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چکيده
 و سطوح مختلف،)I3( ) و بارانی همراه با شستشوی برگهاI2(  بارانی،)I1( بهمنظور بررسی تأثیر سه روش آبیاری شامل سطحی
، بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ذرت، دسیزیمنس بر متر5/3  و4/7  و4/1 ،3/5 ،) (شاهد2/9 شوری معادل
 در دانشکدۀ مهندسی علوم1392 آزمایشی مزرعهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال
 برای اعمال شوری از روش آبیاری بارانی با ایجاد سطوح شوری کمینه و بیشینه روی دو خط.آب دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد
 بهI2  وI3  روش آبیاری. بهطوریکه همپوشانی آبپاشها منجر به ایجاد شیبخطی شوری شد،لولۀ موازی در طرفین مزرعه استفاده شد
 افزایش شوری باعث کاهش معنیدار هدایت. کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشت4160  و4750 ترتیب با
 غلظت پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم برگ شد و مقادیر کاهش این صفات، شاخص سطح برگ،) شاخص سبزینه (کلروفیل،روزنهای
 میلیگرم در کیلوگرم وزن15/1  و18/2  گیاهان تحت تیمار آبیاری بارانی و سطحی به ترتیب با میانگین.در آبیاری بارانی بیشتر بود
 مقادیر آستانۀ شوری آب برای بیشتر صفات و در، بر پایۀ یافتههای این پژوهش.خشک بیشترین و کمترین غلظت یون سدیم را داشتند
، لذا با توجه به محدودیت و شور و نیمه شور بودن منابع آبی کشور. دسیزیمنس بر متر شناخته شد4/1 هر سه روش آبیاری در حدود
شاید بتوان از روش آبیاری بارانی همراه با شستشوی برگها برای محصوالت ردیفی مانند ذرت با حداقل کاهش عملکرد دانه استفاده
.کرد
. ذرت، سدیم، جذب برگی، آبیاری سطحی،آبیاری بارانی
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ABSTRACT
In order to evaluate the effect of three irrigation methods including surface irrigation (I 1), daily sprinkler
irrigation (I2), post-irrigation sprinkling with fresh water (I3), and different levels of salinity including 2.9
(control), 3.5, 4.1, 4.7 and 5.3 dS.m-1 on agronomic and physiological traits of maize, a field experiment
as factorial was carried out based on randomized complete block design with three replications during
2013-2014 in College of Irrigation science, Shahid Chamran University of Ahvaz. To apply salinity, a
sprinkler irrigation system was used to establish minimum and maximum salinity levels on two parallel
pipelines on both sides of field. Overlapping sprinklers led to establish a linear salinity gradient. Irrigation
methods I3 and I2 with 4750 and 4160 kg h-1 had higher and lower amounts of grain yield, respectively.
Water salinity significantly decreased stomatal conductance, chlorophyll index, leaf area index, K+
concentration and ratio of potassium to sodium, and higher reductions in these traits was observed in
sprinkler irrigation. Daily sprinkler irrigation and surface irrigation showed the higher and lower Na+
concentration, 18.2 and 15.1 mg kg-1, respectively. These findings showed that, the threshold value of
salinity for most traits and all irrigation methods was found to be ~4.1 dS.m-1. With the given water
resources limataion and saline water resources in Iran, post-irrigation sprinkling with fresh water might be
used for irrigating row crops such as maize with a lower yeild loss.
Key words: Foliar absorption, Sprinkler irrigation, Surface irrigation, Sodium, maize.

* Corresponding author E-mail: a.rahnama@scu.ac.ir

144

قهرمانی پیرسالمی و همکاران :تأثیر مديريت آبیاري با آبشور بر برخی صفات زراعی و...

مقدمه
بحران کمبود آب در کشاورزي جهان ،نیاز به
بهینه سازي مصرف آب با مديريت کارآمد آبیاري وجود
دارد ( .)Pereira et al., 2009افزون بر اين کاهش
دسترسی به آبهاي مناسب براي کشاورزي تبديل به
يک چالش جهانی بهويژه در مناطق خشک و
نیمهخشک شده است .چراکه در اين مناطق ،تأمین
آب آبیاري بهطور عمده از راه آبهاي زيرزمینی است
( .)Chauhan et al., 2008در اين شرايط بهرهوري
باالي آب ممکن است با بهکارگیري روش وسامانههاي
آبیاري با کارايی باال به دست آيد ( Pereira et al.,
 .)2009بااينحال انتخاب مناسبترين سامانۀ آبیاري
به عاملهاي چندي از جمله زمانبندي آبیاري،
وضعیت خاک مزرعه ،کارايی سامانۀ آبیاري ،هزينههاي
آبیاري و کارايی نظامهاي کشاورزي دارد (Rodrigues
)  .et al., 2013کشاورزان همواره به دلیل افزايش
رقابت بر سر منابع آبی ناچار به استفاده از آبهاي کم
کیفیت هستند ( )Tanji & Kielen, 2002و به دلیل
محدوديت منابع آبی داراي کیفیت مطلوب ،استفاده از
آبهاي شور براي آبیاري در بسیاري از مناطق جهان
امري بديهی شده است (.)Isla & Aragues, 2010
استفاده از آبهاي شور سبب افزايش شوري خاک
میشود و در نتیجه گیاه را با تنش شوري روبهرو می-
سازد ( .)Aroca et al., 2012امروزه ،روشهاي آبیاري
بارانی به دلیل کارايی باالي آبیاري ،آسانگري کنترل
آبیاري و کاهش هزينۀ آب و آبیاري و نیز نیروي
انسانی روندي رو به رشد دارد .استفاده از روشهاي
آبیاري بارانی میتواند در آبشويی نمک از سطح گیاه و
خاک مؤثر باشد و محیطی مناسب را براي استقرار
بذرهاي حساس به شوري ايجاد کند .آبهاي شور و
کم کیفیت در سامانههاي آبیاري بارانی سبب
حساسیت گیاه به جذب برگی يونها و سمیّت يونی
بهويژه کلر و سديم میشود و عملکرد را کاهش دهد
( Isla & Aragues, 2010; Bernstein & Francois,
 .)1975بهمنظور کاهش اين مشکالت ،آبیاري بارانی
همراه با شستشوي برگها با آبهاي غیرشور نسبت به
آبیاري با آبشور بهتنهايی بهعنوان يک راهکار عملی

