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چکيده
به منظور بررسي اثر کاربرد روشهاي مختلف مديريت زراعي و آبياري با آب شور بر تبخير  -تعرق و کارآيي مصرف آب ذرت آزمايشي
به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي اجرا گرديد .اين پژوهش در مزرعه کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز از
اواسط اسفندماه  3131تا اواخر خردادماه  3131انجام شد .مديريتهاي زراعي مختلف شامل بدون استفاده از بقاياي گياهي ،استفاده از
بقاياي گياهي در سطح خاک به عنوان خاکپوش و اختالط بقاياي گياهي با اليه سطحي خاک تا عمق  13سانتيمتر و شوري آب آبياري
شامل شوري آب رودخانه کارون ( 2دسي زيمنس بر متر) ،شوري  1/5و  7دسي زيمنس بر متر بود .نتايج تجزيه واريانس نشان داد که
تأثير تنش شوري ،مديريت زراعي و اثر متقابل آنها بر تبخير – تعرق ،عملکرد دانه و کارآيي مصرف آب معنيدار شد .حداقل تبخير –
تعرق ( 187/5ميليمتر) و کارآيي مصرف آب ( 3/88کيلوگرم بر مترمکعب) در شوري  7دسي زيمنس بر متر
بهدست آمد .مديريت استفاده از بقايا به صورت خاکپوش بيشترين تأثير را در کاهش تبخير – تعرق3 ،درصد و افزايش عملکرد33 ،
درصد داشت و لذا بيشترين کارآيي مصرف آب 3/33 ،کيلوگرم بر مترمکعب ،نيز در اين مديريت بهدست آمد .بيشترين تأثير ناشي از
کاربرد بقايا به صورت خاکپوش و اختالط در افزايش عملکرد دانه ،به ترتيب  33و  3درصد و کارآيي مصرف آب ،به ترتيب  27/8و
 33/8درصد نسبت به عدم استفاده از بقايا در شوري  1/5دسي زيمنس بر متر مشاهده گرديد .لذا استفاده از بقاياي گياهي خصوصا به
صورت خاکپوش را ميتوان راهکاري مؤثر براي کاهش خسارتهاي آبياري با آب شور پيشنهاد نمود.
کليد واژهها:آب شور ،ذرت ،خاکپوش ،مديريت زراعي ،تبخير  -تعرق.
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Abstract
In order to evaluate the effect of different crop management methods and irrigation with saline
water on evapotranspiration and water use efficiency of Maize, the factorial experiment with
randomized complete block design was conducted. This project was carried out in the Agricultural
farm of Shahid Chamran University of Ahvaz from March to June 2015. Different crop managements
include without crop residues, use of crop residues on soil surface as mulch and mix of crop residues
with surface soil layer to 30 cm depth and water irrigation salinity include water salinity of Karoun
river (2dS/m), 4.5 and 7 dS/m. The results of variance analysis showed that the effect of salinity, crop
management and their interaction effect on evapotranspiration, yield and water use efficiency was
significant. Minimum values of ET (387.5mm) and WUE (0.68 kg/m3) were obtained at the salinity
)level of 7 dS/m. The management of residues use as mulch had the most effect on ET decrease (9%
and yield increase (10%) and So, the maximum WUE (1.10 kg/m3) was obtained at it too. The
greatest impact of residues applications mulch and mixing with soil surface layer in increasing of
yield (19% and 9% respectively) and WUE (27.6% and 10.6%, respectively) compared to non-use
of residues was observed at the salinity level of 4.5 dS/m. Therefore, the use of crop residues
particularly as mulch can be recommended as an effective way to reduce the damage of irrigation
with saline water.
Keywords: Saline water, Maize, Mulch, Crop management, Evapotranspiration.

مقدمه
در نواحي خشک و نيمه خشک ،بخش قابل توجهي از بارندگي بر اثر
تبخير تلف ميشود .تبخير از سطح خاک بخش عمده اي از بيالن
آب بوده و بهويژه در نواحي خشک ،اراضي باير و ديمزارها ميتوان
آن را عمدهترين جزء در بيالن آب دانست .از طرف ديگر با توجه به
محدوديت منابع آبي در مناطق خشک و نيمه خشک ،امروزه نگاهها
به سوي استفاده از منابع آب شور معطوف شده است .بنابراين در اين
مناطق ،کاربرد شيوههاي زراعي مناسب در بهرهبرداري صحيح از
منابع آب براي کاهش خسارتهاي شوري از اهميت ويژهاي
برخوردار است .بسياري از محققان بر اين عقيده هستند که به علت
قابل توجه بودن تلفات آب از طريق تبخير ،هر مديريتي که بتواند
تبخير از سطح خاک را کاهش دهد ،بهطور يقين عملکرد و کارآيي
مصرف آب را افزايش خواهد داد (شهرياري و همکاران.)2931 ،
روشهاي متعددي براي کاهش تبخير از سطح خاک وجود دارد که
يکي از آنها استفاده از خاکپوش مي باشد .خاکپوش يا مالچ عبارت
است از موادي آلي و غيرآلي که به منظور حفاظت خاک از عوامل
محيطي نظير تبخير و فرسايش بادي روي سطح خاک پخش ميشود
(سپاسخواه و همکاران .)2933 ،از مزاياي استفاده از خاکپوش کاه و
کلش ،هزينه کم ،سهولت کاربرد و قابليت دسترسي به آن ،نسبت به
ساير خاکپوشها مي باشد .خاکپوشهاي آلي همچنين ،باعث بهبود
ماده آلي خاک ميشوند و سازگاري بيشتري با محيطزيست دارند
(سلطاني تمجيد و همکاران .)2931 ،ميزان تبخير  -تعرق گياه با
استفاده از خاکپوش کاهش مييابد ،چرا که خاکپوش موجب

