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بررسی امکان استفاده از آبهای شور در آبیاری کُنار گونه رملیک بر مبنای تابع
تولید شوری آب-عملکرد ماده خشک در مرحله رویشی
مجید علیحوری

1

تاریخ ارسال1395/89/87:
تاریخ پذیرش1391/85/81:

چکیده
درخت کُنار یکی از درختان میوه متحمل به شرایط خشکی و شوري است .این پژوهش در قالب طرح آماري
بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تیمار شوري آب آبیاري معادل  4 ،2 ،0/2و  9دسی زیمنس بر متر و سه تکرار روي
نهالهاي کُنار گونه رملیک انجام شد .آبهاي آبیاري شور از زهآب اراضی کشاورزي تهیه گردید و عمق خالص آبیاري
بر مبناي تامین کمبود رطوبت خاک محاسبه شد .میزان شوري عصاره اشباع خاک ،ماده تر و خشک ریشه ،ماده تر و
خشک اندام هوا یی ،نسبت اندام هوایی به ریشه و مقدار نسبی آب در اندام هوایی گیاه اندازهگیري شدند .توابع تولید
شوري آب یا رابطه بین ماده خشک اندام هوایی گیاه و هدایت الکتریکی آب آبیاري به صورت معادالت خطی ،درجه
دوم ،درجه سوم ،لگاریتمی و نمایی برآورد شدند .نتایج نشان داد که تیمارهاي شوري آب آبیاري در سطح احتمال یک
درصد ،اثر معنیدار بر شوري خاک و صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داشتند .اختالف بین تیمارهاي آب  2و  4دسی
زیمنس بر متر از نظر ماده تر و خشک اندام هوایی و مقدار نسبی آب در اندام هوایی ،معنیدار نبود .مقایسه میانگین
تیمارها نشان داد که با افزایش شوري آب آبیاري از  2به  4دسی زیمنس بر متر ،ماده تر و خشک اندام هوایی به
ترتیب معادل  10/7و  10/2درصد و مقدار نسبی آب اندام هوایی  1/1درصد کاهش یافت .اما مقدار تمام صفات ریشه و
اندام هوایی گیاه هنگام رسیدن شوري آب آبیاري از  4به  9دسی زیمنس بر متر کاهش معنیدار داشتند ،به طوري که
ماده تر و خشک ریشه به ترتیب  22/2و  66/4درصد ،ماده تر و خشک اندام هوایی به ترتیب  21/2و  20/7و مقدار
نسبی آب اندام هوایی نیز  26/0کمتر شد .بررسی معادالت مختلف تابع تولید شوري آب در نهالهاي کُنار رملیک
نشان داد که معادله درجه سوم ،داراي بیشترین دقت برازش بود .تمام معادالت ،میزان ماده خشک اندام هوایی را کمتر
از میزان واقعی برآورد نمودند.
واژه های کلیدی :آب آبیاری ،زه آب ،شوری خاک ،ماده اندام هوایی ،ماده ریشه.

1استادیار پژوهشکده خرما و میوههاي گرمسیري ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،اهواز ،ایران.
Email: alihouri_m@hotmail.com

220

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال هشتم • شماره سی و یکم• بهار 1397

مقدمه
درخت کُنار 1به دلیل تولید پایدار میوه در شرایط
خشکی و شوري ،از اهمیت ویژهاي در ایجاد امنیت
غذایی برخوردار است ;(Awasthi and More, 2009
) .Obeed, 2008خصوصیات فیزیولوژیکی و
مورفولوژیکی گونههاي این جنس به صورتی است که
موجب افزایش توانایی آنها براي سازگاري با مناطق
مختلف میشود .برخی گونههاي کُنار در تمام نقاط دنیا
2
پراکنده شدهاند ،در حالی که سایر گونهها نظیر رملیک
محدود به ناحیه مشخصی (آسیا) میباشند .گونه
رملیک در مناطق مختلف کشور از جمله استانهاي
خوزستان ،کرمان ،بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و
بلوچستان ،فارس و ایالم پراکنش یافته است .گونههاي
مختلف کُنار به صورت درخت و یا درختچه رشد
میکنند که گونه رملیک به صورت درختچه است
(عصاره1217 ،؛  .(Pareek, 2001این گونه از
مهمترین درختانی است که برگهاي آن به دلیل
داشتن کالري باال در تامین علوفه دام مورد استفاده قرار
میگیرد و همچنین در طب سنتی براي بهبود انواع
بیماريها استفاده میشود .(Arndt and Kayser,
2001; Motamedi et al., 2009; Azim et al.,
) 2011در ایران معموالً برگهاي کوبیده کُنار را سدر

