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  چکیده

  
جمعیت همگام با معضل بحران جهانی منابع آب شیرین، استفاده از منابع آب نامتعارف در افزایش روزافزون 

خشک را ي آب شیرین، به ویژه در مناطق خشک و نیمهکنندهترین مصرفبخش کشاورزي، به عنوان بزرگ
در این پژوهش، در قالب یک طرح آماري بلوك کامل تصادفی در سطح  به همین دلیل،. سازدضروري می

ثابت با آب شور  شیارآبیاري با ،)FF( غیرشورثابت با آبشیارمزرعه، تأثیر چهار شیوه آبیاري شامل آبیاري با 
)SS( در میان ثابت با آب شور و غیرشور یک شیار، آبیاري با)FFS(  ر با آب در میان متغی یکباشیار و آبیاري

بر میزان عملکرد، جذب آب و عناصر غذایی مهم و تجمع نمک در خاك مورد بررسی ) AFS(شور و غیرشور 
متر بوده و مقدار آن میلی 2/901تعرق در کل فصل کشت در تیمار شاهد برابر با -مجموع تبخیر. قرار گرفت

درصد  3/12و  9/9، 3/6میزان  و به در سطح پنج درصدداري در حد معنی SSو  AFS ،FFSدر تیمارهاي 
و ) FFS )Mg ha-1 34/6دار در میزان بیوماس کل در تیمارهاي رغم کاهش معنیعلی.کمتر از تیمار شاهد بود

SS )Mg ha-117/5 ( در مقایسه با تیمار شاهد)Mg ha-1 89/7( ، حفظ بیوماس کل در حد مطلوب در تیمارAFS 
)Mg ha-1 7/7 ( ییمصرف آّب در این تیمار در مقایسه با تیمارهاي کارآدرصد افزایش  8/33و  2/13باعث

FFS  وSS اگرچه اعمال تیمارهاي . شدSS  وFFS دار جذب عناصر غذایی شد، اختالف باعث کاهش معنی
و  6/129، 3/150به ترتیب، (  AFSداري بین مجموع کل نیتروژن، پتاسیم و فسفر جذب شده در تیمار معنی

کیلوگرم  4/21و فسفر  8/134، پتاسیم 9/160نیتروژن (در مقایسه با تیمار شاهد )کیلوگرم در هکتار 4/21
تر از مقدار آن در تیمارهاي نیز کم AFSمیزان تجمع نمک در محدوده ریشه در تیمار . مشاهده نشد) در هکتار

SS  وFFS درصد در آب مورد نیاز در کل فصل رشد و  3/6لذ، استفاده از این شیوه آبیاري، ضمن کاهش . بود
محیطی درصد آن از منابع آّب شور و کاهش میزان کود مورد نیاز، زمینه حفظ منافع اقتصادي و زیست 50تامین 

  . آورددر کشاورزي آبی در منطقه را فراهم می
  

  .تعرق، ، پتاسیم، فسفر، نیتروژن-، تبخیرآبیاري شیاري:هاي کلیديواژه
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  مقدمه
-ترین نگرانیمحدودیت جهانی آب یکی از مهم

و پژوهشگران هاي عصر حاضر بوده و بسیاري از 
اندیشمندان را برآن داشته تا با اتخاذ تدابیر صحیح و 

هاي مدیریت مصرف به ویژه در بخش اصالح شیوه
کننده آب شیرین، مصرف ترینکشاورزي، به عنوان بزرگ

هاي منابع آب. کنندتا حدي معضالت بحران آب را مرتفع 
ترین منابع غیرمتعارف همچون آب شور، یکی از مطمئن

ها در کشاورزي آبی بهره توان از آنآب بوده که می
ها همواره باید با این وجود، مصرف این قبیل آب. جست

ه، استفاده هاي گذشتطی سال. با احتیاط صورت بگیرد
هاي با کیفیت نامناسب در کشاورزي نادرست از آب

موجبات شور شدن خاك را در بسیاري از اراضی دنیا 
  . فراهم آورده است

از اراضی درصد  23، بیش از 1989تا سال 
کشاورزي دنیا در نتیجه شور شدن قابلیت کشت خود را 

هاي پژوهشنتایج ). 1989سزابولکس، (اند از دست داده
نشان داد که ساالنه حدود ) 1999(و همکاران  المسل
هکتار از اراضی کشاورزي دنیا در نتیجه عدم  40000

این در . شوندمدیریت صحیح و کنترل نمک، شور می
حالی است که وسعت اراضی شور در نتیجه کشاورزي 

میلیون هکتار افزایش  5/44به  2005آبی در ایران تا سال 
شوري خاك ). 2005و همکاران،  بنایی(پیدا کرده است 

بیش از حد آستانه تحمل گیاه در نتیجه تجمع نمک 
تواند خطري جدي براي رشد اضافی در منطقه ریشه می

در ). 2008سیلسپور و همکاران، ( گیاه محسوب شود
چنین شرایطی، حتی با وجود آب کافی در محدوده ریشه، 

اس ریشه کاهش آمگیاه به دلیل وسیله بهامکان جذب آب 
افزایش میزان و ) 2001مورگان و همکاران، (و تراکم آن 

سدیم قابل تبادل و پتانسیل اسمزي خاکبه شدت کاهش 
  . )1993سامنر، ( کندپیدا می

هاي رشد گیاه چون سطح برگ کاهش شاخص
 نتوندو و( ي استعمال آب شورو پوشش گیاهی در نتیجه

، آسولین و 2004 ،، ماگیو و همکاران2004همکاران، 

موجب  )2006، اسکگز و همکاران، 2006همکاران، 
، اسکگز و 2005گال، شانی و بن( کاهش جذب آب

، بن گال و 2007، تریپلر و همکاران، 2006، همکاران
کامن و ( شودمیو متعاقباً کاهش محصول  )2008هکاران، 

است که جلوگیري از این در حالی. )2008همکاران، 
دار میزان محصول به عنوان مهمترین جزء کاهش معنی

امري مهم در راستاي نیل به  اقتصادي در کشاورزي آبی
لذا، . شودامنیت غذایی و کشاورزي پایدار محسوب می

هاي مدیریتی اثرگذار در حفظ پارامترهاي استفاده از روش
موثر بر این مولفه اقتصادي در هنگام استفاده از منابع آب 

امی مهم در راستاي نیل همزمان به تعدیل تواند گشور می
  .معضل بحران آب و حفظ امنیت غذایی قلمداد شود

میزان جذب عناصر غذایی مهم همچون 
هاي ترین شاخصهنیتروژن، پتاسیم و فسفر یکی از مهم

به شدت  کهمحصول بوده و کمیت تعیین کننده کیفیت 
هاي بررسی پژوهش. استمتأثر از کیفیت آب ورودي 

دهد که استعمال آب شور به ویژه در پیشین نشان می
شرایط کوددهی مساوي بین تیمارها، غالبا کاهش جذب 

حیدري و همکاران، (عناصر غذایی مهم همچون نیتروژن 
دار بین میزان جذب را به دلیل وجود ارتباط معنی) 1385

