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مطالعه تأثير تنشهای شوری آب و حاصلخيزی خاک ،بر تبخير و تعرق ذرت علوفهای
5

رضا سعيدی ،3عباس ستودهنيا ،*2هادی رمضانی اعتدالی ،1عباس کاويانی ،9بيژن نظری
. 1دانشجوی دکتری در رشته آبیاری و زهکشی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
 .2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
 .3استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
 .4استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
 .5استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
(تاریخ دریافت -1331 /11/5 :تاریخ بازنگری -1331 /11/4 :تاریخ تصویب)1331 /11/7 :

چکيده
برای بررسی اثر تنشهای شوری آب و حاصلخیزی خاک بر مقدار تبخیر و تعرق ذرت ،آزمایشی به صورت فاکتوریل و در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ،در مزرعه آموزشی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و در سال  1331انجام شد.
تیمارهای شوری آب شامل چهار سطح ) ( 3/5( ) ،2/1( ) ،1/5و ) ( 5/7دسی زیمنس بر متر و تیمارهای
حاصلخیزی خاک نیز در چهار سطح ) ( 51( ) ،75( ) ،111و ) ( 25درصد نیاز به کود ازته ،در سه تکرار و در
کرتهایی به مساحت  3مترمربع به اجرا درآمد .در فواصل بین دو آبیاری ،با اندازهگیری رطوبت خاک در عمق ریشه،
تفاوت جذب آب توسط کرتهای تحت تنش نسبت به کرت بدون تنش ،بررسی شد .نتایج نشان داد که با تغییر شوری
آب آبیاری از حد  1/5به  5/7دسیزیمنس بر متر در حاصلخیزی  ، ،و  ،ضریب تنش تبخیر و تعرق ) ( به
ترتیب  1/14 ،1/13 ،1/77و  1/13شده است .همچنین با تغییر سطح حاصلخیزی از به  ،در شوری  ، ،و
 ،مقدار تبخیر و تعرق ،ضریب
تا
 ،ضریب به ترتیب؛  1/83 ،1/88 ،1/31و  1/13شده است .از تیمار
و عملکرد محصول ،به ترتیب؛  37 ،37و  38درصد کاهش یافته است .برای تخمین تبخیر و تعرق از روی تنشهای
شوری و حاصلخیزی ،شکلهای مختلف توابع تولید برازش داده شد .در بین آنها ،تابع درجه دوم به دلیل داشتن
آمارههای  RMSEو  MEحداقل و و  EFنزدیک به عدد یک ،بهعنوان تابع بهینه انتخاب شد .نتایج حاصل نشان داد که
تنشهای شوری و حاصلخیزی ،با کاهش ضریب  ،اثر کاهندهای بر مقدار تبخیر و تعرق گیاه دارد .لذا با تعیین صحیح
نیاز آبی گیاه تحت تنش ،میتوان از مصرف بیرویه آب جلوگیری کرد.
واژههای کليدی :تبخیر و تعرق ،حاصلخیزی خاک ،ذرت ،شوری آب ،ضریب تنش

مقدمه

3

برای کشت محصوالت مختلف کشاورزی ،مدیریت و تأمین آب
مورد نیاز گیاه از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این بین،
عوامل اقلیمی و روشهای مدیریتی در امر کشاورزی ،بر تبخیر و
تعرق گیاه مؤثر بوده و باعث کاهش آن میگردد .امروزه ،یکی از
نواقص مطرح در برنامهریزیهای آبیاری این است که با غفلت از
وجود عوامل تأثیرگذار بر کاهش تبخیر و تعرق گیاه و با هدف
دستیابی به عملکرد پتانسیل ،گیاهان بر اساس تبخیر و تعرق
پتانسیل آبیاری میشوند .در این شرایط ،علیرغم آبیاری بیشتر،
خالء عملکرد محصول برطرف نشده و آب اضافی بدون
تأثیرگذاری بر افزایش عملکرد ،بهصورت تبخیر سطحی و نفوذ
* نویسنده مسئولsotoodehnia@eng.ikiu.ac.ir:

)

