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ABSTRACT
The purpose of this study is to present a weighting factor for considering limitation of salinity on plant water
uptake (ωsi) for the concept of Integral Water Capacity (IWC). The experiment was conducted under
greenhouse conditions and included corn planting in two soil types, three salinity levels (1.5, 4, and 8 dS m-1),
and three replications. After the plants were fully established, all pots were continuously irrigated with a
specific salinity. The transpiration values were obtained from the weight differences of pots considering water
mass balance components at different times. Cumulative transpiration was calculated at each time step and they
were plotted against the drainage water salinity at the same time. Then, using the numerical derivative of the
cumulative transpiration curves, the transpiration intensity curve was calculated. By fitting a logarithmic model
and their relativization, the effect of salinity constraint on the transpiration was calculated and a new salinity
weighting coefficient was proposed. The results of ωsi showed that the relative water uptake decreased
logarithmically with increasing salinity and the salinity tolerance of corn varied in soils with different properties
and a constant value cannot be reported as salinity tolerance.
Keywords: Water Uptake, Salinity Stress, Available Water, Corn.
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تبيين ضريب وزنی برای محدوديت شوری در مفهوم گنجايش جمعی آب ()IWC
زهرا اسدی ،*1محمدحسين محمدی ،1مهدی شرفا ،1محسن فرحبخش

1

 .1گروه مهندسی علوم خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/11/12 :تاریخ بازنگری -1399/2/6 :تاریخ تصویب)1399/2/14 :

چکيده
هدف از این پژوهش ،ارائه یک ضریب وزنی جهت لحاظکردن محدودیت شوری در جذب آب توسط گیاه ( )ωsiبرای مفهوم
گنجایش جمعی آب خاک ( )IWCمیباشد .این آزمایش در شرایط گلخانه و شامل کشت گیاه ذرت در دو نوع خاک ،سه
سطح شوری ( 4 ،1/5و  8دسیزیمنس بر متر) و سه تکرار میباشد .پس از استقرار کامل گیاهان ،همه گلدانها با شوری
مشخص به طور پیوسته آبیاری شدند .مقادیر تعرق ،از اختالف مقادیر آبیاری ،وزن گلدانها و مقادیر آب زهکشیشده در
زمانهای مختلف به دست آمد .تعرق تجمعی در هر زمان محاسبه و در برابر شوری آب زهکشی در همان زمان ترسیم شد.
سپس با استفاده از مشتق عددی منحنیهای تعرق تجمعی ،منحنی شدت تعرق به دست آمد .با برازش یک مدل لگاریتمی
و نسبیسازی آنها ،تأثیر محدودیت شوری بر تعرق محاسبه و به عنوان یک ضریب وزنی جدید شوری پیشنهاد شد .نتایج
حاصل از  ωsiبهدستآمده نشان داد که جذب آب نسبی با افزایش شوری به صورت لگاریتمی کاهش مییابد و حدود تحمل
به شوری گیاه ذرت در خاکهای با خصوصیات مختلف ،متفاوت است و نمیتوان یک مقدار ثابت را به عنوان حد تحمل به
شوری گزارش نمود.
واژههای کليدی :جذب آب ،تنش شوری ،آب قابل استفاده ،ذرت.

مقدمه
ایران با میانگین بارندگی ساالنه حدود  200میلیمتر در شرایط
اقلیمی خشک میباشد .در حال حاضر اکثر خاکهای مناطق
خشک و نیمهخشک ایران به نحوی تحت تأثیر شوری میباشند
شوری و تنش حاصل از آن یکی از مهمترین و رایجترین تنشهای
محیطی است که تولید محصوالت کشاورزی را در کشور ما با
محدودیت مواجه ساخته است ( Taghizadeh ghassab et al.,
 .)2017بنابراین ،نه تنها مدیریت و برنامهریزی استفاده از آبهای
شیرین در فعالیتهای کشاورزی بسیار حائز اهمیت است ،بلکه
باید از آبهای شور و لبشور با کیفیت پایین نیز به عنوان منابع
آب بالقوه برای محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شود ( Jalali
.)et al., 2017
به منظور برآورد مقدار آب قابل استفاده واقعی گیاه ،مفهوم
گنجایش جمعی آب  )IWC(1را پیشنهاد شد ( Gronovelt et al.,
 .)2001این روش ترکیبی از تابعهای محدودیت فیزیکی شامل:
بررسی محدودیتهای زهکشی ،تهویه ،مقاومت به نفوذ ریشه و
هدایت هیدرولیکی میباشد .معادله کلی  IWCبه صورت زیر می
باشد (رابطه :)1
(رابطه )1
∞

IWC = ∫0 [∏ni=1 ωi (h)}]C(h)dh

 C (h) = dθ/dhگنجایش ویژه رطوبتی ( )cm-1و برابر با
شیب منحنی مشخصه رطوبتی خاک بوده و  ،ωiتوابع وزنی ( 0تا
 )1برای انواع محدودیتهای فیزیکی در جذب آب از  iتا h ،n
مکش ماتریک ( )cmو  Πنشاندهنده این است که توابع وزنی
مورد نظر ضرب پذیرند.
در مفهوم اولیه  IWCپیشنهادی ،تأثیر تنش شوری خاک
دخالت داده نشده است .در حالی که در حضور غشا نیمهتراوا مانند
غشاء سلولهای ریشه ،پتانسیل اسمزی به میزان باالیی انرژی و
جذب آب را تحت تأثیر قرار میدهد .برای دخیل نمودن شوری
خاک در جذب آب ،مفهوم  IWCرا با به کار بردن اثر پتانسیل
اسمزی بر آب قابل استفاده واقعی گیاه اصالح کردند ( Gronovelt
 Gronovelt et al. )2004( .)et al., 2004فرض کردند که گیاهان
تمام قدرت اسمزی خودشان را به کار میبرند (ضریب انعکاس
غشاء را برابر با یک فرض نمودند  )σ=1و سپس یک تابع وزنی
شوری ( )ωsبرای بیان تنش شوری پیشنهاد کردند که همانند
دیگر ضرایب وزنی  ،IWCیک تابع تجربی است .بنابراین ،این مدل
ممکن است در پیشبینی تأثیر تنش شوری در همه خاکها و
گیاهان مفید نباشد .عالوه بر این ( Gronovelt et al. )2004تأثیر
زهکشی روی تابع وزنی شوری را نادیده گرفتند .شوری حاکم بر
محیط ریشه به طور همزمان تحت تأثیر زهکشی و تبخیر و تعرق
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برخوردار میباشد .اخیراً ( Mohammadi and Khattar )2018یک
روش عددی برای تبیین و برآورد شوری خاک و در نتیجه ضریب
وزنی شوری ( )ωsپیشنهاد نمودند .این روش با وجود اساس
فیزیکی و عدم نواقصهای مدل پیشنهادی (Grant and )2019
 Groeneveltتاکنون مورد ارزیابی و مقایسه با دادههای تجربی
قرار نگرفته است.
بنابراین هدف از این پژوهش بررسی کمی تأثیر شوری بر
شدت تعرق نسبی برای گیاه ذرت جهت مدل سازی تابع
محدودیت شوری ،بررسی جذب آب توسط گیاه ذرت در دو خاک
با جرم مخصوص ظاهری مختلف و پیشنهاد یک روش جدید برای
تبیین محدودیت شوری در مفهوم  IWCمیباشد.

