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ΣΥΜΜΑΡΨ − Τηε πυβλιχατιον ισ α σψντηεσισ οφ πρεϖιουσ πυβλιχατιονσ ον τηε ρεσυλτσ οφ α λονγ−τερm 
λψσιmτρε εξπεριmεντ. Φροm 1989 το 1998, τηε εξπεριmενταλ ϖαριαβλεσ ωερε σοιλ σαλινιτψ ανδ σοιλ τψπε, 
φροm 1999 ονωαρδσ, σοιλ σαλινιτψ ανδ χροπ ϖαριετψ. Τηε πλαντ ωασ στυδιεδ δυρινγ τηε ωηολε γροωινγ 
περιοδ βψ mεασυρινγ τηε σαλινε στρεσσ ανδ αναλψζινγ ιτσ εφφεχτ ον λεαφ αρεα ανδ δρψ mαττερ 
δεϖελοπmεντ ανδ ον χροπ ψιελδ. Σαλινιτψ αφφεχτεδ τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, στοmαταλ 
χονδυχτανχε, εϖαποτρανσπιρατιον, λεαφ αρεα ανδ ψιελδ. Τηε φολλοωινγ χριτερια ωερε υσεδ φορ χροπ σαλτ 
τολερανχε χλασσιφιχατιον: σοιλ σαλινιτψ, εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ, ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ. Τηε 
χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ διστινγυισηεδ τηε σαλτ τολεραντ γρουπ οφ συγαρ βεετ ανδ ωηεατ, 
τηε mοδερατελψ σαλτ σενσιτιϖε γρουπ χοmπρισινγ βροαδβεαν, mαιζε, ποτατο, σοψβεαν, συνφλοωερ ανδ 
τοmατο, ανδ τηε σαλτ σενσιτιϖε γρουπ οφ χηιχκπεα ανδ λεντιλ. Τηε ρεσυλτσ φορ τηε σαλτ τολεραντ ανδ τηε 
mοδερατελψ σαλτ σενσιτιϖε γρουπσ χορρεσπονδ ωιτη τηε χλασσιφιχατιον οφ Μαασ ανδ Ηοφφmαν, εξχεπτεδ 
φορ σοψβεαν. Τηε εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ χριτεριον ωασ υσεδ, βεχαυσε φορ χερταιν χροπσ τηε ρελατιον 
βετωεεν ψιελδ ανδ εϖαποτρανσπιρατιον ρεmαινσ τηε σαmε ιν χασε οφ δρουγητ ανδ σαλινιτψ. Τηισ χριτεριον, 
ηοωεϖερ, διδ νοτ αππεαρ υσεφυλ φορ σαλτ τολερανχε χλασσιφιχατιον. Τηε ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ, βασεδ ον 
τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, διστινγυισηεδ α τολεραντ γρουπ, χοmπρισινγ συγαρ βεετ, ωηεατ, 
mαιζε, συνφλοωερ ανδ ποτατο, ανδ α σενσιτιϖε γρουπ, χοmπρισινγ τοmατο, σοψβεαν, βροαδβεαν, 
χηιχκπεα ανδ λεντιλ. Τηε χλασσιφιχατιον χορρεσπονδσ ωιτη α διφφερενχε ιν ωατερ υσε εφφιχιενχψ. Τηε 
τολεραντ χροπσ σηοω α mορε ορ λεσσ χονσταντ ωατερ υσε εφφιχιενχψ. Τηε σενσιτιϖε χροπσ σηοω α 
δεχρεασε οφ τηε ωατερ υσε εφφιχιενχψ ωιτη ινχρεασινγ σαλινιτψ, ασ τηειρ ψιελδ δεχρεασεσ στρονγερ τηαν τηε 
εϖαποτρανσπιρατιον. Νο χορρελατιον χουλδ βε φουνδ βετωεεν οσmοτιχ αδϕυστmεντ, λεαφ αρεα ανδ ψιελδ 
ρεδυχτιον. Ασ τηε φλοωερινγ περιοδ ισ α σενσιτιϖε περιοδ φορ γραιν ανδ φρυιτ φορmατιον ανδ τηε σενσιτιϖε 
χροπσ αρε αλλ οφ ινδετερmινατε φλοωερινγ, τηειρ λονγερ φλοωερινγ περιοδ χουλδ βε α χαυσε οφ τηειρ γρεατερ 
σενσιτιϖιτψ. Τηε τολεραντ γρουπ αχχορδινγ το ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ χαν βε διϖιδεδ αχχορδινγ το σοιλ 
σαλινιτψ ιν α σαλτ τολεραντ γρουπ οφ συγαρ βεετ ανδ ωηεατ ανδ α mοδερατελψ σενσιτιϖε γρουπ, χοmπρισινγ 
mαιζε, συνφλοωερ ανδ ποτατο. Τηε διφφερενχε ιν χλασσιφιχατιον χαν βε αττριβυτεδ το τηε διφφερενχε ιν 
εϖαπορατιϖε δεmανδ δυρινγ τηε γροωινγ περιοδ. Τηε σενσιτιϖε γρουπ αχχορδινγ το ωατερ στρεσσ δαψ 
ινδεξ χαν βε διϖιδεδ αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ ιν α mοδερατελψ σενσιτιϖε γρουπ, χοmπρισινγ τοmατο, 
σοψβεαν ανδ βροαδβεαν, ανδ α σαλτ σενσιτιϖε γρουπ οφ χηιχκπεα ανδ λεντιλ. Τηε διφφερενχε ιν 
χλασσιφιχατιον χαν βε αττριβυτεδ το τηε γρεατερ σαλτ σενσιτιϖιτψ οφ τηε σψmβιοσισ βετωεεν ρηιζοβια ανδ 
γραιν λεγυmε ιν τηε χασε οφ χηιχκπεα ανδ λεντιλ. 

 
Κεψ ωορδσ: Χροπ σαλτ τολερανχε, οσmοτιχ αδϕυστmεντ, πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, σοιλ σαλινιτψ, ωατερ 
υσε εφφιχιενχψ 

 

ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 

 
Μυχη ρεσεαρχη ηασ βεεν δονε το δετερmινε χροπ ρεσπονσε το σαλινιτψ βψ mεασυρινγ χροπ ψιελδσ ατ 

ινχρεασινγ σαλινιτψ ανδ ρελατινγ ψιελδ ρεδυχτιον διρεχτλψ το σοιλ σαλινιτψ. Τηισ mετηοδ περmιτσ το διστινγυιση 
σαλτ τολεραντ ανδ σαλτ σενσιτιϖε χροπσ ανδ το χηοοσε α χροππινγ παττερν χορρεσπονδινγ ωιτη τηε εξπεχτεδ 
σοιλ σαλινιτψ. Τηε mετηοδ ισ σιmπλε ανδ πραχτιχαλ, βυτ ιτ δοεσ νοτ, ηοωεϖερ, εξπλαιν τηε βεηαϖιορ οφ χροπσ 
υνδερ σαλινε χονδιτιονσ, νορ ωηψ χροπσ διφφερ ιν σαλτ τολερανχε. 

Ιν 1989, τηε Μεδιτερρανεαν Αγρονοmιχ Ινστιτυτε ατ Βαρι, σουτηερν Ιταλψ, σταρτεδ α λονγτερm λψσιmετερ 
εξπεριmεντ το ινιτιατε στυδεντσ ιν τηε στυδψ οφ πλαντ γροωτη υνδερ σαλινε χονδιτιονσ. Ιν τηισ εξπεριmεντ, τηε 
πλαντ ωασ στυδιεδ δυρινγ ιτσ ωηολε δεϖελοπmεντ βψ mεασυρινγ τηε σαλινε στρεσσ ανδ αναλψζινγ ιτσ εφφεχτ ον 

 125



τηε γροωτη ανδ ψιελδ οφ τηε πλαντ το αρριϖε ατ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ χροπ βεηαϖιορ υνδερ σαλινε 
χονδιτιονσ. 

Τηε εξπεριmενταλ σετ−υπ, τηε λαβορατορψ φαχιλιτιεσ ανδ τηε mανποωερ πυτ χερταιν ρεστριχτιονσ. Ονε χροπ 
περ ψεαρ ωασ γροων. Dυρινγ τηε περιοδ φροm 1989 το 1998, τηε φιρστ ϖαριαβλε ωασ τηε σοιλ σαλινιτψ, ατ τηρεε 
λεϖελσ, ανδ τηε σεχονδ ϖαριαβλε τηε σοιλ τψπε, λοαm ανδ χλαψ. Φροm 1998 ονωαρδσ, τηε σεχονδ ϖαριαβλε 
ωασ τηε ϖαριετψ οφ τηε χροπ. Αλλ τρεατmεντσ ωερε ιρριγατεδ ατ τηε σαmε τιmε ωιτη συρπλυσ ωατερ φορ λεαχηινγ. 
Σοιλ δρψνεσσ ωασ νοτ α ϖαριαβλε ιν τηισ εξπεριmεντ. Σινχε τηε σετ−υπ χονσιστεδ οφ λψσιmετερσ εθυιππεδ ωιτη 
πορουσ χυπσ φορ σοιλ ωατερ σαmπλινγ, ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το στυδψ ροοτ δεϖελοπmεντ. Τηισ ωασ ονλψ δονε ιν 
α ποτ εξπεριmεντ ωιτη εαρλψ σεεδλινγσ. Τηε λψσιmετερ σετ−υπ αλλοωεδ το εσταβλιση τηε νιτρογεν βαλανχε οφ 
τηε γραιν λεγυmεσ, βυτ α λαβορατορψ στυδψ οφ τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον ρηιζοβια ωασ ουτσιδε τηε σχοπε οφ τηισ 
εξπεριmεντ. 

Τηε ρεσυλτσ οφ τηε εξπεριmεντ ηαϖε βεεν πυβλισηεδ φροm 1992 ονωαρδσ ιν Αγριχυλτυραλ Wατερ 
Μαναγεmεντ. Τηισ πυβλιχατιον ισ α συmmαρψ οφ πρεϖιουσ πυβλιχατιονσ. Ιτ σταρτσ ωιτη α δεσχριπτιον οφ τηε 
εξπεριmενταλ προχεδυρε, αφτερ ωηιχη εξαmπλεσ αρε πρεσεντεδ οφ τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον τηε ωατερ στρεσσ οφ 
τηε πλαντ, φολλοωεδ βψ τηε εφφεχτ ον γροωτη ανδ ψιελδ το αρριϖε φιναλλψ ατ α χοmπαρισον βετωεεν τηε χροπσ, 
τηειρ σαλτ τολερανχε χλασσιφιχατιον ανδ σοmε ηψποτηεσισ αβουτ σαλτ τολερανχε. 

 

ΕΞΠΕΡΙΜΕΝΤΑΛ ΠΡΟΧΕDΥΡΕ 
 

Σετ−υπ 
 

Τηε σετ−υπ χονσιστεδ οφ 30 τανκσ οφ ρεινφορχεδ φιβερ γλασσ ωιτη α διαmετερ οφ 1.20 m ανδ α δεπτη οφ 
1.20 m. Α λαψερ οφ χοαρσε σανδ ανδ γραϖελ, 0.10 m τηιχκ, ωασ οϖερλαιν βψ α ρεπαχκεδ σοιλ προφιλε οφ 1 m. Ατ 
τηε βοττοm οφ τηε τανκ, α πιπε σερϖινγ ασ α δραιναγε ουτλετ χοννεχτεδ τηε τανκ το α δραιναγε ρεσερϖοιρ. 
Τηε σετ−υπ ωασ χοϖερεδ ατ α ηειγητ οφ 4 m βψ α σηεετ οφ τρανσπαρεντ πλαστιχ το προτεχτ τηε ασσεmβλψ 
αγαινστ πρεχιπιτατιον. 

Ονε σεριεσ οφ 15 τανκσ ωασ φιλλεδ ωιτη λοαm ανδ α σεχονδ σεριεσ οφ 15 τανκσ ωιτη χλαψ φροm 1989 το 
1998. Ιν συmmερ 1998, τηε τανκσ ωερε εmπτιεδ ανδ ρεφιλλεδ ωιτη χλαψ. Ταβλε 1 πρεσεντσ σοmε προπερτιεσ 
οφ τηε σοιλσ αφτερ φιλλινγ τηε λψσιmετερσ. 