سودمند براي کاهش جذب و تجمع يونهاي سمّی در
برگهاي گیاهان زراعی میتواند سودمند واقع شود.
تولید ذرت نقش مهمی در زراعت جهانی دارد و در
بسیاري از کشورها از نظر اهمیت پس از گندم و برنج
در رتبۀ سوم قرار دارد .ذرت ،يکی از مهمترين گیاهان
زراعی به نسبت حساس به شوري با آستانۀ شوري
خاک در حدود  1/7دسیزيمنس بر متر است ( Maas
 .)& Hoffman, 1977بهمنظور آبیاري ذرت از روش-
هاي مختلف آبیاري سطحی ،قطرهاي و بارانی استفاده
میشود .نتايج بهدستآمده از استفاده از آبهاي
غیرشور بیدرنگ پس از مصرف آب شور براي آبشويی
برگها و نیز شستشوي نمک خاک ،گوياي کارآمدي
اين روش از نظر شوري خاک ،عملکرد و ديگر صفات
رشدي گیاه زراعی در مقايسه با آبیاري بارانی با
استفاده از آبهاي شور بهتنهايی دارد .مديريت آبیاري
با استفاده از آبهاي غیر شور در تناوب با آبشور در
روش آبیاري قطرهاي نتايج مطلوبی بر رشد و عملکرد
گوجهفرنگی داشته است ( .)Noshadi et al., 2013در
يک آزمايش گلدانی فضاي باز مشخص شد ،شستشوي
برگهاي ذرت با آب غیر شور پس از آبیاري بارانی با
آبشور سبب افزايش  1/8و  10برابري به ترتیب
غلظت سديم و کلر برگ در مقايسه با افزايش  2/3و
 17برابري آن در آبیاري بارانی با آبشور و نیز سبب
کاهش  17درصدي عملکرد دانه در مقايسه با کاهش
 58درصدي آن در آبیاري بارانی با آبشور در مقايسه
با گیاهان شاهد شد .همچنین گزارش شد ،آبیاري
بارانی ذرت با آب داراي هدايت الکتريکی 4/2
دسیزيمنس بر متر در شرايط مزرعهاي منجر به
افزايش  2/3و  17برابري محتواي سديم و کلر برگ در
مقايسه با شرايط آبیاري سطحی شد ،و عملکرد
زيستتودة رويشی در آبیاري بارانی  14درصد کمتر از
گیاهان شاهد بود (.)Benes et al., 1996
در نتايج آزمايشی نیز مشخص شد ،هنگامیکه
بوتههاي ذرت بهصورت بارانی با آبشور آبیاري شد،
برگها دچار آسیب شدند ،ولی کاهش عملکردي در
اين شرايط مشاهده نشد ( .)Mass, 1985ارزيابی تأثیر
کوتاهمدت آبیاري بارانی با آب غیر شور بیدرنگ پس
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از آبیاري با آبشور بر گیاهانی مانند پیاز و
سیبزمینی نیز نشان داد ،شستشوي برگها با آب غیر
شور باعث افزايش  30درصدي عملکرد محصول شد
( .)Stevens et al., 2008بنابراين ،در روش آبیاري
بارانی ،شستشوي برگها با آب با کیفیت بهعنوان يک
راهکار براي کاهش جذب برگی نمک و آسیب به
برگها به شمار میآيد (.)Benes et al., 1996
با توجه به کیفیت پايین منابع آبی و شور شدن
تدريجی بسیاري از آبهاي سطحی و زيرزمینی کشور
بهويژه در مناطق داراي آبوهواي گرم خوزستان ،براي
استفادة مطلوب از آبهاي شور در کشاورزي اين
مناطق نیاز به بررسی روشهاي مختلف آبیاري با آب-
هاي شور بر ويژگیهاي خاک و گیاه است .اين
پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر سطوح شوري آب
آبیاري و روشهاي مختلف آبیاري با آبهاي شور بر
برخی ويژگیهاي مورفوفیزيولوژيک و عملکردي دانۀ
ذرت دورگ (هیبريد)  704در شرايط کنترلشدة
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مزرعه و ساماندهی مديريت آبیاري انجام شد.
مواد و روشها
اين پژوهش با سه روش و سامانۀ آبیاري سطحی و
بارانی با کیفیت مختلف آب در تابستان سال  1392در
دانشکدة مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
اهواز اجرا شد .نیازهاي کودي خاک با توجه به نتايج
آزمون خاک و حدود بحرانی عنصرهاي غذايی
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،تأمین شد (جدول  .)1برخی
صفات مورفوفیزيولوژيک و عملکرد دانۀ ذرت دورگ
 704در سطوح شوري آب آبیاري شامل هدايت
الکتريکی معادل  )S1( 2/9بهعنوان شاهد،)S2( 3/5 ،
 )S4( 4/7 ،)S3( 4/1و  )S5( 5/3دسیزيمنس بر متر
با استفاده از سه روش آبیاري ) (Iشامل آبیاري
سطحی ) ،(I1آبیاري بارانی ) (I2و آبیاري بارانی همراه
با شستشوي برگها ( )I3در قالب طرح بلوک کامل
تصادفی با سه تکرار ارزيابی شد.

