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 چکیده
در این مطالعه به بررسی استفاده تناوبی آب آب شور برای آبیاری محصوالت است.  از راهکارهای مدیریت آب در مزرعه استفاده از

های کامل تصادفی در قالب طرح بلوک 1391در سال  زراعی فصلبه مدت یک  ای مزرعه هایآزمایشپرداخته شد.  غیر شورور و ش

 ،آب شور و غیر شور آبیاری بات تناوبی مدیریدر کرج انجام شد. تیمارها بر اساس تیمار  نهای برای محصول ذرت با تحت آبیاری قطره

مدیریت یک در  .بودند های یک در میان، سه در میان و پنج در میانو با تناوب بر متر سزیمندسی 7/5 و 5/3، 4/0در سه سطح شوری 

بیشترین عملکرد وزن تر  ی کهدر حالنشان داد  یجنتا .ها داشتمدیریتسایر از لحاظ عملکرد محصول وضعیت بهتری نسبت به  میان

بیشترین کارآیی مصرف آب آبیاری بر اساس وزن تر ، اما به دست آمد (آب غیر شور آبیاری ثابت با) F تیمار تن در هکتار( برای 2/56)

. حاصل شد (غیر شورآب بر متر و  سزیمندسی 5/3سه در میان آب شور )آبیاری تناوبی  3S1:1Fتیمار کیلوگرم بر متر مکعب( در  9/14)

های ش نسبی عملکرد محصول، به دلیل اعمال کمتر آب در آبیاریشور علیرغم کاههای استفاده تناوبی آب شور و غیردر نتیجه در تیمار

 در  یاریآب آب یدر شور یشافزا سزیمنیدس یکهر  یبه ازاشور، کارآیی مصرف آب آبیاری افزایش یافت. نتایج نشان داد 

مدیریت تناوبی بیشتر از عملکرد محصول در در این مطالعه، . یافتکاهش  درصد 3/10 یزانثابت، عملکرد محصول به م هاییریتمد

 مدیریت اختالط بود.
 

 .ای، ذرت علوفهمدیریت آب در مزرعهشوری،  آب شور، کاربرد تناوبی :هاکلید واژه
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Abstract 

Using saline water for irrigation of crops is a strategy for irrigation water management. In this 

study, the cyclic application of saline and non-saline water was investigated. Field experiments were 

carried out during a growing season in 2012 under drip irrigation for maize crop with nine treatments 

in randomized complete block design in Karaj. The treatments were based on alternative irrigation 

management of saline and non-saline water on three salinity levels of 0.4, 3.5 and 5.7 dS/m and 

freshwater application in every one, three and five saline water application (1:1, 3:1 and 5:1, 

respectively). The 1:1 management was better than the other managements in terms of crop yield. The 

results showed that while the highest wet weight yield (56.2 t ha
-1

) was obtained in the F treatment 

(irrigation with non-saline water constantly), but the highest irrigation water use efficiency based on 

wet weight (14.9 kg m
-3

) was acquired in the 3S1:1F treatment (thrice saline water (3.5 dS m
-1

) and 
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once non-saline water, alternatively). Thus irrigation water use efficiency was increased in cyclic 

using of saline and non-saline water because of less water use in saline irrigations, despite the relative 

reduction of crop yield. The results indicated that the percentage of crop yield decreased by 10.3 for 

every 1 dS m
-1

 increase in salinity level of irrigation water in fixed management. In this study, the crop 

yield in alternative management was higher than mixing management. 
 

KeyWords: Cyclic use of saline water, Salinity, On-farm water management, Silage maize. 
 

 

 مقدمه
های کشاورزی، با توجه به تقاضای روزافزون برای آب در بخش

عنوان بخشی از  های نامتعارف بهلزوم استفاده از آب ،شرب و صنعت
در این خصوص  ،شودمنابع آب آبیاری بیش از پیش احساس می

 عنوان یک انتخاب، بلکه به تنها به های شور نهاستفاده از منابع آب
بعضی  وی کشاورزان قرار خواهد گرفت. درش رزام پیعنوان یک ال

 وجود دارد طور توأمان به غیر شورمنابع آب شور و دسترسی به  مواقع
تواند می یریت صحیح این دو منبع آب آبیاریکه در این شرایط مد