، 2009قیصري و همکاران، ( آب و جذب مواد غذایی
   .به همراه داشته است)2012وانگ و همکاران، 

استفاده از پژوهشگران در این راستا، برخی 
مقادیر باالتر کودهاي شیمیایی در راستاي جلوگیري از 

هاي گیاهی در شرایط تنش شوري و افزایش مرگ سلول
زاپاتا و -کامارا( اندجذب عناصر غذایی را پیشنهاد نموده

یمنو و ، گ2005اسکمیدهالتر، -، هوآندز2004همکاران، 
  ). ، 2009همکاران، 

تواند تا حدودي زمینه این مساله، اگرچه می
کن دار محصول را فراهم آورد، لجلوگیري از کاهش معنی

ودیت محد ،محیطیتوجه به مسایل اقتصادي و زیست
دیگر، توجه به عبارت با . کاربرد آن را موجب شده است

ارزشمند اي بهینه ساختن کودهاي شیمیایی به عنوان نهاده
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و حفظ محصول در شرایط استفاده از منابع آب نامتعارف 
از جمله مسایلی است که باید به صورت همزمان مورد 

آب شور و شیرین،  از هر دو منبعاستفاده . توجه قرار گیرد
هاي مختلف رشد از به صورت تلفیقی و یا تناوبی در دوره

ستفاده تواند امکان اکه میهاي مدیریتی است جمله شیوه
هاي شور به ویژه در مناطق خشک که بخش اعظم از آب

باشد، را ها داراي کیفیت نامناسب میمنابع آب در آن
  . فراهم آورد

اختالط آب شور و شیرین و یا استفاده آب شور 
هایی است هاي غیرحساس رشد از جمله روشدر دوره

هاي پیشین، امکان افزایش محصول در که در پژوهش
با استفاده دایمی از آب شور در کل فصل رشد را مقایسه 

در کاربرد تناوبی، در بسیاري از موارد . فراهم آورده است
هاي تنها در دورهتمرکز اصلی بر کاربرد آب شور  پیشین،

آسالم و پراداپار، ( استوار بوده استغیر حساس گیاه 
 رویکردهاي مدیریتی متفاوت کاربردا این وجود، ب. )2006
تغییر شیوه آّبیاري تناوبی با آب شور و شیرین در کل نظیر 

تر مورد توجه کم فصل کشت پس از استقرار گیاه
این در حالی است که در اغلب . است بودهاندیشمندان 

مناطق خشک همچون استان سیستان و بلوچستان، 
تر از هاي با کیفیت نامناسب سهلدسترسی به آب

تالش این پژوهش،  در ،لذا. است غیرشوراستحصال آب 
شد تا شیوه آبیاري مناسب براي استعمال آب شور در 

دستیابی به براي شرایط کوددهی مساوي با تیمار شاهد 
 محیطی مطلوب تعیین شودي و زیستاهداف اقتصاد

  . بدین منظور، گیاه سورگوم انتخاب شد.
سورگوم به دلیل داشتن پتانسیل باالي تولید 

-خشکی شدید، یکی از مهممحصول در شرایط گرما و 

اي خشک و ترین گیاهان زراعی غذایی در مناطق حاره
ایران با ). 1994جورج و فاهی، (باشد خشک مینیمه

، به 1385هزارهکتار در سال  16داشتن سطحی معادل 
میلیون تن محصول سورگوم تولید کرده که  2/1میزان 

نیاز  ي موردبخش قابل توجهی از آن به دلیل تامین علوفه
هزار واحد دامی در استان سیستان و بلوچستان  4300

-با این وجود، محدودیت منابع آب از یک. شودتولید می

سو و کیفیت نامناسب منابع موجود از سویی دیگر، زمینه 
هاي اخیر را کاهش سطح زیر کشت این محصول طی سال

این در حالی است که در صورت یافتن . فراهم آورده است
استفاده از منابع آب شور موجود، براي ي مناسب راهکار

توان افزایش سطح زیرکشت محصوالت کشاورزي در می
این استان، که امرار معاش بخش اعظمی از مردم در آن 

   .وابسته کشاورزي است، را تضمین نمود
-زمیندرصد از  90که بیش از آنجاییاز 

مطالعاتی،  کشاورزي آبی در جهان، همچون منطقههای
چن و ( استشیاریتحت آبیاري سطحی، به ویژه آبیاري 

 هدف پژوهش حاضر این بود که،از این رو، )2013فنگ، 
در میان ثابت و متغیر  یک شیارهاي ضمن بررسی روش

ثابت با آب شور در دوره شیارو با آب شور و شیرین 
استقرار گیاه تا انتهاي فصل رشد و مقایسه آن با تیمار 

-ب شیرین، تیمار برتر از نظر اثرات زیستبا آري آبیا

جذب میزان عملکرد و کارایی مصرف آب و ، محیطی
عناصر غذایی ماکرو، شامل نیتروژن، پتاسیم و فسفر براي 

اي غالب در استان گیاه سورگوم، به عنوان کشت علوفه
  .سیستان و بلوچستان تعیین شود

  
 هامواد و روش

  زراعی منطقه مطالعاتی و عملیات
با هدف استفاده بهینه از منابع  این پژوهش

مسایل اقتصادي و  توأمانمطمئن آب شور با هدف حفظ 
 به مساحتدر زمینی 1393در فصل زراعی  زیست محیطی

با چهار تیمار  واقع در جنوب شهرستان زابل مترمربع 300
روي  و سه تکرار در غالب یک طرح بلوك کامل تصادفی

منطقه مطالعاتی داراي اقلیم گرم و .شد انجامگیاه سورگوم 
-میتا لوم سیلتی لومداراي بافت آن  خشک بوده و خاك

متري سانتی 100خاك تا عمق  فیزیکی خصوصیات. باشد
  .شده استارایه ) 1(در جدول 
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  متريسانتی 0-100خصوصیات فیزیکی خاك در محدوده عمقی  - 1جدول 
  (%)نقطه پژمردگی   (%)ظرفیت زراعی   چگالی ظاهري  (%)سیلت   (%)رس   (%)شن   بافت  )cm( عمق 

  12  30  35/1  44  11  45  لوم  20-0
  13  35  40/1  54  9  37  لوم سیلتی  40-20
  14  36  42/1  66  11  23  لوم سیلتی  60-40
  14  36  42/1  66  13  21  لوم سیلتی  100-60

ماه با  اوایل اردیبشهتدر رقم اسپیدفید سورگوم  بذر
طول دوره رشد آن به  متر کاشت وسانتی 10×60فواصل 

با تعیین نیاز کودي قبل از . طور تقریبی چهار ماه بود
 100به میزان ، کود فسفرآزمون خاكبر اساس کاشت 

در زمان تریپل سوپر فسفات از نوع کیلوگرم در هکتار 
سولفات ( و پتاسیم )اوره( نیتروژنکاشت و کودهاي 

 کیلوگرم در هکتار 150و  200ترتیب به میزان هب) پتاسیم
روز بعد از کاشت به  40و  15در دو تقسیط در روزهاي 

