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و عملكرد برنج و شوري بر رشد  بررسي برهمكنش كم آبياري
 عليرضا سپاسخواه، عذرا يوسفي فلكدهي

 بخش مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز

 مقدمه
و غذاي ي بيش از نيمي از جمعيت كره زمين را برنج پس از گندم مهمترين ماده غذايي دنياست عمده

و كمبود آب به عنوان بيني بنابر پيش.دده تشكيل مي هاي انجام شده، منابع آبي جهان در حال كاهش است
و امنيت غذايي در سده و يكم پذيرفته شده است محدوديت اصلي براي افزايش توليدات كشاورزي .ي بيست

مييد جهاني غالت از مزارع آبيي تول در مقياس جهاني بخش عمده در آيد به دست و اين در حالي است كه
ميليون 600محدوديت آب باعث شده حدود. باشد بسياري از مناطق كشت آبي، بيالن آب آبياري منفي مي

نيز بنابر آمار موجود ايراندر.ي توليد نشود هكتار زمين بالقوه مستعد براي توليدات كشاورزي وارد چرخه
ازب ميدرصد توليد70يش حد. آيد ات زراعي از مزارع آبي به دست بنابراين افزايش توليد غذا در آينده تا

و توسعه كشت آبي از طريق افزايش بازده استفاده از آب بستگي  بسيار زيادي به حفظ منابع كنوني توليد
از آب توسط متخصصين پيشنهاد يكي از روشهايي كه امروزه در جهت افزايش بازده استفاده. خواهد داشت

و نيز كاهش ميزان دفع آبهايدر. مي شود، كم آبياري است اين ارتباط راه كارهاي كاهش ميزان آبشويي
و شوري خاك دو عامل مهم محدود. اي دارد شور حاصل از آبياري اهميت ويژه در كمبود آب كننده كشاورزي

و نيمه خشك هستند و گياه تنش توأمان. مناطق خشك و خشكي، جذب آب ريشه را كاهش داده شوري
.براي جذب آب توسط ريشه نياز به صرف انرژي بيشتري دارد

 هدف

ا و كم آبياري بر عملكرد برنجثرهدف از انجام اين پژوهش بررسي مي همزمان شوري . باشد در گلخانه
و كم آبياري براي تعي در(Ks)ين ضريب كاهش جذب آب همچنين با توجه به اينكه اثر توأم تنش شوري

بدرستي در نظر گرفته نشده است بنابراين ضريب FAO 56معادله ارائه شده توسط محققين ديگر در نشريه 
و  . خشكي براي برنج تعيين شده استكاهش جذب آب در اثر اعمال همزمان تنش شوري

و روش ها مواد

خاك. دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز انجام گرفت اين پژوهش، به منظور كنترل همه عوامل، در گلخانه
مورد استفاده در اين تحقيق از ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در شصت كيلومتري 

كشت طي دو سال متوالي. شمال شيراز در مجاورت روستاي كوشكك از توابع رامجرد برداشت شده است
شدر در قالب طرح بلوكو در چهار تكرا1385و 1384 .هاي كامالً تصادفي انجام
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و مجموعه پس از اندازه ستون آويزان با استفاده از نرم گيري منحني مشخصه خاك با استفاده از سلول فشاري
و پارامترهاي معادله RETCافزار  شدمنحني مشخصه آب خاك منحني مشخصه رسم شد مقدار اين. تعيين

 , θs=0.442 (cm3.cm-3), θpwp=0.21 (cm3.cm-3),α=0.015 (cm-1), m=0.133: پارامترها عبارت است از

n=1.153 .مي25در هر سطل حدود شد عدد بذر برنج از رقم قصرالدشتي كه رقم بومي منطقه .باشد، كشت

و تا ارتفاع عمق ريشه در ديگر گلدانها، گيري تبخير در گلخانه نيز گلدان براي اندازه پر از آب هايي مشابه
و در بين گلدان و شدند و هر روز ارتفاع آب تبخير شده از اين گلدانها قرائت شده هاي هر تكرار قرار گرفتند

