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 چكیده

ی و کیفی منابع آب موجب شده  که امروزه استفاده از منابع آب شور در بخش کشاورزی امری ضروری باشد. مکاهش ک

زیمنس بر متر طی یک دسی 7و  5/4، 2ز به منظور بررسی آبیاری با آب شور در سه سطح این تحقیق در دانشگاه شهید چمران اهوا

فصل زراعی برای ذرت بهاره )رقم مبین( در مقیاس الیسیمتری انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که آبیاری با آب شور از یک 

زیمنس بر مترر،  دسی 7به  2با با افزایش شوری از طرف سبب افزایش زهاب خروجی و ذخیره رطوبتی خاک شد و از طرف دیگر 

 باشد.درصد کاهش یافت. افزایش غلظت امالح در خاک و فشار اسمزی از دالیل اصلی این امر می 2/25تعرق  -تبخیر

 تعرق، ذرت، زهاب -آب شور، تبخیر ها: كلید واژه

 

 مقدمه  -1

ها و حیوانات اسرت  ترین منبع تولید غذا برای انسانمهمپس از گندم و برنج و  ای دنیاغلهمهم ذرت، سومین گیاه 

میلیرون هکترار از اراضری دنیرا تحرت       161طرور متوسرط،   شود. سالیانه بهها بیش از دیگر گیاهان کاشته میو در اکثر کشور

هرای  سرا  در ایرران نیرز کشرت ذرت در     [.1شود ]ای تولید میمیلیون تن ذرت دانه 717گیرد و حدود کشت ذرت قرار می

کاهش کمی و کیفی منابع  باشد.های غالب در استان خوزستان میای که ذرت یکی از کشتاخیر توسعه یافته است به گونه

شیرین در منطقه موجب شده تا بسیاری از پژوهشگران به سمت استفاده از منابع نامتعارف همچرون آب شرور معطروف    آب 

ی سطحی و زیرزمینی شور و نیمه شور در اسرتان خورزسرتان وجرود دارد کره     هاکرده است. هم اکنون منابع بزرگی از آب

تاکنون در زمینه ترثییر آبیراری برا آب شرور برر عملکررد ذرت        [.2احتماال در آینده از آنها برای آبیاری استفاده خواهد شد]

ی با آب شرور گرزارج جرامعی    تعرق ذرت در شرایط آبیار -کنون در زمینه برآورد تبخیراتحقیقات زیادی انجام شده اما ت

بررسری   شود.ارج میزارائه نگردیده است. البته برای سایر محصوالت در شرایط شوری مطالعاتی انجام شده که در ادامه گ
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 مترر  برر  زیمرنس ¬دسری  12 و 7 شروری تعرق نها  خرما در شرایط شوری نشان داد که آبیاری برا آب دارای   -میزان تبخیر

[. 3]شرد  مترر  برر  زیمرنس ¬دسی 5/2 شوری دارای آب با آبیاری در آن مقداربه  نسبت تعرق -رتبخیدار معنیسبب کاهش 

 شررایط  تحرت  کشرت  فصرل  کل در سورگوم تعرق و تبخیر مجموع ،(1334) زاده توراج و کاراندیش های¬یافته براساس

 5/1 شروری  دارای آب برا  کره  شراهد  تیمرار  بره  نسربت  مترر  برر  زیمرنس ¬دسری  6 الکتریکری  هدایت با شور آب از استفاده

 مطالعرات  در. [4] یافرت ( درصد 3/12) داری¬معنی کاهش درصد پنج احتما  سطح در شد، آبیاری متر بر زیمنس¬دسی

 پری  در را تعررق  و تبخیرر  میرزان  کراهش  شرور،  آب برا  پسرته  درختان آبیاری که شد گزارج نیز( 2114) همکاران و ساندن

 بره  تعررق  و تبخیرر  مجمروع  متر، بر زیمنس¬دسی 12 و 7 ،4 به 5/1 از بیاریآ آب شوری افزایش با که طوری¬به داشت،

 آب برا  شده آبیاری مرکبات درختان در تعرق و تبخیر زانمی همچنین. [5]شد شاهد تیمار درصد 46 و 53 ،66 معاد  ترتیب

 23 مترر  برر  یمرنس ز¬دسری  1 الکتریکری  هردایت  برا  شور آب به نسبت متر بر زیمنس¬دسی 6/7 الکتریکی هدایت با شور

شرایط  تحته نیاز آبی ذرت زمیناهمیت کشت ذرت در استان خوزستان و نبود مطالعات کامل در  .[6] یافت کاهش درصد

تعررق ذرت بهراره در اسرتان     -بررسی ترثییر آبیراری برا آب شرور برر تبخیرر       با هدف اصلی شوری موجب شد تا این تحقیق

 انجام شود.خوزستان 

 مواد و روشها -2

 کشرت . شرد  انجرام  اهرواز  چمرران  شرهید  دانشگاه کشاورزی دانشکده دو شماره آزمایشی مزرعه در پژوهش نای

 در برداشرت  عملیرات  و شرد  انجام متر 2/1 طو  و متر 7/1 قطر به اتیلنی پلی های¬الیسیمتر در 1333 اسفندماه13 در ذرت

