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بررسی راهکارهای مختلف آبياری يکدرميان با استفاده از آب شورـ غير شور در عملکرد و بهرهوری آب ذرت
دانهای در آبياری قطرهای
2

علیرضا كيانی* ،1افشين مساوات

 .1دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان
 .2عضو هیئت علمی مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان
(تاریخ دریافت1393/4/9 :ـ تاریخ تصویب)93/7/12 :

چکيده
در این پژوهش استفاده از آب شور و كمآبیاري در قالب هفت تیمار به صورت بلوكهاي كامل تصادفی بـا سـه تاـرار بـه
مدت دو فصل زراعی با حضور ذرت بررسی شد .تیمارها عبارت بودند از آبیاري كامل همة شیارها بـا آب غیـر شـور (،)T1
آبیاري همة شیارها با  50درصد آبیاري كامل ( ،)T2آبیاري یکدرمیان شیارها با آب شورـ غیر شـور بـه صـورت متنـاوب
( )T3و ثابت ( ،)T4آبیاري یکدرمیان شیارها فقط با آب غیر شور به صورت ثابت ( )T5و متغیر ( ،)T6و آبیاري كامل با آب
شور ( .)T7شوري آب در تیمارهاي شور و غیر شور به ترتیب  8و  1/5 dS/mبود .نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد بـه ـاي
كمآبیاري با آبیاري یکدرمیان شیارها در صورتی كه شیارهاي آبیارينشده با آب شور آبیاري شوند ،نسبت به كمآبیـاري،
اثربخشتر خواهند بود .در تیمارهاي كمآبیاري در سالهاي اول و دوم به ترتیب  29و  36درصد و در تیمارهـاي  T3و T4
در حدود  50درصد از آب غیر شور صرفه ویی شد .متوسط عملارد در تیمارهاي كمآبیاري ( )T6 ،T5 ،T2نسبت به تیمار
 T3و  T4به ترتیب  19و  24درصد كاهش معنادار داشت .از نظر كارایی مصرف آب ،نتایج نشان داد در صـورتی كـه ارزش
آب شور و غیر شور یاسان در نظر گرفته شود ،تیمارهاي كمآبیـاري ،بیشـترین بهـرهوري آب را دارنـد و از نظـر آمـاري
اختالف معناداري با تیمار آبیاري كامل بدون تنش ندارند .اگر بهرهوري آب بر اساس آب غیر شـور در هـر تیمـار مبنـاي
محاسبه قرار گیرد ،تیمارهاي  T3و  T4از نظر این شاخص هم باالتر قرار میگیرند و گزینههاي برتر خواهند بود.
كليدواژگان :آب شور ،آبیاري قطرهاي ،آبیاري یکدرمیان ،كمآبیاري ،ذرت.

مقدمه

*

ذرت سومین گیاه مهم غلهاي دنیا پس از گندم و برنج و
مهمترین منبع تولید غذا براي انسانها و حیوانات است و در
اكثر كشورها بیش از دیگر گیاهان كاشته میشود .سالیانه ،به
طور متوسط 160 ،میلیون هاتار اراضی تحت كشت ذرت قرار
میگیرد و حدود  817میلیون تن ذرت دانهاي تولید میشود.
امریاا و چین و برزیل ،سه كشور بزرگ تولیدكنندة ذرت در
هان ،حدود  68درصد كل ذرت دنیا را تولید میكنند .در ایران
نیز سالیانه حدود  210هزار هاتار ذرت كاشته میشود كه از
این مساحت حدود  1/8میلیون تن ذرت به دست میآید
(.)USDA1, 2010
آبیاري قطرهاي ،به دلیل وارد كردن آب بـا دبـی كـم و بـا
فراوانی زیاد ،قادر اسـت پتانسـیل ماتریـک خـاك را در منطقـة
ریشة گیاه باال نگه دارد و از افزایش پتانسـیل اسـمزي خـاك در
* نویسندة مسئولakiani71@yahoo.com :
1. United State Department of Agriculture

