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ذرت  آب یور بهرهدر عملکرد و  شور ريغ ـ شور آب از استفاده با انيدرم کي یاريمختلف آب یراهکارهابررسی 

 یا قطره یاريدر آب یا دانه

*رضا كيانی علی
2مساوات نيافش، 1

 

 استان گلستان یعیمركز تحقیقات كشاورزي و منابع طب یو مهندس یفن قاتیتحق بخش اریدانش. 1

 استان گلستان یعیمركز تحقیقات كشاورزي و منابع طب یعلم ئتیه عضو. 2

 (12/7/93: بیتصو خیتار ـ 9/4/1393: افتیدر خی)تار

 دهيچک

كامل تصادفی بـا سـه تاـرار بـه      هاي بلوك صورت به ماریت هفتدر قالب  ياریآب پژوهش استفاده از آب شور و كم نیا در

(، T1) شـور  ریـ غ آب بـا  ارهایش همةكامل  ياریآب از بودند عبارت مارهایت. شد یبررسحضور ذرت  با یزراع فصلمدت دو 

 متنـاوب  صـورت  بـه  شـور  ریغ ـ با آب شور ارهایش انیدرم کی ياری(، آبT2) كامل ياریآب درصد 50 با ارهایش همة ياریآب

(T3( و ثابت )T4،) ثابت صورت به شور ریغ آب با فقط ارهایش انیدرم کی ياریآب (T5 و )ریمتغ (T6)، كامل با آب  ياریو آب

 يپـژوهش نشـان داد بـه  ـا     نیـ ا جیبود. نتا dS/m5/1  و 8 بیترت به شور غیر و شور تیمارهاي در آب شوري(. T7شور )

 ،ياریـ آب نسبت به كم شوند، ياریبا آب شور آب نشده ياریآب يارهایش كه یصورت در ارهایش انیدرم کی ياریآب با ياریآب كم

 T4و  T3 يمارهـا یدرصد و در ت 36و  29 بیاول و دوم به ترت يها سال در ياریآب كم يمارهایت در. بود خواهند تر  اثربخش

 مارینسبت به ت( T2، T5، T6) ياریآب كم يمارهایت در عملارد متوسط. شد یی و صرفه شور ریدرصد از آب غ 50در حدود 

T3  وT4 ارزش كـه  یدر صـورت  داد نشان جینتا آب، مصرف ییكارا نظر از. داشت دار معنادرصد كاهش  24و  19 بیبه ترت 

 يو از نظـر آمـار   را دارنـد   آب يور بهـره  یشـترین ب ي،اریـ آب كم يمارهایت شود، گرفته نظر در اسانی شور ریغ و شور آب

 يمبنـا  مـار یدر هـر ت  شـور  ریغ آب اساس بر آب يور بهره. اگر ندارندكامل بدون تنش  ياریآب ماریبا ت يدار معنااختالف 

 .بود خواهندبرتر  يها نهیگز و رندیگ یمشاخص هم باالتر قرار  نیاز نظر ا T4و  T3 يمارهایت رد،یمحاسبه قرار گ

 .ذرت ،ياریآب كم ان،یدرم کی ياریآب ،يا قطره ياریآبشور،  آب: دواژگانيكل
 

 *مقدمه
 و برنج و گندم از پس دنیا اي غله مهم گیاه سومین ذرت
و در  استها و حیوانات  منبع تولید غذا براي انسان ترین مهم

 هب انه،یشود. سال اكثر كشورها بیش از دیگر گیاهان كاشته می
تحت كشت ذرت قرار  یمیلیون هاتار اراض 160 متوسط، طور
. شود میاي تولید  میلیون تن ذرت دانه 817و حدود  گیرد یم

 در ذرت تولیدكنندةسه كشور بزرگ  برزیل، و چینو  امریاا
 ایران در. كنند می تولید را دنیا ذرت كل درصد 68 حدود  هان،

 از كه شود می كاشته ذرت هاتار هزار 210 حدود انهیسال نیز
 دیآ یم دست بهمیلیون تن ذرت  8/1 حدود مساحت این
(USDA

1
, 2010.) 

آب بـا دبـی كـم و بـا      كردنبه دلیل وارد  اي، قطره آبیاري

 منطقـة  در رافراوانی زیاد، قادر اسـت پتانسـیل ماتریـک خـاك     

از افزایش پتانسـیل اسـمزي خـاك در     و داردباال نگه  گیاهریشة 

                                                                                             

 akiani71@yahoo.comنویسندة مسئول:  *

1. United State Department of  Agriculture 

روش  نیـ . به همین دلیـل ا كنداثر آبیاري با آب شور  لوگیري 

سـودمندتر   دیگـر،  هـاي  روش بـه  نسـبت  شور، آب از استفاده در

 آسـتانة . است حساس يبه شور ذرت(. Shalhevet, 1994است )

بـرآورد   dS/m 7/1  حـدود  ياریـ آب آب يشوراثر  درآن  خسارت

 شـور  آب از اسـتفاده (. Maas and Hoffman, 1977) اسـت  هشد

 داد نشـان  ذرت گیـاه  اي قطـره  آبیـاري  در( dS/m 9/10   تا 7/1)

 دار معنـا  ياثـر  دارد dS/m 9/10 از كمتر شوري كه آبی با آبیاري

تـر و خشـک    وزنو  ارتفـا   ولـی . گذارد ینمذرت  سبز درصدبر 

درصـد   2گیاه به ازاي هر واحد افزایش شوري آب آبیاري حدود 

 زهاش شور آباز  استفاده(. Kang et al, 2010) ابدی یمكاهش 

آن  عملاـرد  گندم شیرو فصل سراسر در( dS/m 5/15  تا 5/12)

 و دهــد یمــ كــاهش ل،ینســبت بــه پتانســ درصــد، 26 حــدودرا 

 آن دركه گندم  رشد، ییابتدا دورةاول در  ياریآب كردن نیگزی ا

را  آن عملاـرد  شور، ریبا آب غ ،تر است حساس يشور به مرحله

(. Sharma et al, 1994) دهــد یمــدرصــد كــاهش  16 حــدود

 Naresh رامختلف كاربرد آب شور بر عملارد گندم  يها تیریمد

et al (1993) در داد نشـان  ها آن قاتیتحق جةی. نتكردند یبررس 

mailto:akiani71@yahoo.com
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( dS/m 12) شـور  آب از فقـط  رشـد  فصل سراسردر  كه صورتی

