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چكيده
واکنش گیاهان به تنش همزمان شوری و کمآبی و نقش هر یک از آنها در کاهش جذب آب با مدلهای ریاضی متعددی بیان میشود.
مدلهای جذب آب در شرایط تنش همزمان به سه دستة جمعپذیر ،ضربپذیر و مدلهای مفهومی تقسییم مییشیود .در اییم ملاهعیه،
شش تابع کاهش جذب آب ماکروسکوپی ون گنوختم (جمعپذیر و ضربپذیر) ،دیرکسم و آگوسیتیم ،وندام و همکیاران ،اسیک و و
همکاران و همایی با استفاده از دادههای گلخانهای گیاه گوجهفرن ی (رقم رد استون) ارزیابی شد .آزمایش بهصورت طرح فاکتوریل در
قاهب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش سلح شوری ( 8 ،6 ،4 ،2 ،1و  10دسیزیمنس بر متر) و چهیار سیلح کمیی آب آبییاری
(شامل  100 ،75 ،50و  120درصد نیاز آبی گیاه) و در سه تکرار انجام شد .نتایج نشان داد در سلوح شوری کم ،واکنش گیاه به تینش
همزمان شوری و کمآبی جمعپذیر بود و مدل جمعپذیر ونگنوختم بهخوبی اه وی جذب آب را شبیهسازی میکند ،در حاهی کیه در
سلوح شوری باالتر از  4دسیزیمنس بر متر مدلهای ضربپذیر برازش بهتیری دارد و میدل اسیک و و همکیاران و همیایی بهتیریم
برازش را با دادههای گلخانهای در گیاه گوجهفرن ی داشت.
كلیدواژهها :تنشهای توأمان ،تنش خشکی ،تنش شوری ،مدلهای جذب ،مدیریت آبیاری.
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مقدمه

آص بايد انرژي حياتي بيشتري مصر

با توج ب محدوديت مناب آص در بسهياري از کشهورهاي

از انرژي مورد نياز یياو بهراي رشهدونمو صهر

خشک و نيم خشک ،همچنين روند رو به رشهد مصهر

آورن آص ميشود و ب اين ترتيب رشد آن کاهش مهييابهد

آص ناشههي از ا ههزايش جمعيههت و توسههعب صههنعتي ،بهه

( .)23 ،11 ،10 ،5 ،3اثر دوم مربوط ب وجود يونهاي ويژو

سياستهاي جديد م ني بر اسهتفادة کهارا از منهاب موجهود

در محلول خاک شور است؛ يونههايي همچهون  Na+،Cl-و

توج شدو است ،از جمل اسهتفادو از آصههاي بها کيفيهت

 Bب تنهايي ب طور مستقيم موجهب بهروز سهميت در یيهاو

نامناسب و استفادو از آصهاي مصر شدو .ط يعتاا ،وقتهي از

مي شود و يا در رايند جذص آص اختالل پديد ميآورد .اثر

آصهاي با کيفيت کم مانند پساص ها اسهتفادو شهود ،وضه

سوم شوري در حقيقت زاييدة اثر نوع دوم است :برهمزدن

بدتر هم ميشود .بنابراين ،در مناطق خشک و نيمه خشهک

تعادل تغذي اي؛ بدين معنا ک وجود يونههايي چهون ،Cl-

عالووبر شوري ،مسئلب کم ود آص عامل محدودکنندة حفهظ

Na+و  Bدر محلول خاک شور ،باعث اختالل در جهذص و

و توسعب کشاورزي است (.)8

انتقال ساير عناصر رذايي از جمله نيتهروژن (به صهورت

در زمينب چگونگي پاسهو یياههان به تهنش ههمزمهان

کند .بنابراين ،بخشي
به دسهت

يونهاي نيترات و آمونيم) از خاک ب یياو مهيشهود (،3 ،1

شوري و خشکي و سهم هر يک از آنها در کاهش جهذص

.)11 ،9 ،5

آص نظري ها و مدل ههاي رياضهي زيهادي وجهود دارد .بهر

مدلهاي جذص آص بر اسا

چگونگي ب کار بردن ترم

م ناي اين نظري ها مدلهاي جذص آص ب سه دسهتب کلهي

جههذص آص بهه دو یههروو تقسههيم مههيشههود :مههدلهههاي

جم پذير ،ضرصپذير و مدلهاي مفهومي تقسيم مهيشهود.