در تمام  آبیاريدر طول فصل رشد، . شد دادهزمین 
تعیین شده در تیمار  یاريآب آبتیمارها بر اساس عمق 

  . انجام شد ايشاهدو با شیوه جوي و پشته
  

  آبیاريتیمارهاي 
تیمارهاي آبیاري شامل چهار تیمار با سه تکرار 

 75بود که هر تیمار با تکرارهایش تقریبا مساحتی معادل 
، آبیاري )FF(در تیمار شاهد . متر مربع را اشغال کردند

کامل بر اساس نیاز گیاه در کل فصل رشد با آب شیرین 
شامل سه تیمار آبیاري تیمارهاي آب شور . صورت گرفت

، آبیاري )FFS(یک در میان ثابت با آب شور و غیر شور 
و ) AFS(یک در میان متناوب با آب شور و غیر شور 

در طول دوره اعمال تیمار ) SS(آبیاري کامل با آب شور 
  . بود

در این بود که در  AFSو  FFSتفاوت تیمار 
ها یکی در هر نوبت آبیاري به طور ثابت جوي FFSتیمار 

در میان به آب شور و غیرشور اختصاص داده شد، لکن 
هاي آب شور و شیرین به محل جوي AFSدر تیمار 

به این مفهوم که اگر در . شدصورت تناوبی تعویض می
یک جوي در یک نوبت آبیاري آب شور جریان داشت، 

جریان  غیرشوردر نوبت بعدي آبیاري در آن جوي آب 
هاي نیز در تمام نوبت SSو  FFدر تیمارهاي . داشت

ها به ترتیب آب غیرشور و آب شور آبیاري، در تمام جوي
  . جریان داشت

روز بعد از  47زمان اعمال تیمارهاي آبیاري از 
این بازه در پژوهش . کاشت تا انتهاي فصل رشد بود

روز بعد از  115تا  47(ي تنش حاضر به عنوان دوره
ي اعمال تیمار، آب در طول دوره. معرفی شد) کاشت

هاي موجود در منطقه مطالعاتی با هدایت مورد نیاز از چاه
شش و ) آب غیر شور(دسی زیمنس بر متر  5/1الکتریکی 

  .شدتأمین ) آب شور( دسی زیمنس بر متر
  

  تعرق گیاه-تعیین میزان تبخیر
هاي تعرق، نمونه- به منظور تعیین میزان تبخیر

-ز تمام تیمارها، در محدودهخاك قبل از هرنوبت آبیاري، ا

ها متري تا عمق موثر توسعه ریشهسانتی 20هاي عمقی 
سپس میزان نفوذ عمقی با استفاده از رابطه . برداشت شد

  ):1391کاراندیش و همکاران، (ذیل برآورد شد 
  )1  (                         Z i

k

i
BIiFCinIDP  

1
  

  :که در آن
 : DPمحدوده ریشه  پایین از شدهخارج آب)mm(، In :

 )%( حجمی زراعی ظرفیت :ிߠ،)mm( آبیاري آب عمق
 از قبل خاك حجمی رطوبت میزان: ூߠ و ام i الیه در

 تا خاك هايالیه تعداد :k و امi در الیه )درصد( آبیاري
 ضخامت zi و نظر جهت محاسبه نفوذ عمقی مورد عمق

با  براي تمام تیمارهازان نفوذ عمقی می .باشدمی الیه هر
گیري شده قبل از آبیاري استفاده از مقادیر رطوبت اندازه

تعرق در هر تیمار -سپس میزان تبخیر. حاسبه شددر آنها م
محاسبه شد  زیربا استفاده از رابطه بیالن رطوبت به شرح 

  ):1998آلن و همکاران، (
 )2(     CR + ET In + P= DP ± ∆S - RFi + RFo +  

   :آنکه در 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  53/  1394/  1شماره /  29جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

:In  ،عمق آب آبیاريP:  ،میزان بارندگی:DP  میزان نفوذ
میزان تغییرات در رطوبت اولیه خاك در دوره  :ΔSعمقی، 

 RFo:میزان رواناب سطحی ورودي،  :RFiمورد نظر، 

 مویینهمیزان صعود : CRمیزان رواناب سطحی خروجی و 
ها با انتهاي بسته نظر به اینکه در این پژوهش، جوي.است

اب خروجی سطحی برابر با صفر بودند، لذا روان
اي است که از ها به گونههمچنین، آرایش کرت.بود

-نیز جلوگیري می )RFi( رواناب سطحی ورودي

دهد که بررسی اولیه در منطقه مطالعاتی نشان می.شود
بر .استمتر سانتی 200تر از سطح ایستابی در منطقه عمیق

، چنانچه )1998همکاران، آلن و ( 56اساس نشریه فائو 
تر از سطح عمق سطح ایستابی بیشتر از یک متر پایین

توان از مقدار صعود مویینگی در آن ریشه باشد، می
با  به این ترتیب،). 1998آلن و همکاران، (نظر کرد صرف

 مجهول تنها پارامتر ،)1(بر اساس رابطه  DPمحاسبه 
  .استقابل محاسبه  کهتعرق بوده -تبخیر

  
  برداري گیاهینمونه

هاي گیاهی در طول فصل رشد در نمونه
روز بعد از کاشت  115و  98، 80، 65، 57، 47روزهاي 

برداشت و میزان وزن خشک کل اندام هوایی و شاخص 
 115(در انتهاي فصل رشد . ها تعیین شدسطح برگ در آن

، به منظور تعیین عملکرد بیولوژیک، با )روز بعد از کاشت
هاي گیاه در سطحی با وسعت یک متر کل نمونه برداشتن

ها در مربع، وزن خشک کل اندام هوایی با قرار دادن نمونه
ساعت،  72گراد و به مدت درجه سانتی 70آون با دماي 
  . به دست آمد

تا  47(سپس در دو بازه زمانی دوره اعمال تیمار 
یی مصرف آو کل فصل رشد، کار) روز بعد از کاشت 115

آب به صورت نسبت میزان ماده خشک کل اندام هوایی بر 
 یادعالوه بر پارامترهاي . میزان آب مصرفی محاسبه شد

میزان کل نیتروژن، فسفر و  ،، در هریک از تکرارهاشده
پتاسیم تجمع یافته در اندام هوایی به ترتیب با استفاده از 

تر تعیین دستگاه کجلدال، روش اولسن و دستگاه فلیم فتوم

مصرف کود به  کارآییبر اساس میزان کود مصرفی، . شد
در  صورت نسبت تجمع عنصر مورد نظر در اندام هوایی

کود داده شده به زمین برآورد و میزان  انتهاي فصل رشد
هاي خاك از تمام تیمارها در همچنین، نمونه .شد

 80متري از سطح خاك تا عمق سانتی 20هاي محدوده
تعیین میزان هدایت الکتریکی عصاره براي  متريسانتی

هاي داده. اشباع در ابتدا و انتهاي فصل رشد برداشت شد
نرم افزار  به دست آمده در این پژوهش با استفاده از برنامه

  .مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت SASآماري
  

  نتایج و بحث
  و نیتروژن برگ شاخص سطح برگ

شاخص سطح برگ را روند تغییرات ) 1(شکل 
اختالف بین . دهدي اعمال تیمار نشان میدر طول دوره