است .تبخیر و تعرق ،غلظت امالح در آب خاک را از طریق کاهش
میزان آب افزایش میدهد؛ درحالی که زهکشی تنها حجم آب را
کاهش میدهد و به طور غیرمستقیم تنش شوری را تقویت می
کند .مدل پیشنهادی ( ،Gronovelt et al. )2004بر اساس یک
رابطه مستقیم بین مکش ماتریک خاک و شوری است .این رابطه
ممکن است در پیشبینی شوری برای خاکهای خشک و نیز
خاکهای نزدیک به اشباع نامناسب باشد ( Mohammadi and
 .)Khattar, 2018همچنین مکش ماتریک و اسمزی ،اثر متقابل بر
هم داشته و در دامنههای رطوبتی مختلف میتوانند اثر هم دیگر
را تشدید کرده و یا کاهش دهند .بنابراین در ضریب شوری
( ،.Gronovelt et al. )2004مکش ماتریک و اسمزی به صورت
مدل ضربپذیر و وابسته بههم آورده شدهاند؛ در صورتی که جهت
اعمال مدیریت بهینه عالوه بر بررسی اثر متقابل این دو پارامتر،
بررسی هر کدام به تنهایی نیز ضروری است.
 )2019( Grant and Groeneveltتابع وزنی شوری ()ωs
ارائهشده توسط ( .Gronovelt et al. )2004را برای خاکهای
خشک اصالح کردند و یک  ωsجدیدی را ارائه دادند اما نواقصی
از قبیل تجربی بودن  ωsو نادیده گرفتن اثر زهکشی روی آن
همچنان وجود دارد .این در حالی است که ( Reynolds )2018و
( Reynolds )2019نشان دادند که زهکشی در تعریف ظرفیت
زراعی ( )FCو تعیین آب قابل استفاده گیاه از اهمیت بسیار باالیی

مواد و روشها
ابتدا دو خاک با بافت مشابه و جرم مخصوص ظاهری متفاوت از
الیه سطحی (عمق صفر تا  30سانتیمتر) دو مزرعه تهیه شد .بعد
از انتقال نمونههای خاک به آزمایشگاه و هوا خشککردن ،بخشی
از نمونهها کوبیده و از الک  2میلیمتری عبور داده شدند و برخی
از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها به روشهای مرسوم
( Ali Ehyaie and
آزمایشگاهی اندازهگیری شد
 .)Behbahanizadeh, 1993و مقدار  Ksتوسط نرمافزار RETC
برآورد شد (جدول .)1

جدول  -1برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی اندازهگيریشده دو خاک مورد مطالعه

ویژگی

واحد

خاک 1

خاک 2

اسیدیته
کربنات کلسیم معادل
قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع

%
دسیزیمنس بر متر

8
4
0/3

7/8
4/19
0/4

رس
سیلت
شن( 0/02-2میلیمتر)
بافت خاک
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
جرم مخصوص ظاهری خاک گلدانها

%
%
%

10
22
68
لوم شنی
2/35
1/18

9
19
72
لوم شنی
1/1
1/45

متر بر روز
گرم بر سانتیمتر مکعب

منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از دستگاههای جعبه
شن ،محفظه فشاری و غشاء فشاری اندازهگیری شد ( Klute,
 )1986و مدل منحنی رطوبتی (( )van Genuchten, 1980رابطه
 )2بر دادههای تجربی برازش داده شد:
(رابطه )2

𝑟+ ɵ

1
𝑛

1−

]

1

[ ) 𝑟ɵ = (ɵ𝑠 − ɵ

𝑛)1+(𝛼ℎ

 ،θsمقدار رطوبت اشباع خاک ( ،θr ،)m3m-3مقدار رطوبت
باقیمانده خاک ( ،α ،)m3m-3معادل عکس مکش ماتریک در نقطه
ورود هوا ( )kPaو  ،nشاخص توزیع اندازه منافذ خاک میباشند.
جدول ( ،)2نتایج حاصل از برازش مدل منحنی رطوبتی ()1980
 van Genuchtenبر مقادیر تجربی در دو خاک مورد مطالعه در
این پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  -2نتايج حاصل از برازش مدل منحنی رطوبتی ( Van Genuchten )1980بر مقادير تجربی

خاک

(θr)m3m-3

(θs)m3m-3

)α (1/cm

N

1
2

0/11
0/11

0/47
0/43

0/028
0/017

1/98
2/46

بخش دیگر از نمونهها برای پر کردن گلدانهای پالستیکی
به قطر  25سانتیمتر و ارتفاع  29سانتیمتر از الک  4میلیمتری
عبور داده شدند .این آزمایش در گلخانه تحقیقاتی گروه مهندسی
علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،اجرا
شد .ابتدا در هر گلدان  12کیلوگرم خاک خشک ریخته و به جرم
مخصوص مزرعه رسانده شد و به منظور اندازهگیری مقدار جذب
آب و زهکشی و تنظیم مکش ماتریک خاک ،در مرکز خاک یک
تانسیومتر دستساز نصب شد .تانسیومتر دستساز ،شامل یک
شیلنگ شفاف و کالهک متخلخل (با هدایت هیدرولیکی بسیار
بیشتر از هدایت هیدرولیکی اشباع خاک) متصل به آن بود.
کالهک زهکش در داخل گلدانها و در مرکز خاک تعبیه شد و
سر دیگر شیلنگ در یک بطری حاوی آب با سطح مبنای مشخص،
ثابت شد .بدین ترتیب مکشی معادل فاصله عمودی از کالهک تا
سطح آب بطری ،بر خاک اعمال شد ( 100سانتیمتری)؛ به نحوی
که تانسیومتر قادر بود کلیه آب خاک که با مکشی کمتر 100
سانتیمتری نگهداری میشد را زهکشی کند .از طرف دیگر اتصال
سر شیلنگ به بطری محتوی آب ،این امکان را فراهم میکرد تا
در حالتهایی که مکش ماتریک خاک بیش از مکش آب درون
کالهک تانسیومتر است ،آب از ظرف به طرف کالهک و در نتیجه
به خاک منتقل شود .بدین ترتیب تانسیومتر دستساز ،در طی
دوره آزمایش ،مکش خاک را در محدوده مشخص (100
سانتیمتری ) ثابت نگه داشت ).(Meskini-Vishkaee et 2015
 al.,یک شیلنگ شفاف نازک نیز در داخل شیلنگ تانسیومتر به
نحوی تعبیه شد تا یک سر آن در درون کالهک و سر دیگر آن
همراه با یک شیر قطعکن از بطری بیرون آمده باشد .این شیلنگ
جهت نمونهبرداری آب خاک درون گلدان و تعیین شوری مورد
استفاده قرار گرفت.
این آزمایش در دو خاک مجزا و مستقل و در قالب طرح
کامالً تصادفی و شامل کشت گیاه ذرت (رقم  )KSC260سه سطح
شوری آب آبیاری ( 4 ،1/5و  8دسیزیمنس بر متر) و سه تکرار
انجام شد( .مجموعاً  18گلدان) سطوح شوری آب آبیاری بر اساس
حدود دامنه تحمل گیاه ذرت به شوری (مقادیر آستانه تحمل به
شوری ( )ECTبرابر با  1/7دسیزیمنس بر متر و شوری نهایی
( )ECFبرابر با  10دسیزیمنس بر متر) ارائهشده توسط فائو
( )2002انتخاب شدند.
پس از کاشت بذر گیاهان ذرت در داخل گلدانهای