Τηε τανκσ ωερε ιρριγατεδ ωιτη ωατερ οφ τηρεε διφφερεντ θυαλιτιεσ: τηε χοντρολ τρεατmεντ ωιτη φρεση ωατερ 
χονταινινγ 3.7 mεθ. Χλ/λ ανδ αν ελεχτριχαλ χονδυχτιϖιτψ (ΕΧ) οφ 0.9 δΣ/m ανδ τωο σαλινε τρεατmεντσ, 
οβταινεδ βψ αδδινγ εθυιϖαλεντ αmουντσ οφ ΝαΧλ ανδ ΧαΧλ2 το φρεση ωατερ. Dυρινγ τηε σεχονδ ψεαρ ωηεατ 
ωασ ιρριγατεδ ωιτη ωατερσ χονταινινγ 10 ανδ 20 mεθ. Χλ/λ; δυρινγ τηε τηιρδ ψεαρ ποτατοεσ ωερε ιρριγατεδ ωιτη 
ωατερσ χονταινινγ 15 ανδ 30 mεθ. Χλ/λ ον λοαm ανδ 15 ανδ 20 mεθ. Χλ/λ ον χλαψ; φροm τηε φουρτη ψεαρ 
ονωαρδσ τηε σαλινε ωατερσ χονταινεδ 15 ανδ 30 mεθ. Χλ/λ ανδ αν ΕΧ οφ 2.3 ανδ 3.6 δΣ/m. Ταβλε 2 
πρεσεντσ τηε χηεmιχαλ χοmποσιτιον οφ τηε ιρριγατιον ωατερσ. Το ελιmινατε τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον γερmινατιον 
ανδ εmεργενχε 10 λ φρεση ωατερ ωερε αππλιεδ αφτερ σοωινγ. 

 

Ταβλε 1. Σοιλ προπερτιεσ 

Παρτιχλε σιζε ιν περχενταγε οφ mινεραλ παρτσ %Wατερ 
(ϖ/ϖ) 

Σοιλ 

< 2 ∝m 2−50 ∝m > 50 ∝m 

ΧαΧΟ3

(%) 

πΦ2.0 πΦ4.2 

Βυλκ δενσιτψ
(κγ/δm

3
) 

Λοαm 19 49 32 25 36.3 20.4 1.45 
Χλαψ 47 37 16 05 42.0 24.0 1.45 
Χλαψ 49 22 29 11.4 38.5 21.9 1.41 

 

Ταβλε 2. Χοmποσιτιον οφ ιρριγατιον ωατερ (mεθ./λ) 

Τρεατmεντ Χα
2+

 Μγ
2+

 Να
+
 Κ

+
 Χλ

−
 ΗΧΟ3

−
ΣΟ4

2−
ΕΧ (δΣ/m) ΣΑΡ 

Φρεση 6.2 3.1 2.3 0.4 3.7 7.3 0.6 1.0 1.1 
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15 mεθ. Χλ/λ 10.8 3.1 0.4 6.6 2.38.7 15.0 0.8 3.3 

30 mεθ. Χλ/λ 16.7 3.4 16.2 0.4 30.0 6.5 0.7 3.6 5.1 

 
Ατ εαχη ιρριγατιον συρπλυσ ωατερ ωασ αδδεδ το προϖιδε α λεαχηινγ φραχτιον οφ αβουτ 0.2. Ιρριγατιον ωατερ 

ωασ αππλιεδ ωηεν τηε εϖαπορατιον οφ τηε χλασσ Α παν ηαδ ατταινεδ αβουτ 50 mmδυρινγ τηε βεγιννινγ οφ 
τηε γροωινγ σεασον ανδ 80�100 mm δυρινγ τηε φυλλ γροωινγ σεασον, τηε λαττερ χορρεσπονδινγ ωιτη αν 
εϖαποτρανσπιρατιον οφ αβουτ 80 mm, ηαλφ οφ τηε τοταλ αmουντ οφ αϖαιλαβλε ωατερ. Τηε εϖαποτρανσπιρατιον 
δυρινγ τηε ιρριγατιον ιντερϖαλ ωασ χαλχυλατεδ φορ εαχη τανκ ασ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε αmουντσ οφ 
ιρριγατιον ανδ δραιναγε ωατερ. Σοιλ mοιστυρε σαmπλινγ δυρινγ τηε φιρστ εξπεριmενταλ ψεαρ σηοωεδ αλmοστ 
τηε σαmε mοιστυρε χοντεντ αφτερ εαχη ιρριγατιον, χορρεσπονδινγ ωιτη φιελδ χαπαχιτψ. Νο ινφιλτρατιον ορ 
ωατερ λογγινγ προβλεmσ ωερε οβσερϖεδ. 

Φορ δετερmινινγ τηε δεπτη αϖεραγε σοιλ σαλινιτψ, τηε αϖεραγε χηλοριδε χονχεντρατιον οφ σοιλ ωατερ 
ωασ χαλχυλατεδ φροm τηε σαλτ βαλανχε οφ ιρριγατιον ανδ δραιναγε ωατερ ανδ χονϖερτεδ ιντο ΕΧ οφ σοιλ 
ωατερ βψ τηε εθυατιον, εσταβλισηεδ αφτερ τηε φιρστ 3 ψεαρσ, 1989�1992, λν ΕΧ … 0:824 λν Χλ _ 1.42. Τηισ 
ΕΧ−ϖαλυε οφ σοιλ ωατερ ωασ διϖιδεδ βψ 2 φορ τηε χονϖερσιον ιντο ΕΧε. Οωινγ το λεαχηινγ ατ εαχη ωατερ 
αππλιχατιον, σοιλ σαλινιτψ ρεmαινεδ αλmοστ χονσταντ φροm τηε σταρτ τιλλ τηε ενδ οφ τηε γροωινγ περιοδ. 
Αχχορδινγ το mεασυρεmεντσ ωιτη σοιλ ωατερ σαmπλερσ, σοιλ σαλινιτψ σλιγητλψ ινχρεασεδ ωιτη δεπτη. Α 
πρεϖιουσ πυβλιχατιον (ςαν Ηοορν et al., 1997) πρεσεντσ δεταιλεδ ινφορmατιον ον δεϖελοπmεντ οφ σοιλ 
σαλινιτψ. 

 

Χροπσ 

Βροαδβεαν (Vicia faba) Συπεργυαδυλχε 
22/11/1990�
26/6/1991 

ςαν Ηοορν et al. 
(1993) 

Ηψβριδε Ασγροω 
88 

22/4/1994�2/9/1994 
Συπρεmα Κατερϕι et al. (1997) 
Ταλον 

Κατερϕι et al. (1998β) 

25/11/1997�
20/5/1998 

 

Χηιχκπεα (Cicer arietinum) ΙΛΧ 
Φιλιπ 87−59Χ 

Ταβλε 3 πρεσεντσ τηε χροπσ γροων δυρινγ τηε παστ 11 ψεαρσ, τηειρ ϖαριετψ ανδ τηε ρεφερενχε 
πυβλιχατιον ωιτη δεταιλεδ ινφορmατιον χονχερνινγ χροπ δενσιτψ, φερτιλιζατιον, ωατερ στρεσσ, γροωτη ανδ 
ψιελδ. Βροαδβεανσ, γροων δυρινγ τηε φιρστ ψεαρ, ονλψ συχχεεδεδ ον χλαψ, σινχε τηε λοαm ωασ ινφεχτεδ 
ωιτη βροοm ραπε. 

 

Wατερ στρεσσ οφ τηε πλαντ 

Τηε παραmετερσ υσεδ το χηαραχτεριζε τηε ωατερ στρεσσ οφ τηε πλαντ ωερε τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ 
ποτεντιαλ, τηε στοmαταλ χονδυχτανχε ανδ τηε οσmοτιχ ποτεντιαλ. 

Ταβλε 3. Χροπ, ϖαριετψ, γροωτη περιοδ ανδ ρεφερενχε 

Χροπ ςαριετψ Γροωτη περιοδ Ρεφερενχε 
8/12/1989�28/5/1990 Κατερϕι et al. (1992) 

Dυρυm ωηεατ (Triticum durum) ΙΣΑ ςαν Ηοορν et al. 
(1993) 

Ποτατο (Solanum tuberosum) Σπυντα 3/2/1992�7/6/1992 

Μαιζε (Zea mays) 27/7/1993�2/11/1993 Κατερϕι et al. (1996) 

Συνφλοωερ (Helianthus annuus) Ηψβριδε ΙΣΑ Κατερϕι et al. (1996) 
Συγαρ βεετ (Beta vulgaris) 25/11/1994�2/6/1995
Σοψβεαν (Glycine max) 18/7/1995�16/9/1995 Κατερϕι et al. (1998α) 
Τοmατο (Lycopersicon 
esculentum) 

Ελκο 190 28/6/1996�10/9/1996

Βροαδβεαν (Vicia faba) Συπεργυαδυλχε 

Λεντιλ (Lens culinaris) Ιδλιβ Ι 
ΙΧΑΡDΑ 6796 

29/12/1998�
13/6/1999 

Κατερϕι et al. (2001α) 

3279 23/12/1999�
24/6/2000 

Κατερϕι et al. (2001β) 

 
Τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ωασ δετερmινεδ ωιτη α πρεσσιον χηαmβερ (Σχηολανδερ et al., 

1965) ον τηε υππερ λεαφ συρφαχε οφ 1 λεαφ περ λψσιmετερ (φιϖε λεαϖεσ περ τρεατmεντ), τακεν φροm τηε 
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υππερ παρτ οφ τηε χανοπψ το αϖοιδ σενεσχεντ λεαϖεσ. Τηε στοmαταλ χονδυχτανχε ωασ mεασυρεδ ωιτη α 
διφφυσιον ποροmετερ ατ mιδδαψ ον τηε λοωερ λεαφ συρφαχε οφ τωο λεαϖεσ περ λψσιmετερ (10 λεαϖεσ περ 
τρεατmεντ). Τηε οσmοτιχ ποτεντιαλ ωασ δετερmινεδ ωιτη τηε πρεσσυρε ϖολυmε χυρϖε, εσταβλισηεδ φροm 
τωο ρεπλιχατεσ φορ αλλ σιξ τρεατmεντσ, φολλοωινγ τηε προχεδυρε δεσχριβεδ ιν α πρεϖιουσ πυβλιχατιον 
(Κατερϕι et al., 1997). Τηε mεασυρεmεντσ ωερε mαδε ον φιϖε χροπσ: συγαρ βεετ, τοmατο, βροαδβεαν, 
λεντιλ ανδ χηιχκπεα. 

Γροωτη ανδ ψιελδ 

Τηε λεαφ αρεα ανδ τηε δρψ mαττερ οφ λεαφ ανδ στεm ωερε δετερmινεδ ατ τηε συχχεσσιϖε πηενολογιχαλ 
σταγεσ ον φιϖε πλαντσ, εθυαλλψ διστριβυτεδ οϖερ τηε φιϖε τανκσ περ τρεατmεντ, φιρστ τηε λεαφ αρεα ανδ 
αφτερωαρδσ τηε δρψ mαττερ. 

Ατ ηαρϖεστ, τηε χοmmερχιαλ ψιελδ, τηε νυmβερ οφ φρυιτσ, εαρσ ανδ τυβερσ ανδ τηε αϖεραγε ωειγητ οφ 
γραινσ, φρυιτσ ανδ τυβερσ ωερε δετερmινεδ ον εαχη λψσιmετερ. 

Νιτρογεν βαλανχε 

Τηε νιτρογεν βαλανχε οφ τηε γραιν λεγυmεσ ωασ εσταβλισηεδ το δετερmινε τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον τηε 
βιολογιχαλ νιτρογεν χοντριβυτιον οφ τηε σοιλ. Τηε δεταιλεδ προχεδυρε ωασ δεσχριβεδ ιν α ρεχεντ παπερ 
(ςαν Ηοορν et al., 2001). Τηε βιολογιχαλ νιτρογεν οφ τηε σοιλ ωασ χαλχυλατεδ ασ τηε διφφερενχε βετωεεν 
τηε νιτρογεν αβσορβεδ βψ τηε πλαντ ον ονε ηανδ ανδ τηε νιτρογεν ινπυτ φροm φερτιλιζερ ανδ ιρριγατιον 
ωατερ mινυσ τηε ουτπυτ φροm δραιναγε ωατερ ον τηε οτηερ ηανδ. 

Σεϖεραλ ινδιχατορσ φορ τηε ωατερ στρεσσ χαν βε υσεδ. Αφτερ τηε φιρστ ψεαρ οφ εξπεριmεντ, δυρινγ ωηιχη 
τηε ραδιατιον τεmπερατυρε ανδ τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ωερε χοmπαρεδ, τηε λαττερ ωασ 
σελεχτεδ (Κατερϕι et al., 1992). 

 

WΑΤΕΡ ΣΤΡΕΣΣ ΟΦ ΤΗΕ ΠΛΑΝΤ 

Πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ στοmαταλ χονδυχτανχε 

Σαλινιτψ αφφεχτσ τηε ωατερ στρεσσ οφ τηε πλαντ τηρουγη ιτσ εφφεχτ ον τηε οσmοτιχ ποτεντιαλ οφ τηε σοιλ 
ωατερ. Wιτη ινχρεασινγ σαλινιτψ τηε οσmοτιχ ποτεντιαλ δεχρεασεσ ανδ σο τηε ωατερ αϖαιλαβιλιτψ φορ τηε 
πλαντ, ρεσυλτινγ ιν ινχρεασινγ ωατερ στρεσσ ωηιχη ιν τυρν αφφεχτσ στοmαταλ χονδυχτανχε, λεαφ γροωτη ανδ 
πηοτοσψντηεσισ (Wεστ et al., 1986; Ψεο et al., 1985). 