تنها در  FFو  AFSح برگ در تیمار طمقادیر شاخص س
روز بعد از کاشت زیاد بوده و با افزایش  47-57بازه 

، این اختالف کاهش در طی دوره اعمال تیمار سطح برگ
ي بردارهاي نمونهبا این وجود در تمام تاریخ. یافت

داري از نظر میزان شاخص سطح برگ بین اختالف معنی
ترین بیش SSاعمال تیمار . این دو تیمار وجود نداشت

  . منفی را بر کاهش شاخص سطح برگ داشتتأثیر
تر در تیمار رغم وجود تغییرات محسوسعلی

SS،  اعمال تیمارFFS دار شاخص نیز باعث کاهش معنی
-ترین و بیشکم. برگ در مقایسه با تیمار شاهد شدسطح 

 FFSو  SSتیمارهاي  برگدرروي آهنگ توسعه ترین تاثیر
روز بعد از  80- 98و  65- 80 زمانی هايبه ترتیب در بازه

   .کاشت مشاهده شد
دیگر، اعمال تنش شوري در بازه به عبارت 

ترین کثر بیشازمانی رسیدن شاخص سطح برگ به حد
را داشته و با آغاز سیر نزولی آن، این اختالف به  منفیتأثیر

دهد نشان می) 1(شکل  .طور محسوسی کاهش یافت
شاخص حداکثر اعمال تیمارهاي مختلف تاثیري بر زمان 

میزان آن را تحت تاثیر قرار برگ نداشته و تنها  سطح
در تمام تیمارها زمان رسیدن شاخص سطح برگ به .داد
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روز بعد از کاشت بوده و مقدار آن در  80کثر خود در احد
، 79/2ب برابر با به ترتی SSو  FF ،AFS ،FFSتیمارهاي 

میزان شاخص سطح برگ در . بود 17/2و  43/2، 65/2
 AFSو  FFبرداري در تیمارهاي آخرین تاریخ نمونه

تر از مقدار متناظر آن در درصد بیش 36تا  13حدود 
توان به آن را می بوده که دلیل FFSو  SSتیمارهاي 

ها در کاهش دوام سطح برگ و خشک شدن برگ
  . تیمارهاي شدیدتر آب شور نسبت داد

  
  )روز بعد از کاشت 115تا  47(ي اعمال تیمار روند تغییرات شاخص سطح برگ در طول دوره - 1شکل 

  

  
  در تیمارهاي مختلفمیزان نیتروژن برگ در انتهاي فصل رشد  - 2شکل 

ترین اندام هوایی به سطح برگ، یکی از حساس
و کاهش آن با  )2005پاریدا و همکاران، ( شوري بوده

ي در مطالعات دیگري نیز افزایش سطح شوري آب آبیار
تنش . )2012هوآنگ و همکاران، ( گزارش شده است

آستانه فشار آماس الزم اسمزي ناشی از شوري، با افزایش 
و  )2001کروزر و همکاران، ( برگ يهابراي رشد سلول
-از یک) 1376گلدانی و لطیفی، (سلولی کاهش فضاي بین

هاي ناشی از تجمع یون یونی و ایجاد مسمومیت سو
هاي و در نتیحه، صدمه به غشاها و مولکولسدیم و کلر 

ش سطح ، زمینه الزم براي کاهاز سویی دیگرپروتئینی 
   .آوردبرگ را فراهم می

باعث کاهش  نیز متعاقباً کاهش سطح برگ
-وردهدر نهایت کاهش تولید فرآ جذب نور و فتوسنتز و

هاي فتوسنتزي الزم براي رشد برگ شده و در نتیجه، 
سازد با مشکل مواجه می هاي جدید رابرگ توسعه

با این وجود، فراهم آوردن ). 1380آبادي، حیدري شریف(

در بخشی از ریشه، غیر شور  آب رایط مساعد با اعمالش
توانسته است تا حد زیادي این اثرات منفی را در 

کاهش  SSدر مقایسه با تیمار  AFSو  FFSتیمارهاي 
هاي امکان آبشویی مداوم نمکین بوجود آمدن همچن. دهد

به  AFSیافته در محدوده توسعه ریشه در تیمار تجمع
دلیل جابجایی مرتب آب شور و شیرین در دو سمت 

فراهم  FFSنتایج بهتري را در مقایسه با تیمار ریشه، 
   .آورده است

به نحوي که در انتهاي فصل رشد میزان شاخص 
 32و  50به ترتیب  FFSو  AFSسطح برگ در تیمارهاي 

این نتیجه، که است  SSدرصد باالتر مقدار آن در تیمار 
باالتر .دهدسبزینگی گیاه را نشان می دن طول دورهباالتر بو

میزان نیتروژن موجود در برگ در تیمار  دارمعنی بودن
AFS  در مقایسه با تیمارهايFFS  وSS  نیز موید باالتر

است بودن میزان کلروفیل وشادابی برگ در این تیمار 
دار بین میزان کلروفیل و محتوي ارتباط معنی). 2(شکل 
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آن در مطالعات گذشته نیز گزاش شده است نیتروژن 
، گیانکوئینتو و همکاران، 2000رودریگوئز و همکاران، (

2003.(  
  

  و کارایی مصرف آب عملکرد بیولوژیک تعرق،-رتبخی
ترین دالیل کاهش سطح برگ در یکی از مهم

توان به کاهش پتانسیل آماس را می SSو  FFSتیمارهاي 
ذب آب در شرایط تنش کاهش ج نتیجههاي آن در سلول

، لئونه و 2005سانچز و همکاران، ( شوري نسبت داد
، چن و همکاران، 2007، وان و همکاران، 2007همکاران، 

واریانس نشان داد اعمال تیمارهاي  تجزیهنتایج . )2009
درصد بر میزان عمق  پنجداري در سطح معنیتأثیرآبیاري 

  ). 2(وسیله گیاه داشت جدول شده بهآب جذب
وسیله به )تعرق-تبخیر(آب مصرفی عمقمجموع 

و  FF،AFS ،FFSگیاه در کل فصل رشد براي تیمارهاي 
SS 3/790و  7/819، 4/844، 2/901 به ترتیب برابر با 

 115تا  47(تنش متر بوده و مقدار آن در طول دورهمیلی
به  SSو  AFS ،FFSدر تیمارهاي ) روز بعد از کاشت

تر از تیمار شاهد بود درصد کم 8/14 و 8/10، 6/7ترتیب، 

میزان آب  تنشاگرچه اعمال تیمارهاي ). 3(جدول 
ي اعمال تیمار را در در طول دوره وسیله گیاهبه شدهجذب

داري در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد، لکن حد معنی
 یرین در هر نوبت آبیاري در تیمارتناوب آب شور و ش

AFS تیمار  آن در دارمعنی باعث افزایشAFS  در مقایسه
زمانی مورد ي هر دو بازه در SSو  FFSبا تیمارهاي 

 AFSمیزان جذب آب در تیمار  ).3(شد جدول  بررسی
روز بعد از کاشت به ترتیب،  115تا  47در محدوده زمانی 

و  FFSتر از مقدار آن در تیمارهاي درصد بیش 4/8و  7/3
SS بود .  

