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مینا رحیمی ،1وحید رضاوردینژاد*2و حیدر طایفه

رضایی3

چکیده
برای ارزیابی تأثیر آبیاری بر عملکرد دانه و بهرهوری آب سه هیبرید مرسوم کلزا شامل اکاپی ( ،)T1الیت ( )T2و میلناا ( )T3در قالا
طرح آماری کرتهای خرد شده نواری با سه تکرار و طی سالهای زراعی  48-48و  ،48-48آزمایشای در مرکاز تیقیقاات کشااورزی و
منابع طبیعی شهرستان میاندوآب انجام شد .برای استخراج توابع تولید و بهرهوری آب ،هشت تیمار سطوح آبیاری ( IP1تا  )IP8به ترتیا
 01 ،01 ،41 ،01 ،011 ،001 ،021و  81درصد نیاز خالص آبیاری میاسبهشده با روش پنمن مانتیث فائو در نظر گرفته شد .نتاای نشاان
داد توابع تولید در هیبریدهای  T2 ،T1و  T3همبستگی برابر با  1/04 ،1/04و  1/00دارند .با استخراج توابع بهارهوری مشااهده شاد کاه
مقدار بهرهوری آب در شرایط تنش شدید ،کاهش و با افزایش مقدار آب ،افزایشیافته است .درصورتیکه اعمال کمآبیااری الزامای باشاد،
تیمار  IP4به سب ارائه باالترین عملکرد دانه (میانگین عملکرد دانه برابر با  8084/8کیلوگرم در هکتار برای دو سال) پیشنهاد مایگاردد.
نتای تجزیه آماری پارامترهای بررسیشده نشان داد که با کاهش  01درصدی آب مصرفی ،سود به میزان  0/48و  8/88درصد به ترتیا
در سالهای اول و دوم کاهش مییابد .هیبریدهای  T2و  T1به ترتی در سالهای اول و دوم بیشترین عملکرد را داشاتند و عملکارد در
سال دوم باالتر از سال اول بود .علت این امر افزایش دما و تابش دریافتی بیشتر در سال دوم میباشاد .باا هادد کاداکهر بهارهوری آب،
سطح آبیاری  IP4و هیبرید  T2پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :آبیاری کرتی ،سود ،عملکرد دانه ،کمآبیاری ،مراکل فنولوژیکی رشد گیاه
مقدمه1

بیشتر میصوالت کشاورزی و تهیه غذای جمعیت رو به رشد را

ایران کشوری است که به لیاظ اقلیمی در منطقه خشک و

ضرورت بخشیده است .از طرفی نیز مدیریت منابع آب ،عرضه و

نیمهخشک واقعشده است .میدودیت منابع آب و توزیع

تقاضا از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران میباشد ( Reddy

مکانی و زمانی بارش ،استفاده از آبیاری برای تولید

 .)et al., 2020لذا استفاده بهینه از منابع آب و تولید میصول

نامناس

با عملکرد باال ضروری است .میققان مختلفی به بررسی میزان
 0دانشجوی دکتری آبیااری و زهکشای ،گاروه مهندسای آب ،دانشاکده
کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه،
ایران (*نویسنده مسئول)v.verdinejad@urmia.ac.ir :
 8مربی مرکز تیقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی،
ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت00/0/21 :
تاریخ پذیرش00/0/81:
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.8.5

مصرد آب در تولید میصوالت گیاهی و پاسخ گیاه به مقادیر
مختلف آب پرداختهاند .سپاس خواه و تافته بهرهوری اقتصادی
آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچهای معمولی ،یکدرمیان
ثابت و یکدرمیان متغیر برای کشت کلزا را بررسی نمودند و
برای هر روش آبیاری نیز چهار تیمار کودی شامل صفر،011 ،
 211و  811کیلوگرم نیتروژن در هکتار اعمال نمودند .نتای
کاصله نشان داد که بیشترین بازده اقتصادی کاربرد آب مربوط
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به روش جویچهای یکدرمیان متغیر با مصرد کود نیتروژن
 211کیلوگرم در هکتار است (