(

عمقی به هدر میرود .پس باید با توجه به شرایط خاص محیط و
مزرعه (وجود تنش) ،اقدام به تعیین تبخیر و تعرق واقعی
محصول مورد نظر نموده و بر اساس آن برنامه آبیاری را تنظیم
کرد .بنابراین با در نظر گرفتن یک ضریب تنش ( )Ksبرای
مقدار واقعی تبخیر و تعرق گیاه ،میتوان بهرهوری مصرف آب در
بخش کشاورزی را افزایش داده و از هدررفت آن جلوگیری نمود.
به منظور بهینهسازی سطح شوری آب آبیاری و مطالعه تأثیر آن
بر تبخیر و تعرق گیاه بادنجان ،تحقیقی با چهار سطح شوری آب
آبیاری ( 5 ،2/5 ،1/8و  7دسی زیمنس بر متر) ،در سه تیمار
کشت هیدروپونیک (دارای  %111پرلیت %111 ،کوکوپیت و
مخلوط  %51پرلیت و کوکوپیت) انجام شد .نتایج نشان داد که
بیشترین مقدار تبخیر و تعرق در کوکوپیت ،با پایینترین سطح
شوری آب ،اتفاق افتاده است ) .(Mahjoor et al., 2016طی
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تحقیقی در کشت هیدروپونیک گوجهفرنگی ،تأثیر نمک اضافه
شده به آب آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
شوری ،محتوای کلروفیل برگ و فعالیت فتوسنتزی را کاهش و
مقاومت روزنهای برگها را افزایش داده است .در شوری باالی
) ( 5عملکرد محصول به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
شوری به دلیل اثر اسمزی ،جذب آب توسط ریشه را کم کرده و
با افزایش مقاومت روزنهای برگ ،تعرق گیاه را کاهش داده است
) .(Zhang et al., 2016افزایش شوری آب آبیاری از  2به 7
دسی زیمنس بر متر ،سبب کاهش تبخیر و تعرق ذرت دانهای به
میزان  24/8درصد شده است .همچنین میزان کاهش عملکرد
دانه و عملکرد بیولوژیکی بهازای هر واحد افزایش شوری آب
آبیاری بهترتیب حدود  11/7و  11/8درصد تعیین شده است
) .(Heidarinia et al., 2016بهمنظور تعدیل ضریب گیاهی
بادنجان در شرایط غیر استاندارد (شوری و خشکی) ،اقدام به
برآورد ضریب تنش شد .مقادیر واقعی ضریب تنش بهصورت
نسبت تبخیر و تعرق واقعی اندازهگیری شده برای هر تیمار ،به
تبخیر و تعرق تیمار بدون تنش تعیین گردید .نتایج نشان داد
که مقادیر واقعی و محاسبه شده ضریب تنش  ،با افزایش
شدت تنشهای آبی و شوری کاهش یافته است (Rafiee et al.,
) .2016حاصلخیزی پایین خاکهای کشور و کمبود مواد غذایی
به عنوان یک تنش محیطی برای گیاهان باعث میشود که میزان
تبخیر و تعرق گیاهان متفاوت از تبخیر و تعرق محاسباتی بر
اساس نشریه فنی شماره  51فائو باشد .عالوه بر این ،ضرایب
گیاهی ارائه شده در این نشریه عمدتاً مربوط به خاکهای
آمریکای شمالی و اروپا بوده که این خاکها از نظر مواد آلی غنی
میباشند ) .(Ghorbanian-Kerdabadi et al, 2016اثر افزودن
کود بر افزایش بهرهوری ذرت در کشور اتیوپی مورد بررسی قرار
گرفت .در این تحقیق با در نظر گرفتن سه سطح حاصلخیزی
برای خاک (خاک فقیر ،خاک با شرایط حاصلخیزی نزدیک به
شرایط بهینه و خاک بدون تنش حاصلخیزی) ،عملکرد و نیاز آبی
ذرت اندازهگیری شد .نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن کود
به خاک ،موجب کاهش تبخیر از مقدار  441میلیمتر در شرایط
خاک فقیر ،به مقدار  214میلیمتر در شرایط بدون تنش
حاصلخیزی و افزایش تعرق از مقدار  141میلیمتر به 355
میلیمتر بوده است ) .(Erkossa et al, 2011طی سه سال زراعی
 ،2112-2111اثر افزودن مقادیر مختلف کود نیتروژن ،بر تبخیر
و تعرق دو رقم گندم زمستانه حساس به کمآبی ) (ZMو مقاوم به
کمآبی ) (CHدر منطقه شانگسی چین مطالعه شد .نتایج نشان
داد که مجموع تبخیر و تعرق در تیمار  ZMبا افزودن کود به
میزان  271کیلوگرم بر هکتار طی فصلهای ،2111-2113

 2111-2111و  ،2112-2111بهترتیب  15/8 ،18/4و 22/1
درصد افزایش داشته است .این مقادیر برای تیمار CHبه ترتیب
برابر با  14/1 ،28و  23/1درصد گزارش گردید (Zhong and
) .Shangguan, 2014بین سالهای  2111تا  ،2114تحقیقی
بر روی ذرت تحت تیمارهای مختلف کود نیتروژن و تیمارهای
آبیاری در دانشگاه نبراسکا-لینکلن ،انجام شد .نتایج نشان داد
که با افزایش آبیاری و کود نیتروژن ،تبخیر و تعرق واقعی گیاه
افزایش یافته است ) .(Daran, 2015در تحقیقی اثر حاصلخیزی
و بافت خاک ،بر ضریب گیاهی و تبخیر و تعرق گیاه ذرت مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش
حاصلخیزی خاک ،تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی ذرت افزایش
یافته است .ضریب گیاهی ذرت در مرحله میانی رشد ،بیشتر از
مراحل دیگر ،تحت تأثیر تیمارهای متفاوت حاصلخیزی خاک
قرار گرفته است ) .(Ghorbanian-Kerdabadi et al, 2016در
صورت وجود تنشهای محیطی ،تخمین تبخیر و تعرق واقعی
ذرت (در مقادیر بیشتر از  3میلیمتر بر روز) با ضریب Ks
خطی ،عملکرد بهتری نسبت به حالت لگاریتمی داشته است .با
توجه به این تحقیق این طور دریافت میشود که با افزایش
تنشها ،تبخیر و تعرق واقعی گیاه به صورت خطی کاهش یافته
است ) .(Bastos Lyra et al, 2016هدف از این مقاله ،بررسی
تأثیر تنشهای شوری آب و حاصلخیزی خاک ،بر تبخیر و تعرق
ذرت علوفهای در قزوین میباشد .با توجه به بحران کمبود آب
در بخش کشاورزی و وجود محدودیتهای محیطی در کیفیت
منابع آب و خاک ،باید تبخیر و تعرق گیاهان در این شرایط،
مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد .در این طرح از میان
محدودیتهای موجود در محیط مزرعه ،تأثیر دو عامل
حاصلخیزی خاک و شوری آب آبیاری بر تبخیر و تعرق ذرت،
و عملکرد بیومس ،مورد مطالعه قرار گرفته
ضریب تنش
است .تنشهای مذکور ،به صورت کاهش ازت مورد نیاز گیاه در
خاک و افزایش هدایت الکتریکی آب آبیاری ،به گیاه اعمال
میگردد .پیشبینی میشود که با اعمال تنش ،عالوه بر کاهش
نیز
عملکرد محصول ،تبخیر و تعرق ذرت و ضریب تنش
کاهش یابد .بنابراین با مشخص شدن تأثیر عوامل تنشزا بر
مقدار آب جذب شده توسط گیاه از خاک ،میتوان برآورد
دقیقتری از آب مورد نیاز گیاه انجام داد.