جدول  .1نتايج تجزيۀ فیزيکی و شیمیايی خاک مورد آزمايش
Table 1. Results of physical and chemical characteristics of the soil
Soil texture
pH
N
P2O5
K2O
)(%
)(mg kg-1
)(mg kg-1
27%
Loam
7.5
11.3
145

پس از اندازهگیري و تعیین میزان و نوع نمکهاي
آب رودخانۀ کارون و نسبت جذب سديم ( )SARآن،
میزان و نوع نمکهاي الزم براي تهیۀ محلول نمک با
هدايت الکتريکی مورد نظر مشخص شد و محلول
آبشور با نمکهاي کلريد سديم ،کلريد منیزيوم و
کلريد کلسیم آماده شد .آبشور در مخزنی با ظرفیت
 1000مترمکعب ذخیره و در زمان آبیاري به سمت
لولههاي فرعی هدايت شد .تیمارهاي شوري آب براي
آبیاري بارانی با استقرار آبپاشها روي دو خط لولۀ
موازي با شعاع پاشش يکسان در دو طرف مزرعه و
همپوشانی آب غیر شور و شور از آبپاشهاي مقابل
فراهم شد .ايجاد تیمارهاي مختلف شوري بر پايۀ
تغییر شدت پاشش آب از هر آبپاش نسبت به محل
استقرار آن استوار بود ،بدين ترتیب که با ترسیم
منحنی تجمعی آب رسیده به سطح زمین در يک

نوبت آبیاري براي يک آبپاش واحد ،ارتفاع آب رسیده
به سطح زمین با افزايش فاصله از آبپاش بهتدريج
کمتر میشد (شکل  .)1با برقراري جريان آب با دو
شوري کمینه و بیشینه ،سطوح شوري پیوستهاي از
کمینه تا بیشینه در حدفاصل دو خط موازي از آبپاش
ها ايجاد شد .از آب رودخانۀ کارون با هدايت الکتريکی
حدود  2/5دسیزيمنس بر متر بهعنوان شوري کمینه
استفاده شد و شوري بیشینه ،هدايت الکتريکی حدود
 5/3دسیزيمنس بر متر داشت .شش عدد آبپاش با
شعاع پراکنش  15متر و دبی  1/5لیتر در ثانیه به
فاصلۀ  4متر روي هر خط لوله مستقر شد .فاصلۀ بین
دو رديف موازي آبپاش  15متر انتخاب شد .براي هر
تیمار شوري سه تکرار در نظر گرفته شد .در تیمار
آبیاري بارانی همراه با شستشوي برگها ،بیدرنگ پس
از هر بار آبیاري نیز شستشوي برگها با استفاده از آب
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مربوط به شوري در هر کرت اعمال شد .آبیاري با
مخزنهاي مجاور کرتهاي مربوط به تیمارها انجام
گرفت .اعمال تیمارهاي شوري از مرحلۀ چهار برگی
ذرت تا رسیدن کامل دانه با دور آبیاري هفت روزه
انجام شد.

رودخانۀ کارون انجام شد .پس از آمادهسازي زمین و
نصب سامانۀ آبیاري ،بذرها با فاصلۀ جوي و پشته 75
سانتیمتر و فاصلۀ بذر روي رديف  18سانتیمتر
کاشته شدند .هر کرت شامل چهار رديف کاشت و
ابعاد هر کرت آزمايشی  3×6متر بود .براي آبیاري به
روش سطحی نیز پس از کرت بندي زمین ،تیمارهاي





Lateral with non-saline water

Lateral with saline water

Concentration gradient

شکل  .1نحوة استقرار لولههاي فرعی ،آبپاشها ،قوطیها ،تیمارها و تکرارها در روش آبیاري بارانی )1( .و ( )2به ترتیب
آبپاشها و قوطیهاي گردآوري آب هستند (( 2/9 :S1شاهد) 5/3 :S5 ،4/7 :S4 ، 4/1 :S3 ،3/5 :S2 ،دسیزيمنس بر متر و :R

تکرار).
)Fig 1. Lateral placement scheme, sprinklers, cans, treatments and replications in the sprinkler irrigation system. (1
and (2) are the sprinklers and cans for water collection, respectively (S 1: 2.9 (control), S2: 3.5, S3: 4.1, S4: 4.7, S5: 5.3
-1
dS.m and R: replications).