تکريش رسهيدیي

در مدلهاي جم پذير ر

ميکروسکوپي ک ب جريان آص ب طر

شدو ک جذص آص تحت تأثير

مي کند؛ و مدل هاي ماکروسکوپي ک برداشهت آص در کهل

ت ميعي شار آص خاک و شار اسهمزي ان هام مهيشهود.

ناحيب ريش را بدون درنظریر تن تأثير تکريش ها بررسهي

حال آنک در مدل هاي ضرص پذير ضرايب کهاهش مربهوط

ميکند ( .)27 ،8م ناي کار مهدلههاي ميکروسهکوپي مهدل

ب تنشهاي آبي و شوري به طهور جدایانه محاسه و در

یاردنر ( )18است ک در آن ر

شدو اسهت جهذص آص

همديگر ضرص ميشود .مدلهاي ش ي سهازي از آن جههت

در واحد طول ريش متناسب با ضهريب آبگهذري خهاک و

اهميت مييابد ک ایر اين مدلها جريان آص را به سهمت

تفاوت بار هيدروليکي بهين خهاک و یيهاو اسهت (.)28 ،8

ريش ها ب درستي پيشبيني کند ،بدون نياز به انهدازویيهري

مدل هاي ميکروسکوپي عموماا ب وسهيلب جريهان شهعاعي و

صحرايي مي توان زمان آبيهاري بهراي حهداکثر رشهد را بها

جذص آص در ريشب انفرادي توصير ميشهود .م نهاي کهار

استفادو از خصوصيات شيميايي و يزيکهي آص و خهاک و

ايههن روشههها مقالهه هههاي یههاردنر ( )18 ،17و توصههير

پارامترهاي مشخص یياهي تعيين کرد (.)19 ،8

خصوصيات جريان آص از خاک ب ريش و داخل ريش هاي

شههوري از س ه راو رشههد و عملکههرد یيههاو را محههدود

یياو است.

مي کند .اثهر نخسهت و رالهب مربهوط به زيهادي رلظهت

دومين تي

مدل هاي جذص آص ،تواب ت ربي است ک

نمکهاي محلول در خاک است ک کاهش پتانسيل اسمزي

جذص آص در یيهاو را بهر م نهاي پاسهو یيهاو به پتانسهيل

را ب دن ال دارد .با کاهش پتانسيل اسهمزي ،انهرژي آزاد آص

ماتريک توصير ميکند ( .)4در حال حاضر ،ب اين مدلها

کاهش مييابد و یياو براي ب دست آوردن مقهدار مشهخص

بيشتر توج ميشود ( .)5مدلهاي ماکروسکوپي را اولينبار
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و همکاران ( )15مطهرح کردنهد .ايهن مهدلهها انتقهال

کاهش یفت مي شود از ميزان تعهرق کاسهت مهي شهود (.)8

د

عمودي آص از خاک پايدار و يکنواخت به ريشه را بررسهي

هد

از ان ام اين پژوهش ،شناسايي و بررسهي چگهونگي

ميکند .مدلها مخزن انتشار آص براي هر يب يکنواخت خاک

پاسو یياو یوج رنگي ب تهنشههاي ههمزمهان شهوري و

در نظر یر ت ميشود ( .)15مهمترين مدلهاي مطرح بر م ناي

کمآبي ،همچنين ارزيابي کارايي مدلهاي وق بود.

معيارهاي ماکروسکوپي ع ارت است از مولز و رمسون (،)26
د

مواد و روشها

و همکاران ( ،)16 ،15 ،14ونینهوختن ( )31و یهاردنر

( .)18مهمترين مدلهاي جذص ،موسوم ب مهدلههاي کهالن،

مدلهای کاهش جذب آب

توابعي ت ربي است ک جذص آص در یياو را بر م ناي پاسهو

در اين پژوهش شش مدل کاهش جهذص آص ونینهوختن

آص خاک توصير ميکند .يکي ديگر از معرو ترين مدلهها

( ،)32 ،31ديرکسههن و آیوسههتين ( ،)13وندام و همکههاران

در تعيين ضريب کاهش جذص هنگام تنش آبي را ونینوختن

( ،)30اسکگز و همکاران ( )29و همايي ( )20ارزيابي شدو

تهأثير يکسهان تهنش ناشهي از

است .ونینوختن تأثير ههمزمهان خشهکي و شهوري را در

( )31پيشنهاد کرد .او با هر

شوري آص آبياري بر محصهول و در نتي ه بهر تعهرق ،تهاب

جذص در ريش ب صهورت جمه

سيگموييدي را پيشنهاد کرد ک در آن مقدار جذص به انهدازة

ماتريک ب صورت زير پيشنهاد کرد (.)7

 50درصد حداکثر جذص کاهش مييابد.
حساسههيت روشهههاي ماکروسههکوپي و ميکروسههکوپي

()1

نس ت ب شوري و درصد رطوبتهها بررسهي شهدو اسهت.