 د.وش آبیاری آب کارآیی مصرفباعث بهبود 
 یلاز قب های گوناگونیمدیریت غیر شوردر استفاده از آب شور و 

ی تلفیقی را . استفادهوجود دارد غیر شورآب شور و  1کاربرد تلفیقی
 صورت توسعه و مدیریت هماهنگ منابع آب با  توان بهمی

محصوالت عملکرد ای که گونه به ،های مختلف تعریف کردکیفیت
تک تکعملکرد ی خاص از مجموع در کل سیستم طی یک دوره

صورت مجزا بیشتر شود. در  محصوالت هنگام کاربرد منابع آب به
 گیرد: اختالط کار متداول مورد استفاده قرار میدو راه مورداین 

. در غیر شورهای شور و و کاربرد تناوبی آب غیر شورهای شور و آب
ی از آب شیرین در مراحل اولیه در بسیاری از مواقعکاربرد تناوبی 

چنین با شود. همهای شور در مراحل بعدی استفاده میرشد و از آب
و شور ممکن  غیر شورهای ی رشد آن، آبتوجه به نوع گیاه و مرحله

 (.2006، 2اسلم و پراتاپار) ای هم مصرف شوندصورت دورهاست به
 ی تلفیقی از آب شور و استفاده (1993) 3و همکاران نارش

در کاربردهای تناوبی و  بر متر( سزیمندسی 6/0و  12شور )غیر
. نتایج نشان داد در نمودندبررسی را ای محصول گندم اختالط بر

شور استفاده شود  زنی از آب غیری جوانهزمانی که قبل از مرحله
 16نسبت به زمانی که تنها از آب شور استفاده شود عملکرد محصول 

طور تناوبی  شور به که آب شور و غیر هنگامییابد. افزایش می درصد
که همین نسبت آب شور و  حالتیبت به یک در میان استفاده شود نس

افزایش  درصد 12شور با هم مخلوط شوند عملکرد محصول  غیر
بر رشد و  در تحقیق دیگری تأثیر سطوح شوری و آبیاری یابد.می

د. سه سطح شوری ی خشک مصر ارزیابی شعملکرد ذرت در منطقه

                                                 
1- Conjunctive Use 

2- Aslam and Prathapar 

3- Naresh et al. 

بر متر و پنج سطح آبیاری )با  سزیمندسی 73/4و  81/2، 89/0
تعرق گیاه( -تبخیر 4/1 و 2/1، 0/1، 8/0، 6/0آبیاری برابر  هایسبتن

شاخص سطح برگ، شاخص بیشترین مقدار در نظر گرفته شده بود. 
برابر  4/1که آب شیرین و آب آبیاری  وقتیبرداشت و عملکرد 

در تحقیق  .(2010، 4عامر) دست آمدهباعمال شد،  تعرق گیاه-تبخیر
روی عملکرد ذرت بررسی  غیر شورور و تأثیر تلفیق آب ش دیگری

)در هر  د. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار متناوب نیم در میانش
( و بر متر سزیمندسی 3/7نوبت آبیاری، نیمی از آبیاری با آب شور )

تکمیل  غیر شوری اول با آب نیمی دیگر بالفاصله پس از نفوذ نیمه
و  (غیر شور)اختالط آب شور و  در مقایسه با دو تیمار مخلوط شد(می

 (غیر شور)یک نوبت با آب شور و نوبت دیگر با آب یک در میان 
عملکرد بیشتری )از لحاظ وزن دانه و وزن ماده خشک و نیز راندمان 

در تحقیق دیگری اثر  .(1382لیاقت و اسمعیلی، ) داشتمصرف آب( 
در آبیاری  استفاده از آب شور و غیر شور با شیارهای ثابت و متغیر

ای بر عملکرد سورگوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان جویچه
کل در تیمارهای  تودهزیستدار در میزان داد علیرغم کاهش معنی

 34/6؛ FFSآبیاری با شیار یک در میان ثابت با آب شور و غیر شور )
تن بر  17/5؛ SS( و آبیاری با شیار ثابت با آب شور )تن بر هکتار

؛ FFدر مقایسه با تیمار آبیاری با شیار ثابت و آب غیر شور )( رهکتا
(، حفظ بیوماس کل در حد مطلوب در تیمار آبیاری تن بر هکتار 89/7

