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 چکیده
. آفرین استخشک عالوه بر کمبود آب و درجه حرارت بسیار باال، شوری شدید خاک و آب نیز مشکلدر نواحی خشک و نیمه     

باشد. به های محیطی قابل توجیه میای با توجه به توان غلبه بر محدودیتبرای تولید پایدار محصول در این نواحی، آبیاری قطره

 های خرد شده بر پایهکرت ای و مدیریت آبیاری، آزمایشی در قالبمنظور مطالعه واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره

-دسی 6و 5، 4اختالط و تناوب یک در میان آب شور )ی انجام شد. در این تحقیق دو روش مدیریتی های کامل تصادفبلوک طرح

فاکتور اصلی و تیمارهای شوری فاکتور فرعی بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ، با آب رودخانه کارون زیمنس بر متر(

وری آب کاهش یافت. مدیریت اختالط باعث بهبود ع، وزن هزار دانه و بهره، ارتفاکیعملکرد بیولوژیبا افزایش شوری عملکرد دانه، 

میزان کاهش محصول به ازای هر واحد افزایش شوری خاک به  گردید. در پایان ترهای باالوری آب آبیاری در شوریعملکرد و بهره

 دست آمد. هدرصد ب 9طور متوسط 

 
 وری، ذرت.وری آب، شای، بهرهآبیاری قطرهها: کلید واژه
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Abstract 

     In addition of water shortage and high temperature, severe salinity of soil and water also 

causes problems in arid and semi-arid areas. In these areas, drip irrigation can overcome on 

environmental limitations for sustainable crop production. To study the response of maize to 

salinity under drip irrigation and irrigation management, was carried out an experiment at split 

plots based on randomized complete block design. In this research, main plots were both 

irrigation management strategies of blending and one-alternate of saline water (4, 5 and 6 ds/m) 

with Karoun river and subplots were treatments of water salinity. The results showed that by 

increase in salinity, maize yield, biomass, height, 1000-grains weight and irrigation water 

productivity decreased. The blending strategies of fresh and saline water improved grain yield 

and water productivity in levels of high salinity. Fainally, the rate of yield decrease for every 1 

ds/m increase in salinity of soil was about 9 percent . 

 
Keywords: Drip irrigation, Water productivity, Salinity, Maize. 

 



26 

 بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط...نصرالهی و همکاران: 

 مقدمه

بر اساس آخرین اطالعات شوری خاک کشور در مقیاس سرزمین، 
های با درجات مختلف شوری مساحتی بالغ بر اراضی دارای خاک

درصد مساحت کل ایران راشامل  34میلیون هکتار یعنی  6/55
به عنوان یکی از  امروزه تنش شوری(. 1389منی، مؤشوند )می

یق کاهش پتانسیل است که از طر مهمترین تنش های محیطی
رشد و عملکرد  ،اسمزی و اختالل در جذب برخی عناصر غذایی

گیاه به مهمترین واکنش  محصوالت زراعی را محدود می کند.
است. با افزایش غلظت امالح به بیش از  شوری خاک، کاهش رشد

یابد و هم اندازه گیاه آستانه تحمل گیاه، هم آهنگ رشد کاهش می
از جمله عوامل مؤثر بر واکنش  (.1381 همایی،شود )کوچک می

از یک تواند روش آبیاری میگیاهان به شوری، روش آبیاری است. 
طرف توزیع نمک در خاک را از خود متأثر ساخته و از طرف دیگر 

 ها مرطوب خواهند شد یا نه، کند که آیا برگمشخص می
اک همچنین بیانگر آن است که دسترسی به پتانسیل آبی باال در خ

 بدیهی است که آن دسته از باشد. پذیر میتا چه حد امکان

های آبیاری که موجب نگهداری پتانسیل آبی باالتر در خاک روش
شوند رشد بهینه گیاه را در شرایط شوری تضمین خواهند کرد. می