 88درصد تخلیه مجاز رطوبتی میباشد (

Kamkar et al.,

Sepaskhah and Tafteh,

 .)2011غفاری مقدم و فنایی ( )0808آزمایشی در سیستان و

 .)2012فرجی و همکاران در مطالعهای تأثیرات تنش کاصل از

بلوچستان بهمنظور تعیین تیمارهای مناس کلزا برای کمآبیاری

افزایش دما و آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و راندمان کاربرد

صورت دادند و بر اساس تیلیل اقتصادی صورت گرفته ،نشان

آب در گیاه کلزا را به مدت دو سال در مرکز تیقیقات کشاورزی

دادند که تیمار  01درصد تخلیه رطوبتی خاک به همراه کاربرد

گناباد ایران بررسی نمودند .دو هیبرید کلزا ( Hyola401و

 281کیلوگرم کود سولفات پتاسیم تیمار برتر در گیاه کلزا می-

 .)RGS003در پن تاریخ کشت مختلف برای ایجاد طیف

باشد .کلزا گیاهی است که سازگاری باالیی با شرایط مختلف

گستردهای از شرایط مییطی در دوره گلدهی و پر شدن دانه و

آب و هوایی دارد .از این گیاه میتوان در تناوب با زراعت گندم

ایجاد تنشهای دمایی باال کشت نمودند .نتای نشان داد که

و جو استفاده و از تراکم علفهای هرز ،بیماریها و جمعیت

آبیاری تکمیلی و بهینهسازی زمان کاشت سب بهبود عملکرد

آفات جلوگیری نمود و عملکرد دانه را افزایش داد (

دانه شده است .بهعالوه رابطه معکوس بین عملکرد دانه و

 .)1993این گیاه پتانسیل عملکرد باال داشته و در بین دانههای

دمای هوا در طی مراکل رشد گیاهی وجود دارد .همچنین تأخیر

روغنی از درصد روغن دانه باالیی ( 81تا  88درصد) برخوردار

در زمان کاشت کلزا نیز کاهش رشد ،شاخص سطح برگ،

است ( .)Sovero, 1993بهعالوه بقایای گیاهی کلزا ،عالوه بر

( Faraji

تأثیر مهبت در میزان ماده آلی خاک ،در تأمین علوفه موردنیاز

راندمان کاربرد و عملکرد دانه را به دنبال داشته است

 .)et al., 2009داجمن و همکاران عملکرد دانه و بهرهوری آب

Sovero,

زارعین نیز مؤثر است (شریفی جهان تیغ و عباسی.)0844 ،

در هشت هیبرید مختلف کلزا در مناطق نیمهخشک و ارتفاعی

دشت میاندوآب یکی از دشتهای مهم استان آذربایجان

مکزیک تیت بلوکهای کامل تصادفی با سیستم آبیاری

غربی به لیاظ تولید میصوالت کشاورزی میباشد .شبکه

سنترپیوت را بررسی نمودند .نتای نشان داد عملکرد دانه بسته

آبیاری و زهکشی مدرن میاندوآب نیز بزرگترین شبکه آبیاری

به نوع هیبرید از  2808تا  8000کیلوگرم در هکتار متفاوت می-

کوضه دریاچه ارومیه است .با توجه به بیران دریاچه ارومیه،

باشد .کمترین عملکرد مربوط به هیبرید سومنر و باالترین نیز به

لزوم استفاده بهینه از آب ضروری است .یکی از سیاستهای

سیترو اختصاص داشت ( .)Djaman et al., 2018پاولیستا و

وزارت جهاد کشاورزی ،توسعه و تروی کشت کلزا در این منطقه

همکاران عملکرد دانه ،ویژگیهای روغن کلزا و رشد گیاه را با

در سالهای اخیر میباشد .در این مطالعه تیلیل اقتصادی،

استفاده از آب باران و نیز سه سطح آبیاری ( 21 ،01و 81

عملکرد دانه و بهرهوری آب در سه هیبرید مختلف و رای کلزا

سانتیمتر) در غرب نبراسکا بررسی نمودند .نتای نشان داد

