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  چکیده

  
هاي شور در مناطق نمک در منطقه ریشه و افت شدید عملکرد یکی از مشکالت اصلی استفاده از آبتجمع بیش از حد 
هاي مختلف استفاده از بقایاي گندم بر عملکرد و از اینرو این تحقیق با هدف بررسی اثر مدیریت. باشدگرم و خشک می

براي این منظور . آبیاري با آب شور اجرا گردیدو شوري خاك در شرایط ) رقم مبین(اي بهاره اجزاي عملکرد ذرت دانه
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 هاي مختلف استفاده از بقایاي گندم شاملعامل اول مدیریت. سیلتی به مدت یک سال زراعی انجام شدحاوي خاك لومی
M1 :،بدون استفاده از بقایاي گیاهیM2  :و استفاده از بقایاي گیاهی در سطح خاك به عنوان خاکپوشM3  : اختالط بقایاي

-به(شوري آب رودخانه کارون : S1سانتیمتر و عامل دوم شوري آب آبیاري شامل  30گیاهی با الیه سطحی خاك تا عمق 
. زیمنس بر متر بوددسی هفتشوري : S3زیمنس بر متر و دسی 5/4شوري : S2، )زیمنس بر متردسی دو طور متوسط
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طوري که بیشترین تأثیر بقایاي گیاهی بر به. دار شدتعرق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و طول بالل معنی- بر تبخیر

 S2و سطح شوري  M2نسبت به شاهد، در مدیریت ) % 8/19(و عملکرد بیولوژیکی ) % 6/14(دانه  تعدیل کاهش عملکرد
کاهش آثار منفی استفاده از  برايتوان راهکاري مؤثر عنوان خاکپوش را میاز اینرو استفاده از بقایاي گیاهی به. دست آمدبه
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  مقدمه
ترین شوري منابع آب و خاك یکی از اصلی

-خشک میمشکالت کشاورزي در مناطق خشک و نیمه

استان خوزستان با داشتن اراضی نسبتا مسطح و . باشد
باال پتانسیل باالیی براي پدید آمدن مشکل سطح ایستابی 

ماندابی و تجمع نمک در بخش وسیعی از اراضی خود را 
 5/6درصد از  38مطالعات خاکشناسی حدود . داراست

میلیون هکتار اراضی خوزستان نشان داده است که تنها 
درصد از اراضی مطالعه شده هیچگونه محدودیتی  15/3

ها در کالس د از این خاكدرص 7/14ندارند، در حالی که 
ویژه هاي گوناگون بهدو قرار گرفته و داراي محدودیت

عالوه بر ). 1386دهقان و نادري، (باشند شوري می
مشکالت فوق، مسائلی همچون کمبود منابع آب شیرین و 

هاي سطحی و زیرزمینی شور و نیمه حجم عظیم منابع آب
رشناسان به شور در استان خوزستان نیز موجب شده تا کا

هایی جهت کنترل شوري در اراضی، افزایش دنبال راهکار
وري آب و ایجاد شرایطی بهینه براي استفاده از منابع بهره
  . هاي نامتعارف در منطقه باشندآب

هاي شور، مستلزم رعایت البته استفاده از آب
در این رابطه . باشدهاي خاصی در مزرعه میمدیریت
جهت افزایش تولیدات کشاورزي  هاي متفاوتیراهکار

توان کشت گیاهان مقاوم به وجود دارد که از آن جمله می
شوري، کاهش دور آبیاري به منظور جذب بهتر آب 

منظور آبشویی، استفاده از توسط گیاه، مصرف بیشتر آب به
هایی همچون تلفیق اي، کاربرد مدیریتروش آبیاري قطره

د تناوبی آب شور و آب شور و شیرین و همچنین کاربر
ذرت ). 1376هاشمی نیا و همکاران، (شیرین را نام برد 

هاي غالب در استان خوزستان و گیاهی یکی از کشت
حساس به شوري است که آستانه خسارت آن در اثر 

باشد زیمنس بر متر میدسی 7/1شوري آب آبیاري حدود 
هاي اخیر آزمایشات در سال). 1977مس و هافمن، (

هاي مختلف آب شور به منظور استفاده با مدیریتزیادي 
هاي نامتعارف در کشاورزي و کاهش اثرات بهینه از آب

نتایج . استمنفی تنش شوري بر ذرت انجام شده

در زمینه ) 1390(آزمایشات صحرایی مولوي و همکاران 
هاي مختلف آبیاري با آب شور مقایسه استفاده از مدیریت
ها با آبیاري یک در میان جویچهبراي ذرت نشان داد که 

آب شور و غیر شور در تعدیل افت عملکرد ذرت و 
کاهش تجمع نمک در الیه سطحی نسبت به آبیاري با آب 

در تحقیقی به ) 1393(نصرالهی . شور بسیار مؤثر است
اي با آب هاي مختلف آبیاري قطرهبررسی تأثیر مدیریت

. رداختشور بر عملکرد ذرت و تجمع نمک در خاك پ
 در یک تناوب هاي مورد بررسی شامل اختالط،مدیریت
نتایج  .بود میان آب شور و شیرین در نیم تناوب میان و

این تحقیق نشان داد که کاربرد مدیریت نیم در میان سبب 
کاهش تلفات عملکرد شده و در آبشویی الیه سطحی 

  . بسیار مؤثر بود
ه از تحقیقات زیاد دیگري در ارتباط با استفاد

است هاي شور و تأثیر آن بر گیاهان مختلف انجام شدهآب
هاي مدیریت آبیاري به که عمده آنها استفاده از راهکار

-منظور کاهش خسارات آبیاري با آب شور را توصیه کرده

-هاي مدیریت زراعی مانند شیوهاما استفاده از راهکار. اند

استفاده از هاي مختلف استفاده از بقایاي گیاهی نیز در 
تواند مؤثر باشد چرا که امروزه ثابت شده هاي شور میآب

هاي مختلف سبب کاهش تبخیر از که استفاده از خاکپوش
، افزایش میزان آب در )2013لی و همکاران، (خاك 

و کاهش تجمع ) 2001وانگ و همکاران، (دسترس خاك 
زن تیشه. شودمی) 2010پانگ و همکاران، (نمک در خاك 

تغییرات شوري ناحیه ریشه را تحت شرایط سطح ) 1390(
ایستابی و کاربرد خاکپوش برگ خرما مورد بررسی قرار 