کاهش  21تا  91درصد مقدار ضريب گياهي در اثر کاهش  01تا 31
درصد مقدار تبخير از سطح خاک ميشود (آلن و همکاران.)2333 ،2
آبياري گندم با آب شور ( 9تا  0دسي زيمنس بر متر) و استفاده از سه
نوع خاکپوش پالستيکي ،کلش ذرت و سنگهاي بتني در چين
نشان داد که کاه و کلش ذرت و سنگ هاي بتني در نگهداشت
رطوبت خاک ،کاهش تبخير و تجع نمک در خاک سطحي بسيار
مؤثرتر از پالستيک عمل ميکند .اما خاکپوش پالستيک بهدليل
افزايش دماي خاک ،عملکرد باالتري نسبت به ساير خاکپوشها
نشان داد (يان مين و همکاران .)1112 ،1ارزيابي تأثير کاه و کلش
برنج بر اجزاي بيالي آب گندم در اراضي دانشگاه پنجاب نشان داد
که کاربرد خاکپوش کاه و کلش برنج ،اگرچه سبب کاهش تبخير
سطحي شد ،اما کاهش تبخير  -تعرق گندم را در پي نداشت ،چرا که
آب ذخيره شده صرف افزايش تعرق گرديد .لذا با تبخير و تعرق ثابت،
عملکرد گندم افزايش يافت (سينگ و همکاران .)1122 ،9استفاده از
خاکپوش برگ خرد شده خرما هنگام وجود آب زيرزميني با شوري
کمتر از  3 ،1و  21دسي زيمنس بر متر ،باعث کاهش معنيدار ميزان
نمک ناحيه ريشه و تبخير و تعرق نهالهاي خرما شد (تيشه زن،
 .)2931در کشور مصر ،کاربرد خاکپوش بقاياي زيتون ،تأثير
معنيدار در کاهش ميزان تبخير  -تعرق ،افزايش عملکرد و کارآيي

1- Allen et al.
2- Yan- min et al.
3- Singh et al.
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مصرف آب درختان انار داشت (سيدوم و عبدالرحمان .)1122،2در
آزمايش ديگري نيز علت افزايش عملکرد ذرت در شرايط کاربرد
خاکپوش کاه و کلش گندم ناشي از قابليت بيشتر جذب رطوبت و
مواد مغذي و خصوصا کنترل علفهاي هرز در تيمارهاي داراي
خاکپوش گزارش شد (راحي و همکاران .)1121 ،1ارزيابي اثر توأم
کمآبياري و شوري آب آبياري بر تبخير و تعرق نهال خرما تحت
شرايط استفاده از خاکپوش برگ خرما ،نشان داد که اثر تنش شوري
و آبي و اثر متقابل آنها بر تبخير – تعرق معنيدار شد و تأثير شوري
در کاهش تبخير – تعرق نسبت به کمآبياري بيشتر بود (علي حوري،
 .)2931بهطور کلي مديريت بقاياي گياهان زراعي با تأثير مستقيم بر
ويژگيهاي فيزيکي خاک در طوالني مدت و متعاقباً افزايش عملکرد
محصوالت زراعي ،يکي از راهکارهاي مناسب براي دستيابي به
کشاورزي پايدار است .اختالط بقايا با خاک يکي ديگر از روشهاي
مديريتي است که اثر مثبت قابل توجهي بر ميزان کربن آلي ،افزايش
فعاليت ميکروبهاي خاکزي و بهبود ويژگيهاي فيزيکي خاک از
جمله افزايش تخلخل ،نفوذپذيري و حفظ رطوبت خاک به مدت
بيشتر در خاک ميشود (ميرزايي و محمودآبادي .)2939 ،در آزمايشي
ديگر ،دليل برتري عملکرد دانه در تيمار اختالط بقاياي گندم در
مقايسه با حالت سوزاندن و بدون استفاده از بقايا ،اثر کاه و کلش بر
کاهش تلفات آب از طريق تبخير از سطح خاک و حفظ رطوبت خاک
براي مدت طوالنيتر ،گزارش شد (صفي خاني و آذرنيا.)2931 ،
در بررسي تحقيقات پيشين مطالعهايدر زمينه مقايسه همزمان روش
هاي مختلف مديريت زراعي در شرايط آبياري با آب شور مشاهده
نگرديد .لذا باتوجه به سطح وسيع کشت ذرت در تناوب با گندم در
استان خوزستان و سوزاندن بقاياي گندم در اراضي که مصرف حجم
زيادياز کودهاي شيميايي و متعاقباً آلودگي هاي زيست محيطي
فراواني به دنبال دارد ،هدف اصلي اين پژوهش آن است که تأثير
روشهاي مختلف استفاده از بقاياي گندم بر نيازآبي ذرت در شرايط
آبياري با آب شور بررسي شده و نهايتاً بهترين راهکار زراعي
برايکاهش خسارتهاي آبياري ذرت با آب شور در منطقه پيشنهاد
شود.
مواد و روشها
اين پژوهش با هدف استفاده بهينه از منابع آب شور و حفظ توأمان
مسائل اقتصادي و زيست محيطي در مزرعه آزمايشي شماره دو
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد .کشت ذرت
در 29اسفندماه  2939در اليسيمترهاي پلي اتيلني به قطر  1/3متر و
عمق  2/1متر انجام شد و عمليات برداشت در  10خردادماه 2931
صورت گرفت .قبل از شروع کشت به مدت چهارده روز آبشويي
1- Seidhom and Abdel-Rahman
2 - Rahi et al.