تن بر  70/7؛ AFSبا شیار یک در میان متغیر با آب شور و غیر شور )
درصدی کارآیی مصرف آب در  8/33و  2/13( باعث افزایش هکتار

 شد )کاراندیش و  SSو  FFSه با تیمارهای این تیمار در مقایس

در تحقیق دیگری برخی راهکارهای مدیریتی  (.1394زاده، توراج
ور در ایران افزایش کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط ش

شامل تغییر روش آبیاری، تسطیح مناسب،  هابررسی شد. این روش
یج نشان داد در زمان و مقدار آبیاری، تراکم کشت و کوددهی بود. نتا

دار توان بدون کاهش معنیصورت اجرای دقیق راهکارهای مذکور می
درصد کاهش داد که  15در عملکرد محصول، مدت زمان آبیاری را 

درصد افزایش خواهد داشت  20در نتیجه کارآیی مصرف آب 
 (.1394)نیکخواه و همکاران، 

                                                 
4- Amer 
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 95پاییز  3ی، شماره39پژوهشی(، جلد  -علوم و مهندسی آبیاری )مجله ی علمی

 آزمایشی مزرعه خاک فیزیکیمشخصات  -1 جدول

 موقعیت
 عمق
 متر()سانتی

 بافت خاک
 ظرفیت زراعی
 )درصد حجمی(

 شوری اولیه
زیمنس بر )دسی

 متر(

ابتدای 
 مزرعه

20 
40 
60 

 لوم رسی
 لوم رسی
 لوم رسی

6/34 
9/34 
3/37 

31/2 
68/1 
92/1 

وسط 
 مزرعه

20 
40 
60 

 لوم رسی
 لوم رسی
 لوم رسی

6/34 
0/37 
3/37 

22/2 
30/2 
89/1 

انتهای 
 مزرعه

20 
40 
60 

 رسی لوم
 لوم رسی

 رسیشنیلوم

0/37 
6/34 
6/34 

34/2 
31/1 
52/2 

 
 

طور  بهغیر شور در این مطالعه مدیریت استفاده از آب شور و 
های یک در میان، سه در میان و پنج در میان در دو تناوبی با تناوب
در طول فصل رشد برای گیاه غیر شور همراه آب  سطح شوری به

ی جایگزین آب با هدف استفاده و ایهذرت در سیستم آبیاری قطر
انجام غیر شور جویی و حفظ منابع آب و صرفهغیر شور شور برای آب 

در بین  آبیاری آب کارآیی مصرفعملکرد محصول و  شد. مقایسه
 .شد انجامدر کرج تیمارها 
 

 هامواد و روش

 یک در 1391در سال  ای های مزرعهآزمایشدر این تحقیق 
ی پژوهشی مرکز تحقیقات آب و خاک گروه  زرعهزراعی در م فصل

مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، واقع در کرج انجام شد. 
ی دقیقه 59درجه و  50موقعیت جغرافیایی محل آزمایش عبارتند از 

از ی عرض شمالی و ارتفاع آن دقیقه 48درجه و  35طول شرقی و 
ای با  هوای مدیترانه کرج دارای آب و .است متر 1337سطح دریا 

باالترین میانگین  متر است.میلی 265متوسط بارندگی سالیانه برابر 

ترین ( و پایینی سلسیوس درجه 5/24دمای ماهیانه در تیرماه )
مشخصات  دهد.میرخ ( سلسیوس ی درجه 2/1ماه ) میانگین در دی

 60تر از  ده است. در عمق پایینمآ (1)فیزیکی خاک مزرعه در جدول 

آب آبیاری از  .داشتریزه وجود ی سنگ متری خاک یک الیهسانتی
شد.  گردید، تأمین  می یرکانال کنار مزرعه که از سد کرج سراز

و در قالب  (704)سینگل کراس  یا کشت ذرت علوفهآزمایش برای 
 27تکرار و در  سهتیمار و در  نههای کامل تصادفی با طرح بلوک

 کرت آزمایشی انجام شد.
 یمارهای این تحقیق شامل موارد زیر بود:ت

طور ثابت  متر( به بر سزیمن دسی 4/0)غیر شور آبیاری با آب  -1

 (.F)به میزان نیاز خالص آبی گیاه 

 درصد 25متر )معادل  بر سزیمن دسی 5/3شور  آبیاری با آب -2
خالص آبی گیاه  میزان نیاز طور ثابت به کاهش عملکرد محصول( به

(S1.) 