هاي حاوي آب به ديگر تا ارتفاع مورد نظر در آنها آب ريخته شد، سپس به اندازه مقدار تبخير از اين گلدان
شد گلدان . ها آب داده

در ميلي20ميزان فسفر خاك به روش اولسن تعيين گرديد كه به مقدار به منظوكوددهي به تيمارها، گرم
ميلي گرم در كيلوگرم 163بنابراين كودهاي مورد نياز عبارت از نيترات آمونيوم به مقدار. كيلوگرم خاك بود

خاك)kg ha-1 50(گرم در كيلوگرم ميلي6/51و سوپر فسفات تريپل به مقدار) kg ha-1 120(خاك 
شد. باشد مي .اين مقدار كود به صورت محلول در آب آبياري به تيمارها داده

و كم آبي به تيمارها اعمال شد تيمارهاي تنش شوري. پس از گذشت يك ماه از تاريخ كاشت تنش شوري
، تيمار با شوريdS m-1 5/1(S1)، تيمار با شوريdS m-1 6/0(S0)تيمار شاهد با شوري, شامل پنج سطح

dS m-1 3(S2)تيمار با شوري ،dS m-1 5/4(S3)تيمار با شوريوdS m-1 6(S4)و تيمار 1384در سال
، تيمارdS m-1 5/2(S2)، تيمار با شوريdS m-1 5/1(S1)، تيمار با شوريdS m-1 6/0(S0)شاهد با شوري

در اعمال تنش شوري براي. بود 1385در سالdS m-1 5/4(S4)و تيمار با شوريdS m-15/3(S3)با شوري
مساوي به نسبت(CaCl2)و كلريد كلسيم (NaCl)پنج سطح شوري ذكر شده از دو نمك كلريد سديم 

.استفاده شد

و تيمار(W1)، تيمار با دور آبياري يك روز(W0)تيمارهاي آبياري مورد استفاده بصورت تيمار غرقاب مستمر
و لوله. بودند(W2)با دور آبياري دو روز 20اي بطول در همه تيمارها جداره انتهايي گلدان سوراخ شده

 در تيمارهاي. برداري صورت گيرد ها براحتي نمونه متر به آن متصل شد تا از زهاب خروجي از گلدان سانتي

W0و براي حفظ حالت غرقاب اين لوله به لبه بااليي گلدان متصل شد تا آب آبياري از انتهاي آن خار ج نشده
و دو روز،. گلدان در حالت غرقاب نگهداري شود براي اعمال تنش خشكي در تيمارهاي آبياري با دور يك

و دو روز پس از محو شدن تيغه آب از سطح خاك، گلدان و آبياري شدند بترتيب يك .ها وزن شده

 نتايج

با بوته، درصد دانهنتايج نشان داد كه عملكرد دانه، وزن هزاردانه، تعداد خوشه در و وزن ريشه هاي پر شده
و كلش(يابد در حاليكه عملكرد كل گياه افزايش شوري كاهش مي و كاه حد) وزن دانه با افزايش شوري تا
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بابطور كلي كاربرد آب آبياري شور هنگاميكه. يابد آستانه افزايش مي مي توأم تواند اعمال تنش خشكي باشد
و اجزاي عملكرد   همچنين با افزايش شوري آب آبياري تا حد آستانه. را به مقدار كمتري كاهش دهدعملكرد

و كلش، وزن هزار دانه، درصد دانه و عملكرد دانه برنج، وزن كاه رزوهاي پر با اعمال تنش خشكيشهين
هاي آب آبياري بيشتر از حد آستانه، با اعمال تنش خشكي پارامترهاي يابد ولي در شوري كاهش مي

ميم عملكرد دانه برنج در روش آبياري غرقابي پيوسته با آبياري متناوب با دور يك روز. يابند ذكورافزايش
تف تفاوت معني مياوت معنداري ندارد در حاليكه با روش آبياري متناوب با دور دو روز مقدار. شوديدار