در استان آذربایجان غربی تیت مقادیر مختلف آبیاری بررسی

استفاده از آبیاری باعث افزایش رشد گیاه (به لیاظ ارتفاع ،وزن

شد .تیمارهای آبیاری شامل دو تیمار پرآبی به میزان  001و

و طول ساقه) میشود ( .)Pavlista et al., 2016هرگرت و

 021درصد نیاز خالص آبیاری ،تیمار  011درصد نیاز خالص و

همکاران در مطالعه خود تأثیر سطوح مختلف آبیاری (،011 ،1

پن تیمار کمآبیاری شامل  01 ،01 ،41 ،01و  81درصد نیاز

 211و  811میلیمتر) بر عملکرد دانه ،تغییرات رطوبت خاک،

خالص تعیین شدند تا کالتهای مختلف بیشآبیاری و کمآبیاری

میتوای روغن و بهرهوری آب کلزا را بررسی نمودند .این

بر عملکرد دانه و بهرهوری آب ارزیابی شود تا بتوان راهنمایی

مطالعه در چهار فصل ،سه منطقه مختلف و در غرب نبراسکا

مناس

جهت مدیریت آب و تولید بیشتر این میصول و به

صورت گرفت .نتای نشان داد که با افزایش مقدار آبیاری،

دنبال آن افزایش بازده اقتصادی در میدوده مطالعاتی صورت

عملکرد دانه و مقدار روغن کلزا افزایش مییابد (

Hergert et

گیرد.

 .)al., 2016کامکار و همکاران مطالعهای با هدد بررسی
تأثیرات مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه در
کلزا انجام داده و نتیجه گرفتند که با افزایش مقادیر کود،
عملکرد دانه نیز افزایش مییابد و بهترین تیمار برای آبیاری نیز

مواد و روشها
این مطالعه در شهرستان میاندوآب ،واقع در استان آذربایجان

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا38 ...

غرباای و در مرکااز تیقیقااات کشاااورزی و منااابع طبیعاای و در

به بافت خاک میدوده مطالعاتی که نفوذپذیری متوساطی دارد،

مجاورت ایستگاه هواشناسی شهرستان میانادوآب ،باه مادت دو

کداکهر عمق  01سانتیمتری برای تعیاین مشخصاات فیزیکای

سال زراعی از مهرماه سال  0848تا آبان ماه سال  0848صورت

خاک در نظر گرفته شد .مشخصات فیزیکی خاک میل آزمایش

گرفت .رقوم ارتفاعی میل انجام آزمایشهای صایرایی 0802

در دو عمق  1تا  81و  81تا  01سانتیمتر در جدول  0ارائهشاده

جغرافیاایی  80/10مای-

است .بافت خاک میدوده مطالعاتی لوم سیلتی میباشد .درصاد

باشد .اقلیم منطقه بر اساس روشهاای دوماارتن و آمبارژه باه

رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی باا اساتفاده از دساتگاه

ترتی نیماه خشاک و خشاک سارد مایباشاد .روناد تغییارات

صفیات فشاری اندازهگیری شاد کاه باه ترتیا برابار  24/0و

پارامترهای اقلیمی طی سالهای آزمایش در شکل  0ارائاهشاده

 08/2درصد جرمی میباشند .متوسط چگالی ظاهری خاک نیاز

است .گیاه کلزا دارای یک ریشه عماودی اصالی اسات کاه در

برابر  0/28گرم بر سانتی مترمکع میباشد .جهات تاأمین آب

صورت نفوذپذیر بودن خاک تا عمق  41سانتیمتاری در خااک

موردنیاز آبیاری از یک کلقه چاه نیمه عمیق موجود در ایساتگاه

فرو میرود .ریشههای فرعی این گیاه نیاز عمادتا در عماق 88

استفاده شد که کیفیت آب در آن به لیاظ شوری و قلیائیات ،در

سانتیمتری خاک توسعه مییابند و معموال افقی هستند .با توجه

کالس ( C2S1وضعیت مناس ) قرار داشت.