اثر آبیاري با آب شور لوگیري كند .به همین دلیـل ایـن روش
در استفاده از آب شور ،نسـبت بـه روشهـاي دیگـر ،سـودمندتر
است ( .)Shalhevet, 1994ذرت به شوري حساس است .آسـتانة
خسارت آن در اثر شوري آب آبیـاري حـدود  1/7 dS/mبـرآورد
شده اسـت ( .)Maas and Hoffman, 1977اسـتفاده از آب شـور
( 1/7تا  )10/9 dS/mدر آبیـاري قطـرهاي گیـاه ذرت نشـان داد
آبیاري با آبی كه شوري كمتر از  10/9 dS/mدارد اثـري معنـادار
بر درصد سبز ذرت نمیگذارد .ولـی ارتفـا و وزن تـر و خشـک
گیاه به ازاي هر واحد افزایش شوري آب آبیاري حدود  2درصـد
كاهش مییابد ( .)Kang et al, 2010استفاده از آب شور زهاش
( 12/5تا  )15/5 dS/mدر سراسر فصل رویش گندم عملاـرد آن
را حــدود  26درصــد ،نســبت بــه پتانسـیل ،كــاهش مـیدهــد و
ایگزینكردن آبیاري اول در دورة ابتدایی رشد ،كه گندم در آن
مرحله به شوري حساس تر است ،با آب غیر شور ،عملاـرد آن را
حــدود  16درصــد كــاهش م ـیدهــد (.)Sharma et al, 1994
مدیریتهاي مختلف كاربرد آب شور بر عملارد گندم را Naresh
 (1993) et alبررسی كردند .نتیجة تحقیقات آنها نشـان داد در
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صورتی كه در سراسر فصل رشـد فقـط از آب شـور ()12 dS/m
استفاده شود ،عملارد حدود  40درصد و در صـورتی كـه اولـین
آبیاري با آب غیر شور ( )0/4 dS/mانجام شـود ،عملاـرد حـدود
 22درصد ،نسبت بـه پتانسـیل ،كـاهش مـییابـد .همچنـین در
تیماري كه دو آبیاري اول آن با آب غیر شور و دو آبیاري بعـدي
با آب شور انجام شد عملارد حدود  7درصد ،در تیماري كـه بـه
صورت یکدرمیان با آب غیر شور و شـور آبیـاري شـد عملاـرد
حدود  3درصد ،و در تیماري كه آبیاري آن بـا اخـتال دو نـو
آب انجام شد عملارد حدود  4درصد نسبت به پتانسیل كـاهش
یافت .استفادة متناوب از آب شور ـ غیر شور براي گیـاه حسـاس
بــه نمــک ،ماننــد ذرت ،نســبت بــه روش اخــتال دو نــو آب
مناسبتر است؛ در حالی كه براي گیـاه مقـاوم بـه نمـک ،ماننـد
پنبه ،دو روش كاربرد اشارهشده مزیتی بر هم ندارند ( Bradford
 .)and Letey, 1993شـیوههـاي آبیـاري ویچـهاي معمــولی و
ویچهاي یکدرمیان روي عملارد سویا تأثیري نداشت؛ ولی در
روش آبیاري ویچهاي یکدرمیان حدود  46درصـد نسـبت بـه
1
روش ویچه اي معمولی آب كمتري مصرف شد .بهـرهوري آب
) (WPدر تیمارهاي ویچه اي معمولی و یکدرمیان بـه ترتیـب
 5/5و  6/1كیلوگرم در هاتار به ازاي هر میلـیمتـر آب مصـرفی
است ( .)Graterol et al, 1993روشهاي مختلف تلفیق آب شور
( )7/3 dS/mو غیر شور ( )0/7 dS/mبر عملاـرد ذرت و توزیـع و
غلظت نمک در منطقة ریشه ،در شرایط الیسـیمتري ،بررسـی و
مشخص شد میانگین عملاـرد دانـة ذرت در تیمارهـاي شـاهد،
متناوب نیمدرمیان (نیمی از آب آبیاري با آب شور و نیمی دیگـر
بالفاصله پس از نفوذ آب شور با آب شیرین تامیل شد) ،اختال
دو نو آب ،و متناوب یکدرمیان آب شـورـ شـیرین بـه ترتیـب
 ،0/38 ،0/46 ،0/62و  0/36كیلوگرم در هر متر مربع است .نتایج
نشان داد در تیمار تلفیق متناوب نیمدرمیان نسبت به تیمارهاي
تلفیق متناوب یکدرمیان و مخلو ْ شوري عصارة اشـبا خـاك
كمتر و در تیمارهاي تلفیق متناوب یکدرمیان و مخلو تقریبـا
برابر اسـت ( .)Liaghat and Esmaili, 2003روشهـاي مختلـف
مدیریتی براي كاربرد آب شـور در كشـاورزي شـامل روش هـاي
اختال دو نو آب با كیفیت متفاوت ،كاربرد متنـاوب آب شـورـ
غیر شور ،كاربرد آب شور براي گیاهان با تحمل هاي مختلـف در
تنــاوب یــکدیگــر ،اســتفاده از مــواد شــیمیایی ،و كــاربرد روش
مناسب آبیاري بررسی شد .نتایج بهدستآمده روندي امیـدبخش
را هت استفاده از آب هاي با كیفیت پـایین بـراي تولیـد گیـاه،
بــدون تنــزل كیفــی خــاك ،نشــان مــیدهــد ( kiani and
1. Water Productivity

 .)Kochekzadeh, 2002بررسی بهرهوري آب گندم تحت شرایط
شوري نشان داد با افزایش شوري ،بهرهوري آب كاهش مییابـد؛
به طوري كه در شوريهاي  14و  11دسیزیمنس بـر متـر ایـن
شاخص به ترتیب حدود  13و  7درصـد كـاهش پیـدا مـیكنـد.
تحلیل نتایج نشان میدهد استفاده از آب شور در سـطو اشـاره
شده و صرفه ویی در آب غیـر شـور و افـزایش مسـاحت تحـت
آبیاري در نهایت به نفع تولید و درآمـد زار اسـت ( Kiani and
.)Mirlatifi, 2012; Kiani et al, 2005
بهرهوري آب ذرت تحت تـأثیر سـه روش آبیـاري شـیاري
(مرسوم و یکدرمیان ثابت و متناوب) بررسی شد و نتایج نشـان
داد اختالف دو روش آبیاري یـکدرمیـان ثابـت و متنـاوب غیـر
معنادار است؛ ولی نسبت به روش مرسوم ،از نظر مصرف آب ،بـه
ترتیب حدود  26و  23درصد و از نظر عملارد به ترتیـب حـدود
 11و  13/5درصــد كــاهش دارد ( Rafiee and Shakarami,
 .)2010بررسی كمآبیاري به روش ویچهاي یکدرمیان ثابـت و
یکدرمیان متناوب بر عملارد ذرت دانه اي نشان داد كمآبیـاري
ذرت به روش ویچه اي تـا زمـان شـرو گـلدهـی بـه كـاهش
معنا دار در عملارد منجر نمیشود؛ ضمن آناه با كـم آبیـاري بـه
روش ویچه اي یکدرمیان متناوب میتوان تا  30درصد نسـبت
به روش آبیاري ویچه اي كامل در مصرف آب صرفه ویی كـرد
( .)Khorramian, 2002مقایسة آبیاري كامل و یکدرمیان ثابـت
و متناوب روي گو هفرنگی حاایت از آن دارد كه تیمارهاي یک
درمیان ثابت و متناوب ،از نظر عملارد ،به ترتیـب حـدود  11و
 36درصد نسبت به آبیاري كامل كاهش دارند؛ در حـالی كـه از
نظر كارایی مصرف آب نسبت به آبیاري كامل به ترتیـب حـدود
 1/8و  1/3برابر افزایش دارند (.)Molavi et al, 2011
به طور كلی تحقیقات متعددي در زمینة كاربرد روشهاي
كمآبیاري با استفاده از آبیاري یکدرمیان شیارها یا استفادة
متناوب از آب شورـ شیرین براي گیاهان مختلف انجام شده
است .اما مطالعات در خصوص مقایسة راهبرد آبیاري یکدرمیان
شیارها ،كه فقط با آب غیر شور انجام میشود ،با آبیاري یک در
میان شیارها به صورت شورـ غیر شور بسیار اندك است .این
شیوه ،یک راهبرد نسبتا دید مدیریتی است و در پی پاسخ به
این پرسش است كه اگر بخشی از آب مورد نیاز گیاه در
روشهاي كمآبیاري به وسیلة آبهاي نامتعارف در ردیفهاي
خشک ایگزین شود ،اثربخشی باالتري براي تولید و استفادة
بهینه از منابع آبی دارد یا خیر .این پژوهش با هدف مقایسة
راهبردهاي مدیریتی اشارهشده بر عملارد و بهرهوري آب ذرت
انجام شد.
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 450میلیمتر در طی سالهاي  1391و  1392در زمینی به
ابعاد  40متر در  70متر ا را شد .قبل از آزمایش،
برخی مشخصات فیزیای خاك تعیین شد كه در دول 1
میآید.