شهار اسهمزي و مکهش

Smax
h+π p
[1+
]
h50 + π50

= )α(h, π

نتاي نشهان داد که مهدلههاي ميکروسهکوپي به شهوري

در اين رابط  Smax ،تعرق پتانسيل π50،و  h50به ترتيهب

است ،ب طوري ک اين مدلها با ا زايش شوري از

پتانسيل اسمزي و پتانسيل مهاتريکي اسهت که به ازاي آن

صفر تا  6دسيزيمنس بر متهر (آص کهاربردي برابهر تعهرق

ميزان جذص  50درصد کاهش مييابد و  Pپارامتري ت ربي

پتانسيل بود) هيچ کاهش تعرقي نشان نداد ( .)12با کهاهش

وابست ب یياو ،خاک و اقليم است.

ناحسا

پتانسيل ماتريک ،جذص آص در یياو کاهش مييابد .تخمين

ونینوختن ( )32و ونینوختن و یاپتا ( )33رابطب ()1

مقدار آص جذص شدو در ريشهب یياههان بهراي پهيشبينهي

را براي محصو ت با دامنب شوريهاي مختلر ب کار بردند

چگونگي پاسو محصهو ت زراعهي و بهاري به کميهت و

و مقدار  Pرا تقري اا  3ب دست آوردند.
معادلب عمومي مدلهاي ضرصپذير ب صورت زير است.

کيفيت آص آبياري بسيار مهم است .تنش آبي زمهاني اتفهاق
مي ا تد ک ميزان تعهرق بهيش از ميهزان جهذص آص باشهد.

()2

هنگامي ک هيچیون آبهي در خهاک وجهود نداشهت باشهد،

)𝜋(α(h, 𝜋) = α(h) × α

در اين رابط  α(h) ،تاب کاهشهي به تهنش خشهکي و

مقدار آص جذصشدو در یياو معادل تعرق پتانسيل خواههد

)𝜋( αتاب کاهش ب تنش شوري است.

بود و مقدارآص جذصشدو در یياو در واحد ح م خهاک و
زمان تحت شراير عدم تنش ،عمق توسعب ريشه و تعهرق

از آن ا ک جم پذيري و خطيبودن رابطب بهين مکهش

پتانسيل است .ایهر خهاک نتوانهد نيهاز آبهي یيهاو را بهراي

ماتريک و شار اسمزي ر

منطقي نيست ( ،)7مدل هاي

حداکثر تعرق ( )TPراهم آورد ،ب اندازواي ک به آن تهاب

ضرص پذير را اولين بار ونینوختن ( )32پيشنهاد کرد و در
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b
])(π∗ − π
360

بسياري از مدل هاي ش ي سازيشدة عهددي جهذص آص در
()6

ريش ب کار یر ت شدو است.

1



()3
p2
 h 
 π 
1   1  
 h 50 
 π 50 
در اين رابط  P1 ،و  P2پارامترههاي ت ربهي وابسهت به
p1

خشکي و معادلب ما

ارائ شدو در با براي ) ،α(h, πتهأثير ههمزمهان خشهکي و
شوري را بر جذص آص در ريش ب صورت ترکي ي از رابطب

ونینوختن ( )32را نس ت ب آستانب کاهش شهوري (* )лو

ما

خشکي (* )hتعديل و ب صورت زير ارائ کردند.

p1

)𝜋 h − (h4 −
b
])𝜋 (𝜋 ∗ −
= )α(h, π
× [1 −
)h3 − (h4 − π
360
در اين رابط  h ،مکش ماتريک خهاک اسهت و معادلهب

α  h, π  

1

 hh 
 π  π* 
* 1 
*  1 

 h  h 50 
 π  π 50 
در اين رابط  P1 ،و  P2پارامترههاي ت ربهي وابسهت به
*

اخير وقتي معت هر اسهت که شهراير *𝜋 > πو ≥ h ≥ h3
(𝜋  )h4-باشد (.)7

یياو ،خاک و اقليم است.
وندام و همکاران ( )30و اسهکگز و همکهاران ( )29از
تلفيق شاخب نزولهي تهاب کهاهش هد
براي تنش خشکي و تاب کاهش ما

و ها من ( )25و هد

و همکهاران ( )16بيهان کهرد

(.)7

()4
p2

ها من براي تنش شهوري به دسهت

همايي نيز پس از مواج بها نارسهاييههاي رابطه ههاي

ديرکسن و آیوستين ( )13مضهرص ههاي تهاب کهاهش

1

h
) (1+
h50

آمدو است.