صورت گرفت .البته به علت محدوديت حجم آبي که در اختيار بود
همه اليسيمترها در يک روز آبشويي نميشدند .مقدار شوري در
زهاب خروجي از اليسيمترها از  10تا  11دسي زيمنس بر متر در
ابتداي آبشويي آغاز و در پايان در شوري  9تا  0دسي زيمنس بر متر
ثابت شد .سپس از خاک اليسيمترها در اعماق مختلف به فواصل 91
سانتيمتري از سطح خاک تا عمق  31سانتيمتر نمونه برداري شد.
جدول ( ،)2برخي از خصوصيات فيزيکي خاک مزرعه را نشان
ميدهد.
عوامل مورد بررسي شامل سه راهکار مديريت زراعي بود که عبارتند
از :M1بدون استفاده از بقاياي گياهي :M2 ،استفاده از بقاياي گياهي
در سطح خاک بهعنوان خاکپوش و :M3مخلوط کردن بقاياي
گياهي با اليه سطحي خاک تا عمق  91سانتيمتري که در سه سطح
شوري  :S1آب رودخانه کارون با متوسط شوري 1دسي زيمنس بر
متر :S2 ،شوري 1/0دسي زيمنس بر متر و  :S3شوري  7دسي
زيمنس بر متر آب آبياري اعمال شد .در مجموع نه تيمار مورد بررسي
در سه تکرار اجرا گرديد .در مديريت  M2مقدار  21تن در هکتار از
بقاياي گندم معادل با  1/2کيلوگرم در سطح خاک اليسيمتر پخش و
در مديريت  M3همين مقدار با اليه سطحي خاک تا عمق 91
سانتيمتري مخلوط شد .شوري  S1به صورت طبيعي (آب رودخانه)
موجود بود ولي سطوح شوري  S2و  S3به صورت مصنوعي با اضافه
کردن مقادير مشخصي از نمکهاي مختلف از جمله کلريد سديم،
کلريد کلسيم و منيزيم تهيه گرديد .نمک هاي فوق الذکر به نسبتي
اضافه شد که مقادير کلسيم-منيزيم و نسبت جذب سديم آب حاصله
مشابه با آب رودخانه کارون ( )S1باشد (سعيدي نيا و همکاران،
 .)2930ضمنا تيمارهاي شوري پس از رسيدن به مرحله پنج برگي
( 21فروردين) اعمال شد .شکل ( )2طرح و چيدمان تيمارهاي
آزمايشي را در مزرعه نشان ميدهد .در جدول ( )1مقادير متوسط
خصوصيات کيفي تيمارهاي مختلف آب آبياري در طول فصل کشت
ارائه شده است.
عمق آبياري بر اساس محاسبه نياز آبي تيمار شاهد ( )M1S1با
استفاده از دادههاي روزانه تبخير  -تعرق اليسيمتر چمن تعيين
گرديد .به همين منظور ،سه عدد اليسيمتر حاوي گياه چمن در کنار
بقيه اليسيمترها قرار داده شد .اين اليسيمترها مدتي قبل از کشت
ذرت سبز شده و به ارتفاع حدود  21سانتيمتري رسيدند و سطح
اليسيمترها به طور يکنواخت و همگن پوشيده از چمن بود .در اين
حالت تبخير -تعرق گياه چمن معرف تبخير -تعرق پتانسيل ()ETo
است.پس از اندازهگيري تبخير  -تعرق چمن ،با داشتن ضريب گياهي
ذرت در هر مرحله از رشد ميتوان تبخير  -تعرق پتانسل گياهذرت
( )ETcرا از رابطه ( )2محاسبه کرد .مقادير ضريب گياهي در هر
مرحله از رشد با استفاده از نشريه فائو  ،02بهدست آمد .مقادير
مربوطه در مراحل مختلف رشد در جدول ( )9ارائه شدهاست.
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ETc  Kc  ETo