مینامند که شستشوي موي سر با آن باعث تمیزي و
تقویت رشد مو شده و به همین دلیل در بسیاري از
صنایع آرایشی مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالعه انجام شده در کشور نشدان داد کده درخدت
کُنار در  12استان از منداطق گدرم و خشدک گسدترش
یافته ،در تمام این مناطق سازگاري خوبی داشته اسدت
(تراه دی .)1216 ،اسددتانهدداي سیسددتان و بلوچسددتان،
هرمزگان ،خوزستان ،بوشهر و کرمان بدا تولیدد 12101
تن میوه کُندار از جملده اسدتانهداي مهدم در کشدت و
پرورش ایدن درخدت در کشدور مدیباشدند (احمددي و
همکاران .)1296 ،بررسدی خصوصدیات کمدی و کیفدی
میوه گونه هاي مختلف درخت کُنار (وحشی و وارداتدی)
در استان خوزستان ،منجر به انتخاب  12فنوتیدپ برتدر
از  2000اصله درخت مورد مطالعه شد (تراهی.)1210 ،
)Ber (Ziziphus spp.
Ziziphus nummularia

شوري آب آبیاري نیز یکی از مهمترین مسایلی
است که امروزه کشورهاي زیادي در جهان ،به ویژه
کشورهاي خشک و نیمه خشک با آن مواجه میباشند.
بر اساس آمار موجود از  100میلیارد مترمکعب منابع
آبهاي سطحی در کشور ایران 10/7 ،میلیارد
مترمکعب شامل آبهاي لب شور 2و شور است که بیش
از  1000میلیگرم بر لیتر نمک دارند (حاجیان1291 ،؛
خورسندي و همکاران .)1219 ،از سوي دیگر وقوع
خشکسالیهاي متوالی در سالهاي گذشته ،اثرات
نامطلوبی بر میزان تولید محصوالت کشاورزي بر جاي
گذاشته است و این موضوع رویکرد به استفاده اصولی از
کلیه منابع آب موجود و در دسترس از جمله آبهاي
شور و ارتقاي بهرهوري آب را در جهت تقلیل اثرات
زیان بار خشکسالی اجتناب ناپذیر و ضروري میسازد.
در مواردي که ممکن باشد ،الزم است با کاربرد مجدد
آبهاي شور در بخش کشاورزي و در راستاي تولید
محصول ،حداکثر بهرهبرداري از این آبها به عمل آید.
دور نماي آب و آبیاري بر اساس شناخت وضعیت
موجود ،بیانگر گرایش به سمت استفاده از آبهاي شور
براي آبیاري گیاهان زراعی و باغی میباشد .بی تردید
این امر نیازمند مدیریت مناسب و بهینه آب ،خاک و
گیاه است .انتخاب مناسب گیاه با قابلیت کشت در
شرایط کاربرد آبهاي شور ،از اهمیت ویژهاي برخوردار
است .چنین انتخابی معموالً بر اساس توانایی گیاه براي
تحمل سطوح مختلف شوري آب و خاک قرار دارد
).(Qadir and Oster, 2002; Qadir et al., 2008

رابطه بین آب ،خاک ،گیاه و اقلیم عموماً پیچیده
بوده و شامل فرآیندهاي بیولوژیک ،فیزیولوژیک و
شیمیایی است .لذا براي بیان رابطه کمّی بین عملکرد
(رویشی و زایشی) گیاه و عوامل تولید از تابع تولید
استفاده میشود .تابع تولید یک مفهوم کلی و کاربردي
است و بیانگر یک رابطه ریاضی بین ماده خشک
تولیدي و نهادههاي مصرفی در فرآیند تولید میباشد
(سپاسخواه و همکاران .)1210 ،معموالً تابع تولید را بر
مبناي تعداد اندکی از عوامل متغیر قابل کنترل ،برآورد

