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 (114-171 ص) 1195 بهار، 1ۀ شمار ،74 ۀ ، دورحقيقات آب و خاک ايرانت

 پيت ایقطره یاريآب ستميسه رقم کنجد با استفاده از س یفيو ک یاثر سطوح مختلف آب بر عملکرد کم

1نادر سالمتی
2اميرخسرو دانايی ،*

 

 محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان. 1

 ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان - 11محقق پژوهشی پایه . 2

 (13/2/1134تاریخ تصویب :  - 22/4/1131تاریخ دریافت: )

 چکيده

 درصد عملکرد، اجزای دانه، عملکرد آب مصرف کارآیی بر نواری ایقطره آبیاری در آب مقدار تأثیر بررسی منظور به

 خرد بار یک هایکرتصورت  به آزمایشی کنجد، رقم سه در آبیاری تیمار ترین مناسب تعیین و دانه روغن عملکرد روغن،

 کشاورزی تحقیقات ایستگاه در 1132-1131 زراعی سال دو در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک قالب در شده

 و% 133 ،%10 ،%03 اساس بر ســطح چهار در نواری ایقطره آبیاری در آب مقدار اصلی فاکتور. گردید اجرا بهبهان

. باشد  می( شاهد) بهبهان محلی توده یلووایت، سینتتیک، رقم شامل سطح سه در رقم فرعی، فاکتور و نیازآبی% 120

 آب، مصرف کارآیی روی رقم و آبیاری متقابل اثر و رقم آبیاری، اثر داد نشان تیمارها دانه عملکرد میانگین مقایسه

 دانه، عملکرد میانگین مقایسه. گردید دارمعنی% 1 سطح در بوته در کپسول تعداد دانه، هزار وزن دانه، روغن دانه، عملکرد

ولی  داشت آبی نیاز% 133 و% 120 تیمارهای برتری از نشان بوته در کپسول تعداد و دانه هزار وزن میانگین دانه، روغن

 عنوان تیماربه  در، آب کمتر مصرف به توجه آبی با نیاز% 133 تیمار لذا. نداشتند همدیگر به نسبت داری یمعن برتری

. بود مترمکعب بر کیلوگرم 110/3 میزان با آبی نیاز% 10 تیمار با برتری آب، مصرف کارآیی نظر از. گرددمی معرفی برتر

 محلی کنجد رقم با برتری آب، مصرف کارآیی و بوته در کپسول تعداد دانه، هزار وزن دانه، روغن دانه، عملکرد نظر از

 با ترتیب به بهبهان محلی کنجد رقم در آبی نیاز% 133 و% 10 ،%03 تیمارهای آب، مصرف کارآیی نظر از. بود بهبهان

 در مشترکاً و داشته تیمارها دیگر به نسبت داریمعنی برتری مترمکعب، بر کیلوگرم 120/3 و 110/3 ،111/3 مقادیر

 .گرفتند جای a کالس

 کنجد یلووایت ، کنجد سینتتیک،آب مصرف کارآیی بهبهان، :کليدی های واژه 

 

 1مقدمه
از خانواده  Sesamum indicumکنجد با نام علمــی 

Pedaliaceae ترین دانه مــی باشد. این گیاه احتماالً قدیمی

روغنی است که بشر آن را شناخته و مصرف کرده است. هرچند 

به سرعت از طریق موطن این دانه روغنی آفریقا بوده است، اما 

آفریقای غربی در هندوستان، چین و ژاپن پراکنده شد و این 

 ,Weiss) کشورها خود به مراکز انتشار ثانوی تبدیل گردیدند

 میالدی 2331 سال در کنجد جهانی زیرکشت (. سطح1991

 تن میلیون 1/1 از بیش تولید میزان و هکتار میلیون 1/1 بر بالغ

 43 زیرکشت سطح با ایران سال، همین در. است شده گزارش

 از درصد 21/3 و 00/3 ترتیب به دانه تن 22 تولید و هکتار هزار

 است داده اختصاص خود به را جهانی تولید و زیرکشت سطح

(F.A.O. 2007.)  زراعت دیم و آبـی شهـرستان بهــبهان )در

هـــکتار است  03333جنوب شرقی استان خوزستان(، بالغ بر 

                                                                                             
 Email:nadersalamati@yahoo.comنویسنده مسئول:  *

هکتار  1330سطحی معادل  1122 -1123راعـی که در سال ز

 ,Anonymousاز این اراضی زیر کشت کنجد قرار گرفته است )

2011.) 

ترین عامل تولید در ترین و محدودکنندهآب به عنوان مهم

-بخش کشاورزی مطرح است. با توجه به محدودیت منابع آب

موجود، های سطحی های زیرزمینی و لزوم استفاده بهینه از آب

های آبیاری همچون آبیاری تحت فشار از ضروریات اصالح سامانه

های وری آب اتخاذ سیاستبهره های افزایشاست. از دیگر روش

آبیاری است. برای کم آبیاری باید گیاهانی انتخاب شوند که کم

رویشی کم و مقاوم به خشکی باشند. در این  دارای فصل

ریزی کاربرد آب )تواتر،  رنامهگیری و مدیریت ب ها، تصمیم روش

مقدار آبیاری، ...( از انعطاف بیشتری برخوردار هستند  شروع و

(,1996et alKheyrabi لوله .)راحتی  های تیپ سبک بوده و به

آوری )در آغاز و پایان فصل کشت( هستند.  قابل نصب یا جمع

ر در مقایسه با روشهای آبیاری بارانی، کوتاه بودن دور آبیاری د

کند. ای امکان استفاده از آب شور را امکان پذیر میروش قطره
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اندازی کنترل مرکزی این سامانه نسبت به فشار مورد نیاز راه

آبیاری بارانی پایین تر است. با توجه به باال بودن راندمان آبیاری 

قطره ای نسبت به بقیه روشها، امکان استفاده از این سامانه در 

Alizadeh ,گردد )اه کافی نبوده، مهیا مینقاطی که آبدهی چ

2001.) 

های  ای از سامانهنمـونه ،ای نواریی آبیاری قطرهسامانه

آبیاری است که به منـظور استفاده بهـینه از آب مورد استفاده 

هایی  های نواری با روزنه ، از لولهگیرد. در این سامانهقرار می

ی کشت استفاده ها چکان سرخود در بین ردیف بصورت قطره

اتمسفر نیاز هست  1/3ها سبک بوده و به فشار  شود. این لوله می

ها  های این لوله که یکنواختی پخش مناسبی داشته باشند. روزنه

توانند بدون نیاز  با فشار بسیار پایین نیز کارایی داشته و حتی می

 (. 2006et alTorfi ,به پمپ آب را از خود عبود دهند. )

رقم  21آبیاری بر عملکرد و اجزای اثرات کم در تحقیقی،

کنجد در منطقه مغان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد 

به  211شاخه و ورامین ، التان، ناز تک1ارقام کرجعملکرد 

-در هکتار میکیلوگرم  11/203، 41/221، 21/221ترتیب برابر 

 111/1شاخه به میزان باشد. باالترین وزن هزاردانه در ناز تک

گرم و همچنین باالترین تعداد دانه در کپسول و کپسول در بوته 

شاخه گزارش متعلق به رقم ناز تک 11/33و  20/131ترتیب به

شاخــه و ورامین ، اولتان، ناز تک1بنابراین ارقام کـرج ؛ گـردید

آبیاری معرفی به عنوان ارقام مقاوم به خشکسالی و کم 211

 (. 2009t aleHasanzadeh ,) گردیدند

 310برابر  گرمسیرینیاز آبی گیاه کنجد در مناطق نیمه

(. در پژوهشی  2001et alSepaskhah ,متر برآورد گردید )میلی

آبی اثرات نامطلوبی بر ارتفاع گیاه دیگر مشخص شد تنش کم

که طوریکنجد، شاخص سطح برگ و مواد خشک کنجد دارد به

ریشه این گیاه شده، بر  کمبود آب در کنجد مانع از گسترش

ظهور گل و پرشدن دانه اثر نامطلوب داشته و در نهایت باعث 

 (.Alizadeh ,2002کاهش عملکرد کنجد شد )

