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    دهیچک

 6با تراکم  704نگل کراس ید سیبریذرت هعملکرد  بر  به منظور بررسی تنش شوري و رطوبتی 1387زمایشی در سال آ

ل شامل یدر قالب فاکتور یکامالً تصادف يطرح آمار ق به صورت ین تحقیا. اجرا شد یشگاهیط آزمایدر شرا گلدانبوته در 

که با  نیازدرصد اب مورد  100و  80،  60،  40 اعمال ابیاري به میزان  به صورت یتنش آب. اجرا شدتکرار  3مار و یت 16

 .انجام پذیرفت روزه 4و  3بر اساس دوره هاي  و همچنین  در مزرعه بدست امد Aاز تشت کالس ریتبختوجه به میزان 

دسی زیمنس بر متر توسط نمکهاي کلرور سدیم وکلرور  8و   5،  3،  )شاهد(1 هدایت الکتریکیبا سطح  4نیز در  يشور

 01/0در سطح  یعنی% 99با احتمال  يتنش شور اعمال به دست آمده نشان داد جینتا .دیگرداعمال  يآب آبیار کلسییم در

تعداد خوشه وبرگ، مساحت برگ،طول ساقه، وزن تر برگ و ساقه و همچنین وزن خشک ساقه و برگ معنی  يپارامترها بر

بر همه  0/01سطح در ز ین یتنش خشک .استبوده نمعنی دار قطر ساقه دار بوده و باعث کاهش محصول گردیده اما بر 

بر  یو خشک يدر حالیکه تاثیر متقابل شور .ده استیر از مساحت برگ موثر واقع گردیشده به غ يریاندازه گ يپارامترها

ه یمار با تخلیدر توزن خشک و تر و مساحت و تعداد برگ د ین عملکرد در تولیشتریب. دار نبود یعملکرد چندان معن

                                                
١

  Mohammad_ghasvari@yahoo.comزهکشی دانشگاه ازاد مرودشت-ابیاري  دانشجوي کارشناسی ارشد - 

  قیقات فارساستادیار گروه مهندسی اب، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تح -2

  عضو هئیت علمی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان -3

  دانش آموختگان بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان -4
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٢

طول ساقه و تعداد خوشه  ن یشتریب .صورت گرفت 1ds/mي و شور )د اب مورد نیازدرص 80سطح ابیاري با(%20 یرطوبت

بر روند کاهش  ds/m 8و5و3اثر شوري .اتفاق افتاده است ds/m 3و  1 يشور يها ب در تنشیبه ترتدر ابیاري کامل و 

داد که میانگین کاهش بررسی هاي انجام شده در مورد وزن برگ تر نشان .محصول بیش از رژیم هاي رطوبتی بوده است

  .درصد بوده است 45و36و 16نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  ds/m 8و5و3محصول بر اثر اعمال تنشهاي شوري 

  

  ، عملکرد ذرت ي، تنش شور یتنش رطوبت:  واژه دیکل

  

مقدمه

کمبـود نـزوالت    منابع محدود آب در کشور و واقع شدن اکثر مناطق کشور در مناطق خشـک و نیمـه خشـک و    به با توجه

جوي،استفاده صحیح و بهینه از آب آبیاري و استفاده از روشهایی همچون کم آبیاري و از طرفی دیگر توانایی بـه کـارگیري   

ایـن  . به اهدافی همچون اشتفال پایدار و خود کفا شدن کشور الزامی است یابیاز منابع آب شور و با کیفیت پایین براي دست

درصد از مشـاغل   23از محصوالت غذایی تولید شده در ایران از اراضی آبی بدست می آید و  درصد 98در حالی است که 

  .)4(لص ملی مربوط به بخش کشاورزي استدرصد از تولید ناخا 27و 

میلیون هکتار از خاکهاي ایران به حالت شور و کیفیت آب آبیاري بسیاري از اراضی لب شور و بعضا شور طبقه  25حدود 

منشا شوري در اراضی کشاورزي از آب آبیاري و برخی از اراضی از الیه هاي خاك شور و یا سنگ بستر  .ندابندي شده

خروج نمک ها از نیمرخ خاك اراضی که داراي زهکش طبیعی بوده و یا مجهز به یک شبکه . شور تحت االرضی است

ین نمکها در نیمرخ خاك مانده در آب در غیر این صورت ا. زهکش موءثر باشد هیچ گونه مشکلی پیش نخواهد آورد
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٣

افزایش غلظت نمک رشد گیاهان را کند و باالخره در شوري هاي باال تر این . آبیاري حل شده و بر غلظت آن می افزایند

  .)1(رشد متوقف می شود 

ز غلظت شوري عبارت است ا. تنش شوري یکی از عوامل مهم در محدود کردن میزان انواع محصوالت کشاورزي می باشد

بیش از حد امالح و عناصر معدنی در محلول آب یا خاك که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه شده و گیاه را در جذب 

  .)2(کندآب کافی از خاك دچار مشکل می

تمام گیاهان تا حدي از شوري عصاره اشباع را بدون این که عملکرد شان کاهش یابد تحمل می کنند که این حد را  "غالبا

محصول نیز بصورت خطی کاهش پیدا می  یتانه شوري می گویند اما از این حد به بعد با افزایش شوري عملکرد نسبآس

  .)3(و در گیاهان مقاوم کمتر است بیشترشیب این خط در گیاهان حساس . کند

-20رفی حـدود  ذرت به عنوان یک کشت استراتژیک که در تناوب زراعی جایگاه ثابتی را به خود اختصاص داده آب مصـ 

مهمتـرین محـدودیت ذرت در   .درصد در آبیـاري سـطحی را دارا اسـت     30هزار متر مکعب در هکتاربا راندمان حدود  18

آب،کـود  (شرایط اقلیمی کشور آب آبیاري می باشد، ذرت گیاهی است که به دلیل عمل کرد باال به ازاي نهاده هاي مصـرفی 

ان، دام و طیور و فراورده هاي مختلف در صنعت مورد توجه ویژه است و بـه آن  و استفاده هاي متعدد در تغذیه انس)وغیره

  )5.(سلطان غالت اطالق می شود

مقاومت ذرت با رشد : را بررسی و اعالم نمودنددر مراحل مختلف رشد ذرت  ير سطوح مختلف شوریکدال و ملک تاث

از  يشتریکاهش ب يمساو يزم در فشار اسمید کلسیبل کلرم در مقاید سدیکلر يونهای یابد بعالوه اثر سمی یش میاه افزایگ

شتر از کاهش محصول علوفه آن یب يشود بعالوه کاهش محصول دانه ذرت در اثر تنش شور یمحصول را سبب م