Φιγ. 1 πρεσεντσ τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ οφ συγαρ βεετσ, σηοωινγ αν 
ινχρεασε αφτερ εαχη ιρριγατιον ανδ τηεν α δεχρεασε δυρινγ τηε ιρριγατιον ιντερϖαλ. Τηε στοmαταλ 
χονδυχτανχε, πρεσεντεδ ιν Φιγ. 2, αλσο σηοωσ τηε εφφεχτ οφ σαλινιτψ ανδ ιρριγατιον. Τηε λαργεστ 
διφφερενχε αππεαρσ αφτερ ιρριγατιον, ωηερεασ τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ σηοωσ τηε λαργεστ 
διφφερενχε βεφορε ιρριγατιον. 

 

Φιγ. 1. Πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ οφ συγαρ βεετ ϖσ. δαψσ αφτερ σοωινγ 

 
Τηε οβσερϖατιονσ οφ τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ τηε στοmαταλ χονδυχτανχε σηοω α 

περφεχτ σψνχηρονιζατιον ασ τηε χηανγεσ αφτερ εαχη ιρριγατιον αρε σιmυλτανεουσ. Τηε δαιλψ χουρσε οφ τηε 
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λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ τηε στοmαταλ χονδυχτανχε αλσο σηοωσ α σιmυλτανεουσ χηανγε ασ πρεσεντεδ ιν 
Φιγ. 3. 

 

 

Φιγ. 2. Στοmαταλ χονδυχτανχε οφ συγαρ βεετ ϖσ. δαψσ αφτερ σοωινγ 

Τηε Φιγσ. 1 ανδ 2, πρεσεντινγ τηε ρεσπονσε οφ συγαρ βεετσ, χαν βε χονσιδερεδ ασ γενεραλ 
εξαmπλεσ φορ αλλ τηε χροπσ γροων δυρινγ τηε εξπεριmεντ. Ποτατοεσ σηοω α σλιγητ διφφερενχε: τηε 
ρεσπονσε οφ τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ον ιρριγατιον ωασ ιmmεδιατε ασ φορ οτηερ χροπσ, ωηερεασ 
τηε ρεσπονσε οφ τηε στοmαταλ χονδυχτανχε, ιν χοντραστ το τηε οτηερ χροπσ, σηοωεδ α δελαψ οφ 2�3 δαψσ 
βεφορε ιτ ατταινεδ τηε mαξιmυm ϖαλυε. Τηισ παρτιχυλαρ βεηαϖιορ ωασ αλσο οβσερϖεδ βψ οτηερ αυτηορσ 
(Επστειν ανδ Γραντ, 1973). 

 
Φιγ. 3. Dαιλψ χουρσε οφ λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ στοmαταλ χονδυχτανχε οφ mαιζε 

Τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ τηε στοmαταλ χονδυχτανχε αρε αλσο αφφεχτεδ βψ τηε χλιmατιχ 
χονδιτιονσ. Αχχορδινγ το τηε Φιγσ. 1 ανδ 2, τηε mαξιmυm ϖαλυεσ οβσερϖεδ αφτερ ιρριγατιον δεχρεασε 
ωιτη τιmε, ωηιχη mεανσ ωιτη ινχρεασινγ τεmπερατυρε. Τηισ δεχρεασε ισ λεσσ προνουνχεδ φορ τηε πρε−
δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, βεχαυσε τηε τεmπερατυρε ανδ τηε ρελατιϖε ηυmιδιτψ ατ δαων χηανγε λεσσ 
ωιτη τιmε τηαν ατ νοον, ωηεν τηε στοmαταλ χονδυχτανχε ισ mεασυρεδ (Φερρειρα ανδ Κατερϕι, 1992). 
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Φιγ. 4. Στοmαταλ χονδυχτανχε ϖσ. πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ 

Σινχε τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ τηε στοmαταλ χονδυχτανχε αρε χηανγινγ 
σιmυλτανεουσλψ, τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν βοτη παραmετερσ ισ πρεσεντεδ ιν Φιγ. 4 (τηε στοmαταλ 
χονδυχτανχε οφ ποτατο ιmmεδιατελψ αφτερ ιρριγατιον ωασ λεφτ ουτ). Συνφλοωερ, σοψβεαν ανδ παρτιχυλαρλψ 
βροαδβεαν αρε αβλε το mαινταιν τηε στοmαταλ χονδυχτανχε ατ α ρατηερ ηιγη λεϖελ ατ δεχρεασινγ πρε−
δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, τηατ mεανσ υνδερ σαλινε χονδιτιονσ, ιν χοmπαρισον ωιτη τηε οτηερ χροπσ. 

Χροπσ, ωηεν εξποσεδ δυρινγ α λονγ περιοδ το ωατερ στρεσσ χαυσεδ βψ σαλινιτψ ορ δρουγητ, αρε αβλε 
το mακε αν οσmοτιχ αδϕυστmεντ. Τηισ πηενοmενον χονσιστσ οφ δεχρεασινγ τηε λεαφ οσmοτιχ ποτεντιαλ 
βψ αχχυmυλατιον οφ σολυτεσ ανδ ιν τηατ ωαψ ινχρεασινγ τηε τυργορ ποτεντιαλ το mαινταιν στοmαταλ 
χονδυχτανχε ανδ λεαφ γροωτη υνδερ σαλινε χονδιτιονσ (Βεεγ ανδ Τυρνερ, 1976). Α δεταιλεδ δεσχριπτιον 
οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν οσmοτιχ ανδ τυργορ ποτεντιαλ ωασ γιϖεν ιν α πρεϖιουσ παπερ (Κατερϕι et al., 
1997). 

• τηε mαξιmυm οσmοτιχ ποτεντιαλ οφ τηε χοντρολ τρεατmεντσ (φρεση) δεχρεασεσ ωιτη τιmε, ωηιχη mεανσ 
αν οσmοτιχ αδϕυστmεντ το τηε πηενολογιχαλ σταγε; 

 

Οσmοτιχ αδϕυστmεντ 

Ταβλε 4 πρεσεντσ τηε mαξιmυm οσmοτιχ ποτεντιαλ ατ τηρεε γροωτη σταγεσ οφ συγαρ βεετσ ανδ σηοωσ 
τηατ: 

• τηε mαξιmυm οσmοτιχ ποτεντιαλ δεχρεασεσ ωιτη ινχρεασινγ σαλινιτψ, ινδιχατινγ αν οσmοτιχ αδϕυστmεντ 
το σαλινιτψ; 

• τηε οσmοτιχ αδϕυστmεντ το σαλινιτψ ινχρεασεσ ωιτη τηε τιmε οφ εξποσυρε το σαλινιτψ, σηοων βψ 
χοmπαρινγ φορ τ + 118, τ + 172 ανδ τ + 211 τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε χοντρολ ανδ τηε σαλινε 
τρεατmεντσ; 

• σοιλ τεξτυρε δοεσ νοτ σηοω α χλεαρ εφφεχτ ον τηε mαξιmυm οσmοτιχ ποτεντιαλ. 

Ταβλε 4. Μαξιmυm οσmοτιχ ποτεντιαλ ατ τηρεε γροωτη σταγεσ οφ συγαρ βεετ (ΜΠα) 

Λοαm Χλαψ 

Φρεση 15 
mεθ./λ 

30 
mεθ./λ mεθ./λ 

−0.84 −1.11 −0.91 
−1.13 −1.32 −1.50 −1.15 −1.35 

τ + 211 −1.27 −1.45 −1.67 −1.36 −1.50 −1.73 

Τιmε 

Φρεση 15 30 
mεθ./λ 

τ + 118 −0.89 −0.88 −1.09 
τ + 172 −1.03 

 
Τοmατο, βροαδβεαν, λεντιλ ανδ χηιχκπεα σηοωεδ α σιmιλαρ βεηαϖιορ, βυτ τηε χροπσ διφφερεδ ιν τηε 

δεγρεε οφ οσmοτιχ αδϕυστmεντ. Ταβλε 5 πρεσεντσ τηε οσmοτιχ αδϕυστmεντ, εξπρεσσεδ ασ τηε διφφερενχε 
βετωεεν τηε οσmοτιχ λεαφ ποτεντιαλσ οφ τηε mοστ σαλινε τρεατmεντ ανδ τηε χοντρολ τρεατmεντ, αλσο 
mεντιονινγ σοιλ σαλινιτψ ανδ δαψσ αφτερ σοωινγ, σινχε τηε οσmοτιχ αδϕυστmεντ ινχρεασεσ ωιτη τηε τιmε οφ 
εξποσυρε. Φορ δεταιλεδ ινφορmατιον ον τηε οσmοτιχ αδϕυστmεντ, τηε ρεαδερ ισ ρεφερρεδ το τηε 
πυβλιχατιονσ ον τηε χροπσ, mεντιονεδ ιν Ταβλε 3. 

Το αναλψζε τηε εφφεχτ οφ τηε οσmοτιχ αδϕυστmεντ ον τηε στοmαταλ χονδυχτανχε, τηε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ στοmαταλ χονδυχτανχε ωασ χαλχυλατεδ φορ συγαρ βεετ, 
τοmατο ανδ βροαδβεαν. Οωινγ το τηε σmαλλ σιζε οφ τηε λεντιλ ανδ χηιχκπεα λεαϖεσ ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το 
mακε ρελιαβλε mεασυρεmεντσ οφ τηειρ στοmαταλ χονδυχτανχε. Φιγ. 5 σηοωσ τηατ τηε ρελατιονσηιπ φορ 
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συγαρ βεετ ανδ τοmατο χαν βε αππροξιmατεδ βψ στραιγητ λινεσ. Τηε ηιγηερ τηε σαλινιτψ, λεσσ στεεπ τηε 
σλοπε. Οσmοτιχ αδϕυστmεντ δοεσ νοτ mεαν mαινταινινγ στοmαταλ χονδυχτανχε ατ α ηιγη λεϖελ, βυτ ιτ 
χοντριβυτεσ το mαινταινινγ α λοω στοmαταλ χονδυχτανχε υνδερ σαλινε χονδιτιονσ (λοω πρε−δαων λεαφ 
ωατερ ποτεντιαλ). Βροαδβεαν, πρεσεντεδ ιν Φιγ. 6, διδ νοτ σηοω αν εφφεχτ οφ τηε οσmοτιχ αδϕυστmεντ ον 
τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ στοmαταλ χονδυχτανχε. Φορ τηισ χροπ νο 
ρελιαβλε διφφερενχε ιν τηε ρελατιονσηιπ χουλδ βε διστινγυισηεδ βετωεεν διφφερεντ σαλινιτψ λεϖελσ. ςαριετιεσ 
οφ βροαδβεαν, διφφερινγ ιν σαλτ τολερανχε, σηοωεδ τηε σαmε ρελατιονσηιπ βετωεεν πρε−δαων λεαφ ωατερ 
ποτεντιαλ ανδ στοmαταλ χονδυχτανχε, αλmοστ σιmιλαρ το τηε χυρϖε φορ τηε ϖαριετψ Συπεραγυαδυλχε ιν Φιγ. 
6. 

 

Ταβλε 5. Λεαφ οσmοτιχ αδϕυστmεντ οφ τηε mοστ σαλινε τρεατmεντ ιν ΜΠα ανδ ιν περχενταγε οφ τηε χοντρολ 
τρεατmεντ ατ τηε ενδ οφ τηε γροωινγ σεασον 

Λεαφ οσmοτιχ αδϕυστmεντ Χροπ ΕΧε (δΣ/m) Dαψσ αφτερ σοωινγ

ΜΠα Περχενταγε οφ 
χοντρολ 

Συγαρ βεετ 6.1 211 0.39 29 
Τοmατο 5.9 080 0.21 

16 
15 

Βροαδβεαν 6.1 157 0.20 
Χηιχκπεα 3.8 133 0.13 10 
Λεντιλ 3.1 146 0.36 28 

 
 
 

 
Φιγ. 5. Στοmαταλ χονδυχτανχε ϖσ. πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ φορ τοmατο ανδ συγαρ βεετ 

 

Γροωτη ανδ ψιελδ 

Χροπ εσταβλισηmεντ χονσιστσ οφ τηρεε παρτσ: γερmινατιον, εmεργενχε ανδ εαρλψ σεεδλινγ γροωτη. 
Wηεν σεεδσ αρε πυτ ιν τηε σοιλ, γερmινατιον χαν ονλψ βε οβσερϖεδ ασ εmεργενχε, ωηιχη mαψ βε 
αφφεχτεδ βψ τηε ωατερ χοντεντ ανδ στρυχτυρε οφ τηε σοιλ. 

