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چکیده
در این پژوهش ،عملکرد و تبخیر -تعرق ذرت علوفهای با رقم سینگل کراس  ،407تحت تنشهای شوری و محدودیت
نیتروژن ،مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش ،بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد .تیمارهای
آب شور با هدایتالکتریکی؛ ) 𝟎𝐒( 3/5(𝐒𝟐 ) ،2/1(𝐒𝟏 ) ،0/5و ) 𝟑𝐒( 5/4دسیزیمنس برمتر ،با انحالل نمک صنعتی در آب
شیرین تهیه شد .تیمارهای محدودیت نیتروژن در چهار سطح؛ ) 𝟎𝐅( 50(𝐅𝟐 ) ،45(𝐅𝟏 ) ،100و ) 𝟑𝐅( 25درصد نیاز کود
نیتروژن ،بر اساس آزمون کودی بود .تیمارها ،در سه تکرار و در کرتهایی بهمساحت  9مترمربع بهاجرا درآمد .در تیمارهای
مختلف تبخیر-تعرق ذرت ،بین  220تا  379میلیمتر و عملکرد ماده خشک ،بین  9/7تا  15/2تن بر هکتار اندازهگیری
شد .شیب تابع عملکرد نسبت به تبخیر-تعرق ذرت ،با افزایش شوری در سطوح 𝟎𝐅 𝐅𝟐 ،𝐅𝟏 ،و 𝟑𝐅 ،بهترتیب؛ ،0/204 ،0/2
 0/212و  0/231و با کاهش نیتروژن در سطوح 𝟎𝐒 𝐒𝟐 ،𝐒𝟏 ،و 𝟑𝐒 بهترتیب؛  0/197 ،0/122 ،0/145و  0/221برآورد شد.
نتایج نشان داد که با افزایش تنشها ،عملکرد ذرت بیشتر از تبخیر-تعرق ،کاهش یافت .ضریب عملکرد 𝐲 𝐊 با رابطه
دورنبوس-کسام محاسبه شد .مقادیر 𝐲 𝐊 با کاهش نیتروژن در سطوح 𝟎𝐒 𝐒𝟐 ،𝐒𝟏 ،و 𝟑𝐒 بهترتیب؛  1/119 ،1/072 ،1/01و
 1/242و با افزایش شوری در سطوح 𝟎𝐅 𝐅𝟐 ،𝐅𝟏 ،و 𝟑𝐅 ،بهترتیب؛  1/252 ،1/19 ،1/15و  1/322برآورد شد .بهطور متوسط،
عدد  1/24بهعنوان ضریب 𝐲 𝐊 محاسبهشد .در بیشترین تنش ) 𝟑𝐅 𝟑𝐒( ،کارایی مصرف آب و نیتروژن بهترتیب؛  %32و %37/5
نسبت به تیمار شاهد ) 𝟎𝐅 𝟎𝐒( کاهش یافت .روابط بهدست آمده در پژوهش نشان داد که نیاز آبی و عملکرد ذرت تحت
تنشهای مذکور ،کمتر از پتانسیل منطقه میباشد .در این شرایط ،جبران کمبود نیتروژن خاک و کاهش مصرف آب ،موجب
افزایش عملکرد محصول و استفاده بهینه از منابع آبی میگردد.

واژگان کلیدی:

رابطه دورنبوس-کسام ،ضریب تابع عملکرد ،کارایی مصرف آب و ازت

 -1آدرس نویسنده مسئول :قزوین ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،گروه مهندسی آب.
* -دریافت :اسفند  1931و پذیرش :مرداد1931
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مقدمه
با توجه به بحران کنونی کمیّت و کیفیت منابع
آب در بخش کشاورزی و لزوم تأمین نیاز غذایی بشر ،باید
مطالعاتی در مورد ارتباط نیاز آبی با عملکرد گیاه ،در شرایط
تنشهای محیطی و مدیریتی صورت گیرد .عوامل مختلفی
مانند؛ کمیّت و کیفیت آب آبیاری ،مقدار حاصلخیزی خاک،
خصوصیات اقلیمی (دما ،سرعت باد و  ،)...تراکم خاک و
 ،...بهعنوان تنشهای محیطی غیر زنده ،بر مقدار عملکرد
محصول در هر منطقه ،تأثیر گذارند .در میان عوامل مذکور،
کاهش کیفیت (افزایش امالح) آب ،بر مقدار جذب آب
توسط گیاه از خاک ،مؤثر میباشد .با افزایش شوری آب،
پتانسیل اُسمزی آب در خاک کاهش یافته و گیاه برای
بهدست آوردن آب ،باید انرژی بیشتری مصرف کند .وجود
یونهای Na+و  Cl−بهصورت محلول در خاک شور ،عالوه
بر بروز سَمیّت در گیاه ،باعث کاهش جذب آب و عناصر
غذایی از خاک به گیاه میشوند .در این شرایط ،از مقدار
تعرق گیاه کاسته شده و محتوای آب خاک محفوظ میماند؛
بنابراین ،از تبخیر -تعرق گیاه و عملکرد محصول کاسته
میشود .در ارتباط با این موضوع ،تحقیقی با پنج سطح
شوری آب شامل؛  5 ،9/5 ،2/5 ،1/5و  1دسیزیمنس برمتر،
روی بادمجان انجام شد.
نتایج نشان داد که با افزایش شوری ،مصرف آب
توسط گیاه کاهش یافت (یونلوکارا و همکاران .)2212 ،در
تحقیق دیگر گزارش شد که هر واحد افزایش شوری آب
آبیاری در کشت گیاه اُرکا ،باعث کاهش  2/39درصدی
مصرف آب توسط گیاه شد (یونلوکارا و همکاران.)2222 ،
در تحقیق دیگر ،تأثیر دو سطح کمبود آب و چهار سطح
شوری آب ،بر روی گیاه آفتابگردان آزمایش شد .نتایج نشان
داد که شوری آب باعث کاهش پتانسیل اُسمزی خاک و
کاهش جذب آب و تنش شدید آبی برای گیاه شد .این تنش
بر روی افزایش مقاومت روزنه ،کاهش رشد برگ و کاهش
انرژی گیاه برای فتوسنتز ،تأثیرگذار بود .تنش شوری باعث
کاهش انرژی اولیه برای تشکیل اندام گیاهی ،کاهش رشد
محصول و کاهش مصرف آب توسط آفتابگردان بود (شین