محصول و درصد 7، 42، 65: ب یدانه به ترتنسبی تر، محصول یگرم در ل یلیم 6000و  3000و  1500 يهایشوردر.است

   )1(درصد محصول شاهد بوده است 26، 64، 91ب یترتعلوفه به نسبی 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یت بحران آبهمایش ملی مدیر

The National Conference on Water Crisis Management

1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤

محلول خاك در  ين شوریانگیگزارش نمودند که م يتحمل ذرت نسبت به شور يداریپا یبا بررس هافمن و همکاران

mشه در طول فصل رشد تا یمحدوده ر
ds 7 /3  ش یهر واحد افزا يبه ازا بعد از آن. نمی شودباعث کاهش عملکرد

  )8(. کاهش نشان داد% 14زان یعملکرد دانه به م يشور

ل یطو: بر رشد ذرت را مورد مطالعه قرار داده و اعالم نمود یو رطوبت ياثر متقابل تنش شور) 1993کرامر ،(آرکرامر - یج

 يشه هایر یشود ول یط خاك متوقف میش غلظت آب در محیو افزا يذرت تحت تنش شور یاصل يشه هایشدن ر

  ).6(دنریگ یقرار م ير تنش شوریتحت تاث یاصل يشه هایشتر از ریب یفرع

سپرك لی اثر شوري را بر وزن خشک و جذب آب مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که تنش شـوري در هـر سـطحی،    

توسعه ریشه، تولید ماده خشک و رشد جوانه ذرت را در سطح معنی داري کاهش مـی دهـد و میـزان کـاهش بـا افـزایش       

و  4/19، 78بار به ترتیب  9و 6و 3 يدر این مطالعه وزن خشک گیاهان مورد مطالعه در فشار اسمز. شوري زیادتر می شود

   ).9(درصد وزن خشک گیاه شاهد بوده است همچنین جذب آب و مواد غذایی در شرایط تنش کاهش می یابد 4/6

داري تحمل ذرت نسبت به شوري گزارش نمودند کـه میـانگین   هافمن و همکاران در ایالت کالیفرنیاي آمریکا با بررسی پای

باعث کاهش عملکـرد نشـد امـا بـه      دسی زیمنس بر متر 7/3شوري محلول خاك در محدوده ریشه در طول فصل رشد تا 

  )7(.کاهش نشان داد% 14شوري عملکرد دانه به میزان ازاي هر واحد افزایش بیشتر 

  

  مواد و روشها 

ن ماه سال ین طرح ، در فروردیا تنش شوري بر ذرت و بررسی عملکرد آن طی اعمال کم آبیاري واجراي طرح  به منظور

 3مار و یت 16ل شامل یدر قالب فاکتورو  یکامالً تصادف يطرح آمار بصورت  گلخانهدر  SC704رقم  ،ذرت هیبرید1387

بذر و ارتفاع  6لدان و هر گلدان با تراکم عدد گ 48ط کشت شامل یمح. د ید باهنر کرمان کشت گردیتکرار در دانشگاه شه
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٥

نان از سبز شدن یدر هر گلدان به منظور اطم. متر مربع بود یسانت 600متر و مساحت دهنه کشت هر کدام یسانت 40هر گلدان 

بوته در هر  6شدن ذرت ها ، فقط  یبرگ ó 4 5د که پس از تنک کردن در مرحله یبذر اضافه کشت گرد و، د یبذر کاف

ها و امالح  يز مغذیر ریم و سایزان کود اوره و فسفات و سولفات پتاسیم. قرار گرفت  یو مورد بررس ين نگه دارگلدا

مشخص  يسه دوره و به مدت زمان ها یمحاسبات ط يک سریل بدست آمده از یه و تحلیاز خاك با توجه به تجزیمورد ن

بعد از  یدوره دوم بعد از برداشت اول، دوره سوم کود دهشدن،  یبرگ ó 4 5اهان داده شد که دوره اول بعد از یبه گ

  . اهان داده شدیبرداشت دوم محصول به گ

 8و  5، 3، 1 یکیت الکتریبا هدا يسطح شور 4در  ياریآب
m

ds
، %100بر اساس  تنش رطوبتیمقدار و  4dتا 1dبه صورت  

و به صورت  روزه 4و 3بر اساس دوره هاي ابیاري ه در مزرعه و نصب شد Aتبخیر از تشت  کالس % 40، و 60%، 80%

1s 4تاsانجام گرفت .  

 یکه طو طبق فرمول زیر  يم  به مقدار مساویسد ورم و کلرید کلسیمورد نظر از دو نمک کلر ECبه دست آوردن  يبرا

  .شدبدست آمد استفاده  یشگاه خاك شناسیشات در آزمایآزما يک سری

  .رین نمک موجود در اب و خاك هاي شور بوده و سمیت ان براي گیاهان خیلی زیاد استکلرور سدیم مهمت

(1)  0677/1 ) +EC(0016/0  =زان نمک یم
Lit

mg
  

 1شوري ( موجود  ن در آبییمورد نظر تع يها ECبه دست آوردن  ياز برایزان نمک مورد نیمبر اساس فرمول فوق 
m

ds
 

  .شد یاهان داده میحل و به گ) 

  . باشد  یر میجدول زشرح به  8و  ó 5 3 يها ECبه دست آوردن  يحل شده در آب برا يزان نمک هایم

  

  با توجه به هدایت الکتریکی زان نمک کاربرديیم -1جدول 
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٦

)ds/m(هدایت الکتریکی )  gr/20lit(کلرورسدیم  (gr/20Lit)کلرورکلسیم

3  

5

8

12/06

24/56

43/32  

12/06

24/56  

43/32

  

درجه سانتی گراد  22دماي گلخانه در .الزم به ذکر است که پس از ازمایش بافت خاك نوع ان لوم رسی تععین شده است

  .تقریبا ثابت بوده است

برگ پارامتر طول ساقه ، قطر ساقه ، وزن تر و وزن خشک  9ده و یسه برداشت چ یق طین تحقیکاشته شده در ا يها ذرت

ن سه برداشت مورد یاز ا شده يرین گیانگیممقادیر و  يریو ساقه ، مساحت برگ ، تعداد خوشه و تعداد برگ اندازه گ

  . قرار گرفت  يل آماریه و تحلیتجز

 و تهیهز اثر متقابل انها ین تنشها وانس مربوط به یه واریجداول تجز SPSSبا داشتن این اطالعات و با کمک نرم افزار

  .گرفتل قرار یه و تحلیرسم و مورد تجزExcelدرمحیط مربوطه  يانموداره

  