مواد و روشها
برای انجام این تحقیق ،مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بینالمللی امام
خمینی (ره) قزوین ،در موقعیت عرض جغرافیایی "31o 13' 32
شمالی و طول جغرافیایی " 51o 1' 7شرقی و ارتفاع  1382متر
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از سطح دریا انتخاب شده است .منابع آبی موجود در این مزرعه،
آب چاه با هدایت الکتریکی  1/47و  pHخنثی بوده است.
قبل از اجرای طرح ،با نمونهبرداری از خاک مزرعه در  5نقطه و
از اعماق  31-1و  11-31سانتیمتری ،آنالیز شیمیایی خاک به
شرح جدول ( )1مشخص شده است .بر اساس توصیه کودی

مرتبط با آنالیز خاک برای کشت ذرت علوفهای ،انواع کودهای
سوپر فسفات تریپل ،سولفات پتاسیم ،گوگرد و کود دامی
بهترتیب به مقدار  211 ،211 ،211و  15111کیلوگرم در
هکتار قبل از کشت و کود اوره به مقدار  351کیلوگرم در هکتار
در حین کشت ،به خاک اضافه شد.

جدول  .3نتايج تجزيه شيميايی خاک ،قبل از کشت

نوع تجزیه
اشباع Sp

درصد
هدایت الکتریکی خاک )EC (ds/m
واکنش گل اشباع PH
درصد مواد خنثی شونده T.N.V
کربن آلی O.C%
درصد ازت کل N total
فسفر قابل جذب )P(p.p.m
پتاسیم قابل جذب )K(p.p.m
بافت Texture
درصد رس C
درصد سیلت SI
درصد شنS
درصد رطوبت وزنی در حد FC
درصد رطوبت وزنی در حد PWP

فقر غذایی خاک و شوری بیش از حد استاندارد آب
آبیاری ،از عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی
بهشمار میروند .بهعلت ارتباط مستقیم عملکرد محصول با
تبخیر و تعرق آن ،انتظار میرود که در صورت وجود
محدودیت های فوق ،از تبخیر و تعرق گیاه کاسته شود .تیمارها
شامل اعمال تنش حاصلخیزی ) (Fertility Stressو تنش شوری
) (Salinity Stressبه گیاه ذرت علوفهای تعریف شده است .این
تیمارها به همراه یک کرت شاهد ) ،(Controlبه صورت آزمایش
فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار،
به اجرا در آمده است.
اجرای طرح

رقم ذرت مورد مطالعه در این طرح ،سینگل کراس  714بوده و
روش کاشت آن ،بهصورت جوی و پشته در کرتهایی با ابعاد
 3×3متر و با فاصله  1/5متر از هم انتخاب شده است .در
تحقیقات گذشته ،ابعاد کرتها  3×5متر (Heydar Golinejad et
) al., 2003و  3×3متر ) (Hasanli et al, 2015گزارش شده
است .همچنین در تحقیقات دیگر ،تراکم ذرت علوفهای بین

نتایج تجزیه خاک در عمق
 31-1سانتیمتری

 11-31سانتیمتری

23
1/33
7/4
11/5
1/11
1/11
4
288

42
1/33
7/41
11
1/13
1/1
1
11

SL

SL

11
33
57
23
14

8
24/5
17/5
22
13/5

 75111تا  35111در هکتار انتخاب شده است .به عنوان مثال؛
تراکم  81111بوته ) (Nasrollahi, 2014و تراکم  71-87هزار
بوته در هکتار ) ،(Heydar Golinejad et al., 2003بهترین
گزینه برای رقم سینگل کراس  714بوده است .بنابراین در این
تحقیق ،تراکم بذر  81111بوته در هکتار ،فاصله پشتهها 75
سانتیمتر و فاصله بین بذور 11/17 ،سانتیمتر در طول پشته
انتخاب شده است .بر اساس توصیه کودی حاصل از آنالیز خاک،
به هر کرت  13/5کیلوگرم کود دامی ( 15تن در هکتار)181 ،
گرم ( 211کیلوگرم در هکتار) از هر نوع کود سوپرفسفاتتریپل،
سولفاتپتاسیم و گوگرد ،قبل از کاشت بذور داده شد .در تاریخ
 31/4/1بذرهای ذرت با تراکم مذکور ،کاشته شده و تاریخ
جوانهزنی اولیه آنها  31/4/11بود .اگر توصیه کودی منطبق با
آنالیز شیمیایی خاک به کار گرفته شود ،خاک مزرعه حاصلخیز
محسوب میگردد .در این طرح ،تنش حاصلخیزی در قالب
مصرف کود اوره (ازته) و در چهار سطح بوده است .به این صورت
که پس از آنالیز خاک و بر اساس توصیه کودی ،تیمار اول ) (
مصرف  111درصد ،تیمار دوم ) ( مصرف  75درصد ،تیمار
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سوم ) ( مصرف  51درصد و تیمار چهارم ) ( مصرف 25
درصد از کود اوره مورد نیاز بوده است .مقادیر متفاوت کود اوره
یکبار در زمان  7-1برگی گیاه (توصیه آزمایشگاه خاک) و بار
دیگر ،قبل از ظهور گلهای نر به کرتها داده شد .از سوی دیگر،
پس از کاشت بذر و استقرار گیاه (پنجبرگی شدن گیاه) ،تنش
شوری توسط آبیاری گیاه با آب شور و در چهار سطح اِعمال
(
شده است .حداکثر هدایت الکتریکی مجاز آب آبیاری )
که منجر به کاهش محصول نشود ،برای ذرت علوفهای ) ( 1/2
گزارش شده است ) .(Alizade, 2007بنابراین بر اساس پتانسیل
عملکرد محصول در چهار سطح  75 ،31 ،111و  51درصد،
تیمارهای ذرت علوفهای شامل ؛ آب آبیاری با هدایت
الکتریکی کمتر از آستانه تحمل گیاه () ( ،)1/5
آبیاری با هدایت الکتریکی ) ( ،2/1