و همکاران .)2211 ،عالوه بر تنش شوری ،کمبود نیتروژن
مورد نیاز میتواند فشار مضاعفی را بر رشد و عملکرد گیاه
وارد آورد .نیتروژن عنصر ضروری برای رشد بوده و کمبود
آن ،عملکرد گیاه را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد .مقدار
نیتروژن بر توزیع مواد فتوسنتزی بین اندامهای رویشی و
زایشی مؤثر بوده و مراحل فنولوژیکی رشد و نمو در اثر
کمبود نیتروژن به تأخیر میافتد (سپهری و همکاران،
 .)1921افزایش نیتروژن منجر به تولید مقدار بیشتر ماده
خشک و عملکرد دانه ،حجیم شدن ریشهها و جذب بیشتر
رطوبت از خاک و افزایش تبخیر -تعرق گیاه میشود
(فوالدمند و همکاران .)1925 ،در آزمایشی ،تبخیر -تعرق
واقعی ذرت تحت چهار تیمار  131 ،132 ،2/23و 252
کیلوگرم بر هکتار مصرف کود نیتروژن بررسی شد .نتایج
نشان داد افزایش مصرف کود ،باعث افزایش تبخیر -تعرق
و عملکرد ذرت شد (رادنیک و همکاران.)2211 ،
در تحقیقی گزارش شد که تنش شوری با آسیب
زدن به فرایندهای فیزیولوژیکی و مهار رشد گیاه ،باعث
کاهش جذب عناصر غذایی توسط گیاه از خاک شد .بهطور
کلی تنش شوری ،تبخیر -تعرق گیاه را کاهش داده و رابطه
مناسبی بین مصرف آب و عملکرد گیاه برقرار بود .در مورد
نیتروژن نیز یک همبستگی مثبت بین مقدار تبخیر -تعرق و
مقدار نیتروژن جذب شده از خاک ،وجود داشت (راموس
و همکاران .)2212 ،در تحقیق دیگری روی گیاه ذرت
گزارش شد که با افزایش شوری آب ،عالوه بر کاهش
کارایی مصرف آب ،مقدار ازت کمتری توسط گیاه از خاک
جذب شده و درنهایت کود ازتی که بیشتر از نیاز گیاه در
خاک وجود داشت ،بهصورت یون نیترات در خاک تجمع
کرده و کارایی مصرف ازت نیز کاهش یافت .دلیل اصلی
این بود که در اثر تنش شوری ،گیاه قادر به استفاده نیتروژن
موجود در خاک نبود ،حتی اگر عنصر نیتروژن بیش از نیاز
گیاه در خاک وجود داشت (الکردا و همکاران .)2211 ،در
آزمایشی دیگر ،بر اساس مدیریت تناوبی آبیاری ذرت با
آب شور و غیر شور ،گزارش شد که عملکرد وزن تر ذرت
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در تیمارهای آب غیر شور ( 2/3دسی زیمنس بر متر) و آب

آبی ،در تحقیقی بر روی گوجه فرنگی و در شرایط تنش

شور ( 5/1دسی زیمنس بر متر) بهترتیب؛  51/2و  23/5تن

شوری و خشکی ،متوسط ضریب 1/313 ،K yگزارش شد

بر هکتار بود .کارایی مصرف آب بر اساس وزن خشک

(محمدی و همکاران .)1923 ،در تحقیق دیگری روی

محصول ،در تیمارهای آب غیر شور و شور بهترتیب؛ 9/5

بادمجان ،با افزایش شوری آب به هفت دسیزیمنس برمتر،

و  2/3کیلوگرم بر متر مکعب گزارش شد (حسنلی و

ضریب K yعدد  2/9گزارش شد (یونلوکارا و همکاران،

همکاران .)1935 ،طی تحقیقی گزارش شد که تنش شوری

 .)2212در تحقیقی دیگر بر روی گیاه اُرکا ،ضریب پاسخ

بر هدایت روزنهای برگ ،تبخیر -تعرق ،سطح برگ و

عملکرد)  (K yبه پنج سطح شوری آب آبیاری ،عدد 1/21

عملکرد محصول تأثیر میگذارد .با افزایش شوری ،کارایی

گزارش شد (یونلوکارا و همکاران .)2222 ،در تحقیقی روی

مصرف آب در محصوالت نسبتاً حساس به شوری مانند

گیاه بادمجان گزارش شد که با افزایش شوری آب تا هفت

ذرت ،کاهش یافت .بهطوریکه عملکرد محصول شدیدتر

دسیزیمنس برمتر ،ضریب K yدر بستر کشت؛ کوکوپیت،

از تبخیر -تعرق کاسته شد (کاترجی و همکاران .)2229 ،با

کوکوپیت-پرلیت و پرلیت ،بهترتیب؛  1/12 ،1/212و 1/23

توجه به تحقیقات گذشته مشخص شد که در میان تنشهای

شد (مهجور و همکاران.)2211 ،

مختلف زراعی ،تنش شوری با کاهش پتانسیل اُسمزی آب

تحقیقات فوق نشان میدهند که دامنه استفاده از

و کمبود نیتروژن با کاهش انرژی گیاه ،بر مقدار جذب آب

رابطه دورنبوس -کسام ،محدود به تنش آبی نبوده و برای

توسط گیاه ،عملکرد و تبخیر -تعرق گیاه مؤثر است؛

سایر تنشهای مؤثر بر عملکرد و تبخیر -تعرق گیاهان

بنابراین ،عالوه بر کاهش عملکرد محصول نسبت به شرایط

(مانند شوری و  )...قابل کاربرد است .با توجه به اینکه در

استاندارد منطقه ،مقدار تبخیر -تعرق گیاه نیز ،کمتر از

میان محصوالت آبی ،گیاه ذرت به لحاظ تأمین نیاز غذایی

پتانسیل منطقه بوده و نیاز به تجدیدنظر در محاسبات نیاز

انسان و دام ،مانند گندم ،جو و برنج ،دارای اهمیت

آبیاری میباشد.

استراتژیک میباشد ،برای مطالعات این پژوهش انتخاب

برای بررسی تأثیر تنشها بر عملکرد محصول و

گردید .مطالعاتی که تاکنون در مورد روابط عملکرد گیاهان

مقدار آب مصرفی گیاه ،میتوان از توابع پاسخ عملکرد به

نسبت به تبخیر -تعرق صورت گرفته ،بیشتر در ارتباط با

نمود1

تنش آبی بوده و به سایر تنشها پرداخته نشدهاست؛ بنابراین

(محمودزاده ورزی .)2211 ،از سوی دیگر برای تنشهای

در این پژوهش ،روابط بین عملکرد و تبخیر -تعرق ذرت،

مذکور ،میتوان پاسخ عملکرد به تبخیر -تعرق را نسبت به

ضریب پاسخ عملکرد)  ،(K yکارایی مصرف آب و ازت

شرایط پتانسیل منطقه ،بررسی نمود .بدین منظور ،اولینبار

توسط گیاه ،تحت تأثیر متقابل دو تنش شوری و کمبود

یک ضریب)  (K yدر رابطه موسوم به دورنبوس -کسام

نیتروژن ،تعیین و مورد بررسی قرار میگیرد.