پالستیکی آمادهشده از قبل و جوانه زدن ،دو گیاهچه ذرت در
گلدانهای مربوطه حفظ شدند .تیمارهای شوری پس از استقرار
کامل گیاهان ،اعمال شد با توجه به تاریخ کشت در 18مرداد و
برداشت در  9آبان  ،1396طول دوره کشت گیاهان  83روز بود.
برای ساخت محلولهای آب آبیاری از نمک کلرور کلسیم و کلرور
سدیم ،به نسبت مساوی استفاده شد ( .)Munns, 2002در ابتدا
تمام گلدانها با مقادیر کافی آب آبیاری ،با شوری مشخص به طور
پیوسته تا حدود نزدیک به اشباع آبیاری شدند؛ به نحوی که
بخشی از محلول خاک زهکشی شود .آبیاری پس از قطع کامل
زهکشی انجام شد .حجم آب زهکشی با حجمسنجی تغییرات آب
درون بطری و مقادیر تعرق با توزین روزانه گلدان انجام شد .این
اندازهگیریها در دو نوبت صبح و عصر در هر دور آبیاری انجام
شد .به منظور اندازهگیری جذب آب (تعرق) و جلوگیری از تبخیر
خاک ،سطح فوقانی گلدانها از یک الیه مالچ سنگریزهای سفید
پوشانده شد تا سهم نسبی مؤلفه تبخیر از خاک ( )Eدر مقادیر
تبخیر و تعرق ( )ETاندازهگیریشده تا حد ممکن کم باشد.
همچنین در این آزمایش جهت بررسی و اصالح اثر تبخیر از 18
گلدان شاهد استفاده شد که تمام شرایط گلدانهای باال به جز
حضور گیاه را داشت .بنابراین با وجود  18گلدان با حضور گیاه و
 18گلدان بدون حضور گیاه در نهایت  36گلدان در این آزمایش
استفاده شد.
برای نشان دادن جذب آب و تعیین ضریب وزنی شوری
( ،)ωSدر مفهوم  IWCپیشنهادشده توسط (et al. )2001
( Groeneveltرابطه  ،)1میزان تعرق تجمعی محاسبه شد و
شوری متناظر با آنها در آب زهکشیشده اندازهگیری شد .سپس
از منحنیهای تعرق تجمعی به صورت عددی مشتق گرفته شد تا
شدت تعرق (تغییرات تعرق تجمعی نسبت به زمان ( )) ΔT/Δtبه
دست آید .برای این منظور همچنین ،الزم بود که تغییرات شدت
تعرق اندازهگیریشده با یک رابطه ریاضی تبیین شود زیرا برای
رسیدن به شدت تعرق در واحد مقدار شاخساره الزم است که
تعرق در یک زمان مشخص به مقدار شاخساره در آن زمان تقسیم
شود .این کار میتواند با استفاده از اعداد گسسته (و دارای
پراکندگی) انجام شود .این کار عالوه بر وقتگیر بودن ،مستلزم
درونیابیهای زیادی است .به همین دلیل مدلهای مختلف
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ریاضی از جمله مدل خطی ،1نمایی ،2لگاریتمی ،3چندجملهای 4با
درجه دو و توانی 5بر منحنیهای شدت تعرق برازش داده و با
توجه به بیشترین میانگین ضریب تبیین ( )R2و کمترین میانگین
مربوط به ریشه میانگین مربعات خطا ) ،)RMSEمناسبترین
مدل انتخاب شد .مقدار شدت تعرق در واحد مقدار رشد گیاه به
ازای هر شوری محاسبه و سپس مقادیر بیشینه آن تعیین و سایر
مقادیر بر مقدار بیشینه تقسیم شده و شدت تعرق نسبی در شوری
های مختلف برای هر سه تکرار و سه تیمار مورد مطالعه ،محاسبه
و مقادیر میانگین آنها به دست آمد .مقادیر بهدستآمده مبین
مقدار نسبی جذب آب به ازای مقدار رشد گیاه در شوریهای
مختلف است و تابع مبین آن به عنوان تابع  ωSدر نظر گرفته شد.
نتایج بهدستآمده با تابع تنش شوری () )α(hارائهشده
توسط ( van Genuchten and Hoffman )1984مقایسه شد:
1
= )𝛼(h
(رابطه )3
P
h
) o
ho 50

(1+

 ،ho50مکش اسمزی است که در آن جذب آب ،به  50درصد
کاهش مییابد و  pیک ضریب تجربی است که به شرایط گیاه،
خاک و شرایط آب و هوایی بستگی دارد که معموالً مقدار آن 3
در نظر گرفته میشود (.)van Genuchten and Hoffman, 1984
عالوه بر آن ،با استفاده از روابط Maas and Hoffman
( ،)1977تابع وزنی شوری در مفهوم  )ωsi( IWCبا استفاده از تابع
پیشنهادی ( Mohammadi and Khattar )2018برای دو خاک
مورد مطالعه محاسبه شد و با نتایج این پژوهش مقایسه شد.
(رابطه )4
0 ‹ ECi ≤ ECT
ECT ‹ ECi‹ ECF
ECi ≥ ECF

𝑇𝐶𝐸𝐸𝐶𝑖 −
𝑇𝐶𝐸𝐸𝐶𝐹 −

ωsi= 1
𝜔𝑠𝑖 = 1 −
ωsi= 0

که  ،ECiشوری آب زهکشی در زمانهای مختلف میباشد.
جهت نشان دادن رابطه بین جذب آب توسط گیاه و شوری
خاک در طول دوره کشت گیاه ذرت ،در زمانهای مختلف مقدار
ارتفاع گیاه در زمانهای مختلف اندازهگیری و رابطه لجستیکی
رشد بر دادههای ارتفاع برازش داده شدند:
𝑚ℎ
=ℎ
(رابطه )5
)𝑡𝑏1+𝑏 exp(−
𝑜

 hmرشد حداکثر ( )cmگیاه ،t،زمان (دقیقه ) bo ،و
پارامترهای تجربی معادله رشد میباشد.