متر ،طول جغرافیایی  80/14و عار

شکل  -1روند تغییرات پارامترهای هواشناسي محدوده مطالعاتي طي سالهای آزمايش

جدول  -1مشخصات بافت خاک محدوده مطالعاتي
عمق خاک

شن

سیلت

رس

(سانتیمتر)
1-81
81-01

(درصد)
4/2
0/8

(درصد)
80/0
80/8

(درصد)
88/0
80/8

بافت
لوم سیلتی
لوم سیلتی

درصد جرمی رطوبت ظرفیت

درصد جرمی رطوبت نقطه

چگالی ظاهری خاک

زراعی
20/0
24/8

پژمردگی
08/0
08/0

(گرم بر سانتی مترمکع )
0/28
0/28
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تاریخ کاشت گیاه کلزا در سال اول و دوم به ترتی

برابر

 0848/0/01و  0848/0/02و تاریخ برداشت نیز به ترتی

جلوگیری از تأثیر نامطلوب در تفسیر نتای  ،آب کرتها تخلیه
شد.

 0848/8/08و  0848/8/08بود .در خصوص زمان آبیاری ،دور

تبخیر و تعرق واقعی گیاه ( )ETcبر اساس رابطه ( )0و

آبیاری و تخلیه مجاز رطوبتی مالک عمل نبود و زمان آبیاری

بهصورت روزانه میاسبه و بهصورت تجمعی در زمان آبیاری

بر مبنای مراکل فیزیولوژیکی گیاه تنظیم گردید؛ بنابراین هفت

اعمال شد.

نوبت آبیاری در مراکل رشد گیاهی شامل :کاشت ،پنجهزنی،
خوشه رفتن ،گلدهی ،خمیری شدن ،دانه بستن و رسیدگی
صورت گرفت.

ETc  K c  ETo

()0

که در آن :ET0 ،تبخیر و تعرق گیاه مرجع (میلیمتر بر روز)

روش آبیاری در این مطالعه ،آبیاری سطیی با استفاده از

و  Kcضری گیاهی کلزا است که با استفاده از اطالعات میلی

کرتهای مسطح میباشد .برای هر هیبرید کلزا ،یک کرت به

و ارقام ارائهشده در کتاب برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی

 0/2متر در نظر گرفته شد .برای آماده-

ایران (فرشی )0800 ،در مقیاس ماهانه استخراج و با تقسیم بر

طول  2/8متر و عر

سازی زمین جهت کشت گیاه کلزا ،در شهریور ماه هر دو سال،
کل زمین آزمایش به میزان  811مترمکع

تعداد روزهای هرماه بهصورت روزانه استخراج شد.

در هکتار آبیاری

برای تعیین آب موردنیاز خاکاب از کمبود رطوبت خاک

گردید زیرا استفاده از شخم تر در سطح منطقه مرسوم است و از

( )SMDاستفاده شد .رطوبت خاک در سال اول و قبل از آبیاری

تولید کلوخه جلوگیری میکند .آبیاری کرتها توسط موتورپمپ

کدود  08درصد وزنی بود و بر اساس رطوبت ظرفیت زراعی و

 2اینچ گازوئیلی صورت گرفت و دبی توسط فلوم  WSCو در

چگالی ظاهری خاک و نیز در نظر گرفتن عمق خاک جهت

میلهای مختلف اندازهگیری شد.