یياو ،خاک و اقليم است.



P1

در اين رابط  ،مدل از تلفيق مدل ونینوختن براي تنش

α  h, π  

1

× [1 −

1

= )α(h, π

آزمايشها

و همکهاران ()16

آزمايش ب صهورت یلهداني و در شهراير یلخانه اي روي

و ها من ( )25براي

یوج رنگي ( (Solanum lycopersicumرقم ’‘Red Stone

تنش شوري ،توابه کهاهش زيهر را بهراي شهراير وجهود

ان ام یر ت .تيمارهاي آزمايشي شامل شش سطح شهوري

همزمان تنشهاي شوري و خشکي ارائ دادند.

(آص ريرشور  8 ،6 ،4 ،2 ،1و  10دسيزيمهنس بهر متهر) و
چهار سطح آبياري ( 100 ،75 ،50و  120درصد نيهاز آبهي

h − h4
b
])𝜋 (𝜋 ∗ −
× [1 −
()5
h3 − h4
360
در اين رابط  h4 ،h3 ،و  bب ترتيهب نقطهب شهروع تهنش

= )α(h, π

یياو) بود .آزمايش در س تکهرار به صهورت اکتوريهل در
قالب طرح بلوک هاي کامل تصاد ي اجراشد .مقداري کا ي

آبي ،نقطهب پژمردیهي و درصهد کهاهش محصهول به ازاي

خاک با با هت لهوم شهني از ا هق سهطحي مهزارع دماونهد

ا زايش واحد شوري است.

جم آوري شد .برخي ويژیهي ههاي يزيکهي خهاک مهورد
استفادو در جدول  1ارائ شدو است.
جدول  .1برخي ويژگيهای فیزيکي -شیمیايي خاک مورد آزمايش

pH

EC
ds/m

7/24

3/53

ZN
-1

mg kg

3/73

OC
-1

mg kg

3/73

P
-1

K+

N

mg kg

2/05

-1

mg kg

-1

2050

mg kg

555

CU
-1

mg kg

1/18
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با ت خاک
لوم شني

رطوبت هر يت مزرع
(درصد وزني)
14/96
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منطقب یرمابسرد دماوند تهي و ب محل حمهل شهد .برخهي

در اين پژوهش استفادو از آص شور ط يعهي نسه ت به

ويژیيهاي شيميايي اين آص در جدول  2ارائ شدو است.

آص شور مصنوعي ترجيح دادو شد .بدين منظور ،آص شهور
ب منظور اعمال تيمارهاي شوري از يک حلق چاو واقه در

جدول  .2برخي ويژگيهای شیمیايي آّب مورد آزمايش
pH

7/3

EC

SO4-2

HCO3-

CL-

CO3

Na+

Mg2+

Ca2+

K+

ds/m

meq/L

meq/L

meq/L

meq/L

meq/L

meq/L

meq/L

meq/L

18/2

30/94

7/3

427

0/65

56

10

15/5

0/2

ب منظور اعمال تيمارهاي شوري ،آص شور منتقلشدو ب

براي ان ام اين آزمايش ،یلدانههاي  10ليتهري تهيه و
کر آنها با مت سوراخ شد .پس از آمادو سازي یلهدانهها،