تبخیر-

تعرق

گیاه،(CWPF)1

بهرهبرداری

( )1321برای تنش آبی ارائه شد .در شرایط وجود تنش،
افزایش ضریب K yاز عدد یک ،نشاندهنده کاهش عملکرد

مواد و روشها

نسبت به تبخیر -تعرق ،در برابر شرایط پتانسیل منطقه بود.

برای انجام این پژوهش ،مزرعهای در قزوین و در

بر اساس پایه علمی رابطه مذکور ،برای هر تنشی که باعث

موقعیت عرض جغرافیایی " 91o 13' 92شمالی و طول

کاهش تبخیر -تعرق و عملکرد گیاه نسبت به شرایط

جغرافیایی " 52o 2' 1شرقی و ارتفاع  1922متر از سطح

پتانسیل منطقه بشود ،امکان ارائه یک ضریب K yوجود دارد.

دریا انتخاب شد .آب آبیاری از آب چاه با هدایت

برای تأیید قابل استفاده بودن رابطه فوق در تنشهای غیر

الکتریکی  2/31 mو اسیدیته  1/2تأمین شد .قبل از اجرای

1-Crop Water Production Function

ds
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طرح از اعماق  2-92و  92-12سانتیمتری در پنج نقطه از

گوگرد و کود دامی به ترتیب به مقدار ،222 ،222 ،952

خاک مزرعه نمونهبرداری شده و آنالیز شیمیایی خاک توسط

 222و  15222کیلوگرم بر هکتار ،برای کشت ذرت

آزمایشگاه معتبر جهاد کشاورزی انجام شد .بر اساس نتایج

علوفهای ،توسط آزمایشگاه خاک توصیه شده و غیر از اوره

آنالیز خاک که در جدول ( )1ارائه شدهاست ،مصرف

(ازت) ،بقیه کودها قبل از کشت به خاک اضافه شد.

کودهای اوره (ازت) ،سوپر فسفات تریپل ،سولفات پتاسیم،
جدول  -1نتایج تجزیه شیمیایی خاک ،قبل از کشت
نتایج تجزیه خاک در عمق
 00-00سانتیمتری

 00-0سانتیمتری

نوع تجزیه
درصد اشباع SP

29
0/33
7/24
14
0/1
1
40

92
0/33
7/2
11/5
0/04
2
922

SL

SL

2
92/5
47/5

10
33
57

1/21

1/33

99

93

چگالی ظاهری خاک)( 3
cm
درصد رطوبت وزنی در حد FC

13/5

12

درصد رطوبت وزنی در حد PWP

هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک )(dS/m
واکنش گل اشباع pH
درصد مواد خنثی شونده T.N.V

درصد ازت کل
فسفر قابل جذب )(p.p.m
پتاسیم قابل جذب )(p.p.m
بافت خاک
درصد رس
درصد سیلت
درصد شن
gr

در این تحقیق ،در میان عوامل متنوع محدودکننده

 52 ،15و  25درصد از کود ازت مورد نیاز ذرت ،بر اساس

عملکرد و تبخیر -تعرق گیاه ،مطالعه دو تیمار شوری آب

توصیه کودی بودهاست .مقادیر متفاوت کود ازت یکبار در

و کمبود ازت خاک انتخاب شد .هرکدام از تیمارها در چهار

زمان  1-1برگی گیاه (توصیه آزمایشگاه خاک) و بار دیگر،

سطح و سه تکرار ،بهصورت آزمایش فاکتوریل ،در قالب

قبل از ظهور گلهای نر بهصورت سرک و بهطور یکنواخت

طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرا درآمد .گیاه مورد

در کرتها پخش شد .از سوی دیگر ،پس از کاشت بذر و

مطالعه ،ذرت علوفهای با رقم سینگل کراس  123بوده و

استقرار گیاه (پنج برگی شدن گیاه) ،تیمار شوری توسط

روش کاشت آن ،بهصورت جوی و پشته در کرتهایی با

آبیاری گیاه با آب شور و در چهار سطح اعمال شد .حداکثر

ابعاد  9×9متر و با فاصله  1/5متر از هم انتخاب شد .در

هدایت الکتریکی آب آبیاری)  (ECiwکه منجر به کاهش

تحقیقات گذشته ،تراکم بذر ذرت علوفهای بین  15222تا

عملکرد ذرت علوفهای نشود 1/2 ،دسی زیمنس برمتر بوده

 35222در هکتار گزارش شد (نصرالهی1939 ،؛

و با افزایش شوری آب به  9/5 ،2/1و  5/1دسیزیمنس بر

حیدرقلینژاد و همکاران .)1922 ،در این تحقیق ،بهمنظور

متر ،پتانسیل عملکرد ذرت به ترتیب؛  15 ،32و  52درصد

تراکم  22222بذر در هکتار ،فاصله پشتهها  15سانتیمتر و

گزارش شده است (علیزاده .)1921 ،پس تیمارهای شوری

فاصله بین بذور 11/11 ،سانتیمتر بر روی پشته بود .در

با عالمت ( S0شوری نرمال) S2 ،S1،و  S3به ترتیب شامل؛

تاریخ  31/3/1بذرها کاشته شده و تاریخ جوانه زنی اولیه

آب آبیاری با هدایت الکتریکی  9/5 ،2/1 ،2/5و  5/1دسی

آنها  31/3/11بود .در این پژوهش ،تیمارهای ازت با

زیمنس بر متر انتخابشد .با بررسی چند نمونه از آبهای

نشان ( F0شاهد کود) F2 ،F1 ،و  F3بهترتیب؛ مصرف ،122

شور منطقه ،مشخص شد که اکثر عناصر محلول در این
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آبها ،کلر و سدیم بودهاست (محمدی و همکاران)1932 ،؛

یک لیتر آب آبیاری به شوری مورد نظر ،مطابق شکل ()1

بنابراین آب شور مورد نیاز ،از انحالل نمک صنعتی در آب

در آزمایشگاه تعیین شد .سپس براساس حجم آبیاری ،در

آبیاری تهیه شد .ویژگی شیمیایی نمک صنعتی از لحاظ

تانکهای بزرگ ،نمک به آب اضافه شده و پس از کنترل

درجه خلوص  ،NaClمنیزیم ،کلسیم ،سولفات و پتاسیم به

هدایت الکتریکی ) ،(ECمورد استفاده قرار گرفت .در

ترتیب؛  1/19 ،9/23 ،1/23 ،32و  2/53درصد تعیین شد.