1
2

3

Brackish
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میکنند .به منظور درک بهتر رابطه آب و رشد گیاه،
تالشهایی زیادي براي مدل سازي صورت گرفته است
و در این راستا ،از دیدگاه کاربردي مدلهایی مورد نیاز
هستند که بتوانند عملکرد گیاه را دقیقتر نسبت به
کمیت و کیفیت آب ارتباط دهند و همچنین مدلهاي
ساده اي باشند .تابع تولید آب یکی از معمولترین توابع
تولید و بیان کننده رابطه عملکرد گیاه با میزان آب
آبیاري است .تابع تولید شوري ،رابطه بین عملکرد گیاه
با کیفیت آب آبیاري را نشان میدهد و میتواند در
ارزیابی امکان استفاده از آبهاي شور مورد استفاده قرار
گیرد .در این تابع تولید تمام عوامل موثر بر تولید به جز
کیفیت آب ،ثابت در نظر گرفته شده و در نتیجه بخش
اعظم تغییرات مربوط به تولید ،به تغییرات این عامل
نسبت داده میشود (کافی و همکاران1219 ،؛ صالحی و
همکاران.)1290 ،
در بسیاري از گونههاي گیاهی ،شوري آب و خاک
باعث کاهش و یا تاخیر در رشد گیاه میشوند.
عمدهترین اثر تنش شوري بر گیاهان کاهش و یا توقف
رشد میباشد .در سادهترین تحلیل پیرامون پاسخ
گیاهان به تنش شوري ،کاهش رشد شاخساره رخ
میدهد (کافی و همکاران1219 ،؛ .(Hasegawa et
 al., 2000بر اساس گزارش برخی محققان ،درختان
کُنار میتوانند با آبهاي شور و سدیمی آبیاري شوند
) .(Pareek, 2001براساس مطالعه برخی پژوهشگران،
گونه رملیک از پایههاي متحمل به شوري میباشد ،ولی
در زمینه میزان تحمل این گونه به شوري و مکانیسم
آن اطالعات کافی وجود ندارد Meena et al.
) (2003) .(Pandey et al, 1991اثرات پنج تیمار
شوري آب آبیاري تا هدایت الکتریکی  20دسی زیمنس
بر متر را بر میزان رشد دو گونه کُنار شامل رملیک و
روتان دیفوریا 1بررسی نمودند .هر چند که بذور هر دو
گونه در تمام سطوح شوري جوانه زدند ،اما نهالهاي
گونه رملیک در شوري  20دسی زیمنس بر متر زنده
نماندند .شوري آب آبیاري میزان جوانه زنی بذر دو
گونه کُنار را کاهش داد ،به طوري که در شوري 10
دسی زیمنس بر متر ،این کاهش در گونه رملیک و
Z. rotundiforia

1

روتان دیفوریا به ترتیب حدود  20و  20درصد تیمار
شاهد (آب تقطیر شده با هدایت الکتریکی صفر) بود .در
این مطالعه ،با رسیدن شوري آب از صفر به  10 ،0و
 10دسی زیمنس بر متر ،وزن خشک اندام هوایی
نهالهاي گونه رملیک به ترتیب  66/2 ،4/2و 09/1
درصد و مقدار نسبی آب اندام هوایی نهالهاي گونه
رملیک به ترتیب  29/4 ،4/4و  26/2درصد کاهش
یافت.
بررسی میزان تحمل نهالهاي کُنار گونه موریتانی
نسبت به شوري خاک  10 ،10 ،0 ،1/60و  20دسی
زیمنس بر متر نشان داد که همبستگی زیادي بین
صفات رویشی گیاه و شوري خاک وجود داشت.
بهطوري که قطر تنه در شوري  10دسی زیمنس بر
متر با  22درصد و ارتفاع گیاه در شوري  10دسی
زیمنس بر متر با  17درصد ،کاهش معنیدار داشت
) .(Hooda et al., 1990بررسی میزان تحمل درختان
کُنار گونه موریتانی به شوري خاک حاکی از آن بود که
این درختان در خاکهاي شور  4دسی زیمنس بر متر،
.(Rao and
عملکرد میوه مناسبی دارند
)Khandelwal, 2001

جمع بندي نتایج تحقیقات انجام شده نشان داد که
با توجه به حجم قابل توجه آبهاي سطحی شور و لب
شور در کشور و مشخص نبودن حد آستانه شوري
گونههاي کُنار ،ایهار نظر در مورد روند تغییرات رشد
رویشی و زایشی گونههاي کُنار موجود در کشور نسبت
به شوري آب آبیاري نیازمند بررسی بیشتر میباشد.
هدف این تحقیق ،تعیین و ارزیابی توابع تولید شوري
کُنار گونه رملیک در مرحله رشد رویشی و انتخاب
بهترین تابع تولید شوري براي این گونه کُنار بود.
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مواد و روشها
این پژوهش در پژوهشکده خرما و میوههاي
گرمسیري واقع در شهر اهواز به طول جغرافیایی