  نتایج و بحث 

  ي و رژیم رطوبتی بر خصوصیات گیاهتاثیر شور

به صورت محلول در اب درامده وسپس طی پدیده تفکیک ،انیون که جذب ریشه شوندابتدا باید  مواد غذایی خاك براي ان

انجام فرایند جذب خواه بصورت فعال یا غیر فعال .ب به وسیله ریشه گردندها و کاتیون ها از هم جدا شده تا قابل جذ

مستلزم ان است که غلظت این کاتیون ها و انیون ها در محلول خاك در حدي باشد که پتانسیل محلول خاك بیشتر از 

شرایطی به کمک نیروي و شیب این پتانسیل به طرف سلولها مثبت باشد در چنین پتانسیل پروتوپالسم سلولهاي ریشه بوده 
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٧

بنابراین میزان نمک و مقدار اب .اسمزي و از خالل پرده نیمه تراواي جدار سلولهاي ریشه عمل جذب انجام می شود

به سخن دیگر با .موجود در محیط ریشه دو عامل تعیین کننده درشدت جذب مواد توسط ریشه گیاه محسوب می شوند

نمک خاك ویا کم شدن رطوبت در محیط ریشه،در هر دو حال شیب پتانسیل از خاك به طرف سیتوپالسم سلول  افزایش

اب سلول جذب خاك شده و با عمل پالسمولیز منفی شده و عمل جذب مواد متوقف و در نهایت در یک جریان عکس 

  .)1(سلولهاي گیاه خشک می شود

.اعمال شده در زیر اورده شده است  طول ساقهبر روي نمونه اي از نمودارهاي تجزیه واریانس که 

َ

Univariate Analysis of Variance

Tests of Between-Subjects Effects

جدول تجزیه واریانس طول ساقه-2جدول 

Dependent Variable: طول ساقه

Source

Type III Sum 

of Squares df

Mean 

Square F Sig.

Corrected 

Model
46409.456 17 2729.968 12.648 .000

Intercept 242865.798 1 242865.798 1125.230 .000

شوري 13952.876 3 4650.959 21.549 .000

خشکی 28028.718 3 9342.906 43.287 .000

خشکی+شوري 2989.824 9 332.203 1.539 .180
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٨

تکرار 1438.038 2 719.019 3.331 .049

Error 6475.098 30 215.837

Total 295750.352 48

Corrected Total 52884.554 47

a  R Squared = .878 (Adjusted R Squared = .808)

بر میزان  0.01(sig)یعنی در سطح % 99به احتمال ) 2(تنش شوري و تنش خشکی با توجه به جدول تجزیه ي واریانس

.اثر متقابل شوري و خشکی بر طول ساقه موثر نبوده است 2دول در ضمن طبق جبوده طول ساقه موثر 

در ابیاري کامل و  با توجه به متعدد بودن پارامترها ونمودارهاي مربوطه تنها  نحوه ي تغییرات طول ساقه نسبت به  رژیم 

  .تفاده می باشنددر صورت نیاز بقیه نمودارها نیز قابل رسم و اس.شده است ارائه  دسی زیمنس بر متر 1سطح شوري 

  

y = 0.004x2 + 0.507x + 
35.31

R² = 0.950
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  1ds/mتغییرات طول ساقه بعنوان تابعی از تغییرات رطوبتی در شوري ثابت -1شکل

  

  .از دیدگاه اماري جدول میانکین مربعات پارامترهاي مورد نظر در جدول ارائه شده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یت بحران آبهمایش ملی مدیر

The National Conference on Water Crisis Management

1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩

  

  میانگین مربعات پارامترهاي اندازه گیري شده-3جدول 

بع تغییراتمن

اثر متقابل شوري و رطوبت رطوبت  شوري  پارامتر

10.517 ns 243.99** 38.119** وزن برگ تر

0.608 ns 2.616* 1.397 ns قطر ساقه 

1.16 ns 6.833** 14.722** تعداد خوشه 

0.533 ns 10.584** 8.283** وزن برگ خشک

1.706 ns 18.854** 17.687** تعداد برگ

7.652 ns 136.261** 152.255** وزن  ساقه خشک

332.203 ns 9342.609** 4650.699** طول ساقه 

189958 ns 3558.108** 6046514** وزن تر ساقه

174832 ns 1736642 ns 1750473 ns مساحت برگ

  .حاصل میگردد نتایجی 01/0  0/ 05طبق محاسبات اماري و مقایسه سطوح بدست امده با سطوح 3با توجه به جدول 

بر وزن تر و خشک برگ، تعداد خوشه و تعداد برگ ، وزن تر و خشک و طول ساقه 01/0تنش شوري و رطوبتی در سطح 

  .  معنی دار بوده و حداقل یکی از تیمارها با بقیه متفاوت است که بهترین تیمار نیز قابل تعیین می باشد

  .معنی دار بوده و شوري تاثیر معنی داري بر ان نداشته است05/0اما تنها تنش رطوبتی بر قطر ساقه در سطح 

در ضمن در هیچ مورد تاثیر متقابل تنش شوري و رطوبتی معنا دار نبوده . بر سطح برگ نیز هیچ تنشی معنی دار نبوده است

به سخن دیگر .است که دلیل ان را اینطور میتوان توجیه کرد که اثر این دو تنش بر فرایند جذب در ریشه یکسان است
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١٠

کاهش رطوبت خاك ،افزایش نسبی غلظت نمک در عصاره خاك را در پی داشته و هر دو موجبات کاهش جذب مواد 

  .توسط ریشه را فراهم و رشد ونمو اندام هاي گیاهی را به تعویق می اندازد

ع حاصل کرد میتوان از ضرایبی که براي اینکه بتوان در صورت نیاز از تاثیر تنش شوري و رطوبتی  بر پارامترهاي گیاه اطال

روابط بین پارامترها و تنش شوري یا خشکی به صورت معادله هاي درجه یک یا دو .ئه شده استفاده نمودارا4در جدول 

میتوان روند تغییرات را نسبت به   (y=ax^2+bx+c)میباشد که با استخراج ضرایب از جدول و جایگزین کردن در معادله