Ασ φρεση ωατερ ωασ αππλιεδ ον τηε λψσιmετερσ αφτερ σοωινγ το οβταιν α γοοδ στανδ, εmεργενχε ανδ 
εαρλψ σεεδλινγ γροωτη ωερε στυδιεδ ιν α γρεενηουσε εξπεριmεντ, υσινγ ποτσ φιλλεδ ωιτη τωο σοιλσ, σανδψ 
λοαm ανδ σανδψ χλαψ, ανδ τωο χροπσ, mαιζε ανδ συνφλοωερ (Κατερϕι et al., 1994). 
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Φιγ. 6. Στοmαταλ χονδυχτανχε ϖσ. πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ φορ βροαδβεαν 

Α φεω δαψσ αφτερ εmεργενχε σαλινιτψ αλρεαδψ αφφεχτεδ τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ οφ βοτη 
χροπσ. Φιγ. 7 σηοωσ τηατ τηε δρψ mαττερ προδυχτιον, χαλχυλατεδ ασ αϖεραγε φορ βοτη σοιλσ αβουτ 1 mοντη 
αφτερ σοωινγ, ωασ αφφεχτεδ ιν αλmοστ σιmιλαρ ωαψ φορ λεαφ, στεm ανδ ροοτ. Τηε γροωτη ρεδυχτιον οφ 20�
30% ατ αν ΕΧε οφ 4 δΣ/m ισ ιν τηε σαmε ορδερ ασ τηε ψιελδ ρεδυχτιον ατ ηαρϖεστ τιmε. 

Ταβλε 6 πρεσεντσ τηε δεϖελοπmεντ ασ αϖεραγε ϖαλυεσ οφ βοτη σοιλσ: ατ τηε σταρτ α δελαψ ωιτη 
ινχρεασινγ σαλινιτψ ανδ ατ τηε ενδ α λοωερ εmεργενχε περχενταγε. Τηε διφφερενχε βετωεεν τηε χροπσ 
ωασ δυε το α διφφερενχε ιν τεmπερατυρε. Ιν πραχτιχε, τηε δελαψ ιν γερmινατιον mαψ λεαδ το α φαιλυρε ιν 
εmεργενχε ανδ χροπ εσταβλισηmεντ, ιφ α ηαρδ σοιλ χρυστ ισ φορmεδ υνδερ φαϖοραβλε ωεατηερ χονδιτιονσ. 
Dυε το τηε εϖαπορατιον οφ σοιλ ωατερ δυρινγ γερmινατιον ανδ εmεργενχε τηε σαλινιτψ ινχρεασεσ στρονγλψ 
ιν τηε τοπ λαψερ οφ τηε σοιλ ανδ σεεδσ αρε εξποσεδ το α ηιγηερ σαλινιτψ τηαν δυρινγ λατερ γροωτη σταγεσ 
(ςαν Ηοορν, 1991). Τηερεφορε ιτ ισ δουβτφυλ ωηετηερ πλαντσ δυρινγ γερmινατιον ανδ εmεργενχε αρε 
mορε σενσιτιϖε τηαν λατερ ον. 

Τηε δεχρεασε ιν ροοτ δεϖελοπmεντ υνδερ σαλινε χονδιτιονσ mεανσ τηατ α σmαλλερ σοιλ ϖολυmε ισ 
αϖαιλαβλε φορ χροπ ωατερ υπτακε. Σο, τηε mοιστυρε αϖαιλαβιλιτψ ισ νοτ ονλψ ρεδυχεδ βψ λεσσ αϖαιλαβλε 
ωατερ περ υνιτ οφ ϖολυmε δυε το τηε οσmοτιχ ποτεντιαλ, βυτ αλσο βψ τηε αϖαιλαβλε σοιλ ϖολυmε. 

Ταβλε 6. Dεϖελοπmεντ οφ εmεργενχε οφ mαιζε ανδ συνφλοωερ αφτερ σοωινγ 

Χλ
−
 χονχεντρατιον οφ ιρριγατιον ωατερ (mεθ./λ) Χροπ Τιmε (δαψσ) 

3.7 15 30 45 60 

3 62 64 49 46 41 
4 81 78 67 65 60 

Μαιζε 

6 95 94 88 86 82 
4 60 58 54 51 40 
7 77 74 71 67 61 

Συνφλοωερ 

10 94 91 86 80 75 

 

Τηε σλιγητ διφφερενχε ιν δρψ mαττερ προδυχτιον βετωεεν mαιζε ανδ συνφλοωερ δυρινγ εαρλψ σεεδλινγ 
γροωτη βεχοmεσ mορε προνουνχεδ δυρινγ τηε λατερ γροωινγ περιοδ. Φιγ. 8 πρεσεντσ τηε λεαφ αρεα 
δεϖελοπmεντ οφ βοτη χροπσ. Τηε λεαφ αρεα οφ mαιζε ισ ονλψ σλιγητλψ αφφεχτεδ, α ρεδυχτιον οφ αβουτ 10%, 
ωηερεασ τηε λεαφ αρεα οφ συνφλοωερ σηοωσ α στρονγερ σαλινιτψ εφφεχτ. Τοmατο ανδ σοψβεαν σηοωεδ α 
σιmιλαρ, mοδερατε εφφεχτ ον λεαφ αρεα ασ mαιζε, βυτ τηε λεαφ αρεα οφ τηε οτηερ χροπσ ωασ στρονγλψ 
αφφεχτεδ, σηοωινγ α ρεδυχτιον οφ 20�50%. 
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Φιγ. 7. Ρελατιϖε δρψ mαττερ προδυχτιον οφ λεαφ, στεm ανδ ροοτ ϖσ. σοιλ σαλινιτψ 

 

 
Φιγ. 8. Λεαφ αρεα οφ mαιζε ανδ συνφλοωερ ϖσ. δαψσ αφτερ σοωινγ 

 
Ταβλε 7 πρεσεντσ τηε χοmmερχιαλ χροπ ψιελδσ ανδ τηε χορρεσπονδινγ εϖαποτρανσπιρατιον ανδ σοιλ 

σαλινιτψ. Ταβλε 8 πρεσεντσ τηε ρεσυλτ οφ τηε στατιστιχαλ αναλψσισ οφ τηε σαλινιτψ ανδ τεξτυρε εφφεχτσ ον 
ψιελδ, εϖαποτρανσπιρατιον, πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, στοmαταλ χονδυχτανχε ανδ λεαφ αρεα. 

Σαλινιτψ αλωαψσ αφφεχτεδ ψιελδ, εϖαποτρανσπιρατιον, πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, στοmαταλ 
χονδυχτανχε ανδ λεαφ αρεα. Σαλινιτψ χαυσεσ α ψιελδ ρεδυχτιον βψ αφφεχτινγ τηε νυmβερ ανδ ωειγητ οφ 
γραινσ, τυβερσ ανδ φρυιτσ. 

Τηε ψιελδ οφ αλλ χροπσ, εξχεπτεδ βροαδβεαν, ωασ λοωερ ον χλαψ τηαν ον λοαm. Αχχορδινγ το Ταβλε 1 
τηε τοταλ αϖαιλαβλε mοιστυρε χοντεντ βετωεεν φιελδ χαπαχιτψ ανδ ωιλτινγ ποιντ ισ αλmοστ τηε σαmε φορ 
βοτη σοιλσ, βυτ τηε αιρ χοντεντ ον λοαm ισ ηιγηερ τηαν ον χλαψ, περmιττινγ προβαβλψ α βεττερ ροοτ 
δεϖελοπmεντ ανδ ωατερ συππλψ. Τηε στατιστιχαλ αναλψσισ διδ νοτ σηοω αν ιντεραχτιον βετωεεν σαλινιτψ 
ανδ τεξτυρε. 

Βροαδβεαν, ασ τηε ονλψ εξχεπτιον αmονγ τηε χροπσ, σηοωεδ α ηιγηερ γραιν ψιελδ ον χλαψ, βυτ α 
λοωερ αεριαλ βιοmασσ. Τηε χροπ ωασ ηαρϖεστεδ σηορτλψ αφτερ ριπενινγ ον χλαψ. Ατ τηατ mοmεντ 
βροαδβεαν ον λοαm, ον ωηιχη τηε ϖεγετατιϖε γροωτη ηαδ χοντινυεδ λονγερ, ωασ στιλλ φλοωερινγ ανδ 
προβαβλψ, ιφ ηαρϖεστεδ λατερ, ωουλδ ηαϖε σηοων αν εθυαλ ορ εϖεν ηιγηερ ψιελδ. 

Ταβλε 7. Ψιελδ (κγ/m
2
), ΕΤ (mm) ανδ ΕΧε (δΣ/m) οφ τηε χροπσ γροωινγ δυρινγ τηε λψσιmετερ εξπεριmεντ 

 Λοαm Χλαψ 

Βροαδβεαν, 1990 
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 Λοαm Χλαψ 

Ψιελδ, γραιν � � � 000.246 000.179 000.175 
ΕΤ � � � 802 763 750 
ΕΧε � � � 000.8 
Dυρυm ωηεατ, 1991 

563 

328 

644 
ΕΧ

003.9 

657 

006.3 

001.2 001.75 

Ψιελδ, γραιν 000.90 000.82 000.80 000.78 000.78 000.64 
ΕΤ 883 800 721 733 648 
ΕΧε 000.8 002.9 006.0 000.8 001.7 003.1 
Ποτατο, 1992 
Ψιελδ, γραιν 008.62 006.54 005.40 005.80 005.00 004.84 
ΕΤ 415 382 363 327 304 
ΕΧε 000.8 002.6 005.9 000.8 002.5 003.4 
Μαιζε, 1993 
Ψιελδ, γραιν 000.678 000.674 000.533 000.548 000.486 000.414 
ΕΤ 607 578 494 552 505 

ε 000.8 001.8 003.0 000.8 001.9 003.7 
Συνφλοωερ, 1994 
Ψιελδ, γραιν 0000.351 0000.291 0000.263 0000.216 0000.193 000.154 
ΕΤ 1450 1310 1157 1215 1040 994 
ΕΧε 0000.8 0002.7 0003.8 0000.8 0002.0 
Συγαρ βεετ, 1995 
Ψιελδ, γραιν 006.56 005.84 005.53 004.47 003.57 003.68 
ΕΤ 836 753 734 731 642 
ΕΧε 000.8 003.5 006.3 000.8 003.4 005.8 
Σοψβεαν, 1995 
Ψιελδ, γραιν 000.334 000.294 000.180 000.311 000.221 000.106 
ΕΤ 410 376 306 430 361 300 
ΕΧε 000.8 004.2 007.0 000.8 003.8 

Τοmατο, 1996 
Ψιελδ, γραιν 006.12 004.46 002.42 005.31 003.85 002.29 
ΕΤ 708 631 540 667 628 522 
ΕΧε 000.8 004.5 006.4 000.8 004.0 005.4 
Βροαδβεαν, 1998 
Ψιελδ, γραιν 000.468 000.339 000.236 000.706 000.572 000.337 
ΕΤ 409 354 322 448 

004.9 006.6 000.8 

Ψιελδ, γραιν 

398 345 
ΕΧε 000.8 004.3 005.6 
Λεντιλ, 1999 ςαριετψ Ιδλιβ Ι ςαριετψ 6796 

000.683 000.517 000.082 000.411 000.353 000 
ΕΤ 272 254 225 248 230 198 
ΕΧε 000.7 002.0 003.1 000.7 002.0 003.3 
Χηιχκπεα, 2000 ςαριετψ ΙΛΧ 3279 ςαριετψ 87−59Χ 
Ψιελδ, γραιν 000.474 000.460 000.134 000.420 000.240 000.130 
ΕΤ 613 467 290 516 328 239 
ΕΧε 000.8 002.5 003.8 000.8 002.4 003.8 

 
 
Ταβλε 8. Εφφεχτ οφ σαλινιτψ ανδ τεξτυρε ον ψιελδ, εϖαποτρανσπιρατιον, πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ανδ 
στοmαταλ ρεσιστανχε 

Ψιελδ Εϖαποτρανσπιρατιον Πρε−δαων λεαφ 
ωατερ ποτεντιαλ 

Στοmαταλ 
ρεσιστανχε 

Χροπ 

Σαλινιτψ Τεξτυρε Σαλινιτψ Τεξτυρε Σαλινιτψ Τεξτυρε Σαλινιτψ Τεξτυρε
Βροαδβεαν 1990 σ � σ 

σ 

σ 
σ 

σ σ σ 

� σ � σ � 
Dυρυm ωηεατ σ σ σ σ σ σ σ 
Ποτατο σ σ σ σ σ σ σ σ 
Μαιζε σ σ σ νσ σ σ σ σ 
Συνφλοωερ σ σ σ σ σ σ σ 
Συγαρ βεετ σ σ σ σ νσ σ σ 
Σουβεαν σ σ σ νσ σ νσ σ νσ 
Τοmατο νσ σ νσ σ νσ 
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Βραοδβεαν 1998 σ σ σ σ σ νσ σ νσ 
Χηιχκπεα σ � σ 

σ 

 

 

)

Dιφφερενχεσ βετωεεν τηε τηρεε σουρχεσ χαν βε αττριβυτεδ το ϖαριετψ ανδ ωεατηερ χονδιτιονσ. Λετεψ 
ανδ Dιναρ (1986) mεντιονεδ α περσοναλ χοmmυνιχατιον οφ Μαασ τηατ ιν mορε ρεχεντ στυδιεσ λοωερ 
ϖαλυεσ φορ τηε τηρεσηολδ ανδ τηε σλοπε οφ συγαρ βεετ ωερε φουνδ. Τηε λαργε διφφερενχεσ ιν τηε χασε οφ 
σοψβεαν αρε δυε το διφφερενχεσ ιν ϖαριετψ. Φουρ ϖαριετιεσ ωερε γροων ον τηε ωατερ θυαλιτψ τεστ, τωο οφ 
ωηιχη (Φλορα, ςιολεττα) ωερε mοδερατελψ σαλτ σενσιτιϖε ανδ τωο (Αmσοψ, Χηιπεωα) σενσιτιϖε. Σεϖεραλ 
αυτηορσ (Αβελ ανδ Μαχκενζιε, 1964; ςελαγαλετι ανδ Σχηωειτζερ, 1993) αλρεαδψ mεντιονεδ τηε λαργε 
διφφερενχεσ ιν σαλτ τολερανχε οφ σοψβεαν. 