یلخان متناسب با هر تيمار رقيق شد .آبياري یلهدانهها بها

 11کيلویرم خاک خشک وزن و در کيس ههاي پالسهتيکي

استفادو از آص شور مربوط و تا رسيدن ب هر يهت زراعهي

بزرگ ريخت شد .سپس ،مقادير مناسب عناصر ضروري بهر

با رعايت جزء آبشويي مناسب ان ام شد .رطوبت خاک هر

اسا

روز در يههک سههاعت مشههخص بهها اسههتفادو از دسههتگاو

توصيظ آزمايشگاو ،ب صورت محلول و با توجه به

هر يت زراعي خاک مورد آزمايش ب خاک درون کيس هها

رطوبتسن اندازو یيري شد .ب منظهور واسهن ي به روش

اضا شد .همچنين ،مقادير پتاسيم و سهفر در سه نوبهت

وزني ،وزن یلدانها نيز در يک سهاعت مشهخص بها يهک

مساوي در طول دورة آزمايش ب یلدان ها اضا شد .براي

ترازوي دقيق (با دقت  0/001کيلویرم) اندازویيري ميشهد

تعيين وزن خشک خهاک 11 ،کيلهویرم (وزن خهاک مهورد

(یلههدان يسههيمترهاي وزنههي در نظههر یر ته شههد) .بههراي

استفادو در هر يک از یلدانها) از خهاک مهورد اسهتفادو در

برنام ريزي آبياري و تعيين زمان و مقدار آبيهاري بها معيهار

آون یذاشهههت و وزن خشهههک آن در دمهههاي  105درجهههب

قراردادن تيمار بدون تنش آبي از روش بيالن رطهوبتي آص

سانتيیراد و بعد از  24ساعت اندازویيري شد .براي حذ

در خاک استفادو شد.
مقدار تعرق روزان با استفادو از اختال

ت خير از سطح یلدانها ،سطح آنها با شهن پوشهاندو شهد.

وزن یلدانهها

تيمارهاي اعمالشدو ب مدت يک ماو و از مرحلهب یلهدهي

در دو روز متوالي و ضريب کاهش جذص آص با استفادو از

تهها ميههوودهههي اعمههال شههد .در همههب یلههدانههها به منظههور

نس ت تعرق روزان ب تعرق پتانسيل محاس شد .در همهب

اندازویيهري پتانسهيل ماتريهک ،نخسهت منحنهي مشخصهب

مدل ها ،مقدار  π50با استفادو از معادلب ما

رطوبتي خاک با اسهتفادو از دسهتگاو صهفحات شهاري 1و

با شيب کهاهش عملکهرد  10درصهد ،شهوري آسهتان 2/5

نههرما ههزار  RETCتعيههين ،سههپس بهها جههايگزيني مقههادير

دسهيزيمههنس بههر متهر ( )6و  50درصههد کههاهش عملکههرد

رطوبت هاي روزان اي اندازو یيريشدو در منحني مشخصهب

( )y =0/5در شوري  7/5دسيزيمنس بر متر محاس شد.

و ها من ()25

y

P

در اين مطالع  ،س تاب کهاهش جهذص در شهراير تهنش

خاک قدرمطلق پتانسيل ماتريک محاس شد.

خشکي د

و همکاران ( ،)16ونینوختن( ،)31ديرکسن و

ایوستين ( )13و شش تاب کهاهش جهذص در شهراير تهنش

1- Pressure Plate
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هههمزمههان خشههکي و شههوري جمه پههذير ونینههوختن (،)31

شکل هاي  4 ،3 ،2 ،1و  5ارائ شدو است .اين نتاي نشهان

ضهرصپهذير ونینههوختن ( ،)31ديرکسهن و آیوسههتين (،)13

ميدهد ک در پتانسيل اسهمزي ثابهت بها کهاهش پتانسهيل

وندام و همکاران ( ،)30اسهکگز و همکهاران ( )29و همهايي

ماتريک مقدار جهذص آص به صهورت ريهرخطهي کهاهش

( )20با استفادو از دادوهاي یلخان اي یوجه رنگهي ارزيهابي

مي يابد (شهکل .)1در پتانسهيل ماتريهک معهين بها کهاهش

شد.

پتانسيل اسهمزي مقهدار جهذص آص به صهورت خطهي يها
ريرخطي کاهش مي يابد .وجود هر دو تنش ب دليل زايندو،

شاخصهای ارزيابی مدلها

هر کدام در کاهش انرژي آص نس ت ب ن هود ههر يهک ،در

شاخص هاي آماري متفاوتي براي سن ش اعت ار و درسهتي

جذص آص در یياو اختالل بيشتري اي اد مي کند .در نهايت،

تواب توليد مدل ها وجود دارد .بهراي ارزيهابي مهدلهها ،از

بر عملکرد تأثير بيشتري ميیذارد.