  .تنشها بررسی کرد

ضرایب روابط موجود بین تنش شوري و رطوبتی با پارامترها-4جدول 

تنش 

خشکی تنش شوري

a b c a b c
پارامتر

-0.0096 1.37 -22.4 0.14 -3.21 31.86 وزن برگ تر

-0.001 0.13 3.71
- - -

قطر ساقه 

-0.001 0.71 4.5 0.023 -0.55 3.4 تعداد خوشه 

-0.002 0.28 4.66 0.032 -0.56 6.04 وزن برگ خشک

-0.0018 0.2901 0.98 0.14 -1.55 12.09 تعداد برگ

-0.006 0.893 -21.807 -0.092 0.009 11.587 وزن  ساقه خشک

-0.017 3.493 -78.073 0.364 -9.208 101.21 طول ساقه 

-0.0306 4.641 91.899 0.076 -6.966 95.727 وزن تر ساقه

- - - - - -
برگ مساحت
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١١

فاکتور شوري و میزان رطوبت موجود در محیط ریشه در خاك دو پارامتر موثر بر میزان محصول ذدت بوده مکانیسم عمل 

به سخن دیگر افزایش رطوبت تا حد مشخصی براي هر گیاه موجب افزایش میزان محصول و .انها عکس یکدیگر است

کیفیت اب ابیاري از دیدگاه شوري مسئله بزرگتحقیقاتی بطور کلی اثر ().افزایش شوري موجب کاهش محصول میگرد

بررسی نتایج حاصل نشان می دهد .جهان امروز بوده ودر رابطه اب و خاك گیاه فصل مهمی را به خود اختصاص می دهد

دسی زیمنس و ابیاري 1بیشترین عملکرد در تولید وزن خشک ، تر، مساحت وتعداد برگ و همچنین قطر ساقه در شوري 

  .درصد بوده است 80

یک .دسی زیمنس بر متر بوده است 3و1همچنین بیشترین طول ساقه و تعداد خوشه در ابیاري کامل و به ترتیب در شوري 

  .بر روند کاهش محصول بیش از رژیم هاي رطوبتی بوده است (ds/m) 8و5و3مقایسه کلی نشان می دهد اثر تیمارهاي 

درصد اب قابل استفاده  40و60برگ انجام گرفت  نشان داد  که رژیم  رطوبتی  بررسی هایی که به عنوان بر روي وزن تر

درصد اب مورد نیاز را به  80در مقابل در شرایطی که فقط .درصد محصول را کاهش دادهاست 20و 14گیاه، به ترتیب 

  .درصد افزایش محصول روبرو شدیم 23طور میانگین با به  گیاه ذرت رساندیم

  :با در نظر گرفتن  شوري خاكدرصد کاهش محصول 

گیاهان براي خاك ها یشور  (yr)ازمایشگاه شوري خاك ریور ساید کالیفرنیا معادله زیر را براي محاسبه محصول نسبی

  .)1(پیشنهاد کرد

)2(         Yr=100-B(EC e-A)

A استانه شوري و،Bدر جدول ماس و هوفمن .،درصد کاهش محصول در اثر افزایش یک واحد شوریاز حد استانه میباشد

درصد تعیین =B 4/7ودرصد کاهش محصول به ازاء  افزایش هر واحد شوري برتی ذرت=A 8/1استانه بحرانی براي ذرت

براي هر تیمار رطوبتی  با در نظر گرفتن شوري خاك و درصد کاهش  در مورد وزن برگ تر  بر این مبنا.شده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یت بحران آبهمایش ملی مدیر

The National Conference on Water Crisis Management

1388دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢

y = -8.046x + 108.4
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با توجه به  .ارائه شده است  5الی  2اصله انجام و نتایج در شکل هاي و محصول حECمحصول،محاسبات همبستگی بین 

نتایج .ارائه شده است5استانه شوري درصد کاهش محصول براي رژیم هاي مختلف طبق جدول  2این منحنی ها و فرمول

  .را میتوان براي محاسبه محصول نسبی ذرت در منطقه مورد ازمایش بکار بردحاصله 

  (ds/m) 1 نسبت به تیمار شاهد (ds/m) 8و5و3که میانگین کاهش وزن برگ تر بر اثر اعمال شوري  بررسی ها نشان داد

   .درصد بوده است 45و36و16به ترتیب 

  %100میزان محصول نسبی ذرت بعنوان تابعی از تغییرات شوري خاك در رژیم رطوبتی -2شکل

  

  

  

  

  

  

%80از تغییرات شوري خاك در رژیم رطوبتی  میزان محصول نسبی ذرت بعنوان تابعی-3شکل
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  %60میزان محصول نسبی ذرت بعنوان تابعی از تغییرات شوري خاك در رژیم رطوبتی -4شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %40میزان محصول نسبی ذرت بعنوان تابعی از تغییرات شوري خاك در رژیم رطوبتی -5شکل
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١٤

  

  

  در رژیم هاي رطوبتی متفاوت(b)محصولو درصد کاهش  (a)ضریب استانه شوري-5جدول 

تنش رطوبتی 

100% 80% 60% 40% ضرایب

1.05 1.13 0.68 0.1 a (استانه شوري)

8.04 5.12 4.49 8.68 )bازاء افزایش هر واحد شوريبه  درصد کاهش محصول(

  

شنهادات یو پ يریجه گینت

شوري وتنش اثر معنی داري بر عملکرد .حاصل شد 1ds/mشوري درصد و80در این ازمایش بیشترین عملکرد در ابیاري 

هدف به دست آوردن  ، منطقه در ق اگرین تحقیا یج به دست آمده در طیبا توجه به نتا .گیاه به جز مساحت برگ داشت

و  یاز آبیدرصد ن 80اه در سطح یگ یاز آبین نیبه صورت تام ياریتواند با اعمال آب یزان محصول خوشه باشد مین میشتریب

زان محصول را به دست آورد و اگر هدف از زراعت به دست آوردن ین میشتریب دسی زیمنس بر متر 1آب  يز شورین

دسی  3 یعنیشتر یب يبا شور یول یتوان با اعمال همان درصد تنش آب یدام ها باشد م يبرا یزان علوفه مصرفین میشتریب

  .ن هدف را دنبال کرد یا زیمنس بر متر

گزارش  1.7ds/mاین استانه را تعیین شد در حالیکه ماس و هوفمان  0.9ین استانه شوري براي کاهش محصول میانگ

  .ماس و هوفمن تشخیص داده شد 7.4در مقابل 6.8کاهش محصول ذرت در ازاء افزایش هر واحد شوري   .نموده اند

منابع و مآخذ
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١٥

  .654- 31:641.مجله علوم کشاورزي ایران.بر عملکرد ذرت اثر تنش شورري و رطوبتی.1379.،وفرداد،ح.ر.امداد،م-1