 اولـین  كـه  یصـورت  در و درصد 40 حدود عملارد شود،استفاده 

 حـدود  عملاـرد  شـود،  انجام( dS/m 4/0) شور غیر آب با آبیاري

در  نیهمچنـ . ابـد ی یمـ كـاهش   ل،ینسبت بـه پتانسـ   درصد، 22

 يبعـد  ياریدو آب و شور غیر آب  باآن  اول ياریآب دو كه يماریت

 بـه  كـه  يماریتدر  درصد، 7 حدود عملارد شدآب شور انجام  با

 عملاـرد شـد   ياریـ آب شـور  و شور غیر آب با درمیانیک صورت

 نـو   دو اخـتال   بـا آن  ياریكه آب يماریتو در  ،درصد 3 حدود

 كـاهش  پتانسیلبه  نسبت درصد 4انجام شد عملارد حدود  آب

 حسـاس  اهیـ گ يبرا شور غیر ـ شور آباز  متناوب. استفادة افتی

ــه ــد ذرت نمــک، ب ــو  آب  نســبت ،مانن ــه روش اخــتال  دو ن ب

ماننـد   نمـک،  بـه  مقـاوم  اهیـ گ يبرا كه یدر حال است؛تر  مناسب

 Bradford) ندارندهم  بر یتیمز شدهدو روش كاربرد اشاره ،پنبه

and Letey, 1993 .) و معمــولی اي ویچـه  ياریـ آب يهـا  وهیشـ 

 در یول نداشت؛ يریتأث ایعملارد سو يرو درمیانیک اي ویچه

بـه   نسـبت درصـد   46حدود  درمیانیک اي ویچه ياریآب روش

 1آب يور بهـره . شد مصرف يكمتر آب معمولی اي  ویچهروش 

(WP) ترتیـب  بـه  درمیانیک و معمولی اي  ویچه تیمارهاي در 

آب مصـرفی   متـر میلـی  هر ازاي به هاتار در كیلوگرم 1/6 و 5/5

 شور آب تلفیق مختلف هاي روش(. Graterol et al, 1993) است

(dS/m 3/7 )شور ریغ و (dS/m 7/0 )و  توزیـع و  ذرت عملاـرد  بر

و  یبررسـ  ،در شرایط الیسـیمتري  ریشه، منطقةغلظت نمک در 

 شـاهد،  تیمارهـاي  در ذرت دانـة مشخص شد میانگین عملاـرد  

)نیمی از آب آبیاري با آب شور و نیمی دیگـر   درمیاننیم متناوب

با آب شیرین تامیل شد(، اختال   شور آببالفاصله پس از نفوذ 

شـیرین بـه ترتیـب     ـ شـور  آب درمیانو متناوب یک ،دو نو  آب

 جینتا. استكیلوگرم در هر متر مربع  36/0و  ،38/0، 46/0، 62/0

 تیمارهاي به نسبت درمیاننیم متناوب تلفیق تیمار درنشان داد 

عصارة اشـبا  خـاك    يشور مخلو ْ و درمیانیک متناوب تلفیق

 تقریبـا   مخلو  و درمیانیک متناوب تلفیق تیمارهاي در و كمتر

 مختلـف  هـاي  روش(. Liaghat and Esmaili, 2003) اسـت برابر 

 هـاي  روش شـامل  كشـاورزي  در شـور  آب كاربرد براي مدیریتی

 ـ شـور  آب متنـاوب  كاربرد متفاوت، كیفیت با آب نو  دو اختال 

 در مختلـف  هاي تحمل با گیاهان براي شور آب كاربرد شور، غیر

و كــاربرد روش  شــیمیایی، مــواد از اســتفاده دیگــر،یــک تنــاوب

امیـدبخش   يروند آمدهدست به نتایج. شدمناسب آبیاري بررسی 

 ،هاي با كیفیت پـایین بـراي تولیـد گیـاه     را  هت استفاده از آب

ــاك   ــی خ ــزل كیف ــدون تن ــان ،ب ــ نش ــد یم  kiani and) ده

                                                                                             
1. Water Productivity 

Kochekzadeh, 2002 گندم تحت شرایط  آب يور بهره(. بررسی

 یابـد؛  می كاهش آب يور بهره ،شوري نشان داد با افزایش شوري

بـر متـر ایـن     زیمنسدسی 11 و 14 هاي شوري در كه طوري به

. كنـد  یمـ  دایـ پدرصـد كـاهش    7و  13شاخص به ترتیب حدود 

اشـاره   استفاده از آب شور در سـطو   دهد یمتحلیل نتایج نشان 

 تحـت  مسـاحت  افـزایش  و شـور  غیـر  آب در  ویی صرفه و شده

 Kiani and) اسـت  زار  درآمـد  و تولید نفع به نهایت در آبیاري

Mirlatifi, 2012; Kiani et al, 2005.) 