آبیاری معادل  81میلیمتر ،عمق موردنظر آبیاری در زمان

آزمایش بر اساس طرح کرتهای خردشده نواری و در قال

کاشت میاسبه شد .بر این اساس ،مقدار آب الزم برای آبیاری

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .این مطالعه در

کرتها در خاکاب ،کدود  011مترمکع

قال دو فاکتور اصلی و فرعی انجام شد .فاکتور اصلی سطوح

اعمال شد .در نوبتهای آبیاری دوم به بعد ،مقدار بارندگیها نیز

مختلف آبیاری (هشت سطح) و فاکتور فرعی ارقام مختلف کلزا

در میاسبات وارد و از عمق خالص آبیاری کسر شد .لذا مقدار

(سه هیبرید) بود .ارقام کلزا شامل اُکاپی ( ،)T1الیت ( )T2و میلنا

آبیاری در نوبتهای بعدی آبیاری ،با اکتساب ریزش باران و

( )T3بود که ارقام رای منطقه میباشند .نیاز خالص آبیاری

کمبود رطوبتی صورت گرفته و کمتر از مقدار آب اعمالشده در

بهصورت بهنگام و بر اساس اطالعات هواشناسی ایستگاه تازه

آبیاری اول میباشد .مقدار بارش مؤثر ساالنه در سال اول انجام

جغرافیایی

آزمایش برابر  084/0میلیمتر و در سال دوم انجام آزمایش

 )80/84و ایستگاه تیقیقاتی میاندوآب (به طول جغرافیایی

برابر  000میلیمتر میباشد .مجموع آب اعمالشده در تیمار IP1

جغرافیایی  )80/80و بر مبنای رابطه فائو پنمن

برابر  ،8881در تیمار  IP2برابر  ،8101در تیمار ( IP3آبیاری

مانتیث میاسبه و اعمال شد .سطوح آبیاری شامل  021درصد

کامل) برابر  ،8011در تیمار  IP4برابر  ،8881در تیمار  IP5برابر

نیاز خالص آبیاری ( 001 ،)IP1درصد نیاز خالص ( ،)IP2آبیاری

 ،2001در تیمار  IP6برابر  ،2801در تیمار  IP7برابر  2221و در

کامل معادل  011درصد نیاز خالص ( 01 ،)IP3درصد نیاز خالص

تیمار  IP8برابر  0481مترمکع در هکتار میباشد.

کند میاندوآب (به طول جغرافیایی  80/10و عر
 80/12و عر

هکتار در سال اول

( 41 ،)IP4درصد نیاز خالص ( 01 ،)IP5درصد نیاز خالص (،)IP6

مشابه این عملیات ،برنامهریزی آبیاری برای سال زراعی

 01درصد نیاز خالص ( )IP7و  81درصد نیاز خالص ( )IP8بود.

دوم نیز تکرار شد .بر اساس آزمون خاک و توصیه مؤسسه

مجموع بارش کل در طول دوره رشد کلزا برابر  240/2میلیمتر

تیقیقات خاک و آب ،کود اوره در هرسال زراعی در سه نوبت

و مقدار بارش مؤثر نیز برابر  48میلیمتر میباشد .در هر آبیاری،

بهصورت سرک در مراکل کاشت ،ساقه و خوشه رفتن به میزان

مقدار بارندگیها در میاسبات وارد و از عمق خالص آبیاری کسر

 81کیلوگرم در هکتار در هر نوبت و کودهای پتاس و فسفر قبل

شد .در یک مورد ،بارندگی بعد از آبیاری صورت گرفت که برای

از کاشت و به ترتی به

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا37 ...

میزان  01و  011کیلوگرم در هکتار استفاده شد (نور قلیپور و

جدول  2مشاهده میشود که میزان عملکرد دانه تیت تأثیر

همکاران .)0808 ،مقدار بذر کاربردی مطابق استاندارد و توصیه،

سال و مقادیر آبیاری در سطح یک درصد معنیدار است .معنی-

شش کیلوگرم در هکتار اعمال شد .وجین علف هرز در کلیه

دار شدن عملکرد دانه بر اثر سال و مقادیر آبیاری بیانگر این

تیمارها و در مراکل مختلف رشد صورت گرفت .برای ثبت

است که تولید دانه ارتباط بسیار نزدیکی با مقدار آب در دسترس

عملکرد دانه ،به دلیل اینکه اندام هوایی بوتههای کلزا به علت

گیاه و شرایط کاکم در سال کشت میصول دارد .بهعالوه

نیوه رشد در هم تداخل میکنند ،هنگام برداشت امکان جدا

عملکرد دانه در ارقام مختلف کلزا نیز متفاوت است و در سطح

کردن آنها از هم وجود نداشت .لذا برای انجام یادداشتبرداری

اکتمال یک درصد اثر معنیدار را نشان میدهد .ضری تغییرات

عملکرد دانه ،کل کرت برداشت شد .یکی از پارامترهای مهم

آزمایش برای عملکرد دانه ،بهرهوری آب و سود نیز به ترتی

جهت ارزیابی ،بهرهوری آب میباشد .بهرهوری آب به مقدار

 0/10 ،8/01و  4/00درصد است که بیانگر تغییرات متعارد در

عملکرد یا ارزش عملکرد گفته میشود که به ازای واکد کجم

نتای آزمایش میباشد.