مواد و روشها
این طر در ایستگاه تحقیقات كشاورزي گرگان (طول  54در ه
و  20دقیقة شرقی و عرض  36در ه و  55دقیقة شمالی) با
ارتفا  5/5متر از سطح دریا و بارندگی سالیانه حدود  400تا

جدول  .1برخی خواص فيزيکی خاک محل آزمايش در نيمرخ خاک

عمق خاك
()cm

وزنی رطوبت در
حد ( FCدرصد)

وزنی رطوبت در
حد ( PWPدرصد)

رم مخصوص
ظاهري g.cm-3

سیلت
(درصد)

رس
(درصد)

شن
(درصد)

بافت

0-30
30-60
60-90

24
25
24/9

11/5
12/8
11/6

1/3
1/35
1/3

46
56
48

21/2
21/2
27/2

32/8
22/8
24/8

لوم
لوم سیلتی
لوم

نواري (T-

سیستم آبیاري مزرعة آزمایشی از نو قطره ايـ
) Tapeبود .نوارهاي تیپ در هر ردیف  20متر بـود و در هـر 20
سانتیمتر یک روزنة خروج آب با دبی اسـمی  2لیتـر در سـاعت
در فشار  0/8اتمسفر تعبیه شد .بین همة ردیـف هـاي ذرت یـک
نوار تیپ قرار داشت و براي قطع یا وصل كردن آب ورودي به هر
شیار از شیرفلاه هاي ابتداي نوار استفاده مـیشـد .بـراي ایجـاد
شوري مورد نظر ( )8 dS/mاز اختال دو منبع آب شـور ( 20تـا
 )35 dS/mحاصل از زهاشهاي منطقه و آب چاه (حدود dS/m
 )1/5استفاده شد .براي سبزشـدن در همـة تیمارهـا از آب غیـر
شور استفاده شد و تیمارهاي آبیاري پس از سبزشدن گیاه انجام
شد .ابعاد كرت ها  3متر (چهار ردیف ذرت به فواصل  75سـانتی
متر) در 20متر و فواصل بین كرت ها  2متر در نظر گرفتـه شـد.
ذرت در ســالهــاي  1391و  1392بــه ترتی ـب در تــاریخهــاي
 1391/4/11و  1392/4/13كاشته و در تاریخ هاي  1391/8/17و
 1392/8/18برداشــت شــد .نقشــة شــماتیک طــر در شــال 1
میآید .در سال هاي اول و دوم پس از سبزشدن ذرت به ترتیـب
 7و  9بار آبیاري به فواصل تقریبی یک هفته ،كه تخلیة رطوبـت
خاك در حد  45تا  55درصد آب قابل دسترس میرسید ،انجـام
شد .میزان و زمانهاي آبیاري به تفایک هر سال براي تیمارهاي
مختلف در دول  2میآید.
تیمارهاي آبیاري عبارت اند از ( T1آبیـاري كامـل و بـدون
تنش)( T2 ،كمآبیاري با آب غیر شور در همة ردیفهـاي كشـت
به اندازة  50درصد  T3 ،)T1و ( T4آبیاري كامـل بـا كـاربرد یـک
درمیان آب غیر شور ـ شور در شیارهاي مجاور به صورت متناوب
( )T3و ثابت ())T4ـ مفهوم متنـاوب ایـن اسـت كـه ردیـفهـاي
كشت به صورت یکدرمیان با آب غیر شور و آب شور آبیـاري و
در آبیاري بعدي ابه ا میشوند ،ولی در  T4ردیفها به صـورت
ثابت آبیاري میشوند ـ T5 ،و ( T6كمآبیاري بـا آب غیـر شـور بـا

استفاده از آبیاري یکدرمیـان شـیارها بـه صـورت ثابـت ( )T5و
متغیر ( ،))T6و ( T7آبیاري كامل با اسـتفاده از آب شـور) .قالـب
آماري طر به صورت بلوكهاي كامل تصادفی با سـه تاـرار در
نظر گرفته شد (شال  )1و میانگینها بر اسـاس آزمـون حـداقل
اختالف معناداري (LSD( 1مقایسه شدند.
عمق آب آبیاري مزرعة آزمایشـی بـر اسـاس انـدازهگیـري
رطوبت خاك ( دول  )3و محاسبة كمبود رطوبت خاك در تیمار
بدون تنش ) (T1به كمک رابطههاي  1و  2برآورد شد:
(رابطة )1
(رابطة )2