 ياریشـ  ياریـ آب روش سـه  ریتـأث ذرت تحت  آب يور بهره

نشـان   جیو نتا شد یثابت و متناوب( بررس انیدرمکی)مرسوم و 

 ریـ غ متنـاوب  و ثابـت  انیـ درمکیـ  ياریداد اختالف دو روش آب

بـه   ،از نظر مصرف آب مرسوم، روش به نسبت یول است؛ معنادار 

حـدود   بیـ درصد و از نظر عملارد به ترت 23و  26حدود  بیترت

ــاهش   5/13و  11 ــد ك  ,Rafiee and Shakarami) دارددرص

 و ثابـت  درمیانیک اي  ویچه روش به آبیاريكم یبررس(. 2010

 آبیـاري كم داد نشان اي دانه ذرت عملارد بر متناوب درمیانیک

بـه كـاهش    دهـی گـل  شـرو   زمـان  تـا  اي  ویچه روش به ذرت

 بـه  آبیـاري  كـم  با آناه ضمن شود؛ یممنجر ن عملارد در دار معنا

 نسـبت  درصد 30 تا توانمی متناوب درمیانیک اي  ویچه روش

 كـرد   وییصرفه آب مصرف در كامل اي  ویچه آبیاري روش به

(Khorramian, 2002.) ثابـت  انیدرمکی و كامل ياریآب سةیمقا 

کی يمارهایدارد كه ت آناز  تیحاا یفرنگ گو ه يرو متناوب و

 و 11حـدود   بیـ به ترت عملارد، نظر از متناوب، و ثابت انیرمد

 از كـه  یحـال  در دارند؛كامل كاهش  ياریدرصد نسبت به آب 36

 حـدود  بیـ ترت به كامل ياریآب به نسبت آب مصرف ییكارا نظر

 (.Molavi et al, 2011) دارند شیبرابر افزا 3/1 و 8/1

 يها روش كاربرد نةیزم در يمتعدد قاتیتحق یكل طور به

 استفادة ای ارهایش انیدرمکی ياریآب از استفاده با ياریآب كم

 شده انجاممختلف  اهانیگ يبرا نیریش ـ شور آب از متناوب

 انیدرمکی ياریآب راهبرد سةیمقا. اما مطالعات در خصوص است

 در کی ياریبا آب شود، یم انجام شور ریغ آب با فقطكه  ارها،یش

 نیا. است اندك اریبس شور ریغ ـ شور صورت به ارهایش انیم

به  پاسخ یپ در و است یتیریمد دی د نسبتا  راهبرد کی ،وهیش

 در اهیگ ازیناز آب مورد  یپرسش است كه اگر بخش نیا

 يها فینامتعارف در رد يها آب لةیوس به ياریآب كم يها روش

 استفادةو  دیتول يبرا يباالتر یاثربخش شود، نیگزیخشک  ا

 سةیمقاپژوهش با هدف  نیا. ریخ ای دارد یآب منابع از نهیبه

آب ذرت  يور بهرهبر عملارد و  شدهاشاره یتیریمد يراهبردها

 انجام شد.



 3 ...ميان با استفاده از  در كيانی و مساوات: بررسی راهکارهای مختلف آبياری يک 

 ها روش و مواد
در ه  54طول ) گرگان يكشاورز قاتیتحق ستگاهیا در طر  این

( با یشمال یقةدق 55در ه و  36و عرض  یشرق یقةدق 20و 

تا  400انه حدود یسال یو بارندگ یامتر از سطح در 5/5ارتفا  

به  زمینیدر  1392و  1391 يها سال یط در متر یلیم 450

 ، یشقبل از آزما .شد ا رامتر  70متر در  40ابعاد 

 1شد كه در  دول  تعیینخاك  یزیایمشخصات ف یبرخ

 .آید می

 

 خاک رخميدر ن شيخاک محل آزما یکيزيخواص ف یبرخ. 1 جدول

 خاك عمق

(cm) 

رطوبت در  یوزن

 )درصد( FCحد 

 در رطوبت یوزن

 )درصد( PWPحد 

مخصوص   رم

 g.cm-3 يظاهر

 لتیس

 ()درصد

 رس

 ()درصد

 شن

 ()درصد
 بافت
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60-30 
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24 

25 

9/24 
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3/1 

35/1 

3/1 

46 

56 

48 

2/21 

2/21 

2/27 

8/32 

8/22 

8/24 

 لوم

 یلتیس  لوم

 لوم

 

-T) ينوار ـ يا قطره نو  از یشیآزما مزرعة ياریآب ستمیس

Tape) 20متر بـود و در هـر    20 فیدر هر رد پیت يبود. نوارها 

 سـاعت  در تـر یل 2 یاسـم  یدب با آب خروج روزنة کی متریسانت

 کیـ  ذرت يهـا  فیـ رد همة نی. بشد هیتعب اتمسفر 8/0 فشار در

 هر به يورود آب كردن وصل ای قطع يبرا و داشت قرار پیت نوار

 جـاد یا يبـرا . شـد  ینوار استفاده مـ  يابتدا يها رفلاهیش از اریش

تـا   20( از اختال  دو منبع آب شـور ) dS/m 8مورد نظر )  يشور

dS/m 35 )حدود چاه آب ومنطقه  يها از زهاش حاصل(  dS/m 

 غیـر  آب از تیمارهـا  همـة ( استفاده شد. براي سبزشـدن در  5/1

انجام  اهیپس از سبزشدن گ ياریآب يمارهایاستفاده شد و ت شور

یسـانت  75 فواصل به ذرت فیرد)چهار  متر 3 ها كرت ابعاد. شد

. شـد  گرفتـه  نظر در متر 2 ها كرت بین فواصل و متر 20در( متر

ــه 1392 و 1391 يهــا ســال در ذرت ــترت ب ــار در بی  يهــا خیت

 و 17/8/1391 يها خیتار در و كاشته 13/4/1392 و 11/4/1391

 1طــر  در شــال  کیشــمات نقشــةشــد.  برداشــت 18/8/1392

 بیـ ترت به ذرت سبزشدن از پس دوم و اول يها سال در. دیآ یم

 رطوبـت  ةیتخلكه  هفته، کی یبیتقر فواصل به ياریآب بار 9 و 7

انجـام   د،یرسیم دسترس قابل آب درصد 55 تا 45 حد در خاك

 يمارهایت يهر سال برا کیبه تفا ياریآب يها زمان و زانیمشد. 