� σ � σ � 
Λεντιλ σ � � σ � σ � 

σ: σιγνιφιχαντ; νσ: νον−σιγνιφιχαντ 

Τηε εϖαποτρανσπιρατιον οφ δυρυm ωηεατ, ποτατο, συνφλοωερ ανδ συγαρ βεετ αλσο ωασ λοωερ ον χλαψ 
τηαν ον λοαm, χορρεσπονδινγ ωιτη τηε τεξτυρε εφφεχτ ον πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, στοmαταλ 
χονδυχτανχε ανδ λεαφ αρεα. Μαιζε, σοψβεαν ανδ τοmατο διδ νοτ σηοω α σιγνιφιχαντ διφφερενχε ιν 
εϖαποτρανσπιρατιον βετωεεν βοτη σοιλσ, αλσο χορρεσπονδινγ ωιτη τηε οβσερϖατιονσ ον πρε−δαων λεαφ 
ωατερ ποτεντιαλ, στοmαταλ χονδυχτανχε ανδ λεαφ αρεα, τηατ διδ νοτ σηοω σιγνιφιχαντ διφφερενχε ορ, φορ 
mαιζε, ονλψ α σλιγητ διφφερενχε. Τηε εϖαποτρανσπιρατιον οφ βροαδβεαν ωασ ηιγηερ ον χλαψ τηαν ον λοαm, 
βυτ ασ mεντιονεδ αβοϖε, τηε χροπ ον λοαm ωασ ηαρϖεστεδ βεφορε φυλλ mατυριτψ. 

ΣΑΛΤ ΤΟΛΕΡΑΝΧΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑΤΙΟΝ 

Χροπ χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ 

Τηε mετηοδ χονσιστσ οφ δετερmινινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν σοιλ σαλινιτψ ανδ ρελατιϖε ψιελδ, τηε 
λαττερ βεινγ τηε ρατιο βετωεεν τηε ψιελδσ υνδερ σαλινε ανδ νον−σαλινε χονδιτιονσ, τηε οτηερ γροωτη 
χονδιτιονσ ρεmαινινγ τηε σαmε. Μαασ ανδ Ηοφφmαν (1977) προποσεδ τηε φολλοωινγ εθυατιον το εξπρεσσ 
τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν σοιλ σαλινιτψ ανδ ρελατιϖε ψιελδ: 

( aECby e −−= 100         (1) 

ωηερε ψ ισ τηε ρελατιϖε ψιελδ, ΕΧε τηε ελεχτριχαλ χονδυχτιϖιτψ οφ τηε σατυρατεδ παστε (δΣ/m), α τηε 
τηρεσηολδ ϖαλυε οφ ΕΧε (δΣ/m), ανδ β ισ τηε σλοπε, εξπρεσσινγ περχενταγε ψιελδ δεπρεσσιον περ δΣ/m. 

Τηε ρεσυλτ οφ τηε λινεαρ ρεγρεσσιον αναλψσισ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ρελατιϖε ψιελδ ανδ σαλινιτψ φορ 
τηε χροπσ γροων δυρινγ τηε εξπεριmεντ ισ πρεσεντεδ ιν Φιγ. 9 ανδ Ταβλε 9, τηε λαττερ αλσο πρεσεντινγ 
τηε ϖαλυεσ πυβλισηεδ βψ Αψερσ ανδWεστχοτ (1985) αχχορδινγ το Μαασ ανδ Ηοφφmαν (1977) ανδ τηε 
ϖαλυεσ οβταινεδ φροm τηε ωατερ θυαλιτψ τεστ ατ τηε Χηερφεχη εξπεριmενταλ στατιον ιν Τυνεσια 
(ΥΝΕΣΧΟ, 1970). Τηε ρεγρεσσιον αναλψσισ ισ βασεδ ον τηε φουρ οβσερϖατιονσ οφ τηε σαλινε τρεατmεντσ 
ανδ διδ νοτ ινχλυδε τηε ρελατιϖε ψιελδσ οφ 100 ωιτη τηε χορρεσπονδινγ ΕΧε οφ 0.8 δΣ/m ιν ορδερ το αϖοιδ 
τηε εφφεχτ οφ τηε νον−σαλινε τρεατmεντσ ον τηε τηρεσηολδ ϖαλυε ανδ τηε σλοπε. 

Φιγ. 10 σηοωσ αν εξαmπλε οφ τηε εφφεχτ οφ ωεατηερ χονδιτιονσ ον τηε τηρεσηολδ ϖαλυε βψ χοmπαρινγ 
τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ψιελδ οφ βροαδβεαν ανδ σοιλ σαλινιτψ οβταινεδ ιν 1998 ανδ τηε ονε 
οβταινεδ ιν 1990. Τηε σπρινγ οφ 1998 ωασ χολδ ανδ τηε εϖαποτρανσπιρατιον δυρινγ Απριλ ανδ Μαψ 
ατταινεδ 3�5 mm περ δαψ, ωηερεασ τηε σπρινγ οφ 1990 ωασ εξχεπτιοναλλψ ωαρm ανδ τηε 
εϖαποτρανσπιρατιον ιν Απριλ ανδ Μαψ ατταινεδ 10�11 mm περ δαψ. Αππαρεντλψ ιν α περιοδ οφ ηιγη 
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Φιγ. 9. Ρελατιϖε ψιελδ ϖσ. σοιλ σαλινιτψ 

 

Χροπ 

β 
7.0 >6.5 

Dυρυm ωηεατ 01.9 5.7 03.8 � 
05.6 1.7 12.0 � � 

Συνφλοωερ 0.5 � � 
1.3 10.5 1.7 11.9 

Σοψβεαν 2.0 11.4 5.0 01.7 

Τοmατο 01.8 
Βροαδβεαν, 1998 
Χηιχκπεα � � � 

1.7 � 

• τηε σαλτ σενσιτιϖε γρουπ: χηιχκπεα, λεντιλ. 

Ταβλε 9. Τηρεσηολδ ΕΧε (δΣ/m) ανδ σλοπε (περχενταγε ψιελδ ρεδυχτιον περ δΣ/m) αχχορδινγ το τηε 
ρεγρεσσιον αναλψσισ οφ τηε σαλινε τρεατmεντσ, τηε χορρεσπονδινγ ϖαλυεσ πυβλισηεδ βψ Μασσ ανδ Ηοφφmαν 
ανδ τηοσε οβταινεδ φροm α ωατερ θυαλιτψ τεστ ιν Τυνισια τεmπερατυρε α χροπ ισ mορε σενσιτιϖε το σαλινιτψ 
δυε το τηε ηιγη εϖαπορατιϖε δεmανδ. Τηε ρελατιονσηιπσ οβταινεδ βψ Μαασ ανδ Ηοφφmαν ανδ Τυνισια 
χορρεσπονδ mορε ορ λεσσ ωιτη τηε ονε οβταινεδ ιν 1998. 

Λψσιmετερ 
εξπεριmεντ 

Μασσ ανδ Ηοφφmαν Wατερ θυαλιτψ τεστ 

ΕΧε β ΕΧε ΕΧε β 
Συγαρ βεετ 0.0 00.4 05.9 � 

0.0 � 
Ποτατο 0.0 

08.7 � � 
Μαιζε 12.0 01.8 

20.0 11.2�
23.5 

2.4 16.4 2.5 09.9 12.7 
2.8 14.4 1.6 09.6 02.5 08.9 
1.9 37 � 

Λεντιλ 62 � � � 
 
 

Α στατιστιχαλ αναλψσισ οφ τηε ρεγρεσσιον λινεσ οφ τηε χροπσ γροων δυρινγ τηε λψσιmετερ εξπεριmεντ 
διστινγυισηεδ τηρεε γρουπσ: 

• τηε σαλτ τολεραντ γρουπ: συγαρ βεετ, ωηεατ; 

• τηε mοδερατελψ σαλτ σενσιτιϖε γρουπ: ποτατο, συνφλοωερ, mαιζε, σοψβεαν, τοmατο, βροαδβεαν; 
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Φιγ. 10. Ρελατιϖε ψιελδ οφ βροαδβεαν ϖσ. σοιλ σαλινιτψ 

 

Τηε αναλψσισ χονφιρmσ τηε χλασσιφιχατιον οφ Μαασ ανδ Ηοφφmαν, εξχεπτεδ φορ σοψβεαν, χλασσιφιεδ ασ 
mοδερατελψ τολεραντ, ανδ τηε νοτ mεντιονεδ χροπσ χηιχκπεα ανδ λεντιλ. 

Χροπ χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ 

Αχχορδινγ το τηε τηεορψ οφ Dε Wιτ (1958) χροπ ψιελδ ισ α λινεαρ φυνχτιον οφ χροπ τρανσπιρατιον. Τηε 
εθυατιον mοστλψ υσεδ φορ ψιελδ πρεδιχτιον φροm εϖαποτρανσπιρατιον ισ τηε ονε προποσεδ βψ Στεωαρτ ανδ 
Ηαγαν (1973): 

Στεωαρτ et al. (1977) σηοωεδ τηατ τηε ρελατιον βετωεεν ψιελδ ανδ εϖαποτρανσπιρατιον οφ mαιζε ισ τηε 
σαmε ιν χασε οφ δρουγητ ανδ σαλινιτψ. Σηαληεϖετ (1994) αππεαρσ το γενεραλιζε τηισ ρεσυλτ φορ οτηερ χροπσ, 
ασσυmινγ α χοmmον ρελατιονσηιπ βετωεεν ψιελδ ανδ εϖαποτρανσπιρατιον, ινδεπενδεντ οφ ωηετηερ χηανγεσ 
ιν τηε τωο ϖαριαβλεσ αρε χαυσεδ βψ δρουγητ ορ σαλινιτψ, βυτ νο ινφορmατιον ον οτηερ χροπσ ωασ αϖαιλαβλε το 
χηεχκ τηισ ηψποτηεσισ. 

m

am

ymma
ET

ETET
Kyyy

−
−=

       (2) 

ωηερε ψα ισ τηε αχτυαλ χροπ ψιελδ, ψm τηε mαξιmυm χροπ ψιελδ υνδερ τηε σαmε γροωινγ χονδιτιονσ, Κψ τηε 
χροπ χοεφφιχιεντ, ΕΤα τηε αχτυαλ εϖαποτρανσπιρατιον, ανδ ΕΤm τηε mαξιmυm εϖαποτρανσπιρατιον. 

• τηε λαργε διφφερενχε ιν σαλτ τολερανχε βετωεεν σοψβεαν ϖαριετιεσ, αλρεαδψ mεντιονεδ ιν Σεχτιον 5.1; 

• τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον τηε νιτρογεν συππλψ φροm ρηιζοβιυm βαχτερια (Βερνστειν ανδ Ογατα, 1966; Τυ, 
1981). 