در تحقیقی که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

طبیعی همدان انجام شد، محققین نشان دادند که میزان آب 

دار نسبت به زنههای روای با لولهمصرفی کلزا در آبیاری قطره

که   یابد، درحالیدرصد کاهش می 42آبیاری نشتی به میزان 

مقدار عملکرد هر دو روش یکسان بود. در این تحقیق، متوسط 

 kg/m3ای  کارایی مصرف آب برای کلزا در روش آبیاری قطره

بدست آمد. در طرح  kg/m3 21/3و با آبیاری نشتی  33/1

سانتیمتر  23 ها ها( بر روی لوله نه)روز چکانهافاصله قطرهمذکور، 

 بود متر طول لوله در هر لیتر در ساعت 4آبدهی آنها  و

(GhadamiFirouzabadi And Mazaherilaqhab, 2007عده .)-

آباد در  ای دیگر از محققین در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی

ای نواری تحت  شمال خوزستان به ارزیابی روش آبیاری قطره

ختلف آبیاری برای کشت ذرت پرداختند. در این های م مدیریت

پژوهش نیاز آبی با استفاده از تشت تبخیر و اعمال ضرائب 

گیاهی برآورد شد. این محققین اذعان نمودند که الگوی استفاده 

% نیازآبی بدلیل عدم وجود نفوذ عمقی، در درازمدت باعث 23از 

در تجمع نمک و شوری خاک خواهد شد. لذا پیشنهاد شد، 

مناطقی که شستشوی خاک توسط بارندگی یا آبیاری وجود 

 (. 2006et alAzari ,ندارد، این روش بکار نرود )

ای نواری  های موفق آبیاری قطره در بررسی یکی از طرح

در استان خوزستان، علت اصلی  در اراضی کشاورزی اندیمشک

بردار اعالم گردید. این طرح  موفقیت طرح، مدیریت مناسب بهره

هکتار با تناوب گیاهان ردیفی اجرا شده بود. این  03در سطح 

متر برای  103را تا طول  سامانههای این  محققین، نصب لوله

های بیشتر، به  % مناسب دانسته و برای شیب2اراضی با شیب 

 et Torfiها در جهت عمود بر شیب توصیه نمودند ) لهنصب لو

, 2006al در تحقیقی در استان همدان میانگین راندمان کاربرد .)

% برآورد گردید. البته در 2/24ای نواری  در روش آبیاری قطره

شد  گیری % هم اندازه01ها تا  بعضی مزارع، راندمان این سامانه

وری  ر این پژوهش بهرهکه علت آن طراحی نامناسب ذکر شد. د

کیلوگرم بر مترمکعب  3/2، آبیاری یسامانهدر این مصرف آب 

 (.GhadamiFirouzabadi, 2006زمینی بدست آمد ) برای سیب

ای در تحقیقی که در مورد سطوح مختلف آبیاری قطره

نواری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا در بهبهان 

ثر سطوح مختلف آب، رقم و اثر انجام شد مشخص گردید که ا

ای نواری بر عملکرد و اجزای ها در آبیاری قطرهمتقابل آن

عملکرد دو رقم کلزا معنی دار بود. تیمار برتر از نظر سطوح 

 120و  133مختلف آب بر عملکرد و اجزای عملکرد، تیمارهای 

مشترک جایگاه برتر را به خود  صورت بهدرصد نیاز آبی بودند که 

% 133جایی که مصرف آب در تیمار اص دادند ولی از آناختص

% نیاز آبی اعالم شد. 133% بود، تیمار برتر 120نیاز آبی کمتر از 

این در حالی بود که اثر سطوح مختلف آب و رقم و اثر متقابل 

که اثر سطوح ها بر درصد روغن معنی دار نبود. درحالیآن

دار روغن دانه نیز معنی ای و رقم بر عملکردمختلف آبیاری قطره

% نیاز آبی بودند 120% و 133بود و تیمارهای برتر، تیمارهای 

% نیاز آبی بود. 133که به دالیل تشریحی فوق تیمار برتر، تیمار 

از نظر کارایی مصرف آب، اثر سطوح مختلف آب و رقم و اثر 

شاخص کارایی مصرف آب،  دار بود. در موردها معنیمتقابل آن

کیلوگرم بر  1/1% نیاز آبی با مقدار 03برتر، تیمار تیمار 

 (.Salamati and Delbari, 2014) مترمکعب بود
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در مورد کشت کنجد در بهبهان انجام شده  نتایج تحقیق

 1121نشان داد که توده محلی بهبهان با متوسط عملکرد 

کیلوگرم در هکتار برتر از ارقام یلووایت و سینتتیک به ترتیب با 

کیلوگرم در هکتار بود. این برتری در اجزای  222و  302

عملکرد نیز محسوس بود. به طوری که تعداد کپسول در بوته در 

، 1/113هبهان، ارقام یلووایت و سینتتیک به ترتیب توده محلی ب

کپسول و وزن هزار دانه در توده محلی بهبهان،  1/31و  1/111

 122/1و  341/2، 212/2ارقام یلووایت و سینتتیک به ترتیب 

 .(Danaie, 2013)گرم بود 

در مرکز تحقیقات کشاورزی مرکزی مصر اثر کم آبیاری  

فصل رشد( بر چهار رقم کنجد  آبیاری در طول 1و  0)تعداد 

رقم مورد تحقیق اثرات میزان  4مورد بررسی قرار گرفت. در هر 

حساسیت به خشکسالی بررسی گردید. برای محاسبه اثر کم 

های رقم مقدار شکر موجود در ریشه 4آبیاری بر عملکرد این 

گیری و با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد با کاهش آنها اندازه