 .دیآ یم 2مختلف در  دول 

كامـل و بـدون    ياریـ )آب T1از  اند عبارت ياریآب يمارهایت

كشـت   هـاي  ردیف همةدر  شوربا آب غیر  ياریآب )كم T2 ،تنش(

كامـل بـا كـاربرد یـک     ياری)آب T4و  T1 ،)T3درصد  50 اندازةبه 

 متناوب صورت به مجاور يارهایش در شور ـ شور غیر آب درمیان

(T3 )ثابت و (T4))هـاي  ردیـف  كـه  سـت ا نیـ مفهوم متنـاوب ا  ـ 

 و ياریـ آب شور آب و شور غیر آب با درمیانیک صورت به كشت

 صـورت  هب ها فیرد T4در  یول شوند، می  ا  ابه بعدي آبیاري در

 بـا  شـور  ریـ غ آب بـا  ياریآب)كم T6و  T5 ـ، شوند یم ياریآب ثابت

( و T5) ثابـت  صـورت  بـه  ارهایشـ  انیـ درمکی ياریآب از استفاده

كامل با اسـتفاده از آب شـور(. قالـب     ياری)آب T7و  ،((T6) ریمتغ

 دركامل تصادفی با سـه تاـرار    هايبلوك صورت هطر  ب يآمار

 حـداقل  آزمـون بر اسـاس   ها نیانگی( و م1)شال  شد گرفته نظر

 .شدند سهیمقا LSD)) 1يدار معنااختالف 

 يریـ گانـدازه  اسـاس  بـر  یشـ یآزما مزرعة ياریآب آب عمق

 ماریرطوبت خاك در ت كمبود محاسبة و( 3رطوبت خاك ) دول 

 :شد برآورد 2 و 1 يها رابطه كمک به (T1)بدون تنش 

In     (1رابطة ) =
SMD

1−Lr
 

SMD           (2)رابطة  = (θ
FC

− θi). Bd. Dr 

In  وSMD و كمبود رطوبت  ياریعمق خالص آب بیبه ترت

كـه   درصـد  حسب بر ییشولزوم آب Lr ،متر میلیخاك بر حسب 

ـ  θiو  θFC شـود، یشـور در نظـر گرفتـه مـ     ماریت يبرا  بیـ ترت هب

بـر حسـب    ياریـ و قبـل از آب  یزراع تیرطوبت خاك در حد ظرف

خاك بر حسب گـرم بـر    ي رم مخصوص ظاهر Bd ،یدرصد وزن

بـر حسـب    اهیـ گ شـة یر توسـعة عمـق   Drو  ماعـب،  متـر یسانت

 است. متر میلی

عملاـرد دانـه، مقـدار آب     شدهبرداشت يهاداده استناد به

آب  يبر مبنا آب يور بهره ریفصل مقاد یو مقدار بارش ط ياریآب

 .شد( برآورد ياری)مجمو  باران و آب آب يكاربرد

WP        (3)رابطة  =
 Y

I+P
 

WP هـر   يدر هاتار به ازا لوگرمیآب بر حسب ك يور بهره

در  لـوگرم یعملاـرد دانـه بـر حسـب ك     Yمصـرف آب،   متریلیم

و بــاران بــر حســب  ياریــعمــق آب آب بیــبــه ترت Pو  Iهاتــار، 

 است. متر میلی
 

                                                                                             
1. Least Significant Difference 
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 تکرار کي یبرا طرح يیاجرا کيشمات. نقشة 1 شکل

 
 سال و مختلف یمارهايت کيتفک به ذرت رشد فصل یط كاررفته هب (mm) یاريآب آب ريمقاد. 2 جدول

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ياریآب خیتار
1391 

16/4/1391 10 10 10 10 10 10 10 

7/5/1391 25 12 27 27 12 12 30 

14/5/1391 28 14 31 31 14 14 34 

21/5/1391 33 16 36 36 16 16 40 

27/5/1391 39 20 45 45 20 20 50 

4/6/1391 44 22 50 50 22 22 55 

11/6/1391 50 25 58 58 25 25 63 

25/6/1391 55 27 63 63 27 27 70 

 352 146 146 320 320 146 284 رشد فصل

 1392 

22/4/1392 30 30 30 30 30 30 30 

6/5/1392 30 15 32 32 15 15 35 

13/5/1392 30 15 32 32 15 15 35 

22/5/1392 30 15 32 32 15 15 35 

28/5/1392 50 25 53 53 25 25 57 

4/6/1392 50 25 53 53 25 25 57 

12/6/1392 45 23 48 48 23 23 52 

18/6/1392 40 20 43 43 20 20 46 

24/6/1392 40 20 43 43 20 20 46 

1/7/1392 40 20 43 43 20 20 46 

 

عملارد ذرت شـامل   يو ا زا  فصل عملارد دانه يانتها در

و وزن هزاردانـه انـدازه   ف،یـ دانه، تعـداد دانـه در رد   فیتعداد رد

 يآمـار  زیآنـال  SAS برنامـة  بـا  شـده يآور  مع يها داده و يریگ

 شدند.

 بـه  1392 و 1391 هـاي  سـال  در ذرت رویـش  فصل طی

بـارش   عی. توزداشت و ود یبارندگ متر میلی 102 و 195 ترتیب

تو ـه   قابل دةیپد دو 1391. در سال دیآ یم 2دو سال در شال 

 از پــس روز 100 و 13 حــدود در اهیــگ رشــد دورةدر  یبارنــدگ

 کیـ فقط  1392و در سال  متریلیم 80 یبیتقر زانیم به كاشت

 متـر  یلـ یم 50 زانیروز پس از كاشت به م هشتاد یبارندگ دةیپد

دو سـال نشـان    یبارنـدگ  راتییـ تغ یمنحنـ  یاتفاق افتاد. بررسـ 

ـ  بوده؛ تر خشک 1391به سال  نسبت 1392كه سال  دهد یم  هب

بـه   نسبت، 1392سال  در مؤثرمجمو  فصل باران  در كه يطور

 .است داشته كاهشدرصد  47، 1391سال 

 شورمنبع آب 

 آب غير شورمنبع 

T1 T2 T5 T4 T3 T7 T6 
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 سال هر کيتفک به ذرت رشد فصل یط بارش عيتوز. 2 شکل

 
 سال هر کيتفک به ذرت رشد فصل یط( T1بدون تنش ) ماريت دررطوبت خاک  یوزن درصد. 3 جدول

 عمق

خاك 
(cm) 

 1391سال  يبردار نمونه يها خیتار

21/4/1391 6/5/1391 12/5/1391 19/5/1391 26/5/1391 1/6/1391 8/6/1391 24/6/1391   

30-0 1/20 7/18 5/22 7/19 1/19 7/18 7/19 8/19   

60-30 1/23 1/22 3/24 1/22 9/19 0/20 3/20 5/19   

90-60 4/22 2/21 7/23 2/23 7/21 5/22 3/20 4/21   

 1392سال  يبردار نمونه يها خیتار 

 19/4/1392 5/5/1392 12/5/1392 21/5/1392 27/5/1392 3/6/1392 11/6/1392 17/6/1392 23/6/1392 1/7/1392 

30-0 8/20 5/18 1/18 4/18 2/17 4/18 9/17 2/18 7/19 2/18 

60-30 3/19 7/18 5/20 3/21 5/17 1/19 8/19 3/22 8/20 7/22 

90-60 - - - - 0/18 5/19 2/19 7/20 2/19 8/20 

 