خاطر آبدهی کم و متناوب در یک دوره زمانی  های بآبیاری قطره
ک را در ناحیه ریشه باال نگه دارد و از تواند پتانسیل ماتریک خامی

این طریق کاهش پتانسیل اسمزی ناشی از آبیاری با آب شور را تا 
حدودی جبران نماید و در نهایت پتانسیل کل برای رشد گیاه 

 .(1998، 1کانگ) مناسب باشد
شود ذرت پس از گندم و برنج سومین غله مهم جهان محسوب می

. کندرا تأمین می انسان و دام غذایی  های ای از نیاز بخش عمدهو 
آبیاری شرایط در خصوص واکنش ذرت به شوری آب آبیاری در 

ماس و  سطحی تحقیقات متعددی انجام شده است.
آستانه تحمل ذرت نسبت به شوری آب و خاک را  (1977)2هافمن

نس بر متر و نیز میزان کاهش دسی زیم 7/1و  1/1به ترتیب 
 12هر واحد افزایش شوری خاک را معادل  دانه به ازایعملکرد 

با بررسی تحمل  (1983)هافمن و همکاران درصد گزارش کردند.
ذرت نسبت به شوری، گزارش کردند که میانگین شوری محلول 

دسی  7/3خاک در محدوده ریشه در طول فصل رشد تا حدود 
زیمنس بر متر باعث کاهش عملکرد نشد اما به ازای هر واحد 

درصد کاهش داشت که  14شتر شوری، عملکرد دانه، افزایش بی
 ها بود.این کاهش ناشی از کم شدن تراکم بوته و وزن دانه

آستانه تحمل ذرت نسبت به شوری  (2003)3و همکاران کاترجی
زیمنس بر متر و درصد کاهش محصول به ازای دسی 3/1خاک را 

زیزیان ع درصد بیان نمودند. 5/10هر واحد افزایش شوری خاک را 
اثرات سطوح مختلف آب آبیاری، شوری و  (2014)4و سپاسخواه

میزان کود نیتروژن را روی رشد و عملکرد ذرت بررسی نمودند. 

                                                           
1- Kang 
2- Mass and Hafman 

3 -Katerji et al.   
4 -Azizian and Sepaskhah 

نتایج این تحقیق نشان داد که شوری آستانه و میزان کاهش 
عملکرد به ازای هر واحد افزایش شوری خاک بستگی به مدیریت 

  مصرف آب و کود دارد.
شوری آب  تأثیرهای محدودی در رابطه با ، پژوهشبا این وجود

 ای گزارش شدهآبیاری روی عملکرد ذرت در شرایط آبیاری قطره
 (2010)توان به موارد زیر اشاره کرد. کانگ و همکارانکه می است

ای با آب شور روی ذرت، ای با بررسی اثر آبیاری قطرهدر مطالعه
زایش شوری خاک را میزان کاهش محصول به ازای هر واحد اف

دست آورده و نشان دادند که شوری آب کمتر از ه درصد ب 5/5
وان و  دسی زیمنس بر متر تأثیری بر جوانه زدن نداشت. 9/10

ای برای ذرت در با استفاده از آبیاری قطره (2012)5همکاران
طور ه تواند بای مینشان دادند که آبیاری قطرهشرایط شوری 

ه د ذرت تحت شرایط شوری و خشکی باال بدر رش یموفقیت آمیز
کار گرفته شود اگر راهکارهای مدیریتی مناسب اتخاذ شود. 