() 2

 :EToتبخير -تعرق گياه مرجع (ميليمتر در روز) :ETc،تبخير -
تعرق ذرت (ميليمتر در روز) و  :Kcضريب گياهي (بدون بعد) مي
باشد .گياه چمن هر دو روز يکبار آبياري شد تا گياه دچار کمترين
تنش و کمبود آبي نگردد.

در اين رابطه؛

جدول  -1مشخصات فيزيکي خاک مورد آزمايش
عمق
(سانتيمتر)

بافت خاک

شن
(درصد)

سيلت
(درصد)

رس
(درصد)

وزن مخصوص ظاهري
(گرم بر سانتيمترمکعب)

رطوبت حجمي
ظرفيت مزرعه
(درصد)

رطوبت حجمي نقطه
پزمردگي دائم
(درصد)

1-91

لومي سيلتي

11

00

19

2/99

91

23

91-21

لومي سيلتي

12

00

11

2/01

91

23

21-31

لومي سيلتي

12

02

19

2/21

91

23

جدول  -2مقادير متوسط خصوصيات کيفي تيمارهاي مختلف آب آبياري
تيمار

سولفات

کلر

بيکربنات

پتاسيم

سديم

منيزيم

کلسيم

اسيديته
هدايت الکتريکي
(دسي زيمنس بر متر)

(ميلي اکي واالنت بر ليتر)
S1

3/32

29/07

9/19

1/13

21/21

9/33

3/20

7/1

1/1

S2

3/13

93/29

9/92

1/21

11/37

3/70

27/32

7/9

1/0

S3

22/1

00/2

9/30

1/29

91/20

21/21

13/19

7/0

7/1

جدول -3ضرايب گياهي مورد استفاده
مرحله رشد

ابتدايي

توسعه

مياني

انتهايي

طول دوره رشد (روز)

10

91

91

23

ضريب گياهي

 1/19تا 1/00

 1/00تا 2/1

 2تا 2/21

 2/11تا 1/70

113
علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی -پژوهشی) ،جلد  ،41شمارهی 1/1ویژه نامه بهار 49

شکل  -1چيدمان تيمارهاي آزمايشي
در نهايت با در نظر گرفتن مقدار باران مؤثر ،نياز خالص آبياري از
رابطه (( )1عليزاده )2932،محاسبه شد:
() 1

 ETc  P
eff

تعرق واقعي گياه ( ،)ETaکارآيي مصرف آب از رابطه (( )9عليزاده،
 )2932برآورد شد:
Yield

req

IR

که در آن،
 :IRreqنياز خالص آب آبياري (ميليمتر در دور آبياري) :ETc ،تبخير
 تعرق واقعي گياه (ميليمتر در دور آبياري) و  : Peffباران مؤثر(ميليمتر در دور آبياري) است .باتوجه به سوراخهايي که در هنگام
آبياري در سطح خاک اليسيمترها ايجاد ميشد و موجب ميشد که
بخشي از آب مورد نياز گياه در اثر تلفات عمقي از دسترس گياه خارج
شود ،لذا براي اطمينان بيشتر حدود  0تا  21درصد آب اضافي به
اليسيمترها داده شد تا نياز آبي گياه بهطور کامل تأمين شود (رمضاني
مقدم و همکاران .)2930 ،آب اضافي نيز از طريق زهکش خارج شده
و در مخازني که به منظور جمعآوري زهاب در خروجي قرار داشت
جمعآوري شد .دور آبياري در اين تحقيق در ابتداي کشت دو روزه
بود و سپس متناسب با تکميل مرحله ابتدايي رشد تا زمان استقرار
کامل گياه به صورت پلکاني به هفت روز افزايش يافت.جهت محاسبه
شاخص کارآيي مصرف آب ، 2ميزان تبخير -تعرق واقعي گياه ()ETa
در تيمارهاي مختلف با استفاده از روش بيالنآب محاسبه گرديد .به
استناد دادههاي برداشت شده عملکرد دانه ( )Yieldو ميزان تبخير و