نتایج این پژوهش نشان داد که در حضور سطح . داد
ایستابی کم عمق، شوري خاك داراي پوشش کاهش یافت 

ژائو و . هاي خرما شدو خاکپوش سبب بهبود رشد نهال
ی به بررسی اثر استفاده از در تحقیق) 2014(همکاران 

اي از بقایا در عمق بقایاي ذرت در سطح خاك و دفن الیه
سانتیمتري همراه با پوشش سطح خاك با بقایا بر  40

تجمع نمک در خاك و عملکرد آفتابگردان نسبت به عدم 
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نتایج این تحقیق نشان داد که . استفاده از بقایا پرداختند
ح و عمق سبب کاهش ترکیب استفاده از بقایا در سط

و ) سانتیمتري 0-20(چشمگیر نمک در الیه سطحی 
سانتیمتري شد و بیشترین تأثیر  20-40انتقال نمک به الیه 

البته این امر در . را در افزایش عملکرد آفتابگردان داشت
مدیریت استفاده از بقایا به صورت سطحی نیز با شدتی 

فاده از بقایاي در پژوهشی دیگر تأثیر است. کمتر صادق بود
گندم به عنوان خاکپوش در ترکیب با سه سطح شوري آب 
آبیاري بر عملکرد پنبه و تجمع نمک در خاك توسط 

در سه سال زراعی مورد ) 2010(بزبردو و همکاران 
نتایج این تحقیقات نشان داد که تجمع . گرفتبررسی قرار

دار هاي خاکپوشسانتیمتري در تیمار 0-15نمک در الیه 
داري کاهش پیدا کرد اما این تغییرات در الیه طور معنیبه

سانتیمتري بسیار جزئی بود و تنها در سال سوم  90-0
درصد در الیه مذکور نسبت به عدم  15کاهشی حدود 

  .استفاده از بقایا ایجاد شد
لذا محققین مذکور اظهار داشتند که اثرات  

-ك بهمدت خاکپوش در مدیریت شوري خاسودمند کوتاه

شود و چند سالی طور عمده به الیه سطحی محدود می
تر نیز منتقل کشد تا این آثار مثبت به اعماق پایینطول می

در این تحقیق کاهش تلفات تبخیر از خاك، . شود
نگهداشت بهتر رطوبت و شوري کمتر از دالیل افزایش 

پانگ و . شددار برشمردههاي خاکپوشعملکرد در تیمار
در زمینه بررسی تأثیر مقادیر مختلف ) 2010(همکاران 

بقایاي گندم بر توزیع عمودي نمک در خاك در شرایط 
آبیاري با آب شور اثبات کردند که بقایاي گندم بر توزیع 

اي که متوسط گونهعمودي نمک در خاك تأثیر گذاشت به
هاي هاي داراي خاکپوش در عمقغلظت نمک در تیمار

 0/14، 2/10ترتیب انتیمتري بهس 0-100و  40-20، 20-0
. هاي بدون خاکپوش استدرصد کمتر از تیمار 8/1و 

در پژوهشی گزارش کردند که ) 1394(بابازاده و همکاران 
آبیاري، با جلوگیري استفاده از خاکپوش کاه در شرایط کم

. از تبخیر آب از سطح خاك مانع از افت عملکرد شد
 تأثیر در ارزیابی) 2011(نتایج تحقیقات سینگ و همکاران 

 اراضی در گندم آب بیالن اجزاي بر برنج کلش و کاه
 کلش و کاه خاکپوش کاربرد که داد نشان پنجاب دانشگاه

 کاهش اما شد، سطحی تبخیر کاهش سبب اگرچه برنج،
 ذخیره آب که چرا نداشت، پی در را گندم تعرق - تبخیر
 تبخیرفرض مجموع  با گردید و تعرق افزایش صرف شده

هاي طبق یافته. یافت افزایش گندم عملکرد ثابت، تعرق و
اختالط بقایا با خاك نیز سبب ) 2013(ژائو وهمکاران 

ارتقاي آبشویی و کنترل تجمع نمک در منطقه ریشه، 
خاك، کاهش چگالی خاك و همچنین بهبود  pHکاهش 

در ) 1394(خانی و آذرنیا صفی. شودعملکرد گیاه می
بررسی اثر اختالط مقادیر مختلف بقایاي گندم تحقیقی به 

با خاك، سوزاندن بقایا و عدم استفاده از بقایا در ترکیب با 
در . مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد ذرت پرداختند

هاي اختالط بقایا این پژوهش افزایش عملکرد در مدیریت
  .شدناشی از کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاك برشمرده

رسد نظر مینتایج تحقیقات مذکور بهباتوجه به 
هاي استفاده از بقایاي گیاهی بتواند از جمله راهکار

هاي شور در مناسب جهت تسهیل شرایط استفاده از آب
از آنجا که عمده تحقیقات انجام شده در . جهان باشد

هاي مختلف استان خوزستان در زمینه اعمال مدیریت
نین با توجه به اهمیت است و همچآبیاري با آب شور بوده

کشت ذرت در استان و کاهش کمییت و کیفیت منابع آب 
هاي هایی که موجب استفاده از آبمنطقه، ارائه راهکار

نامتعارف و کاهش خسارات ناشی از آن شوند، از 
در زمینه استفاده . باشدهاي تحقیقاتی در منطقه میاولویت
ي در هاي شور براي کشت ذرت تحقیقات زیاداز آب

به بررسی ) 1386(دهقان و نادري . استان انجام شده است
آثار شوري آب آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد 

در این تحقیق شوري . اي پرداختندهاي ذرت دانههیبرید
 هشتو  شش، چهار، دوآب آبیاري در چهار سطح شامل 

نتایج این . زیمنس بر متر مورد بررسی قرار گرفتدسی
 چهاران داد که افزایش شوري آب آبیاري به آزمایش نش

دار زیمنس بر متر و باالتر از آن، باعث کاهش معنیدسی
این محققین در بررسی امکان آبیاري با . عملکرد شد
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زیمنس بر متر در مراحل مختلف رشد دسی هشتشوري 
گزارش دادند که انجام آبیاري با آب شور در مرحله پر 

دیگر به میزان کمتري عملکرد  شدن دانه نسبت به مراحل
نیز در ) 1393(هاي نصرالهی یافته. ذرت را کاهش داد

 6و  5، 4، 5/2هایی با شوري بررسی امکان استفاده از آب
زیمنس بر متر در کشت ذرت نشان داد که در دسی