SMD
1−Lr

= In

SMD = (θFC − θi ). Bd. Dr

 Inو  SMDبه ترتیب عمق خالص آبیاري و كمبود رطوبت
خاك بر حسب میلیمتر Lr ،لزوم آبشویی بر حسب درصـد كـه
براي تیمار شـور در نظـر گرفتـه مـیشـود θFC ،و  θiبـه ترتیـب
رطوبت خاك در حد ظرفیت زراعی و قبـل از آبیـاري بـر حسـب
درصد وزنی Bd ،رم مخصوص ظاهري خاك بر حسب گـرم بـر
سانتیمتـر ماعـب ،و  Drعمـق توسـعة ریشـة گیـاه بـر حسـب
میلیمتر است.
به استناد دادههاي برداشتشده عملاـرد دانـه ،مقـدار آب
آبیاري و مقدار بارش طی فصل مقادیر بهرهوري آب بر مبناي آب
كاربردي (مجمو باران و آب آبیاري) برآورد شد.
Y
= WP
(رابطة )3
I+P
 WPبهرهوري آب بر حسب كیلوگرم در هاتار به ازاي هـر
میلیمتر مصـرف آب Y ،عملاـرد دانـه بـر حسـب كیلـوگرم در
هاتــار I ،و  Pبــه ترتیـب عمــق آب آبیـاري و بــاران بــر حســب
میلیمتر است.
1. Least Significant Difference
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منبع آب غير شور
منبع آب شور

T6

T7

T3

T4

T2

T5

T1

شکل  .1نقشة شماتيک اجرايی طرح برای يک تکرار
جدول  .2مقادير آب آبياری ) (mmبهكاررفته طی فصل رشد ذرت به تفکيک تيمارهای مختلف و سال

تاریخ آبیاري

T1

T2

T3

T5

T4

T7

T6

1391
1391/4/16

10

10

10

10

10

10

10

1391/5/7

25

12

27

27

12

12

30

1391/5/14

28

14

31

31

14

14

34

1391/5/21

33

16

36

36

16

16

40

1391/5/27

39

20

45

45

20

20

50

1391/6/4

44

22

50

50

22

22

55

1391/6/11

50

25

58

58

25

25

63

1391/6/25

55

27

63

63

27

27

70

فصل رشد

284

146

320

320

146

146

352

1392
1392/4/22

30

30

30

30

30

30

30

1392/5/6

30

15

32

32

15

15

35

1392/5/13

30

15

32

32

15

15

35

1392/5/22

30

15

32

32

15

15

35

1392/5/28

50

25

53

53

25

25

57

1392/6/4

50

25

53

53

25

25

57

1392/6/12

45

23

48

48

23

23

52

1392/6/18

40

20

43

43

20

20

46

1392/6/24

40

20

43

43

20

20

46

1392/7/1

40

20

43

43

20

20

46

در انتهاي فصل عملارد دانه و ا زاي عملارد ذرت شـامل
تعداد ردیف دانه ،تعـداد دانـه در ردیـف ،و وزن هزاردانـه انـدازه
گیري و دادههاي معآوريشـده بـا برنامـة  SASآنـالیز آمـاري
شدند.
طی فصل رویـش ذرت در سـال هـاي  1391و  1392بـه
ترتیب  195و  102میلی متر بارندگی و ود داشت .توزیع بـارش
دو سال در شال  2میآید .در سال  1391دو پدیدة قابل تو ـه

بارنــدگی در دورة رشــد گی ـاه در حــدود  13و  100روز پــس از
كاشت به میزان تقریبی  80میلیمتر و در سال  1392فقط یـک
پدیدة بارندگی هشتاد روز پس از كاشت به میزان  50میلـیمتـر
اتفاق افتاد .بررسـی منحنـی تغییـرات بارنـدگی دو سـال نشـان
میدهد كه سال  1392نسبت به سال  1391خشکتر بوده؛ بـه
طوري كه در مجمو فصل باران مؤثر در سال  ،1392نسبت بـه
سال  47 ،1391درصد كاهش داشته است.
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80

1391

20

1392

60

بارندگی )(mm

40

80

40
20

0

120

80

100

60

20

40

)(mmبارندگی

60

5

0

0

60 80 100 120 140
روز پس از کاشت

روز پس از کاشت

40

20

0

شکل  .2توزيع بارش طی فصل رشد ذرت به تفکيک هر سال
جدول  .3درصد وزنی رطوبت خاک در تيمار بدون تنش ( )T1طی فصل رشد ذرت به تفکيک هر سال

عمق
خاك
)(cm
0-30
30-60
60-90

تاریخهاي نمونهبرداري سال 1391
1391/4/21

1391/5/6

1391/5/12

1391/5/19

1391/5/26

1391/6/1

1391/6/8

1391/6/24

20/1
23/1
22/4

18/7
22/1
21/2

22/5
24/3
23/7

19/7
22/1
23/2

19/1
19/9
21/7

18/7
20/0
22/5

19/7
20/3
20/3

19/8
19/5
21/4

تاریخهاي نمونهبرداري سال 1392
0-30
30-60
60-90

1392/4/19

1392/5/5

1392/5/12

1392/5/21

1392/5/27

1392/6/3

1392/6/11

1392/6/17

1392/6/23

1392/7/1

20/8
19/3
-

18/5
18/7
-

18/1
20/5
-

18/4
21/3
-

17/2
17/5
18/0

18/4
19/1
19/5

17/9
19/8
19/2

18/2
22/3
20/7

19/7
20/8
19/2

18/2
22/7
20/8

يافتهها و بحث
بررسی تغييرات عملکرد طی دو سال

تغییرات عملارد دانة ذرت طی دو سال تحت تأثیر تیمارهاي
مختلف آبیاري در شال  3میآید و تحلیل آماري نتایج بر
مبناي تركیب دو ساله در قسمتهاي بعد تشریح میشود.
عملارد در سال دوم نسبت به سال اول حدود  1270كیلوگرم
در هاتار بیشتر بود .اگرچه مجمو شرایط آبوهوایی در سال
دوم نسبت به سال اول خشکتر بود ،تأمین آب و تعدد آبیاري
در سال دوم ( دول  ،)2ضمن تعدیل شرایط خشای داخل
مزرعه و واكنش مناسب گیاه ذرت به آب ،باعث افزایش عملارد
شد .به طور طبیعی در صورتی كه عوامل كنترلناپذیر اقلیمی و
مؤثر در تولید ،بهویژه بارندگی (شال  ،)2كمتر باشد یا شدت آن
كم باشد ،میتوان با اعمال مدیریت مناسب بر اساس شناخت
گیاه به عملارد پتانسیل نزدیک شد .نتایج بررسی دوساله نشان
داد شیوههاي مختلف كمآبیاري ،اگرچه نسبت به آبیاري كامل
عملارد كمتري دارند ،مزیتی بر هم ندارند .عملارد دانة ذرت در
سال اول در تیمارهاي  ،T5 ،T2و  T6به ترتیب حدود  ،70 ،60و
 62درصد و در سال دوم به ترتیب  ،76 ،77و  77درصد تیمار