1 - Water Use Efficiency

()9

WUE 
ET
a

مقدار تبخير  -تعرق واقعي گياه ( )ETaدر هر تيمار با استفاده از از
رابطه بيالن رطوبت به شرح زير محاسبه گرديد (آلن و همکاران،
:)2333
()1

ETa  I  P  RO  DP  CR  S

در اين رابطه؛
 :Iمقدار آب آبياري (ميليمتر) :P،مقدار بارندگي (ميليمتر):RO ،
رواناب سطحي (ميليمتر) :DP ،نفوذ عمقي (ميليمتر) :CR ،حجم
آب صعودي از آب زيرزميني (ميليمتر) و  :∆Sتغييرات رطوبت خاک
در طول دوره رشد (ميليمتر) ميباشد .نظر به اينکه اين پژوهش در
محيط کنترل شده اليسيمتر اجرا گرديد ،رواناب سطحي و آب
صعودي از آب زيرزميني برابر با صفر است .مقادير بارندگي از ايستگاه
هواشناسي منطقه ،دريافت گرديد .پس از هر آبياري و توقف خروج
زهاب ،حجم آب جمعآوري شده در مخازن تعبيه شده در خروجي
اليسيمترهاکه معادل حجم زهاب ميباشد ،اندازه گيري شد .به
منظور تعيين تغييرات رطوبتي خاک نيز قبل از کشت و پس از
برداشت ذرت از اعماق مختلف کليه اليسيمترها نمونهبرداري شد.

114
حیدری نیا و همکاران :تأثیر آبیاری با آب شور بر تبخیر و تعرق و کارآیی...
تفاضل رطوبت خاک در ابتدا و انتهاي فصل در رابطه ( ،)1با ∆S

نشان داده ميشود .بهاين ترتيب تنها مجهول معادله باال يا همان
تبخير -تعرق واقعي گياه ( )ETaدر تيمارهاي مختلف برآورد شد.
الزم به ذکر است که تبخير – تعرق چمن نيز از رابطه  1محاسبه
گرديد با اين تفاوت که به دليل دور کوتاه آبياري چمن و کوچک
بودن تفاضل رطوبت خاک در ابتدا و انتهاي فصل نسبت به ساير
عوامل از اندازهگيري آن صرفنظر و با داشتن حجم آب آبياري،
بارندگي و زهاب خروجي ،تبخير – تعرق چمن بهدست آمد.
نتايج و بحث
تبخير و تعرق

بررسيها نشان داد که اثر شوري ،مديريت زراعي و اثر متقابل آنها بر
تبخير  -تعرق معنيدار شد (جدول  .)1بين مقادير تبخير  -تعرق در
سطوح شوري مختلف تفاوت معنيدار بوده و با افزايش شوري ،تبخير
 تعرق کاهش يافت ،به طوري که از  020/1ميليمتر در شوري S1به  937/0ميليمتر در شوري  S3رسيد (شکل  )1که اين معادل 10
درصد کاهش تبخير  -تعرق ميباشد .افزايش غلظت امالح در خاک
در اثر آبياري با آب شور ،سبب کاهش قابليت جذب آب توسط گياه و
متعاقباً کاهش تبخير  -تعرق گرديد .نتيجه فوق با يافتههاي علي
حوري ( )2931نيز مطابقت دارد .روشهاي مختلف مديريت زراعي
سبب کاهش معنيدار تبخير  -تعرق ذرت شد (جدول  .)0بيشترين
ميزان تبخير  -تعرق ( 127/2ميلي متر) در مديريت  M1و کمترين
ميزان آن ( 117ميلي متر) با کاهشي حدود  3درصد در مديريت M2
بدست آمد .مديريت  M3نيز موجب کاهشي حدود  2/2درصد نسبت
به مديريت عدم استفاده از بقايا شد .پوشش سطحي خاک با ايجاد
مانع بين هوا و خاک سبب کاهش تلفات تبخير از خاک گرديد .در
تحقيقات تيشهزن ( )2931نيزکاربرد برگ خرما به عنوان خاکپوش
سبب کاهش معنيدار تبخير – تعرق گرديد .بررسي اثر متقابل شوري
و مديريت نشان دادکه در هر سطح شوري ،مديريت  M3و  M1در
يک کالس آماري قرار داشته اما مديريت  M2سبب ايجاد اختالفي
معنيدار نسبت به دو روش ديگر شد و همچنين مقادير حداکثر و
حداقل تبخير -تعرق به ترتيب به ميزان  097/2و  922/0ميليمتر و
به ترتيب در تيمارهاي  M1S1و  M2S3بهدست آمد (شکل  .)9در
شوري  ،S1مديريت هاي  M2و  M3به ترتيب سبب کاهش 21/1
و  2/3درصدي تبخير  -تعرق شدند .اين مقادير در شوري  S2به
ترتيب برابر با  2/1و  2/1درصد و در شوري S3به ترتيب برابر با 3/7
و  2/7درصد برآورد گرديد .لذا حداکثر تغييرات تبخير  -تعرق در
شوري  S1و حداقل آن در شوريS2مشاهده شد .به نظر ميرسد
استفاده از بقاياي گياهي باعث تعديل ميزان کاهش تبخير  -تعرق در
شرايط شوري گرديده است .مطابق با يافتههاي سينگ و همکاران
( )1122اين امر ميتواند ناشي از تأثير خاکپوش در کاهش تلفات