 درصد 50متر )معادل بر سزیمن دسی 7/5شور  یاری با آبآب -3
میزان نیاز خالص آبی گیاه  طور ثابت به کاهش عملکرد محصول( به

(S2). 

طور  بهغیر شور متر و  بر سزیمن دسی 5/3شور  آبیاری با آب -4
میزان نیاز خالص آبی گیاه و یک  شور به بار آب صورت یک تناوبی به
اضافه نیاز آبشویی  میزان نیاز خالص آبی گیاه به بهغیر شور بار با آب 

(1S1:1F). 
به غیر شور متر و  بر سزیمندسی 7/5آبیاری با آب شور  -5

طور تناوبی به صورت یک بار آب شور به میزان نیاز خالص آبی گیاه 
ی به میزان نیاز خالص آبی گیاه به اضافهغیر شور آب  با و یک بار

 .(1S2:1Fنیاز آبشویی )
به غیر شور متر و  بر سزیمندسی 5/3آبیاری با آب شور  -6

طور تناوبی به صورت سه بار آب شور به میزان نیاز خالص آبی گیاه و 
ی نیاز به میزان نیاز خالص آبی گیاه به اضافهغیر شور یک بار با آب 

 .(3S1:1Fآبشویی )
به غیر شور متر و  بر سزیمندسی 7/5آبیاری با آب شور  -7
تناوبی به صورت سه بار آب شور به میزان نیاز خالص آبی گیاه و طور 

ی نیاز به میزان نیاز خالص آبی گیاه به اضافهغیر شور آب  با یک بار
 .(3S2:1Fآبشویی )

به غیر شور متر و  بر سزیمندسی 5/3 آبیاری با آب شور -8
 طور تناوبی به صورت پنج بار آب شور به میزان نیاز خالص آبی گیاه

ی به میزان نیاز خالص آبی گیاه به اضافهغیر شور و یک بار با آب 
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 .(5S1:1Fنیاز آبشویی )

به غیر شور متر و  بر سزیمندسی 7/5آبیاری با آب شور  -9
طور تناوبی به صورت پنج بار آب شور به میزان نیاز خالص آبی گیاه 

ی ضافهبه میزان نیاز خالص آبی گیاه به اغیر شور آب  با و یک بار
 .(5S2:1Fنیاز آبشویی )

بر متر بر اساس  سزیمندسی 7/5و  5/3شوری آب آبیاری 
و  آلندرصد انتخاب شد ) 50و  25درصد کاهش عملکرد محصول 

 چهار شامل( 3×3) مربع متر نه کرت هر مساحت. (1998 ،1همکاران
سیستم  .بود متر سه طول و مترسانتی 75 فاصله با کشت ردیف

ای )تیپ( بود و میزان آب ورودی در هر کرت با  وع قطرهآبیاری از ن

از کانال غیر شور آب آبیاری  شد. استفاده از کنتور حجمی تنظیم می
 آبیاری عبوری از کنار مزرعه به مخازن ذخیره پمپاژ شد و برای 

ی آب شور، نمک خام صنعتی )موسوم به نمک شکری( به مقدار تهیه
ECKTDSی الزم با توجه به رابطه  اسمیدما و ) 640

در آب حل شده و سپس آب شور توسط سیستم  (1983، 2رایکرافت
مقدار  :TDSی مذکور، ها اعمال شد. در رابطهپمپاژ ثانویه به کرت

هدایت الکتریکی  :ECگرم در لیتر(، ب )میلیآهای محلول در نمک
 مکن درصد خلوص :Kبر متر( و  سزیمنمحلول آب شور )دسی

 برگی آبیاری هشتی  برای کلیه تیمارها تا مرحله باشد.( می86/0)
صورت گرفت. با توجه  در هر کرت نیاز آبی گیاه درصد 100برحسب 

، دور آبیاری برابر خصوصیات خاک مزرعه و نیاز آبی گیاه ذرت به
 56فائو  ییهسپس با توجه با نشر روز در نظر گرفته شد. چهار
  ییو انتها یانیم یی،ابتدا های( در دورهKcذرت ) یاهیگ یبضر
. (1998)آلن و همکاران،  استخراج شد 6/0و  2/1، 3/0برابر  ترتیببه