b

کشتشده (تعرق تجمعی در هر گلدان) در خاک  1و  ،2تحت
آبیاری با آب شور (دسیزیمنس بر متر  8و  )ECi=1/5 ،4را نشان
میدهد .در هر سه تکرار ،شیب منحنی جذب آب تجمعی در
مقابل شوری آب زهکشی ،در سطح شوری  1/5دسیزیمنس بر
متر بیشتر از شوری  4و  8دسیزیمنس بر متر میباشد .به عبارت
دیگر مقدار جذب آب در طول دوره کشت در خاک تحت تیمار
شوری  1/5دسیزیمنس بر متر نسبت به تیمارهای  4و  8دسی
زیمنس بر متر ،با شیب بیشتری افزایش مییابد .با افزایش شوری
آب آبیاری ،حداکثر مقدار تعرق تجمعی مشاهدهشده (سطح
آخرین نقطه هر نمودار) کاهش مییابد.
شکل ( )2تغییرات شدت تعرق گیاه ذرت در هر زمان در
مقابل شوری آب زهکشی در آن زمان ،در خاکهای شماره  1و
 2را نشان میدهد .شوری آب زهکشی در گلدانهایی که تحت
تیمار شوری  1/5دسیزیمنس بر متر بودند ،در اوایل دوره کشت
در حدود  1/5تا  2دسیزیمنس بر متر بوده و با گذشت زمان و
آبیاری با آب شور به تدریج شوری خاک و در نتیجه شوری آب
زهکشی افزایش یافته و در انتهای دوره کشت به حدود  6دسی-
زیمنس بر متر رسیده است .به همین صورت در مورد گلدانهای
تحت تیمار شوری  4دسیزیمنس بر متر ،شوری آب زهکشی در
اوایل دوره کشت در حدود  2تا  3دسیزیمنس بر متر و در انتهای
دوره کشت به  16دسیزیمنس بر متر افزایش یافته است و در
گلدانهای تحت تیمار شوری  8دسیزیمنس بر متر ،از حدود 5
دسیزیمنس بر متر در اوایل دوره کشت به  23دسیزیمنس بر
متر در انتهای دوره کشت افزایش یافته است (شکل .)2
آبیاری با آب شور باعث تجمع نمک در خاک و کاهش
پتانسیل اسمزی خاک و در نتیجه منجر به کاهش جذب آب
توسط ریشه و رشد گیاه میشود (Estrada Munns et al., 2006

;  .)et al., 2013همچنین مشاهده شد که در اثر آبیاری با آب
شور تبخیر و تعرق ( )ETذرت در تمام مراحل رشد به طور
قابلمالحظهای کاهش مییابد ()2019( .)Huang et al., 2019
 Zalacáin et al.نشان دادند که در شرایط کنترلشده و آبیاری با
آب  2تا  3دسیزیمنس بر متر 15 ،سال طول میکشد تا خاک
شور شود Zhang et al. )2020( .ضمن مشاهده روند شور شدن
خاک تحت کشت ذرت ،آن را تحت تأثیر مدیریت خاک و ()2019

نتايج و بحث

 Acar and Yilmazآن را کامالً تابع شدت آبشویی خاک معرفی

تعيين ضريب وزنی شوری گياه ذرت

شکل ( )1تغییرات تعرق (جذب آب) تجمعی گیاه ذرت ()T
1. Linear
2. Exponential
3. Logarithmic

میکنند.
4. Polynomial
5. Power
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مدل لگایتمی میباشد .فرم لگاریتمی عالوه بر اینکه بیشترین
همخوانی را با منحنی اندازهگیریشده شدت تعرق دارد ،نسبت به
مدل چندجملهای با درجه دو نیز سادهتر میباشد ،لذا در نهایت
یک مدل لگاریتمی ساده (رابطه  )6انتخاب و بر تمام منحنیهای
شدت تعرق برازش داده شد:
𝐵 𝑦 = 𝐴𝑙𝑛𝑥 ∓
(رابطه )6
 ،yشدت تعرق () ΔT/Δt؛  ،xشوری آب زهکشی()EC؛ A
و  ،Bضرایب برازشی میباشد.
ضرایب حاصل از برازش مدل لگاریتمی (رابطه  )2بر
منحنیهای شدت تعرق گیاه ذرت در دو خاک  1و  2در جدول
( )7ارائه شده است.

معادالت حاصل از برازش مدلهای ریاضی مختلف بر داده
های شدت تعرق گیاه ذرت کشتشده در دو خاک  1و  2در
جدول ( )3و ( )4و آمارههای حاصل از برازش آنها در جدول ()5
و ( )6ارائه شده است .با توجه به جدول ( )5و ( ،)6میانگین ضریب
تبیین دو خاک حاصل از برازش مدلهای خطی ،نمایی،
لگاریتمی ،چندجملهای با درجه دو و توانی به ترتیب برابر با ،0/8
 ،0/82 ،0/81 ،0/61و  0/68و میانگین ریشه میانگین مربعات
خطا به ترتیب ،0/15 ،0/14 ،0/25 ،0/2 ،و  0/15میباشد که
بیشترین میانگین ضریب تبیین مربوط به مدل چندجملهای با
درجه دو و مدل لگاریتمی و کمترین میانگین  RMSEمربوط به

کشت ذرت در خاک 1
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شکل  -1تغييرات تعرق تجمعی اندازهگيریشده گياه ذرت در زمان  tiدر مقابل شوری آب زهکشی در همان زمان ( )tiدر طول دوره کشت در سطوح مختلف شوری
آب آبياری ( 4 ،1/5و  8دسیزيمنس بر متر) .دادههای تکرار هر تيمار نيز نشان داده شده است.
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کشت ذرت در خاک 1

2.2
2

1.6

)(10-4 Kgmin-1
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کشت ذرت در خاک 2
y = 1.2178ln(x) - 0.032
R² = 0.8147

y = 1.0852ln(x) - 0.8966
R² = 0.9477
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)Log. (ECi=1.5dSm-1
)Log. (ECi=4dSm-1
)Log. (ECi=8dSm-1

شدت تعرق در طی دوره رشد گياه )(10-4 Kgmin-1
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y = 0.9882ln(x) - 1.4006
R² = 0.9275
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شوری آب زهکشی در طی دوره رشد گياه (دسی زيمنس بر متر)
شکل  -2تغييرات شدت تعرق اندازهگيریشده گياه ذرت ( )ΔT/Δtدر زمان  tiدر مقابل شوری آب زهکشی در همان زمان ( )tiدر طول دوره کشت در سطوح
مختلف شوری آب آبياری ( 4 ،1/5و  8دسیزيمنس بر متر) .دادههای تکرار هر تيمار نيز نشان داده شده است.
جدول  -3مدلهای مختلف رياضی برازشيافته بر منحنیهای شدت تعرق گياه ذرت در خاک 1
مدلهای ریاضی

