلر در سطح احتمهال  

شهدو از   (. تعداد ميوة برداشت3معنادار آماري دارد )جدول 

وري مهورد بررسهي، اخهتال     شه  هر بوت  در اثر تيمارهاي

طوري ک  با ا زايش شهوري از   معناداري با يکديگر دارد، ب 

زيمنس بر متر تعداد ميوو در بوت  ب  ميزان  دسي 3/3ب   8/0

درصد ا زايش يا ت ک  معنادار ن هود، امها بها ا هزايش      6/5

زيمنس بر متهر، تعهداد ميهوو در     دسي 6/8ب   8/0شوري از 

، 4رصد کاهش يا ت. مطهابق جهدول   د 3/74بوت  ب  ميزان 

و کمتهرين مقهدار    11/4با  S2بيشترين تعداد ميوو در تيمار 

مشاهدو شد. از طر ي، تيمارهاي بهيش   S5در تيمار  00/1با 

کنش سطوح مختلر مورد آزمايش بر تعهداد   آبياري و برهم

شدو از هر بوت  اخهتال  معنهاداري نداشهت.     ميوة برداشت

 وزن و تعداد ک  داد نشان (12آدامز )تحقيق  نتاي  حاصل از

 بهر  زيمهنس  ميلهي  12 شهوري  در  رنگهي  ميهوة یوجه    تهر 

 تر وزن و تعداد کاهش ک  حالي در کاهش يا ت، متر سانتي

 مشهاهدو  متهر  سهانتي  بهر  زيمنس ميلي 8 يا 3 شوري در ميوو

نشد. نتاي  حاصل از اين پژوهش نشان داد که  در شهوري   

تر بيشترين تعداد ميوو را داشتيم م زيمنس بر سانتي ميلي 3/3

و از آن ب  بعد تعداد ميوو کاهش يا ت ک  با نتهاي  تحقيهق   

 آدامز مطابقت دارد.

 

ب( تأثير تنش شوری و آبی بر اجکا عملكیرد زلفیل   

 سبک

بر اسها  نتهاي  ت زيهب واريهانس، اثهر       ارتفاع بوتة فلفل.

شهوري بهر ارتفهاع بوته  در تيمارههاي مختلهر در سهطح        

(، 3درصد اختال  معنادار آماري داشت )جدول  1 احتمال

، با ا زايش تنش شوري ارتفهاع  4طوري ک  مطابق جدول  ب 

 S1بوت  کاهش يا ت و بيشترين ارتفاع بوت  مربوط ب  تيمار 

متهر   ميلهي  93/275متر و کمترين مربوط ب   ميلي 27/431با 

، تيمارههاي  4بود. از سوي ديگر، ط ق جهدول   S5در تيمار 

S1  وS2   اختال  معناداري با يکديگر نداشت، ولي با سهاير

بههر اسهها  نتههاي  ت زيههب  تيمارهها اخههتال  معنههادار بههود. 

واريانس، اثر سطوح مختلر آص آبياري بر ارتفاع بوته  در  

تيمارهاي مختلر اختال  معنادار آماري نداشهت )جهدول   

آبياري بر ارتفاع بوته ،   (. در تأثير توأم تنش شوري و بيش3

درصهد اخهتال  معنهادار وجهود      1ين تيمارهها در سهطح   ب

، بيشهترين مقهدار ارتفهاع    3(. مطابق شکل 3داشت )جدول 

متهر و کمتهرين    ميلي 72/474با  S2W3بوت  مربوط ب  تيمار 

 S5W1مترمربوط ب  تيمهار   ميلي 38/241مقدار ارتفاع بوت  با 

هاي  وقاني یيهاو   ( نشان داد ک  قسمت22است. جاکوباي )

لب بهيش از رشهد ريشه  تحهت تهأثير اسهتر  شهوري        ار

 همکارانو  زمانيان و (3) ها رسولي و رحمانيیيرد.  قرارمي

 يون ه   رويشهي  رشهد  بهر  شهوري  تهنش  اثر بررسي با (6)

 کهاهش  یياو طول شوري ميزان ا زايش با ک  کردند مشاهدو

نتاي  حاصل از اين تحقيق با نتهاي  حاصهل از    .کند مي پيدا

ههها و زمانيههان و همکههاران  اني و رسههوليتحقيقههات رحمهه

اي که  بها ا هزايش ميهزان شهوري،       یون  مطابقت داشت، ب 

 ارتفاع کاهش يا ت.

آبياري بهر طهول بهين     در تأثير توأم تنش شوري و بيش

درصد اختال  معناداري وجود داشت.  1تيمارها در سطح 

، بيشترين مقدار طول ميوو مربوط به  تيمهار   4مطابق شکل 

S1W2 متر و کمتهرين مقهدار طهول ميهوو بها       ميلي 93/77 با

نهژاد و   مشاهدو شد. رضهايي  S5W1در تيمار  متر ميلي 17/36

( ب  اين نتي   رسيدند که  طهول ميهوو در اثهر     4همکاران )

طهوري   ا زايش استر  شوري تفاوت معناداري نداشت، ب 

ک  نتاي  حاصل از اين تحقيق بها نتهاي  حاصهل از تحقيهق     

ندارد و با ا زايش شوري طول ميهوو کهاهش    وق مطابقت 

 يا ت.
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 سبز فلفل ةبوت ارتفاع میانگین شوری و مقدار آب آبیاری بر توأم تأثیر .3 شکل