گیری پتانسیل ماتریک خاک تحقیقات آنها نشان داد که اندازه
ریزی آبیاری با آب برنامه برایبوسیله تانسیومتر یک روش مناسب 

های شور، راهکارهای مدیریتی آبیاری با آبجمله از  باشد.شور می
های با کیفیت مناسب است که معموالً به دو تلفیق این منابع با آب

و  ماالش) پذیر استصورت استفاده تناوبی و اختالط امکان
 (.2005، 6همکاران

ای نواری برای گیاهان در ایران استفاده از سیستم آبیاری قطره     
رفته های اخیر مورد توجه قرار گمختلف از جمله ذرت در سال

است. از طرف دیگر در بسیاری از مناطق کشور عالوه بر کمبود 
 آب، مشکل شوری آب نیز وجود دارد. از این رو و با توجه به اینکه

با آب شور ای قطرهروش آبیاری تا به حال در خصوص استفاده از 
صورت نگرفته لذا هدف از این چندانی در کشور برای ذرت تحقیق 

رت به شوری و تعیین شیب کاهش پژوهش بررسی واکنش ذ
 باشد.ای نواری میعملکرد تحت دو روش مدیریتی آبیاری قطره

 

 هامواد و روش

 محل آزمایش

این تحقیق در مزرعه آزمایشی دانشکده مهندسی علوم آب      
به صورت  1391 -92دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 

. برخی از انجام شد SC-Karoun701 کشت بهاره ذرت
 (1) لخصوصیات آب و هوایی منطقه در طول فصل کشت در جدو

در نقاط مختلف از زمین و  ت. قبل از مراحل آماده سازیآمده اس
های خاک متری نمونهسانتی 60-90و 30-60، 0-30در سه عمق 

 تهیه و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها تعیین شد
 (.2)جدول

 

 شطرح و روش اجرای آزمای

یابی به اهداف مورد نظر، تحقیق حاضر در به منظور دست     
های های کامل تصادفی و آزمایش کرتقالب یک طرح پایه بلوک

                                                           
5- Wan et al. 
6- Malash et al. 
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 94زمستان  4ی، شماره38(، جلد پژوهشی-ی علمیعلوم و مهندسی آبیاری )مجله

خرد شده با دو تیمار مدیریت آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و چهار 
تکرار اجرا گردید.  سه تیمار شوری آب به عنوان فاکتور فرعی و در

اختالط آب شور با آب -ری شامل؛ تیمارهای مدیریت آبیا
( S4وS2،S3: که در آن هر یک از تیمارهای آب شور)(M1)کارون

م مخلوط و استفاده (به نسبت برابر با هS1با آب رودخانه کارون)
(: که آبیاری یک نوبت با آب M2یک در میان) تناوب-شدند، 

طور ه ( بS1( و نوبت دیگر با آب رودخانه کارون)S4وS2،S3شور)
 گرفت. تیمارهای شوریناوبی و یک در میان صورت میت
(S2(،)S3( و)S4به ترتیب با شوری ) زیمنس بر دسی 6و 5، 4های

به  MgCl2 وNaCl ، CaCl2هایمتر با اضافه کردن نمک
به  ECبه نحوی که  شدتهیه  (S1نسبتی مشخص به آب کارون)

آب  SARنسبت کلسیم و منیزیم و مقدار مورد نظر برسد و 
(. قابل ذکر است که 2004، 1هنگلر)حاصله مشابه آب کارون باشند

 5/2( با شوری متوسط S1در هر روش مدیریتی تیمار آب کارون)
شد. به زیمنس بر متر به عنوان تیمار شاهد محسوب میدسی

در هر مدیریت آبیاری به  M2S1وM1S1عبارت دیگر تیمارهای 
طور ه ب S1فصل با شوری  باشند که تا پایانعنوان تیمار شاهد می

 5/7کرت با مساحت تقریبی  24پیوسته آبیاری شدند. در مجموع 
متر و طول سانتی 75متر مربع شامل سه ردیف کشت با فاصله 

برای جلوگیری از حرکت و نشت نمک (. 1کل شمتر تهیه شد) 5/3
یک مجاور از دو کرت متوالی  به تیمارهای کناری، بین دو ردیف

الی اختصاص داده شد. مقادیر متوسط برخی متر فضای خ
خصوصیات آب آبیاری در تیمارهای مختلف در طول مدت آزمایش 