بايرطوبت قبل از آبيار و دو روز بترتيب برابر cm3در تيمار متناوب يك روز cm-3 36/0وcm3 cm-3 34/0
براي تعيين مكش آستانه كاهش.باشديم- cm 594و- cm 431معادل آن بترتيب پتانسيل ماتريككه

د كه مقدار رطوبتيمشخص گردS0گروهيمارهايتيدر برنج با بررس(h4)و مكش توقف جذب(h3)جذب 
cm3 برابر با(θv3)كاهش آستانه جذب cm-3 θv3=0.394 و از روي منحني مشخصهمي پــتانسـيل باشد

آنـم ماتريــك رطـمق.تــاس h3=-95.88 cmعادل جـت توقـوبـدار θv4=0.218 cm3رـبراب(θv4)ذبـف

cm-3 آن پتانسيل ماتريكو از روي منحني مشخصه كه. است h4=-11334.4 cmمعادل با اين در حالي است
cm3 رطوبت حد ظرفيت زراعي اين خاك  cm-3 θv-F.C=0.35 آن cm3و رطوبت حد پژمردگي cm-3 θv-

pwp=0.21 در. باشدمي و برنج بنابراين رطوبت حد آستانه برنج بيشتر از رطوبت حد ظرفيت زراعي است
م آب.نديبيرطوبت ظرفيت زراعي نيز تنش با در نظر گرفتن(pr)الوصول در برنج سهل براي محاسبه ضريب

h3)(هاي ماتريك آستانه پتانسيل , h4بدست آمد%6/21الوصول ضريب آب سهل يانگينم .

بر اساس نتايج شوري محلول خاك در تيمارهاي غرقابي پيوسته، ميانگين شوري حد آستانه محلول خاك در
آب.بدست آمد dS m-1در صد در واحـد6/14و شيـب خط كاهـش عملكـردdS m-1 91/4برنج  شوري

با)(كاهش عملكرد%50خاك براي   برابر با ) 0EC( كاهش عملكرد% 100و برايdS m-1 5/8 برابر
dS m-12/12شم.بدست آمد ال كشور مشخص گرديد كه با مقايسه اين مقادير با حدود ارائه شده براي ارقام

ميانگين شيب خط كاهش. مقاومت بيشتري نسبت به ارقام شمال كشور دارد) كامفيروزي(رقم قصرالدشتي 
در آبياري%0/11در آبياري غرقابي،%5/14عملكرد به ازاي واحد افزايش شوري محلول خاك طي دو سال، 

و دو روز مي ب. باشد متناوب با دور يك روز ا تغيير روش آبياري از غرقابي پيوسته به متناوب، شدت بنابراين
همچنين مقدار شوري آستانه. كاهش عملكرد در اثر افزايش شوري محلول خاك تغيير چنداني نكرده است

بهdS m-1 34/4محلول خاك از  و دو روز تغييرdS m-1 64/0در آبياري غرقابي در آبياري متناوب يك روز
. يافت

در آبياري%0/38خط كاهش عملكرد به ازاي واحد افزايش شوري آب آبياري طي دو سال، ميانگين شيب
مي%0/17غرقابي،  و دو روز بنابراين با تغيير روش آبياري از غرقابي. باشد در آبياري متناوب با دور يك روز

ي و در آبياري پيوسته به متناوب، عملكرد در اثر افزايش شوري آب آبياري به مقدار كمتري كاهش افت
متناوب هم هنگاميكه دور آبياري از يك رو به دو روز افزايش يافت، عملكرد در اثر افزايش شوري آب آبياري 

50EC
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از. به مقدار كمتري كاهش پيدا كرد در آبياريdS m-1 13/1همچنين مقدار شوري آستانه آب آبياري
.و دو روز كاهش يافت در آبياري متناوب با دور يك روزdS m-1 53/0غرقابي به 

 گيري كلي نتيجه

تواند اثر بنابراين بر اساس اين نتايج هنگام استفاده از آب شور، روش آبياري متناوب به ويژه دور دو روز مي
.كاربرد آب شور را در كاهش محصول، كاهش دهد

، تنش شوري، محصول برنجاريآبيكم:ييدكلتماكل