هاي صحیح آبیاري با آب کارگیري مدیریتصورت به
زیمنس بر دسی ششهایی با شوري توان از آبشور می

مند شد بدون آن که عملکرد دچار متر در کشت ذرت بهره
از اینرو، در این تحقیق نیز تأثیر . داري شودکاهش معنی
هاي مختلف استفاده از بقایاي گندم تحت کاربرد روش

هاي مذکور مورد هایی با شوريشرایط استفاده از آب
  . مطالعه قرار گرفت

  
  هامواد و روش

 دواین پژوهش در مزرعه آزمایشی شماره 
. دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد

 18’شرقی،  048 39’موقعیت جغرافیایی محل مورد نظر 
گیاه . متر است 17شمالی و ارتفاع آن از سطح دریا  031

تحقیق . بود) رقم مبین(اي بهاره مورد مطالعه ذرت دانه
آزمایشات فاکتوریل و در قالب طرح  حاضر با استفاده از

. هاي کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردیدبلوك
عوامل مورد بررسی شامل سه راهکار مدیریتی استفاده از 

بدون استفاده از : M1: بقایاي گندم بود که عبارتند از
استفاده از بقایاي گیاهی در سطح :  M2بقایاي گیاهی،

مخلوط کردن بقایاي :  M3خاك به عنوان خاکپوش و
سانتیمتري که در  30گیاهی با الیه سطحی خاك تا عمق 

شوري آب : S1سه سطح شوري آب آبیاري شامل
زیمنس بر متر، دسی دورودخانه کارون با متوسط شوري 

S2 : زیمنس بر متر و دسی 5/4شوريS3 : هفتشوري 
براي انجام این آزمایش از . زیمنس بر متر اعمال شددسی

متر و  8/0دار به قطر عدد الیسیمتر پلی اتیلنی زهکش 30
متر استفاده شد که در سه ردیف به موازات هم  2/1ارتفاع 

 سهعدد به کشت ذرت و  27از این تعداد . قرار داشتند

اختصاص ) جهت تعیین نیازآبی مرجع(عدد نیز به چمن 
ها و قبل از شروع پس از پر کردن الیسیمتر. داده شد

مقدار . دت چهارده روز آبشویی صورت گرفتکشت به م
-دسی 40تا  25ها از شوري زهاب خروجی از الیسیمتر

زیمنس بر متر در ابتداي آبشویی آغاز و در پایان در 
پیش از . زیمنس بر متر ثابت شددسی پنجتا  سهشوري 

کشت جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك 
تصادفی انتخاب و از  مورد آزمایش، سه الیسیمتر به طور

برداري سانتیمتري نمونه 60-90و  30-60، 0-30اعماق 
. خواص فیزیکی و شیمیایی تعیین گردیدانجام و برخی 

همچنین جهت پایش شوري نیمرخ خاك طی فصل رشد 
ها و از اعماق برداري در سه مرحله در تمام الیسیمترنمونه
  . الذکر انجام شدفوق

استقرار محصول یعنی درست مرحله اول پس از 
، مرحله )پنج برگی ذرت(قبل از اولین آبیاري با آب شور 

و مرحله سوم بالفاصله ) ظهور نسل(دوم پس از گلدهی 
براساس نتایج آزمون . بعد از برداشت محصول انجام شد

میزان هاي خاك پس از آبشویی، خاك با استفاده از نمونه
هاي این ترتیب که از کودبه . کود مورد نیاز تعیین گردید

کیلوگرم  100(گرم  نجپفسفر و پتاسیم هر کدام به میزان 
و از کود نیتروژن نیز در قالب کود اوره به ) در هکتار

بالفاصله پس (کیلوگرم در هکتار در سه مرحله  360میزان 
به خاك ) برگی و آغاز گلدهی ذرت ششتا  پنجاز کشت، 
کشت ذرت با  1393 اسفند ماه 13در تاریخ . اضافه شد

انجام شد ) 1393نصرالهی، (هزار بوته در هکتار  80تراکم 
روز عملیات  103پس از  1394خرداد  25و در تاریخ 

اي ضمنا جهت کاهش اثر واحه. برداشت صورت گرفت
هاي باریک ها کشت به صورت نواردر اطراف الیسیمتر

  .نیز اجرا گردید
نیاز در  به منظور تأمین بقایاي گیاهی مورد

مدتی قبل از انجام طرح از ، M3و  M2هاي مدیریت
-هاي گندم جمعمزارع دانشگاه به مقدار مورد نیاز بوته

آوري گردید و پس از خشک کردن در آون و خرد کردن، 
هاي مختلف استفاده نیاز وزن و در الیسیمتربه مقدار مورد
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آنگر و (تن در هکتار  12مقدار  M2در تیمار . شد
از بقایاي گندم ) 2010، جردن و همکاران،1978ران، همکا

همین مقدار با الیه   M3در سطح خاك پخش و در تیمار
شوري . سانتیمتري مخلوط شد 30سطحی خاك تا عمق 

S1  موجود بود ولی ) آب رودخانه(به صورت طبیعی
-به صورت مصنوعی با اضافه S3و  S2سطوح شوري 

مختلف از جمله هاي کردن مقادیر مشخصی از نمک
کلرید سدیم، کلرید کلسیم و منیزیم به آب رودخانه 

هاي فوق نمک. کارون در مخازن جداگانه تهیه گردید
آب SAR و  Ca/Mgالذکر به نسبتی اضافه شد که مقادیر 
نصرالهی، (باشد  )S1(حاصله مشابه با آب رودخانه کارون 

بیاري ، آ)پنج برگی(ضمنا تا مرحله استقرار گیاه ). 1393
ها با آب رودخانه کارون انجام شد و پس از این تمام تیمار

  .هاي شوري اعمال گردیدمرحله، تیمار
همانطور که قبال نیز ذکر شد در این تحقیق از 

هاي جداگانه جهت تعیین دقیق کشت چمن در الیسیمتر
ها مدتی قبل این الیسیمتر. آبی گیاه مرجع استفاده شدنیاز

سانتیمتري  10شده و به ارتفاع حدود  از کشت ذرت سبز
تعرق گیاه چمن معرف  -در این حالت تبخیر . رسیدند
با داشتن ضریب . است )ETo(تعرق پتانسیل  -تبخیر 

تعرق  - توان تبخیر گیاهی ذرت در هر مرحله از رشد می
لذا مقادیر . را از رابطه زیر محاسبه کرد )ETc(گیاه 