' 60°61شرقی و عرض جغرافیایی ' 21°20شمالی و
با ارتفاع  22/0متر از سطح دریا اجرا شد .تحقیق در
قالب طرح آماري بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تیمار
شوري آب آبیاري معادل  4 ،2 ،0/2و  9دسی زیمنس
بر متر و سه تکرار انجام گردید .مدت اجراي تحقیق دو
سال و سه ماه بود که یک سال مربوط به کاشت بذر و
تهیه نهال کُنار رملیک و  10ماه نیز مربوط به
تیمارهاي مورد آزمایش بود .شوري آب آبیاري با توجه
به مشخص نبودن حد آستانه شوري در درخت کُنار
وکیفیت آب رودخانه و زهآبهاي اراضی کشاورزي
موجود در منطقه انتخاب شد .در این راستا ،از آنجا که
درخت کُنار یکی از گیاهان نسبتا مقاوم به شوري آب و
خاک است (Rhoades et al., 1992; Ayers and
) ،Westcot, 1994آب آبیاري  2دسی زیمنس بر متر
که شوري آن نزدیک به کیفیت آب کشاورزي منطقه
(رودخانه کارون) بود به عنوان تیمار شاهد و مبناي
مقایسه بین تیمارهاي مورد آزمایش انتخاب گردید.
بذور کُنار در فروردین ماه از میوههاي سالم و رسیده
تهیه و پس از ضدعفونی با قارچکش مانب ،در آب به
مدت  61ساعت براي تسریع در جوانهزنی خیسانده
شدند .سپس دو بذر در گلدانهاي پالستیکی به قطر
 10سانتیمتر و ارتفاع  20سانتیمتر و در مخلوطی از
خاک و ماسه کشت گردیدند .در دي ماه ،نهال سالمتر
و شادابتر از هر گلدان انتخاب شد و به بشکههایی از
جنس پلیاتیلن با قطر  60سانتیمتر و ارتفاع 40
سانتیمتر منتقل گردید .پس از رشد بذر نهالهاي کُنار
و طی شدن دوره استقرار آنها در پایان اسفند ماه،
عملیات آبیاري بر اساس تیمارهاي شوري انجام گرفت.
آب مورد نیاز براي تیمار  0/2دسی زیمنس بر متر ،از
دستگاه تصفیه آب شرب شهري و آب آبیاري سایر
تیمارها از مخلوط نمودن زهآب اراضی کشاورزي منطقه
با آب رودخانه کارون تامین شدند .نمونهاي از خاک
مورد استفاده و آبهاي آبیاري براي تعیین خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال گردید (جداول

 1و  .)2تفاوت بین مجموع آنیونها و کاتیونها در
خاک و آب آبیاري به دلیل عدم امکان اندازهگیري
سولفات است.
هنگام شروع تیمارهاي شوري آب آبیاري ،رطوبت
خاک در فواصل زمانی مختلف قبل از آبیاري از طریق
نمونه برداري خاک محدوده ریشه گیاه در تیمار شاهد
اندازهگیري شد .سپس به منظور جلوگیري از تخریب
ساختمان خاک گلدانها در اثر نمونه برداريهاي
متعدد ،معادالت مختلفی بین مقادیر رطوبت خاک و
تبخیر از تشت کالس ( Aآمار ایستگاه هواشناسی
مستقر در مجاور محل اجراي تحقیق) براي انتخاب
بهترین معادله رگرسیون برازش داده شد تا زمان شروع
آبیاري نهالها بر اساس میزان تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aتعیین گردد .دور آبیاري از دو روز در فصل
تابستان تا یک هفته در فصل زمستان متغیر بود .عمق
خالص آبیاري ) (dnبر مبناي رسیدن رطوبت وزنی
خاک به یرفیت زراعی و تامین کمبود رطوبت خاک از
معادله زیر محاسبه گردید:

dn = (Wfc – Wi) γb. Z

()1
در این رابطه Wi ،رطوبت وزنی خاک Wfc ،یرفیت

زراعی خاک γb ،چگالی یاهري خاک خشک (اعشار) و
 Zعمق توسعه ریشه (میلیمتر) است .سپس میزان آب
آبیاري هر یک از تیمارهاي مورد آزمایش با توجه به
نیاز آبشویی آن تعیین شد .بازده آبیاري نیز با توجه به
آبیاري نهالها توسط آبپاش دستی ،برابر  100درصد در
نظر گرفته شد.
عملیات داشت و مراقبتهاي باغی براي کلیه
تیمارها به طور یکسان انجام گرفت .میزان شوري
عصاره اشباع خاک براي هر یک از تیمارها ،با نمونه
برداري از عمق  20تا  60سانتیمتري خاک در انتهاي
تحقیق ( 10ماه پس از شروع تیمارها) اندازهگیري شد
و تفاوت آن نسبت به زمان شروع تحقیق یا تغییرات
شوري خاک طی این مدت محاسبه گردید .در پایان
مدت تحقیق ،ماده یا وزن (زیست توده )1تر و خشک
ریشه و اندام هوایی (شاخساره) نهالها اندازهگیري شد.
1

Biomass
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به منظور تعیین ماده خشک ،ریشه و اندام هوایی تمام
نهالها در دستگاه آون با دماي  70درجه سانتیگراد و
به مدت  72ساعت قرار گرفت.
جدول( :)1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
عمق خاک -
خاک

(سانتیمتر)
0 - 20
20 – 60
60 - 40

بافت چگالی یاهري
3

) (g/cm

لوم

شنی
لوم شنی
لوم شنی

رطوبت جرمی

رطوبت جرمی

SAR

pH

EC
)(dS/m

یرفیت زراعی ( )%نقطه پژمردگی ()%

1/2

17/1

1/2
1/2

14/1
14/0

-

7/7
7/4
7/6

7/2

0/4

2/9

7/6
7/6

0/4
0/0

2/9
2/1

جدول( :)3خصوصیات شیمیایی آبهای آبیاری
آنیونهاي محلول (میلیاکیواالنت بر
لیتر)