تبخير و افزايش تعرق باشد .به عبارت ديگر کاربرد بقاياي گياهي
خصوصا بهطور سطحي با کاهش تبخير و افزايش نگهداشت رطوبت
خاک ،امکان جذب و تعرق را خصوصا در تيمارهاي آبياري با شوري
 S2افزايش داده و سبب تعديل ميزان کاهش تبخير –تعرق شده
است .اما آبياري با شوري  S3موجب شده که غلظت امالح در خاک
به قدري باال رود که با وجود افزايش نگهداشت رطوبت خاک در اثر
کاربرد خاکپوش ،شرايط جذب آب و تعرق براي گياه تغيير کمتري
داشته و نسبت به آبياري با شوري  S2کاهش بيشتري در تبخير-
تعرق مشاهده شود .از آنجا که در سطوح شوري  S2و  S3گياه با
تنش شوري بسيار باالتري نسبت به سطح شوري ( S1شاهد) روبهرو
است ،لذا تمايل گياه براي جذب آب نيز در اين سطوح بسيار شديدتر
است .به همين دليل در سطح شوري شاهد اگرچه خاکپوش سبب
افزايش ذخيره رطوبتي خاک ميشود اما چون گياه با تنش شوري و
آبي خاصي روبرو نيست (مگر در روزهاي پايان دور آبياري) ،ميزان
تعرق گياه تغيير چنداني نداشته و لذا بيشترين کاهش در تبخير-
تعرق گياه در اثر اعمال روشهاي مديريت زراعي در سطح شوري
 S1مشاهده شد.
عملکرد دانه

طبق نتايج تجزيه واريانس در جدول ( ،)1اثر شوري ،مديريت زراعي
و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معنيدار شد .مقايسه ميانگين دادهها
با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که با افزايش شوري عملکرد دانه
کاهش مييابد .به طوري که با افزايش شوري از  S1به  S3عملکرد
دانه از  2/917تن در هکتار به  1/219تن در هکتار کاهش مييابد
(شکل .)1اين نتيجه که افزايش شوري باعث کاهش عملکرد دانه
ذرت ميشود با نتايج بسياري از محققان از جمله سعيدينيا ()2930
مطابقت دارد .افزايش غلظت امالح و پتانسل اسمزي سبب کاهش
جذب آب و تبخير  -تعرق توسط گياه شده و عملکرد را کاهش مي-
دهد .کاربرد روشهاي مختلف استفاده از کاه و کلش گندم ،باعث
افزايش معنيدار عملکرد دانه نسبت به عدم استفاده از بقايا شد به
طوري که مديريت هاي  M2و  M3به ترتيب افزايشي حدود  21و
 2درصدرا نسبت به مديريت  M1سبب شدند (جدول  .)0طبق نتايج
بخش تبخير – تعرق ،روشهاي مختلف استفاده از بقاياي گياهي
(خصوصا کاربرد سطحي) با کاهش تبخير از خاکو افزايش نگهداشت
رطوبت ،سبب جذب بهتر آب و افزايش عملکرد ذرت شدند .يافتههاي
صفي خاني و همکاران ( ،)2931سيدومو عبدالرحمان ( )1122و راحي
و همکاران( )1121نيز مؤيد نتايج فوق است .بررسي اثر متقابل
شوري و مديريت نشان داد که با افزايش شوري تأثير روشهاي
مديريت زراعي مشهود شد به طوري که در شوري S1مقادير عملکرد
دانه در مديريتهاي مختلف افزايش معنيداري نداشت .درحاليکه در
شوري ،S2تيمارهاي  M2S2 ،M1S2و  M3S2در سطوح آماري
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مجزا قرار گرفتند .در شوري  S3نيز مديريت  M2موجب افزايش
معنيدار عملکرد گرديد اما مديريت  M3تفاوت معنيداري ايجاد
نکرد (جدول  .)2همانطور که در شکل ( )0مشاهده ميشود در
شوري  S1تغييرات عملکرد ناچيز ،در شوري  S3تغييرات بيشتر شده
و در شوري  S2به حداکثر رسيده است .به طوري که افزايش ناشي
از مديريتهاي  M2و  M3در شوري  S2به ترتيب حدود  23و 3
درصد در بهدست آمد .مطابق با نتايج اثبات شده در بخش تبخير-
تعرق ميتوان اظهار داشت که استفاده از بقاياي گياهي خصوصا به
صورت خاکپوش در شوري  S2از يک طرف مانع کاهش چشمگير
تبخير  -تعرق و از طرف ديگر موجب تقويت افزايش عملکرد گرديد.
اما تغييرات ناچيز تعرق در اثر کاربرد مديريتهاي  M2و  M3در