 56د از نشریه فائو ضریب گیاهی در مراحل مختلف رش
هاي هواشناسی منطقه تعدیل استخراج و با نوجه به داده

  .شده و مورد استفاده قرار گرفتند
ETc = Kc × ETo                                  )1(         

تعرق پتانسیل  -تبخیر : ETo، 1در رابطه 
نظر تعرق گیاه مورد -تبخیر : ETc، )میلیمتر در روز(
می ) بدون بعد(ضریب گیاهی : Kcو ) میلیمتر در روز(

گیاه چمن هر دو روز یکبار آبیاري شد تا گیاه دچار .باشد
در نهایت با در نظر . کمترین تنش و کمبود آبی نگردد

با کمک روش ارائه شده توسط (گرفتن مقدار باران موثر 

، نیاز خالص آبیاري از )2سازمان حفاظت خاك آمریکا
  .محاسبه شد) 1383علیزاده، ) (2( رابطه

 )2   (                             IRreq = ETc – Peff   
نیاز خالص آب آبیاري : IRreqدر رابطه فوق، 

تعرق گیاه  - تبخیر : ETc، )میلیمتر در دور آبیاري(
میلیمتر در (باران موثر : Peffو ) میلیمتر در دور آبیاري(

هایی که در هنگام وجه به سوراخبات. باشدمی) دور آبیاري
ها ایجاد و موجب از دست آبیاري در سطح خاك الیسیمتر

رفتن بخشی از آب مورد نیاز گیاه به صورت تلفات عمقی 
درصد آب  10تا  5شد، لذا جهت اطمینان بیشتر حدود می

طور کامل آبی گیاه بهها داده شد تا نیازاضافی به الیسیمتر
ی نیز از طریق زهکش خارج شده و آب اضاف. تأمین شود

آورري زهاب در خروجی در مخازنی که به منظور جمع
ضمنا جزء آبشویی در محاسبه . آوري شدقرار داشت جمع

عمق آبیاري لحاظ نشد تا احتمال تأثیر بقایاي گیاهی در 
دور آبیاري در این . آبشویی خاك مشخص و بررسی شود
و سپس متناسب با  تحقیق در ابتداي کشت دو روزه بوده

تکمیل مرحله ابتدایی رشد تا زمان استقرار کامل گیاه 
به صورت پلکانی به هفت روز افزایش ) مرحله پنج برگی(

 گیاه واقعی تعرق - تبخیر مقدار). 1390کریمی، (یافت 
)ETa (رطوبت بیالن رابطه از از استفاده با تیمار هر در 

  ):1998 همکاران، و آلن( گردید محاسبه زیر شرح به
SCRDPROPIETa                         )3(  

:  P،)میلیمتر( آبیاري آب مقدار :Iرابطه؛  این در
، )میلیمتر( سطحی رواناب: RO ،)میلیمتر( بارندگی مقدار
DP :میلیمتر( عمقی نفوذ(، CR :از صعودي آب حجم 
 در خاك رطوبت تغییرات:  S∆و) میلیمتر( زیرزمینی آب

 این اینکه به نظر. باشدمی) میلیمتر( رشد دوره طول
 گردید، اجرا الیسیمتر شده کنترل محیط در پژوهش
 با برابر زیرزمینی آب از صعودي آب و سطحی رواناب

 منطقه، هواشناسی ایستگاه از بارندگی مقادیر. است صفر
 زهاب، خروج توقف و آبیاري هر از پس. گردید دریافت

 در شده تعبیه مخازن در شده آوريجمع آب حجم

                                                        
2 . SCS 
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 باشد،می زهاب حجم معادل که هاالیسیمتر خروجی
 نیز خاك رطوبتی تغییرات تعیین منظور به. شد گیرياندازه

 مختلف اعماق از ذرت برداشت از پس و کشت از قبل
 خاك رطوبت تفاضل. شد بردارينمونه هاالیسیمتر کلیه

 ترتیب این به. باشدمی S∆ بیانگر فصل انتهاي و ابتدا در
 گیاه واقعی تعرق - تبخیر همان یا باال معادله مجهول تنها

(ETa) است ذکر به الزم. شد برآورد مختلف هايتیمار در 
 با گردید محاسبه 3 رابطه از نیز چمن تعرق – تبخیر که

 کوچک و چمن آبیاري کوتاه دور دلیل به که تفاوت این
 صرفنظر آن گیرياندازه از عوامل سایر به نسبت S∆ بودن

 خروجی، زهاب و بارندگی آبیاري، آب حجم داشتن با و
پس از رسیدگی  .آمد دستبه چمن تعرق – تبخیر

گیري صفات اندازه) روز پس از کشت 103(فیزیولوژیکی 
مورد بررسی شامل طول بالل، وزن هزار دانه، ارتفاع 

درصد،  14نهایی بوته ذرت، عملکرد دانه با رطوبت 

عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت با برداشت 
ها توسط در پایان، داده. ها انجام شدمحصول از الیسیمتر

ها به روش آزمون تحلیل و میانگین MstatCنرم افزار 
  .اي دانکن مقایسه شدندهچند دامن

  
  نتایج و بحث

  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و آب
مشخصات فیزیکی و شیمیایی ) 1(در جدول 

در این آزمایش ارتفاع . ها ارائه شده استخاك الیسیمتر
ها برابر با تیمار شاهد بوده و در آبیاري براي همه تیمار

به میزان مجموع در طول فصل کشت، آبیاري در هر تیمار 
نیز خصوصیات ) 2(در جدول  .میلیمتر انجام شد 9/671

  .هاي مختلف آب آبیاري ارائه شده استکیفی تیمار

  
  ها بعد از آبشویی و قبل از کشت ذرتمشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك الیسیمتر - 1جدول 

  عمق
)cm(  مخصوص ظاهري جرم   بافت خاك  

(gr/cm3) 
 کربن آلی

   هدایت الکتریکی
)dS/m(   pH 

رطوبت حجمی 
(%) ظرفیت زراعی  

رطوبت حجمی 
(%)نقطه پژمردگی   

  18  34  75/7  5/3  411/0  33/1  سیلتیلومی  30-0

  18  34  4/8  8/3  213/0  50/1  سیلتیلومی  60-30

  18  34  21/8  1/4  198/0  60/1  سیلتیلومی  90-60

 
هاي مختلف آب آبیاري قبل از هر نوبت آبیاريمقادیر متوسط خصوصیات کیفی تیمار - 2 جدول  