جهاد دانشگاهی تهران. شوري و اثرات آن در خاك و گیاه.1369.جعفري ،م-2

  ).ع(انتشارات دانشگاه امام رضا.رابطه اب و خاك وگیاه.1385.علیزاده، ا-3

  ).ع(انتشارات دانشگاه امام رضا.طراحی سیستمهاي ابیاري.1384.ا زاده،یعل-4

گزارش نهایی طرح برسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ذرت به عنوان . 1379نور محمدي ، سعید،  -5

تحقیقات کشاورزي لرستان مرکز. کشت دوم      

6-cramer g.r 1993 handbook of plant and crop stress ch.22: 51-55

7- Hoffman,  G.J.E.V. mass , T.L. prichard and j. L . meyer. 1983. salt to lerance of corn in the 

sacramento – san        Joaquin Delta of call fornia. Irrig. Sci. 4:31-447

8-mass.e.v.g.j.hoffman.1977 crop salt tolerance-current assessment irrig &drainage div130:115-134

9-pessarakli.n.1989 dry matter yiled.nitrogen absorption and water uptake by sweet-corn under salt 

stress.j.plat nutry,12(3):279-290
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بررسی تاثير  تنش شوري و رطوبتی و اثر متقابل انها بر اجزاءو عملکردگياه ذرت هیبرید سینگل کراس 704

محمد جعفر قسوری جهرمی
، فردین بوستانی
، عباس رضايي
، حجت کاميابي
، رامين منصوری4، محمد رضا محمدی4 

چکيده


آزمایشی در سال 1387 به منظور بررسی تنش شوری و رطوبتی بر  عملکرد ذرت هيبريد سينگل کراس 704 با تراکم 6 بوته در گلدان در شرايط آزمايشگاهي اجرا شد. اين تحقيق به صورت  طرح آماري کاملاً تصادفي در قالب فاکتوريل شامل 16 تيمار و 3 تکرار اجرا شد. تنش آبي به صورت اعمال ابیاری به میزان  40 ، 60 ، 80 و 100 درصد اب مورد نیاز که با توجه به میزان تبخيراز تشت کلاس A در مزرعه بدست امد و همچنین  بر اساس دوره های 3 و 4 روزه انجام پذیرفت. شوري نيز در 4 سطح با هدایت الکتریکی 1(شاهد) ، 3 ، 5  و 8 دسی زیمنس بر متر توسط نمکهای کلرور سدیم وکلرور کلسییم در آب آبياري اعمال گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد اعمال تنش شوري با احتمال 99% يعني در سطح 01/0 بر پارامترهاي تعداد خوشه وبرگ، مساحت برگ،طول ساقه، وزن تر برگ و ساقه و همچنین وزن خشک ساقه و برگ معنی دار بوده و باعث کاهش محصول گردیده اما بر قطر ساقه معنی دار نبوده است. تنش خشکي نيز در سطح 0/01 بر همه پارامترهاي اندازه گيري شده به غير از مساحت برگ موثر واقع گرديده است. در حاليکه تاثير متقابل شوري و خشکي بر عملکرد چندان معني دار نبود. بيشترين عملکرد در توليد وزن خشک و تر و مساحت و تعداد برگ در تيمار با تخليه رطوبتي 20%(سطح ابیاری با80 درصد اب مورد نیاز) و شوری 1ds/mصورت گرفت . بيشترين  طول ساقه و تعداد خوشه در ابیاری کامل و به ترتيب در تنش هاي شوري 1 و 3 ds/mاتفاق افتاده است .اثر شوری 3و5و8 ds/m بر روند کاهش محصول بیش از رژیم های رطوبتی بوده است.بررسی های انجام شده در مورد وزن برگ تر نشان داد که میانگین کاهش محصول بر اثر اعمال تنشهای شوری 3و5و8 ds/m نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 16و 36و45 درصد بوده است.

کليد واژه : تنش رطوبتي ، تنش شوري ، عملکرد ذرت

مقدمه

با توجه به منابع محدود آب در کشور و واقع شدن اکثر مناطق کشور در مناطق خشک و نیمه خشک و کمبود نزولات جوی،استفاده صحیح و بهینه از آب آبیاری و استفاده از روشهایی همچون کم آبیاری و از طرفی دیگر توانایی به کارگیری از منابع آب شور و با کیفیت پایین برای دستیابی به اهدافی همچون اشتفال پایدار و خود کفا شدن کشور الزامی است. این در حالی است که 98 درصد از محصولات غذایی تولید شده در ایران از اراضی آبی بدست می آید و 23 درصد از مشاغل و 27 درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش کشاورزی است(4).

حدود 25 میلیون هکتار از خاکهای ایران به حالت شور و کیفیت آب آبیاری بسیاری از اراضی لب شور و بعضا شور طبقه بندی شده اند. منشا شوری در اراضی کشاورزی از آب آبیاری و برخی از اراضی از لایه های خاک شور و یا سنگ بستر شور تحت الارضی است. خروج نمک ها از نیمرخ خاک اراضی که دارای زهکش طبیعی بوده و یا مجهز به یک شبکه زهکش موءثر باشد هیچ گونه مشکلی پیش نخواهد آورد. در غیر این صورت این نمکها در نیمرخ خاک مانده در آب آبیاری حل شده و بر غلظت آن می افزایند. افزایش غلظت نمک رشد گیاهان را کند و بالاخره در شوری های بالا تر این رشد متوقف می شود (1).

تنش شوری یکی از عوامل مهم در محدود کردن میزان انواع محصولات کشاورزی می باشد. شوری عبارت است از غلظت بیش از حد املاح و عناصر معدنی در محلول آب یا خاک که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه شده و گیاه را در جذب آب کافی از خاک دچار مشکل میکند(2).

غالبا" تمام گياهان تا حدي از شوري عصاره اشباع را بدون اين که عملکرد شان کاهش يابد تحمل مي کنند که اين حد را آستانه شوري مي گويند اما از اين حد به بعد با افزايش شوري عملکرد نسبي محصول نيز بصورت خطي کاهش پيدا مي کند. شيب اين خط در گياهان حساس بيشترو در گياهان مقاوم کمتر است (3).