 ي تنشمیزان جذب آب در طول دوره ،همچنین
درصد  5/4داري و به میزان در حد معنی FFSدر تیمار 

افزایش تنش اسمزي . بود SSتر از مقدار آن در تیمار بیش
ناشی از حضور نمک در محلول آب خاك در هر دوسوي 

باعث کاهش آب قابل دسترس براي  SSریشه در تیمار 
د شرایط جذب در بهبو ،لذا. شودمیریشه و جذب آب 

توان را می SSدر مقایسه با تیمار  FFSو  AFSتیمارهاي 
  . به محدودتر بودن تنش اسمزي در خاك نسبت داد

  مصرف آب کارآییتجزیه واریانس براي خصوصیات عملکرد بیولوژیک، عمق آب مصرفی و  نتایج - 2جدول 

  منبع خطا
  خطامیانگین مربعات   

درجه 
  آزادي

  کل فصل رشد    )روز بعد از کاشت 115تا  47(ي اعمال تیمار دوره
 TB WU  WUE   TB WU  WUE  

  02/4*  44/6644*  864/4*    95/6*  44/6644*  864/4*    تیمار
  ns016/0  *49/4745  ns034/0    ns016/0  *11/7037  ns023/0    بلوك
  034/0  54/5  021/0    051/0  54/5  021/0    خطا

  30/2  28/0  16/2    65/3  34/0  42/3    ضریب تغییرات
  98/0  99/0  99/0    99/0 99/0  99/0    مجذور همبستگی

  دارتفاوت غیرمعنی ns، یک درصدداري در سطح معنی** ، پنج درصد داري در سطح معنی* 
TB  عملکرد بیولوژیک)kg ha-1( ،WU  عمق آب مصرفی)mm(  وWUE  کارایی مصرف آب)kg mm-1 ha-1(  

  
  مصرف آب در طول دوره اعمال تیمار و در کل فصل رشدکارآیی میانگین عملکرد بیولوژیک، عمق آب مصرفی و  -3جدول

  تیمار
  کل فصل رشد  )روز بعد از کاشت 115تا  47(ي اعمال تیمار دوره

*TB WU  WUE  TB WU  WUE  
FF  a39/5  a2/751  a17/7  a89/7  a2/901  a75/8  

AFS  a20/5  b4/694  a48/7  a70/7  b4/844  a11/9  
FFS  b84/3  c7/669  b73/5  b34/6  c7/819  b73/7  
SS  c67/2  d3/640  c16/4  c17/5  d3/790  c54/6  

 *TB عملکرد بیولوژیک)Mg ha-1( )kg ha-1( ،WU  عمق آب مصرفی)mm(  وWUE  کارایی مصرف آب)kg mm-1 ha-1(  
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که این اهمیت کاهش جذب آب در آن است 
هاي گیاهی باعث ، به دلیل کاهش آماس سلولمسأله

محدود کردن تقسیم سلولی و جلوگیري از حجیم شدن 
به این ترتیب ). 1992والنتیا و همکاران، (شود ها میآن

 میزان ماده خشک کاهش خواهد یافتسطح برگ و متعاقباً
، وان 2010، فیضی و همکاران، 2010کانگ و همکاران، (

-دهنده کاهش معنینشان) 3(جدول . )،2010و همکاران، 

در هر  FFSو  SSدار در میزان بیوماس کل در تیمارهاي 
  .استي مورد بررسی هدو باز

-یل کاهش عملکرد بیولوژیکی را مییکی از دال

ي تنش حاصل از تجمع توان به کاهش فتوسنتز در نتیجه
تواند در محدوده ریشه نسبت دادکه این مساله می نمک در

اکسید کربن به دلیل کاهش هدایت نتیجه کاهش ورود دي
نتوندو و (روزنه و همچنین کاهش سطح برگ باشد 

از سوي دیگر، افزایش پتانسیل اسمزي ). 2004همکاران، 
ي حضور نمک در محدوده ریشه و کاهش آن در در نتیجه

-هاي گیاهی، موجب تغییر در مسیر انتقال فرآوردهسلول

براي هاي ریشه هاي فتوسنتزي و تجمع آن در سلول
  . مقابله با تنش حاصله خواهد شد

ب در خاك دیگر، کاهش انرژي آزاد آ به عبارت
-ذب آب انرژي بیشیاه را وادار خواهد کرد تا براي جگ

تري صرف کند که این امر مستلزم افزایش پتانسیل 
هاي گیاهی با تجمع مواد قندي در آن اسمزي در سلول

به هاي ریشه شده در سلولتجمع مواد آلی ساخته .است
تنظیم اسمزي و مقابله با اثرات مخرب شوري در منظور 

هاي هوایی و انتقال آن به سایر اندام جذب آب،
رشد رویشی را محدود ساخته و در نهایت منتج به متعاقباً

  ).1379امداد و همکاران، (کاهش بیوماس کل خواهد شد 
اهمیت جذب آب در حفظ میزان عملکرد 

 FFو  AFSتوان با مقایسه تیمارهاي بیولوژیک را می
مطلوب آب نتایج این پژوهش نشان داد جذب . دریافت

ي کاهش پتانسیل اسمزي در اثر هگیاه در نتیج وسیلهبه
ریشه در تیمار  محدودهیافته در هاي تجمعبشویی نمکآ

AFS میزان بیوماس کل در طول دوره اعمال تیمار را به-

درصد و در کل فصل رشد  8/94و  4/35ترتیب به میزان 
 FFSدرصد در مقایسه با تیمارهاي 9/48و  6/21به میزان 

دار بین بر آن، عدم اختالف معنی عالوه. افزایش داد SSو 
 AFSو  FFمیزان جذب آب و بیوماس کل در تیمارهاي 

 کارآییمیزان  درصد در8/79و  54/30باعث افزایش
 FFSدر مقایسه با تیمارهاي  AFSمصرف آب در تیمار 

روز بعد از  115تا  47(اعمال تیمار  در طول دورهSSو 
میزان کارایی مصرف آب در ). 3(شد جدول ) کاشت

در کل فصل رشد به  SSو  FF ،AFS ،FFSتیمارهاي 
-کیلوگرم بر میلی54/6و  73/7 ،11/9 ،75/8ترتیب برابر با

همچنین صرفنظر از تیمار . در هکتار بود عمق آبمتر 
ي ترین مقدار آن در طول دورهترین و بیششاهد، کم

تعلق  AFSو  SSمارهاياعمال تیمار به ترتیب به تی
  . داشت

  
و کارایی  میزان عناصر غذایی اصلی در اندام هوایی گیاه

  مصرف کود
از دالیل کاهش بیوماس کل، برهم  دیگر یکی

اي گیاه از طریق رقابت در دسترسی خوردن تعادل تغذیه
پذیرا و همایی، (باشد به عناصر غذایی مهم می

شرایط تنش عناصر غذایی در  کارآییکاهش ).2003
هاي گذشته نیز گزارش شده شوري در برخی پژوهش