Υσινγ ασ χροπ χοεφφιχιεντσ φορ mαιζε, συνφλοωερ, ποτατο ανδ σοψβεαν, ρεσπεχτιϖελψ 1.25, 0.95, 1.1 ανδ 
0.85, ασ δετερmινεδ βψ Dοορενβοσ ανδ Κασσαm (1979), τηε ψιελδσ οφ τηε σαλινε τρεατmεντσ οφ τηε 
λψσιmετερ εξπεριmεντ ωερε χαλχυλατεδ φροm τηε mεασυρεδ ψιελδ οφ τηε χοντρολ τρεατmεντ ανδ τηε οβσερϖεδ 
εϖαποτρανσπιρατιον οφ τηε χοντρολ ανδ τηε σαλινε τρεατmεντσ. Φιγ. 11α ανδ β σηοωσ τηε χοmπαρισον 
βετωεεν τηε χαλχυλατεδ ανδ mεασυρεδ ψιελδσ. Τηε στατιστιχαλ αναλψσισ (Κατερϕι et al., 1998α) σηοωεδ α 
γοοδ χορρεσπονδενχε βετωεεν τηε πρεδιχτεδ ανδ mεασυρεδ ψιελδσ φορ mαιζε, συνφλοωερ ανδ ποτατο, βυτ 
τηε αχχυραχψ οφ τηε ψιελδ πρεδιχτιον φορ σοψβεαν ωασ νοτ σατισφαχτορψ. Τηε παρτιχυλαρ βεηαϖιορ οφ σοψβεαν 
χουλδ βε ασχριβεδ το: 

Τηε ρεσυλτσ οβταινεδ ον mαιζε χονφιρm τηε χονχλυσιονσ οφ Στεωαρτ et al. (1977) ανδ Σηαληεϖετ (1994) 
ωηο αδmιτ α χοmmον ρελατιονσηιπ βετωεεν ψιελδ ανδ εϖαποτρανσπιρατιον, ινδεπενδεντ οφ ωηετηερ 
χηανγεσ ιν τηε τωο ϖαριαβλεσ αρε χαυσεδ βψ δρουγητ ορ σαλινιτψ. Τηε ρεσυλτσ οβταινεδ ον σοψα χοντραδιχτ 
τηε ρεσυλτσ οφ Σηαληεϖετ ανδ Ησιαο (1986) ον χοττον ανδ πεππερ, ωηο οβσερϖεδ τηατ πλαντσ υνδερ σαλινε 
χονδιτιονσ πρεσεντ ατ τηε σαmε σοιλ ωατερ ποτεντιαλ α βεττερ γροωτη τηαν πλαντσ υνδερ δρουγητ. Τηεψ 
αττριβυτεδ τηισ διφφερενχε το οσmοτιχ αδϕυστmεντ. 
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Φιγ. 11. Μεασυρεδ ψιελδ ϖσ. ψιελδ εστιmατεδ ωιτη Εθ. (2) 

 
Εθ. (2) χαν αλσο βε υσεδ φορ χροπ χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ, ωηεν ωριττεν ασ 

ρελατιον βετωεεν ρελατιϖε ψιελδ δεχρεασε ανδ ρελατιϖε εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ, προποσεδ βψ Στεωαρτ et al. 
(1977): 
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• δυρυm ωηεατ (σλοπε 0.6); 

• σοψβεαν, βροαδβεαν, τοmατο (σλοπε 2.3); 

• λεντιλ (σλοπε 4.2). 

Αχχορδινγ το Εθ. (3), τηε ηιγηερ τηε σλοπε χοεφφιχιεντ β, τηε στρονγερ τηε δρουγητ εφφεχτ, τηε ρελατιϖε 
ψιελδ δεχρεασε ατ εθυαλ εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ. Dοορενβοσ ανδ Κασσαm (1979) χλασσιφιεδ ιν τηισ ωαψ 
χροπσ ιν φουρ γρουπσ φροm δρουγητ τολεραντ το δρουγητ σενσιτιϖε. Φιγ. 12 σηοωσ τηε ρεσυλτ οφ τηε λινεαρ 
ρεγρεσσιον αναλψσισ φορ τηε χροπσ οφ τηε λψσιmετερ εξπεριmεντ. Φορ λεντιλ, τηε αϖεραγε ϖαλυεσ οφ βοτη 
ϖαριετιεσ ωερε υσεδ, ωηερεασ φορ χηιχκπεα ονλψ τηε ϖαριετψ ΦΛΙΠ 87−59 ωασ υσεδ, τηε οτηερ ϖαριετψ 
σηοωινγ α παρτιχυλαρ βεηαϖιορ (Κατερϕι et al., 2001β). Φουρ γρουπσ ωιτη α διφφερεντ σλοπε χαν βε 
διστινγυισηεδ: 

• mαιζε, χηιχκπεα, συνφλοωερ, συγαρ βεετ, ποτατο (σλοπε 1.3); 

 
Φιγ. 12. Ρελατιϖε ψιελδ δεχρεασε ϖσ. ρελατιϖε εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ 

Τηε σλοπε χοεφφιχιεντσ οφ χροπσ οφ τηε σαmε γρουπ δο νοτ διφφερ σιγνιφιχαντλψ, βυτ σηοω α σιγνιφιχαντ 
διφφερενχε ωιτη τηε σλοπε χοεφφιχιεντσ οφ τηε οτηερ χροπσ. Ιν χοντραστ ωιτη τηε χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το σοιλ 
σαλινιτψ, τηατ ινδιχατεσ δυρυm ωηεατ ανδ συγαρ βεετ βοτη ασ σαλτ τολεραντ ανδ χηιχκπεα ανδ λεντιλ ασ σαλτ 
σενσιτιϖε, τηε χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το τηε εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ πυτσ συγαρ βεετ ανδ χηιχκπεα 
τογετηερ ωιτη mαιζε, συνφλοωερ ανδ ποτατο, στιλλ mακινγ α διστινχτιον ωιτη σοψβεαν, βροαδβεαν ανδ τοmατο 
ανδ ινδιχατινγ λεντιλ ασ σενσιτιϖε. Αππαρεντλψ τηε εϖαποτρανσπιρατιον δεφιχιτ δοεσ νοτ γιϖε α σατισφαχτορψ 
χλασσιφιχατιον φορ σαλτ τολερανχε. Στεγmαν (1985) mεντιονεδ τηατ τηε σλοπε χοεφφιχιεντ ισ σενσιτιϖε το 
χλιmατε χονδιτιονσ, ε.γ. αν ινχρεασε ωιτη δεχρεασινγ αιρ ηυmιδιτψ, ανδ τηε σλοπε χοεφφιχιεντ ισ αλσο 
σενσιτιϖε το τηε λεαφ αρεα ινδεξ (Κατερϕι et al., 1991). 

Σαλινιτψ αφφεχτσ τηε πλαντ τηρουγη τηε ρεδυχεδ ωατερ αϖαιλαβιλιτψ ανδ ινχρεασεδ ωατερ στρεσσ, ωηιχη ισ 
ρεφλεχτεδ βψ τηε λεαφ ωατερ ποτεντιαλ. Τηε χονχεπτ οφ τηε ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ (WΣDΙ) προϖιδεσ α 
θυαντιτατιϖε mετηοδ φορ δετερmινινγ τηε στρεσσ ιmποσεδ ον α χροπ δυρινγ ιτσ γροωινγ σεασον (Ηιλερ ανδ 
Χλαρκ, 1971). Τηε υσε οφ τηισ χονχεπτ ιν ιρριγατιον σχηεδυλινγ ωασ δισχυσσεδ ιν δεταιλ βψ Ηιλερ ανδ Ηοωελλ 
(1983). Ηιλερ et al. (1974) ανδ Κατερϕι (1997) ρεϖιεωεδ τηε mετηοδσ χηαραχτεριζινγ τηε ωατερ στρεσσ οφ τηε 
πλαντ ανδ τηειρ αχχυραχψ. Ιν πραχτιχε, τηε υσε οφ τηε WΣDΙ χονχεπτ ρεmαινσ λιmιτεδ, τηε mαιν ρεασον βεινγ 
τηε λαχκ οφ α σιmπλε ανδ συφφιχιεντλψ σενσιτιϖε mετηοδ το χηαραχτεριζε χροπ ωατερ στρεσσ. 

Το χοmπαρε χροπ σαλτ τολερανχε, τηε χροπ ωατερ στρεσσ ισ δετερmινεδ βψ mεασυρινγ σιmυλτανεουσλψ τηε 
πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ οφ τηε πλαντ ον τηε σαλινε ανδ νον−σαλινε τρεατmεντσ. Τηισ χηοιχε ισ ϕυστιφιεδ 
φορ τηε φολλοωινγ ρεασονσ. 

 

Χροπ χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ 
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• Τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ εξπρεσσεσ τηε εθυιλιβριυm βετωεεν σοιλ ωατερ ποτεντιαλ ανδ λεαφ ωατερ 
ποτεντιαλ οφ τηε πλαντ, ωηεν τηε πλαντ ηασ χοϖερεδ ιτσ νεεδ φορ ωατερ αφτερ τηε mοιστυρε λοσσ οφ τηε 
πρεϖιουσ δαψ (Κατερϕι ανδ Ηαλλαιρε, 1984). 

• Τηισ παραmετερ ισ mεασυρεδ ατ δαων ανδ ισ νοτ αφφεχτεδ βψ τηε χηανγε ιν mετεορολογιχαλ χονδιτιονσ 
δυρινγ τηε δαψ (ραδιατιον ετχ.) ωηιχη αφφεχτ οτηερ παραmετερσ συχη ασ τηε στοmαταλ χονδυχτανχε ανδ τηε 
λεαφ τεmπερατυρε (Κατερϕι et al., 1997). 

• Τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ισ σιγνιφιχαντλψ αφφεχτεδ βψ σοιλ σαλινιτψ, ασ ωασ σηοων ιν Ταβλε 4. 

• Τηε διφφερενχε ιν πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, υσεδ το χαλχυλατε WΣDΙ, ονλψ δεπενδσ ον σοιλ σαλινιτψ, 
εξχλυδινγ τηε εϖαπορατιϖε δεmανδ οφ τηε ενϖιρονmεντ ανδ τηε ιρριγατιον ρεγιmε, ωηιχη αρε τηε σαmε φορ 
αλλ τρεατmεντσ. 

Τηε mετηοδ ισ βασεδ ον τηε ηψποτηεσισ τηατ χροπ σαλτ τολερανχε ισ εξπεριmενταλλψ δετερmινεδ ασ τηε 
φραχτιοναλ ψιελδ ρεδυχτιον ρεσυλτινγ φροm ωατερ δεφιχιτ ιmποσεδ ον α χροπ δυρινγ ιτσ γροωινγ σεασον. Τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν ρελατιϖε ψιελδ ανδ ωατερ στρεσσ ισ εξπρεσσεδ ιν τηε φολλοωινγ ωαψ: 
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        (5) 

ιν ωηιχη χχ ισ τηε δαιλψ ϖαλυε οφ τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ οφ τηε χοντρολ τρεατmεντ, ιρριγατεδ ωιτη 
φρεση ωατερ, φροm τηε σταρτ οφ λεαφ γροωτη υντιλ τηε σταρτ οφ σενεσχενχε, χσ τηε εθυιϖαλεντ οφ τηε σαλινε 
τρεατmεντ, ν τηε νυmβερ οφ δαψσ φροm τηε σταρτ οφ λεαφ γροωτη υντιλ τηε σταρτ οφ σενεσχενχε, β τηε ψιελδ λοσσ 
ιν περχενταγε περ υνιτ ινχρεασε οφ WΣDΙ, ανδ α τηε ϖαλυε οφ τηε ορδινατε, ωηιχη σηουλδ βε αρουνδ 100. 
Βεχαυσε χ ισ νεγατιϖε, WΣDΙ ποσιτιϖε. 

Τηε WΣDΙ, ασ δεφινεδ αβοϖε, ονλψ τρανσλατεσ α σαλινιτψ εφφεχτ ανδ νο δρουγητ εφφεχτ, βεχαυσε ιτ ισ 
βασεδ ον α διφφερενχε ιν πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ βετωεεν νον−σαλινε ανδ σαλινε τρεατmεντσ υνδερ 
εθυαλ ενϖιρονmενταλ χονδιτιονσ οφ εϖαπορατιϖε δεmανδ ανδ ιρριγατιον ρεγιmε. 

Φιγ. 13 πρεσεντσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ρελατιϖε ψιελδ ανδ ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ. Αχχορδινγ το τηε 
λινεαρ ρεγρεσσιον αναλψσισ τωο γρουπσ χαν βε διστινγυισηεδ: τηε φιρστ γρουπ χοmπρισινγ δυρυm ωηεατ, 
mαιζε, ποτατο, συνφλοωερ ανδ συγαρ βεετ, οφ ωηιχη τηε σλοπεσ δο νοτ διφφερ σιγνιφιχαντλψ βυτ σηοω α 
σιγνιφιχαντ ορ ηιγηλψ σιγνιφιχαντ διφφερενχε ωιτη τηε σεχονδ γρουπ χοmπρισινγ βροαδβεαν, σοψβεαν, τοmατο 
λεντιλ ανδ χηιχκπεα. 