 بحث و هاافتهي

 دو سال یط عملکرد راتييتغ یبررس

 يمارهایت ریتأثدو سال تحت  یط ذرت دانةعملارد  راتییتغ

بر  جینتا يآمار لیتحل و دیآ یم 3در شال  ياریمختلف آب

. شود یم حیبعد تشر يها دو ساله در قسمت بیترك يمبنا

 لوگرمیك 1270 حدود اول سال به نسبت دوم سال در عملارد

 سال در ییوهواآب طیشرا مجمو  اگرچه. بود شتریب هاتار در

 ياریآب تعدد و آب نیتأم بود، تر خشک اول سال به نسبت دوم

داخل  یخشا طیشرا لیضمن تعد ،(2) دول  دوم سال در

عملارد  شیباعث افزا ،ذرت به آب اهیمزرعه و واكنش مناسب گ

و  یمیاقل ریناپذ كنترل عوامل كه یصورت در یعیطب طور هشد. ب

 آن شدت ای باشد كمتر(، 2)شال  یبارندگ ژهیو به د،یتول در مؤثر

 شناخت اساس بر مناسب تیریمد اعمال با توانیم باشد، كم

 نشان دوساله یبررس جینتا. شد کینزد لیپتانس عملارد به اهیگ

كامل  ياریاگرچه نسبت به آب ،ياریآبكم مختلف يها وهیش داد

در  ذرت دانة عملارد. ندارندبر هم  یتیمز دارند، يعملارد كمتر

و  ،70، 60حدود  بیبه ترت T6و  ،T2، T5 يمارهایت درسال اول 

 ماریتدرصد  77و  ،76، 77 بیترت به دوم سال در ودرصد  62

 عملارد دراندك  اختالفبود.  (T1) شور ریغ آب با كامل ياریآب

 یآب ازیدرصد ن 50كه با  ،ياریآب كم مختلف يها وهیش نیبذرت 

 195) 1391باران در سال  زشیر لیشدند، به دل ياریآب

 ستین یعیطب ریغ( متر میلی 102) 1392در سال  و( متر میلی

 يمارهایت ياریاگرچه در زمان هر آب گر،ید عبارت به(. 2)شال 

 كردند، افتیكامل آب در ياریآب ماریت نصف اندازةدرصد به  50

( یو بارندگ ياری)مجمو  آب آب يمقدار كل آب كاربرد سةیمقا

 دهد یكامل نشان م ياریآب ماریبا ت ياریآب كم ماریسه ت نیب

 مارینسبت به ت ياریآب كم يمارهایدر ت شدهافتیحجم آب در

 64در سال دوم حدود  و 70 حدوداول  سالكامل در  ياریآب

آب  یكه همگ شور، يمارهایت سالةدو  نیانگیم. است درصد

عملارد مربو  به  نیشتریب دهد ینشان م ،كردند افتیكامل در

آن مربو  به  نیكمتر ودر هاتار(  لوگرمیك 9332) T4 ماریت

 يمارهایعملارد ت. است( هاتار در لوگرمیك 7397) T7 ماریت

T3، T4،  وT7 مارینسبت به ت T1 حدود بیترت بهسال اول  در 

و  ،98، 93 حدود بیترت به دوم سال در ودرصد  71و  ،88، 80

 كه دارد دیتأكناته  نیبر ا جینتا ،یكل طور به. بوددرصد  75

 وةیشبا  ،ذرت اهیگ يبرا dS/m 8 سطح در شور آب كاربرد
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 50حدود  یی و ضمن صرفه شور، ریغ ـ شور انیدرمکی ياریآب

 به. دهد ینم قرار ریتأث تحت راعملارد  شور، ریدرصد از آب غ

آب كه آب شور و ود دارد كاربرد  در مناطق كم گر،ید عبارت

 بر ارهایش انیدرمکی ياریآب صورت به شور ریغ ـ آب شور

دارد. در  تیمز شور ریغ آب با فقط ارهایش انیدرمکی ياریآب

كم يها روش در عملارد سةیمقاو با  یكل يریگ جهینت کی

 صورت در گفت توان یم شور يمارهایت با شور ریغ آب با ياریآب

 مورد آب از یبخش كردننیگزی ا با شور ریغ آب منابع كمبود

 در مثال  دارد؛ و ود دیتول شیافزا اماان شور آب با اهیگ ازین

 با( T5) ثابت انیدرمکی صورت به كه يماریت عملاردسال اول 

 اماكامل بود.  ياریدرصد آب 70حدود  شد ياریآب شور ریغ آب

 ،(T4) شود ياریبا آب شور آب ماریدر همان ت گرید اریاگر دو ش

 هاتار در لوگرمیك 1786 زانیم به T5 ماریعملارد نسبت به ت

درصد كاهش  12 فقط T1 ماری%( و نسبت به ت21) شیافزا

 T4 مارینسبت به ت T5 ماریت زین . در سال دومداشت خواهد

 نیتأم جهیعملارد نشان داد. در نت شیدرصد افزا 29حدود 

 آب با انیدرم کی صورت به شور آب با ذرت یآب ازین از یبخش

 دیتول شیافزا يبرا مؤثر يراهبرد مجاور يارهایش در شور ریغ

 .استآب  مناطق كم در

 

 آن یعملکرد و اجزا دوسالة بيترك یآمار ليتحل

 سةیمقاآن و  يمركب عملارد و ا زا انسیوار ةیتجز جینتا

در  بیمختلف به ترت يمارهایت نیعملارد ذرت ب نیانگیم

 مركب ةیتجز جینتا ،یكل طور به. دیآ یم 4و شال  4 دول 

دو  نیاختالف ب آب يور و بهره عملارد نظر از دهد یم نشان

 جینتا نیهمچن. ستین دار معنا  ا زا ةیبق و است معنادارسال 

 يمارهایت ریتأث دهد یم نشان مركب انسیوار زیآنال  دول

 يو بر ا زا است معنادار آب يور بهره و عملارد بر ياریآب

 .ستین ادارعملارد ذرت معن

 

 
 یاريآب مختلف یمارهايت در ذرت دانةعملکرد  نيانگيم راتييتغ. 3 شکل

 شيدو سال آزما یط

 

 ذرت صفات یبرخ مربعات نيانگيم ةيپامركب بر  انسيوار ةي. تجز4 جدول

 راتییتغ منبع
 در ة

 يآزاد

 فیرد تعداد

 دانه

 در دانه تعداد

 فیرد
دانه  عمق

(mm) 
هزاردانه  وزن

(g) 

دانه  عملارد
(kg/ha) 

 آب يور بهره
(kg/ha/mm) 

 سال

 خطا

 ماریت

 *سالماریت

 خطا

1 

4 

6 

6 

24 

ns9/482 

85/2 
ns 76/0 
ns 487/0 

44/1 

**06/13 

3/26 
ns35/15 

ns33/9 

71/12 

ns83/1 

361/0 
ns415/0 
ns 345/0 

489/0 

ns106485 

640 
ns7/486 

ns 02/258 

618 

**18035300 

1075270 
**8858700 
ns 628520 

52/1 

** 175 

5/9 
** 4/62 
ns 5/12 

1/9 

CV  8/3 13 8/5 22 3/12 5/15 
ns درصد 99 احتمال سطح در دار معنا ** و معنادار ریغ 

 