 سطوح شوري
SO4

- Cl- Hco3
- K+ Na+ Mg2+ Ca2+ pH EC(dS/m) 

   (meq/l)    
S1 81/9  57/13  43/3  09/0  12/14  98/3  15/8  4/7  0/2  

S2 48/9  13/39  31/3  12/0  87/22  75/9  96/17  3/7   5/4  

S3  2/16  6/55  85/3  13/0  15/30  60/14  43/29  5/7  0/7  

  
  بررسی تغییرات شوري در خاك در طول فصل

توزیع شوري در اعماق ) 3(تا ) 1(هاي شکل
مختلف خاك را براي سطوح مختلف شوري و مدیریت 

طور که در همان. دهدزراعی طی فصل رشد نشان می
  شود در ماه اول شوري خاك در الیه مشاهده می) 1(شکل 

  
است، این روند کاهشی داشته) سانتیمتري 0-30(سطحی 

هاي امر احتماال به دلیل عمق زیاد آب کاربردي در آبیاري
آبی، گرماي با ادامه رشد گیاه، افزایش نیاز. باشدابتدایی می

هوا و شدت تبخیر، به مرور تجمع نمک در الیه سطحی 
ا افزایش شوري آب آبیاري این امر با ب. رخ داده است
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قسمت ب و ) 1(شکل (است شدت بیشتري انجام شده
ترتیب طی دوره رشد بیشترین شوري در الیه اول به). ج

و کمترین مقادیر  M3سپس در مدیریت ، M1در مدیریت 
-60(این امر در الیه دوم . مشاهده شد M2در مدیریت 

به این )). 2(شکل ( باشدکامال برعکس می) سانتیمتري 30
هایی که از بقایاي گندم ترتیب که غلظت نمک در تیمار

این . استفاده شده، بیشتر است) طور سطحیخصوصا به(
شود اما با این تفاوت که روند در الیه سوم نیز مشاهده می

ها بسیار به هم نزدیک سانتیمتري شوري 60-90در عمق 
  )). 3(شکل(ها بسیار کم است بوده و تفاوت

طور کلی هرچه از الیه سطحی به سمت به
تر می رویم، افزایش شوري در طول فصل هاي پایینعمق

-به. شودها کمتر میرشد و همچنین فاصله بین منحنی

سانتیمتري شوري با شیب تند  0-30طوري که در عمق 
هاي هر سه افزایش یافته و حداکثر فاصله بین منحنی

سانتیمتري روند  60-90ر الیه مدیریت بر قرار است اما د
افزایش شوري بسیار مالیم و از لحاظ غلظت نمک تفاوت 

بررسی مقادیر . هاي مختلف نیستچندانی بین مدیریت
 M2هاي مدیریتدهد که شوري در پایان فصل نشان می

ترتیب به به شوريطور متوسط سبب کاهش به M3و 
-به شوري درصد در الیه اول، افزایش 8/7و  1/16میزان 

درصد در الیه دوم و در الیه  2/11و  2/20ترتیب حدود 
. انددرصد را سبب شده 0/4و  0/8سوم افزایشی حدود 

توان اظهار داشت که در شرایط مشابه با تحقیق لذا می
حاضر، استفاده از بقایاي گیاهی سبب کاهش تجمع نمک 

-تر شدهدر الیه سطحی و آبشویی امالح به اعماق پایین

است که در این میان تأثیر استفاده از بقایاي گندم به 
. تر استصورت خاکپوش نسبت به اختالط بسیار شدید

، )2014و  2013(هاي ژائو و همکاراناین نتیجه با یافته
مطابقت ) 1390(و تیشه زن ) 2010(بزبردو و همکاران 

   .دارد
  

  تعرق و صفات گیاهی -تبخیر
هاي ر تیمارتعرق د -نتایج محاسبه تبخیر

گیري اندازه. ارائه شده است) 3(مختلف در جدول 
تغییرات رطوبت در هر تیمار در پایان فصل نشان داد که 
کاربرد بقایاي گیاهی در هر سطح شوري، سبب افزایش 
ذخیره رطوبتی خاك شده و این امر در سطوح شوري 

نتایج تجزیه . گرددباالتر با شدت بیشتري مشاهده می
تعرق، عملکرد و اجزاي آن نیز در  -براي تبخیرواریانس 
ها نشان داد که اثر بررسی. ارائه شده است) 4(جدول 

شوري، مدیریت زراعی و اثر متقابل آنها در سطح احتمال 
براي صفات . دار شدتعرق معنی -یک درصد بر تبخیر 

گیاهی نیز اثر شوري آب آبیاري براي همه در سطح یک 
مدیریت بقایاي گیاهی نیز بر عملکرد . شدداردرصد معنی

دانه، عملکرد بیولوژیکی، طول بالل، وزن هزار دانه و 
شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد و بر ارتفاع 

این . داري داشتگیاه در سطح احتمال پنج درصد اثر معنی
در حالی است که اثر متقایل شوري و مدیریت زراعی تنها 

دار بیولوژیکی و طول بالل معنیبر عملکرد دانه، عملکرد 
در ادامه به بررسی اثر . دار نبودشد و بر سایر صفات معنی

اي تعرق و صفات ذرت دانه - عوامل مختلف بر تبخیر
  .پرداخته شد
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  جب الف
  سانتیمتري  0-30روند تغییرات شوري خاك در عمق  - 1شکل 

  )dS/m 7شوري آب آبیاري . و ج dS/m 5/4شوري آب آبیاري . ، بdS/m 2میانگین شوري آب آبیاري . الف(
  

 ج ب  الف
  سانتیمتري  30-60روند تغییرات شوري خاك در عمق  - 2شکل 

  )dS/m 7شوري آب آبیاري . و ج dS/m 5/4شوري آب آبیاري . ، بdS/m 2میانگین شوري آب آبیاري . الف(
  

  ج ب  الف
  سانتیمتري  60-90روند تغییرات شوري خاك در عمق  - 3شکل 

  .)dS/m 7شوري آب آبیاري . و ج dS/m 5/4شوري آب آبیاري . ، بdS/m 2میانگین شوري آب آبیاري . الف(
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  هاي مختلفتعرق در تیمار -تبخیرگیري اجزاي بیالن آب و محاسبه اندازه -3جدول
M3S3 M2S3 M1S3 M3S2 M2S2 M1S2 M3S1 M2S1 M1S1 تیمار 