. الزم به ذکر است که تیمارهای مورد است ارائه شده( 3) جدول در
مقدار کود با توجه برگی به بعد اعمال گردید.  چهارنظراز مرحله  

رار گرفت. آبیاری و در اختیار گیاه ق نییخاک تع تحلیل جیبه نتا
ای و با استفاده از نوار آبیاری با فاصله بین صورت قطرهه مزرعه ب
لیتر بر ساعت انجام شد. انرژی  2متر و دبی سانتی 20 خروجی

شد. تأمین می بخار مورد نیاز سیستم توسط یک پمپ نیم اسب
لیتری  2500هرتیمار شوری آب به صورت جداگانه در یک مخزن 

خزن با یک شیر باز و بسته شده و با یک لوله رابط به تهیه و هر م
شد. پس از پمپ آب آبیاری توسط فیلتر توری پمپ متصل می

تصفیه و حجم آن توسط کنتور حجمی کنترل و فشار مورد نیاز نیز 
با استفاده از فشارسنج و شیر کنترل فشار تنظیم شده و پس از 

نوارهای آبیاری در اختیار متر توسط میلی 16و  40های عبور از لوله
 گرفت.گیاه قرار می

 

 یاری ریزی آببرنامه

ریزی آبیاری بر اساس کمبود رطوبت خاک صورت برنامه     
رهای گرفت. برای تعیین زمان آبیاری از پایش رطوبت خاک تیما

و قبل از اینکه تخلیه رطوبت خاک  شاهد به روش وزنی استفاده
گرفت. برای این د آبیاری صورت میبه بیش از حداکثر مجاز برس

و سپس حجم  (1)رابطه  توسطمنظور ابتدا عمق خالص آب آبیاری 

                                                           
1-Henggeler 

و با استفاده از  محاسبه (2)آب مورد نیاز هر تیمار توسط رابطه 
 گرفت. شیرهای تعبیه شده در اختیار هر تیمار قرار می

 95مقدار آب آبیاری برای همه تیمارها یکسان و راندمان آبیاری 
 درصد منظور گردید.

 
(1    )                                    bsfc Zdn   )(                                                                                                  

 

(2)                                                   
Ea

fAdn
Vg


                                        

                                                                   
 

،)میلی متر(: عمق خالص آب آبیاریdn که در آن
 fc درصد :

: درصد رطوبت s اعی، رطوبت وزنی خاک در حالت ظرفیت زر

)میلی :  عمق ریشهZوزنی باقیمانده در خاک قبل از آبیاری،

و )گرم بر سانتی متر مکعب(: چگالی ظاهری خاکbو متر(

: ضریب مربوط به f،(لیترناخالص آب آبیاری) : حجمgVنیز

متر هر تیمار): سطح تحت کشت Aسطح خیس شده هر تیمار،

( WPوری آب )بهره باشد.: راندمان کاربرد آب میEaو (مربع

( بر حسب کیلوگرم در هکتار بر حجم آب Yد)نیز از تقسیم عملکر

 بر حسب متر مکعب بر هکتار محاسبه شد.  (Vمصرفی)

  
(3                             )                             VYWP / 

 

 گیری شوری خاک و عملکرد دانهاندازه
عملکرد نیاز به پایش شوری خاک  -شوری برای تعیین رابطه     

گیری عملکرد دانه در تیمارهای مختلف و اندازهفصل در طول 
اعماق  آزمایش بود. برای این منظور، چهار مرحله در طول فصل از

های هر یک از کرتمتری سانتی 60-90و  60-30، 30-0
-های نمونهه شد. تاریخخاک با استفاده از آگر تهی نمونه آزمایشی

یک بار قبل از اعمال تیمارهای شوری، دو بار در برداری شامل 
حین آبیاری با آب شور و در نهایت قبل از برداشت محصول بود. 