% کاهش یافت. 42/2، مقدار محصول 0به  1ها از یاریتعداد آب

به  1مدل مورد بررسی دقیقاً میزان تخلیه آب ریشه را از آبیاری 

نشان داد. با توجه به  0و  4، 1همین ترتیب تا آبیاری  و به 2

آبی در رشد کنجد و کمبود آب در مراحل بعدی تنش کم

(. در  et alManal, 2007تر بود )های بعدی ملموسآبیاری

-سطحی، قطره آبیاریهای  سامانهمصر اثرات پژوهشی دیگر در 

در  23و  23، 133ای سطحی با سه میزان ای زیر زمینی و قطره

مورد بررسی و تحقیق قرار  GIZA 32صد نیاز آبی کنجد رقم 

گرفت. در این آزمایش ارتفاع، تعداد شاخه، تعدادبرگ و تعداد 

ای زیر زمینی از ردید. آبیاری قطرهها در هر گیاه ثبت گکپسول

نظر عملکرد دانه و اجزای آن، درصد و عملکرد روغن، بهترین 

% نیاز آبی کنجد بیشترین 133نتیجه را نشان داد. سطح آبیاری 

دار در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه، درصد و اثر معنی

آبی در  % نیاز133عملکرد روغن دانه را از خود نشان داد. تیمار 

و  1213ترتیب ای در طول یک فصل بهآبیاری سطحی و قطره

 (. 2001et alKassab ,مترمکعب برآورد گردید ) 333

در ارتباط با ضرورت انجام این تحقیق، بایستی اشاره نمود 

 موجود آب منابع کمبود به توجه با کشور آبی اراضی که توسعه

 نمی پذیر امکان ب موجود آ مصرف در جویی صرفه طریق از جز

 مصرف در جویی صرفه طریق از زیرکشت سطح افزایش .باشد

گیرد.  قرار توجه مورد تواندمی آبیاری بردن راندمان باال و آب

روش  در کارایی مصرف آب بردن باال و جویی آب، صرفه کنترل

 .دارد زیادی هزینه و وقت صرف به موجود، نیاز سنتی های

 مناسب مدیریت و الزم با مالحظات ای تیپآبیاری قطره اجرای

 و آبیاری، کارایی مصرف آب راندمان افزایش باعث تواند می

های فوق،  نگاهی گذرا به پژوهش .شود بیشتر محصوالت تولید

« های تیپ آبیاری به روش لوله»حاکی از وجود ظرفیت بالقوه 

باشد. درهرحال، لزوم  برای کارآیی باالی مصرف آب می

و « متغیرهای گیاه و اقلیم»، «دیریت آبم»سازی  همراه

موضوعی  هایی، ای با چنین سامانه منطقههمچنین شرایط خاص 

 است که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است.

مندی از هدف از اجرای این تحقیق، بررسی امکان بهره

ای نواری در کشت کنجد در بهبهان و  آبیاری قطره یسامانه

ترین تیمار آبیاری و رقم کنجد از  ناسبشرق خوزستان، تعیین م

نظر کارآیی مصرف آب، تعیین درصد روغن، عملکرد دانه و 

روغن با نیازهای آبی متفاوت مورد مطالعه در تحقیق به منظور 

 باشد.ارتقای سطح اقتصادی کشاورز می

 ها روش و مواد
 بر نواری ایقطره آبیاری در آب مقدار تأثیر بررسی منظور به

 و دانه روغن عملکرد روغن، درصد عملکرد، اجزای دانه، عملکرد

 نظر از کنجد رقم سه در آبیاری تیمار ترین مناسب تعیین

 خــرد بار یک هایکرتصورت  به آزمایشی آب، مصرف کارآیی

 دو طـــی تکرار 1 با تصادفی، کامل هایبلوک قالب در شده

 کشاورزی تحقیقات ایستگاه در( 1133 - 1132)زراعی  سال

 با طول تحقیقاتی ایستگاه این .گردید اجرا بهــبهان

 شمال در شمالی عرض 13: 12َْ  و شرقی º03: 14جغرافیایـیَ

 خشک، نیمه اقلیم دارای آزمایش محل. است واقع بهبهان شهر

 143 ساالنه بارندگی متوسط و متر 140 دریا سطح از آن ارتفاع

 نواری ایقطره آبیاری در آب مقدار اصلی فاکتور. است میلیمتر

 و نیازآبی% 120 و% 133 ،%10 ،%03 اساس بر ســطح چهار در

 یلووایت سینتتیک، رقم شامل سطح سه در رقم فرعی فاکتور

 مانند صفاتی زراعی فصل طول در. باشد  می بهبهان محلی وتوده

 روغن درصد دانه، عملکرد دانه، هزار وزن بوته، در کپسول تعداد

 برای. شد گیریاندازه و بردارییادداشت دانه روغن عملکرد و

 گردید استفاده MSTATC آماری افزارنرم از هامیانگین مقایسه

 عملکرد آب، مصرف کارآیی نظر از تیمار ترینمناسب پایان در و

 .شد توصیه و تعیین دانه روغن عملکرد و درصد دانه،

 خاک آزمون نتایج اساس بر ماله و دیسک شخم، از پس

 03 پتاس، هکتار در کیلوگرم 03) کودپاشی به اقدام( 1 جدول)

به  ترفالن کشعلف یکنواخت پخش و( فسفر هکتار در کیلوگرم

 وسیلهبه و گردیده مزرعه سطح در هکتار در لیتر 0/2 میزان

 کودهای. شدند مخلوط خاک با کشعلف و کود سبک، دیسک

 کود هکتار در کیلوگرم 133 و کاشت از قبل کالً پتاسه و فسفره

 سومیک دوم، آبیاری با همزمان سومیک) نوبت 1 در ازته
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 مصرف( گلدهی مرحله شروع در سومویک تنک از بعد بالفاصله

 فاصله. بود هکتار در کیلوگرم 2 مصرفی بذر میزان .گردیدند

 رشد دوره طول در .باشدمی مترسانتی 10 ردیف روی هابوته

 عملکرد دانه، هزار وزن بوته، در کپسول تعداد قبیل از صفاتی

شدند. نمونه برداری از  گیریاندازه روغن عملکرد و درصد دانه،

خاک محل آزمایش در دوسال انجام آزمایش، قبل از کاشت و 

بعد از برداشت محصول انجام شد و بدینوسیله برخی از 

 (.1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استخراج گردید)جدول 
 

 ايستگاه بهبهان(آزمايش )نتايج برخی از خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک محل اجرای  -1جدول

 سال
زمان نمونه 

 برداری خاک

قابلیت هدایت 

 (dS/m)الکتریکی 
PH 

درصدکربن 

 آلی

فسفر 
(mg/kg) 

 پتاس
(mg/kg) 

 بافت

 خاک

 کلی لوم سیلتی 203 2/3 20/3 1/1 3/1 قبل از کاشت 1131

 کلی لوم سیلتی 241 2/2 21/3 1/2 1/2 بعد از برداشت 1131

 کلی لوم سیلتی 202 0/3 24/3 2/1 1/1 قبل از کاشت 1132

 کلی لوم سیلتی 240 1/2 23/3 1/2 3/2 بعد از برداشت 1132

 

کانال آبیاری سیمانی  آب مورد نیاز انجام این پژوهش از

های زیرپوشش شبکه آبیاری و زهکشی که از کانال Bشماره 

 و فیزیکی خصوصیات باشد، تامین گردید. متوسطمارون می

تحقیق در  دوره طول مورد استفاده در آبیاری آب شمیایی

 ( نشان داده شده است.2جدول )

 فرعی کرت 12 اصلی، کرت 12 آزمایش، انجام برای

 هر روی و متر 13 کشت هایردیف طول شد، گرفته درنظر

 مترسانتی 23 پشته هر عرض. شد انجام کشت ردیف دو پشته

 آبیاری نوار هر و گرفت قرار کشت ردیف دو پشته هر روی. بود

 هر. گرفت قرار کشت ردیف دو بین پشته هر تیپ روی ایقطره

 23 پشته دو) باشدمی کاشت ردیف 4 دارای فرعی کرت

 ردیف چهار و پشته دو فرعی کرت هر برای یعنی( سانتیمتری

 بود مترسانتی 43 کشت ردیف هر فاصله یافت. اختصاص کشت

 قرار کشت ردیف دو بین پشته روی تیپ ایقطره هایلوله و

 قرار طرز. بود هکتار در کیلوگرم 2 مصرفی بذر میزان. گرفتند

 به تکرارها فاصله. شد مشخص تصادفیصورت  به تیمارها گرفتن

 اندازه به اصلی هایکرت فاصله ،(متر 4) نکاشت پشته پنج اندازه

 دو اندازه به فرعی هایکرت فاصله و( متر 2/1) نکاشت پشته 4

 کناری ردیف دو فرعـی کرت هر در. بود( متر 2/1) نکاشت پشته

 به وسـط ردیف دو انتهــای و ابتدا از متـــــر 2 در مجموع و

 هر در ها نمونه برداشت و شده گرفته نظر در حاشیه عنــــــوان

 .شد انجام میانی ردیف 2 از فرعی کرت
 

 تحقيق دوره طول در آبياری آب شميايی و فيزيکی خصوصيات متوسط – 2جدول 

 ردیف
   

      ⁄  
 

   
 