کامل تصادفی با سه تکررار انجرام شرد. سرطوح     های تحقیق حاضر در قالب طرح بلوک. گرفت صورت 1334 خردادماه 25

 دسری  5/4 شروری : S2 مترر،  برر  زیمنس دسی 2 شوری متوسط با کارون رودخانه آب: S1شوری آب آبیاری شامل 

 برا  شراهد  تیمرار  آبری  نیراز  محاسربه  اسراس  برر  آبیاری عمق. بود متر بر زیمنس دسی 7 شوری: S3 و متر بر زیمنس

 حراوی  الیسریمتر  عدد سه منظور، همین به. گردید تعیین چمن الیسیمتر تعرق - بخیرت روزانه های¬داده از استفاده

 ارتفراع  بره  و شده سبز ذرت کشت از قبل مدتی الیسیمترها این. شد داده قرار ها¬الیسیمتر بقیه کنار در چمن گیاه

 حالرت  ایرن  در. ودبر  چمرن  از پوشریده  همگن و یکنواخت طور به الیسیمترها سطح و رسیدند سانتیمتری 11 حدود

 برا  چمرن،  تعررق  - تبخیر گیری¬اندازه از پس. است (ETo) پتانسیل تعرق -تبخیر معرف چمن گیاه تعرق -تبخیر

 1 رابطره  از را (ETc) ذرت گیراه  پتانسل تعرق - تبخیر توان¬می رشد از مرحله هر در ذرت گیاهی ضریب داشتن

 :کرد محاسبه

0ETKcETc                                                                                                        (1)  

: Kc و( روز در میلیمترر ) ذرت تعررق  - تبخیرر : ETc ،(روز در میلیمتر) مرجع گیاه تعرق -تبخیر: ETo، 1در رابطه 

 کمبرود  و ترنش  کمترین دچار گیاه تا شد یآبیار یکبار روز دو هر چمن گیاه. باشد می( بعد بدون) گیاهی ضریب

 .شد محاسبه 2 رابطه از آبیاری خالص نیاز مؤیر، باران مقدار گرفتن نظر در با نهایت در .نگردد آبی

PeffETcIRreq                                                                                               (2)  
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 و( آبیاری دور در میلیمتر) گیاه واقعی تعرق - تبخیر: ETc ،(آبیاری دور در میلیمتر) آبیاری آب خالص نیاز: (، 2ه )در رابط

Peff  :گیاه واقعی تعرق - تبخیر مقدار .است( آبیاری دور در میلیمتر) مؤیر باران (ETa )رابطره  از از استفاده با تیمار هر در 

 :گردید محاسبه زیر شرح به رطوبت بیالن

SCRDPROPIETa                                                                                    (3)  

 عمقری  نفروذ : DP ،(میلیمتر) سطحی رواناب: RO ،(میلیمتر) بارندگی مقدار: P،(میلیمتر) آبیاری آب مقدار: (، 3در رابطه )

( میلیمترر ) رشرد  دوره طرو   در خاک رطوبت تغییرات: ∆Sو( میلیمتر) زیرزمینی آب زا صعودی آب حجم: CR ،(میلیمتر)

 آب از صرعودی  آب و سرطحی  روانراب  گردیرد،  اجررا  الیسیمتر شده کنتر  محیط در پژوهش این اینکه به نظر. باشد¬می

 توقر   و آبیراری  هرر  از پس. یدگرد دریافت منطقه، هواشناسی ایستگاه از نیز بارندگی مقادیر. است صفر با برابر زیرزمینی

 زهراب  حجرم  معراد   کره  هرا ¬الیسریمتر  خروجری  در شرده  تعبیره  مخرازن  در شرده  آوری¬جمع آب حجم زهاب، خروج

 اعمراق  از ذرت برداشرت  از پرس  و کشرت  از قبرل  نیرز  خاک رطوبتی تغییرات تعیین منظور به. شد گیری اندازه باشد،¬می

 ایرن  بره . باشرد ¬مری ∆S بیرانگر  فصرل  انتهای و ابتدا در خاک رطوبت تفاضل .شد برداری¬نمونه الیسیمترها کلیه مختل 

 ذکرر  بره  الزم. شرد  بررآورد  مختل  های¬تیمار در( ETa) گیاه واقعی تعرق -تبخیر همان یا باال معادله مجهو  تنها ترتیب

 کوچرک  و چمرن  آبیراری  هکوترا  دور دلیرل  به که تفاوت این با گردید محاسبه 5 رابطه از نیز چمن تعرق – تبخیر که است

 خروجری،  زهراب  و بارنردگی  آبیراری،  آب حجرم  داشتن با و صرفنظر آن گیری¬اندازه از عوامل سایر به نسبت ∆S بودن

، به ترتیب خصوصیات فیزیکی خاک مرورد آزمرایش و مقرادیر متوسرط     2و  1در جداو   .آمد بدست چمن تعرق – تبخیر

 خصوصیات کیفی آب آبیاری ارائه شده است.