مجموع و با عنایت به شکل ( ،)2تعداد  11تیمار تنش

برای تهیه آب شور ،ابتدا مقدار نمک مورد نیاز برای رسیدن

شوری و کمبود ازت ،در سه تکرار به اجرا درآمد.

شکل  -1نمودار کالیبراسیون هدایت الکتریکی آب با نمک

شکل  -2نحوه اعمال تیمارها در طرح آزمایشی

تعیین زمان آبیاری

رسیدن به حد تخلیه مجاز رطوبت ،با اندازهگیری مقدار

در نشریه شماره  51آبیاری و زهکشی فائو،

مقاومت روزنه برگهای ذرت بهوسیله دستگاه پرومتر

گزارش شد که هرگاه سرعت جریان آبخاک بهسمت

 AP4تعیین شد .موقع اندازهگیری مقاومت روزنه ،صبحها

ریشه گیاه برای تأمین آب مورد نیاز تعرق کافی نباشد ،آن

قبل از طلوع خورشید بود .در این زمان از تأثیرگرمای

نقطه رطوبتی خاک ،حد آب سهلالوصول توسط گیاه است.

خورشید بر دمای سطح برگ و افزایش ناگهانی مقاومت

دراین محدوده رطوبتی ،با کاهش پتانسیل جذب آب و

روزنه جلوگیری میشد .برای این کار از هر کرت به طور

محدود شدن دسترسی گیاه به آب خاک ،تعرق کاهش یافته،

تصادفی سه گیاه و از هر گیاه سه برگ جوان برای

مقاومت روزنهای برگهای گیاه افزایش یافته و روزنهها

اندازهگیری مقاومت روزنه انتخاب شد .در روزهای بعد از

بهطور جزئی بسته میشوند .واکنش گیاه به کاهش دسترسی

آبیاری ،با کاهش آب خاک ،مقدار مقاومت روزنه گیاه

به آب سهل الوصول خاک ،معموالً با دو برابر شدن مقدار

نسبت به روزهای اولیه پس از آبیاری ،افزایش یافته و

مقاومت روزنهای گیاه همراه بودهاست (طارق و بیرهازن،

روزنهها بسته شد .با توجه به تنوع تیمارها ،زمان واکنش

1311؛ کافی و همکاران .)1921 ،در پژوهش حاضر ،با

روزنهها به تنش متفاوت بوده و بعد از مشاهده واکنش،

توجه بهوجود تنشهای محیطی (شوری و نیتروژن) ،زمان

آبیاری کرتها انجام شد .حجم آب ورودی کرت ،منطبق
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با درصد کمبود رطوبت خاک از حد  RAWتا  ،FCدر

در کرت شاهد (اعشاری)؛  :ρbچگالی ظاهری خاک

واحد عمق ریشه گیاه و سطح کرت ،در برنامه اکسل

gr
)
cm3

محاسبه شده و توسط کنتور آب کنترل شد .آب از منبع

()2

مورد نظر توسط شیلنگ به کرتها انتقال داده شده و آبیاری

𝑖)  (ETc−adjتبخیر -تعرق روزانه گیاه در کرت تحت

بهصورت سطحی ،با بازده صد در صد انجام شد .بهدلیل کم

تنش )(mm؛ )  :(θ′i−1 − θ′iدرصد اختالف رطوبت

بودن شوری اولیه عصاره اشباع خاک (جدول  )1و لزوم

وزنی روزانه خاک در کرت تحت تنش (اعشاری)

مشاهده تأثیر تنش شوری بر عملکرد محصول ،آبشویی

اندازهگیری عملکرد محصول.

(؛  :Drzعمق ریشه گیاه )(mm

(ETc−adj ) = (θ′i−1 − θ′i ). ρb. Drz
𝑖

لحاظ نشد .با توجه به اختالف ناچیز رطوبت خاک و

برای برداشت نهایی محصول ،یک قاب چوبی

فاصلهدار بودن کرتها ،امکان تبادل رطوبت بین آنها

 1×1/5متر تهیه شده و بهصورت تصادفی به داخل کرتها

وجود نداشته است .ولی برای افزایش اطمینان ،در روزهای

پرت شد .با توجه به هدف برداشت علوفهای ذرت،

اولیه کشت و همزمان با آبیاری کرتها ،فواصل بین آنها

بوتههای داخل قاب ،از کف زمین بریده شد .بعد از وزن

(پیادهرو) آبیاری سنگین شده و بالفاصله روی پیادهروها

کردن بوتههای تازه

پالستیک کشیده شد .این کار مانع تابش نور خورشید به

چیده شده ،آنها را به مدت  32ساعت در دمای

خاک پیادهروها ،مکش آب و جابجایی رطوبت بین کرتها

 12درجه آون ،کامالً خشک کرده و وزن خشک آنها

بوده است.

اندازهگیری شد.

اندازهگیری تبخیر -تعرق ذرت

تحلیل آماری طرح

پس از اعمال تیمارها و در روزهای بین دو

در این طرح ،مقادیر روزانه تبخیر -تعرق ذرت و

آبیاری ،رطوبت خاک تمام کرتها در عمق توسعه ریشهها،

عملکرد نهایی ماده خشک در همه کرتها اندازهگیری شد.

با دستگاه  TDR1مدل  TRIME-FMاندازهگیریشد .قبل

سپس با دادههای موجود و از طریق روابط ( )3( ،)9و ()5

از شروع دادهبرداری رطوبت ،دستگاه در اعماق مختلف و

به ترتیب؛ کارایی مصرف آب ،کارایی مصرف ازت و

در رطوبتهای متفاوت خاک مزرعه ،واسنجی شده و

ضریب عملکرد( K yدورنبوس و کسّام )1321 ،محاسبه شد.

رابطهای بین رطوبت واقعی و عدد قرائت شده توسط

سپس با نرمافزار  ،SPSSموارد محاسبه شده مورد تجزیه و

 ،TDRبا ضریب همبستگی  2/312تعیین شد .با توجه به

تحلیل آماری قرارگرفته و تجزیه واریانس و مقایسه

اینکه آبیاری با آب شور و شور شدن خاک ،امکان

میانگینها ،توسط آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.
Y

تأثیرگذاری بر ثبت دادهها را داشتهاست ،این مسئله در طول

()9

دوره کشت گیاه کنترل شده و اختاللی در کار مشاهده نشد.

 =WUEکارایی مصرف آب) =Y ،(m3عملکرد ماده

پس از اندازهگیری رطوبت خاک کرتها ،با توجه به روابط
 1و  ،2تبخیر -تعرق گیاهان شاهد و تحت تنش اندازهگیری
شد1.