      

      ⁄   

 ⁄       هاآنیون ⁄       هاکاتیون

                       
       

1 1313 4/1 1143 2/2 2/1 3/2 2/1 3/2 2/2 
 

10% 03% 120% 133% 

 YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی

 تکرار سوم

120% 133% 10% 03% 

 YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی

 تکرار دوم

 03% 10% 133% 120% 

 YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی YW سینتتیک محلی

 تکرار اول 
 پالن طرح آزمايش پياده شده - 1شکل 

 : رقم یلووایتYWمحلی: رقم کنجد محلی،    سینتتیک: رقم سینتتیک،    
 نیاز آبی گیاه %10معادل  = %10نیاز آبی گیاه        %03معادل  % =03

 نیاز آبی گیاه %120 = معادل %120نیاز آبی گیاه        %133معادل  = 133%
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 فاصله با نواری ایقطره هایلوله از آبیاری انجام برای

 تا 12/1 از آبدهی یمحدوده با مترسانتی 23 هایچکانقطره

 مگاپاسکال 2/3 تحملی فشار ماگزیمم و ساعت در لیتر 1/2

 خاص مشخصات (. مطابقsunstreamهای لوله) شد استفاده

 طراحی به نسبت ،(هاروزنه آبدهی و فاصله) کاررفتهبه های لوله

 و لوازم تهیه طرح، نیاز مورد فشار و دبی اصلی، های لوله

 .گردید اقدام نیاز مورد تجهیزات

 هواشناسی اداره اطالعات اساس بر آبیاری آب مـیزان

 مدل و است سینوپتیک ایستگاه یک که بهبهان شهرستان

 بر گیاهی ضریب. شد محاسبه فائو مانتیت پنمن پیشنهادی

 اساس بر و شده گرفته نظر در( فائو 02 نشریه) پیشنهاد اساس

 هواشناسی پارامترهای به توجه با نشریه این پیشنهادی معادالت

 رشد، مختلف مراحل در گیاه ارتفاع به توجه با و بهبهان برای

 تناسب و خاک رطوبتی وضعیت کردن پایش برای. گردید اصالح

 مختلف سطوح اساس بر شده استخراج آبیاری آب مقدار با آن

 برای آبیاری از قبل خاک رطوبتی یتخلیه میزان آبیاری،

 هر از قبل. شد گیریاندازه سال هر در هاآبیاری از تعــدادی

 روش به و خاک برداری نمونه با مزرعه، خاک رطوبت نیز آبیاری

 مختلف تیمارهای اعمال برای(. 1 جدول) شد گیری اندازه وزنی

 - تبخیر متوسط میزان از ای اولیه برآورد کاشت از پیش آبیاری

( ماهانه و روزه ده  روزانه، صورتبه) گیاه آبی نیاز و پتانسیل تعرق

 دستبه تبخیر تشت و فائو مانتیت  پنمن یمعادله از استفاده با و

 با محصــول، کشت از پس آبیاری دقیق مدیریت برای. آمد

دمای )بهبهان  هواشناسـی ایستـگاه یروزانه آمار از استفاده

 حداقل و حداکثر روزانه، رطوبت حداقل و حداکثر روزانه سرعت

 روزانه صورتبه گیاه تعرق -تبخیر ،(ساعات آفتابی حداکثر و باد

 زمان روزانه، بصورت اطالعات پایش با و( 4 جدول) شد محاسبه

 .شد تعریف روز دو آبیاری دور. گردید تعیین آبیاری شروع
تعرق محاسبه و اعمال شده هر سال برای آبیاری به  -بخیرت

 متر بود.میلی 1320و  1323ترتیب 
 

 مقادير ضريب گياهی استفاده شده پس از اعمال اصالحات - 1جدول 

مرحله 

ی
رسیدگ

مرحله  

ی
رسیدگ

مرحله  

ی
رسیدگ

ل 
ش کام

پوش
ل 

ش کام
پوش

رشد سریع 
رشد سریع 
رشد سریع 
مرحله جوانه  

ی
زن

 
 اهیگ برداشت تا رشد مراحل

 در هر مرحله روز تعداد 4 2 12 14 13 12 13 2 4

22/3 41/3 2/3 2/3 1 21/3 2/3 1/3 2/3 KC 

 

معادله پنمن مانتیث که از اصالحات انجام شده توسط 

روی معادله پنمن مانتیث بدست آمده به FAO کارشناسان

عنوان مرجع در شرایط خارج از گلخانه پذیرفته شده است و 

 ود.شصورت زیر بیان می به
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( نشان داده و تعریف 4پارامترهای معادله فوق در جدول )

اند. همچنین مقدار تبخیر و تعرق برای یک روز نیز محاسبه شده

 واریانس تجزیه آزمایش انجام سال دو پایان در شده است.

 شده خرد باریک هایکرت طـــرح مــوازین اساس بـر و مرکب

 از ها میانگین مقایسه برای. گرفت صورت شده ذکر صفات برای

 ترین مناسب پایان در و شد استفاده دانکن ای دامنه چند آزمون

 عملکرد و درصد دانه، عملکرد آب، مصرف کارایی نظر از تیمارها

 .گردید توصیه و تعیین دانه روغن

 هر از بوته، در کپسول تعداد مانند صفاتی تعیین منظور به

 در صفت این و انتخاب تصادفی بطور بوته 13 آزمایشی کرت

 از بعد هزاردانه وزن گیری اندازه منظور به. شد گیری اندازه آنها

 آزمایشی کرت هر بذور از تایی 133 نمونه 2 محصول، برداشت

 در آنها وزن میانگین کردن ضرب با و انتخاب تصادفی طور به

 تعییـن از پس همچنین. شد محاسبه هزاردانه وزن ،13 عدد

 در آنها ضرب حاصل از آزمایشی، کرت هر های دانه روغن درصـد

 .آمد بدست دانه روغـن عملکرد دانه، عملکرد

 برخی از پارامترهای هواشناسی برای محاسبه تبخير تعرق کلزا در بهبهان - 7جدول 

تعرق  -تبخیر

 استاندارد

(mm/day) 

سرعت باد در 

 متری 2ارتفاع 
(ms-1) 

 ثابت سایکرومتری

(Kpa °C-1) 

شیب منحنی فشار 

 بخار اشباع

(Kpa°C-1) 

 فشار بخار اشباع

(kPa) 
 فشار بخار واقعی

(kPa) 

 خاک ییشار گرما

(MJm-2d-1) 

تابش خالص 
(MJm-2d-1) 

ET0 U2 γ ∆ es ea G Rn 

02/4 2 322/3 10/3 02/2 22/1 3 22/11 
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 بحث و نتايج

 بوته در کپسول تعداد

 اثر و رقم آبی، نیاز اثرات بوته، در کپسول تعداد شاخصازنظر  

دار معنی(. 0 جدول) بود دارمعنی% 1 سطح در هاآن متقابل

 یمعنرقم و اثر متقابل آبیاری و رقم به این  آبی، شدن اثر نیاز

مشترک تأثیر و  صورت بهکه اثرات دو عامل آبیاری و رقم  است

و در حقیقت  تداخل در روند تغییر تعداد کپسول در بوته دارند

یگر دو د عبارت به کنند.هم عمل نمی موازات بههر دو فاکتور 

 فاکتور اصلی و فرعی روند تغییرات یکسانی ندارند. بیشترین

 به آبی نیاز% 133 و% 120 تیمارهای در بوته در کپسول تعداد

 تفاوت عدد 0/113 و 2/113 تعداد با ترتیب به که آمد دست

گرفتند  جای aکالس در مشترکاً و نداشته هم به نسبت دار یمعن

 در کپسول 2/133 میزان به کپسول تعداد بیشترین(. 2 جدول)