شوری
()dS/m

نمایی

1/5

)𝑥𝑦 = 0.1exp(0.62

𝑦 = 0.51𝑥 − 0.74

1/5
1/5
4
4
4
8
8
8

)𝑥𝑦 = 0.25exp(0.33

𝑦 = 0.42𝑥 − 0.24

+

+

+

)𝑥𝑦 = 0.56exp(0.11

𝑦 = 0.13𝑥 + 0.36

𝑦 = 0.86 ln(𝑥) − 0.35

𝑦 = −0.002𝑥 2 + 0.17𝑥 + 0.24

)𝑥𝑦 = 0.4exp(0.13

𝑦 = 0.13𝑥 + 0.18

𝑦 = 0.78 ln(𝑥) − 0.38

𝑦 = 0.008𝑥 2 + 0.24𝑥 − 0.16

)𝑥𝑦 = 0.2exp(0.22

خطی

لگاریتمی

چندجملهای درجه دو

𝑦 = 1.99 ln(𝑥) − 1.42

𝑦 = −0.28𝑥 2 + 2.71𝑥 − 4.86

𝑦 = 1.46 ln(𝑥) − 0.58

𝑦 = −0.11𝑥 2 + 1.2𝑥 − 1.58
+

2

توانی
𝑦 = 0.04𝑥 2.53
1.53

𝑥𝑦 = 0.17
+

𝑦 = 0.3𝑥 0.75
0.83

𝑥𝑦 = 0.2

𝑦 = 0.17𝑥 − 0.18

𝑦 = 0.96 ln(𝑥) − 0.81

𝑦 = −0.002𝑥 + 0.2𝑥 − 0.27

1.37

)𝑥𝑦 = 0.7exp(0.05

𝑦 = 0.05𝑥 + 0.66

𝑦 = 0.42 ln(𝑥) + 0.29

𝑦 = 0.002𝑥 2 + 0.09𝑥 + 0.46

𝑦 = 0.45𝑥 0.43

)𝑥𝑦 = 0.55exp(0.06

𝑦 = 0.06𝑥 + 0.46

𝑦 = 0.47 ln(𝑥) + 0.06

𝑦 = 0.0002𝑥 2 + 0.07𝑥 + 0.44

𝑦 = 0.35𝑥 0.5

+

+

+

+

+

𝑥𝑦 = 0.07
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جدول  -4مدلهای مختلف رياضی برازشيافته بر منحنیهای شدت تعرق گياه ذرت در خاک 2
مدلهای ریاضی

شوری
()dS/m

نمایی

خطی

لگاریتمی

1/5

)𝑥𝑦 = 0.7exp(0.09

𝑦 = 0.29𝑥 + 0.04

𝑦 = 1.22 ln(𝑥) − 0.03

1/5

)𝑥𝑦 = 0.48exp(0.26

𝑦 = 0.36𝑥 − 0.003

𝑦 = 1.36 ln(𝑥) − 0.42

𝑦 = 0.03𝑥 + 0.09𝑥 + 0.51

1/5

)𝑥𝑦 = 0.6exp(0.21

𝑦 = 0.27𝑥 − 0.34

𝑦 = 1.27 ln(𝑥) − 0.31

𝑦 = −0.08𝑥 2 + 0.98𝑥 − 1.24

4

)𝑥𝑦 = 0.62exp(0.09

𝑦 = 0.12𝑥 + 0.41

𝑦 = 1.12 ln(𝑥) − 0.91

𝑦 = −0.013𝑥 + 0.36𝑥 − 0.68

4

#

𝑦 = 0.26𝑥 − 0.7

𝑦 = 1.95 ln(𝑥) − 2.65

𝑦 = −0.05𝑥 2 + 1.003𝑥 − 3.4

4
8
8
8

#

𝑦 = 0.12𝑥 + 0.34

𝑦 = 1.08 ln(𝑥) − 0.9

توانی

چندجملهای درجه دو
2

𝑦 = −0.05𝑥 + 0.75𝑥 − 0.5
2

2

0.83
1.02

𝑥𝑦 = 0.5

𝑥𝑦 = 0.34

𝑦 = 0.36𝑥 0.98
0.89

𝑥𝑦 = 0.22
#

2

𝑦 = −0.009𝑥 + 0.3𝑥 − 0.46
2

#
1.16

𝑥𝑦 = 0.05

)𝑥𝑦 = 0.27exp(0.1

𝑦 = 0.09𝑥 − 0.07

𝑦 = 0.99 ln(𝑥) − 1.4

𝑦 = −0.001𝑥 + 0.12𝑥 − 0.24

)𝑥𝑦 = 0.45exp(0.08

𝑦 = 0.08𝑥 + 0.29

𝑦 = 0.64 ln(𝑥) − 0.35

𝑦 = −0.001𝑥 2 + 0.1𝑥 + 0.19

𝑦 = 0.21𝑥 0.7

)𝑥𝑦 = 0.52exp(0.06

𝑦 = 0.07𝑥 + 0.31

𝑦 = 0.87 ln(𝑥) − 0.9

𝑦 = −0.002𝑥 2 + 0.22𝑥 + 0.005

𝑦 = 0.16𝑥 0.8

جدول  -5ضريب تبيين و ريشه ميانگين مربعات خطا حاصل از برازش مدلهای رياضی مختلف بر منحنیهای شدت تعرق گياه ذرت در خاک 1
شوری آب آبیاری
()dS/m

خطی
RMSE
)(10-4 Kgmin-1

نمایی
2

R

RMSE
)(10-4 Kgmin-1

لگاریتمی
2

R

1/5
1/5
1/5
4

0/19
0/27
0/15

0/66
0/61
+
0/69

0/16

4

0/10

0/87

0/15

0/78

4
8
8
8
میانگین

0/10

0/89
+
0/86
0/92
0/79

0/16

0/78
+
0/7
0/87
0/67

+

+

0/08
0/06
0/14

چندجملهای درجه دو

RMSE
)(10-4 Kgmin-1

2

R

0/46
0/4

0/35
0/44
+
0/6

0/15
0/10

0/86

0/12

0/84
+
0/85
0/89
0/79

+

+

0/11
0/07
0/22

RMSE
)(10-4 Kgmin-1

0/19
0/25

0/68
0/66
+
0/78

0/09
0/10

+

+

0/09
0/08
0/14

2

R

توانی
RMSE
(10-4
)Kgmin-1

2

R

0/19
0/22

0/69
0/73
+
0/69

0/15

0/89

0/14

0/87

0/89
+
0/89
0/92
0/82

0/11

0/87
+
0/85
0/91
0/74

+

0/15

+

0/07
0/07
0/13

0/21
0/38

0/38
0/51
+
0/62

+

+

0/07
0/07
0/16

( )+عدم وجود داده کافی

جدول  -6ضريب تبيين و ريشه ميانگين مربعات خطا حاصل از برازش مدلهای مختلف رياضی بر منحنیهای شدت تعرق گياه ذرت در خاک 2
خطی