مقایسه میانگین میزان ). 2009گیمنو و همکاران، (است 
یافته در کل اندام هوایی در  نیترژن، پتاسیم و فسفر تجمع

دار بین انتهاي فصل رشد حاکی از وجود اختالف معنی
   ).4(جدول است تیمارهاي منتخب 

میزان نیتروژن کل اندام ، )3(شکل بر اساس 
 FFSو ) SS )kg/ha9/96 هوایی در تیمارهاي

)kg/ha3/124( داريدر حد معنی )تر از کم )درصد یک
بین  کنیبود، ل )kg/ha9/160( مقدار آن در تیمار شاهد

اختالف  FFو ) AFS)kg/ha3/150آن در تیمار  مقدار
تغییر شیوه استفاده از  ،همچنین. داري مشاهده نشدمعنی

را در میزان کارایی مصرف کود AFSآب شور در تیمار 
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درصد  20و  55 ترتیبه ب FFSو  SSمقایسه با تیمارهاي 
   ).3(شکل افزایش داد 

 باهاي پیشین، نیتروژن از پژوهش برخیدر 
معرفی  از تنش شوريمتأثرترین ماده غذایی عنوان مهم

 هاز کاهش جذب آن در نتیجها حاکی هاي آنو یافته شده
، 2006ساتو و همکاران، ( باشداستعمال آب شور می

ترین دالیل مهمبر این اساس، . )2004سایرام و تیاگی، 
توان به کاهش را می SSکاهش جذب نیتروژن در تیمار 

میزان تراوایی ریشه، کاهش معدنی شدن نیتروژن به دلیل 
عت کاهش سرهاي میکروبی خاك، کاهش فعالیت

یون کلر موجود در  شدید نیتریفیکاسیون و همچنین رقابت
تصاحب  براي و یون سدیم با آمونیوم آب شور با نیترات

کافکافی، (نسبت داد  هایی در غشاي پالسماییجایگاه
1992.(   

برخی محققان معتقدند که افزایش سطح کود 
به دلیل کاهش اثرات سمی ناشی از تواند نیتروژن می

هاي گیاهی و حفظ بیالن عناصر ر سلولتجمع کلر د
اثرات نامطلوب تنش شوري را تا حدي از بین برده غذایی 

فزایش رشد رویشی، گسترش سطح و باعث ا
در چنین . نتزکننده و همچنین دوام سطح برگ شودفتوس

شرایطی ظرفیت فتوسنتزي گیاه حفظ شده و توان تولید 
از سویی دیگر، . یابددر مقایسه با شرایط تنش افزایش می

دهد تا در به گیاه این امکان را میتر رشد رویشی بیش
وسیله شده را بهمراحل پایانی رشد، مواد فتوسنتزي ذخیره

زاپاتا و -کامارا( ها منتقل کندفرایند انتقال مجدد به دانه
، گیمنو و 2005، هو و شمیدهالتر، 2004همکاران، 
-با این )1992، کافکافی و همکاران، 2009همکاران، 

نشان  AFSدست آمده در تیمار وجود، نتایج مطلوب به
دهد که با اعمال یک مدیریت صحیح در استفاده از می

توان با سطح کود یکسان، به نتایج منابع آب شور، می
-تري با حفظ توامان منافع اقتصادي و زیستطلوبم

  . دست یافت یادشدهمحیطی در مقایسه با روش 
در حقیقت، تناوب آب شور و شیرین در این 

یافته در محدوده ریشه تیمار باعث شستوي امالح تجمع
شده و و سدیم کلر  هايویژه یونوسیله آب شور، بهبه

ط مساعدتري را براي جذب نیتروژن در مقایسه با شرای
صد در 5/22همچنین، با پذیرفتن . کندفراهم می SSتیمار 

در تیمار  کاهش در میزان کارایی مصرف کود نیتروژن
FFS تري توان نتایج مطلوبدر مقایسه با تیمار شاهد، می

. بدست آورد SSدر مقایسه با تیمار  FFSرا در تیمار 
  میزان نیتروژن، پتاسیم و فسفر در کل اندام هوایی در انتهاي فصل رشدجدول تجزیه واریانس براي  - 4جدول 

  میانگین مربعات خطا        منبع خطا
 TN TK  TP  

  48/196**  23/923*  09/2458**    تیمار
  ns68/517  ns52/175  ns99/20    تکرار
  7821306/15  144225/571  94930/812    خطا

  88/22  91/19  42/21    ضریب تغییرات
  87/0  48/0  64/0    مجذور همبستگی

  دارتفاوت غیرمعنی nsدرصد، یک داري در سطح معنی** درصد، پنج داري در سطح معنی* 
TN  نیتروژن کل اندام هوایی)Kg ha-1( ،TK  پتاسیم کل اندام هوایی)Kg ha-1( ،TP  فسفر کل اندام هوایی)Kg ha-1 (  

  
  و کارایی مصرف کود عناصر غذایی جذب شده در کل اندام هوایی در تیمارهاي مختلفمیزان  - 3شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 بررسی نقش شیوه آبیاري با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقاي کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی/  58

در (معنی دارنتایج آنالیز واریانس همچنین تاثیر 
تیمارهاي آّبیاري بر جذب پتاسیم را )در صدسطح پنج 

یافته در  میزان پتاسیم کل تجمع). 4(دهد جدولنشان می
به  SSو  FF ،AFS ،FFSم هوایی در تیمارهاي کل اندا

کیلوگرم در  3/95و  4/120، 6/129، 8/134 ترتیب برابر با
دار جذب علیرغم کاهش معنی). 3(هکتار بود شکل 

، FFدر مقایسه با تیمار  SSو  FFSپتاسیم در تیمارهاي 
تري بر این ماده غذایی در مقایسه با تنش شوري تاثیر کم

نحوي که میزان کارایی مصرف کود به  .نیتروژن داشت
از  تربیشدرصد  36و  8به ترتیب  AFSپتاسیم در تیمار 

کاهش ). 3(بود شکل  SSو  FFSمقدار آن در تیمارهاي 
ي استعمال آب سورگوم در نتیجه وسیلهبهجذب پتاسیم 

نیز گزارش  )1999(و همکاران  کالركشور در مطالعات 
  . شده است

پالسمی ضروري براي رشد پتاسیم عنصر سیتو
به دلیل کاهش پایداري  ،گیاه بوده و کاهش جذب آن

زمینه کاهش وزن کل اندام  ،هاها و سنتز پروتئینآنزیم
حضور ). 2006ساتو و همکاران، (آورد هوایی را فراهم می

کننده جذب ترین عامل محدودیون سدیم در آب شور مهم
-که دلیل آن را می )1988جانزن، (است این ماده غذایی 

نتگونیستی در و اثرات آ توان به رقابت آن با عنصر پتاسیم
هاي جذب ریشه، اثرات سمی آن در سیستوپالسم و مکان

هاي آنزیمی و اثرات منفی آن بر انتقال اختالل در فعالیت
گرونوالد و ( پتاسیم در آوندهاي چوبی نسبت داد