؛ آب

؛ آب آبیاری با هدایت
) (

الکتریکی ) (  3/5و ؛ آب آبیاری با هدایت الکتریکی
 5/7تعریف شده است ) .(Alizade, 2007برای تهیه آب شور
مورد نیاز برای آبیاری ،با توجه به تحقیقات گذشته (Hasanli et
) ،al, 2015از نمک صنعتی استفاده شد .به این ترتیب که ابتدا
در حجم یک لیتر آب ،مقدار نمک الزم برای رسیدن به EC
مدنظر محاسبه شد .سپس بر اساس کالیبراسیون انجام شده،
حجم آب شور مورد نیاز برای آبیاری کرتها ،در تانکهای بزرگ
تهیه شد .برای اطمینان بیشتر ،همواره  ECآب ورودی به
کرتها توسط دستگاه ECمتر کنترل شده است .در مجموع و با
عنایت به شکل ( ،)1تعداد  11تیمار مورد بررسی قرار گرفته و
در سه تکرار به اجرا در آمده است.

کرت ،مطابق با درصد کمبود رطوبت خاک کرت شاهد از حد
 MADتا  ،FCدر واحد عمق ریشه گیاه و سطح کرت ،در برنامه
اکسل محاسبه شده و مقدار آن توسط کنتور آب ،کنترل شده
است .با توجه به اختالف ناچیز رطوبت خاک و فاصلهدار بودن
کرتها ،امکان تبادل رطوبت بین آنها وجود نداشته است .در
عین حال برای افزایش اطمینان ،در روزهای اولیه کشت و
همزمان با آبیاری کرتها ،فواصل بین آنها (پیادهرو) آبیاری
سنگین شده و بالفاصله روی پیادهروها پالستیک کشیده شد.
این کار مانع تابش نور خورشید به خاک پیادهروها ،مکش آب و
جابجایی رطوبت بین کرتها بوده است .پس از اِعمال تیمارها و
در روزهای بین دو آبیاری ،رطوبت خاک کرتها در عمق توسعه
ریشهها ،توسط دستگاه بازتاب زمانی امواج یا (Time TDR
) Domain Reflectometryاندازهگیری شد .این دستگاه از نوع
ترایم ) (Trimeبوده و قبل از شروع دادهبرداری رطوبت ،مطابق
با شکل ( ،)2در خاک مزرعه کالیبره شده است .برای افزایش
دقت در داده برداری ،با چرخاندن حسگر دستگاه در سه جهت
(با زاویه  121درجه) ،اعداد را یادداشت نموده و عدد نهایی
رطوبت ،متوسط آن اعداد بوده است .با عنایت به اینکه آبیاری
با آب شور و شور شدن خاک ،امکان تأثیرگذاری بر ثبت دادهها
را داشته است ،این مسئله در طول دوره کشت گیاه کنترل شده
و اختاللی در کار مشاهده نشده است.

شکل  .3شبکه اِعمال تيمارها

تعيين زمان آبياری و اندازهگيری تبخير و تعرق گياه

تعیین زمان آبیاری ،منوط به رسیدن رطوبت خاک کرت شاهد
به حد ( MADحداکثر تخلیه رطوبت مجاز خاک) بوده است.
حد  MADبهطور متوسط برای گیاه ذرت  1/15گزارش شده
است ) .(Alizade, 2007اما حد  MADذرت علوفهای در مراحل
رشد متفاوت بوده و در مرحله رشد  1برگی 12 ،برگی ،ظهور
گلهای نر و شیری شدن دانهها به ترتیب برابر با  53 ،71 ،11و
 57درصد گزارش شده است) . (Saeidi et al., 2013بنابراین
برای جلوگیری از ورود تنش خشکی ،آبیاری پس از تخلیه
رطوبت مجاز کرت شاهد انجام شده است .حجم آب ورودی

شکل  .2منحنی کاليبراسيون دستگاه TDR

پس از اندازهگیری رطوبت خاک کرتها ،با توجه به
شکلهای ( )3و ( )4و روابط ( 1و  ،)2تبخیر و تعرق گیاهان
شاهد و تحت تنش برآورد شد .در صورتی که تبخیر و تعرق
( کمتر از تبخیر و تعرق گیاه
گیاه تحت تنش )
 ،ضریب تنش
بر
شاهد) ( بوده باشد ،با تقسیم
محاسبه میشود .مقدار ضریب در کرتهای تحت کنترل
(شاهد) ،برابر با عدد یک و با اعمال تنش ،این عدد کوچکتر از
یک برآورد شده است.
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مدلسازی تبخير و تعرق ذرت با استفاده از توابع توليد