 داریمعنی برتری که گردید ثبت بهبهان محلی کنجد رقم

 و آبیاری متقابل اثر در(. 1 جدول)داشت  دیگر رقم دو به نسبت

% 120 آبیاری تیمارهای در بوته در کپسول تعداد بیشترین رقم،

 که رسید ثبت به بهبهان محلی کنجد در آبی نیاز% 133 و

 a کالس در مشترکاً و داشته تیمارها دیگر با داری یمعن اختالف

توسط  شده انجام(. مطابق پژوهش 2جدول ) گرفتند جای

(Salamati and Delbari, 2014 اثر سطوح مختلف آب، رقم و )

ی جزئها بر اجزای عملکرد کلزا که تعداد کپسول اثر متقابل آن

دار بود. همچنین تیمار  یمعنشود از اجزای عملکرد محسوب می

 133سطوح مختلف آب بر اجزای عملکرد، تیمارهای  ازنظربرتر 

مشترک جایگاه برتر را  رتصو بهدرصد نیاز آبی بودند که  120و 

توسط  شده انجامبه خود اختصاص دادند. همچنین در پژوهش 

(Danaie, 2013)  ،تعداد کپسول در بوته در توده محلی بهبهان

 1/31و  1/111، 1/113ارقام یلووایت و سینتتیک به ترتیب 

کپسول بودند که ازنظر ترتیب برتری تیمارها با نتایج این 

 شت.خوانی داتحقیق هم

 دانه هزار وزن

 دانههزار  وزن شاخص بر هاآن متقابل اثر و رقم آبی، نیاز اثرات

 دار شدن اثر نیازمعنی(. 0 جدول) بود دارمعنی% 1 سطح در

که اثرات  است یمعنآبی، رقم و اثر متقابل آبیاری و رقم به این 

مشترک تأثیر و تداخل در روند  صورت بهدو عامل آبیاری و رقم 

تغییر وزن هزار دانه دارند و در حقیقت هر دو فاکتور به موازات 

به عبارت دیگر دو فاکتور اصلی و فرعی روند ؛ کنندهم عمل نمی

 تیمارهای در دانه هزار وزن تغییرات یکسانی ندارند. باالترین

 هایوزن با ترتیب به که گردید مشخص آبی نیاز% 133 و% 120

 و نداشته هم با داری یمعن اختالف گرم 112/2 و 134/2

 آبی نیاز% 03 و% 10 تیمار دو. گرفتند قرار  aکالس در مشترکاً

داشتند  قرار بعدی هایرده در گرم 323/1 و 241/1 با ترتیب به

 محلی رقم با برتری دانه هزار وزن شاخص نظر از(. 2 جدول)

 یلووایت و سینتتیک رقم دو با گرم 331/2 با که بود بهبهان

گرفت  قرار a کالس در تنهایی به و داشته داری یمعن اختالف

 با تیماری برتری رقم، و آبیاری متقابل اثر در(. 1 جدول)

 و بهبهان محلی ارقام در آبی نیاز% 133 و% 120 تیمارهای

 نداشته هم با داریمعنی اختالف تیمار چهار این که بود یلووایت

(. مطابق پژوهش 2)جدول  گرفتند جای a کالس در مشترکاً و

( اثر سطوح Salamati and Delbari, 2014انجام شده توسط )

ها بر اجزای عملکرد کلزا که مختلف آب، رقم و اثر متقابل آن

دار بود.  یمعنشود، وزن هزار دانه از اجزای عملکرد محسوب می

همچنین تیمار برتر از نظر سطوح مختلف آب بر اجزای عملکرد، 

 صورت بهدرصد نیاز آبی بودند که  120و  133تیمارهای 

مشترک جایگاه برتر را به خود اختصاص دادند. همچنین در 

وزن هزار دانه در  (Danaie, 2013)پژوهش انجام شده توسط 

، 212/2سینتتیک به ترتیب توده محلی بهبهان، ارقام یلووایت و 

گرم بود که از نظر ترتیب برتری تیمارها با  122/1و  341/2

 خوانی داشت.نتایج این تحقیق هم

 دانه عملکرد 

 متقابل اثر و رقم آبی، نیاز اثرات دانه، عملکرد شاخص نظر از

دار شدن اثر معنی(. 0 جدول) بود دارمعنی% 1 سطح در هاآن

است که متقابل آبیاری و رقم به این معنی رقم و اثر آبی، نیاز

مشترک تأثیر و تداخل در  صورت بهاثرات دو عامل آبیاری و رقم 

روند تغییر عملکرد دانه دارند و در حقیقت هر دو فاکتور به 

به عبارت دیگر دو فاکتور اصلی و  کنند.موازات هم عمل نمی

 به دانه دعملکر باالترین فرعی روند تغییرات یکسانی ندارند.

 با ترتیب به که گرفتند تعلق آبی نیاز% 133 و% 120 تیمارهای

 هکتار در کیلوگرم 1331 و 1130 عملکرد میانگین مقادیر

 جای a کالس در مشترکاً و نداشته هم با داریمعنی اختالف

 آبی، نیاز% 133 تیمار در آب کمتر مصرف به توجه با. گرفتند

 نیاز% 03 و% 10 بعدی تیمارهای. گرددمی اعالم برتر تیمار این

 0/213 و 212 عملکردهای میانگین با ترتیب به که بودند آبی

داشتند  قرار c و b هایگروه در ترتیب به هکتار در کیلوگرم

 1121 دانه عملکرد میانگین با محلی کنجد رقم(. 2 جدول)

 داریمعنی برتری a کالس در گرفتن قرار و هکتار در کیلوگرم

 اثر در(. 1 جدول) داشت یلووایت و سینتتیک رقم دو به نسبت

% 133 و% 120 آبیاری تیمارهای با برتری رقم، و آبیاری متقابل

 مقادیر با ترتیب به که بود بهبهان محلی کنجد رقم در آبی نیاز
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 بر عالوه هکتار در کیلوگرم 1140 و 1142 عملکردهای میانگین

 a گروه در مشترکاً نداشتند، هم با داریمعنی اختالف کهاین

مطابق پژوهش انجام شده توسط (. 2 جدول) گرفتند قرار

(Salamati and Delbari, 2014 اثر سطوح مختلف آب، رقم و )

دار بود. همچنین تیمار  یمعنها بر عملکرد کلزا اثر متقابل آن

و  133برتر از نظر سطوح مختلف آب بر عملکرد، تیمارهای 

مشترک جایگاه برتر را  صورت بهبی بودند که درصد نیاز آ 120

به خود اختصاص دادند. همچنین در پژوهش انجام شده توسط 

(Danaie, 2013)  نشان داده شد که توده محلی بهبهان با

کیلوگرم در هکتار برتر از ارقام یلووایت و  1121متوسط عملکرد 

از  کیلوگرم در هکتار بود که 222و  302سینتتیک به ترتیب با 

 خوانی داشت.نظر ترتیب برتری تیمارها با نتایج این تحقیق هم

 درصد روغن دانه

نتایج تجزیه واریانس درصد روغن دانه نشان داد اثر آبیاری در 
دار بود ولی اثر رقم و اثر متقابل آبیاری و رقم  یمعن% 1سطح 