 تیحاا ياریآب كم ماریت سه نیب ها نیانگیم يآمار سةیمقا

 5در سـطح احتمـال    شـده مشـاهده  يهـا  دارد كه اختالف آناز 

 جینتـا كـالس قـرار دارنـد.     کیـ و همه در  ستین معنادار درصد 

 اهیگ ازین مورد آب از درصد 30 كاهش با داد نشان گرید محققان

ـ  ابـد؛ ی یمـ  كاهشمعنادار  طور به عملارد ذرت  يهـا  وهیشـ  یول

 يسـطح از كـاهش آب در عملاردهـا    نیـ در ا ياریآب مختلف كم

 انیـ درمکیـ  ياریبا آب شدهاشاره پژوهش در. ندارد يریتأث ها آن

 24حـدود   یی ـو  به صورت ثابت و متناوب، بـا صـرفه   ذرت اهیگ

درصـد   12عملاـرد حـدود    ،مرسـوم  مـار یدرصد آب نسبت به ت

در  ن،یبنـابرا (. Rafiee and Shakarami, 2010كـاهش داشـت )  

مشـخص  ياریآب كم يها تیریمد اعمال مشابه ییوهواآب طیشرا

كمبـود   طیهـم ندارنـد. در شـرا    بـر  یتیپژوهش مز نیدر ا شده

 ياریآب به نسبت آب يور بهرهشاخص  كه یو در صورت یبع آبمنا

 ياریـ آب بـا  ادارمعنـ  یاختالفـ  حداقل ای باشد داشته یفزون كامل

 نیـ در ا ياریـ آب كـم  تیریمـد  نـو   سـه  هـر  باشد، نداشته كامل

در  نـه یزم نیـ مشـابه قابـل كاربردنـد )در ا    یپژوهش با اثربخشـ 

ـ  سةیمقاآب بحث خواهد شد(.  يور بهرهقسمت   يمارهـا یت یكم 

 سـه یمقا در عملاـرد  نظر از( T3، T4، T7) شور یول كامل ياریآب
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 T3 يمارهـا ی( نشان داد تT1) شور ریغ یول كامل ياریآب ماریت با

 50حـدود   ،یی ـو  صـرفه  ضـمن  و نددار تیمز T1 ماریت بر T4و 

. كننـد  یمـ  فراهم زینرا  دیتول شیاماان افزا شور، ریدرصد آب غ

 يمارهـا یت عملارد( 4نشان داد )شال  مارهایت نیانگیم سةیمقا

كالس  کیدر  T7 ماریبا  ت ي( از نظر آمارT2، T5، T6) ياریآب كم

 قـرار  متفـاوت  كـالس  در( T4و  T3) يشـور  گـر ید ماریو با دو ت

ــ نظــر از. دارنــد  از كمتــر ياریــآب كــم يمارهــایت عملاــرد یكم 

 ،(T4و  T3) رفته كار هب تیریمد نو  دو در ژهیو به شور، يمارهایت

 ،T2 ياریـ آبكـم  يماهایت در عملارد متوسط كه يطور به ؛است

T5، T6 مــارینســبت بــه ت T3  وT4 درصــد  24و  19 بیــبــه ترت

. اسـت  معنـادار  يمقدار كاهش به لحاظ آمار نیكاهش داشته و ا

 يكمبـود آب بـرا   طیدر شـرا  ،دو سـاله  جیبه استناد نتا ن،یبنابرا

نبــودن آب شــور، كــاربرد  دردســترس و اهیــگ یآبــ ازیــن نیتــأم

در  یی و پژوهش، ضمن صرفه نیمشابه ا ياریآب كم يها تیریمد

كـل و   دیـ تول شیافـزا  ،یآبـ  یاراض شیو افزا شور ریمنابع آب غ

بـا   يا كـه منطقـه   یهنگـام . كنـد  یم ریپذاماانرا  زارعاندرآمد 

 يكشاورز يها نیموا ه است و در مجاورت زم یكمبود منابع آب

 انیدرمکی ياریآب تیریمد با است بهتر رد،شور و ود دا يها آب

ـ  ازیكمبود ن شور ریغ ـ شور آب با ارهایش آب شـور   بـا  اهیـ گ یآب

 ياریآبكم تیریاز مد شتریكل ب دیصورت تول نی. در اشود نیتأم

 يبـرا  شـور  آب منـابع  از اسـتفاده . شـد خواهـد   شـور  ریغ آب با

 مختلـف  يهـا  روش بـا  اهیگ ازین مورد آب از یبخشكردن  برطرف

منـابع متعـدد    در انـد  داشـته  بخـش تیرضـا  جینتـا  كه یتیریمد

 Kiani and Abbassi, 2009; Kiani and) شـود  یمـ مشـاهده  

Mirlatifi, 2012; Naresh et al, 1993; Sharma et al, 1994.) 

 
 

 
مختلف  یمارهايدر ت ذرت دانة عملکرد سالةدو  نيانگيم سةيمقا .4 شکل

 عدم منزلةها به  حرف مشابه در هر ستون از گراف کي)وجود حداقل  یاريآب

 .(هاستآن نيب یدار معنا

 آب یور بهره

به مجمو  آب  ذرت دانةاساس نسبت عملارد  برآب  يور بهره

هر سال  کیبه تفا ياریآب يمارهایت همة يبرا یو بارندگ ياریآب

سال نشان  دو جینتا ندیبرآ. دیآ یم 5در شال  جی. نتاشدبرآورد 

آب مورد  ازدرصد  50با كاهش  شور ریغ يمارهایدر ت دهد یم

كامل  ياریبا آب WP( مقدار ياریآب كم وةیش)در هر سه  اهیگ ازین

 یتیمز شدهاشاره شاخص نظر از كامل ياریآب و استرقابت  قابل

 50حد  تا WP كاهشعدم  یاصل عاملندارد.  ياریآب كم بر

 منطقهآن در  یو ود باران و اثربخش ياریدرصد كاهش آب آب

سهم بارش در كل  T1 ماریت يبرا 1392 و 1391. در سال است

 ماریت سه در و درصد 21 و 41 حدود بیترت به اهیگ یآب مصرف

. بود درصد 33 و 57سهم معادل  نی( اT2، T5، T6) ياریآب كم

از  شتریب ياریآب كم يمارهایباران در ت یاست كه اثربخش یعیطب

 اهیگ WPاز  یینها يبند  مع کیكامل باشد. در  ياریآب ماریت

 و شور ریغ آب با ياریآبكم مختلف يها وهیش ریتأثذرت تحت 

 حصول قابل جهینت نیا)بارش(  مو ود تیواقع درنظرگرفتن با

اگرچه  ،ذرت اهیگ ازین مورد آب از درصد 30 كاهش با كه است

كاهش  آب يور بهره ابد،ی یم كاهش دار معنا طور هعملارد ب

 .ندارد يمعنادار

در هر  شور ریغ وشور  يمارهایت نیآب ب يور بهره سةیمقا

ناته است كه كـاربرد آب شـور )در حـد     نیا كنندةانیدو سال ب

dS/m 8 )شور ریغ آب مجاورت در انیم درکی ياریآب تیریمد با 

بـا آب   ارهایشـ  انیدرم کی ياریآب( نسبت به T4و  T3 يمارهای)ت

 شور ریغ يمارهایت يبرتر از نشان( T6و  T5 يمارهای)ت شور ریغ

اسـتفاده از   دهـد  یم نشان جینتا گر،ید عبارت به(. 5)شال  دارد

 يبـرا  ان،یـ م درکی صورت به شور، ریغ آب و( dS/m 8آب شور )