شکل  .1تبخير و تعرق گياه در شرايط استاندارد )

(رابطه )1

(

)

)

(,

( در کرت شاهد

(

)

 :درصد رطوبت وزنی خاک در نقطه ظرفیت مزرعهای
 :درصد رطوبت وزنی خاک در کرت شاهد ،در روزهای
پس از آبیاری
)

(،

 :چگالی ظاهری خاک
 :عمق ریشه گیاه ) (
) ( :تبخیر و تعرق روزانه گیاه در کرت کنترل (شاهد)
)
( :اختالف رطوبت روزانه خاک در کرت کنترل
(شاهد)

با به کارگیری دادههای برداشت شده از طرح ،مقدار تبخیر و
تعرق ذرت در شرایط وجود مقادیر متفاوتی از تنشهای شوری
آب و حاصلخیزی خاک ،به صورت رابطه ( )3قابل پیشبینی
است .در این رابطه ،صرفاً تأثیر تنشهای مذکور در نظر گرفته
شده و سایر عوامل مؤثر ثابت نگه داشته شده است.
ET= f (F,
) ,
(رابطه )3
در رابطه ( :ET ،)3تبخیر و تعرق ذرت در طول دوره
کشت ) :F ،(mmدرصد حاصلخیزی خاک بر اساس کود ازت
 :هدایت الکتریکی آب آبیاری ) ( و
داده شده (اعشاری)،
 :بردار ثابت سایر عوامل مؤثر بر تبخیر و تعرق است .پس از
تعیین توابع قابل برازش بین دادههای مربوط به تبخیر و تعرق،
در نرمافزار  ،SPSSضرایب توابع تولید با شکلهای خطی ،توانی،
درجه دوم و نمایی ،به ترتیب مطابق با روابط ( 4الی  )7برآورد
گردید .برای تعیین معنیداری توابع ،از آماره  Fاستفاده شد.
آماره  Fنشاندهنده معنیدار بودن کلی تابع میباشد .در
تحقیقات گذشته ،از توابع زیر برای مدلسازی عملکرد
گوجهفرنگی ،در شرایط توأمان تنشهای شوری و خشکی
استفاده شده است ).(Mohammadi et al., 2010
= ET
(رابطه )4
= ET
(رابطه )5
(رابطه )1
)

( در کرتهای

شکل  .9تبخير و تعرق گياه در شرايط غيراستاندارد)

تحت تنش شوری و حاصلخيزی

(رابطه )2

(

)
(

)
(،
)
 :درصد رطوبت وزنی خاک در کرت تحت تنش ،در
(
روزهای پس از آبیاری )
( :تبخیر و تعرق روزانه گیاه در کرت تحت تنش
)
)
( :اختالف رطوبت روزانه خاک در کرت تحت تنش

تحليل آماری طرح

در این طرح ،مقادیر عددی حاصل از اندازهگیری تبخیر و تعرق
و عملکرد وزنی بیومس ،با کمک نرمافزار
گیاه ،ضرایب
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته و تجزیه واریانس و
مقایسه میانگینها ،توسط آزمون چند دامنهای دانکن انجام شده
است.

= ET
= ET

(

(رابطه )7
با داشتن دادههای مشاهدهای ) (Observationalو
پیشبینی شده ) (Predictedتبخیر و تعرق و استفاده از
آمارههای مربوطه شامل؛ حداکثر خطا ) ،(MEمیانگین ریشه
دوم خطا ) ،(RMSEضریب تبیین ) ( ،کارایی مدلسازی
) (EFو ضریب باقیمانده مدل ) ،(CRMاعتبار توابع ارزیابی شده
و تابع بهینه تعیین میگردد .معادالت مربوط به آمارههای فوق،
در روابط ( 8تا  )12آورده شده است.
|
|
(رابطه )8
(رابطه )3

]

̅

(

)

)̅

(رابطه )11
(رابطه )11
(رابطه )12

∑

[
(

)̅
)

(
)̅

)̅

∑
(

∑
(∑

(

∑

∑
∑

∑
∑
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نتايج و بحث
تبخير و تعرق

این تحقیق نشان داد که تغییرات شوری آب آبیاری و
حاصلخیزی خاک (بر اساس مقدار کود ازته) ،تأثیر متقابلی بر
مقدار تبخیر و تعرق ذرت در سطح یک درصد داشته است
(جدول  .)2مقدار تبخیر و تعرق ذرت ،با افزایش شوری آب و
کاهش حاصلخیزی خاک ،از تیمار  S0F0تا  37 ،S3F3درصد
کاهش یافته و از  343میلیمتر به  221میلیمتر رسیده است
(شکل  .)5با افزایش غلظت امالح موجود در خاک به دلیل
آبیاری با آب شور ،پتانسیل جذب آب توسط گیاه کاهش یافته و
به دنبال آن ،تعرق گیاه کاهش یافته است .با افزایش شوری آب
از  S0تا  ،S3در سطوح حاصلخیزی  F2 ،F1 ،F0و  ،F3به ترتیب؛
 33 ،28 ،22و  34درصد از مقدار تبخیر و تعرق کاسته شده
است .همچنین با کاهش حاصلخیزی خاک از  F0تا  ،F3در
سطوح شوری  S2 ،S1 ،S0و  ،S3به ترتیب؛  12 ،7 ،4و  13درصد
از مقدار تبخیر و تعرق کم شده است .در تأیید نتیجه فوق،
افزایش شوری آب از  2به  7دسیزیمنس بر متر ،باعث کاهش
تبخیر و تعرق ذرت از  515/2به  387/5میلیمتر در اهواز بوده
است .همچنین مدیریت استفاده از بقایای گیاهی به عنوان
خاکپوش ،موجب کاهش  3درصدی تبخیر و تعرق ذرت شده
است ).(Heidarinia et al., 2016