تغییرپذيري هدايت الکتريکی خاک در هر سه نوع
مديريت آبیاري نیز پیش از آزمايش و در پايان فصل
رشد اندازهگیري و ثبت شد (جدول  .)2اندازهگیري
صفات فیزيولوژيک شامل میزان سبزينگی برگ با
استفاده از دستگاه سبزينهسنج (کلروفیلمتر) دستی
( ،)SPAD-502, Minolta, Japanهدايت روزنهاي با
استفاده از دستگاه پرومتر ( AP4 Delta-T Devices
 )Ltd, Burwell, UKبین ساعت  10صبح تا 2
بعدازظهر ،محتواي آب نسبی برگ به روش Ritchie et
 (1990( al.روي آخرين برگ توسعهيافته (برگ
ششم) انجام شد .نمونهبرداريها روي سه بوته از هر
واحد آزمايشی ،دو ماه پس از نخستین آبیاري با
آبشور انجام شد .اندازهگیري سطح برگ با استفاده از
دستگاه سنجش سطح برگ انجام و میزان شاخص
سطح برگ ( )LAIمحاسبه شد .میزان شاخص سطح

برگ ( )LAIبا استفاده از رابطۀ ( )1محاسبه شد
(.)Gardner et al., 1985
رابطۀ (: )1
LA1  LA 2 1
.
2
GA

LAI 

که در اين رابطه  LA1و  LA2سطح برگ در فاصلۀ
زمانی  15روز و  GAسطح زمین نمونهبرداري شده
است .در پايان فصل رشد و پس از رسیدن
فیزيولوژيکی دانه ،با در نظر گرفتن اثر حاشیه21 ،
بوته از مساحت  1/5 ×1/5مترمربع برداشت شد و پس
از جدا کردن پوسته از بالل و خشکاندن در آون با
دماي  75درجۀ سلسیوس به مدت  72ساعت ،میزان
عملکرد دانه و وزن خشک کل زيستتوده اندازهگیري
شد .غلظت يونهاي سديم و پتاسیم برگ ششم نیز با
استفاده از دستگاه نورسنج شعلهاي (فلیم فتومتر
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 (Jenway, Englandبه روش
پس از برداشت محصول اندازهگیري شد .تجزيۀ دادهها
در يک تجزيۀ واريانس دوطرفه و مقايسۀ میانگینها با
(1994) Hamada et al.
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استفاده از آزمون دانکن با استفاده از نرمافزار آماري
 SASنسخۀ  9/1انجام شد .همبستگی بین صفات با
استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه شد.

جدول  .2هدايت الکتريکی خاک در عمق  0تا  40سانتیمتري
Table 2. Electrical conductivity of soil at 0-40 cm depth
)Electrical conductivity of soil (dS.m-1
S5

S4

S3

S2

S1

3.7

3.6

3.3

2.5

2.0

6.3

6.3

5.4

4.5

4.0

3.1

3.7

3.1

3.1

2.9

7.5

6.8

6.2

5.1

3.7

3.4

3.3

3.1

2.4

2.3

5.9

5.7

4.4

4.2

3.6

نتايج و بحث
نتايج تجزيۀ واريانس نشان داد ،بهجز عملکرد دانه و
وزن خشک کل بوته ،ديگر صفات مورفوفیزيولوژيک
مورد بررسی بهطور معنیداري تحت تأثیر روش آبیاري

Before
treatments
application
End of growth
season
Before
treatments
application
End of growth
season
Before
treatments
application
End of growth
season

Surface irrigation

Daily sprinkler
irrigation

Daily sprinkler
irrigation with
post fresh water

قرار گرفتند .بین سطوح شوري نیز از نظر همۀ صفات
تفاوت معنیداري وجود داشت .برهمکنش سطوح
شوري و روش آبیاري نیز براي عملکرد دانه و هدايت
روزنهاي از نظر آماري معنیدار بود (جدول .)3

جدول  .3تجزيۀ واريانس صفات مورفوفیزيولوژيک و عملکرد دانۀ ذرت دورگ  704در سطوح مختلف شوري و روشهاي آبیاري
Table 3 .Analysis of variance for morpho-physiological traits and grain yield of maize hybrids 704 in different levels
of salinity and irrigation methods
Mean square
K+/Na+
ratio

K+
concentration

Na+
concentration

Leaf
area
index

Chlorophyll
index

Stomatal
conductance

Total
dry
weight

**1.25

**180

**36

**13.49

*19.7

** 0.017

1.76 ns

*0.4

**11.5

* 10.06

**14.1

**255

** 0.198

** 16.2

0.04 ns

3.1 ns

4.20 ns

0.275 ns

12.8 ns

** 0.007

1.66 ns

1.86
17

4.7
13.1

0.161
5.7

9.6
6.17

0.002
14.76

1.6
10.4

Grain
yield

S.O.V.

ns

0.35

2

**

3.30

4

Irrigation
)method (I
Salinity levels
)(S

**

0.19
23
 :nsغیر معنیدار
* و** :به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد

عملکرد دانه
با مقايسۀ میانگین بین سه روش آبیاري از نظر
عملکرد دانه کاهش معنیداري بین سطوح شوري در
روشهاي مختلف مشاهده شد .در بین همۀ سطوح

0.99
0.29
12.15

8

I×S

30
-

Error
)Cv (%
ns: Non-significant

* and ** : Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

شوري ،آبیاري بارانی همراه با شستشوي برگ
بیشترين میزان و آبیاري بارانی و کمترين میزان
عملکرد دانه را داشت .بهطوريکه ،روش آبیاري بارانی
همراه با شستشوي برگ ،آبیاري به روش سطحی و
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قهرمانی پیرسالمی و همکاران :تأثیر مديريت آبیاري با آبشور بر برخی صفات زراعی و...