ذرت به عنوان یک کشت استراتژیک که در تناوب زراعی جایگاه ثابتی را به خود اختصاص داده آب مصرفی حدود 20-18 هزار متر مکعب در هکتاربا راندمان حدود 30 درصد در آبیاری سطحی را دارا است .مهمترین محدودیت ذرت در شرایط اقلیمی کشور آب آبیاری می باشد، ذرت گیاهی است که به دلیل عمل کرد بالا به ازای نهاده های مصرفی(آب،کود وغیره)و استفاده های متعدد در تغذیه انسان، دام و طیور و فراورده های مختلف در صنعت مورد توجه ویژه است و به آن سلطان غلات اطلاق می شود.(5)


کدلا و ملک تاثير سطوح مختلف شوري در مراحل مختلف رشد ذرت را بررسی و اعلام نمودند: مقاومت ذرت با رشد گياه افزايش مي يابد بعلاوه اثر سمي يونهاي کلريد سديم در مقابل کلريد کلسيم در فشار اسمزي مساوي کاهش بيشتري از محصول را سبب مي شود بعلاوه کاهش محصول دانه ذرت در اثر تنش شوري بيشتر از کاهش محصول علوفه آن است.درشوريهای 1500 و 3000 و 6000 ميلي گرم در ليتر، محصول نسبی دانه به ترتيب : 65، 42، 7 درصدو محصول نسبی علوفه به ترتيب 91، 64، 26 درصد محصول شاهد بوده است(1) 

هافمن و همکاران با بررسي پايداري تحمل ذرت نسبت به شوري گزارش نمودند که ميانگين شوري محلول خاک در محدوده ريشه در طول فصل رشد تا 

y = -5.121x + 105.7R² = 0.9160204060801001200246810̶Βδϧ�ϝϮμΤϣ���Ec


d2


 7/ 3 باعث کاهش عملکرد نمی شود. بعد از آن به ازاي هر واحد افزايش شوري عملکرد دانه به ميزان 14% کاهش نشان داد. (8)

جي - آرکرامر(کرامر ،1993) اثر متقابل تنش شوري و رطوبتي بر رشد ذرت را مورد مطالعه قرار داده و اعلام نمود: طويل شدن ريشه هاي اصلي ذرت تحت تنش شوري و افزايش غلظت آب در محيط خاک متوقف مي شود ولي ريشه هاي فرعي بيشتر از ريشه هاي اصلي تحت تاثير تنش شوري قرار مي گيرند(6).

سپرک لی اثر شوری را بر وزن خشک و جذب آب مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که تنش شوری در هر سطحی، توسعه ریشه، تولید ماده خشک و رشد جوانه ذرت را در سطح معنی داری کاهش می دهد و میزان کاهش با افزایش شوری زیادتر می شود. در این مطالعه وزن خشک گیاهان مورد مطالعه در فشار اسمزی 3 و6 و9 بار به ترتیب 78، 4/19 و 4/6 درصد وزن خشک گیاه شاهد بوده است همچنین جذب آب و مواد غذایی در شرایط تنش کاهش می یابد(9). 


هافمن و همکاران در ایالت کالیفرنیای آمریکا با بررسی پایداری تحمل ذرت نسبت به شوری گزارش نمودند که میانگین شوری محلول خاک در محدوده ریشه در طول فصل رشد تا 7/3 دسی زیمنس بر متر باعث کاهش عملکرد نشد اما به ازای هر واحد افزایش بیشتر شوری عملکرد دانه به میزان 14% کاهش نشان داد.(7)

 مواد و روشها

به منظور اجراي طرح کم آبياري و اعمال تنش شوري بر ذرت و بررسي عملکرد آن طي اين طرح ، در فروردين ماه سال 1387،ذرت هیبرید رقم SC704 در گلخانه بصورت  طرح آماري کاملاً تصادفي و در قالب فاکتوريل شامل 16 تيمار و 3 تکرار در دانشگاه شهيد باهنر کرمان کشت گرديد . محيط کشت شامل 48 عدد گلدان و هر گلدان با تراکم 6 بذر و ارتفاع هر گلدان 40 سانتيمتر و مساحت دهنه کشت هر کدام 600 سانتيمتر مربع بود . در هر گلدان به منظور اطمينان از سبز شدن بذر کافي ، دو بذر اضافه کشت گرديد که پس از تنک کردن در مرحله 5 – 4 برگي شدن ذرت ها ، فقط 6 بوته در هر گلدان نگه داري و مورد بررسي قرار گرفت . ميزان کود اوره و فسفات و سولفات پتاسيم و ساير ريز مغذي ها و املاح مورد نياز خاک با توجه به تجزيه و تحليل بدست آمده از يک سري محاسبات طي سه دوره و به مدت زمان هاي مشخص به گياهان داده شد که دوره اول بعد از 5 – 4 برگي شدن، دوره دوم بعد از برداشت اول، دوره سوم کود دهي بعد از برداشت دوم محصول به گياهان داده شد. 

آبياري در 4 سطح شوري با هدايت الکتريکي 1 ،3 ،5 و 8 

m


ds


 به صورت 1dتا 4d و مقدار تنش رطوبتی بر اساس 100%، 80%، 60%، و 40% تبخير از تشت  کلاس A نصب شده در مزرعه و بر اساس دوره های ابیاری 3و 4 روزه و به صورت  1sتا 4sانجام گرفت. 


براي به دست آوردن EC مورد نظر از دو نمک کلريد کلسيم و کلرور سديم  به مقدار مساوي و طبق فرمول زير که طي يک سري آزمايشات در آزمايشگاه خاک شناسي بدست آمد استفاده شد.

کلرور سدیم مهمترین نمک موجود در اب و خاک های شور بوده و سمیت ان برای گیاهان خیلی زیاد است.


(1)
0677/1 + (EC)0016/0 = ميزان نمک 

Lit


mg




بر اساس فرمول فوق ميزان نمک مورد نياز براي به دست آوردن EC هاي مورد نظر تعيين در آب موجود ( شوری 1 

m


ds


 ) حل و به گياهان داده مي شد.


ميزان نمک هاي حل شده در آب براي به دست آوردن EC هاي 3 – 5 و 8 به شرح جدول زير مي باشد . 

جدول 1- ميزان نمک کاربردی با توجه به هدایت الکتریکی

		هدايت الکتريکی(ds/m)

		کلرورسديم (gr/20lit ) 

		 (gr/20Lit)کلرورکلسيم



		3

5


8

		12/06


24/56


43/32

		12/06


24/56

43/32







لازم به ذکر است که پس از ازمایش بافت خاک نوع ان لوم رسی تععین شده است.دمای گلخانه در 22 درجه سانتی گراد تقریبا ثابت بوده است.

ذرت هاي کاشته شده در اين تحقيق طي سه برداشت چيده و 9 پارامتر طول ساقه ، قطر ساقه ، وزن تر و وزن خشک برگ و ساقه ، مساحت برگ ، تعداد خوشه و تعداد برگ اندازه گيري و مقادير ميانگين گيري شده از اين سه برداشت مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت . 