شکل  .5تأثير سطوح حاصلخيزی بر تبخير و تعرق ذرت ،در شوریهای
مختلف آب

بررسی ضريب تنش تبخير و تعرق ذرت )

(

در تحقیق حاضر پس از اندازهگیری مقدار رطوبت خاک در طول
دوره کشت ذرت ،اقدام به محاسبه ضریب تنش تبخیر و تعرق
با توجه به مرحله رشد ،اندازه و نوع
ذرت ) ( شد .مقادیر
تنش وارده به گیاه ،متفاوت بوده است .در سطوح ثابت
حاصلخیزی  ، ،و  ،با تغییر شوری آب آبیاری از حد
(شکل  ،)1ضریب روزانه به ترتیب؛ از  1تا 1 ،1/1
به
تا  1/37 ،1/45تا  1/42و  1/31تا  1/34متغیر بوده و متوسط
در دوره کشت 1/14 ،1/13 ،1/77 ،و  1/13بوده است (شکل

 .)8با افزایش شوری ،در سطوح مذکور ( تا ) به ترتیب؛
اتفاق افتاده است.
 31 ،31 ،23و  37درصد ،کاهش ضریب
همچنین ،با افزایش تنش شوری و به خصوص از تیمار به
بعد ،به دلیل کاهش پتانسیل آب در خاک ،تعرق گیاه و ضریب
کاهش محسوستری داشته است .در مقادیر ثابت شوری ،
 ،و با تغییر حاصلخیزی از به (شکل  ،)7ضریب
روزانه به ترتیب؛ از  1تا  1/31 ،1/87تا  1/37 ،1/71تا 1/15
و  1/35تا  1/34متغیر بوده و متوسط آن در دوره کشت،1/31 ،
 1/83 ،1/88و  1/13شده است (شکل  .)8در این شرایط به
کاسته شده است.
ترتیب؛  17 ،12 ،4و  37درصد از مقدار
تا سطح شوری  ،کاهش حاصلخیزی تأثیر چندانی بر
نداشته است .اما با افزایش شوری آب ،اثر آن بیشتر شده است.
در تحقیقات مشابه و در شرایط تنش همزمان شوری ) (Sو
خشکی ( =Iدرصد تخلیه رطوبتی) ،میزان جذب آب توسط فلفل
به
و
،
در تیمارهای
ترتیب  1/57 ،1/13و  1/44گزارش شده است (Hoseini et al.,
) .2015در شکل ( )1و ( ،)7افزایش شوری آب نسبت به کاهش
حاصلخیزی خاک و همچنین حساسیت گیاه در دوره پایانی
رشد (ظهور گلهای نر و بالل) نسبت به مراحل ابتدایی ،تأثیر
داشته است .مشاهده میشود که
بیشتری بر کاهش ضریب
در حاصلخیزی ثابت ،افزایش شوری آب ،تغییر محسوسی در
در سطوح
داشته ،اما در شوری ثابت ،مقدار ضرایب
از
مختلف حاصلخیزی ،نزدیک بههم است .کاهش ضریب
عدد یک ،نشاندهنده کاهش تبخیر و تعرق ذرت و در نهایت
کاهش عملکرد محصول ،نسبت به شرایط استاندارد
محیطی)
( است .در برخی مناطق که تحت تأثیر تنشهای
محیطی مذکور میباشند ،با مشاهده خأل عملکرد محصول ،اقدام
به آبیاری بیشتر میشود .اما با توجه به نتایج حاصل ،باید با
حاصلخیز کردن خاک ،اثر منفی تنش شوری را برطرف نمود .در
هر منطقه نیاز خالص آبی گیاه ،بر اساس شرایط استاندارد
در شکلهای ( )1و
تعیین میشود .اما با استفاده از ضرایب
( ،)7تبخیر و تعرق واقعی و نیاز آبیاری ذرت علوفهای تحت
تنشهای مذکور در منطقه قزوین ،قابل محاسبه است .نتیجه
این بخش از پژوهش ،لزوم بازبینی کلی در محاسبات مربوط به
برآورد نیاز آبی واقعی گیاه را در صورت وجود تنشهای محیطی
آشکار میکند .در این شرایط ،تبخیر و تعرق گیاه نسبت به
شرایط استاندارد کمتر بوده و گیاه آب کمتری از خاک دریافت
میکند .اگر توجهی به نتایج بهدست آمده نشود ،بیش از نیاز
تبخیر و تعرق گیاه به زمین آب داده میشود که باعث هدررفت
آب و شور شدن خاک میگردد.
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وجود دارد
در شکل ( )3یک دسته منحنی هممقدار
که بهطور متوسط برای کل دوره رشد ذرت و تحت تنشهای
مذکور در منطقه قزوین ،ترسیم شده است .هر کدام از این
منحنیها ،نشاندهنده مکان هندسی ترکیباتی از مقدار شوری
آب آبیاری و ازت مصرفی است که باعث ایجاد ضریب
یکسانی میشود .با توجه به شکل ( ،)3در شوری زیاد ،تأثیر
بیشتر است .بهطور مثال؛ در
افزایش حاصلخیزی بر مقدار
شوری  5/5دسیزیمنس بر متر ،افزایش مصرف ازت از  41به
 81درصد ،باعث افزایش  11درصد ضریب شده است که در
شوریهای کمتر مشاهده نمیشود .همچنین از شوری 3
دسیزیمنس بر متر به بعد ،تقریباً با هر  1/5دسیزیمنس بر متر
کم شده است .در
افزایش شوری آب 4 ،درصد از مقدار
تحقیقات گذشته نیز گزارش شد که با افزایش شوری آب از 1/1
به  4دسیزیمنس بر متر ،تعرق ذرت  12درصد کاهش یافت .که
با افزایش مصرف ازت تا  311کیلوگرم در هکتار ،تبخیر و تعرق
و عملکرد ذرت افزایش یافت )(Azizian and Sepaskhah, 2014
 .بنابراین با دانستن مقدار تنش محیطی ،میتوان از روی شکل
( )3ضریب را برداشت نموده و از ضرب آن در مقدار تبخیر و
تعرق پتانسیل منطقه ،تبخیر و تعرق واقعی گیاه را برآورد کرد.
همچنین برای ایجاد حداکثر تبخیر و تعرق ممکن در تنش
شوری موجود ،اقدام به برآورد مقدار ازت مورد نیاز خاک نمود.