کاتیونهاي محلول (میلیاکیواالنت بر
لیتر)
Mg2+

Ca2+

Na+

SO42-

HCO3-

Cl-

0/1
10/0
16/0
29/0

0/2
7/0
9/0
11/2

2/0
21/0
60/1
76/2

-

0/2
0/0
4/2
4/7

2/0
27/0
62/0
72/0

pH

-

EC SAR
)(dS/m

7/2
1/0
7/9
1/0

4/0
7/0
16/4
11/1

0/2
2
4
9

ه مچنین نسبت اندام هوایی به ریشه (ماده خشک اندام
هوایی به ریشه) و مقدار نسبی آب 1در اندام هوایی گیاه
(نسبت تفاوت بین میزان ماده تر و خشک اندام هوایی
به ماده تر اندام هوایی) محاسبه گردید.
پس از جمع آوري دادهها ،توابع تولید به صورت
معادالت خطی ،درجه دوم ،درجه سوم ،لگاریتمی 2و
نمایی 2برآورد شدند:

()2
() 2
() 6
() 0
()4

خطی
درجه دوم
درجه سوم
لگاریتمی
نمایی

1

Relative water content
Logarithmic
Exponential

2
3

Y = a0 + a1 ECw
2

Y = a0 + a1 ECw+ a2 ECw

Y = a0 + a1 ECw+ a2 ECw2 + a3 ECw3
)Y = a0 + a1 Ln(ECw
)Y = a0 . exp(a1 ECw

229

در این روابط Y ،ماده خشک اندام هوایی (گرم)،
 ECwهدایت الکتریکی آب آبیاري (دسی زیمنس بر
متر) و  aiضرایب ثابت میباشند .پس از تعیین ضرایب
معادالت ،از پنج شاخص آماري ضریب تعیین تعدیل
شده ،(R2adj)1کارایی مدل سازي ،(EF)2بیشینه خطاي
نسبی ،(ME)2ریشه میانگین مربعات خطاي نرمال
شده (nRMSE)6و ضریب جرم باقی مانده(CRM)0
براي ارزیابی و مقایسه این مدلها استفاده گردید:
2

() 7

)  (O  O)   (P  O
) (O  O
2

i

i

i

2

i

│ME = Max│Pi – Oi

()1

( )9

()10

EF 

 100 
.

 O 

2

)  (P  O
i

i

n

nRMSE 

O  P
O
i

i

CRM 

i

در این روابط Pi ،مقادیر برآورد شده Oi ،مقادیر
اندازهگیري شده Ō ،میانگین مقادیر اندازهگیري شده و
 nتعداد مشاهدات است.
ضریب تعیین ) (R2مجذور ضریب همبستگی بین
دو متغیر مستقل و وابسته است ،با فرض این که همه
متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته تاثیر دارند .در
صورتی که در ضریب تعیین اصالح شده ) ،(R2adjفقط
تاثیر متغیرهاي مستقل واقعی بر متغیر وابسته در نظر
گرفته میشود .بنابراین هنگامی که هدف مقایسه دو یا
چند مدل است ،ضریب تعیین تعدیل شده مورد
استفاده قرار میگیرد که اصالح و تعدیل ضریب تعیین
نمونه براي کل جامعه آماري است .شاخص  EFنشان
دهنده نسبت انحراف مقادیر شبیهسازي شده از
اندازهگیري شده به انحراف مقادیر اندازهگیري شده از
4

. Adjusted coefficient of determination
Modeling Efficiency
6.
Maximum Error
7
. Normalized Root Mean Square Error
8.
Coefficient of Residual Mass
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میانگین آنها میباشد .مقدار این ضریب هر چه به یک
نزدیکتر باشد ،مدل کاراتر است .ضریب  MEنمایانگر
چگونگی اجراي مدل است و مقدار زیاد آن حاکی از
کارکرد ضعیف مدل میباشد nRMSE .بیانگر تفاوت
بین مقادیر برآورد شده و اندازهگیري شده نسبت به
میانگین مقادیر اندازهگیري شده است .هر چه این
ضریب به صفر نزدیکتر باشد ،عملکرد شبیهسازي مدل
بهتر است .شاخص  CRMنیز نشاندهنده تمایل مدل
براي پیش برآوردي 4و یا کم برآوردي 7نسبت به مقادیر
اندازهگیري شده است .اگر مقدار این ضریب منفی شود،
تمایل مدل به برآوردهایی بیشتر از مقادیر اندازهگیري
شده است .در حالت کلی ،چنانچه تمام مقادیر
پیشبینی شده برابر مقادیر اندازهگیري شده باشند،
آنگاه شاخصهاي  R2adjو  EFبرابر یک و شاخصهاي
 nRMSE ،MEو  CRMبرابر صفر خواهند بود
(حبیبپور و صفري1211 ،؛ صالحی و همکاران1290 ،؛
نجفی مود و همکاران1291 ،؛ سرائی تبریزي و
همکاران1296 ،؛  .(Loague and Green, 1991نرم
افزارهاي مورد استفاده در این تحقیق براي تجزیه و
تحلیل صفات اندازهگیري شده و تعیین پارامترهاي
مدلها SPSS Statistics 19 ،و  Excelبودند و
تیمارهاي مختلف با آزمون چند دامنهاي دانکن مقایسه
گردیدند.