آبیاري بارانی در روز به ترتیب داراي عملکرد دانه با
میانگینهاي کل معادل  4470 ،4530و 4240
کیلوگرم در هکتار بودند .بیشترين عملکرد دانه مربوط
به تیمار  2/9دسیزيمنس بر متر آبیاري بارانی همراه
با شستشوي برگ و کمترين آن نیز در تیمار 5/3

دسیزيمنس بر متر در هر سه روش آبیاري بود،
اگرچه در سطوح شوري بیشتر از  4/1دسیزيمنس بر
متر تفاوت معنیداري بین روشهاي آبیاري وجود
نداشت (شکل .)2

شکل  .2تأثیر سطوح مختلف شوري و روشهاي مختلف آبیاري بر عملکرد دانۀ ذرت دورگ ( 704نشانگرهاي میلهاي بیانگر
مقادير خطاي معیار استاندارد میانگین سه تکرار است) :I1 .آبیاري سطحی :I2 ،آبیاري بارانی :I3 ،آبیاري بارانی همراه با
شستشوي برگها.
Fig 2. Effect of different salinity levels and irrigation methods on grain yield of maize hybrid 704 (indicator bars is
the standard error of three replicates). I1: Surface irrigation, I2: Daily sprinkler irrigation, I3: Daily sprinkler irrigation
with post fresh water.

بنا بر نتايج ديگر پژوهشهاي مزرعهاي (

& Isla

 )Aragues, 2010; Bernstein & Francois, 1975و
گلخانهاي ( Shams al-Saeed & Farahbakhsh,
 ،)2005تنش شوري باعث کاهش عملکرد دانه و وزن
خشک بوتۀ ذرت شد .حساسیت باالي ذرت به آبیاري
بارانی با آبشور میتواند به دلیل هر دو عامل جذب
برگی و ريشهاي نمکها و تجمع باالي يونهاي سمّی
سديم و کلر باشد که در آبیاري بارانی همراه با
شستشوي برگ مشکل جذب سطحی از برگها با
شستشوي برگها با آب غیر شور برطرف خواهد شد،
درحالیکه در آبیاري سطحی تنها جذب ريشهاي نمک
صورت میگیرد .اگرچه نتايج ديگر آزمايشها درباره
ارتباط بین محتواي يونهاي سديم و کلر با عملکرد
دانۀ ذرت در شرايط آبیاري بارانی با آبشور نشان داد،

بوتههاي ذرت پیش از اينکه عملکرد دانه بهطور
معنیداري تحت تأثیر شوري قرار بگیرد ،قادر به
رويارويی بیشتر با غلظتهاي باالي کلر در مقايسه با
غلظتهاي سديم هستند (.)Isla & Aragues, 2010
غلظت باالي نمک موجود در برگ بهويژه سديم از راه
پیري زودرس برگ ،کاهش فعالیت نورساختی
(فتوسنتزي) و سطح نورساختکننده منجر به کاهش
عملکرد دانه میشود ( Hussain et al., 2004; James
.)et al., 2006
وزن خشک کل بوته
برهمکنش شوري و روش آبیاري از نظر وزن خشک
کل بوته تفاوت معنیداري نشان نداد .بیشترين وزن
خشک کل بوته مربوط به تیمار شاهد ( )S1به میزان
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 14096کیلوگرم در هکتار و کمترين آن مربوط به
تیمار ( )S5به میزان  10680کیلوگرم در هکتار در
هکتار بود .همانند نتايج عملکرد دانه در سطوح باالي
شوري در هر سه روش آبیاري با افزايش شوري به
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باالتر از  4/1دسیزيمنس بر متر وزن خشک بوته
بهطور معنیداري کاهش بافت ،اگرچه بین سطوح
آبیاري در همۀ تیمارهاي شوري تفاوت معنیداري
وجود نداشت (جدول .)4

جدول  .4تأثیر سطوح مختلف شوري و روشهاي آبیاري بر برخی صفات فیزيولوژيک دورگ ذرت 704
Table 4. Effect of different levels of salinity and irrigation methods on some physiological characteristics
of maize hybrid 704
Means
Irrigation
methods

Total dry
)weight (kg ha-1

Chlorophyll
index

Leaf area
index

Na+ concentration
)(mg kg-1

K+ concentration
)(mg kg-1

K+/Na+ ratio

48.3 b

6.8 b

15.1 b

29.6 a

1.95 a

b

a

b

b

I1

a

12166

I2

a

12460

a

a

12646

52.5 a

I3

52.2

6.2
8a

18.2

16.2 b

22.8

23.7 b

1.43

1.5 b

Salinity levels

S1

†14096 a

55.1 a

8.5 a

S2

a

a

a

13398

55.1

14.8 c
c

7.8

15

S3
S4

12533 ab

51.2 a

7.2 ab

15.7 c

c

11414

b

47.4

bc

6.1

b

17.5

S5

10680 c

b

46.9

c

5.4

a

19.5

† براي هر صفت میانگینهاي داراي حرف مشترک در هر ستون و در هر عامل آزمايشی با استفاده از
ندارند.

30.5 a

2.17 a

b

ab

25.5

23.8 b
b
b

آزمون LSD

23

24.2

1.74

1.61 b
b

1.41

b

1.23

در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیدار

Means within a column followed by the same letter for each traits are not significantly different (P = 0.05), according to Least
Significant Difference Test (LSD).

 5/3 :S5 ،4/7 :S4 ،4/1 :S3 ،3/5 :S2 ،2/9:S1دسیزيمنس بر متر
 :I1آبیاري سطحی :I2 ،آبیاري بارانی :I3 ،آبیاري بارانی همراه با شستشوي برگها

S1:2.9, S2:3.5, S3:4.1, S4:4.7, S5:5.3 dS.m-1

I1: Surface irrigation, I2: Daily sprinkler irrigation, I3: Daily sprinkler irrigation with post fresh water

در بررسیهاي پیشین نیز نتايجی مبنی بر تأثیر
تنش شوري بر وزن خشک بوته در گیاه ذرت در
شرايط مزرعه ( )Emdad & Fardad, 2000گزارش
شده است .در آبیاري همراه با شستشوي برگ ،نمک
باقیمانده بر سطح برگ شسته شده و آسیبهاي ناشی
از سديم در برگ کاهش میيابد که اين امر باعث
حفظ سطح برگ و سطح نورساختکننده شده و
عملکرد مادة خشک در مقايسه با آبیاري بارانی بهبود
میيابد.
با توجه به نتايج همبستگی غلظت .سديم برگ و
وزن خشک بوته (** )r=-64به نظر میرسد ،آسیب
ناشی از تجمع يون سديم با کاهش فعالیت نورساختی
سبب کاهش رشد گیاه و کاهش مادة خشک شده
است.