)(3

)(1

𝑖)  :(ETcتبخیر -تعرق روزانه گیاه در کرت شاهد )(mm؛

)  :(θi−1 − θiدرصد اختالف رطوبت وزنی روزانه خاک
1-Time Domain Reflectometry

Kg

خشک ذرت )=∀ ،(Kgحجم آب آبیاری در دوره کشت

) (m3

(ETc )𝑖 = (θi−1 − θi ). ρb. Drz

∀ = WUE

Y
Kg

S

ANUE = N

 = ANUEکارایی زراعی مصرف ازت ) =NS ،(Kgمجموع
Kg
ha

کود ازت مصرف شده و ازت موجود در خاک ) (

()5

)

ETa

max

= K y (1 − ET

Ya

max

1−Y
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 :K yضریب پاسخ عملکرد ذرت به تبخیر -تعرق؛ :Ya

کاهش تبخیر -تعرق و عملکرد گیاه ،امکان ارائه ضریب

عملکرد ماده خشک ذرت در کرت تحت تنش )(Kg؛

 K yوجود دارد.

 :Ymaxحداکثر عملکرد ماده خشک ذرت در کرت شاهد
)(Kg؛  :ETaتبخیر -تعرق ذرت در کرت تحت تنش
)(mm؛  :ETmaxحداکثر تبخیر -تعرق ذرت در کرت
شاهد )(mm

نتایج و بحث
در شکل ( ،)9وضعیت مقادیر مقاومت روزنهای
و رطوبت خاک در شرایط شوری قابل )  (S0تحمل و

در این پژوهش در نظر است که ضریب  K yبرای

حاصلخیزی کامل )  (F0مشاهده میشود .با توجه به شکل

شرایط تنش شوری و کمبود نیتروژن برآورد گردد .در ابتدا

( ،)9با کاهش رطوبت خاک و مقدار تعرق گیاه و افزایش

هدف از ارائه رابطه دورنبوس -کسام این بود که اگر

دو برایری مقاومت روزنههای برگها نسبت به روز قبل،

بهواسطه تنش آبی وارده بر گیاه ،تبخیر -تعرق و عملکرد

عملیات آبیاری انجام شد .بهدلیل تأثیر تنش شوری و کمبود

گیاه نسبت به شرایط استاندارد (پتانسیل منطقه) کاهش یابد،

نیتروژن بر مقدار جذب آب توسط گیاه ،زمان واکنش

میتوان یک ضریب  ،K yبرای تنش وارده در نظر گرفت؛

مقاومت روزنهای در تیمارها متفاوت بوده و دورهای متغیر

اما پایه علمی رابطه فوق نشان میدهد که نمیتوان این

آبیاری برای آنها اعمال شد؛ بنابراین ،بر اساس کمبود

رابطه را فقط برای تنش آبی محدود نمود .بلکه با توجه به

رطوبت خاک کرتها تا حد  ،FCحجم آب آبیاری در

تحقیقات اشاره شده در مقدمه ،برای سایر تنشهای مؤثر بر

کرتها تعیین شد (جدول .)2

شکل  -0تأثیر افزایش تنش شوری و کاهش نیتروژن ،بر مقاومت روزنهای

در یک دور آبیاری و  32ساعت پس از آبیاری ،اقدام به

(شکل  .)5در تیمار شاهد ،افزایش تقریباً دو برابری شوری

اندازهگیری رطوبت ،از سطح تا عمق یک متری خاک گردید

نسبت به شوری اولیه خاک (

 )2/99مشاهده شد .بهطور

(شکل  .)3با افزایش شوری محلول آب خاک ،پتاسیل

میانگین در اعماق مختلف ،شوری خاک در تیمارهای ،S1

اُسمزی آب برای جذب توسط گیاه کاهش یافته و گیاه ،آب

 S2و  S3به ترتیب؛  21 ،22و  32درصد ،نسبت به شوری

کمتری از خاک جذب کرد .از سوی دیگر ،کاهش

آب آبیاری افزایش داشت .کیفیت پایین آب در شرایط

عناصرغذایی مانند ازت در خاک نیز بهدلیل عدم تأمین

شوری آب خاک ،از دالیل سهلالوصول نبودن آن برای گیاه

انرژی مورد نیاز گیاه ،بر جذب آب مؤثر بود؛ بنابراین با

بهشمار میرود؛ بنابراین ،حفظ محتوای رطوبت خاک در

افزایش تنشها ،تبخیر -تعرق ذرت ،کاهش یافته و محتوای

برخی تیمارها (شکل  ،)3بهدلیل شوری آب خاک بودهاست.

آب خاک محفوظ ماند .در پایان دوره کشت ،شوری عصاره
اشباع خاک در اعماق مختلف کرتها ،اندازهگیری شد

dS
m
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جدول  -2حجم و تعداد دفعات آبیاری در سطوح مختلف تیمارهای تنش شوری و نیتروژن
کل آب مصرفی در کرت
(لیتر در کل دوره)

دفعات
آبیاری

آب مصرفی در کرت
(لیتر در هر آبیاری)

تیمار

9312/5
9939
9913
9932
9921/5
9252/2
9222
9151/2
9222
9251/1
9223
2312/3
2113/3
2199/3
2339/3
2223

15
15
15
15
15
11
11
11
11
11
11
11
12
12
13
13

221/5
221/2
223/1
229/2
222/1
229/9
222/5
131/9
132/5
113/2
111
111/2
152/2
131/9
122/1
111

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

شکل  -4تغییرات رطوبت در نیمرخ خاک ،تحت تأثیر تیمارها

شکل  -5شوری عصاره اشباع در نیمرخ خاک ،تحت تأثیر تیمارها

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 253 / 7231 /2
روابط عملکرد با تبخیر -تعرق ذرت

بهترتیب؛  2/133 ،2/122 ،2/115و  2/221بود .بهطور کلی،
ton

در این تحقیق ،مجموع تبخیر -تعرق ذرت در کل

تابع  Y ( ha ) = 2/11 ET(mm) +2/99در شرایط

دوره رشد و وزن ماده خشک آن پس از برداشت در تاریخ

تنشهای موجود در این پژوهش ،بین عملکرد و تبخیر-

 ،31/2/22برای تمام تیمارهای شوری و کمبود نیتروژن

تعرق ذرت برازش دادهشد .در تحقیق مشابه بر روی

اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که نسبت بهمقدار تنش

رژیمهای آبیاری شامل؛ آبیاری کامل 92 ،32 ،52 ،12 ،و

وارده ،توان گیاه برای جذب آب و انجام تعرق کاهش یافته

 22میلیمتر ،تابع عملکرد دانه -تبخیر -تعرق ذرت

و با افزایش تنشها ،از مقدار تبخیر -تعرق گیاه و در نهایت

بهصورت  Y (m2) = 1/31 ET(mm) +211/13گزارش

از عملکرد ماده خشک کاسته شد .در شکل ( )1و ( ،)1تأثیر

شد (گریوز و وانگ .)2211 ،در تحقیق دیگر این تابع برای

تیمارها بر روابط عملکرد -تبخیر -تعرق ذرت )،(CWPF

پیاز بهصورت Y ( ha ) = -2/3351 ET(mm) +2/252

gr

ton

نسبت بهشرایط استاندارد محیط )  (S0 F0مشاهده میشود.