با داشتن اين اطلاعات و با کمک نرم افزارSPSS جداول تجزيه واريانس مربوط به تنشها و نيز اثر متقابل انها تهيه و نمودارهاي مربوطه درمحيط Excelرسم و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج و بحث 


تاثیر شوری و رژیم رطوبتی بر خصوصیات گیاه

مواد غذایی خاک برای ان که جذب ریشه شوندابتدا باید به صورت محلول در اب درامده وسپس طی پدیده تفکیک ،انیون ها و کاتیون ها از هم جدا شده تا قابل جذب به وسیله ریشه گردند.انجام فرایند جذب خواه بصورت فعال یا غیر فعال مستلزم ان است که غلظت این کاتیون ها و انیون ها در محلول خاک در حدی باشد که پتانسیل محلول خاک بیشتر از پتانسیل پروتوپلاسم سلولهای ریشه بوده و شیب این پتانسیل به طرف سلولها مثبت باشد در چنین شرایطی به کمک نیروی اسمزی و از خلال پرده نیمه تراوای جدار سلولهای ریشه عمل جذب انجام می شود.بنابراین میزان نمک و مقدار اب موجود در محیط ریشه دو عامل تعیین کننده درشدت جذب مواد توسط ریشه گیاه محسوب می شوند.به سخن دیگر با افزایش نمک خاک ویا کم شدن رطوبت در محیط ریشه،در هر دو حال شیب پتانسیل از خاک به طرف سیتوپلاسم سلول منفی شده و عمل جذب مواد متوقف و در نهایت در یک جریان عکس اب سلول جذب خاک شده و با عمل پلاسمولیز سلولهای گیاه خشک می شود(1).

نمونه اي از نمودارهاي تجزيه واريانس که بر روي طول ساقه اعمال شده در زیر اورده شده است .

َ

Univariate Analysis of Variance

Tests of Between-Subjects Effects

جدول 2-جدول تجزیه واریانس طول ساقه

Dependent Variable: طول ساقه

		Source

		Type III Sum of Squares

		df

		Mean Square

		F

		Sig.



		Corrected Model

		46409.456

		17

		2729.968

		12.648

		.000



		Intercept

		242865.798

		1

		242865.798

		1125.230

		.000



		شوری

		13952.876

		3

		4650.959

		21.549

		.000



		خشکی

		28028.718

		3

		9342.906

		43.287

		.000



		شوری+خشکی

		2989.824

		9

		332.203

		1.539

		.180



		تکرار

		1438.038

		2

		719.019

		3.331

		.049



		Error

		6475.098

		30

		215.837

		 

		 



		Total

		295750.352

		48

		 

		 

		 



		Corrected Total

		52884.554

		47

		 

		 

		 





a  R Squared = .878 (Adjusted R Squared = .808)



تنش شوری و تنش خشکی با توجه به جدول تجزیه ی واریانس(2) به احتمال 99% یعنی در سطح (sig)0.01 بر میزان طول ساقه موثر بوده در ضمن طبق جدول 2 اثر متقابل شوری و خشکی بر طول ساقه موثر نبوده است.

با توجه به متعدد بودن پارامترها ونمودارهای مربوطه تنها  نحوه ی تغییرات طول ساقه نسبت به  رژیم  ابیاری کامل و در سطح شوری 1 دسی زیمنس بر متر  ارائه شده است.در صورت نیاز بقیه نمودارها نیز قابل رسم و استفاده می باشند.



y = 0.004x


2


+ 0.507x + 35.31


R² = 0.950


020406080100120140050100150ϪϗΎγ�ϝϮσ̶Α�ζϨΗ


s1
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شکل1-تغییرات طول ساقه بعنوان تابعی از تغییرات رطوبتی در شوری ثابت 1ds/m

از دیدگاه اماری جدول میانکین مربعات پارامترهای مورد نظر در جدول ارائه شده است.

جدول 3-میانگین مربعات پارامترهای اندازه گیری شده

		 

		 

		 



		

		منبع تغییرات

		

		



		اثر متقابل شوری و رطوبت

		رطوبت 

		شوری 

		پارامتر



		10.517 ns

		243.99**

		38.119**

		وزن برگ تر



		0.608 ns

		2.616*

		1.397 ns

		قطر ساقه 



		1.16 ns

		6.833**

		14.722**

		تعداد خوشه 



		0.533 ns

		10.584**

		8.283**

		وزن برگ خشک



		1.706 ns

		18.854**

		17.687**

		تعداد برگ



		7.652 ns

		136.261**

		152.255**

		وزن  ساقه خشک



		332.203 ns

		9342.609**

		4650.699**

		طول ساقه 



		189958 ns

		3558.108**

		6046514**

		وزن تر ساقه



		174832 ns

		1736642 ns

		1750473 ns

		مساحت برگ





با توجه به جدول 3طبق محاسبات اماری و مقایسه سطوح بدست امده با سطوح 05/ 0  01/0  نتایجی حاصل میگردد.

تنش شوری و رطوبتی در سطح 01/0 بر وزن تر و خشک برگ، تعداد خوشه و تعداد برگ ، وزن تر و خشک و طول ساقه معنی دار بوده و حداقل یکی از تیمارها با بقیه متفاوت است که بهترین تیمار نیز قابل تعیین می باشد.  

اما تنها تنش رطوبتی بر قطر ساقه در سطح 05/0 معنی دار بوده و شوری تاثیر معنی داری بر ان نداشته است.

بر سطح برگ نیز هیچ تنشی معنی دار نبوده است. در ضمن در هیچ مورد تاثیر متقابل تنش شوری و رطوبتی معنا دار نبوده است که دلیل ان را اینطور میتوان توجیه کرد که اثر این دو تنش بر فرایند جذب در ریشه یکسان است.به سخن دیگر کاهش رطوبت خاک ،افزایش نسبی غلظت نمک در عصاره خاک را در پی داشته و هر دو موجبات کاهش جذب مواد توسط ریشه را فراهم و رشد ونمو اندام های گیاهی را به تعویق می اندازد.

برای اینکه بتوان در صورت نیاز از تاثیر تنش شوری و رطوبتی  بر پارامترهای گیاه اطلاع حاصل کرد میتوان از ضرایبی که در جدول 4ارائه شده استفاده نمود.روابط بین پارامترها و تنش شوری یا خشکی به صورت معادله های درجه یک یا دو میباشد که با استخراج ضرایب از جدول و جایگزین کردن در معادله(y=ax^2+bx+c)  میتوان روند تغییرات را نسبت به تنشها بررسی کرد.