لگاریتمی

نمایی

توانی

چندجملهای ()2

شوری آب آبیاری
()dS/m

RMSE
)(10-4 Kgmin-1

R2

RMSE
)(10-4 Kgmin-1

R2

RMSE
)(10-4 Kgmin-1

R2

RMSE
)(10-4 Kgmin-1

R2

RMSE
)(10-4 Kgmin-1

R2

1/5
1/5
1/5
4
4
4
8
8
8
میانگین

0/45
0/24
0/16
0/38
0/14
0/18
0/64
0/08
0/06
0/26

0/78
0/58
0/77
0/72
0/88
0/76
0/89
0/95
0/94
0/81

1
0/26
0/16

0/67
0/5
0/70

#
#
0/24
0/15
0/13
0/08
0/29

#
#
0/65
0/79
0/86
0/9
0/56

0/2
0/22
0/17
0/23
0/09
0/14
0/12
0/09
0/07
0/15

0/81
0/62
0/73
0/82
0/95
0/85
0/89
0/93
0/92
0/83

0/2
0/22
0/16
0/6
0/09
0/13
0/11
0/07
0/04
0/18

0/83
0/64
0/77
0/87
0/95
0/87
0/9
0/95
0/95
0/86

0/22
0/25
0/16

0/73
0/57
0/69

#
#
0/19
0/11
0/08
0/06
0/15

#
#
0/78
0/88
0/94
0/96
0/62

( )#غير معنیدار بودن ضريب تبيين
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جدول  -7ضرايب حاصل از برازش مدل لگاريتمی (رابطه  )6بر منحنیهای شدت تعرق گياه ذرت در دو خاک  1و 2
خاک 2

خاک 1

شوری آب آبیاری ()dS/m

A
)(10-4 Kg.m.min-1dS-1

B
)(10-4 Kgmin-1

1/5
1/5
1/5
4
4
4
8
8
8

1/99
1/46
+
0/95
0/86
0/78
0/47
+
0/42

-1/42
-0/58
+
-0/81
-0/35
0/38
-0/06
+
-0/29

A
)(10-4 Kg.m.min-1dS-1

1/22
1/27
1/36
1/08
1/95
1/11
0/64
0/87
1

B
)(10-4 Kgmin-1

-0/03
-/31
-0/43
-0/9
2/6
-0/91
-0/35
-0/9
-1/4

( )+عدم وجود داده کافی

با توجه به جدول ( ،)7در بررسی تأثیر سطوح شوری روی
پارامترهای حاصل از برازش مدل لگاریتمی (رابطه  )6بر تغییرات
شدت تعرق گیاه ذرت ،مشاهده شد که میانگین ضریب  Aدر
خاک  1در سطح شوری  1/5دسیزیمنس بر متر برابر  1/73و
بیشتر از ضریب  Aدر سطح شوری  4و  8دسیزیمنس بر متر (به
ترتیب  0/86و  )0/63میباشد .در خاک  2نیز ضریب  Aدر سطوح
شوری  1/5و  4دسیزیمنس بر متر برابر با  1/3و بیشتر از سطح
شوری  8دسیزیمنس بر متر ( )0/84میباشد .شکل ( )2نمونهای
از برازش مدل لگاریتمی (رابطه  )6بر مقادیر شدت تعرق گیاه
ذرت در برابر شوری آب زهکشی در سه تیمار شوری آب آبیاری
( 4 ،1/5و  8دسیزیمنس بر متر) را نشان میدهد .شکل ()3
رابطه بین شدت تعرق نسبی یا جذب آب نسبی گیاه ذرت با
شوری آب زهکشی ،در دو خاک 1و  2را نشان میدهد .از آنجا که
این مقادیر سرعت نسبی جذب آب به ازای شوریهای مختلف را
نشان میدهد ،پیشنهاد شد که به عنوان ضریب وزنی جذب آب
( )ωSiدر مدل  IWCدر نظر گرفته شود.
پاسخ گياه ذرت به شوری آب آبياری

تغییرات تعرق نسبی ( جذب آب نسبی) ذرت در پاسخ به افزایش
شوری به عنوان تابعی از شوری آب زهکشی در شکل ( )3آمده
است .با توجه به شکل ( ،)3تغییرات شدت تعرق واقعی ذرت به
عنوان تابعی از شوری آب زهکشی به صورت غیرخطی میباشد.
لذا مدل غیرخطی (van Genuchten and Hoffman )1984
(رابطه  )3بر مقادیر اندازهگیریشده ،برازش داده شد و نتایج
حاصل آن در شکل ( )3ارائه شده است .حداکثر جذب آب توسط
ذرت در خاک  1و  2به ترتیب تا شوری  2و  1/5دسیزیمنس بر
متر میباشد و بعد از آن با افزایش شوری آب زهکشی ،جذب آب
به صورت لگاریتمی کاهش یافته است .این مقادیر نشاندهنده
آستانه تحمل به شوری ذرت در خاک  1و  2می باشد،)EC50( .

مقدار شوری که در آن جذب آب به میزان  50درصد کاهش می
یابد ،در خاکهای  1و  2به ترتیب برابر با  4/76و  2/74دسی-
زیمنس بر متر میباشد.
( Maas and Grattan )1999گزارش نمودند که مقدار
آستانه تحمل به شوری ذرت در حدود  1/7دسیزیمنس بر متر و
مقدار شوری که در آن جذب آب  50درصد کاهش مییابد3/7 ،
(دسیزیمنس بر متر) میباشد .مقدار ( )EC50بهدستآمده در این
پژوهش (در هر دو خاک) ،با مقادیر گزارششده توسط ()1999
 Maas and Grattanتفاوت زیادی دارد .این اختالف توسط
( .Jalali et al )2017برای گندم دوروم نیزگزارش شده است .علت
تفاوت بین مقادیر بهدستآمده با مقادیر گزارششده توسط
( Maas and Grattan )1999احتماالً به این امر مربوط میشود
که در آزمایش آنها حدود تحمل به شوری بر اساس عملکرد
نسبی گیاه و شوری عصاره اشباع تعیین شد؛ در حالی که در
پژوهش حاضر ،بر اساس شوری زهاب و تعرق گیاه گزارش شده
است EC50 ،Steppuhn and Asay )2005( .گیاه ذرت را 5/54
دسیزیمنس بر متر گزارش دادند که به  EC50بهدستآمده برای
ذرت در این گزارش نزدیک میباشدButcher et al. (2018) .
مقدار  EC50را برای گیاه ذرت در خاکهای لومی شنی برابر 8/28
دسیزیمنس بر متر گزارش نمودند و علت اختالف بین این مقادیر
با مقادیر ارائهشده در مطالعات دیگر را به تفاوت شرایط محیطی
(بافت خاک ،یونهای غالب ،الگوهای آب و هوایی ،مکانیسمهای
شور شدن) بین مطالعات و مدلهای مختلف استفادهشده نسبت
دادند.
ضریب تبیین باال با میانگین  0/95و  RMSEپایین با
میانگین  0/034نشاندهنده برازش مناسب مدل van
 )1984( Genuchten and Hoffmanبر مقادیر اندازهگیریشده
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شدت تعرق واقعی گیاه ذرت در شوریهای مختلف آب زهکشی-
شده میباشد (شکل  .)3مقادیر  EC50و ( Pضریب تجربی مدل
ون گنوختن و هافمن) حاصل از برازش مدل (van )1984
 Genuchten and Hoffmanدر خاک  ،1به ترتیب 4/79
دسیزیمنس بر متر و  2/29و در خاک  3/16 ،2دسیزیمنس بر
متر و  1/69به دست آمد .در خاک  EC50 ،1بهدستآمده از مقادیر