تعیین شوری عصاره اشباع خاک  برایها پس از برداشت و نمونه
(

eECگین شوری ( به آزمایشگاه منتقل شد. در هر تیمار میان

عصاره اشباع خاک در طول فصل به عنوان شوری متوسط ناحیه 
محصول، در هر کرت  در نظر گرفته شد. پس از رسیدنشه ری

و سایر  برداشت و عملکرد دانه آزمایشی خط وسط با حذف حاشیه
گیری شد. پس از تعیین عملکرد در آزمایشگاه اندازهاجزای عملکرد 

( تقسیم و S1هر تیمار بر عملکرد شاهد)دانه در هر تیمار، عملکرد 
عملکرد نسبی ذرت)

rY در تیمارهای مختلف  شوری و در دو )
روش مدیریتی به صورت مجزا محاسبه شد. سپس با استفاده از 

مقادیر)
eEC(و )

rYرابطهضرایب مدیریتی،  ( در هر روش 

 .عملکرد به دست آمد -ریشو

 
(4                     )                      aECb e 100Yr                                                                                                
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 بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط...نصرالهی و همکاران: 

به ترتیب حد آستانه تحمل (  bو a ) اجزای مجهول این رابطه
 SPSSباشند که با استفاده از نرم افزار و شیب کاهش عملکرد می

با استفاده  دست آمد. محاسبات آماری مربوط به عملکرد دانه نیزهب
   انجام شد. MSTATCاز نرم افزار 

  
 گاه به محل آزمایش(ترین ایستایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز) نزدیک خصوصیات آب و هوایی -1جدول

 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند متغیر

 4/20 4/11 4/7 5 (گراددرجه سانتیدمای حداقل )
 0/46 40/41 40/37 4/35 (گراددرجه سانتیدمای حداکثر )

 16 15 10 12 (متربرثانیهحداکثر سرعت باد )
 0 2/27 4 8/2 (میلی مترمیزان بارندگی )

 38 63 64 73 (صددررطوبت نسبی حداکثر )

 

برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی -2جدول   

 عمق
 (متر سانتی)

جرم مخصوص ظاهری  بافت خاک
 (گرم بر سانتی متر مکعب)

EC                
 متر( دسی زیمنس بر)

pH ظرفیت زراعی 
 )درصد( 

 نقطه پژمردگی 
 )درصد(

30-0 Si-L 4/1 91/3 5/7 32 15 

60-30 Si-L 55/1 35/3 65/7 32 15 

90-60 Si-L 6/1 78/2 8/7 32 15 

 
 

 
  نحوه چیدمان تیمارهای آزمایشی -1شکل 

 
 

 مقادیر متوسط خصوصیات شیمیایی تیمارهای مختلف آب آبیاری در طول فصل -3جدول 
SO4 تیمار

2- Cl- HCO3
- K+ Na+ Mg2+ Ca2+ pH EC                   

 )دسی زیمنس بر متر(
    تر(میلی اکی واالن بر لی)   

S1 85/9 66/13 43/3 09/0 54/14 04/4 21/8 4/7 5/2 

S2 84/8 11/37 06/3 1/0 21 24/7 89/15 4/7 4 

S3 46/9 6/38 37/3 14/0 9/23 96/9 95/17 5/7 5 

S4 55/9 28/39 52/3 11/0 1/24 24/10 26/20 5/7 6 
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 94زمستان  4ی، شماره38(، جلد پژوهشی-ی علمیعلوم و مهندسی آبیاری )مجله

 نتایج و بحث 

 وری آب آبیاریلکرد دانه و بهرهعم

شود که اثر با توجه به نتایج تجزیه واریانس مالحظه می     
شوری و اثر متقابل مدیریت آبیاری و شوری روی عملکرد دانه و 

 دار استوری آب آبیاری در سطح احتمال یک درصد معنیبهره

ای ون چند دامنهها با استفاده از آزممقایسه میانگین (.4جدول)
. ه استارائه شد (5)نتایج آن در جدول  دانکن انجام شد که