 )mm( آب آبیاري 672 672 672 672 672 672 672 672 672

  )mm( بارندگی 45 45 45 45 45 45 45 45 45

 )mm( زهاب 144 194 152 215 239 219 268 294 273

 )mm( تغییرات رطوبت 35 42 38 39 45 40 48 56 50

 )mm( تعرق - تبخیر 537 481 527 463 433 457 402 367 395

  
 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی  -4جدول

  
  منابع 

  تغییرات

  
درجه 
  آزادي

      میانگین مربعات        

  عملکرد   تعرق - تبخیر
  دانه

عملکرد 
  بیولوژیکی 

  ارتفاع
  بوته

  وزن 
  هزار دانه

  طول 
  بالل

شاخص 
  برداشت

 ns253/6 ns014/0  ns003/0  ns647/4 ns 308/37 ns 008/0 ns 210/2  2  تکرار
  105/45**  810/397**  355/21587**  729/3181**  097/161**  719/30** 705/36691**  2  شوري

  825/8**  640/3**  689/354**  245/105*  854/0**  469/0** 044/4093**  2  مدیریت بقایا
  ns 871/12  ns 718/59  **935/0  ns 666/1  162/0**  101/0** 464/163**  4  مدیریت * شوري

  354/1  157/0  681/42  952/19  014/0  010/0  232/21  16  خطا
ns ،** درصد پنجو یک داري و معنی دار در سطح به ترتیب غیرمعنی* و.  

  
مقایسه میانگین اثر شوري براي صفات مختلف  -5جدول  

  تعرق - تبخیر  تیمار
)mm(  

  عملکرد دانه
)ton/ha(  

عملکرد بیولوژیکی 
)ton/ha(  

  ارتفاع
)cm(  

  وزن هزار دانه
)gr(  

  طول بالل
)cm(  

شاخص برداشت 
)% (  

S1 a 0/515  a 307/6  a 580/15  a 6/150  a 8/228  a 0/25  a 48/40  
S2  b0/451  b830/4  b880/11  b2/143  b7/206  b1/21  b71/40  
S3  C0/387  c623/2  c140/7  c0/115  c1/135  c0/12  c72/36  

  .دار ندارنددرصد اختالف معنی یکهاي داراي یک حرف مشترك، برپایه آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین*
  

  بررسی اثر شوري 
 در تعرق -تبخیر ، مقادیر)5(مطابق با جدول 

هاي آماري مجزا قرار در کالس مختلف شوري سطوح
 شد، تعرق -تبخیر شوري سبب کاهش افزایش و داشتند

 0/387 به S1 شوري در میلیمتر 0/515 از که طوري به
 درصد 8/24 معادل این که رسید S3 شوري در میلیمتر
مطابق با نتایج بخش . باشدمی تعرق - تبخیر کاهش

تغییرات شوري در خاك، با افزایش شوري آبیاري، روند 
گرفت که این امر افزایش غلظت امالح در خاك شدت 

 آب جذب قابلیت کاهش سبب افزایش فشار اسمزي،
 - تبخیر نهایتا کاهش و هاگیاه، بسته شدن روزنه توسط
  . گرددمی تعرق

مقایسه آماري میانگین صفات عملکرد بین سه سطح 
شوري بیانگر آن است که تنش شوري موحب کاهش 

دار کلیه صفات شده و آنها را در سه کالس متفاوت معنی
حداکثر مقادیر عملکرد دانه و عملکرد . قرار داده است

و  307/6ترتیب به میزان و به S1بیولوژیکی در شوري 
-به S3تن در هکتار و حداقل آنها در شوري  580/15

دست تن در هکتار به 140/7و  580/15ترتیب به میزان 
زان کاهش عملکرد دانه و عملکرد از اینرو می. آمد

بیولوژیکی به ازاي هر واحد افزایش شوري آب آبیاري 
به نظر . درصد تعیین شد 8/10و  7/11ترتیب حدود به

وزن خشک اندام هوایی رسد در شرایط تنش شوري می
هم از طریق کاهش میزان رشد رویشی و هم از طریق 
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ی و وزن کاهش رشد رویش. یابدکاهش فتوسنتز کاهش می
ي ها در شرایط شوربه دلیل کاهش آماس سلول نیز خشک

). 1393نصرالهی، ( هاي اسمزي استمتأثر از فرآیندو 
براي نیز باال رفتن مصرف انرژي در گیاه عالوه بر این، 

، یکی دیگر از دالیل کاهش سازش و مقابله با تنش شوري
  . باشدمیرشد و عملکرد گیاه 

دار عملکرد نیز معنی اثر تنش شوري بر اجزاي
ارتفاع  S3به  S1طوري که با افزایش شوري از شد به

و  9/40، 6/23گیاه، وزن هزار دانه و طول بالل به ترتیب 
شاخص برداشت نیز که از . درصد کاهش یافت 0/52

آید دست مینسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیکی به
صد کاهش در 3/9با  S1درصد در شوري  48/40از میزان 

نتایج تحقیقات . رسید S3درصد در شوري  72/36به 
-نیز نشان داد که تنش شوري اثر معنی) 1393(نصرالهی 

رسد این به نظر می. داري بر عملکرد و اجزاي آن داشت
گیري شوري خاك امر بر اساس نتایج حاصل از اندازه

ناشی از افزایش غلظت امالح و پتانسل ) 3تا  1هاي شکل(
در اثر آبیاري با آب شور است که سبب کاهش  اسمزي

جذب آب توسط گیاه شده و عملکرد و اجزاي آن را 
  . کاهش داده است

  
  هاي مختلف استفاده از بقایاي گندمبررسی اثر مدیریت

تعرق، عملکرد و  -مقایسه مقادیر میانگین تبخیر
بقایاي گندم در جدول  هاي مختلفاجزاي آن در مدیریت

بر اساس مقادیر مندرج در . داده شده استنشان ) 6(
 دارمعنی کاهش سبب جدول مذکور، کاربرد بقایاي گیاهی

 467( تعرق - تبخیر میزان بیشترین. شد تعرق - تبخیر
 427( آن میزان کمترین و M1 مدیریت در) میلیمتر
-به M2 مدیریت در درصد 6/8 حدود کاهشی با) میلیمتر

 6/1 حدود کاهشی موجب نیز M3 مدیریت. آمد دست
کاربرد بقایا با پوشش . شد M1 مدیریت به نسبت درصد

 کاهش سبب خاك، و هوا بین مانع ایجاد و سطح خاك
 زنتیشه تحقیقات در. گردید خاك از تبخیر تلفات