پارامترهاي آمهاري ريشهب دوم ميهانگين قهدرمطلق خطاهها

شههکل  1بههرازش مههدل هههاي مختلههر بههر دادو هههاي

( )RMSEو قههدرمطلق بيشههينب خطاههها ( )MEو پههارامتر

اندازو یيري شدو از تيمارهاي بدون تهنش (تيمهار  2 ،1و

توصيفي ( )dب صورت زير استفادو شد.

 2/5دسي زيمنس بر متر) را نشان مي دهد .نتاي شهکل 1

100
Ō

()8

و جدول  1نشان مي دهد ک در شهرايطي که یيهاو قهر

ME  MAX | Pi  Oi |in1 

تحت تأثي ر تهنش خشهکي (عهدم وجهود تهنش شهوري)

1/2

 m  P  O 2 
 i i 
RSME   i 1
n





()9

 P  O 

()10



خوبي با دادو هاي اندازو یيري شدو دارد .همچنهين ،شهکل
 1نشان مهي دههد که مهدل هد

n

2
2

قرارمي یيرد ،همب مدل ههاي شه ي سهازي بهرازش نسه تاا

i

i

i 1

Pi  O  Oi  O

 
n

d  1

و همکهاران ( )15در

مکش هاي رطوبتي پايين تر برازش بهتري نس ت ب مهدل

i 1

ون ینههوختن ( ) 32و ديرکسههن و آیوسههتين ( )13دارد.

در اين روابر Pi ،مقادير برآوردشدو با مدلههاي مهورد

جدول  1ارزيابي اين مدل هها را بهر اسها

بررسي در اين تحقيق Oi ،مقادير اندازویيريشدو n ،تعهداد

پارامترههاي

آماري نشان مي دهد .اين نتاي نشان مهي دههد که مهدل

مشاهدات و  ̅Oميانگين مقادير  Oiاسهت .کمتهرين مقهدار

د

براي  MEو  RMSEصفر است .هر چه مقهدار  MEمهدل

بههرازش را دارد و مههدل هههاي ديرکسههن و همکههاران و

بيشتر باشد ،مناسببودن مدل کمتر ميشهود ،در حهالي که

ون ینوختن در رت هاي بعدي قرارمي یيرد (.)8

و همکاران ( ) 15نس ت ب سهاير مهدل هها بهتهرين

مقهدار  RMSEنشهان مهيدههد که برآوردهها چه مقهدار

در شههکل  2بههرازش مههدلهههاي مختلههر بههر دادوهههاي

بههيشبههرآوردي يهها کههمبههرآوردي نسهه ت بهه مقههادير

اندازویيريشدو از تيمار با شوري  4دسي زيمنس بر متهر و

اندازویيريشدو دارد.

در جههدول  4ارزيههابي مههدلهههاي مختلههر بهها اسههتفادو از
پارامترهاي آماري نشان دادو شدو اسهت .ايهن نتهاي نشهان

نتايج و بحث

ميدهد ک در شوري  4دسيزيمنس بهر متهر تهاب کهاهش

نتاي ب دست آمدو از طهرح ،ضهرايب کهاهش جهذص آص

جذص آص در شراير وجهود ههمزمهان شهوري و خشهکي

اندازو یيريشدو و پيشبينيشدو بها مهدل ههاي مختلهر در

جم پذير است ( .)2همچنين ،مدل مفههومي همهايي ()22

سطوح مختلهر پتانسهيل اسهمزي و پتانسهيل ماتريهک در

نيز برازش نس تاا خوبي ارائ ميدهد (.)8
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جدول  .3آمارههای محاسبهشده برای مقايسة مدلها در تیمارهای بدون تنش شوری
مدل

)RMSE (%

)ME (%

)d (%

3/7

0/01

0/99

ونینوختن ()32

4/6

0/03

0/00

ديرکسن و آیوستين ()13

7/4

0

0/97

د

و همکاران ()15

1.2

داده های اندازه گیری شده

1

()30
دیرکسن و آگوستین ()13

0.6
0.4

تابع کاهش جذب )a(h

ون گنوختن و همکاران

0.8

0.2
8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

0

قدر مطلق پتانسیل ماتریک )(cm

شکل  .1نمودار تابع كاهش جذب آب گیاه گوجهفرنگي در شرايط عدموجود تنش شوری ( 2 ،1و  2/5دسيزيمنس بر متر)
1.2