(، عملکرد M1که در مدیریت اختالط) ها نشان دادمقایسه میانگین
به مقدار  S1کیلوگرم در هکتار در شوری  8323دانه از مقدار 

و در مدیریت یک در  S4کیلوگرم در هکتار در شوری  7353
لوگرم در هکتار در شوری کی 8248(، مقدار عملکرد از M2میان)

S1  کیلوگرم در هکتار در شوری  6598به مقدارS4  رسید. بنابراین
در هر دو روش مدیریتی افزایش شوری باعث کاهش عملکرد دانه 

های میزان کاهش عملکرد در مدیریت S4در شوری  شد.
( نسبت به تیمار شاهد به ترتیب M2( و یک در میان)M1اختالط)

دهند که دست آمد. این مقادیر نشان میه درصد ب 20و 6/11
تری بوده مدیریت اختالط نسبت به یک در میان مدیریت مناسب

دهد تفاوت ها نشان میاست. البته همچنان که مقایسه میانگین
شود. های باال ایجاد میعمده این دو روش مدیریتی در شوری

 ی نیز اختالط آب شور و شیرین را در آبیارپیشین تحقیقات 

تر نسبت به روش تناوبی ای به عنوان یک راهکار مناسبقطره
ای برای گیاه در های اسمزی دورهدانسته و دلیل آن را ایجاد تنش

. نکته مهم (2005ماالش و همکاران، ) روش تناوبی بیان کردند
دیگر این است که صرف نظر از روش مدیریتی، میزان کاهش 

 به مراتب ه با آبیاری سطحیدر مقایسبا افزایش شوری عملکرد 
(. 1983؛ هافمن و همکاران،2014عزیزیان و سپاسخواه،کمتر است)

به نظر و  باشدای با آب شور میاین ناشی از کارآیی آبیاری قطره
ریزی دقیق تر آبیاری در این روش برنامهمدیریت و رسد که با می

 بتوان کاهش محصول را به حداقل رساند.
وری آب آبیاری را در سطوح مختلف رات بهره( تغیی2شکل)     

طور که از  دهد. همانشوری و برای دو روش مدیریتی نشان می
وری آب نیز کاهش شکل مشخص است با افزایش شوری بهره

کیلوگرم بر  18/2یابد. این شاخص در مدیریت تناوبی از مقدارمی
رسیده  در حالی که در روش  S4در  74/1به  S1در مترمکعب 
کیلو گرم بر متر مکعب کاهش یافته  94/1به  19/2اختالط از 

و S3های وری آب در شوریاست. اثر مدیریت آبیاری روی بهره
S4  در شکل مشخص است. در این دو تیمار، مدیریت اختالط

وری شده به نسبت به مدیریت یک در میان باعث بهبود بهره
و روش مدیریتی مقدار این شاخص در د S4ای که در تیمار گونه

  باشد.کیلوگرم بر متر مکعب می 74/1و  94/1به ترتیب 
 
 

 اجزای عملکرد
که اثر شوری روی بیوماس و  نتایج تجزیه واریانس نشان داد     

 پنج درصد و روی وزن هزار دانه در سطح  یکارتفاع گیاه در سطح 
 دار است. از طرفی اثر متقابل شوری و مدیریت آبیاریدرصد معنی

روی هیچ کدام از این صفات معنی دار نبوده ولی مدیریت روی 
دار داشت. نتایج مقایسه و ارتفاع اثر معنی عملکرد بیولوژیکی

ارائه شده  (5)تا  (3)های ها برای صفات مختلف در شکلمیانگین
دهد که وجود تنش شوری باعث کاهش است. این نتایج نشان می

دار است. کاهش کاهش معنی این S4این صفات شده و در شوری 
به  S4تا  S1، ارتفاع و وزن هزار دانه از شوری عملکرد بیولوژیکی

بنابراین با افزایش  دست آمد.ه درصد ب 6و  10، 5/11ترتیب 
عملکرد شوری آب آبیاری، عالوه بر کاهش عملکرد دانه، ارتفاع، 