 سبب پوشخاك عنوان به خرما برگ کاربرد نیز) 1390(
  .گردید تعرق – تبخیر دارمعنی کاهش

، براي عملکرد دانه، )6(مطابق با نتایج جدول 
، به M3و M1 هاي نسبت به مدیریت M2در مدیریت 

-درصد مشاهده می 2/4و  4/10ترتیب افزایشی حدود 

، عملکرد را M1نیز نسبت به مدیریت  M3مدیریت . شود
حداکثر عملکرد بیولوژیکی . درصد افزایش داد 0/6حدود 

و حداقل آن  M2در مدیریت تن در هکتار  8/11به میزان 
به میزان  M1درصد در مدیریت  4/5با کاهشی حدود 

نیز افزایشی  M3مدیریت . دست آمدتن در هکتار به 2/11
درصد نسبت به مدیریت عدم استفاده از بقایا  7/3حدود 

)M1(که کاربرد بقایاي گیاهی به صورت در حالی. ، داشت
ارتفاع گیاه ) درصد 0/5(دار خاکپوش سبب افزایش معنی

 5/3(شد، اختالط آنها اگرچه سبب افزایش ارتفاع گیاه 
بیشترین میزان . دار نبودشد اما این افزایش معنی) درصد

و کمترین  M2در مدیریت ) گرم 7/195(وزن هزار دانه 
در ) درصد 7/6(دار با کاهشی معنی) گرم 4/183(آن 

  . دست آمدبه M1 مدیریت
-مدیریت در مربوطه مقادیر ،بالل نیز طول براي

 9/3 و 8/6 حدود افزایشی با ترتیب به M3 و M2 هاي
. دارند قرار M1 به نسبت مجزا آماري سطح یک در درصد

اثر مثبت کاربرد بقایاي گیاهی بر شاخص برداشت نیز 
 M2هاي طوري که افزایش ناشی از مدیریتمشهود شد به

مطابق . آمددست درصد به 3/2و  2/5به ترتیب M3 و 
شود که براي همه صفات، کاربرد بانتایج فوق، مشاهده می

بقایاي گندم خصوصا به طور سطحی سبب افزایش 
پذیري مثبت عملکرد و تأثیر. شودعملکرد و اجزاي آن می

خانی و هاي صفیاجزاي آن در اثر کاربرد بقایا با بررسی
. ت داردمطابق) 1394(و بابازاده و همکاران ) 1394(آذرنیا 

دار عملکرد در یکی از مهمترین دالیل افزایش معنی
، احتماال تأثیر بقایا بر کاهش M3و  M2هاي مدیریت

تعرق و افزایش نگهداشت رطوبت در خاك  -تبخیر
باشد که بر توزیع شوري خاك طی فصل می) 3جدول (

رشد مؤثر بوده و سبب کاهش چشمگیر شوري الیه 
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از آنجا که . شودمی M2سطحی خصوصا در مدیریت 
بیشترین ) 10، 20، 30، 40(براساس الگوي توزیع ریشه 

گیرد، از اینرو مدیریت جذب از الیه سطحی صورت می

M2  با کاهش تجمع نمک سطحی، مسلما سبب تسهیل
جذب آب در هر سطح شوري و افزایش عملکرد شده 

  . است
 مقایسه میانگین اثر مدیریت براي صفات مختلف  -6جدول

  تیمار
  تعرق - تبخیر

)mm(  
  عملکرددانه

)ton/ha(  
عملکرد بیولوژیکی 

)ton/ha(  
  *ارتفاع گیاه

)cm(  
  وزن هزار دانه

)gr(  
  طول بالل

)cm(  
شاخص 

  (%) برداشت

M1 a 1/467 c 353/4  c 200/11  b5/132  b4/183  b7/18  b3/38  
M2  c 0/427 a807/4  a800/11  a2/139  a7/195  a0/20  a3/40  
M3 b 6/459 b613/4  b610/11  ab 2/137  ab 6/191  a 4/19  ab 2/39  

دار ندارند اما در مورد ارتفاع گیاه مطلب فوق در درصد اختالف معنی یکهاي داراي یک حرف مشترك، برپایه آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین*
  .درصد صادق می باشد پنجسطح احتمال 

  
هاي مختلف استفاده بررسی اثر متقابل شوري و مدیریت

  از بقایاي گندم
ها به روش نتایج مقایسه میانگین) 7(در جدول 

مقایسه میانگین مقادیر  .آزمون دانکن ارائه شده است
 مدیریت شوري، سطح هر در که داد نشان تعرق -تبخیر
M3 و M1 مدیریت اما داشته قرار آماري کالس یک در 
M2 روش دو به نسبت دارمعنی اختالفی ایجاد سبب 
-به M3 و M2 هايمدیریت ،S1 شوري در. شد دیگر

 تعرق - تبخیر درصدي 9/1 و 4/10 کاهش سبب ترتیب
 2/1 و 4/6 ترتیب بهبه S2 شوري در مقادیر این. شدند
 درصد 7/1 و 7/8 ترتیب بهبه S3 شوري در و درصد

 در تعرق - تبخیر تغییرات حداکثر لذا. کاهش یافتند
 نظر به. شد مشاهده S2 شوري در آن حداقل و S1 شوري

 تبخیر افت تعدیل باعث گیاهی بقایاي از استفاده رسد¬می
 با مطابق. است گردیده شوري شرایط در تعرق -

 تواندمی امر این) 2011( همکاران و سینگ هاي¬یافته
 افزایش و تبخیر تلفات کاهش در خاکپوش تأثیر از ناشی
 خصوصا گیاهی بقایاي کاربرد دیگر عبارت به. باشد تعرق

 را تعرق و جذب امکان تبخیر، کاهش با سطحی طوربه
 و داده افزایش S2 شوري با آبیاري هايتیمار در خصوصا

تعرق را در اثر آبیاري با آب شور  – تبخیر کاهش میزان
باالي امالح در هر سه مدیریت در  غلظت .کرده استکم 

) دسی زیمنس بر متر S3 )8/8-7 شوري با آبیاري شرایط
 زیاد شود قدري به خاك که فشار اسمزي در شده موجب

 خاکپوش، کاربرد اثر کاهش تلفات تبخیر در وجود با که
 و داشته کمتري تغییر گیاه براي تعرق و آب جذب شرایط
 -تبخیر در بیشتري کاهش S2 شوري با آبیاري به نسبت
 شوري سطوح در که آنجا از همچنین .شود مشاهده تعرق