با آب شـور   ارهایش ياریعدم آب بر آب يور بهرهذرت از نظر  اهیگ

بـه  جـة ینت كه است يضرور زینمهم  ناتة نیا انیب. ندارد یتیمز

 شـور  ریـ غ و شـور  آب ارزش كـه  اسـت  یطیشـرا  در آمدهدست

آب میاگر فـرض كنـ   گر،ید عبارت به. شود گرفته نظر در اسانی

 يارزش اقتصـاد  انـد،  اسـتفاده  یبـ كه در حـال حاضـر    شور، يها

شور حذف شـوند، مقـدار    يمارهایت يندارند و از مخرج كسر برا

قابـل تو ـه خواهنـد     یشـ یافزا عملاردهـا  هماننـد  آب يور بهره

 استفاده مورد شور آب مقدار حذف با 1391در سال  مثال ، افت؛ی

 ماریت در يور بهرهو باران  شور ریغ آب مجمو  درنظرگرفتن با و

T3  ازkg.m
 بـا  ارزش)با درنظرگرفتن مقدار آب شور هـم  56/1 3-

kg.m  به( شور ریغ آب
فتن آب شـور( و  )بدون درنظرگر 33/2 3-

kg.mاز   T4 ماریدر ت
kg.mبه  69/1 3-

. ابـد ی یمـ   شیافزا 54/2 3-

 .شد حاصل زین 1392سال  يمشابه برا جینتا
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در  یاريمختلف آب یمارهايدر ت (WP)آب  یور بهره نيانگيم سةي. مقا5 شکل

 دو سال

 