)دورنباس  در نظر گرفته شد 75/0رطوبت خاک  ییهمقدار مجاز تخل
قابل  یرغ ییهذرت به خاطر وجود ال ییشه. عمق ر(1979، 3و کسام

تعرق پتانسیل با -تبخیر د.ش عیینت متریسانت 60نفوذ در خاک، 

مانتیث( -)براساس رابطه پنمن 8کراپ وات نسخه افزار  استفاده از نرم
اولین آبیاری  دست آمد.های هواشناسی روزانه بهاستفاده از داده و با

تعرق -کاهش میزان تبخیرآغاز شد. غیر شور برای هر تیمار با آب 
( اعمال 1نش )رابطه گیاه در اثر تنش شوری، با استفاده از ضریب ت

 : (1998آلن و همکاران، گردید )
 

 thresholdee
y

s ECEC
K

b
K 1                       (1 )  

 
ضریب حساسیت  :Kyضریب تنش ناشی از شوری،  :Ksکه در آن 

 :bباشد، می 25/1عملکرد محصول که مقدار آن برای گیاه ذرت 

                                                 
1- Allen et al. 

2- Smedema and Rycroft 

3- Doorenbos and Kassam 

افزایش شوری که  سزیمنرای هر دسیدرصد کاهش عملکرد ب
ی آستانه :ECe-thresholdباشد، می 074/0مقدارآن برای گیاه ذرت 

بر  سزیمندسی 8/1ای تحمل شوری که مقدار آن برای ذرت علوفه
)آلن و همکاران،  56ی فائو متر است. مقادیر مذکور بر اساس نشریه

ی اشباع خاک  هدایت الکتریکی عصاره :ECeبه دست آمد.  (1998
، هدایت الکتریکی آب آبیاری(. بنابراین برای ECiwبرابر  5/1)است 

ترتیب  به Ksبر متر مقدار  سزیمندسی 7/5و  5/3شوری آب آبیاری 
-دست آمد و برای تعیین نیاز آبیاری، در تبخیربه 8/0و  6/0برابر 

تعرق مرجع ضرب شد. بدیهی است که در شرایط بدون تنش این 
( در این LRی نیاز آبشویی )برای محاسبهباشد. ضریب برابر یک می

ای تر از آبیاری قطرهتحقیق، با توجه به دور آبیاری ثابت و طوالنی
 (:1989، 4استفاده شد )آیرز و وستکات (2)ی مرسوم، از رابطه
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روز بعد  21انجام شد و  1391تیرماه  23اولین آبیاری در تاریخ 

روز بعد از اولین آبیاری در  84های شوری اعمال شد و سرانجام تنش
برداشت شد. در این مطالعه از محصول  1392مهرماه  12تاریخ 

( برای مقایسه تیمارها 3ی  شاخص کارآیی مصرف آب آبیاری )رابطه
 (:1979، 5استفاده شد )باس
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کارآیی مصرف آب آبیاری )کیلوگرم بر متر  :IWUEکه در آن 

به ترتیب عملکرد محصول در شرایط آبیاری و  :Ygd و Ygiمکعب(، 
مقدار کل آب آبیاری اعمال شده در  :IRRi دیم )گرم بر متر مربع( و

باشد. با توجه به بارش کم در تابستان در متر( میفصل رشد )میلی
ی مورد مطالعه برای گیاه ذرت برابر صفر در منطقه Ygdاقلیم کرج، 

ای اهمیت است. با توجه به اینکه وزن کل تر در محصول ذرت علوفه
دارد، در این تحقیق کارآیی مصرف آب آبیاری هم بر اساس وزن 

ی کل( محاسبه یست تودهماده خشک و هم بر اساس وزن تر )ز
گیری عملکرد محصول در پایان فصل کاشت، پنج گردید. برای اندازه

بوته از هر کرت آزمایشی به طور تصادفی برداشت شد و سپس وزن 
گیری شد. بعد از گرم اندازه 1/0کل تر با ترازوی دیجیتالی با دقت 

های ها را در بستهگیری وزن خشک گیاه، نمونهآن برای اندازه
درجه  70ساعت در آون در دمای  72کاغذی گذاشته و به مدت 

 گراد قرار داده شدند.سانتی

                                                 
4- Ayers andWestcot 

5- Bos 
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انجام  اکسلافزار محاسبات آماری و رسم نمودارها نیز توسط نرم
گیری شده چنین ابتدا تجزیه واریانس ساده برای صفات اندازهشد. هم

ده از آزمون انجام گرفت و سپس میانگین صفات مورد مطالعه با استفا
مورد مقایسه قرار  پنج درصدای میانگین دانکن در سطح مقایسه
 گرفتند.