S2 و S3 به نسبت باالتري بسیار شوري تنش با گیاه 
 براي گیاه تمایل لذا است، روبرو) شاهد( S1 شوري سطح

 از اینرو. است ترشدید بسیار آنها در نیز آب جذب
کاربرد بقایاي  اثر در گیاه تعرق -تبخیر در کاهش بیشترین

   .شد مشاهده S1 شوري سطح در گندم
تغییرات مقادیر عملکرد  6تا  4هاي در شکل

دانه، عملکرد بیولوژیکی و طول بالل در سطوح شوري و 
همانطور که مشاهده . مدیریتی مختلف ارائه شده است

هاي مورد بررسی تغییرات پارامتر S1شود در شوري می
 S2تغییرات بیشتر شده و در شوري  S3ناچیز، در شوري 

به طوري که بیشترین افزایش . به حداکثر رسیده است
براي عملکرد دانه  M3و  M2هاي ناشی از مدیریت

 1/6و  6/9(، عملکرد بیولوژیکی )درصد 3/9و  5/19(
نسبت به عدم ) درصد 6/6و  6/12(و طول بالل ) درصد

طبق نتایج . دست آمدبه S2از بقایا در در شوري  استفاده
از ، S1گیري شوري در پایان فصل، در سطح شوري اندازه

هاي مختلف لحاظ شوري سطحی خاك بین مدیریت
تفاوت چندانی نیست، با توجه به بیشترین جذب آب از 

تعرق و نهایتا  -این الیه، تفاوت چندانی از لحاظ تبخیر
 S1ي مختلف در شوري سطح هاعملکرد بین مدیریت
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تفاوت غلظت نمک در  S2در شوري سطح . وجود ندارد
الیه سطحی نسبت به عدم استفاده از بقایا بیشتر شده و در 

-همین امر سبب می. رسدبه بیشترین حد می S3شوري 

هاي تفاوت تنش S3و  S2گردد تا در سطوح شوري 
 S1هاي مختلف نسبت به شوري اعمال شده در مدیریت

در . دار گرددها معنیبیشتر شده و لذا تفاوت عملکرد
هاي مختلف با کاربرد بقایا به روشS2 سطح شوري 

. دار عملکرد گردیدکاهش غلظت نمک سبب افزایش معنی
غلظت نمک در الیه سطحی  S3رسد در شوري به نظر می

دسی  7-8/8(در هر سه مدیریت به قدري باالست 
هاي جذب آب در مدیریتکه شرایط ) زیمنس بر متر

مختلف تقریبا یکسان بوده و لذا مدیریت بقایا تأثیر 
این امر سبب شد تا . چندانی بر عملکرد نخواهد داشت

بیشترین تعدیل در کاهش عملکرد و طول بالل با افزایش 
به این ترتیب . مشاهده شود S2به ) شاهد( S1شوري از 

سبت به ن M1S2هاي که کاهش عملکرد دانه در تیمار
M1S1  ترتیب درصد به 8/21و  6/14درصد به  5/28از

براي عملکرد . کاهش یافت M3S2و  M2S2در تیمار 
درصد و  4/22و  8/19درصد به  8/26بیولوژیکی نیز از 

درصد  6/14و  7/9درصد به  8/19براي طول بالل از 
  .کاهش پیدا کرد

 مدیریت زراعی براي صفات مختلف* گین اثرات متقابل شوري مقایسه میان -7جدول
  )cm( طول بالل  )ton/ha( عملکرد بیولوژیکی  )ton/ha( عملکرددانه  )mm( تعرق - تبخیر  تیمار

M1S1 a537 a180/6 a430/15 a7/24 

M2S1  b481  a360/6  a620/15  a1/25  

M3S1  a527  a380/6  a690/15  a2/25  

M1S2  c463  d420/4  d290/11  d8/19  

M2S2 d433  b280/5  b380/12  b3/22  

M3S2 c457  c830/4  c980/11  c1/21  

M1S3 e402 f460/2 f870/6 e60/11 

M2S3 f367  e780/2  e400/7  e5/12  

M3S3  e395  ef630/2 ef150/7 e0/12 

  دار ندارنددرصد اختالف معنی یکهاي داراي یک حرف مشترك، برپایه آزمون دانکن در سطح احتمال در هر ستون میانگین
  

  
  هاي مختلفمقادیر عملکرد دانه در سطوح شوري و مدیریت - 4شکل 
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  هاي مختلفمقادیر عملکرد بیولوژیکی در سطوح شوري و مدیریت - 5شکل 

  

  
  هاي مختلفمقادیر طول بالل در سطوح شوري و مدیریت - 6شکل 

  نتیجه گیري
پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از نتایچ 

بقایاي گیاهی به صورت سطحی بیشترین تأثیر را در 
-کاهش تجمع نمک در الیه سطحی و انتقال نمک به الیه

تر داشت و بنابراین بیشترین افزایش عملکرد و هاي پایین
پس از . اجزاي آن نیز در این مدیریت مشاهده شد

نیز با شدتی بسیار ، مدیریت اختالط بقایا M2مدیریت 
 مختلف هايروش. کمتر، در بهبود شرایط تأثیر داشت

با کاهش تبخیر از خاك و افزایش  کاربرد بقایاي گیاهی
 -تبخیر کاهش در شوري اثر تعدیل آبشویی سطحی سبب

 گردیدند شور آب با آبیاري شرایط در تعرق و عملکرد
   هب آنها تأثیر آبیاري آب شوري باالي سطوح در هرچند

  
توان اظهار داشت اگر در از اینرو می .شد کمتر مراتب

کشت ذرت بهاره، از کاه و کلش به عنوان خاکپوش 
هایی با شوري توان شرایط کاربرد آباستفاده شود، می

را در استان خوزستان ) زیمنس بر متردسی 4-5(متوسط 
از آنجا که . فراهم آورد و تلفات عملکرد آن را کاهش داد

شود تحقیق در الیسیمتر انجام شده، از اینرو توصیه میاین 
در تحقیقات آینده این پژوهش در سطح مزرعه انجام و 

همچنین . هاي تحقیق حاضر مقایسه گرددنتایج آن با یافته
هاي بررسی طوالنی مدت تأثیر کاربرد بقایا بر ویژگی

فیزیکی و شیمیایی خاك در شرایط آبیاري با آب شور 
  .گرددمیپیشنهاد 
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