آبیاري كامل با آب غیر شور ) (T1بود .اختالف اندك در عملارد
ذرت بین شیوههاي مختلف كمآبیاري ،كه با  50درصد نیاز آبی
آبیاري شدند ،به دلیل ریزش باران در سال 195( 1391
میلیمتر) و در سال  102( 1392میلیمتر) غیر طبیعی نیست
(شال  .)2به عبارت دیگر ،اگرچه در زمان هر آبیاري تیمارهاي
 50درصد به اندازة نصف تیمار آبیاري كامل آب دریافت كردند،
مقایسة مقدار كل آب كاربردي (مجمو آب آبیاري و بارندگی)
بین سه تیمار كمآبیاري با تیمار آبیاري كامل نشان میدهد
حجم آب دریافتشده در تیمارهاي كمآبیاري نسبت به تیمار
آبیاري كامل در سال اول حدود  70و در سال دوم حدود 64
درصد است .میانگین دو سالة تیمارهاي شور ،كه همگی آب
كامل دریافت كردند ،نشان میدهد بیشترین عملارد مربو به
تیمار  9332( T4كیلوگرم در هاتار) و كمترین آن مربو به
تیمار  7397( T7كیلوگرم در هاتار) است .عملارد تیمارهاي
 ،T4 ،T3و  T7نسبت به تیمار  T1در سال اول به ترتیب حدود
 ،88 ،80و  71درصد و در سال دوم به ترتیب حدود  ،98 ،93و
 75درصد بود .به طور كلی ،نتایج بر این ناته تأكید دارد كه
كاربرد آب شور در سطح  8 dS/mبراي گیاه ذرت ،با شیوة
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آبیاري یکدرمیان شورـ غیر شور ،ضمن صرفه ویی حدود 50
درصد از آب غیر شور ،عملارد را تحت تأثیر قرار نمیدهد .به
عبارت دیگر ،در مناطق كمآب كه آب شور و ود دارد كاربرد
آب شورـ غیر شور به صورت آبیاري یکدرمیان شیارها بر
آبیاري یکدرمیان شیارها فقط با آب غیر شور مزیت دارد .در
یک نتیجهگیري كلی و با مقایسة عملارد در روشهاي كم
آبیاري با آب غیر شور با تیمارهاي شور میتوان گفت در صورت
كمبود منابع آب غیر شور با ایگزینكردن بخشی از آب مورد
نیاز گیاه با آب شور اماان افزایش تولید و ود دارد؛ مثال در
سال اول عملارد تیماري كه به صورت یکدرمیان ثابت ( )T5با
آب غیر شور آبیاري شد حدود  70درصد آبیاري كامل بود .اما
اگر دو شیار دیگر در همان تیمار با آب شور آبیاري شود (،)T4
عملارد نسبت به تیمار  T5به میزان  1786كیلوگرم در هاتار
افزایش ( )%21و نسبت به تیمار  T1فقط  12درصد كاهش

4

T4

2

تحليل آماری تركيب دوسالة عملکرد و اجزای آن

نتایج تجزیة واریانس مركب عملارد و ا زاي آن و مقایسة
میانگین عملارد ذرت بین تیمارهاي مختلف به ترتیب در
دول  4و شال  4میآید .به طور كلی ،نتایج تجزیة مركب
نشان میدهد از نظر عملارد و بهرهوري آب اختالف بین دو
سال معنادار است و بقیة ا زا معنادار نیست .همچنین نتایج
دول آنالیز واریانس مركب نشان میدهد تأثیر تیمارهاي
آبیاري بر عملارد و بهرهوري آب معنادار است و بر ا زاي
عملارد ذرت معنادار نیست.
92

12

91

8
6

خواهد داشت .در سال دوم نیز تیمار  T5نسبت به تیمار
حدود  29درصد افزایش عملارد نشان داد .در نتیجه تأمین
بخشی از نیاز آبی ذرت با آب شور به صورت یکدرمیان با آب
غیر شور در شیارهاي مجاور راهبردي مؤثر براي افزایش تولید
در مناطق كمآب است.

علکرد دانه )(t/ha

10

0
T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1

تيمارهای آبياری
شکل  .3تغييرات ميانگين عملکرد دانة ذرت در تيمارهای مختلف آبياری
طی دو سال آزمايش

جدول  .4تجزية واريانس مركب بر پاية ميانگين مربعات برخی صفات ذرت

منبع تغییرات

در ة
آزادي

تعداد ردیف
دانه

تعداد دانه در
ردیف

)(mm

سال
خطا
تیمار
تیمار*سال
خطا

1
4
6
6
24

482/9ns
2/85
0/76 ns
0/487 ns
1/44

**13/06
26/3
15/35ns
9/33ns
12/71

1/83ns
0/361
0/415ns
0/345 ns
0/489

106485ns
640
486/7ns
258/02 ns
618

3/8

13

5/8

22

CV

عمق دانه

وزن هزاردانه

عملارد دانه

بهرهوري آب

)(g

)(kg/ha

)(kg/ha/mm

**18035300
1075270
**8858700
628520 ns
1/52

** 175
9/5
** 62/4
12/5 ns
9/1

12/3

15/5

 nsغیر معنادار و ** معنادار در سطح احتمال  99درصد

مقایسة آماري میانگینها بین سه تیمار كمآبیاري حاایت
از آن دارد كه اختالفهـاي مشـاهدهشـده در سـطح احتمـال 5
درصد معنادار نیست و همه در یـک كـالس قـرار دارنـد .نتـایج
محققان دیگر نشان داد با كاهش  30درصد از آب مورد نیاز گیاه
ذرت عملارد به طور معنادار كاهش مـی یابـد؛ ولـی شـیوه هـاي
مختلف كمآبیاري در ایـن سـطح از كـاهش آب در عملاردهـاي
آنها تأثیري ندارد .در پژوهش اشارهشده با آبیاري یـکدرمیـان
گیاه ذرت به صورت ثابت و متناوب ،بـا صـرفه ـویی حـدود 24
درصد آب نسبت به تیمـار مرسـوم ،عملاـرد حـدود  12درصـد