آب مصرفی به دست میآید .اگر مقدار آبیاری و بارش بهعنوان
آب مورداستفاده گیاه در نظر گرفته شود ،بهرهوری مصرد آب
با  WPI+Peنشان دادهشده و بهصورت رابطه ( )2تعریف میگردد
(زاهدپور یگانه و همکاران:)0800 ،

عملکرد دانه
مقایسه عملکرد دانه تیت اثر مقادیر آبیاری در سال اول
آزمایش با استفاده از آزمون دانکن در سطح یک درصد انجام و
خالصه نتای در جدول  8ارائهشده است .بیشترین عملکرد کلزا

() 2

در سال اول آزمایش در سطح آبیاری  IP3و برابر با 8028
که در آن  Iو  Peبه ترتی مقدار آبیاری و بارندگی مؤثر در طول

فصل رشد (مترمکع در هکتار) و  Yوزن خشک اندام هوایی گیاه یا

کیلوگرم بر هکتار به دست آمد IP2 .تیمار بیشآبیاری برابر با
 021درصد نیاز آبی گیاه میباشد و عملکرد  8880کیلوگرم بر

مقدار میصول قابلعرضه به بازار (کیلوگرم در هکتار) بوده که در

هکتار داشته است که به کاهش  08درصدی عملکرد منجر شده

مورد کلزا ،وزن دانه در نظر گرفته شد .باران مؤثر بهصورت بخشی از

است IP1 .نیز تیمار بیشآبیاری است که عملکردی برابر با

باران بوده و با استفاده از رابطه پیشنهادی  ASCEمیاسبه گردید.

 8000کیلوگرم بر هکتار داشته است .اعمال آبیاری بیش از نیاز

() 8





Pe  1.25Pt 0.8242  2.935 10 ET C0.00095

که در این رابطه  Peباران مؤثر (میلیمتر) Pt ،بارندگی
ماهانه (میلیمتر) و  ETcنیاز آبی گیاه در ماه موردنظر (میلیمتر)
میباشد .آنالیز اقتصادی نیز بر اساس نسبت سود به هزینه
انجامشده میاسبه شد .هزینههای انجامشده در این مطالعه
شامل هزینههای مربوط به سمپاشی و کودپاشی ،آبیاری ،خرید
بذر و هزینههای کارگری میباشد .برای تجزیهوتیلیل دادهها از
نرمافزارهای  MSTATCو اکسل استفاده شد .برتری میانگین
دادهها نیز با استفاده از آزمون دانکن بررسی شد.

نتايج و بحث
نتای تجزیه واریانس عملکرد دانه ،بهرهوری آب و سود
برای دو سال آزمایش در جدول  2ارائهشده است .با توجه به

آبی گیاه منجر به کاهش سهدرصدی عملکرد نسبت به آبیاری
کامل شده است .نتای ارائهشده نشان میدهد که اعمال بیش-
آبیاری سب

کاهش عملکرد دانه میشود و هر چه میزان

آبداده شده بیشتر از نیاز آبی گیاه باشد ،کاهش عملکرد بیشتر
خواهد بود IP4 .تیمار کمآبیاری است که اعمال آن سب کاهش
 4درصدی عملکرد نسبت به آبیاری کامل شده است و باالترین
عملکرد در بین سایر تیمارهای کمآبیاری را نشان داد .سایر
تیمارهای کمآبیاری ( IP5تا  )IP8سب کاهش عملکرد در کدود
 28تا  08درصد نسبت به آبیاری کامل شدهاند .در سال دوم
انجام آزمایش نیز بیشترین عملکرد کلزا ،تیت سطح آبیاری
 IP1کاصل شد .میزان عملکرد دانه در این سطح آبیاری برابر با
 8080کیلوگرم بر هکتار به دست آمد .تیت تیمارهای آبیاری
 IP2و  IP3عملکرد دانه به ترتی
کیلوگرم بر هکتار میباشد که به ترتی