ارائه شد (ایگبادان و همکاران .)2212 ،در پژوهش حاضر،

این توابع بهصورت خطی ،برای بررسی رابطه مقدار مصرف

مشاهده شد که با افزایش تنشهای زراعی ،شیب تابع

آب و یا تبخیر -تعرق گیاه در طول فصل زراعی ،با عملکرد

 CWPFافزایش یافته و این افزایش شیب ،در تنش شوری

محصول بهکار میروند .با توجه بهشکل ( ،)1با افزایش

بیشتر بود .افزایش شیب توابع بهاین دلیل بود که با افزایش

شوری آب از  S0به  ،S3شیب تابع  CWPFدر سطوح ،F0

شوری و کاهش نیتروژن ،عملکرد ذرت بهمقدار بیشتری

 F2 ،F1و  F3بهترتیب؛  2/212 ،2/221 ،2/2و  2/291شد.

نسبت به تبخیر -تعرق ،کاهش یافت .بهطور کلی میتوان

در نشریه فائو ،51-بهازای افزایش یک دسیزیمنس بر متر

نتیجه گرفت که در شرایط تنشهای مذکور و همگام با

شوری از آستانه تحمل ذرت علوفهای ،مقدار  1/3درصد

کاهش عملکرد محصول ،تبخیر -تعرق گیاه نیز کاهش یافته

کاهش عملکرد پتانسیل گزارش شدهاست .در این پژوهش

و نیازی به آبیاری گیاه بهمقدار پتانسیل منطقه نیست.

با افزایش یک دسیزیمنس بر متر شوری در تیمار شاهد

دستاورد کاربردی پژوهش این است که در شرایط شوری

کود نیتروژن ،مقدار  1/5درصد از عملکرد پتانسیل منطقه

آب آبیاری ،عالوه بر کاهش حجم آب مصرفی ،میتوان با

کاسته شد .با توجه بهشکل ( ،)1شیب تابع مذکور با کاهش

افزایش ازت خاک (نه آبیاری بیشتر) ،مقداری از خأل

نیتروژن از  F0به  F3در سطوح شوری  S2 ،S1 ،S0و S3

عملکرد محصول را برطرف نمود.

شکل  -0رابطه عملکرد با تبخیر -تعرق ذرت ،بر اساس افزایش شوری در سطح کودی 𝟎𝐅 𝐅𝟐 ،𝐅𝟏 ،و 𝟑𝐅
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شکل  -7رابطه عملکرد با تبخیر -تعرق ذرت ،بر اساس کاهش نیتروژن در سطح شوری 𝟎𝐒 𝐒𝟐 ،𝐒𝟏 ،و 𝟑𝐒

ضریب پاسخ عملکرد به تبخیر -تعرق ) 𝐲 𝐊(

خشکی بود .در اثر مجموع تنشهای شوری و کمبود

باتوجه بهجدول ( ،)9اثر متقابل تنشهای شوری

نیتروژن ،عدد  1/21برای ضریب  K yبرآورد شد (شکل

و کمبود نیتروژن بر مؤلفههای تشکیل دهنده ضریب K y

 .)12در تحقیق مشابهی ،پاسخ عملکرد ماده خشک ذرت

از

به سطوح مختلف آب ،شوری و نیتروژن ،بررسی شد .نتایج

 Yبزرگتر باشد ،ضریب  K yبزرگتر از یک میشود.

نشان داد در سطوح آبیاری کامل و شوری  2/1دسیزیمنس

در این شرایط بهدلیل وجود تنش ،عملکرد ذرت نسبت به

بر متر ،کاهش نیتروژن از  922به  152کیلوگرم بر هکتار

معنیدار شد .در تیمارهای مختلف ،اگر کسر
Ya

max

ETa
ETmax

تبخیر -تعرق ،کاهش بیشتری دارد .باتوجه بهشکل (،)2

(کاهش  52درصدی) ،باعث افزایش ضریب  K yاز 2/53

در سطح شوری  S2 ،S1 ،S0و  ،S3با تغییر مقدار نیتروژن

به  2/12شد .همچنین کاهش  52درصدی مصرف کود

از  F0به  ،F3ضریب  K yبهترتیب؛ 1/113 ،1/232 ،1/21

نیتروژن در تیمار شوری آب بهمقدار  3دسیزیمنس بر متر،

و  1/212شد .همچنین باتوجه بهشکل ( ،)3با تغییر مقدار

ضریب  K yرا تا عدد  1/1افزایش داد( .عزیزیان و

شوری از  S0به  ،S3در سطوح  F2 ،F1 ،F0و  ،F3ضریب

سپاسخواه .)2213 ،در پژوهش کنونی نیز در تیمار S2

 K yبهترتیب؛  1/252 ،1/13 ،1/15و  1/922شد .در شرایط

(شوری  9/5دسیزیمنس برمتر) با کاهش  15درصدی

 Si F0نسبت به  ،S0 Fiضریب  K yبزرگتری مشاهده شد،

مصرف کود نیتروژن ،ضریب  K yعدد  1/113برآورد شد.

یعنی تأثیر شوری بر کاهش عملکرد بیشتر از تأثیر مقدار

در تحقیقات دیگر نیز گزارش شد که با افزایش تنش شوری

نیتروژن بود .در نشریه شماره  99آبیاری و زهکشی فائو،

آب ،روند کاهش عملکرد محصول نسبت به تبخیر -تعرق،

برای شرایط تنش آبی ،مقدار متوسط  K yدر کل دوره رشد

شیب بیشتری داشته و تأثیر تنش شوری بر افزایش مقدار

ذرت 1/25 ،گزارش شد؛ اما مقدار  K yدر پژوهش فعلی،
در شرایط کاهش نیتروژن در سطح شوری  S3و افزایش
شوری در سطح  F2و  ،F3بیشتر از  1/25شد؛ یعنی اثر
تنشهای وارده در سطوح اشاره شده ،بیشتر از اثر تنش

ضریب  ،K yبیش از تنش خشکی بودهاست (محمدی و
همکاران1923 ،؛ مهجور و همکاران2211 ،؛ یونلوکارا و
همکاران2212 ،؛ یونلوکارا و همکاران .)2222 ،ضرایب K y