 
مختلف  یمارهايدر ت (WP)آب  یور بهره دوسالة نيانگيم سةي. مقا6 شکل

نبود  منزلةها به  حرف مشابه در هر ستون از گراف کي)وجود حداقل  یاريآب

 .(هاستآن نيب دار معنا رابطة
 

 آب یور بهره دوسالة بيترك

مختلف  يمارهایت در آب يور بهره دوسالة نیانگیم سةیمقا جینتا

شــاخص  انسیــوار زیآنــال یبــیترك جی. نتــادیــآ یمــ 6در شــال 

در سطح احتمال  مارهایت نی( نشان داد ب4) دول  آب يور بهره

  يمارهـا یدارد. ت و ـود  دار معنـا اخـتالف   > P)01/0)درصد  99

 مـار یبا ت يرا دارند و از نظر آمار آب يور بهره نیباالتر ياریآب كم

. اگرچـه  ندارنـد  دار معنـا اختالف  يكامل بدون تنش شور ياریآب

 آب، يور از نظــر شــاخص بهــره مختلــف، يمارهــایت ســةیمقادر 

مصـرف كمتـرآ آب و    لیبه دل ،(T2 ،T5، T6) ياریآب كم يمارهایت

 انتخاب باالتر ینسب تیمز با يمارهایت منزلةبه  مناسب،عملارد 

و  T3) شـور  ریـ غ ـ شـور  انیـ درمکی تیریمد با يمارهایت شدند،

T4 )يبـاالتر  تیمز مارهایت ةیبق به نسبت عملارد و دیتول نظر از 

 T3 يمارهـا یعملارد دوساله در ت نیانگیم كه يطور به ند؛داشت

در هاتار بـود و در   لوگرمیك 9374و  8791برابر  بیبه ترت T4و 

 ،T2 ،T5 ياریآب كم يمارهایت یقرار داشتند. ول يكالس آمار کی

T6 در هاتار در  لوگرمیك 7023 ،7333، 7181معادل  بیبه ترت

 متفـاوت  T4و  T3 مـار یبـا دو ت  و داشـتند قرار  يكالس آمار کی

 T4و  T3 يمارهـا یآب در ت يور بهـره  كـاهش  یاصل عامل. بودند

 يطور به است؛ یمصرف آب مقدار ياریآب كم يمارهاینسبت به ت

ـ  كامـل،  آب شـور  يمارهـا یت كـه  بـا   ياریـ آب كـم  يمارهـا یت یول

كامـل   ياریـ آب مـار یدرصد ت 67حدود  نیانگیم بااحتساب باران 

 .كردند افتیآب در

 دوسـالة  بیـ ترك آمـد،  تـر  شیپـ كـه   انه،یسال جینتا مشابه

 يكـه ارزش آب بـرا   یدر صـورت  دهـد  یم نشان زین آب يور بهره

بــه نفــع  ،یكم ــ نظــر ازباشــد،  اســانیمــورد بحــث  يمارهــایت

 انتخـاب برتـر   نـة یگز منزلةها به و آن است ياریآب كم يمارهایت

 شـور  ریـ غ  آب بـا  ارزششـور هـم    آب كـه  است واضح. شوند یم

 هـر  در شور ریآب بر اساس آب غ يور بهرهاگر  جه،ی. در نتستین

 تیریشـور بـا مـد    يمارهـا یت رد،یـ گ قـرار  محاسبه يمبنا ماریت

 بـه  آب يور بهـره از نظر شـاخص   شور ریغ شورـ آب انیدرم کی

 برتـر  يهـا  نـه یگز منزلةبه  و رندیگ یمقرار  باالتر زین یلحاظ كم 

 ازیـ ن كـه  ،T4و  T3 يمارهـا یآب در ت يور بهره. شوند یم انتخاب

 آب از یمـ ین و شـور  آب از یمـ ین بـا  كامل صورت به را اهیگ یآب

 اسـان ی آب نو  دو ارزش كه یطیشرا در كردند، نیتأم شور ریغ

دانـه   لـوگرم یك 84/1و  72/1برابر  بیبه ترت شوند، گرفته نظر در

بـه   T6و  T5 يمارهـا یمصـرف آب و در ت  ماعـب  مترهر  يبه ازا

 متـر هـر   يبـه ازا  ذرت دانـة  لـوگرم یك 2/2و  3/2معادل  بیترت

 شور، يها آب كه یدر صورت ،مصرف آب به دست آمد. اما ماعب

 نظـر  در استفاده یبو  ارزش یب افتد، یكه اتفاق م یطیهمانند شرا

از  بیـ بـه ترت  T4و  T3 يمارهـا یآب در ت يور بهـره  شوند، گرفته

 متـر هر  يبه ازا ذرت دانة لوگرمیك 9/2و  72/2 به 84/1 و 72/1

 ياریآب كم يمارهایت از باالتر و ابدی یم شیمصرف آب افزا ماعب

T5  وT6 انیـ درم کیـ  ياریـ آب يهـا  وهیشـ  یبررس. رندیگ یقرار م 

 Rafiee andذرت ) يآب رو يور بهـره ثابـت و متنـاوب از نظـر    

Shakarami, 2010 )یفرنگ گو ه و (Molavi et al, 2011 )نشان 

بـا و ـود    و سـت ین دار معنـا   ياز نظر آمار هاآن نیب اختالف داد

 اهـان یگ آب يور بهـره كامـل   ياریـ كاهش عملارد نسبت بـه آب 

دو سال  یخاك ط رخمین در يشور عیتوز یبررس. داشت شیافزا

 ةیـ در ال ژهیـ و بـه  ،را خـاك  اشـبا   عصـارة  يشـور  یجیرشد تدر

دو سـال كـاربرد آب بـا     ،یكلـ  طـور  به. داد نشان خاك، تر قیعم

بـراي گیـاه ذرت در اسـتان گلسـتان نشـان داد       dS/m 8 يشور

آب ،و ـود دارد  یبارنـدگ  ،خارج از فصل ذرت منطقه، در اگرچه

 ییباال ةیالاز  شدهشسته يها نمک و شود ینمكامل انجام  ییشو

 حفـ   يبـرا  جـه، ینت در. شـوند  یمـ  تیهدا ینییپا ةیالبه سمت 

مداوم از  استفادة سال دو هر يازا به است يضرور دیتول يداریپا

 هـدف  بـا  خـاك  رخمینـ در  يشـور  شیپـا  يشنهادیپ يها روش

 نیا استناد به. ردیپذ صورت نمک تجمع و رشد یچگونگ یبررس
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 خصـوص  در تـوان یمـ  رشد، فصل يابتدا در ژهیو به ،يریگ اندازه

 یبررسـ گرفـت.    میتصـم  خاك رخمین ییشوآب يبرا يزیر برنامه

( dS/m 8با آب شـور )  ياریپس از دو سال آب دهد ینشان م جینتا

 ژهیو به شور، آب كاربرد اماان گلستان، استان در ذرت اهیگ يبرا

 كـه  يطور به ،T4و  T3 يمارهایت يبرا كاررفته هب يها تیریبا مد

حفـ    زیـ ن يداریـ ساده پا یداتیبا تمه و نجامدیب شتریب دیبه تول

 .دارد و ود شود،

 یريگ جهينت

 يها دهیپداز  یایكه باران  گلستان، استان مشابه طیشرا در

 يرو ياریآب كم مختلف يها وهیمنطقه است، اعمال ش ریزناپذیگر

 ازیاز كل آب مورد ن یمانند كاهش مقدار مشخص ذرت، اهیگ

 مقدار همان با یول ارهایش انیدرم کی ياریبا آب ،(T2) اهیگ

 يمارهایت در. ندارند گرید کی بر یتی( مزT6و  T5 ) آب كاهش

 از درصد 36 و 29 بیترت به دوم و اول يها سال در ياریآب كم

 نیا در ياریآب تیریمد گرید  وةیش. شد یی و صرفه شور ریغ آب

 از استفاده با ياریآب كم يمارهایت در ياریآب كردنكامل پژوهش

 آب با ارهایش انیدرم کی ياریآب صورت هب dS/m 8 يشور با آب

 در ياریآب يمارهایت كاربرد. بود( T4و  T3) شور ریغ ـشور

( از نظر عملارد ریمتغ ای)ثابت  شور ریغ ـ شور صورت به ارهایش

كم يمارهایت به نسبت یول ندارند؛با هم  يدار معنااختالف 

 لةیوس به آن اریش چهار هر كه يماریت و( T2، T5، T6) ياریآب

 ن،یبنابرا. دارند ادارمعن یشیافزا(، T7 شده بود ) ياریآب شور آب

 نیتأم يكه كمبود آب برا یطیدوساله در شرا جیبه استناد نتا

  نباشد، دسترس در شور آب و باشد داشته و ود اهیگ یآب ازین

 

 ضمن پژوهش، نیا مشابه ياریآب كم يها تیریمد كاربرد
 در. شود یم دیتول شیباعث افزا آب، منابع در یی و صرفه
 در و است موا ه یآب منابع كمبود با يا منطقه كه یطیشرا

 است بهتر دارد، و ود شور يها آب يكشاورز يها نیزم مجاورت
 شور ریغ ـ شور آب با ارهایش انیدرم کی ياریآب تیریمد با

صورت  نی. در اكرد نیتأمشور  آب بارا  اهیگ یآب ازیكمبود ن
خواهد بود.  شور ریغ آب با ياریآبكم تیریاز مد شتریكل ب دیتول

 ارزش كه یدر صورت دهد یم نشان جینتا ،آب يور بهرهاز نظر 
 يمارهایت شود، گرفته نظر در اسانی شور ریغ و شور آب
 يهستند و از نظر آمار آب يور بهره نیباالتر يدارا ياریآب كم

 اما. ندارندكامل بدون تنش  ياریآب ماریبا ت ادارمعن یاختالف
 ارزشهم شور ریغ يها آب با شور يها آب كه است واضح

 با ياریآب كم ي ا به داد نشان پژوهش نیا جینتا. ستندین
 يارهایش كه یصورت در ارها،یش انیدرمکی ياریآب تیریمد
 به نسبت شوند، ياریاستفاده آب قابل ریغ شور آب با نشدهياریآب

 اساس بر آب يور بهرهاگر  جه،ی. در نتاست تراثربخش ياریآب كم
 يمارهایت رد،یگ قرار محاسبه يمبنا ماریت هر در شور ریغ آب
 نیاز نظر ا شور ریغ ـ شور آب انیدرم کی تیریمد با شور

 برتر يها نهیگز منزلةبه  و رندیگ یمشاخص هم باالتر قرار 
 .شوند یم انتخاب

 یگزارسپاس
از پژوهشگران كشور به  تیمقاله از صندوق حما سندگانینو

 يطبرسا و مهد میمهندس رح انیو از آقا یمال تیحما سبب

 .كنند یم یقدردان پژوهش نیا يا را در يهماار لیدلبه  یبیاد
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