برابر با  8840و 8084
سب کاهش  08/8و
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کاهش عملکرد به میزان  21/8تا  00درصد

پن درصدی عملکرد نسبت به آبیاری کامل شده است .تیمار

کمآبیاری سب

آبیاری  IP4عملکردی برابر با  8004کیلوگرم بر هکتار دارد و در

شدهاند .با توجه به نتای بهدستآمده ،مشاهده میشود که کم-

گروه آماری  cقرارگرفته است .با اعمال تیمار  IP4عملکرد دانه

آبیاری و بیشآبیاری سب کاهش عملکرد دانه در کلزا میشود.

 01درصد نسبت به تیمار  IP1کاهش مییابد .سایر تیمارهای
جدول  -2تجزيه واريانس صفات موردمطالعه کلزا (تیمار :سطوح آبیاری و ارقام کلزا)

عملکرد دانه

میانگین مربعات
بهرهوری

سود

**1/10
**1/80
**1/100
**1/112
1/118

**1/00
**1/00
**1/10
**1/112
1/110

0/10

4/00

منابع تغییرات

درجه آزادی

سال
مقدار آبیاری
ارقام کلزا
مقدار آبیاری × ارقام کلزا
خطا

0
0
2
08
08

**800/84
**08402/18
**000/20
**28/08
28/82

-

8/0

درصد ضری تغییرات
*

** معنیداری در سطح یک درصد ،معنیداری در سطح پن درصد و معنیدار نبودن را بیان میکند.
ns

در سال دوم انجام آزمایش نیز بیشترین عملکرد کلزا ،تیت

و سپس  T3به ترتی با عملکرد برابر با  8088و  8482کیلوگرم

سطح آبیاری  IP1کاصل شد .میزان عملکرد دانه در این سطح

بر هکتار کاصل شد .در تیمار آبیاری  ،IP2بیشترین و کمترین

آبیاری برابر با  8080کیلوگرم بر هکتار به دست آمد .تیت

عملکرد میصول به ترتی مربوط به  T1و  T3میباشد .با اعمال

برابر با

تنش آبی و در تیمار آبیاری  IP4نیز بیشترین و کمترین عملکرد

سب

میصول به ترتی مربوط به  T1و  T3میباشد .تیمار  81درصد

تیمارهای آبیاری  IP2و  IP3عملکرد دانه به ترتی
 8840و  8084کیلوگرم بر هکتار میباشد که به ترتی

کاهش  08/8و پن درصدی عملکرد نسبت به آبیاری کامل شده

نیاز آبی ( )IP8در تمامی ارقام کلزا پایینترین عملکرد را ارائه

است .تیمار آبیاری  IP4عملکردی برابر با  8004کیلوگرم بر

نموده است که با توجه به مقایسه میانگین به روش دانکن این

هکتار دارد و در گروه آماری  cقرارگرفته است .با اعمال تیمار

سه تیمار در یک گروه آماری قرار گرفتند .نتای فوق نشان می-

 IP4عملکرد دانه  01درصد نسبت به تیمار  IP1کاهش مییابد.

دهد که هیبرید  T1در مقایسه با دو هیبرید دیگر مقاومتر می-

سایر تیمارهای کمآبیاری سب کاهش عملکرد به میزان 21/8

باشد.