كـاهش داشـت ( .)Rafiee and Shakarami, 2010بنـابراین ،در
شرایط آبوهوایی مشابه اعمال مدیریتهاي كمآبیاري مشـخص
شده در این پژوهش مزیتی بـر هـم ندارنـد .در شـرایط كمبـود
منابع آبی و در صورتی كه شاخص بهرهوري آب نسبت به آبیاري
كامل فزونی داشته باشد یا حداقل اختالفـی معنـادار بـا آبیـاري
كامل نداشته باشد ،هـر سـه نـو مـدیریت كـمآبیـاري در ایـن
پژوهش با اثربخشـی مشـابه قابـل كاربردنـد (در ایـن زمینـه در
قسمت بهرهوري آب بحث خواهد شد) .مقایسة كمـی تیمارهـاي
آبیاري كامل ولی شور ( )T7 ،T4 ،T3از نظر عملاـرد در مقایسـه
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تیمارهـاي T3

با تیمار آبیاري كامل ولی غیر شور ( )T1نشان داد
و  T4بر تیمار  T1مزیت دارند و ضـمن صـرفه ـویی ،حـدود 50
درصد آب غیر شور ،اماان افزایش تولید را نیز فراهم مـیكننـد.
مقایسة میانگین تیمارها نشان داد (شال  )4عملارد تیمارهـاي
كم آبیاري ( )T6 ،T5 ،T2از نظر آماري با تیمار  T7در یک كالس
و با دو تیمار دیگـر شـوري ( T3و  )T4در كـالس متفـاوت قـرار
دارنــد .از نظــر كم ـی عملاــرد تیمارهــاي كــمآبی ـاري كمتــر از
تیمارهاي شور ،به ویژه در دو نو مدیریت به كار رفته ( T3و ،)T4
است؛ به طوري كه متوسط عملارد در تیماهاي كـمآبیـاري ،T2
 T6 ،T5نســبت بــه تیمــار  T3و  T4بــه ترتی ـب  19و  24درصــد
كاهش داشته و این مقدار كاهش به لحاظ آماري معنـادار اسـت.
بنابراین ،به استناد نتایج دو سـاله ،در شـرایط كمبـود آب بـراي
تــأمین نی ـاز آب ـی گی ـاه و دردســترسنبــودن آب شــور ،كــاربرد
مدیریتهاي كمآبیاري مشابه این پژوهش ،ضمن صرفه ویی در
منابع آب غیر شور و افزایش اراضی آبـی ،افـزایش تولیـد كـل و
درآمد زارعان را اماانپذیر میكنـد .هنگـامی كـه منطقـهاي بـا
كمبود منابع آبی موا ه است و در مجاورت زمینهاي كشاورزي
آبهاي شور و ود دارد ،بهتر است با مدیریت آبیاري یکدرمیان
شیارها با آب شور ـ غیر شور كمبود نیاز آبـی گیـاه بـا آب شـور
تأمین شود .در این صورت تولید كل بیشتر از مدیریت كمآبیاري
با آب غیر شـور خواهـد شـد .اسـتفاده از منـابع آب شـور بـراي
برطرفكردن بخشی از آب مورد نیاز گیاه بـا روشهـاي مختلـف
مدیریتی كه نتـایج رضـایتبخـش داشـته انـد در منـابع متعـدد
مشـاهده مـیشـود ( Kiani and Abbassi, 2009; Kiani and
.)Mirlatifi, 2012; Naresh et al, 1993; Sharma et al, 1994
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بهرهوری آب

بهرهوري آب بر اساس نسبت عملارد دانة ذرت به مجمو آب
آبیاري و بارندگی براي همة تیمارهاي آبیاري به تفایک هر سال
برآورد شد .نتایج در شال  5میآید .برآیند نتایج دو سال نشان
میدهد در تیمارهاي غیر شور با كاهش  50درصد از آب مورد
نیاز گیاه (در هر سه شیوة كمآبیاري) مقدار  WPبا آبیاري كامل
قابل رقابت است و آبیاري كامل از نظر شاخص اشارهشده مزیتی
بر كمآبیاري ندارد .عامل اصلی عدم كاهش  WPتا حد 50
درصد كاهش آب آبیاري و ود باران و اثربخشی آن در منطقه
است .در سال  1391و  1392براي تیمار  T1سهم بارش در كل
آب مصرفی گیاه به ترتیب حدود  41و  21درصد و در سه تیمار
كمآبیاري ( )T6 ،T5 ،T2این سهم معادل  57و  33درصد بود.
طبیعی است كه اثربخشی باران در تیمارهاي كمآبیاري بیشتر از
تیمار آبیاري كامل باشد .در یک معبندي نهایی از  WPگیاه
ذرت تحت تأثیر شیوههاي مختلف كمآبیاري با آب غیر شور و
با درنظرگرفتن واقعیت مو ود (بارش) این نتیجه قابل حصول
است كه با كاهش  30درصد از آب مورد نیاز گیاه ذرت ،اگرچه
عملارد به طور معنادار كاهش مییابد ،بهرهوري آب كاهش
معناداري ندارد.
مقایسة بهرهوري آب بین تیمارهاي شور و غیر شور در هر
دو سال بیانكنندة این ناته است كه كـاربرد آب شـور (در حـد
 )8 dS/mبا مدیریت آبیاري یکدر میان در مجاورت آب غیر شور
(تیمارهاي  T3و  )T4نسبت به آبیاري یکدرمیان شـیارها بـا آب
غیر شور (تیمارهاي  T5و  )T6نشان از برتري تیمارهاي غیر شور
دارد (شال  .)5به عبارت دیگر ،نتایج نشان میدهـد اسـتفاده از
آب شور ( )8 dS/mو آب غیر شور ،به صورت یکدرمیـان ،بـراي