 

 نتایج و بحث
شده برای هر تیمار در شکل  نتایج حاصل از آب آبیاری اعمال

است. نتایج نشان داد که از لحاظ مقدار آب آبیاری نشان داده شده (1)
 قدار را داشت.بیشترین م Fکمترین و تیمار  S2شده، تیمار  اعمال

به روش آزمون دانکن نشان داد که هر چند  هایانگینم ییسهمقا
تر را داشت، اما تفاوت  یعملکرد کل علوفه یشترین( بFشاهد ) یمارت

 5S1:1Fو  1S1:1F ،1S2:1F ،3S1:1F یمارهایبا ت داریمعن
 آب شور و یتناوب یریتاستفاده از مد ینالف(. بنابرا 2نداشت )شکل 

سه در  های یریتو مد یدر هر دو سطح شور یاندر م یک رغیر شو
 بر متر  زیمنسیدس 5/3 یدر سطح شور یانو پنج در م یانم

باشد. یم توصیه به عملکرد وزن تر مطلوب قابل منظور دستیابیبه
تن  5/29و  2/56 حداکثر و حداقل عملکرد کل وزن تر برابر مقادیر

حاصل  یجنتا چنینهم بود. S2و  Fترتیب برای تیمارهای در هکتار به
 یمارهاینشان داد که اثر ت یدیماده خشک تول یانسوار ییهاز تجز

یمعن پنج درصددر سطح احتمال  یدیماده خشک تول یمختلف برا
ها به روش دانکن، بیشترین ی میانگینبر اساس مقایسه .باشدمی دار

دار وت معنیبود و تفا Fمقدار ماده خشک تولیدی مربوط به تیمار 
 5S1:1Fو  F ،S1 ،1S1:1F ،1S2:1F ،3S1:1F میان تیمارهای

 5/3ب(. بنابراین استفاده از آب شور در سطح  2وجود نداشت )شکل 
های تناوبی زیمنز بر متر چه در مدیریت ثابت و چه در مدیریتدسی

 تأثیر قابل توجهی در کاهش مقدار ماده خشک نداشت.

 

 
 مصرفی در طول فصل رشد برای هر تیمارمقدار کل آب  -1شکل
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 ی عملکرد وزن خشک در تیمارهای مختلفب( مقایسهی عملکرد وزن تر و الف( مقایسه -2شکل 

 
 در تیمارهای مختلف الف( بر اساس وزن تر ب( بر اساس وزن خشک ی کارآیی مصرف آب آبیاریمقایسه -3شکل 

 
آب  کارآیی مصرف انکن برایها به روش آزمون دی میانگینمقایسه
ی تیمارها با بقیه S2که تنها تیمار  دادنشان بر اساس وزن تر آبیاری 
که گیاه تحت  صورتی در .(الف 3)شکل  است دارتفاوت معنیدارای 

تعرق آن کم شده و نیاز آبی آن -تأثیر تنش شوری قرار گیرد تبخیر
ثمر برای به شده آبیاری اعمالآب  مقدار نتیجه یابد و درکاهش می

که وزن تر کل کم  یابد. در این صورت با اینرساندن گیاه کاهش می
در حالت استفاده از آب کارآیی مصرف آب آبیاری شده ولی عمالً 

کرد. اما وقتی ن تغییر زیادی غیر شورشور نسبت به استفاده از آب 
( در این صورت کاهش S2شوری آب آبیاری خیلی زیاد شود )تیمار 

آبیاری  ول در اثر تنش شوری بیش از کاهش مقدار آبمحص
 کاهشکارآیی مصرف آب آبیاری بوده و در این صورت  شده اعمال
بر اساس وزن  کارآیی مصرف آب آبیاریحاصل از  نتایج .یافت خواهد

 یکدیگربا  S2و  3S1:1F یمارخشک مشابه وزن تر بوده و تنها ت
دیر حداکثر و حداقل کارآیی مقا .ب( 3)شکل  داشتند داریتفاوت معن