متقابل تیمارها (جدول  ،)3مشاهده میشود که در سطح
باعث
حاصلخیزی کامل ) ( ،افزایش شوری آب تا مقدار
کاهش  21درصدی عملکرد بوده و در شرایط عدم شوری آب
) ( ،کاهش کود ازته تا سطح  ،منجر به کاهش  5درصدی
عملکرد شده است .در صورتی که تنش شوری آب تنش غالب
باشد ،کاهش حاصلخیزی خاک تا  33درصد به کاهش عملکرد
شتاب داده است  .همچنین در شرایط فقر غذایی خاک ،افزایش
شوری آب ،کاهش عملکرد محصول را از  5درصد به  11درصد
افزایش داده است .در تأیید یافتههای فوق ،گزارش شد که
افزایش شوری آب از  2به  7دسیزیمنس بر متر باعث کاهش
عملکرد دانه ذرت  1/3به  2/1تن بر هکتار و استفاده از بقایای
گیاهی به عنوان خاکپوش ،موجب افزایش  11درصدی عملکرد
دانه شده است) .(Heidarinia et al., 2016بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که تغییرات عملکرد ناشی از وجود تنشهای
مذکور ،ارتباط مستقیمی با تبخیر و تعرق گیاه دارد و در شرایط
بحرانی ،حتی آبیاری اضافی نیز بر افزایش تولید محصول مؤثر
نخواهد بود.

شکل  .39تأثير سطوح حاصلخيزی بر عملکرد بيومس ذرت ،در شوریهای
مختلف آب
جدول  .2تجزيه واريانس صفات مورد بررسی در طرح
شکل  .4منحنیهای هممقدار ضريب تنش تبخير و تعرق ) ( ذرت ،نسبت

تابع تغییرات

درجه
آزادی

تکرار
شوری
حاصلخیزی خاک
شوری× حاصلخیزی خاک
خطا

2
3
3
3
31

به تنشهای شوری و حاصلخيزی

عملکرد بيومس

بر اساس نتایج بهدست آمده از تجزیه واریانس دادهها در آزمون
دانکن (جدول  ،)2تأثیر شوری آب و حاصلخیزی خاک (کود
ازته) بر عملکرد بیومس ذرت معنیدار بوده است .با عنایت به
شکل ( )11افزایش شوری و کاهش حاصلخیزی ،منجر به کاهش
عملکرد بیومس شده است .به طوری که از بیشترین تا کمترین
سطح کیفیت دو پارامتر مذکور ،عملکرد محصول از  11/71به
 37/71تن بر هکتار کاهش یافته است (کاهش  38درصدی).
افزایش غلظت امالح آب (کاهش پتانسیل جذب آب و کاهش
تعرق گیاه) و کمبود مواد غذایی در خاک ،از دالیل کاهش
عملکرد محصول بهشمار میروند .پس از مقایسه میانگین اثر

میانگین مربعات
تبخیر و
تعرق

ضریب

ns

-1

1/325
22175
**
1152
**
213
1/235

**

عملکرد
بیومس
ns

3×11
1/558
**
1/141
**
1/111
1/2× 11-5
**

ns

1/113
135/8
**
57/5
**
3/4
1/111

**

 nsو ** :به ترتيب غيرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال يک درصد

تعيين توابع توليد

پس از تعیین توابع ،از آنها بهعنوان مدلهای رگرسیونی
استفاده شده و با برازش مدلها بین دادههای شوری آب و
حاصلخیزی خاک ،قابلیت آنها برای تعیین مقدار تبخیر و تعرق
ارزیابی شد .محدودیت این قبیل مدلها ،وابستگی آنها به
شرایط خاص مکانی و اقلیمی منطقه مورد مطالعه میباشد .اما
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نسبت به سایر روشهای تئوری و تجربی که بر پایه فرضیات
متعددی هستند ،ترجیح داده میشوند .بنابراین با استفاده از
توابع تعیین شده ،ابتدا مقادیر تبخیر و تعرق ذرت تخمین زده
شد .سپس مقادیر تخمینی و واقعی تبخیر و تعرق از طریق
روابط ( 8الی  )12و مطابق جدول ( )5مورد مقایسه قرار
گرفتند .برای اولویتبندی توابع ،هر تابعی که آماره  RMSEو
 MEآن حداقل بوده و یا آمارههای و  EFآن نزدیک به یک
باشد ،به عنوان تابع بهینه انتخاب میشود .در این طرح ،تابع
و EF
درجه دوم با حداقل مقدار  RMSEو  MEو داشتن
نزدیک به عدد یک ،با کمترین اختالف و قاطعیت و کارایی باال،
تابع برتر برای تعیین تبخیر و تعرق ذرت در شرایط وجود تنش
شوری و حاصلخیزی در قزوین انتخاب شده است .بعد از تابع
درجه دوم ،فرم خطی برای این کار مناسب میباشد.
جدول  .1مقايسه ميانگين اثر متقابل شوری آب و حاصلخيزی خاک بر تبخير
و تعرق ،ضريب تنش)