در این پژوهش با ضرایب بدست آمده در مطالعات مربوط

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 237 / 7231 /2
به تنش آبی نیز مقایسه شد .برای این منظور ،در تحقیقی

افزایش مقدار ضریب  K yاز عدد یک ،نشاندهنده کاهش

گزارش شد که با کاهش آب آبیاری تا  32درصد آبیاری

عملکرد ذرت نسبت به تبخیر -تعرق در اثر تنشهای

کامل ،ضریب  K yذرت 1/91 ،برآورد شد (تروت و

شوری و کمبود نیتروژن بود؛ بنابراین بهعنوان دستاورد

دیجانگ .)2211 ،در تحقیق دیگر ،اثر تنش آبی بر رشد،

کاربردی پژوهش ،نگاه برنامهریزان آبیاری در بخش

مصرف آب و عملکرد ذرت علوفهای ،در اقلیم نیمهخشک

کشاورزی ،باید به شرایط محیطی ،اقلیمی و مدیریت زراعی

مراکش مطالعه شد .ضریب پاسخ عملکرد ماده خشک

معطوف گردد .نیاز آبی هر گیاه با توجه بهشرایط خاص

)  (K yبه پنج تیمار آبیاری شامل؛  32 ،12 ،22 ،122و 22

منطقه تعیین شده و تأثیر تنشها ،برای محاسبه تبخیر -تعرق

درصد تبخیر -تعرق ذرت ،عدد  1/12گزارش شد (بوزاما

واقعی در هر منطقه ،لحاظ گردد .بهاین ترتیب ،با استفاده از

و همکاران .)2212 ،در یک اقلیم مرطوب در ترکیه ،ضریب

ضریب  K yو میزان تنشهای مزرعهای ،میتوان تبخیر-

 K yذرت تحت رژیم کمآبیاری در مراحل مختلف فصل

تعرق واقعی گیاه را نسبت به شرایط پتانسیل منطقه برآورد

رشد ،گلدهی و پر شدن دانهها بهترتیب؛  1/12 ،2/3و 2/21

نموده و در برنامهریزیهای آبیاری آینده ،از آن بهرهبرداری

گزارش شد (کوسکو و دمیر .)2219 ،نتایج نشان داد که

نمود.

شکل  -8تغییرات ضریب عملکرد 𝐲 𝐊 ،با کاهش نیتروژن در سطح شوری 𝟎𝐒 𝐒𝟐 ،𝐒𝟏 ،و 𝟑𝐒
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شکل  -9تغییرات ضریب عملکرد 𝐲 𝐊 ،با افزایش شوری در سطح کودی 𝟎𝐅 𝐅𝟐 ،𝐅𝟏 ،و 𝟑𝐅

شکل  -10ضریب عملکرد 𝐲 𝐊 ،در اثر کل تنشهای موجود

کارایی مصرف آب

 9/32-9/2 ،9/21-3/15 ،3/13-3/31و  2/13-9/21متغیر

با توجه بهکاهش تبخیر -تعرق گیاه و عملکرد

بود .همچنین با تغییر مقدار شوری از  S0تا  ،S3کارایی

محصول در اثر افزایش تنشهای شوری و کمبود نیتروژن،

مصرف آب در سطح  F2 ،F1 ،F0و  F3بهترتیب؛ بین

کارایی مصرف آب نیز کاهش معنی داری در سطح یک

 2/22-3/21 ،9/23-3/95 ،9/21-3/31و  2/13-3/13متغیر

درصد داشت (جدول  .)9در این تحقیق ،کارایی مصرف

بود .در تحقیقات گذشته گزارش شد که با افزایش شوری

آب از  2/13تا  3/31کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بوده و

آب از دو به هفت دسیزیمنس بر متر ،کارایی مصرف آب

حداکثر کاهش آن نسبت به شرایط استاندارد 92 ،درصد

برای دانه ذرت ،از مقدار  1/29به  2/12کیلوگرم بر

بود .در سطح شوری  S2 ،S1 ،S0و  ،S3با تغییر مقدار

مترمکعب کاهش یافت (حیدرینیا و همکاران .)1933 ،در

نیتروژن از  F0تا  ،F3کارایی مصرف آب به ترتیب؛ بین

مطالعه آبیاری پنبه با آب شور اعالم شد که افزایش شوری

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 232 / 7231 /2
آب از  2/95به  2/23دسیزیمنس بر متر ،باعث کاهش 11

مصرف ازت با کاهش نیتروژن در شوری  S2 ،S1 ،S0و ،S3

درصدی در کارایی مصرف آب شد .همچنین مصرف 322

بهترتیب؛  1/2 ،9 ،1/9و  19/9درصد و با افزایش شوری

کیلوگرم بر هکتار کود ازت ،نسبت به مصرف  232و تیمار

آب در سطوح  F2 ،F1 ،F0و  ،F3بهترتیب؛ ،25/2 ،25/5

بدون استفاده از نیتروژن ،به ترتیب باعث افزایش  12و 91

 92/5و  93/5درصد ،کاهش یافت .نتایج ،گویای تأثیر بیشتر

درصد کارایی مصرف آب بود (مین و همکاران.)2213 ،

تنش شوری بر کارایی زراعی مصرف ازت ،نسبت به تنش
کمبود ازت است .در تأیید یافتههای فوق ،در آبیاری ذرت
با شوری  5 ،2/5و  1/5دسیزیمنس بر متر ،گزارش شد که

کارایی مصرف ازت
نتایج تجزیه خاک قبل از کشت ذرت نشان داد

کارایی مصرف کود ازت به ترتیب؛  15 ،1و  92درصد

که درصد ازت کل موجود در الیه  92-2و 12-92

کاهش یافت (الکردا و همکاران .)2211 ،در تحقیق دیگر

سانتیمتری خاک ،بهترتیب؛  2/21و  2/1درصد میباشد .با

+

−

اعالم شد که وجود یونهایی مثل  Naو  Clدر محلول

توجه به اعماق فوق ،درصد ازت و چگالی ظاهری خاک،

خاک شور ،باعث اختالل در جذب و انتقال عناصر غذایی

وزن ازت موجود در یک هکتار خاک مزرعه محاسبهشد

مانند ازت ،از خاک به گیاه میشود (اختری و همکاران،

(کوچکی و همکاران .)1933 ،سپس با جمع کردن مقدار

 .)2213همچنین در بررسی اثر متقابل سه تیمار شوری آب؛

کود مصرفی و ازت موجود در خاک ،از طریق رابطه (،)3

 3/11 ،2/95و  2/23دسیزیمنس بر متر و چهار تیمار

کارایی زراعی مصرف ازت محاسبهشد .نتایج نشان داد که

مصرف ازت؛  912 ،232 ،2و  322کیلوگرم بر هکتار بر

کاهش نیتروژن خاک و افزایش شوری آب ،باعث کاهش

روی عملکرد ماده خشک پنبه ،بهاین نتیجه رسیدند که اثر

کارایی زراعی مصرف ازت شد .تأثیر متقابل تنشهای

مثبت کاربرد ازت ،در آب آبیاری با شوری 2/23

مذکور بر کارایی مصرف ازت معنیدار شده (جدول  )9و

دسیزیمنس بر متر کاهش یافتهاست (مین و همکاران،

میانگین اثر آنها نیز متفاوت بود (جدول  .)3کارایی زراعی

.)2213

جدول  -0تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در طرح
میانگین مربعات
)1-(Ya/Ymax
2/5×10-4 ns
**0/122
**0/015
**0/001
5/2×10-19