هدایت روزنهاي
مقايسۀ میانگینهاي هدايت روزنهاي نشان داد ،سطوح
مختلف شوري سبب کاهش معنیدار هدايت روزنهاي
در هر سه روش آبیاري شد .اگرچه بین شاهد و تیمار
 3/5دسیزيمنس بر متر تفاوت معنیداري مشاهده
نشد ،ولی با افزايش شوري آب آبیاري میزان کاهش
معنیداري بود .در سطوح باالي شوري بین روشهاي
آبیاري تفاوت معنیداري از نظر هدايت روزنهاي وجود
نداشت (جدول  .)4هدايت روزنهاي با شستشوي برگ-
ها افزايش معنیداري در مقايسه با آبیاري بارانی با
آبشور نشان داد .باال بودن هدايت روزنهاي در تیمار
آبیاري بارانی روزانه همراه با شستشوي برگ بیانگر
برتري اين تیمار نسبت به ديگر تیمارهاي آبیاري
است .هدايت روزنهاي میتواند بهعنوان شاخصی

قهرمانی پیرسالمی و همکاران :تأثیر مديريت آبیاري با آبشور بر برخی صفات زراعی و...
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آب جلوگیري کند (
.)et al., 2008

قابلاعتماد براي تعیین نورساخت و رشد به شمار آيد
و گیاه براي استفادة بهینه از میزان آب محدود در
دسترس اقدام با بستن روزنهها میکند تا از هدررفت

Rahnama et al., 2010; James

شکل .3اثر سطوح مختلف شوري و روشهاي مختلف آبیاري بر هدايت روزنهاي ذرت دورگ ( 704نشانگرهاي میلهاي بیانگر
مقادير خطاي معیار استاندارد میانگین سه تکرار است) :I1 .آبیاري سطحی :I2 ،آبیاري بارانی :I3 ،آبیاري بارانی همراه با شستشوي
برگها.
Fig 3. Effect of different salinity levels and irrigation methods stomatal conductance of maize hybrid 704
(indicator bars is the standard error of three replicates). I1: Surface irrigation, I2: Daily sprinkler irrigation,
I3: Daily sprinkler irrigation with post fresh water.

هدايت روزنهاي با وزن خشک بوته (** )r=0/78و
عملکرد دانه (** )r=0/72همبستگی مثبت و
معنیداري نشان داد (جدول  ،)5به عبارتی در نتیجۀ

تنش شوري میزان هدايت روزنهاي کاهش میيابد و
سبب کاهش نورساخت در نتیجه کاهش تولید مادة
خشک و عملکرد دانه میشود.

جدول  -5ضريبهاي همبستگی برخی صفات مورفوفیزيولوژيک ذرت دورگ  704در سطوح مختلف شوري و روشهاي آبیاري ()n=21
Table 5. Correlation coefficients between morphophysiological characteristics of maize in different levels of salinity and
)irrigation management (n=21
1
2
3
4
5
6
7
8
No.
Traits
1
1
1
1
**