نتایج و بحث
در جداول  2و  6نتایج تجزیه واریانس و مقایسه
میانگین صفات ریشه و اندام هوایی نهالهاي کُنار ارائه
شده است .تجزیه واریانس مقادیر شوري خاک نشان
داد که تاثیر تیمارهاي شوري آب آبیاري بر شوري
خاک در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.
بیشترین شوري خاک با  11/2دسی زیمنس بر متر در
آبیاري با آب شور  9دسی زیمنس بر متر رخ داد که
مقایسه میانگینها به روش آزمون دانکن حاکی از
اختالف معنیدار این تیمار با سایر تیمارها بود .نتایج
تجزیه واریانس صفات ریشه و اندام هوایی گیاه نیز

5.

9

. Overestimate
. Underestimate

10
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نشان داد که تیمارهاي شوري آب آبیاري اثر معنیداري
در سطح احتمال یک درصد بر تمام صفات مزبور
داشتند .از نظر ماده تر و خشک ریشه ،ماده تر و خشک
اندام هوایی (شکل  1و  )2و مقدار نسبی آب در نهال
کُنار ،بیشترین مقادیر در آب  0/2دسی زیمنس بر متر
و کمترین مقادیر در آب  9دسی زیمنس بر متر بود که
اختالف معنیداري با یکدیگر داشتند .ولی اختالف بین
تیمارهاي آب  2و  4دسی زیمنس بر متر از نظر ماده
تر و خشک اندام هوایی و مقدار نسبی آب در اندام
هوایی ،معنیدار نبود .مقایسه میانگین تیمارها نشان

داد که با افزایش شوري آب آبیاري از  2به  4دسی
زیمنس بر متر ،ماده تر و خشک ریشه به ترتیب معادل
 27/6و  22/1درصد و ماده تر ،ماده خشک و مقدار
نسبی آب اندام هوایی به ترتیب معادل  10/2 ،10/7و
 1/1درصد کاهش یافتند .اما مقدار تمام صفات مذکور
هنگام رسیدن شوري آب آبیاري از  4به  9دسی
زیمنس بر متر کاهش معنیدار داشتند ،به طوري که
ماده تر و خشک ریشه به ترتیب  22/2و  66/4درصد و
ماده تر ،ماده خشک و مقدار نسبی آب اندام هوایی به
ترتیب  20/7 ،21/2و  26/0کمتر شدند.

جدول( :)3میانگین مربعات شوری خاک و صفات ریشه و اندام هوایی گیاه
منبع
تغییر

درجه
آزادي

شوري
خاک

ماده تر
ریشه

ماده خشک
ریشه

ماده تر
اندام هوایی

ماده خشک
اندام هوایی

نسبت اندام
هوایی به ریشه

مقدار
نسبی آب

تکرار
تیمار
خطا

2
2
4

0/06 n.s
** 27/0
0/74

46/1 n.s
** 1004/4
16/1

62/1 n.s
** 126/4
22/1

* 202/0
** 2022/9
00/2

0/67 n.s
** 410/1
10/9

0/02 n.s
** 0/76
0/02

* 16/0
** 19/9
1/1

کل

11
* معنیدار در سطح آماري پنج درصد

 n.sغیر معنیدار

** معنیدار در سطح آماري یک درصد

جدول( :)1مقایسه میانگین شوری خاک و صفات ریشه و اندام هوایی گیاه
شوري آب شوري خاک
)(dS/m

)(dS/m

0/2
2
4
9

6/2 c
4/0 bc
1/2 b
11/2 a

**

ماده تر
ریشه(گرم)

ماده خشک
ریشه (گرم)

نسبت اندام
هوایی به ریشه

مقدار نسبی
آب (درصد)

90/6 a
71/9 b
07/2 c
66/0 d

00/0 a
01/0 a
26/1 b
11/9 c

1/0 b
1/6 b
1/7 b
2/0 a

62/2 a
29/0 a
21/1 a
29/0 b

** میانگینهاي با حروف مشابه در هر ستون ،در سطح یک درصد اختالف معنیدار با یکدیگر ندارند.
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a

120

b

90
c

60

ماده تر اندام هوایی (گرم )

b

150

30

0
9

3

6

0.3

شوري آب آبیاري (دسی زیمنس بر متر)

شکل( :)1مقایسه میانگین ماده تر اندام هوایی گیاه در شوریهای مختلف آب آبیاری

120
a
b
b

90
60

c

30

ماده خشک اندام هوایی (گرم)

150

0
9

6

3

0.3

شوري آب آبیاري (دسی زیمنس بر متر)