سطوح شوري  S1و  S3مانع از افزايش چشمگير عملکرد گرديد .اين
امر سبب شد تا بيشترين تعديل در کاهش عملکرد با افزايش شوري
از ( S1شاهد) به  S2مشاهده شود .به اين ترتيب که کاهش عملکرد
دانه در تيمار  M1S2نسبت به  M1S1از  13درصد به  21و 12
درصد به ترتيب در تيمار  M2S2و  M3S2تقليل يافت .يان مين و
همکاران ( )1112نيز گزارش کردند که کاربرد مالچ کاه وکلش به
صورت سطحي با حفظ رطوبت خاک به مدت طوالني سبب افزايش
آبشويي و کاهش تجمع نمک در خاک شده و از افت شديد عملکرد
در شرايط آبياري با آب شور جلوگيري ميکند.

جدول -4تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در آزمايش
ميانگين مربعات

نابع تغييرات

درجه آزادي

عملکرد دانه

تبخير و تعرق

کارآيي مصرف آب

تکرار

1

1/121ns

2/109ns

1/112ns

شوري

1

**91/723

**92232/710

**1/723

مديريت زراعي

1

**1/123

**1139/111

**1/130

مديريت*شوري
خطا

1
22

**1/212
1/121

**229/121
12/191

*1/119
1/112

** ،nsو * به ترتيب غيرمعنيدار و معني دار در سطح يک و پنج درصد.

515.2a
387.5c

500
400
300
200
100
0

S3

S2

S1

تيمارهاي شوري

شکل -2مقادير تبخير و تعرق در شوريهاي مختلف

تبخير و تعرق (ميلي متر)

451b

600
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جدول -5مقايسه ميانگين صفات براي سطوح مختلف مديريت زراعي
تيمار

عملکرددانه
(تن در هکتار)

تبخير و تعرق
(ميليمتر)

کارآيي آب
(کيلوگرم بر مترمکعب)

M1

1/909c

127/2a

1/32c

M2

1/317a

117/1c

2/21a

M3

1/229b

103/2b

1/33b

401.5e
366.5f
394.5e

500
تبخير و تعرق (ميلي متر)

462.7c
433.1d
457.3c

537.1a
481.4b
527.1a

600

400

M1

300

M2

200

M3

100
0
S3

S2

تيمارهاي شوري

S1
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6.307a

7.0

4.830b

5.0
4.0

2.623c

3.0
2.0
1.0
0.0

S3

S2

S1

تيمارهاي شوري

شکل -4مقادير عملکرد دانه در شوريهاي مختلف

عملکرد دانه (تن بر هکتار)

6.0

111
علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی -پژوهشی) ،جلد  ،41شمارهی 1/1ویژه نامه بهار 49

6.00
M1

4.00

M2

2.00

M3

0.00
S2

S3

عملکرد دانه (تن در هکتار)

8.00

S1

سطوح شوري

شکل -5مقادير عملکرد دانه در شوريها و مديريت هاي مختلف
جدول  -6مقايسه ميانگين اثر متقابل مديريت آبياري و شوري براي عملکرد دانه و کارآيي مصرف آب
تيمار

عملکرددانه
(تن در هکتار)

کارآيي مصرف آب
(کيلوگرم بر مترمکعب)