اندازهگیریشده با  EC50حاصل از برازش مدل ()1984
 Genuchten and Hoffmanبرابر میباشد اما در خاک  ،2مقدار
 EC50بهدستآمده از برازش مدل (van and Hoffman )1984
 Genuchtenنسبت به مقدار اندازهگیریشده  15درصد افزایش
داشته است.
van

1.1
1

اندازه گيری شده در خاک 1

0.8

برازش يافته در خاک1

0.7

اندازه گيری شده در خاک2

0.6

برازش يافته در خاک 2

0.5
0.4
0.3
0.2

شدت تعرق نسبی گياه ()ωS

0.9

0.1
0

24

26

20

22

16

18

12

14

8

10

4

6

0

2

شوری آب زهکشی در طی دوره رشد گياه (دسی زيمنس بر متر)
شکل  -3تغييرات تعرق نسبی (جذب آب نسبی ذرت) اندازهگيریشده ()ωSدر شوریهای مختلف آب زهکشی در دو خاک شماره  1و  2و نيز مدل ()1984

( van Genuchten and Hoffmanرابطه  )3برازشيافته بر آنها

مقايسه  ωsiپيشنهادی با  ωsiمحاسبهشده با استفاده از رابطه
()3

مطابق رابطه ( )4و با استفاده از ضرایب ارائهشده توسط فائو
( )2002برای گیاه ذرت ( ECT =1/7و )ECF=10ضریب وزنی
شوری ( )ωsiدر شوری آب زهکشی اندازهگیریشده ،محاسبه شد

و با  ωsiبهدستآمده در این پژوهش مقایسه شد .در شکل ()4
مقایسه  ωsiپیشنهادی بر پایه شوری اندازهگیریشده ( )ECexpو
ضریب وزنی شوری ( )ωsiمحاسبهشده با استفاده از رابطه ()4
نشان میدهد.

ωsiبر پايه Ecexpدر خاک2
ωsiبر پايه Ecexpدر خاک1
ωsiاز رابطه  4در خاک2
ωsiاز رابطه  4در خاک 1

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

شدت تعرق نسبی ()ωS

1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

شوری آب زهکشی (دسی زيمنس بر متر)
شکل  -4مقايسه ضريب وزنی شوری پيشنهادشده و حاصل از رابطه ( )4در دو خاک شماره  1و 2

منحنی مربوط  ωsiمحاسبهشده توسط رابطه ( )4در هر دو
خاک بر هم منطبق شده است .بر اساس برآورد رابطه ( ،)4نوع

خاک در جذب آب شور توسط گیاه تأثیری ندارد و ذرت در خاک
های متفاوت ،به طور یکسان آب جذب میکند؛ در حالی که
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تفاوت بین منحنیهای تعرق نسبی ذرت در شوری اندازهگیری-
شده در دو خاک  1و  2به خوبی نشاندهنده اثر نوع خاک در
میزان جذب آب توسط گیاه ذرت میباشد .همچنین مقایسه
منحنیهای شکل ( )4مؤید متغیربودن مقادیر  ECTو  ECFاست
و نمیتوان مقدار ثابتی برای گیاه ارائه کرد.

شوری آب زهکشی و تعرق تجمعی از گیاه بوده و مانند هر رابطه
رگرسیونی دیگر نمیتوانند الزاماً مؤید رابطه علت و معلولی بین
شوری و تعرق باشند .به منظور تبیین بهتر رابطه بین شوری و
شدت تعرق ،شکل ( )3ارائه شد که نشان میدهد با افزایش
شوری ،جذب آب به صورت لگاریتمی کاهش مییابد .در این
تحقیق ،از دادههای تعرق تجمعی در مقابل شوری (شکل ،)1
مقدار شدت تعرق نسبی از مقدار شاخساره در شوریهای مختلف
استخراج شد ( شکل  .)5به منظور نشان دادن رابطه شدت جذب
آب توسط گیاه با شوری آب زهکشی در طول دوره رشد ،مقدار
رشد شاخساره در زمانهای مختلف اندازهگیری شد و معادله رشد
(رابطه  )5بر آن برازش داده شد .پارامترهای حاصل از برازش
معادله ( )3بر مقادیر اندازهگیریشده رشد گیاه ذرت و در دو خاک
1و  2در جدول ( )8ارائه شده است.

رابطه شدت تعرق با شوری آب زهکشی

شکلهای ( )1و ( )2مربوط به طول دوره کشت گیاه ذرت میباشد
که با گذشت زمان ،حجم شاخساره از یک سو و نیز شوری خاک
از سوی دیگر افزایش مییابند .گسترش حجم شاخساره به معنی
افزایش سطح در اختیار تعرق و در نتیجه افزایش میزان آب
جذبشده از خاک است ،هر چند که مقدار آب جذبشده در واحد
مقدار شاخساره (یا سطح برگ) به دلیل شوری کاهش میباید.
شکلهای ( )1و ( )2صرفاً مشاهدات تجربی و بیانگر رابطه بین

جدول  -8پارامترهای حاصل از برازش معادله رشد (رابطه  )5بر مقادير اندازهگيریشده رشد گياه ذرت
خاک 1