شکل( :)3مقایسه میانگین ماده خشک اندام هوایی گیاه در شوریهای مختلف آب آبیاری

به عبارت دیگر در این پژوهش ،با افزایش شوري
آب آبیاري از  0/2به  9دسی زیمنس بر متر ،ماده
خشک و مقدار نسبی آب اندام هوایی به ترتیب معادل
 62/0و  20/2درصد کاهش یافت که این یافته با نتایج
سایر محققان تطابق دارد Meena et al. (2003) .با
بررسی اثرات شوري آب آبیاري بر نهالهاي کُنار گونه

رملیک گزارش نمودند که با رسیدن شوري آب از صفر
 10دسی زیمنس بر متر ،وزن خشک و مقدار نسبی آب
اندام هوایی به ترتیب  66/2و  29/4درصد کاهش یافت.
در پژوهش حاضر ،با افزایش شوري آب آبیاري از  2به
 4دسی زیمنس یر متر ،اکثر صفات رویشی نهالهاي
کُنار گونه رملیک کاهش معنیدار نداشتند ،در صورتی
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که در مطالعه ) Nejat and Sadeghi (2012روي
نهالهاي کُنار گونه  ،Z. spina-christiتعداد برگ،
طول برگ و ماده خشک اندامهاي گیاه (ریشه ،ساقه و
برگ) با افزایش شوري آب آبیاري از  2/2به  4/6دسی
زیمنس بر متر ،در حد معنیداري کاهش یافت .این
تفاوت نتایج ،بیانگر وجود تفاوت در میزان تحمل
گونههاي مختلف کُنار نسبت به شوري آب آبیاري است.
برخی محققان چگونگی پاسخ گیاه به تنش شوري را
مرتبط به عواملی نظیر قابلیت دسترسی ،جذب و انتقال
عناصر غذایی در داخل گیاه میدانند .کاهش سرعت
رشد برگها پس از افزایش شوري خاک ،عمدتاً به علت
تجمع امالح و اثر اسمزي شوري در اطراف ریشه هاي
گیاه است .به مح قرار گرفتن گیاه در محیط شور،
سرعت رشد برگهاي در حال توسعه کاهش یافته،
یهور برگهاي جدید آهستهتر شده ،شاخسارههاي
کمتري تشکیل میگردد .البته گیاهان معموال در
مرحله جوانه زنی و اولیه رشد نسبت به سایر مراحل
رشد به شوري حساسترند (کافی و همکاران1219 ،؛
.(Kurap et al., 2009

در جداول  0و  4نتایج تخمین توابع تولیدد شدوري
در نهالهاي کُنار رملیک به صورت خطدی ،درجده دوم،
درجه سوم ،لگاریتمی و نمایی ارائده گردیدده اسدت .بده
منظور تعیین سطح معندیدار بدودن معادلده رگرسدیون
تابع ،از ضریب  Fجدول تجزیه واریانس استفاده شد که
بددراي تمددام معددادالت در سددطح یددک درصددد معنددیدار
گردید .ضریب تعیین تعدیل شدده ) (R2adjبدراي توابدع
تولید بین ( 0/111معادله لگاریتمی) و ( 0/961معادلده
خطددی) در نوسددان بددود .کددارایی مدددل سددازي ) (EFاز
 0/129براي معادله لگاریتمی تدا  0/900بدراي معادلده
درجه سوم متغیر بود ،در حالی که کمترین و بیشدترین
مقدار بیشینه خطاي نسبی ) (MEبه ترتیب به معادلده
درجه سوم و لگاریتمی اختصاص یافت .حدداقل تفداوت
نسبی بدین مقدادیر بدرآورد شدده و انددازهگیدري شدده
) (nRMSEبا  6/61درصدد بده معادلده درجده سدوم و