91-92

a
b
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T6

T5

b

12
10

c
8
6
4

T4

T3

مزیتی ندارد .بیان این ناتة مهم نیز ضروري است كه نتیجـة بـه

T2

علکرد دانه )(t/ha

c

c

c

a

گیاه ذرت از نظر بهرهوري آب بر عدم آبیاري شیارها با آب شـور

یاسان در نظر گرفته شود .به عبارت دیگر ،اگر فـرض كنـیم آب
هاي شور ،كه در حـال حاضـر بـیاسـتفادهانـد ،ارزش اقتصـادي
ندارند و از مخرج كسر براي تیمارهاي شور حذف شـوند ،مقـدار
بهرهوري آب هماننـد عملاردهـا افزایشـی قابـل تو ـه خواهنـد

2

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

0

و با درنظرگرفتن مجمو آب غیر شور و باران بهره وري در تیمار

T1

تيمارهای آبياری
شکل  .4مقايسة ميانگين دو سالة عملکرد دانة ذرت در تيمارهای مختلف
آبياری (وجود حداقل يک حرف مشابه در هر ستون از گرافها به منزلة عدم
معناداری بين آنهاست).

دستآمده در شـرایطی اسـت كـه ارزش آب شـور و غیـر شـور

-3

 T3از ( 1/56 kg.mبا درنظرگرفتن مقدار آب شور هـمارزش بـا
آب غیر شور) به ( 2/33 kg.m-3بدون درنظرگرفتن آب شـور) و
در تیمار  T4از  1/69 kg.m-3به  2/54 kg.m-3افزایش مـییابـد.
نتایج مشابه براي سال  1392نیز حاصل شد.
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بودند .عامل اصلی كـاهش بهـرهوري آب در تیمارهـاي  T3و
نسبت به تیمارهاي كمآبیاري مقدار آب مصرفی است؛ به طوري
كـه تیمارهـاي شـور آب كامـل ،ولـی تیمارهـاي كـمآبیـاري بـا
احتساب باران با میانگین حدود  67درصد تیمـار آبیـاري كامـل
آب دریافت كردند.
مشابه نتایج سالیانه ،كـه پـیش تـر آمـد ،تركیـب دوسـالة
بهرهوري آب نیز نشان میدهـد در صـورتی كـه ارزش آب بـراي
تیمارهــاي مــورد بحــث یاســان باشــد ،از نظــر كمـی ،بــه نفــع
تیمارهاي كمآبیاري است و آنها به منزلة گزینـة برتـر انتخـاب
میشوند .واضح است كـه آب شـور هـمارزش بـا آب غیـر شـور
نیست .در نتیجه ،اگر بهرهوري آب بر اساس آب غیر شور در هـر
تیمار مبناي محاسبه قـرار گیـرد ،تیمارهـاي شـور بـا مـدیریت
یکدرمیان آب شورـ غیر شور از نظر شـاخص بهـرهوري آب بـه
لحاظ كمی نیز باالتر قرار میگیرند و به منزلة گزینـههـاي برتـر
انتخاب میشوند .بهرهوري آب در تیمارهـاي  T3و  ،T4كـه نیـاز
آبی گیاه را به صورت كامل بـا نیمـی از آب شـور و نیمـی از آب
غیر شور تأمین كردند ،در شرایطی كه ارزش دو نو آب یاسـان
در نظر گرفته شوند ،به ترتیب برابر  1/72و  1/84كیلـوگرم دانـه
به ازاي هر متر ماعـب مصـرف آب و در تیمارهـاي  T5و  T6بـه
ترتیب معادل  2/3و  2/2كیلـوگرم دانـة ذرت بـه ازاي هـر متـر
ماعب مصرف آب به دست آمد .اما ،در صورتی كه آبهاي شور،
همانند شرایطی كه اتفاق میافتد ،بیارزش و بیاستفاده در نظـر
گرفته شوند ،بهـرهوري آب در تیمارهـاي  T3و  T4بـه ترتیـب از
 1/72و  1/84به  2/72و  2/9كیلوگرم دانة ذرت به ازاي هر متـر
ماعب مصرف آب افزایش مییابد و باالتر از تیمارهاي كمآبیاري
 T5و  T6قرار میگیرند .بررسی شـیوههـاي آبیـاري یـکدرمیـان
ثابـت و متنـاوب از نظـر بهـرهوري آب روي ذرت ( Rafiee and
 )Shakarami, 2010و گو هفرنگی ( )Molavi et al, 2011نشان
داد اختالف بین آنها از نظر آماري معنـادار نیسـت و بـا و ـود
كاهش عملارد نسبت بـه آبیـاري كامـل بهـرهوري آب گیاهـان
افزایش داشت .بررسی توزیع شوري در نیمرخ خاك طی دو سال
رشد تدریجی شـوري عصـارة اشـبا خـاك را ،بـهویـژه در الیـة
عمیقتر خاك ،نشان داد .به طـور كلـی ،دو سـال كـاربرد آب بـا
شوري  dS/m 8بـراي گیـاه ذرت در اسـتان گلسـتان نشـان داد
اگرچه در منطقه ،خارج از فصل ذرت ،بارنـدگی و ـود دارد ،آب
شویی كامل انجام نمیشود و نمک هاي شستهشده از الیة باالیی
به سمت الیة پایینی هدایت مـیشـوند .در نتیجـه ،بـراي حفـ
پایداري تولید ضروري است به ازاي هر دو سال استفادة مداوم از
روشهاي پیشنهادي پـایش شـوري در نـیمرخ خـاك بـا هـدف
بررسی چگونگی رشد و تجمع نمک صورت پذیرد .به استناد این
T4
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شکل  .5مقايسة ميانگين بهرهوری آب ) (WPدر تيمارهای مختلف آبياری در
دو سال
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c

d
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5
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25

0
T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1

تيمارهای آبياری
شکل  .6مقايسة ميانگين دوسالة بهرهوری آب ) (WPدر تيمارهای مختلف
آبياری (وجود حداقل يک حرف مشابه در هر ستون از گرافها به منزلة نبود
رابطة معنادار بين آنهاست).