تیمار

( و عملکرد بيومس

تبخیر و تعرق
گیاه (میلی متر)

ضریب
(بی بعد)

عملکرد بیومس
(تن بر هکتار)

343a
333b
331c
334d
334d
325e
311f
318g
318g
315h
311 i
231 j
271 k
243l
224 m
221 n

1a
1/37b
1/31c
1/35d
1/35d
1/33e
1/31f
1/88g
1/88g
1/87h
1/81i
1/83j
1/77k
1/13l
1/14m
1/13n

11/7a
11a
58/8b
57/7c
57/2c
51d
55e
53/4f
52/1g
51h
48/7i
47/1j
45k
44/7k
33/7l
37/7m

S0F0
S0F1
S0F2
S0F3
S1F0
S1F1
S1F2
S1F3
S2F0
S2F1
S2F2
S2F3
S3F0
S3F1
S3F2
S3F3

جدول  .9ضرايب شکلهای مختلف توابع توليد حاصلخيزی -شوری -تبخير
و تعرق

ضرایب

آماره

خطی

توانی

درجه دوم

نمایی

334/33
35/32
-13/23
**
85/84

331/21
1/11
-1/118
**
814/55

321/18
1
11/33
1
-3/53
5/37
**
4511/28

311/37
-1/14
1
1/18
-1/113
**
1311/22

** :بيانگر معنیدار بودن کلی تابع ،در سطح احتمال يک درصد است.

جدول  .5پارامترهای آماری محاسبه شده برای ارزيابی اعتبار توابع توليد

نوع تابع

)ME (%

RMSE

خطی (3/481)2( *18/31)2
توانی (7/382)4( 43/15)4
درجه دوم (1/321) 1( 12/53) 1
نمایی (4/123)3( 21/358)3

(1/323)2
(1/15)4
(1/378) 1
(1/871)3

EF

CRM

(1/323)2
(1/184)4
(1/378) 1
(1/311)3

(-2/173×11-7 ) 1
(-3/523×11-4 )3
(1/471×11-5 )2
(1/11187 )4

* :اعداد داخل پرانتز نشان دهنده اولويت انتخاب مدل ،بر اساس شاخصهای
آماری است.

نتيجهگيری
با توجه به بحران کمبود آب در بخش کشاورزی ،باید از مصرف
بیش از اندازه آن جلوگیری کرد .نتایج این پژوهش نشان داد که
افزایش شوری آب و کاهش مصرف ازت (بهعنوان تنشهای
و
محیطی) ،باعث کاهش سه مؤلفه تبخیر و تعرق ،ضریب
عملکرد محصول شده است .از شرایط استاندارد منطقه تا ماکزیمم
تنش وارده به گیاه ( S0F0تا  ،(S3F3تبخیر و تعرق واقعی ذرت 37
درصد کاهش یافته و از  343میلیمتر به  221میلیمتر رسید .برای
تخمین تبخیر و تعرق واقعی ذرت از روی تنشهای مذکور،
شکلهای مختلف توابع تولید بین آنها برازش داده شد .نتایج نشان
داد که تابع درجه دوم با کمترین اختالف و قاطعیت و کارایی باال و
با ضریب تبیین  ،1/378تابع برتر برای تعیین تبخیر و تعرق ذرت
انتخاب شده است .پس شناسایی مقدار تبخیر و تعرق واقعی ذرت
از روی مقدار شوری آب و کود ازت ،برای تعیین مقدار مورد نیاز
آب آبیاری ،از دستاوردهای کاربردی این پژوهش بهشمار میرود.
سپس ،ضریب تنش تبخیر و تعرق ( ( در طول دوره رشد ذرت،
مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشاندهنده تأثیر نوع تنش و دوره
بوده است .با توجه به منحنیهای
رشد ذرت ،بر مقدار ضریب
هممقدار  ،از شوری  3دسیزیمنس بر متر به بعد ،تأثیر
بیشتر بود .بنابراین با استفاده از
حاصلخیزی بر مقدار
منحنیهای هم  ،میتوان برای رسیدن به تبخیر و تعرق پتانسیل
منطقه ( ،) =1اقدامهای مدیریتی انجام داده و یا تبخیر و تعرق
واقعی محصول را در شرایط موجود ،برآورد نمود .با این دستاورد،
مقدار آب مصرفی در کشاورزی ،متناسب با تبخیر و تعرق گیاه
تنظیم شده و از مصرف بیمورد آن جلوگیری بهعمل میآید .از
سوی دیگر ،همگام با کاهش تبخیر و تعرق از تیمار  S0F0تا ،S3F3
عملکرد بیومس ذرت علوفهای نیز از  11/71به  37/71تن بر هکتار
کاهش یافت (کاهش  38درصدی) .پس نتیجه دیگر این است که
مقدار عملکرد محصول با مقدار تبخیر و تعرق گیاه در طول دوره
رشد ،ارتباط مستقیمی داشته و هردو نسبت به تنشهای محیطی
تأثیرپذیری دارند .تحت این شرایط ،هرگاه خأل عملکرد نسبت به
عملکرد پتانسیل منطقه مشاهده شود ،میتوان نتیجه گرفت که
یک خأل تبخیر و تعرق نسبت به شرایط استاندارد منطقه وجود
داشته است.
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