 یابد زیرا با افزایشو وزن هزار دانه نیز کاهش می بیولوژیکی
غلظت امالح فشار اسمزی محلول خاک زیاد شده و در نتیجه 
مقدار انرژی که گیاه باید صرف جذب آب از خاک نماید افزایش 
یافته و این عمل باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت 

 عملکرد بیولوژیکی عالوه بر این مقایسه اثر مدیریت روی  شود.می
ات در مدیریت اختالط و ارتفاع نشان داد که هر دوی این صف

 نسبت به یک در میان مقادیر باالتری داشتند.
 

 عملکرد –شوری  بررسی مدل

بین عملکرد نسبی) رابطه     
rY و متوسط شوری عصاره اشباع )

ناحیه ریشه)
eEC در طول فصل برای هردو  تیمار مدیریتی )

(  ارائه شده 6)ه محاسبه و در جدول تعیین شد. ضرایب مربوط
( برای هر دو روش مدیریتی a. آستانه کاهش عملکرد)است

تقریباً برابر بوده و در مدیریت اختالط و یک در میان به ترتیب 
باشد. در اینجا ذکر این نکته الزم است که از آنجایی می 5و  94/4

 5/2رای آبی با شوری حدود که تیمار شاهد در این تحقیق دا
های کمتر استفاده نشده لذا زیمنس بر متر بوده و شوریدسی

تر های پاییندر صورت استفاده از شوریaاحتمال تغییر ضریب 

در  bوجود داشت. با توجه به جدول مشخص است که ضریب 
 8مدیریت اختالط  به عدد و در  5/10یک در میان  مدیریت

یابد. به عبارت دیگر در مدیریت یک در میان درصد کاهش می
کاهش عملکرد به ازای هر واحد افزایش شوری خاک بیشتر از 

توان گفت که واکنش ذرت به از این رو می مدیریت اختالط است.
 ای به نحوه مدیریت آبیاری بستگی دارد. هشوری در آبیاری قطر

 
 

 
 

 

 



30 

 بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط...نصرالهی و همکاران: 

 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در آزمایش -4 ولجد

 
 منابع تغییرات

 
 درجه آزادی

 میانگین مربعات

 وری آببهره وزن هزاردانه ارتفاع عملکرد بیولوژیکی عملکرد دانه

 ns36/172341 ns31/0 ns222 ns34/399 ns00/0 2 تکرار
 ns37/711048 **05/3 *37/570 ns67/67 ns02/0 1 مدیریت

 05/0** 55/307* 37/664** 69/4** 37/2085650** 3 وریش
 ns59/0 ns37/210 ns16/32 **01/0 82/305170** 3 مدیریت*شوری

ns، ** درصد. پنج و یک و معنی دار در سطح  داربه ترتیب غیرمعنی *و 
 

 متقابل مدیریت آبیاری * شوری برای صفات مختلف مقایسه میانگین اثر -5 جدول

 رددانهعملک تیمار
 (کیلوگرم برهکتار)

 وری آببهره
 (کیلوگرم بر مترمکعب)

M1S1 a8323 a19/2 
M1S2 abc7965 abc10/2 
M1S3 abc7805 abc06/2 
M1S4 bcd7353 bcd94/1 
M2S1 a8248 a18/2 
M2S2 ab8115 ab14/2 
M2S3 cd7107 cd87/1 
M2S4 d6598 d74/1 

 دار ندارند.درصد اختالف معنیپنج شترک، برپایه آزمون دانکن در سطح احتمال های دارای یک حرف مدر هر ستون میانگین

 

 
 وری آب تحت شرایط شوری و مدیریت آبیاریبهره -2شکل 

 

 
 های مختلفتغییرات بیوماس در شوری -3شکل 
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 94زمستان  4ی، شماره38(، جلد پژوهشی-ی علمیعلوم و مهندسی آبیاری )مجله

 
های مختلفتغییرات ارتفاع در شوری -4شکل   

 