  . )1990همکاران، 
سبت سدیم به پتاسیم ، تعدیل نAFSدر تیمار 

به در محیط ریشه در مقایسه با سایر تیمارهاي آب شور 
تواند دلیل میدلیل آبیاري متناوب با آب شور و شیرین 

ساتو و همکاران، (اصلی بهبود جذب پتاسیم باشد 
همچنین وجود شرایط مساعد جذب در یک سوي ).2006

 باعث افزایش جذب این ماده غذایی FFSریشه در تیمار 
  . شد SSدر مقایسه با تیمار 

اعمال  ،)3(و شکل ) 4(بر اساس جدول 
میزان فسفر کل اندام هوایی را به SS و FFS رهايتیما

درصد در مقایسه با تیمار شاهد  7/74و  7/32ترتیب 
دار درصد معنی یککاهش داد که این مقدار در سطح 

، سطح  AFSدر تیمار  اما مدیریت صحیح آب شور.بود
دار کارایی در گیاه را حفظ کرده و مانع کاهش معنیفسفر 

همچنین، علیرغم . شد FFمصرف کود در مقایسه با تیمار 
 ر کارایی مصرف کود فسفر در تیمارد قابل توجه افزایش

FFS  در مقایسه با تیمارSS در تیمار ، میزان آنFFS 
فراهمی . بود AFSتر از تیمار درصد کم 1/19حدود 
به دلیل اثرات  غالبا تنش شوريشرایط در در خاك فسفر 

شدید یونی، جذب سطحی و حاللیت اندك فسفر کاهش 
تواند که خود می )1380پوستینی و ابوطالبی، (یابد می

ي کاهش جذب کاهش رشد گیاه و بیوماس کل در نتیجه
در برخی مطالعات . این ماده غذایی را به همراه داشته باشد

-میزان جذب فسفر در نتیجه درصد کاهش در 50حتی تا 

و  شارپلی( ي استعمال آب شور گزارش شده است
  . )1992 همکاران،

  
  ي اشباع خاك تغییرات هدایت الکتریکی عصاره

هاي کیفی و کمی محصول، عالوه بر شاخصه
توجه به مسایل زیست محیطی در هنگام استفاده از منابع 

تجمع . استاي برخوردار آب نامتعارف نیز از اهمیت ویژه
ترین ي توسعه ریشه، یکی از مهمنمک در محدوده
تواند عالوه بر محیطی است که میمخاطرات زیست

کاهش میزان عملکرد محصول، با تخریب حاصلخیزي 
لذا، روند . خاك، کشاورزي پایدار را با مشکل مواجه سازد

ي اشباع خاك در تغییرات هدایت الکتریکی در عصاره
متر سانتی 80متري تا عمق سانتی 20 هاي عمقیمحدوده

از سطح خاك در طول فصل کشت مورد بررسی قرار 
  . گرفت

دهد در تمام تیمارها بیشترین نشان می) 4(شکل 
متري سانتی 0- 20تغییرات این پارامتر در محدوده عمقی 

توان به جذب بیشتر رطوبت به بوده که دلیل آن را می
ترین مقدار همچنین کم. دادوسیله گیاه از این عمق نسبت 

متري در تمام تیمارها سانتی 60- 80تجمع نمک در الیه 
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در انتهاي  هدایت الکتریکیاگرچه میزان . مشاهده شد
تا AFS هاي عمقی در تیمار فصل کشت در تمام محدوده

کن یتر از مقدار متناظر آن در تیمار شاهد بود، لبیشحدي 
ها در هر نوبت آبیاري شرایط شستشوي مداوم نمک

 FFSو  SSبهتري را در این تیمار در مقایسه با تیمارهاي 
تواند می AFSلذا اعمال تیمار . فراهم آورده است

تري را در مقایسه با تیمارهاي محیطی کممخاطرات زیست
FFS  وSS به همراه داشته باشد .  

  

  
  در محدوده ریشه در تیمارهاي مختلف) ECe(عصاره اشباع خاكتغییرات هدایت الکتریکی  - 4شکل 

 گیرينتیجه
این پژوهش با هدف معرفی روش آبیاري 

اي مناسب براي گیاه سورگوم، به عنوان کشت غالب علوفه
در استان سیستان و بلوچستان، با رعایت مالحظات 

یطی و اقتصادي طی یک فصل زراعی در منطقه محزیست
مثبت مدیریت تأثیر نتایج این پژوهش، .انجام شد مطالعاتی

آبیاري آبیاري یک در  صحیح آبیاري با آب شور در تیمار
را از نظر میزان میان متناوب با آب شور و غیر شور

بیوماس کل تولیدي، جذب آب و عناصر غذایی مهم 

فسفر و کاهش میزان نمک شامل نیتروژن، پتاسیم و 
ي ریشه در انتهاي فصل رشد در یافته در محدودهتجمع

تیمار  .دهدمقایسه با سایر تیمارهاي تنش را نشان می
آبیاري یک در میان ثابت با آب شور و غیرشور نیز در 

لذا، نظر به محدودیت شدید منابع  .رتبه بعدي قرار دارد
و کاربرد وسیع و معمول آب شور با روش غیر شورآب

منطقه مطالعاتی، استفاده از این روش  در شیاريآبیاري 
در راستاي حفظ منافع  براي آبیاري سورگوم مدیریتی

  . شوداقتصادي و نیل به یک کشاورزي پایدار توصیه می

  
  منابعفهرست 

مجله علوم . بر عملکرد ذرت یو رطوبت) NaCl( ياثر تنش شور. 1379. فرداد، حو  .امداد، م، ر .1
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 .تهرانجنگل ها و مراتع،  قاتیانتشارات موسسه تحق. يو شور اهیگ. 1380. ح ،يآبادفیشر يدریح .2
 .صفحه 199

تحوالت نوین در شناسایی، : نهاي ایراخاك. 1383. ، بایبوردي، م و ملکوتی، ج.ح، مومنی، ع. بنایی، م .3
 .انتشارات سنا. برداريمدیریت و بهره

4. Ben-Gal, A., Ityel, E., Dudley, L., Cohen, S., Yermiyahu, U., Presnov, E., 
Zigmond, L., Shani, U., 2008. Effect of irrigation water salinity on transpiration 
and on leaching requirements: a case study for bell peppers. Agricultural.Water 
Management, 95: 587–597. 

5. Chen M., Kang Y., Wan S. and Liu S. 2009. Drip irrigation with saline water for 
oleic sunflower (Helianthus annuus L.): Agric. Water Manage. 96: 1766–1772. 

6. Clark, D.R., C.J. Green, V.G.Allen and C. P. Brown. 1999. Influence of salinity in 
irrigation water on forage sorghum and soil chemical properties. Journal of plant 
Nutrition,22(12):1905-1920. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 بررسی نقش شیوه آبیاري با آب شور بر عملکرد سورگوم و ارتقاي کارآیی مصرف آب و عناصر غذایی/  60

7. Croser, C., S. Renault, J. Franklin and J. Zwiazek. 2001. The effect salinity on the 
emergence and seedling growth of piceamorian, picceaglausa and 
pinusbanksiana. Environ. Poll. 115:6-16. 