داده های اندازه گیری شده
جمع پذیر ون گنوختن ()31

1

ضرب پذیر ون گنوختن ()32
اسکگز و همکاران ()29
دیرکسن و آگوستین ()13

0.6

همایی ()20

0.4

ون دام و همکاران ()30

0.2

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

تابع کاهش جذب (a(h

0.8

0

قدر مطلق پتانسیل ماتریک ) (cm

شکل  .2برازش مدلهای مختلف بر دادههای اندازهگیریشده از تیمار با شوری  4دسيزيمنس بر متر
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جدول  .4آمارههای محاسبهشده برای مقايسة مدلها در تیمار با شوری  4دسيزيمنس بر متر
مدل

)RMSE (%

)ME (%

)d (%

جم پذير ونینوختن ()31

10/7

0/05

0/97

همايي ()20

12/5

0/06

0/98

ضرصپذير ونینوختن ()32

14/5

0/08

0/93

اسکگز و همکاران ()29

14/5

0/09

0/92

ديرکسن و آیوستين ()13

15/5

0/1

0/93

19

0/02

0/88

وندان و همکاران ()30

شههکل  3بههرازش مههدلهههاي مختلههر بههر دادوهههاي

شراير وجود همزمان شوري و خشکي ضرصپذير است .و

اندازویيريشدو از تيمار با شوري  6دسيزيمنس بر متهر و

با توج ب نتاي مقايسب آماري مدلها ،مدلهاي ضرصپذير

جدول  5ارزيابي مدل هاي مختلر با استفادو از پارامترهاي

همههايي ( )24و اسههکگز و همکههاران ( )29مناسههبتههرين

آماري را نشان ميدهد .ايهن نتهاي نشهان مهيدههد که در

برازش را ارائ ميدهد.

شوري  6دسيزيمنس بر متهر تهاب کهاهش جهذص آص در

جمع پذیر ون گنوختن ()31

0.80

اسکگز و همکاران ()29

0.70

ضرب پذیر ون گنوختن ()32

0.60

ون دام و همکاران ()30

0.50

دیرکسن و آگوستین ()13

0.40

همایی ()20

0.30
0.20

تابع کاهش جذب )a(h

داده های اندازه گیری شده

0.90

0.10
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

0.00

قدر مطلق پتانسیل ماتریک ()cm

شکل  .3نمودار تابع كاهش جذب آب گیاه گوجهفرنگي در تیمار با شوری  6دسيزيمنس بر متر
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جدول  .5آمارههای محاسبهشده برای مقايسة مدلها در تیمار با شوری  6دسيزيمنس بر متر
مدل

)RMSE (%

)ME (%

)d (%

همايي ()20

4/6

0/02

0/99

ضرصپذير ونینوختن ()32

5/5

0/01

0/97

اسکگز و همکاران ()29

5/5

0/01

0/97

ديرکسن و آیوستين ()13

12/5

0/2

0/99

وندام و همکاران ()30

17/5

0/1

0/7

18

0/1

0/7

جم پذير ونینوختن ()31

شههکل  4بههرازش مههدلهههاي مختلههر بههر دادوهههاي

مختلر را بر دادوهاي اندازویيريشدو از تيمهار بها شهوري

اندازو یيريشدو از تيمار با شوري  8دسيزيمنس بر متهر و

 10دسيزيمنس بر متر و در جهدول  7ارزيهابي مهدلههاي

جدول  6ارزيابي مدل هاي مختلر با استفادو از پارامترهاي

مختلر با استفادو از پارامترهاي آماري ( ME ،RMSEو )d

آماري ( ME ،RMSEو  )dرا نشان ميدهد .اين نتاي نشان

نشان دادو شدو است .اين نتاي نشان ميدهد ک در شوري

مههيدهههد ک ه در شههوري  8دسههيزيمههنس واکههنش یيههاو

 10دسيزيمنس بر متر تاب کهاهش جهذص آص در شهراير

یوج رنگي (تاب کهاهش جهذص آص) در شهراير وجهود

وجود همزمان شوري و خشهکي ضهرصپهذير اسهت (.)8

همزمان شوري و خشکي ضهرصپهذير اسهت و مهدلههاي

نتههاي مقايسههب آمههاري مشههاب بهها نتههاي آمههاري تيمههار 10

ضرصپذير همايي ( )22و اسکگز و همکاران ( )29بهرازش

دسيزيمنس بر متر است.