M1S1

2/231a

2/20c

M2S1

2/921a

2/91a

M3S1

2/931a

2/12b

M1S2

1/111d

1/32e

M2S2

0/131b

2/11b

M3S2

1/391c

2/12d

M1S3

1/121f

1/21g

M2S3

1/731e

1/72f

M3S3

1/291ef

1/27g

کارآيي مصرف آب

اثر شوري و مديريت زراعي (در سطح احتمال يک درصد) و اثر
متقابل آنها (در سطح احتمال پنج درصد) بر کارآيي مصرف آب
معنيدار شد (جدول  .)1با کاهش عملکرد دانه و تبخير -تعرق در اثر
افزايش شوري ،کارآيي مصرف آب نيز کاهش معنيداري يافت .به
نحوي که کارآيي مصرف آب از مقدار 2/19کيلوگرم بر متر مکعب در
شوري  S1به  1/23کيلوگرم بر مترمکعب در شوري  S3کاهش
يافت (شکل  .)2حداکثر کارآيي مصرف آب با ميانگين  2/21کيلوگرم
بر مترمکعب مربوط به کاربرد سطحي کاه و کلش ( )M2بود و پس
از آن اختالط بقايا با حدود  3درصد افزايش نسبت به شرايط عدم
استفاده از بقايا ،جايگاه دوم را به خود اختصاص داد (جدول .)0بررسي
اثر متقابل شوري و مديريت زراعي نشان داد که در شوري  S1و
S2مديريتهاي  M2و  M3منجر به افزايش معنيدار کارآيي
مصرف آب شدند درحاليکه در شوري  S3مديريت  M3تأثير چنداني

نداشت .لذا تيمارهاي  M1S3و  M3S3در يک کالس آماري
متفاوت با  M2S3قرار گرفتند (جدول  .)2همانطور که در شکل ()7
مالحظه ميشود با افزايش شوري تأثير روشهاي مديريتي در
افزايش کارآيي مصرف آب مشهودتر شد .به طوري که ميزان افزايش
کارايي مصرف آب ناشي از مديريتهاي  M2و  M3در شوري S1
به ترتيب  21/3و  1/0درصد ،در شوري  S2به ترتيب  17/2و
21/2درصد و در شوري  S3به ترتيب  19/3و  3/3درصد
بهدست آمد .روند تأثير اثر متقابل شوري و مديريت زراعي بر عملکرد
دانه و تبخير -تعرق گياه ذرت در سطوح مختلف شوري سبب شد تا
براي کارآيي مصرف آب نيز بيشترين تأثير مديريتهاي  M2و M3
ابتدا در شوري  S2سپس در شوري  S3و نهايتاً در شوري S1
بهدست آيد .ضمنا حداکثر کارآيي مصرف آب به ميزان  2/91کيلوگرم
بر مترمکعب و در تيمار  M2S2و حداقل آن به ميزان  1/21کيلوگرم
بر مترمکعب و در تيمار  M1S3برآورد شد.
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شکل -6مقادير کارآيي مصرف آب در شوريهاي مختلف
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شکل -7مقادير کارآيي مصرف آب در شوري و مديريت هاي مختلف
نتيجه گيري
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که اثر شوري ،مديريت و اثر متقابل
آنها بر عملکرد دانه ،تبخير  -تعرق و کارآيي مصرف آب معنيدار شد.
با افزايش شوري و افزايش غلظت امالح ،تبخير – تعرق و عملکرد
دانه و نهايتاً کارآيي مصرف آب کاهش يافت .کاربرد بقاياي گياهي
به صورت سطحي نسبت به اختالط بقايا در کاهش تلفات تبخير و
بهبود عملکرد بسيار مؤثرتر عمل کرد لذا حداکثر ميانگين عملکرد
دانه ( 1/317تن در هکتار) و کارآيي مصرف آب ( 2/21کيلوگرم بر

مترمکعب) و حداقل ميانگين تبخير–تعرق (117
ميليمتر) در کاربرد سطحي بقاياي گياهي بهدست آمد .روشهاي
مختلف مديريت زراعي با کاهش تبخير و افزايش نگهداشت رطوبت
خاک سبب تعديل اثر شوري در کاهش تبخير -تعرق ،عملکرد و
کارآيي مصرف آب در شرايط آبياري با آب شور گرديدند هرچند در
سطوح باالي شوري آب آبياري تأثير آنها به مراتب کمتر شد .لذا
بيشترين تأثير مديريتهاي زراعي در تعديل اثر تنش شوري بر
پارامترهاي فوقالذکر در سطح شوري  S2مشاهده شد .به طور کلي
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بقاياي گندم بر کيفيت اراضي ،نياز به مطالعات و بررسيهاي جامع
دارد.

مي توان اظهار داشت اگرچه تنش شوري ،عملکرد ،تبخير و تعرق و
کارآيي مصرف آب را به شدت کاهش داد اما با توجه به تأثير
چشمگير استفاده از کاه و کلش گندم به صورت خاکپوش نسبت به
مخلوط کردن بقايا با خاک بر بهبود پارامترهاي مذکور در شرايط
آبياري با آب شور ،استفاده از اين راهکار براي کاهش خسارتهاي
شوري و تسهيل شرايط براي کاربرد آب هاي نامتعارف در منطقه
توصيه
ميشود .هرچند اثر طوالنيمدت کاربرد همزمان آبهاي شور و

تشکر و قدرداني
بدينوسيله از حمايتهاي مالي قطب علمي مديريت بهرهبرداري از
شبکههاي آبياري و زهکشي دانشگاه شهيد چمران اهواز تشکر و
قدرداني ميگردد.
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