8. Feizi, M., Hajabbasi, M. A., Mostafazadeh-fard, B. 2010. Saline irrigation water 
management strategies for better yield of safflower (Carthamustinctorius L.) in an 
arid region: Australian Journal of Crop Science (AJCS) 4(6): 408-414. 

9. Gheysari, M., Mirlatifi, S.M., Homaee, M., Asadi, M.E., Hoogenboom, G., 
2009.Nitrate Leaching in a Silage Maize Field under Different Irrigation and 
Nitrogen Fertilizer Rates.Agricultueal.Water Management. 96(6),: 946-954. 

10. Gianquinto, G., Sambo, P and F. Pimpini. 2003. The use of SPAD-502 
chlorophyllmeter for dynamically optimising the nitrogen supply in potato crop. 
first results ActaHorticulturae, 627: 225-230. 

11. Gronewald, J.W, Suhayda, C.G., Tal, M. and Shannon, M.C. 1990. Reduction in 
plasma memberane ATPase activity of tomato roots by salt stress. Plant Sci. 
66:145-153. 

12. Hu, Y.C., Schmidhalter, U., 2005. Drought and salinity: a comparison of their 
effects on mineral nutrition of plants. J. Plant Nutr. Soil Sci. 168, 541–549. 

13. Huang C.H., Zong L., Buonanno M., Xue X., Wang T., Tedeschi A. 2012. Impact 
of saline water irrigation on yield and quality of melon (Cucumismelo cv. 
Huanghemi) in northwest China: European Journal of Agronomy 43: 68-76. 

14. Janzen, H, H. 1988. Comparison of barley growth in naturally and artificially 
salinized soil. Canadian Journal of Soil Science 68:795-798. 

15. Kafkafi, U., Siddiqi, M. Y. Ritchie, R. J. Glass, A.D.M, and Ruth, T.J. 
(1992).Reduction of nitrate (13NO3) influxand nitrogen (13N) translocation by 
tomato and melon varieties after short exposure to calcium and potassium 
chloride salt. J. Plant Nutr. 15:959-975. 

16. Kaman, H., Çetin, M., Kirda, C., 2008. Soil Salinity in a Drip and Furrow 
Irrigated Cotton Field under Influence of Different Deficit Irrigation Techniques. 
International Meeting on Soil Fertility Land Management and 
Agroclimatology.Turkey, 2008.p:235-243. 

17. Kang Y., Chen M., Wan S. 2010. Effects of drip irrigation with saline water on 
waxy maize (Zea mays L. var. ceratinaKulesh) in North China Plain: Agric. 
Water Manage. 97: 1303–1309. 

18. Lamsal, K., G.N. Paudyal and M. Saeed. 1999. Model for assessing impact of 
salinity on soil water availability and crop yield. Agr. Water Manage. 41: 57-70. 

19. Leone A. P., Menenti M., Buondonno A., Letizia A., Maffei C., Sorrentino G. 
2007. A field experiment on spectrometry of crop response to soil salinity: Agric. 
Water Manage. 89: 39-48. 

20. Morgan, C.L.S., J.M. Norman, R.P. Wolkowski, B. Lowery, G.D. Morgan, and R. 
Schuler. 2001. Two Approaches to Mapping Plant Available Water: EM-38 
Measurements and Inverse Yield Modeling [CD-ROM]. In: P.C. Robert et al. 
(ed.) Precision Agriculture. Proc. Int. Conf., 5th, Minneapolis, MN. 16–19 July 
2000. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI.Maggio, 2004. 

21. Netondo, G.F., Onyango, J.C., Beck, E., 2004. Sorghum and salinity: II. Gas 
exchange and chlorophyll fluorescence of sorghum under salt stress.Crop Science. 
44: 806–811. 

22. Parida, A. K. and A. B. Das. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: A 
review. Ecotoxicol. Environ. Safety 60:324-349. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  61/  1394/  1شماره /  29جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

23. Pazira, E. and Homaee, M. 2003. Saltaffected resources in Iranian extension and 
reclamation. Proceeding of Agriculture and Saving Water for Sustainable Land 
and Water Resources Application, Yanglink, China 

24. Rodriguez, I. R. and L. M. Grady. 2000. Using a chlorophyll meter to determine 
the chlorophyll concentration nitrogen concentration and visual quality of St. 
Austinne grass. Horticulture Science, 35: 751-754. 

25. Sairam, P. K. and Tyagi, A. (2004). Physiology and molecular biology of salinity 
stress tolerance in plants. A review.Current Science. 86:407-421. 

26. Sanchez A., Romero-Aranda R., Cuartero J. 2005. Plant water uptake and water 
use efficiency of greenhouse tomato cultivars irrigated with saline water: Agric. 
Water Manage. 78: 54-66. 

27. Sato S, Sakaguchi. S, Furukawa. H., Ikeda. H. 2006. Effect of NaCl application to 
hydroponic nutrient solution on fruit characteristics of tomato 
(Lycopersiconesculentum mill.).Science Horticulture.109,248-253. 

28. Seilsepour, M., andMajidRashidi., 2008. Modeling of soil sodium adsorption ratio 
based on soil electrical conductivity.ARPN Journal of Agricultural and Biological 
Science.3(5):27-31. 

29. Shani, U., Ben-Gal, A., 2005. Long-term response of grapevines to salinity: 
osmotic effects and ion toxicity. Am. J. Enol. Vitic. 56 (2): 148–154. 

30. Sharpley, A. N., Meisinger, J ,J., Power, J. F., and Suarez, D. L. (1992)Root 
extraction of nutrients associated with long-term soil management. In: stewart, B. 
(ed), Advances in Soil Science ,vol. 19. Springer, PP.151-217. 

31. Skaggs, T.H., Poss, J.A., Shouse, P.J., Grieve, C.M., 2006. Irrigating forage crops 
with saline waters: 1. Volumetriclysimeter studies. Vadose Zone J. 5: 815–823. 

32. Sumner M.E. 1993. Sodic soils: new perspectives. Australian Journal of Soil 
Research. 31: 683-750. 

33. Szabolcs, I. 1989. Salt-affected soils. CRC Press, Inc. Boca Raton, Fla., 274 p. 
34. Tripler, E., Ben-Gal, A., Shani, U., 2007.Consequence of salinity and excess 

boron on growth, evapotranspiration and ion uptake in date palm (Phoenix 
dactylifera L., cv. Medjool).Plant Soil. 297: 147–155. 

35. Valentia, G. S., Melone, L., Oris, O and Riveros, F.. 1992. Annals of Botany, 70, 
399. 

36. Wan S., Kang Y., Wang D., Liu S., Feng L. 2007. Effect of drip irrigation with 
saline water on tomato (Lycopersiconesculentum Mill) yield and water use in 
semi-humid area: Agric. Water Manage. 90: 63–74. 

37. Wan S., Kang Y., Wang D., Liu S. 2010. Effect of saline water on cucumber 
(Cucumissativus L.) yield and water use under drip irrigation in North China: 
Agric. Water Manage. 98: 105–113. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