دار نشدن اثر رقم و اثر متقابل معنی(. 0دار نبود )جدول  یمعن
که اثرات دو عامل آبیاری و رقم  است یمعنآبیاری و رقم به این 

تأثیر و تداخلی در روند تغییر صفت درصد روغن ندارند و در 
به عبارت ؛ کنندحقیقت هر دو فاکتور به موازات هم عمل می

 .دیگر دو فاکتور اصلی و فرعی روند تغییرات یکسانی دارند

% نیاز آبی 120رین متوسط درصد روغن در تیمار آبیاری بیشت
% 03% و 10%، 133درصد بود. سپس تیمارهای  11/01معادل 

درصد روغن قرار  12/43و  12/01، 01/00نیاز آبی با متوسط 
 جای گرفتند bو  a ،a ،abهای داشتند که به ترتیب در گروه

 به میزان(. بیشترین درصد روغن در رقم کنجد محلی 2)جدول 
میزان در ارقام یلووایت و سینتتیک  درصد ثبت شد. این 22/04

درصد بود که هر سه رقم  13/01و  20/02 به ترتیب برابر
(. در اثر متقابل 1جای گرفتند )جدول  aمشترکاً در گروه 

% نیاز آبی در رقم محلی ثبت 120آبیاری و رقم، برتری با تیمار 
جای  aبه تنهایی درکالس  درصد 42/03گردید که با مقدار 
 % نیاز آبی در رقم کنجد سینتتیک،120گرفت. تیمارهای 

% نیاز آبی در رقم یلووایت 133% نیاز آبی در رقم یلووایت، 120
، 20/02% نیاز آبی در رقم محلی به ترتیب با مقادیر 133و 
جای  abهمگی مشترکاً در کالس  31/02و  21/02، 21/00

 Salamatiبق پژوهش انجام شده توسط )(. مطا2گرفتند )جدول 

and Delbari, 2014ها بر درصد روغن ( اثر رقم و اثر متقابل آن
دار بود. ولی برخالف تحقیق فوق، اثر سطوح مختلف  یمعندانه 
 تابستانهدار بودن این اثر،  یمعندار بود. شاید دلیل  یمعنآب 

نسبت به بودن کشت کنجد از طرفی و نیاز آبی بیشتر این گیاه 
گیاه کلزا باشد که باعث گردیده تیمار برتر سطوح آبی بر درصد 

 % نیاز آبی باشد.120روغن، تیمار 

 عملکرد روغن دانه

رقم، آبیاری و اثر متقابل آبیاری و رقم بر عملکرد روغن  اثرات
 دار شدن اثر نیازمعنی (.0دار بود )جدول  یمعن% 1دانه در سطح 

که اثرات  است یمعنآبیاری و رقم به این رقم و اثر متقابل  آبی،
مشترک تأثیر و تداخل در روند  صورت بهدو عامل آبیاری و رقم 

تغییر عملکرد روغن دانه دارند و در حقیقت هر دو فاکتور به 
به عبارت دیگر دو فاکتور اصلی و  کنند.موازات هم عمل نمی

ن دانه از نظر عملکرد روغ فرعی روند تغییرات یکسانی ندارند.
و  0/233 % نیاز آبی با مقادیر120% و 133تیمارهای آبیاری 

قـرار گرفتند  a در کالسمشترکاً  کیلوگرم در هکتار 3/211
% نیاز آبی، این 133ولـی به دلیل مصرف کمتر آب در تیمار 

(. رقم کنجد محلی با میزان 2گردد )جدول تیمار برتر اعالم می
جای گرفت و  aهایی در کالس به تن کیلوگرم در هکتار 2/221

جایگاه رقم برتر را به خود اختصاص داد و ارقام یلووایت و 
به  کیلوگرم در هکتار 4/111و  2/012سینتتیک با مقادیر 

(. در اثر متقابل 1جدول گرفتند )قرار  cو  bهای ترتیب در رده
% نیاز آبی 120 % و133آبیاری و رقم برتری با تیمارهای آبیاری 

کیلوگرم  2/104و  0/131در رقم کنجد محلی بود که با مقادیر 
به  جای گرفتند و رده بعدی aدر هکتار مشترکاً در کالس 

% نیاز آبی در 133% نیاز آبی در رقم یلووایت، 120تیمارهای 
% نیاز آبی در رقم محلی تعلق گرفت که به 10رقم یلووایت و 

 کیلوگرم در هکتار 2/033و  243، 4/242 ترتیب با مقادیر
(. مطابق پژوهش 2)جدول  جای گرفتند bمشترکاً در گروه 

( اثر سطوح Salamati and Delbari, 2014انجام شده توسط )
دار  یمعنها بر عملکرد روغن مختلف آب، رقم و اثر متقابل آن

بود. همچنین تیمار برتر از نظر سطوح مختلف آب بر عملکرد 
 صورت بهدرصد نیاز آبی بودند که  120و  133ای روغن، تیماره

 مشترک جایگاه برتر را به خود اختصاص دادند.

 مصرف آب يیکارا

یاری، رقم و اثر متقابل اثر آب، شاخص کارآیی مصرف آباز نظر 
(. باالترین 0دار بود )جدول % معنی1در سطح  آبیاری و رقم
بود که با میزان % نیاز آبی 03آب مربوط به تیمار  کارآیی مصرف

داری نسبت تیمارهای  یمعنکیلوگرم بر مترمکعب برتری  111/3
% و 133%، 10جای گرفت. تیمارهای  a در کالسدیگر داشته و 

گرفتند جای  cو  ab ،bهای % نیاز آبی به ترتیب در رده120
، کارآیی مصرف آب در رقم محلی بهبهان (. از نظر رقم0جدول )

داری نسبت کیلوگرم بر مترمکعب، برتری معنی 121/3با میزان 
 aو یلووایت داشت و به تنهایی در گروه  به دو رقم سینتتتیک

کیلوگرم بر  311/3جای گرفت. رقم سینتتیک با میزان 
کارآیی مصرف آب را در سه رقم از مترمکعب کمترین میزان 

 (. در اثر متقابل آبیاری و رقم، برتری با1خود نشان داد )جدول 
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% نیاز آبی و رقم کنجد محلی 133% و 10 %،03تیمارهای 
 120/3و  110/3، 111/3بهبهان بود که به ترتیب با مقادیر 

داری نسبت به دیگر تیمارها کیلوگرم بر مترمکعب، برتری معنی
که از جای گرفتند. با توجه به این aداشته و مشترکاً در کالس 

تولید دانه که شامل های اجزای عملکرد و عملکرد نظر شاخص
تعداد کپسول در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد 

% نیاز آبی و رقم 133درصد روغن دانه، برتری با تیمار آبیاری 
آب در تیمار برتر از  مصرفکارآیی کنجد محلی بود. لذا میزان 

کیلوگرم بر  132/3% نیاز آبی( برابر 133نظر آبیاری )تیمار 
آب در رقم برتر  مصرفکارآیی میزان ( و 13جدول مترمکعب )

کیلوگرم بر مترمکعب  121/3)رقم کنجد محلی بهبهان( برابر 
(. مطابق پژوهش انجام شده توسط 2جدول گردد )اعالم می

(Salamati and Delbari, 2014 اثر سطوح مختلف آب، رقم و )
ین دار بود. همچن یمعنها بر کارایی مصرف آب اثر متقابل آن

تیمار برتر از نظر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب، 
 % نیاز آبی بود.03همانند این تحقیق، تیمار 

مقدار آب مصرف شده در تیمار آبیاری  3مطابق جدول 
% نیاز آبی در دو سال انجام آزمایش به طور متوسط 03