تركيب دوسالة بهرهوری آب

نتایج مقایسة میانگین دوسالة بهره وري آب در تیمارهاي مختلف
در شــال  6م ـیآی ـد .نتــایج تركیب ـی آنــالیز واری ـانس شــاخص
بهرهوري آب ( دول  )4نشان داد بین تیمارها در سطح احتمال
 99درصد ( (P <0/01اخـتالف معنـادار و ـود دارد .تیمارهـاي
كمآبیاري باالترین بهرهوري آب را دارند و از نظر آماري با تیمـار
آبیاري كامل بدون تنش شوري اختالف معنـادار ندارنـد .اگرچـه
در مقایســة تیمارهــاي مختلــف ،از نظــر شــاخص بهــرهوري آب،
تیمارهاي كمآبیاري ( ،)T6 ،T5 ،T2به دلیل مصـرف كمتـرآ آب و
عملارد مناسب ،به منزلة تیمارهاي با مزیت نسبی باالتر انتخاب
شدند ،تیمارهاي با مدیریت یکدرمیـان شـور ـ غیـر شـور ( T3و
 )T4از نظر تولید و عملارد نسبت به بقیة تیمارها مزیت بـاالتري
داشتند؛ به طوري كه میانگین عملارد دوساله در تیمارهـاي T3
و  T4به ترتیب برابر  8791و  9374كیلوگرم در هاتار بـود و در
یک كالس آماري قرار داشتند .ولی تیمارهاي كم آبیاري ،T5 ،T2
 T6به ترتیب معادل  7023 ،7333 ،7181كیلوگرم در هاتار در
یک كالس آماري قرار داشـتند و بـا دو تیمـار  T3و  T4متفـاوت

كيانی و مساوات :بررسی راهکارهای مختلف آبياری يکدرميان با استفاده از ...

اندازهگیري ،به ویژه در ابتداي فصل رشد ،مـیتـوان در خصـوص
برنامهریزي براي آبشویی نیمرخ خاك تصـمیم گرفـت .بررسـی
نتایج نشان میدهد پس از دو سال آبیاري با آب شـور ()8 dS/m
براي گیاه ذرت در استان گلستان ،اماان كاربرد آب شور ،به ویژه
با مدیریتهاي بهكاررفته براي تیمارهاي  T3و  ،T4به طوري كـه
به تولید بیشتر بینجامد و با تمهیداتی ساده پایـداري نیـز حفـ
شود ،و ود دارد.
نتيجهگيری

در شرایط مشابه استان گلستان ،كه باران یای از پدیدههاي
گریزناپذیر منطقه است ،اعمال شیوههاي مختلف كمآبیاري روي
گیاه ذرت ،مانند كاهش مقدار مشخصی از كل آب مورد نیاز
گیاه ( ،)T2با آبیاري یکدرمیان شیارها ولی با همان مقدار
كاهش آب ( T5و  )T6مزیتی بر یکدیگر ندارند .در تیمارهاي
كمآبیاري در سالهاي اول و دوم به ترتیب  29و  36درصد از
آب غیر شور صرفه ویی شد .شیوة دیگر مدیریت آبیاري در این
پژوهش كاملكردن آبیاري در تیمارهاي كمآبیاري با استفاده از
آب با شوري  8 dS/mبه صورت آبیاري یکدرمیان شیارها با آب
شورـ غیر شور ( T3و  )T4بود .كاربرد تیمارهاي آبیاري در
شیارها به صورت شورـ غیر شور (ثابت یا متغیر) از نظر عملارد
اختالف معناداري با هم ندارند؛ ولی نسبت به تیمارهاي كم
آبیاري ( )T6 ،T5 ،T2و تیماري كه هر چهار شیار آن به وسیلة
آب شور آبیاري شده بود ( ،) T7افزایشی معنادار دارند .بنابراین،
به استناد نتایج دوساله در شرایطی كه كمبود آب براي تأمین
نیاز آبی گیاه و ود داشته باشد و آب شور در دسترس نباشد،

9

كاربرد مدیریتهاي كمآبیاري مشابه این پژوهش ،ضمن
صرفه ویی در منابع آب ،باعث افزایش تولید میشود .در
شرایطی كه منطقهاي با كمبود منابع آبی موا ه است و در
مجاورت زمینهاي كشاورزي آبهاي شور و ود دارد ،بهتر است
با مدیریت آبیاري یکدرمیان شیارها با آب شورـ غیر شور
كمبود نیاز آبی گیاه را با آب شور تأمین كرد .در این صورت
تولید كل بیشتر از مدیریت كمآبیاري با آب غیر شور خواهد بود.
از نظر بهرهوري آب ،نتایج نشان میدهد در صورتی كه ارزش
آب شور و غیر شور یاسان در نظر گرفته شود ،تیمارهاي
كمآبیاري داراي باالترین بهرهوري آب هستند و از نظر آماري
اختالفی معنادار با تیمار آبیاري كامل بدون تنش ندارند .اما
واضح است كه آبهاي شور با آبهاي غیر شور همارزش
نیستند .نتایج این پژوهش نشان داد به اي كمآبیاري با
مدیریت آبیاري یکدرمیان شیارها ،در صورتی كه شیارهاي
آبیارينشده با آب شور غیر قابل استفاده آبیاري شوند ،نسبت به
كمآبیاري اثربخشتر است .در نتیجه ،اگر بهرهوري آب بر اساس
آب غیر شور در هر تیمار مبناي محاسبه قرار گیرد ،تیمارهاي
شور با مدیریت یکدرمیان آب شورـ غیر شور از نظر این
شاخص هم باالتر قرار میگیرند و به منزلة گزینههاي برتر
انتخاب میشوند.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از صندوق حمایت از پژوهشگران كشور به
سبب حمایت مالی و از آقایان مهندس رحیم طبرسا و مهدي
ادیبی به دلیل همااري در ا راي این پژوهش قدردانی میكنند.
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