Ιν χοmπαρισον ωιτη τηε χλασσιφιχατιον βασεδ ον σοιλ σαλινιτψ, τηε χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το τηε ωατερ 
στρεσσ δαψ ινδεξ αλσο ινχλυδεσ mαιζε, συνφλοωερ ανδ ποτατο ιν τηε τολεραντ γρουπ ανδ δοεσ νοτ διστινγυιση 
βετωεεν βροαδβεαν, σοψβεαν ανδ τοmατο ον ονε ηανδ ανδ χηιχκπεα ανδ λεντιλ ον τηε οτηερ ηανδ ιν τηε 
σενσιτιϖε γρουπ. Σο, τηε φιρστ θυεστιον ισ ωηψ δυρυm ωηεατ ανδ συγαρ βεετ αρε χλασσιφιεδ ιν τηε σαmε 
γρουπ ασ mαιζε, συνφλοωερ ανδ ποτατο. Wηεατ ανδ συγαρ βεετ αρε γροων δυρινγ α χοολερ περιοδ οφ τηε 
ψεαρ, ωηεν τηε εϖαπορατιϖε δεmανδ ισ λοωερ τηαν δυρινγ τηε ωαρmερ περιοδ ωηεν mαιζε ανδ συνφλοωερ 
αρε γροων. Τηε χλασσιφιχατιον βασεδ ον τηε ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ, ινδιχατινγ mαιζε ανδ συνφλοωερ ϕυστ ασ 
σαλτ τολεραντ ασ ωηεατ ανδ συγαρ βεετ, εξχλυδεσ τηε εφφεχτ οφ τηε εϖαπορατιϖε δεmανδ ανδ mεανσ τηατ, ιφ 
τηεσε χροπσ χουλδ βε γροων δυρινγ τηε σαmε σεασον, τηεψ ωουλδ σηοω τηε σαmε σαλτ τολερανχε. Τηε 
χλασσιφιχατιον βασεδ ον σοιλ σαλινιτψ, ινδιχατινγ mαιζε ανδ συνφλοωερ ασ mοδερατελψ σενσιτιϖε, ινχλυδεσ τηε 
ρεαλιτψ τηατ τηεσε χροπσ αρε γροων δυρινγ α περιοδ οφ ηιγη εϖαπορατιϖε δεmανδ ανδ αρε φορ τηατ ρεασον 
mορε σαλτ σενσιτιϖε. 
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Φιγ. 13. Ρελατιϖε ψιελδ δεχρεασε ϖσ. ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ 

 
Ποτατο ισ γροων δυρινγ τηε σαmε περιοδ ασ συγαρ βεετ, βυτ, υνλικε ωηεατ ανδ συγαρ βεετ, ιτ ισ α σηαλλοω 

ροοτινγ χροπ. Τηε λιmιτεδ χαπαχιτψ οφ ποτατο το εξπλοιτ τηε ωατερ−ηολδινγ χαπαχιτψ οφ τηε σοιλ χουλδ εξπλαιν 
ιτσ σαλτ σενσιτιϖιτψ. 

Τηε σεχονδ θυεστιον ρεγαρδσ τηε σενσιτιϖε γρουπ. Βροαδβεαν, χηιχκπεα ανδ λεντιλ αρε ωιντερ χροπσ, 
σοψβεαν ανδ τοmατο αρε συmmερ χροπσ. Τηειρ σενσιτιϖιτψ δοεσ νοτ σεεm το βε λινκεδ ωιτη τηε σεασον οφ 
τηε ψεαρ. Αλλ χροπσ οφ τηε σενσιτιϖε γρουπ αρε χροπσ οφ ινδετερmινατε φλοωερινγ. Τηε φλοωερινγ περιοδ λαστσ 
λονγερ ιν χοmπαρισον ωιτη χροπσ ηαϖινγ α δετερmινατε φλοωερινγ. Σεϖεραλ στυδιεσ (Σαλτερ ανδ Γοοδε, 
1967, Μουηουχηε et al., 1998) ινδιχατε α mαξιmυm σενσιτιϖιτψ δυρινγ φλοωερινγ. Τηε εφφεχτ οφ ωατερ στρεσσ 
δυρινγ τηισ περιοδ χαν βε αττριβυτεδ το σεϖεραλ χαυσεσ. 

• Τηε ρεδυχτιον οφ τηε νυmβερ οφ φλοωερσ, χαυσεδ βψ α δεχρεασε οφ δρψ mαττερ γροωτη (Μεψναρδ ανδ 
Σεβιλλοττε, 1994) ορ βψ α διστυρβανχε οφ τηε νιτρογεν υπτακε (ϑευφφροψ ανδ Σεβιλλοττε, 1997), οβσερϖεδ 
δυρινγ ωατερ στρεσσ. 

• Τηε διστυρβανχε οφ πολλινατιον ανδ φεχυνδατιον. Αχχορδινγ το σεϖεραλ αυτηορσ (Σιονι ανδ Κραmερ, 1977; 
Wεστγατε ανδ Βοψερ, 1985) τηε φεχυνδατιον ισ παρτιχυλαρλψ αφφεχτεδ βψ ωατερ στρεσσ. 

Σο, τηε λονγερ φλοωερινγ περιοδ, α χοmmον χηαραχτεριστιχ οφ τηε φιϖε χροπσ, χουλδ βε α χαυσε οφ τηειρ 
γρεατερ σενσιτιϖιτψ το ωατερ στρεσσ. 

Wατερ υσε εφφιχιενχψ, οσmοτιχ αδϕυστmεντ ανδ λεαφ αρεα 

Ταβλε 10 πρεσεντσ τηε σοιλ σαλινιτψ, εξπρεσσεδ ασ ΕΧε, τηε ρελατιϖε ψιελδ, τηε ρελατιϖε εϖαποτρανσπιρατιον 
ανδ τηε ωατερ υσε εφφιχιενχψ οφ τηε χροπσ. Φορ τηε ειγητ χροπσ γροων φροm 1989 το 1998, τηε ϖαλυεσ αρε τηε 
αϖεραγεσ οβταινεδ ον λοαm ανδ χλαψ, φορ λεντιλ τηε αϖεραγε οφ βοτη ϖαριετιεσ, ωηερεασ φορ χηιχκπεα ονλψ 
τηε ϖαριετψ ΦΛΙΠ 87−59 ωασ υσεδ. Τωο γρουπσ χαν βε διστινγυισηεδ, χορρεσπονδινγ ωιτη τηε χλασσιφιχατιον 
αχχορδινγ το τηε ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ: 

• τηε γρουπ οφ ωηιχη τηε ωατερ υσε εφφιχιενχψ ισ νοτ αφφεχτεδ βψ σαλινιτψ ανδ ρεmαινσ mορε ορ λεσσ 
χονσταντ: δυρυm ωηεατ, ποτατο, mαιζε, συνφλοωερ, συγαρ βεετσ; 

• τηε γρουπ οφ ωηιχη τηε ωατερ υσε εφφιχιενχψ χλεαρλψ δεχρεασεσ ωιτη ινχρεασινγ σαλινιτψ: τοmατο, σοψβεαν, 
βροαδβεαν, χηιχκπεα ανδ λεντιλ. 

Ταβλε 10 σηοωσ τηατ τηε δεχρεασε οφ τηε ωατερ υσε εφφιχιενχψ ρεσυλτσ φροm τηε ψιελδ δεχρεασε βεινγ 
στρονγερ τηαν τηε δεχρεασε οφ εϖαποτρανσπιρατιον. Αππαρεντλψ, τηε γραιν ανδ φρυιτ φορmατιον οφ τηε σεχονδ 
γρουπ ισ στρονγερ αφφεχτεδ τηαν τηε εϖαποτρανσπιρατιον, ινδιχατινγ τηατ τηε φαχτορσ αφφεχτινγ τηε 
τρανσπιρατιον (στοmαταλ χονδυχτανχε ανδ αδαπτατιον βψ οσmοτιχ αδϕυστmεντ, λεαφ αρεα) αρε νοτ δετερmινινγ 
σαλτ τολερανχε. 

 

Ταβλε 10. ΕΧε ρελατιϖελψ ψιελδ, ρελατιϖε εϖαποτρανσπιρατιον ανδ ωατερ υσε εφφεχιενχψ οφ χροπσ γροων δυρινγ 
τηε λψσιmετερ εξπεριmεντ 
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Χροπ ΕΧε 
(δΣ/m) 

Ψιελδ (%) ΕΤ (%) WΥΕ 
(κγ/m) 

WΥΕ (%) 

Dυρυm ωηεατ 0.8 100 100 1.04 100 
 2.3 095 090 1.10 106 
 4.6 086 080 1.12 107 
Ποτατο 0.8 100 100 18.5 100 
 2.6 081 091 16.3 088 
 4.7 073 081 16.2 088 
Μαιζε 0.8 100 100 0.98 100 
 1.9 094 090 1.03 105 
 3.4 077 080 0.95 097 
Συνφλοωερ 0.8 100 100 0.21 100 
 2.4 086 088 0.20 097 
 3.9 073 081 0.19 091 
Συγαρ βεετ 0.8 100 100 7.0 100 
 3.5 085 089 6.7 096 
 6.1 083 089 6.6 094 
Τοmατο 0.8 100 100 8.3 100 
 4.3 073 091 6.6 080 
 5.9 041 077 4.4 

 080 

Λεντιλ 2.09 

17 
Χηιχκπεα 0.8 100 

053 
Σοψβεαν 0.8 100 100 0.77 100 

4.0 088 0.70 091 
 6.7 044 072 0.47 061 
Βροαδβεαν 0.8 100 100 1.37 100 
 4.6 077 088 1.21 088 
 6.1 049 078 0.86 063 

0.7 100 100 100 
 2.0 081 091 1.78 085 
 3.2 06 081 0.36 

100 0.81 100 
ςαριετψ 87−59Χ 2.4 057 064 0.73 090 
 3.8 031 046 0.54 067 

 
Ιν Σεχτιον 3.2, σεϖεραλ εξαmπλεσ οφ οσmοτιχ αδϕυστmεντ ωερε πρεσεντεδ τηατ σηοωεδ α διφφερεντ 

βεηαϖιορ ιν αδϕυστmεντ το σαλινιτψ ανδ ιτσ εφφεχτ ον στοmαταλ χονδυχτανχε. Τηε οσmοτιχ αδϕυστmεντ οφ 
συγαρ βεετ ανδ λεντιλ αρε τηε σαmε (Ταβλε 5), ωηερεασ χηιχκπεα, χλασσιφιεδ ιν τηε σαmε, σενσιτιϖε γρουπ ασ 
λεντιλ, σηοωσ α mυχη λοωερ ϖαλυε. Τοmατο ανδ βροαδβεαν σηοω τηε σαmε οσmοτιχ αδϕυστmεντ βυτ βεηαϖε 
διφφερεντλψ ωιτη ρεσπεχτ το ιτσ εφφεχτ ον στοmαταλ χονδυχτανχε, ασ σηοων ιν Φιγσ. 5 ανδ 6. Ατ λεαστ φορ τηεσε 
φιϖε χροπσ, ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το υσε τηε οσmοτιχ αδϕυστmεντ ασ α χριτεριον φορ εξπλαινινγ διφφερενχεσ ιν σαλτ 
τολερανχε. 

Πλαντσ σηοω α διφφερεντ σαλινιτψ εφφεχτ ον λεαφ αρεα. Ασ αλρεαδψ mεντιονεδ βεφορε, mαιζε, σοψβεαν ανδ 
τοmατο σηοωεδ α λεαφ αρεα ρεδυχτιον οφ αβουτ 10%, ωηερεασ τηε ρεδυχτιον ωασ 20�50% φορ τηε οτηερ 
χροπσ. Τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον λεαφ αρεα δοεσ νοτ αππεαρ το βε χορρελατεδ ωιτη τηε πλαντ�σ απτιτυδε φορ 
οσmοτιχ αδϕυστmεντ. Τηε λεαφ αρεασ οφ συγαρ βεετ ανδ βροαδβεαν, διφφερινγ χονσιδεραβλψ ιν οσmοτιχ 
αδϕυστmεντ, αρε βοτη στρονγλψ αφφεχτεδ, ωηερεασ τηισ ισ νοτ τηε χασε φορ τοmατο. Τηε λεαφ αρεασ οφ χηιχκπεα 
ανδ λεντιλ αρε βοτη στρονγλψ αφφεχτεδ, ωηερεασ τηε χροπσ διφφερ στρονγλψ ιν τηειρ οσmοτιχ αδϕυστmεντ. Ταβλε 
11 χοmπαρεσ τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον λεαφ αρεα ανδ τηε χροπ χλασσιφιχατιονσ αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ ανδ 
ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ. Νο ρελατιον αππεαρσ βετωεεν τηε σαλινιτψ εφφεχτσ ον λεαφ αρεα ανδ ψιελδ. 
Οβσερϖατιονσ οφ λεαφ αρεα οφ σαλτ αφφεχτεδ χροπσ αρε νοτ ρελιαβλε φορ ψιελδ πρεδιχτιον. 