. میانگین عملکرد تولید استمترمکعب در هکتار  102/0123

محلی بهبهان، انجام آزمایش برای ارقام کنجد  الکنجد در دو س
و  11/012 ،411/130سینتتیک و یلووایت به ترتیب برابر 

مصرف آب برای  ییکارآکیلوگرم در هکتار بود که  121/021
، 111/3% نیاز آبی به ترتیب 03این سه رقم در تیمار آبیاری با 

کیلوگرم بر مترمکعب ثبت شد. به همین  134/3 و 333/3
% نیاز 133ترتیب میانگین مقدار آب مصرفی در تیمار آبیاری 

. میانگین عملکرد استمترمکعب در هکتار  1/13112آبی برابر 
تولید کنجد برای ارقام کنجد محلی بهبهان، سینتتیک و 

% نیاز آبی به ترتیب برابر 133یلووایت در تیمار آبیاری 
بوده کیلوگرم در هکتار  301/1122و  323/120 ،121/1140

، 120/3که کارآیی مصرف آب برای این سه رقم به ترتیب 
دست آمد. برتری کیلوگرم بر مترمکعب به 130/3و  311/3

% نیاز آبی در رقم کنجد محلی بهبهان نسبت 133تیمار آبیاری 
ناشی از ، 11و  13% نیاز آبی مطابق جداول شماره 120به تیمار 

رغم آب در این تیمار است زیرا علی کارآیی بیشتر مصرف
% نیاز آبی نسبت به تیمار برتر 120عملکرد تولید بیشتر تیمار 

% نیاز 133% نسبت به تیمار 120)البته این افزایش تولید تیمار 
% نیاز آبی، به عنوان برتر 133دار نیست(، تیمار آبی معنی
  گردد.معرفی می

 

 مصرف آب و کارآيیدار بودن عملکرد دانه، اجزای آن، درصد و عملکرد روغن  یمعنميانگين مربعات و سطح  -5جدول 

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

تعداد کپسول 

 در بوته

 وزن هزار دانه

 )گرم(

عملکرد دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد روغن

)%( 

 روغن دانهعملکرد 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 مصرف آب کارآیی

 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 n.s342/3 n.s 111/3 n.s 022/102 **023/124 * 221/40323 n.s33/3 1 سال

 n.s 013/1 n.s 314/3 n.s 114/1222 ** 130/213 n.s 321/22002 n.s 33/3 1 تکرار

 331/3** 232/420222 ** 442/212 ** 412/322301** 342/4** 110/2421** 1 آبیاری

 n.s330/3 n.s 344/3 n.s 31/3 n.s 321/11 n.s 121/1311 n.s 33/3 1 سال* آبیاری

 n.s 33/3 121/2214 112/13 132/14132 302/3 032/2 12 خطا

 n.s 113/23 ** 134/122233 **311/3 412/1102122** 402/1** 421/1003** 1 رقم

 n.s311/3 n.s314/3 n.s 334/3 n.s 313/23 *111/2331 n.s33/3 1 سال* رقم

 n.s 323/3 ** 324/24443 **33/3 302/00313 ** 333/3** 210/02** 1 آبیاری*رقم

 n.s332/3 n.s 302/3 n.s 34/3 n.s 130/13 n.s 231/033 n.s 33/3 1 سال*آبیاری * رقم

 33/3 332/2141 141/22 121/0042 322/3 212/1 24 خطا

 02/2 24/3 21/3 33/2 21/2 34/1  ضریب تغییرات

 وجود ندارد داری یمعناختالف  ns :      %0دار در سطح  یمعناختالف  %       *:1دار در سطح  یمعناختالف  **:

 
 مصرف آب در فاکتور اصلی کارآيیمقايسه ميانگين عملکرد دانه، اجزای آن، درصد و عملکرد روغن دانه و  -1جدول 

 تیمار
تعداد کپسول 

 در بوته

 وزن هزار دانه

 )گرم(

عملکرد دانه )کیلوگرم 

 در هکتار(

 درصد روغن

)%( 

 عملکرد روغن دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 مصرف آب کارآیی

 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 a2/113 a134/2 a 1130 a11/01 a3/211 c 322/3 % نیاز آبی120

 a0/113 a112/2 a 1331 a01/00 a0/233 b 132/3 % نیاز آبی133

 b4/20 b241/1 b 212 ab12/01 b4/420 ab 132/3 % نیاز آبی10

 c2/22 c323/1 c0/213 b12/43 c1/133 a 111/3 % نیاز آبی03
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 مصرف آب در فاکتور فرعی کارآيیمقايسه ميانگين عملکرد دانه، اجزای آن، درصد و عملکرد روغن دانه و  - 4جدول 

 تیمار
در تعداد کپسول 

 بوته

وزن هزار 

 دانه)گرم(

عملکرد دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 روغن درصد

)%( 

 عملکرد روغن دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 مصرف آب کارآیی

 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 a 2/133 a 331/2 a 1121 a 22/04 a 2/221 a 121/3 رقم محلی

 c 41/24  c011/1 c 2/220 a 13/01 c 4/111 c 311/3 رقم سینتتیک

 b 11/30  b231/1 b 1/301 a 20/02 b 2/012 b 134/3 رقم یلووایت

 
 اثرات متقابل آبياری و رقم -مصرف آب  يیکارآمقايسه ميانگين عملکرد دانه، اجزای آن، درصد و عملکرد روغن دانه و  - 1جدول 

تعداد کپسول در  اثر متقابل تیمارها

 بوته

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد روغن

)%( 

عملکرد روغن دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 مصرف آب ییکارآ

 رقم نیاز آبی )کیلوگرم بر مترمکعب(

03 ،%M g 42/12 d220/1 ef 4/130 bc 11/43 d 1/103 a 111/3 

03 ،%S i 02/23 e332/1 g 1/011 bc 41/03 f 2/223 b 333/3 

03 ،%Y h 0/20 e 332/3 g 1/032 c 13/41 ef 221 b 113/3 

10 ،%M d 1/31 b 302/1 b 1333 abc 21/04 b 2/033 a 110/3 

10 ،%S f 11/13 d121/1 fg 0/223 abc 20/01 de 3/114 cd 311/3 

10 ،%Y e00/20 c 022/1 c 2/330 bc 20/01 c 2/413 b 112/3 

133 ،%M a 4/112 a 432/2 a 1140 ab 31/02 a 2/104 a 120/3 

133 ،%S C12/32 b22/1 de 121 abc 21/04 c 3/424 d 113/3 

133 ،%Y b 2/114 a1/2 b 1103 ab 21/02 b 243 b 132/3 

120 ،%M a 2/112 a 434/2 a 1142 a 42/03 a 0/131 b 313/3 

120 ،%S c10/33 b 204/1 d 2/231 ab 20/02 c 2/400 e 323/3 

120 ،%Y b 2/114 a124/2 b 1112 ab 21/00 b 4/242 c 321/3 

120% % نیاز آبی  120 =            133% % نیاز آبی 133   =              10% % نیاز آبی %10               03  = % نیاز آبی03 =  

 Y = کنجد رقم یلووایت                           S =  کنجد رقم سینتتیک                        M =                    کنجد رقم محلی  
 