خاک 2

شوری آب آبیاری
()dS/m

b

b0

)سانتی متر(

1/5

0/043

38/79

321

0/0232

1/5

0/041

13/85

148

0/055

32/42

1/5

0/013

2/44

148

+

+

4

0/107

556

131

0/057

120/32

251

4

0/113

1132

131

0/097

745/78

155

hm

hm

b

b0

)سانتی متر(

4/9

144
147
+

4

0/095

237

128

0/054

38/59

126

8

0/122

1643

107

0/133

3732

105

8

0/096

259

104

0/201

67710

56

8

0/177

26767

118

0/123

2312

99

( )+عدم وجود داده

با توجه به ضرایب مربوط به معادله رشد برازشیافته (رابطه
 )5که در جدول ( )8ارائه شده است ،رشد گیاه در زمانهای
مختلف محاسبه شد .سپس سرعت تعرق در واحد مقدار رشد گیاه
محاسبه و منحنی شدت تعرق نسبی نرمالشده (نسبت به رشد)
در برابر شوریهای متناظر ترسیم شد .شکل ( )5نمونهای از رابطه
شدت تعرق نسبی نرمال (نسبت به رشد) گیاه ذرت با شوری آب
زهکشی و برای سه سطح شوری مورد مطالعه و دو خاک  1و 2
را نشان میدهد.
شکل ( )5به خوبی نشان میدهد که با افزایش شوری در
طول دوره آزمایش ،شدت تعرق گیاه از واحد مقدار زیتوده گیاه
کاهش مییابد .در تیمار شوری پایین (  1/5دسیزیمنس بر متر)
مقدار کاهش شدت تعرق ،کم و یا بدون کاهش میباشد اما در
تیمار شوری باالتر ( 8دسیزیمنس بر متر) ،مقدار تعرق با شدت
بیشتری کاهش مییابد.

اثر نوع خاک بر ميزان تاثيرتنش شوری بر جذب آب توسط ذرت

با توجه به شکل ( ،)3مقدار شوری که در آن جذب آب توسط
ذرت حداکثر است ( )ECSmaxدر خاک  1و  2به ترتیب برابر با 2
و  1/5دسیزیمنس بر متر میباشد؛ به عبارت دیگر ،ذرت در خاک
 1نسبت به خاک  2میتواند تا شوریهای بیشتر آب را بدون
محدودیت جذب کند .مقایسه بین مقادیر  EC50دو خاک مورد
بررسی (شکل  )3نشان میدهد که مقدار  EC50در خاک  2برابر
با  2/74و تقریباً نصف  EC50در خاک  )4/76( 1بوده و یا جذب
آب در خاک  2با شیب بیشتری کاهش میباید .در شوری یکسان،
جذب آب توسط گیاه ذرت ،در خاک  1بیشتر از خاک  2میباشد.
اثر کاهش شوری در رشد ذرت در خاکهایی با بافتهای مختلف،
در مطالعات آزمایشگاهی و مدلسازی گذشته نیز مشاهده شده
است .به عنوان مثال ،در مدلهای شبیهسازی رشد ذرت در
خاکهای بدون شستشو ،مشاهده شد که عملکرد ذرت در
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به میزان  13درصد کاهش یافته است ( )Blanco et al., 2007اما
وقتی ذرت در مخلوط پیت ،لوم سیلتی و شنی رشد کرد ،در
شوریهای بیشتر از  4/02دسیزیمنس بر متر کاهش قابلتوجهی
در رشد شاخهها مشاهده نشد (.)Shalhevet et al., 1995

خاکهای شنی در شوری عصاره اشباع بیشتر از  1دسیزیمنس
بر متر و در خاکهای رس و لوم در شوریهای بیشتر از 2
دسیزیمنس بر متر کاهش یافته است ( Beltrão and Asher,
 .)1997به طور مشابه ،ارتفاع رویشی ذرت که در خاک لومی شنی
رشد کرده است ،در شوریهای بیشتر از  1/9دسیزیمنس بر متر،
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کشت ذرت در خاک2
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شکل  -5رابطه شدت تعرق نسبی نرمال ( نسبت به رشد) با شوری آب زهکشی در طول کشت گياه ذرت در خاکهای شماره  1و 2

( Butcher et al. )2018نشان دادند وقتی ذرت و سویا در
خاک لوم رسی سیلتی رشد میکند ،کاهشی در عملکرد آنها در
اثر شوری خاک مشاهده نمیشود اما وقتی در خاک شنی رشد
میکند ،عملکرد به طور قابلتوجهی کاهش مییابد .آنها عدم
کاهش عملکرد ذرت و سویا در خاکهای لومی رسی سیلتی را به
دلیل کمتر بودن اثر تنش شوری در خاکهای ریزبافت دانستند.

بافت و خصوصیات خاک نقش مهمی در اثرات شوری آب آبیاری
بر روند شور شدن خاک و عملکرد گیاه دارد ( Butcher et al.,
 .)2018; Panta et al., 2016خاک لوم سیلتی نسبت به خاک لوم
شنی بیشتر مستعد شور شدن تحت آبیاری با آب شور میباشد و
مشاهده شد زمانی که ذرت در خاک لومی شنی رشد میکند
نسبت به زمانی که در خاک لومی سیلتی قرار دارد ،مقدار آب

1781 ...  تبيين ضريب وزنی برای محدوديت شوری در:اسدی و همکاران

 الزم بود که کشتهای متعدد درωSi برای به دست آوردن توابع
شوریهای مختلف و ثابت انجام گیرد اما در روش پیشنهادی برای
 نیاز به کشتهای متعدد وجود ندارد و می، در تحقیق حاضرωSi
توان فقط بر اساس سریهای زمانی زهکشی و تعرق بهدستآمده
 یکی. را به دست آوردωSi از یک آزمایش در شرایط طبیعی مقدار
 این است که در،ωSi دیگر از مزیت روش پیشنهادی برای تعیین
ال سادهتر از
ً  اندازهگیری شوری زهاب عم،خاکهای دارای زهکش
پایش شوری عصاره اشباع خاک است و شوری عصاره اشباع خاک
در طول دوره کشت در محیط رشد ریشه متغیر است و نمیتوان
 در این پژوهش سعی شد تا تابع.مقدار ثابت برای آن قائل شد
 بر اساس شوری زهاب پیشنهاد شود تا استفاده و کاربرد آن،ωSi
.راحتتر باشد

 بخشی از نتایج.)Huang et al., 2019( بیشتری جذب میکند
 مبنی بر مقاومتZhang et al. )2020( تحقیق حاضر با یافتههای
. مشابهت دارد،به شوری ذرت با افزایش تخلخل خاک

نتيجهگيری
 های تجربی بهدستآمده دارایωSi نتایج این تحقیق نشان داد که
شکلهای غیرخطی بوده و از توابعی مانند تابع ونگنوختن
 ثانیه حدود تحمل به شوری گیاه ذرت در خاک.تبعییت میکند
 متفاوت است و با کاهش جرم،هایی با خصوصیات مختلف
 بنابراین. تحمل به شوری گیاه بیشتر میشود،مخصوص ظاهری
نمیتوان یک مقدار ثابت را به عنوان حد تحمل به شوری برای
ال
ً  هایی که قبωSi  توابع، عالوه بر این.گیاه ذرت گزارش نمود
 مورد آزمونهای عملی قرار نگرفته بودند و نیز،پیشنهادشده بود
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