Σαλτ τολερανχε οφ γραιν λεγυmεσ 

Ιφ χροπσ αρε χλασσιφιεδ αχχορδινγ το τηε ωατερ στρεσσ δαψ ινδεξ, τοmατο, σοψβεαν, βροαδβεαν, λεντιλ ανδ 
χηιχκπεα βελονγ το τηε σαmε, σενσιτιϖε γρουπ. Στιλλ τηεσε χροπσ σηοω χονσιδεραβλε διφφερενχε αmονγ 
τηεmσελϖεσ ιφ χλασσιφιεδ αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ. Σοψβεαν ισ χλασσιφιεδ βψ Μαασ ανδ Ηοφφmαν (1977) ασ 
mοδερατελψ σαλτ τολεραντ, βυτ διδ νοτ διφφερ σιγνιφιχαντλψ ιν τηε λψσιmετερ εξπεριmεντ φροm βροαδβεαν, 
χλασσιφιεδ ασ mοδερατελψ σενσιτιϖε βψ τηε σαmε αυτηορσ. Τηισ mαψ βε αττριβυτεδ το α διφφερενχε ιν ϖαριετψ. 
Βοτη χροπσ, ηοωεϖερ, διφφερ σιγνιφιχαντλψ φροm χηιχκπεα ανδ λεντιλ, ασ σηοων ιν Φιγ. 9. 
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Ταβλε 11. Σαλινιτψ εφφεχτ ον λεαφ αρεα ανδ χροπ χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ ανδ ωατερ στρεσσ δαψ 
ινδεξ (WΣDΙ) 

Λεαφ αρεα Χροπ χλασσιφιχατιον 

Σοιλ σαλινιτψ WΣDΙ 

Χροπ 

Σλιγητ Στρονγ 

Τολεραντ Μοδερατε Σενσιτιϖε Τολεραντ Σενσιτιϖε 

Dυρυm ωηεατ  ξ ξ   ξ  
Συγαρ βεετ  ξ ξ   

ξ 
 

ξ 
ξ 

Σοψβεαν 
ξ 

 ξ 
 

ξ  
Ποτατο  ξ   ξ  
Μαιζε ξ  ξ  ξ  
Συνφλοωερ   ξ  ξ  
Τοmατο   ξ   ξ 

ξ   ξ   ξ 
Βροαδβεαν  ξ  ξ   
Λεντιλ  ξ   ξ 
Χηιχκπεα ξ   ξ  ξ 

 
Το δετερmινε τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον τηε νιτρογεν υπτακε οφ τηε φουρ γραιν λεγυmεσ, τηε νιτρογεν 

χονχεντρατιον οφ τηε αεριαλ παρτσ ωασ αναλψζεδ ανδ τηε νιτρογεν υπτακε οφ τηε χροπ ωασ χαλχυλατεδ. Τηε 
διφφερενχε βετωεεν τηε νιτρογεν υπτακε ανδ τηε ινπυτ φροm φερτιλιζερ ανδ ιρριγατιον mινυσ δραιναγε ωατερ 
ψιελδεδ τηε βιολογιχαλ νιτρογεν χοντριβυτιον οφ τηε σοιλ, χοmπρισινγ τογετηερ τηε νιτρογεν φιξατιον ανδ τηε 
τρανσφορmατιον οφ οργανιχ mαττερ. 

 

Ταβλε 12. Εφφεχτ οφ σοιλ σαλινιτψ ον ρελατιϖε βιολογιχαλ νιτρογεν χοντριβυτιον οφ τηε σοιλ 

Σοψβεαν Βροαδβεαν Χηιχκπεα Λεντιλ 

ΕΧε (δΣ/m) Ν (%) ΕΧε (δΣ/m) Ν (%) ΕΧε (δΣ/m) Ν (%) ΕΧε (δΣ/m) Ν (%) 

0.8 100 0.8 100 0.7 100 0.8 100 
077 4.6 056 045 2.0 045 

015 3.8 024 3.2 000 
4.0 2.4 
6.7 028 6.1 

 
Σαλινιτψ διδ νοτ αφφεχτ τηε νιτρογεν χονχεντρατιον οφ τηε σηοοτσ ανδ ποδσ οφ σοψβεαν ανδ χηιχκπεα, βυτ 

τηε σηοοτσ ανδ ποδσ οφ βροαδβεαν ανδ λεντιλ σηοωεδ α δεχρεασε οφ τηε νιτρογεν χονχεντρατιον ατ 
ινχρεασινγ σαλινιτψ. Νοτ ονλψ τηε τοταλ νιτρογεν υπτακε οφ τηε χροπ δεχρεασεδ ατ ινχρεασινγ σαλινιτψ�νοτ 
αστονισηινγ ιν ϖιεω οφ τηε ψιελδ δεχρεασε�βυτ αλσο τηε βιολογιχαλ νιτρογεν χοντριβυτιον οφ τηε σοιλ. Ταβλε 
12 σηοωσ τηισ δεχρεασε ανδ τηατ ιτ αλρεαδψ σταρτσ ατ α λοωερ σαλινιτψ λεϖελ φορ χηιχκπεα ανδ λεντιλ. Ατ αν ΕΧε 
βετωεεν 3 ανδ 4 δΣ/m χηιχκπεα ανδ λεντιλ πρεσεντ mυχη λοωερ ϖαλυεσ φορ τηε νιτρογεν χοντριβυτιον τηαν 
σοψβεαν ανδ βροαδβεαν. Αππαρεντλψ, τηε διφφερενχε ιν σαλτ τολερανχε βετωεεν τηε γραιν λεγυmεσ ισ 
χαυσεδ βψ α διφφερενχε ιν νιτρογεν φιξατιον ανδ τηε σψmβιοσισ βετωεεν ρηιζοβια ανδ πλαντ ισ mορε σαλτ 
σενσιτιϖε ιν τηε χασε οφ χηιχκπεα ανδ λεντιλ. 

 
 

ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΙΝ ΜΟDΕΛΙΝΓ ΧΡΟΠ ΡΕΣΠΟΝΣΕ ΤΟ ΣΑΛΙΝΙΤΨ 

Φορ σιmυλατινγ τηε εφφεχτ οφ ωατερ δεφιχιτ ον πλαντ γροωτη, χροπ ρεσπονσε mοδελσ γενεραλλψ υσε 
στρεσσ χοεφφιχιεντσ τηατ δεπενδ ον τηε σοιλ ωατερ στατυσ ανδ αρε χαλχυλατεδ φροm τηε σοιλ ωατερ βαλανχε. 
Σαλινιτψ αφφεχτσ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ σοιλ ωατερ δυε το ιτσ οσmοτιχ ποτεντιαλ χοmπονεντ. Σιmπλψ αδδινγ τηε 
οσmοτιχ ποτεντιαλ ανδ τηε σοιλ mατριξ ποτεντιαλ δοεσ νοτ γιϖε αν αχχυρατε εξπρεσσιον οφ τηε ωατερ 
αϖαιλαβιλιτψ φορ τηε πλαντ. Σινχε τηε πρεδαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ισ α ρελιαβλε ινδιχατορ οφ τηε πλαντ ωατερ 
στατυσ, τηισ παραmετερ χαν βε υσεδ φορ εξπρεσσινγ τηε ωατερ στρεσσ ινστεαδ οφ α σοιλ ωατερ βασεδ 
στρεσσ χοεφφιχιεντ. 

Τηισ πρινχιπλε ωασ αππλιεδ ιν τηε mοδιφιχατιον οφ τηε ΧΕΡΕΣ− Μαιζε mοδελ (Χαστριγνανο et al., 
1998). Τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ωασ ιντροδυχεδ φορ τηε χαλχυλατιον οφ τηε στρεσσ χοεφφιχιεντ 
ανδ τηε mοδιφιεδ mοδελ ωασ τεστεδ ωιτη δατα οβταινεδ φροm τηε mαιζε χροπ γροων δυρινγ τηε λψσιmετερ 
εξπεριmεντ. Ρεασοναβλε αγρεεmεντ ωασ φουνδ βετωεεν mοδελ πρεδιχτιονσ ανδ mεασυρεδ δατα οφ 
εϖαποτρανσπιρατιον, λεαφ αρεα ινδεξ, βιοmασσ ανδ γραιν ψιελδ. 

 143



Χονχλυσιονσ 

Τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ισ α υσεφυλ παραmετερ φορ ινδιχατινγ πλαντ ωατερ στρεσσ χαυσεδ βψ 
σαλινιτψ. Χροπσ σηοω α λοωερ πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ ατ ινχρεασινγ σαλινιτψ. Wηεν υσεδ φορ σαλτ 
τολερανχε χλασσιφιχατιον οφ χροπσ, τηε πρε−δαων λεαφ ωατερ ποτεντιαλ, εξπρεσσεδ ασ ωατερ στρεσσ δαψ 
ινδεξ δυρινγ τηε γροωινγ περιοδ, διστινγυισηεσ α τολεραντ γρουπ, χοmπρισινγ δυρυm ωηεατ, συγαρ βεετ, 
mαιζε, συνφλοωερ ανδ ποτατο, ανδ α σενσιτιϖε γρουπ, χοmπρισινγ τοmατο, σοψβεαν, βροαδβεαν, 
χηιχκπεα ανδ λεντιλ. Τηε τολεραντ χροπσ σηοω α mορε ορ λεσσ χονσταντ ωατερ υσε εφφιχιενχψ ατ 
ινχρεασινγ σαλινιτψ. Τηε σενσιτιϖε χροπσ σηοω α δεχρεασε οφ τηε ωατερ υσε εφφιχιενχψ, ασ τηειρ ψιελδ 
δεχρεασεσ στρονγερ τηαν τηε εϖαποτρανσπιρατιον. Τηισ ινδιχατεσ τηατ τηε φαχτορσ αφφεχτινγ τηε 
τρανσπιρατιον αρε νοτ δετερmινινγ σαλτ τολερανχε. Ινδεεδ νο χορρελατιον χουλδ βε φουνδ βετωεεν 
οσmοτιχ αδϕυστmεντ, λεαφ αρεα ανδ ψιελδ ρεδυχτιον. Ασ τηε φλοωερινγ περιοδ ισ α σενσιτιϖε περιοδ φορ 
γραιν ανδ φρυιτ φορmατιον ανδ τηε σενσιτιϖε χροπσ αρε αλλ οφ ινδετερmινατε φλοωερινγ, τηειρ λονγερ 
φλοωερινγ περιοδ χουλδ βε α χαυσε οφ τηειρ γρεατερ σενσιτιϖιτψ. 

Τηε τολεραντ γρουπ, ωηεν χλασσιφιεδ αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ, χαν στιλλ βε διϖιδεδ ιν α σαλτ τολεραντ 
γρουπ, χοmπρισινγ ωηεατ ανδ συγαρ βεετ, ανδ α mοδερατελψ σενσιτιϖε γρουπ, χοmπρισινγ mαιζε, 
συνφλοωερ ανδ ποτατο. Τηε διφφερενχε ιν χλασσιφιχατιον χαν βε αττριβυτεδ το τηε διφφερενχε ιν εϖαπορατιϖε 
δεmανδ δυρινγ τηε γροωινγ περιοδ. 

Τηε σενσιτιϖε γρουπ, ωηεν χλασσιφιεδ αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ, χαν βε διϖιδεδ ιν α mοδερατελψ 
σενσιτιϖε γρουπ, χοmπρισινγ τοmατο, σοψβεαν ανδ βροαδβεαν, ανδ α σαλτ σενσιτιϖε γρουπ, χοmπρισινγ 
χηιχκπεα ανδ λεντιλ. Τηε διφφερενχε ιν χλασσιφιχατιον χαν βε αττριβυτεδ το τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον τηε 
βιολογιχαλ νιτρογεν χοντριβυτιον οφ τηε σοιλ, ρεφλεχτινγ τηε γρεατερ σενσιτιϖιτψ οφ τηε σψmβιοσισ βετωεεν 
ρηιζοβια ανδ γραιν λεγυmε ιν τηε χασε οφ χηιχκπεα ανδ λεντιλ. 

Τηε χοmβινατιον οφ βοτη χλασσιφιχατιονσ λεαδσ το βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε σαλινιτψ εφφεχτ ον χροπσ. 
Τηε σαλτ τολερανχε χλασσιφιχατιον αχχορδινγ το σοιλ σαλινιτψ ισ νεχεσσαρψ φορ πραχτιχαλ πυρποσεσ.  
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