1
1
1
1

**

0.92

**
**

-0.57

-0.78

**

-0.72

**
**

0.35
0.52

**

0.56

-0.32

ns
ns

0.09
0.27

**
**
**

0.74
0.81

-0.61

**
**

0.44
0.61

**
**
**
**
*

0.61
0.49
0.69

-0.64

0.39

**

0.58

**
**
**
**
**

0.78
0.72
0.51
0.63

-0.53

**
**

0.34
0.53

Grain yield

1

Total dry weight

2

Stomatal conductance
Chlorophyll index
Leaf area index
+

Na concentration
+

K concentration
+

+

K /Na ratio

3
4
5
6
7
8

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد
* ns

, and **: Not significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

شاخص سبزینه
سبزينه (کلروفیل) از مهمترين عاملهاي مؤثر بر

ظرفیت نورساختی گیاهان می باشد ،زيرا بهطور
مستقیم بر سرعت و میزان نورساخت و در نهايت تولید
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زيستتوده مؤثر است .مقايسۀ میانگین دادهها نشان
داد ،آبیاري با آبشور بهويژه در سطوح شوري باالتر از
 4/1دسیزيمنس بر متر سبب کاهش معنیدار
شاخص سبزينه شد .بیشترين میزان شاخص سبزينه
در هر دو روش آبیاري بارانی مشاهده شد و بهرغم
انتظار ،میزان شاخص سبزينه در آبیاري سطحی
مقادير کمتري داشت (جدول .)4
در آبیاري بارانی ،افزايش شوري منجر به تجمع
امالح در سطح خاک و اطراف ريشه شده و با جذب
ريشهاي و برگی آن پتانسیل اسمزي ،اندازه و حجم
ياختهها و سطح برگ کاهش خواهد يافت و در نتیجه
غلظت سبزينه در واحد سطح برگ در آغاز اعمال
آبیاري با آبشور افزايش خواهد يافت .نتايج برخی
تحقیقات نشان میدهد ،محتواي سبزينه در شرايط
شوري احتمال دارد به دلیل کاهش سطح برگ،
کاهش اندازة ياختهها و تراکم باالتر کلروپالست در
واحد سطح برگ و در نتیجه افزايش سبزينه در واحد
سطح برگ افزايش يابد ( .)Munns et al., 2006با
ادامۀ رشد گیاه در شرايط شور ،فعالیت نورساختی گیاه
احتمال دارد به دلیل تخريب کلروپالست و در نتیجه
کاهش میزان سبزينگی برگ ،کاهش يابد ( Munns et
.)al., 2006
شاخص سطح برگ
مقايسۀ میانگین شاخص سطح برگ نشان داد ،بین
روشهاي آبیاري از نظر میزان سطح برگ تفاوت
معنیداري وجود داشت و روش آبیاري بارانی همراه با
شستشوي برگ بیشترين شاخص سطح برگ و تیمار
آبیاري بارانی در روز و کمترين میزان آن را داشت.
بین تیمارهاي آبیاري بارانی در روز و آبیاري سطحی
نیز تفاوت معنیداري وجود نداشت .با افزايش میزان
شوري آب آبیاري بهويژه در سطوح باالي شوري نیز
میزان شاخص سطح برگ بهطور معنیداري کاهش
يافت .اگرچه در سطوح پائین شوري آب آبیاري  3/5و
 4/1دسیزيمنس بر متر ،کاهش معنیداري در مقايسه
با شاهد مشاهده نشد (جدول  .)4در شرايط شوري،
اسید آبسیسیک هدايت روزنهاي را کنترل میکند و
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بهاحتمال زياد افزايش میزان آن با جلوگیري از سرعت
رشد طولی برگ ذرت ()Cramer & Quarrie, 2002
ارتباط دارد .همبستگی بین عملکرد دانه با شاخص
سطح برگ (** )r=0/63نیز بیانگر کاهش سطح
نورساختکننده و سرعت رشد و در نهايت کاهش
عملکرد دانه است.
غلظت سدیم برگ
بنا بر نتايج مقايسۀ میانگین غلظت يون سديم برگ،
روش آبیاري بارانی در روز با میانگین  18/2میلیگرم
در کیلوگرم بیشترين غلظت و تیمار آبیاري بارانی
همراه با شستشوي برگ و آبیاري سطحی به ترتیب با
میانگینهاي  16/2و  15/1میلیگرم در کیلوگرم وزن
خشک کمترين غلظت يون سديم را داشتند .بین
سطوح شوري آب آبیاري نیز از نظر غلظت يون سديم
تفاوت معنیداري وجود داشت .اگرچه غلظت اين يون
تا سطوح شوري آب آبیاري  4/1دسیزيمنس بر متر،
تفاوت معنیداري با شاهد نشان نداد (جدول .)4
همانطور که انتظار میرود در شرايط آبیاري بارانی با
آبشور به دلیل جذب برگی و ريشهاي نمکها ،تجمع
يون سديم در مقايسه با دو روش ديگر افزايشيافته
است ،درحالیکه در آبیاري بارانی همراه با شستشوي
برگ میزان جذب سطحی از برگها با شستشوي
برگها با آب غیر شور تا حدودي برطرف خواهد شد،
ولی در آبیاري سطحی تنها جذب ريشهاي نمک
صورت میگیرد .با توجه به رابطۀ مثبت بین افزايش
شوري آب آبیاري با غلظت سديم برگ بهويژه در
آبیاري بارانی در روز به نظر میرسد که افزايش غلظت
سديم برگ اغلب ناشی از جذب ريشهاي و برگی
سديم باشد .نتايج همسانی نیز مبنی برافزايش بیشتر
جذب برگی سديم در آبیاري ذرت با آبیاري بارانی با
آبشور مشاهده شده است ( Benes et al., 1996; Isla
 .)& Aragues, 2010در بررسیهاي ارزيابی میزان
جذب امالح در روش آبیاري بارانی با آبشور نیز
مشخصشده که در صورت شستشوي برگهاي ذرت با
آب غیر شور پس از هر آبیاري با آبشور ،میزان جذب
يونهاي کلر و سديم در برگها به میزان قابلتوجهی
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کاهش خواهد يافت ( .)Benes et al., 1996همبستگی
منفی بین غلظت سديم برگ و عملکرد دانه (**-0/53
= )rبیانگر تأثیر نامطلوب تجمع اين يون بر عملکرد
دانه است (جدول  .)5به عبارتی ،افزايش و تداوم تنش
سبب اختالل در تعادل يونی ،پیري زودرس برگها و
در نتیجه کاهش سطح نورساختکننده میشود .در
همین راستا ،در روش آبیاري بارانی نشانههاي ظاهري
سوختگی برگ نیز تا حدودي قابلمشاهده بود ،که
احتمال دارد به دلیل آسیب ناشی از جذب برگی امالح
نمک در سطح برگ بوده باشد .افزايش غلظت سديم
اندامهاي هوايی با افزايش تولید گونههاي اکسیژن
واکنشگر در گیاه موجب آسیب به سبزينه و ديگر
رنگدانههاي نورساختی و درشتمولکولهايی مانند
پروتئینها و چربیها میشود ( ;Ashraf & Ali, 2008
.)Zhao et al, 2007
غلظت پتاسیم