 مشخصات فیزیکی خاک مورد آزمایش -1جدو  

)%( شن بافت خاک (cm)عمق )%( سیلت  )%( سر   ρb (gr/cm3) θFC )%( θWP )%( 

 11 03 00/1 20 55 22 لومی سیلتی 03-3

 11 03 53/1 23 55 21 لومی سیلتی 03-03

 11 03 03/1 20 50 21 لومی سیلتی 03-03

 مارهای مختل  آب آبیاری مقادیر متوسط خصوصیات کیفی تی -2جدو  

So4 تیمار
- Cl- Hco3

- K+ Na+ Mg2+ Ca2+ PH 
EC 

(ds/m)    (meq/l)    

S1  11/0 55/10 30/0 30/3 12/13 01/0 15/1 3/5 3/2 

S2 31/0 10/00 01/0 12/3 15/22 55/0 00/15 0/5  5/3 

S3 2/10 0/55 15/0 10/3 15/03 03/13 30/20 5/5 3/5 
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 پررنگ( 12گیری )زر  دی و نتیجهبن جمع -3

های مختل تعرق در تیمار -گیری اجزای بیالن آب و محاسبه تبخیر: اندازه0جدو   

S3 S2 S1 تیمار 

 (mm) آب آبیاری 276 276 276

 (mm) بارندگی 54 54 54

 (mm) زهاب 155 614 622

 (mm) تغییرات رطوبت 94 93 52

 (mm) تعرق -تبخیر 497 529 506

های مختل  شوریتعرق در تیمار -مقایسه میانگین مقادیر تبخیر -0 جدو  

 تیمار
 تبخیر و تعرق

(mm) 

S1 a497 

S2 b529 

S3 c506 

در  ها به روج آزمون دانکننتایج مقایسه میانگین 4گیری اجزای بیالن آب و در جدو  نتایج اندازه 3در جدو  

شود با افزایش شوری آب آبیاری، میزان همانطور که مشاهده میده است. تما  یک درصد در هر سه تیمار ارائه شسطح اح

و  میلیمترS1 (144 )به طوری که حداقل زهاب در تیمار هداشت رطوبت در خاک افزایش یافته است. گزهاب خروجی و ن

آب شرور سربب    آبیراری برا  همچنرین  به دست آمد.  S3درصد در شوری  1/76افزایشی حدود با میلیمتر(  267)حداکثر آن 

 2/25و  7/13، مقردار آن بره تزتیرب    S3و   S2بره  S1طوری که با افرزایش شروری از   تعرق شده به -دار تبخیرکاهش معنی

زیمرنس  دسی 12و  7نیز گزراج کردند که آبیاری با آب دارای  (1334) علی حوری و همکاران.درصد کاهش یافته است

 درصرد  3/63 و 4/77 معراد   ترتیب بهتعرق را  -زیمنس بر متر تبخیردسی 5/2بر متر نسبت به آب دارای هدایت الکتریکی 

تعررق سرورگوم شرد.     -زیمنس بر متر نیز سبب کاهش تبخیردسی 6[. آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 3کاهش داد ]

 افزایش فشرار اسرمزی،   سبب خاک، در امالح غلظت افزایش باآبیاری با آب شور رسد به نظر می، 4و  3طبق نتایج جدو  

شده، از اینرو از یک طرف ذخیره رطوبت در خاک و زهاب خروجی بیشرتر شرده و    گیاه توسط آب جذب قابلیت کاهش

 تعرق گیاه کاهش یافته است. -از طرف دیگر تبخیر

 مراجع  -4
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 و كشراورزی  فنرون  و علروم  فصرلنامه . ای دانره  ذرت رقم سه در شوری به تحمل ارزیابی. (1376ا. ) نادری، و. ا دهقان،]2 [

 .275-274: ص ،41 شماره ،11 دوره ،طبیعی منابع

 نهرا   رویشری  رشرد  و قتعرر   -تبخیرر  برر  آبیراری  آب شوری و آبیاری کم توأم ایرات بررسی. (1334). م حوری، علی[ 3]

 مهندسی دانشکده اهواز، چمران شهید دانشگاه دکتری، رساله. خوزستان استان در خاکپوج از استفاده با برحی رقم خرمای

 ص. 161، زهکشی و آبیاری گروه آب، علوم

 کارآیی ارتقای و سورگوم عملکرد بر شور آب با آبیاری شیوه نقش بررسی. (1334، ا. )زاده¬توراج و ف کاراندیش،[ 4]

 .43-61: ص ،1 شماره ،23 جلد کشاورزی، در آب پژوهش مجله. غذایی عناصر و آب مصرف

[5] Sanden, B. L., Ferguson, L., Reyes, H. C and Grattan, S. R. (2004). Effect of salinity on 

evapotranspiration and yield of San Joaquin Valley pistachios. Acta Hort, (ISHS) 664: 583- 589 

[6] Yang, S. L., Yano, T., Aydin, M., Kitamura, Y. and Takeuchi, S. (2002). Short term effects of 

saline irrigation on evapotranspiration from lysimeter- grown Citrus trees. Journal of Agricultural 

water management. 56: 131-141. 

 

 

 

 

 

 

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