جدول 4-ضرایب روابط موجود بین تنش شوری و رطوبتی با پارامترها

		 

		تنش خشکی

		 

		 

		تنش شوری

		 

		 



		a

		b

		c

		a

		b

		c

		پارامتر



		-0.0096

		1.37

		-22.4

		0.14

		-3.21

		31.86

		وزن برگ تر



		-0.001

		0.13

		3.71

		-

		-

		-

		قطر ساقه 



		-0.001

		0.71

		4.5

		0.023

		-0.55

		3.4

		تعداد خوشه 



		-0.002

		0.28

		4.66

		0.032

		-0.56

		6.04

		وزن برگ خشک



		-0.0018

		0.2901

		0.98

		0.14

		-1.55

		12.09

		تعداد برگ



		-0.006

		0.893

		-21.807

		-0.092

		0.009

		11.587

		وزن  ساقه خشک



		-0.017

		3.493

		-78.073

		0.364

		-9.208

		101.21

		طول ساقه 



		-0.0306

		4.641

		91.899

		0.076

		-6.966

		95.727

		وزن تر ساقه



		-

		-

		-

		-

		-

		-

		مساحت برگ





فاکتور شوری و میزان رطوبت موجود در محیط ریشه در خاک دو پارامتر موثر بر میزان محصول ذدت بوده مکانیسم عمل انها عکس یکدیگر است.به سخن دیگر افزایش رطوبت تا حد مشخصی برای هر گیاه موجب افزایش میزان محصول و افزایش شوری موجب کاهش محصول میگرد().بطور کلی اثر کیفیت اب ابیاری از دیدگاه شوری مسئله بزرگتحقیقاتی جهان امروز بوده ودر رابطه اب و خاک گیاه فصل مهمی را به خود اختصاص می دهد.بررسی نتایج حاصل نشان می دهد بیشترین عملکرد در تولید وزن خشک ، تر، مساحت وتعداد برگ و همچنین قطر ساقه در شوری 1دسی زیمنس و ابیاری 80 درصد بوده است.


همچنین بیشترین طول ساقه و تعداد خوشه در ابیاری کامل و به ترتیب در شوری 1و3 دسی زیمنس بر متر بوده است.یک مقایسه کلی نشان می دهد اثر تیمارهای 3و5و8 (ds/m) بر روند کاهش محصول بیش از رژیم های رطوبتی بوده است.


بررسی هایی که به عنوان بر روی وزن تر برگ انجام گرفت  نشان داد  که رژیم  رطوبتی 60و40 درصد اب قابل استفاده گیاه، به ترتیب 14 و20 درصد محصول را کاهش دادهاست.در مقابل در شرایطی که فقط 80 درصد اب مورد نیاز را به گیاه ذرت رساندیم به طور میانگین با 23 درصد افزایش محصول روبرو شدیم.

درصد کاهش محصول با در نظر گرفتن  شوری خاک:

ازمایشگاه شوری خاک ریور ساید کالیفرنیا معادله زیر را برای محاسبه محصول نسبی(yr) گیاهان برای خاک ها یشور پیشنهاد کرد(1).


(2)
         Yr=100-B(EC e-A)


A،استانه شوری و B،درصد کاهش محصول در اثر افزایش یک واحد شوریاز حد استانه میباشد.در جدول ماس و هوفمن استانه بحرانی برای ذرت8/1 A=ودرصد کاهش محصول به ازاء  افزایش هر واحد شوری برتی ذرت4/7 B=درصد تعیین شده است.بر این مبنا  در مورد وزن برگ تر برای هر تیمار رطوبتی  با در نظر گرفتن شوری خاک و درصد کاهش محصول،محاسبات همبستگی بین ECو محصول حاصله انجام و نتایج در شکل های 2 الی 5 ارائه شده است .با توجه به  این منحنی ها و فرمول2 استانه شوری درصد کاهش محصول برای رژیم های مختلف طبق جدول 5ارائه شده است.نتایج حاصله را میتوان برای محاسبه محصول نسبی ذرت در منطقه مورد ازمایش بکار برد.


بررسی ها نشان داد که میانگین کاهش وزن برگ تر بر اثر اعمال شوری 3و5و8 (ds/m) نسبت به تیمار شاهد 1 (ds/m)  به ترتیب 16و36و45 درصد بوده است. 

d3


y = -4.486x + 103.07


R2 = 0.9249
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شکل2-میزان محصول نسبی ذرت بعنوان تابعی از تغییرات شوری خاک در رژیم رطوبتی 100%

d4


y = -8.6822x + 99.15


R2 = 0.8757
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شکل3-میزان محصول نسبی ذرت بعنوان تابعی از تغییرات شوری خاک در رژیم رطوبتی 80%

y = -8.046x + 108.4R² = 0.9740204060801001200246810̶Βδϧ�ϝϮμΤϣ���Ec


d1




شکل4-میزان محصول نسبی ذرت بعنوان تابعی از تغییرات شوری خاک در رژیم رطوبتی 60%




شکل5-میزان محصول نسبی ذرت بعنوان تابعی از تغییرات شوری خاک در رژیم رطوبتی 40%


جدول 5-ضریب استانه شوری(a) و درصد کاهش محصول(b)در رژیم های رطوبتی متفاوت

		 

		 

		تنش رطوبتی 

		 

		 



		100%

		80%

		60%

		40%

		ضرایب



		1.05

		1.13

		0.68

		0.1

		a (استانه شوری)



		8.04

		5.12

		4.49

		8.68

		)bدرصد کاهش محصول  به ازاء افزایش هر واحد شوری(





نتيجه گيري و پيشنهادات 

در این ازمایش بیشترین عملکرد در ابیاری 80درصد وشوری 1ds/m حاصل شد.شوری وتنش اثر معنی داری بر عملکرد گیاه به جز مساحت برگ داشت. با توجه به نتايج به دست آمده در طي اين تحقيق اگر در منطقه،  هدف به دست آوردن بيشترين ميزان محصول خوشه باشد مي تواند با اعمال آبياري به صورت تامين نياز آبي گياه در سطح 80 درصد نياز آبي و نيز شوري آب 1 دسی زیمنس بر متر بيشترين ميزان محصول را به دست آورد و اگر هدف از زراعت به دست آوردن بيشترين ميزان علوفه مصرفي براي دام ها باشد مي توان با اعمال همان درصد تنش آبي ولي با شوري بيشتر يعني 3 دسی زیمنس بر متر اين هدف را دنبال کرد .

میانگین استانه شوری برای کاهش محصول 0.9 تعیین شد در حالیکه ماس و هوفمان این استانه را 1.7ds/m گزارش نموده اند.کاهش محصول ذرت در ازاء افزایش هر واحد شوری   6.8در مقابل 7.4 ماس و هوفمن تشخیص داده شد.
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