غلظت يون پتاسیم برگ در روشهاي مختلف آبیاري
اختالف معنیداري داشت ،بهگونهاي که در همۀ
سطوح شوري بیشترين غلظت آن در روش آبیاري
سطحی و کمترين میزان آن در دو روش آبیاري بارانی
مشاهده شد .بین سطوح شوري آب آبیاري با تیمار
شاهد نیز از نظر غلظت يون پتاسیم تفاوت معنیداري
وجود داشت و حتی در سطوح پايین شوري نیز میزان
پتاسیم بهطور معنیداري کاهش يافت (جدول .)4
وجود همبستگی منفی و معنیدار بین غلظت سديم و
پتاسیم (**( )r=-0/57جدول  )5بیانگر يک رقابت
مستقیم در مکانهاي جذب و انتقال اين دو يون در
غشاي پالسمايی است و افزايش جذب پتاسیم
بازدارندة عبور سديم از محلول خارجی به گیاه میشود
) .(Epstein, 1966کاهش غلظت پتاسیم اندامهاي
هوايی گیاه در شرايط شوري در بررسیهاي چندي
گزارش شده است ).(Wei et al., 2003
نسبت پتاسیم به سدیم
انتخاب پذيري پتاسیم به سديم در بافتهاي گیاهی
يکی از شاخصهاي مهم براي جداسازي گونههاي
متحمل از حساس به شوري است .در روش آبیاري

سطحی ،نسبت پتاسیم بر سديم تفاوت معنیداري با
تیمارهاي آبیاري بارانی در روز نشان داد .بین سطوح
شوري آب آبیاري با تیمار شاهد نیز از نظر اين نسبت
تفاوت معنیداري وجود داشت و مقايسۀ میانگینها
نشان داد ،با افزايش شوري آب آبیاري اين نسبت
بهطور معنیداري کاهش يافت (جدول  .)4نسبت
باالي پتاسیم به سديم بافتهاي گیاهی بهعنوان يک
سازوکار فیزيولوژيکی مهم تحمل شوري به شمار می-
آيد ( .)Rahnama et al., 2011در اين پژوهش ،با
افزايش شوري آب آبیاري غلظت سديم برگ افزايش
يافت ،درحالیکه تفاوت معنیداري در غلظت پتاسیم
برگ مشاهده نشد ،که اين امر بیانگر کاهش مقادير
نسبت پتاسیم به سديم است .به عبارتی ،مقادير اين
نسبت در تیمارهاي شوري کاهش يافت و اين به دلیل
افرايش غلظت سديم برگ بود ( Francois & Clark,
 .)1979افزايش غلظت يون سديم و کاهش پتاسیم به
سديم در پاسخ به تنش شوري توسط ديگر محققان
گزارش شده است ( .)Rahnama et al., 2011به دلیل
انتخاب پذيري پتاسیم به سديم در غالب گونههاي
گیاهی در شرايط شور ،عملکرد بهطور مثبت با نسبت
پتاسیم به سديم همبستگی داشت .همبستگی مثبت و
معنیداري بین نسبت پتاسیم به سديم با وزن خشک
کل (** )r= 0/58و عملکرد دانه (* )r= 0/52نیز به
اهمیت جذب کمتر سديم و نسبت باالي پتاسیم به
سديم در جهت دستیابی به عملکرد و مادة خشک
باالتر در شرايط شوري اشاره دارد (جدول .)5
نتيجهگيري کلي
بر پايۀ يافتههاي اين پژوهش ،میتوان گفت که هر سه
روش مديريت آبیاري سطحی و بارانی با آبشور با
اختالل در اعمال فیزيولوژيکی گیاه مانند افزايش
غلظت سديم برگ ،کاهش هدايت روزنهاي ،غلظت
پتاسیم برگ ،شاخص سبزينۀ برگ و کاهش سطح
برگ ،باعث کاهش تجمع مادة خشک و عملکرد دانۀ
ذرت شد .اگرچه میزان تأثیر نامطلوب آبیاري بارانی با
آبشور بیشتر از آبیاري سطحی و آبیاري بارانی همراه
با شستشوي برگ با آب غیر شور بود و در روش
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 بهرغم تأثیر نامطلوب و زيانبار شوري،در کشاورزي
 شايد بتوان از روش آبیاري،آبوخاک در آبیاري بارانی
بارانی همراه با شستشوي برگ با آب غیر شور در
راستاي بهبود وضعیت عملکرد دانه در مناطق داراي
 براي.آبوهواي گرم مستعد کشت ذرت بهره برد
دستیابی به مقادير مطلوب عملکرد دانه در هر سه
 مقادير آستانۀ شوري آب در،روش مديريت آبیاري
 دسیزيمنس بر4/1 شرايط آبیاري بارانی در حدود
 برتر از ديگر،متر براي گريز از کاهش عملکرد
.تیمارهاي اين آزمايش شناخته شد

آبیاري بارانی همراه با شستشوي برگ عملکرد دانۀ
 بهطوريکه در سطح شوري.بیشتري به دست آمد
 دسیزيمنس بر متر عملکرد دانه در اين روش4/1
 دسیزيمنس بر متر3/5 آبیاري در مقايسه با تیمار
،آبیاري بارانی در روز عملکرد بیشتري به دست آمد
که به نظر میرسد اين بهبود وضعیت به علت شسته
شدن نمکها از سطح برگ و کاهش تأثیر ناشی از
 بااينحال با توجه به شور و.سوختگی برگ گیاه باشد
نیمه شور بودن بسیاري از منابع آبهاي سطحی و
 بهويژه در مناطق داراي آبوهواي،زيرزمینی کشور
 براي استفادة مطلوب از آبهاي شور،گرم خوزستان
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