 

 
 ختلفهای متغییرات وزن هزار دانه در شوری -5شکل 

 

 های مختلفعملکرد در مدیریت -ضرایب مدل شوری -6جدول 
 (R2)تعیینضریب  (b)شیب کاهش محصول (a)آستانه کاهش محصول مدیریت آبیاری

 94/4 8 98/0 (M1)اختالط 
 5 5/10 97/0 (M2)یک در میان 

 

 مترزیمنس بر شوری عصاره اشباع برای درصدهای مختلف کاهش محصول بر حسب دسی -7جدول 
 درصد  75 درصد 50 درصد 25 مدیریت آبیاری

 06/8 19/11 31/14 (M1)اختالط 
 38/7 76/9 14/12 (M2)یک در میان 

 

 25/9( در دو روش مدیریتی bمتوسط شیب کاهش محصول)
بدست آمد که در مقایسه با تحقیقات سایر محققان مقدار کمتری 

؛ 2003کاترجی و همکاران، ؛ 1983ان، هافمن و همکار) می باشد
(. این تفاوت نشان دهنده پتانسیل آبیاری 1977ماس و هافمن، 

طور که ذکر شد با مدیریت  ای با آب شور بوده و همانقطره
 نتایجبا استفاده از  (7)در جدول  یابد.مناسب این وضعیت بهبود می

اشباع دو روش مدیریتی، مقادیر شوری عصاره  ه دست آمده درب

شود، درصدی محصول می 75و 50، 25خاک که منجر به کاهش 
اعداد این جدول مشخص است همچنان که از  ارائه شده است.

ذرت  عملکرددرصدی  50میزان شوری خاکی که منجر به کاهش 
زیمنس بر متر است و دسی 76/9شود در مدیریت یک در میان می

در  رسد.نس میزیمدسی 19/11در مدیریت اختالط به مقدار 
بسته به شرایط مدیریتی  این مقدار در آبیاری سطحیکه صورتی 

مقادیر متفاوت و بسیار کمتری گزارش شده است اعمال شده 
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 بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط...نصرالهی و همکاران: 

؛ ماس و 1983 ؛ هافمن و همکاران،2014عزیزیان و سپاسخواه، )
    (.1977هافمن، 

 

 گیرینتیجه
ب شور به طور کلی استفاده از آدر این تحقیق مشاهده شد که 

و وری آب آبیاری عملکرد دانه، بهرهبرای آبیاری سبب کاهش 
، ارتفاع و ه عملکرد بیولوژیکیذرت از جملبرخی اجزای عملکرد 

 6تا  5/2وزن هزار دانه گردید. میزان کاهش عملکرد از شوری 
کمتر در مدیریت اختالط نسبت به مدیریت تناوبی زیمنس دسی
اختالط صد در روش در 6/11ش از که این میزان کاهطوریهبود ب

عالوه بر این مدیریت . دروش تناوبی رسیدرصد در  20به حدود 
 وری آب مصرفی در شرایط آبیاری اختالط باعث بهبود بهره

شوری خاک در طول بررسی وضعیت ای با آب شور شد. قطره

نشان داد که مقدار شیب واکنش ذرت به شوری خاک فصل و 
 9ی هر واحد افزایش شوری خاک حدود به ازاکاهش عملکرد 

 درصد 

آب شور مقادیر متفاوتی  بسته به مدیریتباشد. این ضریب نیز می
ای نواری با موفقیت در این تحقیق آبیاری قطرهطور کلی هداشت. ب

ستفاده قرار گرفت و با وجود برای کشت ذرت با آب شور مورد ا
این میزان ، ترهای باالدار بودن کاهش عملکرد در شوریمعنی

 ی آبیاری است.هاکاهش به مراتب کمتر از سایر روش

 

 گزاریپاسس
های آبیاری و مدیریت شبکه این مطالعه با حمایت قطب علمی 

دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است.زهکشی 
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