مناسبتري را ارائ ميدهد .در شکل  5بهرازش مهدلههاي

شکل  .4نمودار تابع كاهش جذب آب گیاه گوجهفرنگي در تیمار با شوری  8دسيزيمنس بر متر
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جدول  .6آمارههای محاسبهشده برای مقايسة مدلها در تیمار با شوری 8دسيزيمنس بر متر
مدل

)RMSE (%

)ME (%

)d (%

همايي ()20

9/3

0/07

0/91

اسکگز و همکاران ()29

9/5

0/07

0/85

ضرصپذير ونینوختن ()32

9/5

0/08

0/85

وندام و همکاران ()30

9/7

0/03

0/91

ديرکسن و آیوستين ()13

10/7

0/09

0/82

جم پذير ونینوختن ()31

10/9

0/08

0/86

شکل  .5نمودار تابع كاهش جذب آب گیاه گوجهفرنگي در تیمار با شوری  10دسيزيمنس بر متر

جدول  .7آمارههای محاسبهشده برای مقايسة مدلها در تیمار با شوری  10دسيزيمنس بر متر
مدل

)RMSE (%

)ME (%

)d (%

همايي ()20

6/2

0/03

0/8

اسکگز وهمکاران ()29

6/3

0/03

0/7

ضرصپذير ونینوختن ()32

6/6

0/05

0/7

وندام و همکاران ()30

6/7

0/04

0/7

ديرکسن و همکاران ()13

6/8

0/06

0/5

جم پذير ونینوختن ()31

7/1

0/04

0/7
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یر هت در

واکنش یياو یوج رنگي نس ت ب تنش همزمان شهوري و

با توج ب نتاي ب دست آمدو ميتوان نتي

شراير عدم وجود تنش آبي ،مقدار تاب کاهش جهذص آص

کمآبي جم پذير و با ا زايش پتانسيل اسمزي واکنش یيهاو

در همب تيمارها ب جزء تيمار با شوري  10دسيزيمنس بهر

بيشتر به صهورت ضهرص پهذير اسهت .از ميهان مهدلههاي

و هها من ( )25برابهر

ضرصپذير ،مدل اسهکگز و همهايي و ونینهوختن بهرازش

است؛ يعني ،در شوري هاي با تاب کهاهش جهذص آص از

بهتري ارائ مي دهد .نظر ب اينک بها اسهتفادو از مهدلههاي

حالت خطي خارج ميشود ( .)8با کاهش پتانسيل اسهمزي

ش ي سازي جريان آص ب سمت ريشه هها پهيشبينهيپهذير

و پتانسيل ماتريک ،انهرژي آزاد آص در خهاک و به ت ه آن

است ،با استفادو از خصوصيات شهيميايي -يزيکهي آص و

ميزان جذص آص در یياو کاهش مييابد .هنگهامي که یيهاو

خاک و پارامترهاي مشخص یياو و مدل هاي ذکرشهدو که

تحت تنش شوري قرارميیيرد ،خود را تا حدي بها امهالح

برازش بهتري را در واکنش یيهاو یوجه رنگهي به تهنش

محلول سازیار ميکند و يا اينک در شوريهاي بها تر ،بها

همزمان شوري و کهمآبهي ارائه مهيدههد ،بهدون نيهاز به

ا زايش نفوذپذيري ريش هها نسه ت به آص شهور ،شهراير

اندازویيري صحرايي مي توان زمهان مناسهب آبيهاري بهراي

جذص آص بيشتر را راهم ميکنهد .در ايهن شهراير ،پاسهو

حداکثر رشد را تعيين کرد.

متر با مقدار تاب کاهش جذص ما

یياو ب ا هزايش  1سهانتيمتهر شهار اسهمزي بها کهاهش 1
سانتيمتر مکش ماتريک يکسان نيسهت ( .)21بنهابراين ،در

منابع

شوريهاي زياد پاسو یياهان ب شوري جمه پهذير نيسهت

 .1اختري ا ،.همايي م .و حسيني ي )1393( .مدلسهازي

( .)12 ،2از طر

پاسو یياو ب تنشهاي شهوري و کم هود ازت خهاک.

ديگر ،در شوريهاي کم ،پاسو یيهاو به

حفاهت مناب آص و خهاک.50-33 :)3(4 .

تنش همزمان شوري و کم آبي تحت تأثير م موع پتانسهيل
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با اين تواب  ،بها کهاهش تعهرق انهدازو یيهريشهدو تفهاوت
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خطي د
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کمآبي را ب شرط عدموجود تنش شوري نسه ت به سهاير

 .)napus L.پژوهش آص در کشاورزي.18-1 :)4(8 .
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