 کیلوگرم بر متر 7/8و  9/14بر اساس وزن تر برابر آبیاری مصرف آب 
  بود. S2و  3S1:1Fترتیب برای تیمارهای  مکعب به
کارآیی مصرف آب  نشان داده شد که مختلفی اتتحقیقدر 

افزایش  مختلف تمحصوال برایبا افزایش شوری آب آبیاری  آبیاری

 ؛ وان2009،  2 و همکاران ؛ چن2010، 1همکاران و)کانگ یابدمی
 .(2007،  3 و همکاران

زیمنس نتایج تحقیق حاضر نشان داد که به ازای هر یک دسی
های ثابت، عملکرد محصول  افزایش در شوری آب آبیاری در مدیریت

یابد. در تحقیقات قبلی این کاهش درصد کاهش می 3/10به میزان 

                                                 
1- Kang et al. 

2- Chen et al. 

3- Wan et al. 

. در تحقیق (1977، 4ماس و هافمنن شد )درصد بیا 4/7عملکرد 
زیمنس بر متر افزایش در دیگری نیز بیان شد به ازای هر یک دسی

 0/4تا  3/3شوری آب آبیاری، عملکرد محصول ذرت مومی حدود 
 (.2010درصد کاهش یافت )کانگ و همکاران، 

حالت اختالط آب  S1در تحقیق حاضر اگر فرض شود که تیمار 
زیمنس بر متر( و دسی 7/5و  4/0با سطوح شوری شور و غیر شور )

حالت تناوبی دو سطح شوری مذکور باشد، نتایج نشان  1S2:1Fتیمار 

درصد عملکرد محصول باالتری در  1S2:1F 20دهد که تیمار می
دارد. در آزمایشی در هند بیان شد که  S1وزن تر کل نسبت به تیمار 

ی رشد گندم و استفاده تناوبی در مراحل ابتدای شیریناستفاده از آب 
آب شور و شیرین در طول فصل رشد عملکرد بهتری نسبت به 

(. در تحقیق 1993اختالط آب شور و شیرین دارد )نارش و همکاران، 
دیگری نیز گزارش شد مدیریت اختالط، رشد و عملکرد محصول 

و  دهد )ملشفرنگی را بهتر از مدیریت تناوبی افزایش میگوجه
 (.2005، 5همکاران

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
 های مختلف ای مدیریتتحقیق حاضر به بررسی مزرعه

در عملکرد محصول ذرت و  غیر شورتناوبی از آب شور و  یاستفاده
دست آمده از لحاظ میزان هنتایج ب پرداخت. آبیاری کارآیی مصرف آب

دارای  S2دارای بیشترین و تیمار  F، تیمار شده آبیاری اعمالآب 
از میان  و نیز عملکرد محصول بودند. شده آبیاری اعمالکمترین آب 

های اتخاذشده در این تحقیق، مدیریت یک در میان کارآیی مدیریت
تیمار موجود در این  نهباالتری داشت. اما از میان  آبیاری مصرف آب

                                                 
4- Maas and Hoffman 

5- Malash et al. 
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دارای بیشترین کارآیی مصرف آب آبیاری بود.  3S1:1Fتحقیق، تیمار 
 سزیمندسی 5/3جه در صورت مهیا بودن آب آبیاری با شوری در نتی

و در صورت مهیا بودن آب آبیاری با شوری  3S1:1Fبر متر، تیمار 
برای مدیریت صحیح آب  1S2:1Fبر متر، تیمار  سزیمندسی 7/5

توان  نتایچ این تحقیق نشان داد می گردد.توصیه می غیر شورشور و 
، عملکرد محصول و کارآیی یر شورغبا مدیریت تناوبی آب شور و 

 آبیاری کارآیی مصرف آب یبرای محاسبه مصرف آب را افزایش داد.
یکسان در نظر گرفته  غیر شورارزش آب شور و  طبق روابط موجود،

شور ارزش معادل آب سالم با آب شور و نیمه جایی کهاز آن د.وشمی
کارآیی  یبهدر محاس غیر شورگذاری آب شور و ارزش، نیستیکسان 

 تحقیقات آتی در بهتر تیمارها یبه منظور مقایسه آبیاری مصرف آب
 گردد.پیشنهاد می
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