حداکثر آن با  1/01درصد بده معادلده لگداریتمی تعلدق
یافت .بیشترین ضریب جرم باقی مانده ) (CRMنیز در
معادله نمدایی و کمتدرین مقددار ایدن ضدریب در سدایر
معادالت وجود داشت .مقدار ضدریب جدرم بداقی ماندده
) CRMمثبت) حاکی از آن است تمام معادالت ،میزان
ماده خشک اندام هوایی را کمتر از میزان واقعی بدرآورد
میکنند.
به منظور ارزیابی توابدع تولیدد شدوري ،هدر یدک از
معادالت بر اساس شاخصهاي آماري تعریف شده رتبده
بندي شدند (جدول  .)4بدین ترتیب بده معادلدهاي کده
بیشترین مقدار هر یک از شاخصهداي ضدریب تعیدین
تعدیل شده ) (R2adjو کدارایی مددل سدازي ) (EFو یدا
کمترین مقدار هر یک از شاخصهداي بیشدینه خطداي
نسبی ) ،(MEریشه میانگین مربعات خطاي نرمال شده
) (nRMSEو ضددریب جددرم بدداقی مانددده ) (CRMرا
داشت ،امتیاز پنج تعلق گرفت و معادلهاي کده کمتدرین
مقدار  R2adjو  EFو یا بیشترین مقدار nRMSE ،ME
و  CRMرا دارا بود ،امتیاز یک دریافدت نمدود .مقایسده
امتیاز معادالت مختلف نشان داد که معادله درجه سوم،
داراي بیشترین دقت برازش بود.
بررسی روند تغییرات ماده تر اندام هوایی نهالهداي
کُنار گونه موریتانی نسبت به شوري عصاره اشباع خاک،
داللت بر خطی بودن این تغییرات داشت .(Hooda et
) al., 1990بر اساس گزارش دیگدري ،عملکدرد پنبده و
ذرت شیرین به شدت متاثر از شوري و مقدار آب خداک
قرار میگیرد و پاسخ گیاه به شوري و رطوبت به صورت
تابع غیرخطی میباشد ).(Russo and Bakker, 1986
در بررسی مددلهداي مختلدف بدین عملکدرد گیداه بدا
تنشهاي شوري و خشکی ،تابع غیرخطی درجده دوم از
بین معادالت خطی ،درجه دوم ،لگاریتمی و متعدالی بده
عنوان بهترین تدابع تولیدد آب -شدوري بدراي گیاهدانی
نظیر گندم ،ذرت و پنبه معرفی شده است (نجفی مود و
همکداران1291 ،؛ .(Rhoades et al., 1992; Datta
et al. 1998
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جدول( :)5ضرایب معادالت تابع تولید شوری در نهالهای کُنار
مدل تابع

a0

a1

a2

a3

F

خطی
درجه دوم
درجه سوم
لگاریتمی
نمایی

12/411
12/179
12/111
72/229
16/209

-6/001
-6/611
-0/991
-9/222
-0/046

--0/060
0/001
-----

-----0/022
-----

** 199/40
** 91/61
** 04/26
** 61/22
** 100/22

** معنی دار در سطح یک درصد.

جدول( :)1شاخصهای آماری محاسبه شده برای معادالت مختلف تابع تولید
مدل تابع

R2adj

EF

ME

nRMSE

CRM

امتیاز (رتبه)

خطی
درجه دوم
درجه سوم
لگاریتمی
نمایی

(*0/961 )0
(0/962 )6
(0/921 )2
(0/111 )1
(0/922 )2

(0/902 )2
(0/902 )6
(0/900 )0
(0/129 )1
(0/900 )2

(0/22 )6
(0/42 )2
(6/90 )0
(9/90 )1
(4/60 )2

(6/02 )2
(6/69 )6
(6/61 )0
(1/01 )1
(6/42 )2

(1/67×10-14 )0
(1/67×10-14 )0
(1/67×10-14 )0
(1/67×10-14 )0
(9/92×10-6 )6

)2( 20
)2( 20
)1( 22
) 6( 9
)2( 12

* امتیاز شاخص آماري.
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آبیاري از  2به  4دسی زیمنس بر متر کاهش معندیدار
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Investigating the possibility of using saline waters for ber (Ziziphus
nummularia) irrigation with determination of water salinity- dry
matter yield production function in vegetative growth period
Majid Alihouri1

Abstract
The ber is a fruit tree tolerant to drought and salinity conditions. This research was carried
out in a randomized complete block design with four treatments and three replications on
Ziziphus nummularia seedlings. The treatments were water salinity (ECw) of 0.3, 3, 6 and 9
dS/m. The saline irrigation waters were prepared from drain water of agricultural lands. Net
irrigation depth was calculated based on soil moisture deficiency. Salinity of soil saturated
extract, fresh and dry matter of root, fresh and dry matter of shoot, shoot/root ratio and shoot
relative water content were measured. The production functions of water salinity or relationship
between plant shoot dry matter and electrical conductivity of irrigation water were estimated in
various equations including linear, quadratic, cubic, logarithmic and exponential. The results
showed that irrigation water salinity had significant effect on soil salinity and root and shoot
characteristics at 1% level of probability. There were no significant difference in shoot fresh and
dry matter and shoot relative water content between waters of 3 and 6 dSm-1. The comparison of
treatments mean showed that shoot fresh and dry matter and relative water content decreased
15.7, 15.2 and 1.8 percent, respectively, with increasing irrigation water salinity from 3 to 6
dS/m. But, total root and shoot characteristics of plant decreased significantly with rising
irrigation water salinity from 6 to 9 dS/m. The root fresh and dry matter decreased 23.2 and 44.6
percent, respectively. Also, shoot fresh and dry matter and relative water content decreased
31.2, 20.7 and 24.0 percent, respectively. The cubic equation had the best accuracy for Ziziphus
nummularia seedlings. All equations estimated shoot dry matter less than actual data.
Keywords: Drainage water, Irrigation water, Root matter, Shoot matter, Soil salinity.

1

Assistant Professor, Date Palm and Tropical Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute,
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahwaz, Iran; E-mail:
alihouri_m@hotmail.com