 

 
  سبز فلفل ةمیو میانگین طول شوری و مقدار آب آبیاری بر توأم تأثیر .4 شکل

 

 [WU4]سبز  های رشدی فلفل . تأثیر عامل بیش آبیاری بر شاخص5جدول 

 نس ت طول ب  قطر ميوو قطر ميوو طول ميوو ارتفاع بوت  ميوووزن خشک  ميوووزن تر  تعداد ميوو ترکي ات تيماري
(gr) (gr) (mm) (mm) (mm) 

W1 2.53 a # 7.67 a 1.00 a 375.07 a 53.8 b 8.01 b 6.67 b 

W2 3.00 a 9.59 a 1.22 a 374.81 a 58.52 a 8.70 a 6.80 b 

W3 2.86 a 8.73 a 1.15 a 389.63 a 55.79 b 7.71 b 7.40 a 

LSD (1%) 0.68 2.96 0.34 26.49 4.69 0.85 0.71 

 هر مقدار بيانگر ميانگين س  تکرار است. #

 ندارند. (P<0.05)اعداد با حرو  مشترک در هر ستون اختال  معنادار 
 

بر اسا  نتهاي  ت زيهب واريهانس، اثهر      قطر میوة فلفل.

ميوو در تيمارهاي مختلر در سطح احتمهال  شوري بر قطر 

(. مطهابق  3درصد اختال  معنادار آماري داشت )جدول  1

 42/9بها   S1بيشترين مقهدار قطهر ميهوو در تيمهار      4جدول 

 S5متهر در تيمهار    ميلهي  56/6متر و کمترين مقهدار بها    ميلي

 S4و  S2و تيمار  S3و  S1مشاهدو شد. از سوي ديگر، تيمار 

ري با يکهديگر نداشهت. همچنهين، سهطوح     اختال  معنادا

درصد اختال   5مختلر آص آبياري بر قطر ميوو در سطح 
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، بيشترين مقدار 5طوري ک  ط ق جدول  معناداري داشت، ب 

 71/7و کمتهرين مقهدار بها     متهر  ميلهي  70/8با  W2در تيمار 

مشهاهدو شهد. در تهأثير تهوأم تهنش       W3متر در تيمهار   ميلي

 5قطر ميوو بين تيمارهها در سهطح    آبياري بر شوري و بيش

(. از 4درصههد اخههتال  معنههاداري وجههود داشههت )جههدول 

، بيشترين مقدار قطهر ميهوو در تيمهار    5طر ي، مطابق شکل 

S3W2  07/6متر و کمترين مقدار قطر ميوو بها   ميلي 35/10با 

( به   4نژاد و همکاران ) بود. رضايي S5W3متر در تيمار  ميلي

 تعداد ميوو، تک عملکرد، وزن مقادير اين نتي   رسيدند ک 

يابد  مي کاهش شوري تنش شدت ا زايش با ميوو قطر و ميوو

 ک  با نتاي  اين تحقيق مطابقت دارد.

 

 
 سبز فلفل ةمیو میانگین قطر شوری و مقدار آب آبیاری بر تأثیر .5 شکل

 

 
 سبز فلفل ةومی قطر به طول نسبت شوری و مقدار آب آبیاری بر توأم تأثیر .6 شکل

 

بر اسا  نتهاي  ت زيهب    نسبت طول به قطر میوة فلفل.

واريانس، اثر شوري بر نس ت طول به  قطهر در تيمارههاي    

درصد اختال  معنهادار آمهاري    1مختلر در سطح احتمال 

طههوري کهه  مطههابق جههدول مقايسههب   (، بهه 3دارد )جههدول 

ها، بيشترين مقدار از نس ت طول به  قطهر ميهوو در     ميانگين

 S4در تيمهار   17/6و کمتهرين مقهدار بها     04/8بها   S1يمار ت

(. از سوي ديگر، سطوح مختلر آص 4مشاهدو شد )جدول 

درصهد   5آبياري بر نس ت طهول به  قطهر ميهوو در سهطح      

طهوري که  ط هق     (، به  3اختال  معناداري داشت )جهدول  

و  40/7بها   W3، بيشترين مقدار مربهوط به  تيمهار    5جدول 



 فلفل سبز آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد تأثیر تنش شوری و بیش
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مشاهدو شهد. در تهأثير    W1در تيمار  67/6مترين مقدار با ک

آبياري بر نس ت طول ب  قطر ميهوو   توأم تنش شوري و بيش

درصهد اخهتال  معنهاداري وجهود      1بين تيمارها در سطح 

، بيشهترين  6طوري ک  مطهابق شهکل    (، ب 3داشت )جدول 

و  21/8بها   S5W3مقدار نس ت طول ب  قطر ميهوو در تيمهار   

در تيمهار   14/5قدار نس ت طول ب  قطر ميهوو بها   کمترين م

S5W1 .مشاهدو شد 

 

 گيری نتيجه

آمهدو از ايهن تحقيهق، بها ا هزايش       دست با توج  ب  نتاي  ب 

زيمنس بر متهر ميهزان عملکهرد     دسي 3/3ب   8/0شوري از 

درصهد   4/41و  3/49وزن تر و خشک  لفل س ز ب  ميهزان  

 6/8آبيهاري به    کاهش يا ت. با ا زايش بيشتر شهوري آص  

زيمنس بر متر، ميزان عملکرد وزن تر و خشک نيز به    دسي
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