)1-(ETa/ETmax
4/5×10-2 ns
**0/124
**0/012
**0/009
1/22×10-2

کارایی مصرف ازت
5/3×10-5 ns
5/92
0/132
0/093
7/9×10-5

درجه
کارایی مصرف آب
0/005ns
**3/442
**0/303
**0/012
0/005

آزادی
9
3
3
2
30

منبع تغییر
تکرار
شوری
نیتروژن
شوری × نیتروژن
خطا

 nsو ** :به ترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک درصد

نتیجهگیری
باتوجه بهافزایش روزافزون جمعیت انسانی و نیاز

و کارایی مصرف آب و ازت کاهش یافت .توابع مذکور،

به تأمین غذای آنها ،برنامهریزی دقیقتر استفاده از منابع

پیشتر برای شناسایی مقدار مصرف بهینه آب که منجر به

محدود آب ،ضروری بهنظر میرسد .در مسیر دستیابی بهاین

عملکرد ماکزیمم میشود ،مورد استفاده قرار میگرفت؛ اما

هدف ،روابط بین عملکرد و تبخیر -تعرق ذرت تحت

دراین پژوهش عالوه بر دستیابی به هدف فوق تحت

شرایط تنش شوری و کمبود نیتروژن ،بررسی شد .نتایج

تنشهای مذکور ،تأثیر مثبت مصرف ازت در شرایط تنش

نشان داد که با افزایش تنش ،تابع عملکرد -تبخیر -تعرق

شوری ،برای رسیدن به تبخیر -تعرق و عملکرد بهینه،

ذرت نسبت بهشرایط استاندارد محیط ،حالت نزولی داشته

مشاهده شد .همچنین افزایش تنشهای شوری و نیتروژن

 / 233تعیین روابط بین عملکرد و تبخیر-تعرق ذرت علوفهای ،در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن
باعث بیشتر شدن ضریب عملکرد  K yاز عدد یک شد و اثر

جذب آب و عناصر غذایی کاهش یافته و آب و ازت

تنش شوری در اینباره بیشتر از تنش نیتروژن بود .با تأثیر

کمتری از خاک ،توسط گیاه جذب شد .در این شرایط ،باید

تنش شوری در سطوح  F2 ،F1 ،F0و  ،F3ضریب K y

با آگاهی از روابط آب ،خاک و گیاه ،مقدار مصرف واقعی

بهترتیب؛  1/252 ،1/13 ،1/15و  1/922شده و با کاهش

آب و ازت را برای دستیابی به حداکثر عملکرد ممکن

نیتروژن در سطح شوری  S2 ،S1 ،S0و  ،S3ضریب K y

محصول ،محاسبه نمود .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی

بهترتیب؛  1/113 ،1/232 ،1/21و  1/212برآورد شد .نتایج

با انتخاب تیمارهای مصرف ازت در مقادیر بیش از توصیه

کلی و دستاورد این پژوهش نشان داد که غفلت از تنشهای

کودی ،با شناسایی نقطه تغییر شیب منحنی  ،CWPFمقدار

زراعی ،موجب اسراف در مصرف آب و ازت میگردد .با

بهینه استفاده از کود ازت را در شوریهای مختلف آب،

افزایش شوری آب ،پتانسیل آب خاک و انرژی گیاه برای

برآورد نمود.

جدول  -4مقایسه میانگین اثر متقابل شوری و کمبود نیتروژن بر صفات مورد بررسی
])[1-(Ya/Ymax

])[1-(ETa/ETmax

کارایی مصرف ازت

(درصد)

(درصد)
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32/4 o
37/5 p

0a
9/2 b
3/5 c
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2f
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2/74e
2/72f
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2/37h
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2/11k
3/77l
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کارایی مصرف آب
(کیلوگرم بر متر مکعب)
2/21a
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9/22l
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Abstract
In this study, yield and evapotranspiration of maize (cv. SC 704) were
investigated under salinity stress and nitrogen deficiency. The experiment was
carried out in a randomized complete block design. Electrical conductivities of
saline water treatments were 0.5( ), 2.1( , 3.5(
, and 5.7(
dS.
.
Nitrogen deficiency treatments were 100% ( ), 75% ( ), 50% ( ), and 25%
( ) of nitrogen fertilizer requirement based on soil testing. The treatments were
carried out in three replications and in plots with area of 9 m2. In different
treatments, evapotranspiration of maize was between 220 to 349 mm and dry
matter yield between 9.4 to 15.2 ton.ha-1. With increase in the salinity levels in
, , , and
treatments, the slopes of yield function were estimated as 0.2,
0.207, 0.218, and 0.231, respectively. Also, with reduction of nitrogen at salinity
levels of , ,
and , the slopes were estimated as 0.175, 0.182, 0.194 and
0.221, respectively. The results showed that, with increasing stresses, yield of
maize decreased more than evapotranspiration. The coefficient of
was
calculated using the Doorenbos-Kassam relationship. With reduction of nitrogen
at salinity levels of , ,
and , values of
coefficient were estimated as
1.01, 1.048, 1.119, and 1.272, respectively. Also, with increase in the salinity at
nitrogen levels of , ,
and , Ky values were estimated as 1.15, 1.19,
1.258, and 1.328, respectively. On the average, Ky was calculated as 1.27. Under
the highest stress
, water and nitrogen use efficiency decreased by: 38%
and 34.5%, respectively, compared to the control treatment (S0F0). The results
showed that the water requirement and yield of maize under the mentioned
stresses were less than the region’s potential. Under these conditions, by
supplying soil nitrogen and reducing water use, water resources will be used
optimally and yield will increase.
Keywords: Coefficient of yield function, Doorenbos-Kassam relationship, Water and nitrogen use
efficiency
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