 دو سال انجام آزمايش تيمارهای مختلف در مصرف آب يیکارآميانگين  - 9جدول 

 تیمار
 آب مصرفی

 )مترمکعب در هکتار(

عملکرد دانه )کیلوگرم در 

 هکتار(

مصرف آب )کیلوگرم  ییکارآ

 بر مترمکعب(

 111/3 411/130 102/0123 % نیاز آبی رقم محلی03

 110/3 323/1323 322/2324 نیاز آبی رقم محلی 10%

 120/3 121/1140 133/13112 نیاز آبی رقم محلی 133%

 133/3 221/1141 123/11411 نیاز آبی رقم محلی 120%

 333/3 113/012 102/0123 نیاز آبی رقم سینتتیک 03%

 311/3 411/213 322/2324 نیاز آبی رقم سینتتیک 10%

 311/3 323/120 133/13112 سینتتیک نیاز آبی رقم 133%

 303/3 011/233 12/11411 نیاز آبی رقم سینتتیک 120%

 134/3 121/021 102/0123 % نیاز آبی رقم یلووایت03

 132/3 101/214 322/2324 نیاز آبی رقم یلووایت 10%

 130/3 301/1122 133/13112 نیاز آبی رقم یلووایت 133%

 320/3 233/1143 123/11411 یلووایتنیاز آبی رقم  120%

 

 ی کلیريگ جهينت

مصرف آب نشان داد که  ییکارآمقایسه میانگین عملکرد دانه، 

، عملکرد روغن عملکرد دانهتیمار برتر از نظر کارآیی مصرف آب، 

% نیاز آبی در رقم 133دانه جهت توصیه به کشاورز تیمار آبیاری 

 باشد.بهبهان می کنجد محلی

و نیز  "نتایج  "با عنایت به موارد اشاره شده در بند 

 133 و 120شویم که تیمارهای آبیاری  یمجداول فوق متوجه 

داری نسبت به درصد نیاز آبی از نظر عملکرد دانه برتری معنی

دهند که با توجه به مصرف % نشان می03% و 10تیمارهای 

-% این تیمار به عنوان برتر معرفی می133ی کمتر آب در نیاز آب
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گردد. در مورد اجزای عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد کپسول در 

% نیاز آبی تیمارهای برتر بودند که 133% و 120 بوته تیمارهای

% نیاز آبی این تیمار 133با توجه به مصرف کمتر آب در تیمار 

کرد روغن کنجد شود. این برتری تیماری در عملبرتر اعالم می

% نیاز آبی برتر بود. از 133تیمار نیز ثبت گردید و به دلیل فوق، 

% 03نظر کارآیی مصرف آب به دلیل مصرف کمتر آب در تیمار 

نیاز آبی این تیمار برتر بود ولی به دلیل پایین بودن میزان 

اصلی مورد مطالعه از جمله عملکرد، اجزای عملکرد و  صفات

% نیاز آبی، این تیمار نسبت به 03در تیمار عملکرد روغن کنجد 

در بین سه رقم کنجد مورد  تیمارهای آبی دیگر برتر نبود.

بهبهان از نظر کارآیی مصرف آب، عملکرد آزمایش، کنجد محلی 

دانه، عملکرد روغن، تعداد کپسول و وزن هزار دانه برتری 

داشت و تیمارهای یلووایت و  داری نسبت دو رقم دیگر یمعن

های بعدی جای ینتتیک از نظر صفات فوق به ترتیب در ردهس

داشتند. در مورد اثر متقابل آبیاری و رقم در صفات مورد بررسی 

عملکرد روغن، تعداد کپسول و وزن هزار  از جمله عملکرد دانه،

درصد نیاز آبی در رقم  133و  120دانه برتری با تیمارهای 

رف آب برتری با تیمار مص کارآییکنجد محلی بود ولی از نظر 

 % نیاز آبی در رقم کنجد محلی بود.03آبیاری 

با توجه به تمامی توضیحات مبسوط فوق تیمار آبیاری 

% نیاز آبی و رقم کنجد محلی به عنوان تیمارهای برتر اعالم 133

 گردد.می

REFERENCES 
Alizadeh, A. (2001) Principles and practices of drip 

Irrigation. Publication of Imam Reza (A). 450 

pages (In Farsi).

Alizadeh, A. (2002) Soil, Water, Plants Relationship. 

3rd, Emam Reza University press, Mashhad, Iran, 

ISBN: 964 – 6582 – 21 – 4. 

Anonymous. (2011) Department of Agriculture 

Management Information Behbahan city (In 

Farsi). 

Azari, A. Borumandnasab, S. Behzad, M. (2006) 

Evaluation of corn in drip irrigation tape. 

Proceedings of the National Conference on 

Irrigation and Drainage Networks. Shahid 

Chamran University of Ahvaz. 579-584 (In 

Farsi). 

Danaie, A KH. (2013) The effect of sowing date on 

grain yield of sesame new lines and cultivars in 

Behbahan region 92/43039.Final Report. 

Registration No. 92/43039. Scientific Information 

and Documentation Centre for Agricultural 

Research:1(In Farsi). 

F.A.O. (2007) Available (online: http//www.FAO.org)

GhadamiFirouzabadi, A. And Mazaherilaqhab h. 

(2007) Effect of irrigation methods on yield and 

water use efficiency and leakage type canola 

varieties. Scientific Seminar on the National Plan 

irrigations and sustainable development. 583 to 

590(In Farsi).

GhadamiFirouzabadi, A. (2006) Comparison of water 

use efficiency in irrigation systems distress 

(Hamadan Province). Proceedings of the 

National Conference on Irrigation and Drainage 

Networks. ShahidChamran University of Ahwaz. 

1031 to 1037(In Farsi).

Hasanzadeh, M, Ebadi, A. Panahyan-e-Kiv, M. 

Jamaati-e-Somarin, Sh. Saeidi, M. and 

Gholipour, A.(2009) Research. Journal of 

Enviromenal science 3(2): 239-244, 2009 ISSN 

1819-3412 Academic Journal Inc. 

Kassab. O. M, A. A. El-Noemani and El- Zeiny, H. 

A.(2005) Jouranl of Agronomy 4(3): 220-224, 

2005 ISSN 1812-5349 2005 Asian Network for 

Scientific Information. 

Kheyrabi, J. Tavakoli, AR M. R. Entesari, AR and 

Salamat, AR. (1996) Defficit irrigation

guidelines. Journal No. 2. Workgroup crop water 

requirements and crop management. National 

Committee on Irrigation and Drainage. 218 

pages (In Farsi). 

Manal, M. Tantawy Samiha, A. Ouda Fouad, A. (2007) 

Department of Water Requirements and Field 

Irrigation Research, Soil, Water and 

Environment. Research Institute, Agricultural 

Research Center, Egypt. Journal of Applied 

Sciences Research, 3(1): 7-12, 2007 © 2007, 

INSInet Publication 46:24-251.

Salamati, N. Delbari, M. (2014) Effects of the Amount 

of Water in Tape Drip Irrigation on Quality and 

Quantity of Yield of Two Canola Varieties in 

Behbahan Region. Jouranl of water research in 

agriculture, 28(3): 329-340 (In Farsi). 

Sepaskhah, A.R. and Andam, M. (2001) Crop 

coefficient of sesame in a semi-arid region of I. 

R. Iran. Agric Water Manage, 49: 51-36. 

Torfi, K.Keyhani, AR.Shahidi, A. (2006) Experience 

using T-Tape irrigation in agriculture 

Andimeshk. Proceedings of the National 

Conference on Irrigation and Drainage 

Networks. ShahidChamran University of Ahvaz. 

997 to 1005(In Farsi). 

Weiss, E. A. (1991) Unpublished on sesame trials in 

Tanzania and Kenya.19:52-63. 

ZeeyaTebarAhmadi, Mkh. (1992) Chapter 7 of Part 15 

of the National Administration Guidelines Soil 

Conservation Engineering United States of 

America (In Farsi). 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