تا  00درصد شدهاند .با توجه به نتای بهدستآمده ،مشاهده می-
شود که کمآبیاری و بیشآبیاری سب کاهش عملکرد دانه در

بهرهوری آب

کلزا میشود .در صورت اعمال کمآبیاری نیز این مقدار نباید از

مقادیر بهرهوری آب در دو سال انجام آزمایش ،مورد

 01درصد نیاز آبی گیاه (تیمار  )IP4کمتر شود زیرا گیاه کلزا به

تجزیهوتیلیل آماری قرار گرفت (جدول  .)8با مقایسه مقادیر

تنشهای شدید خشکی کساس است .فرناندا درسر و همکاران

مربوط به بهرهوری آب مشاهده میشود که بیشترین میزان

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که گیاه کلزا به تنش آبی

بهرهوری آب مربوط به تیمار  IP3میباشد .تیمارهای

بهشدت کساس است (.)Fernanda Dreccer et al., 2018

به علت مصرد آب باالتر و تولید کمتر میصول ،بهرهوری آب

نتای تأثیر متقابل آبیاری و ارقام کلزا در جدول  8ارائهشده

پایینتری دارند .از بین تیمارهای کمآبیاری تنها میتوان تیمار

است .با بررسی نتای ارائهشده در جدول  ،8مشاهده میشود که

 IP4به سب ارائه باالترین عملکرد و بهرهوری آب ،در بین سایر

بیشترین عملکرد کلزا تیت سطح آبیاری  ،IP1در هیبرید  T1و

تیمارهای کمآبیاری معرفی نمود .با مقایسه مقادیر مربوط به

برابر  8888کیلوگرم بر هکتار میباشد .تیت عمق آبیاری

بهرهوری آب در سال دوم ،بیشترین میزان بهرهوری آب نیز

مذکور ،بیشترین عملکرد بعد از هیبرید  ،T1مربوط به هیبرید T2

مربوط به تیمار  IP3میباشد .همانند سال اول انجام آزمایش،

 IP1و IP2

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا31 ...

تیمارهای  IP1و  IP2به علت مصرد آب باالتر و تولید کمتر

میباشد .چنانچه ذکر شد T2 ،هیبرید بهینه کلزا در تمامی

میصول ،بهرهوری آب پایینتری دارند .تیمارهای ،IP5 ،IP4

سطوح آبیاری است .در سطح آبیاری  IP3هیبرید  T2با سود

 IP6و  IP7در یک گروه آماری قرار گرفتهاند اما میزان عملکرد

برابر  02/21میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP2هیبرید  T2با

در تیمارهای  IP5تا  IP7پایین میباشد .با توجه به نتای ارائهشده

سود برابر  0/81میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP1هیبرید  T2با

در جدول  ،8مشاهده شد که هیبرید  T2در سال اول انجام

سود برابر  01/01میلیون ریال ارقام بهینه میباشند .تیت

آزمایش و هیبرید  T1در سال دوم انجام آزمایش بیشترین بهره-

سطوح کمآبیاری ،تیمار  IP4هیبرید  T2با سود برابر 00/81

وری را داشتهاند .همچنین تیمارهای  IP3T3 ،IP3T2و  IP5T2به

میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP5هیبرید  T2با سود برابر

لیاظ بهرهوری در یک گروه آماری قرار گرفتهاند؛ اما عملکرد

 00/81میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP6هیبرید  T2با سود

برابر با  8001 ،8882و 8844

برابر  0/41میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP7هیبرید  T2با سود

IP6T3

برابر  4/21میلیون ریال و در سطح آبیاری  IP8هیبرید  T2با

نیز به لیاظ بهرهوری با تیمار  IP3T1در یک گروه آماری

سود برابر  8/01میلیون ریال ،هیبریدهای بهینه میباشند .برای

قرارگرفتهاند اما تیمارهای مذکور به لیاظ میزان عملکرد در

سال دوم ،در سطح آبیاری  IP3هیبرید  T1با سود برابر 02/01

گروههای آماری متفاوت قرارگرفتهاند.

میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP2هیبرید  T1با سود برابر 0/01

در سه تیمار مذکور به ترتی

کیلوگرم بر هکتار میباشد .بهعالوه تیمارهای  IP6T2و

جدول  -3مقايسه میانگین تأثیر مقدار آبیاری و ارقام کلزا بر
عملکرد دانه ،بهرهوری آب و سود
عملکرد دانه بهرهوری آب
تیمار (کیلوگرم بر
هکتار)

IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP7
IP8

سود

عملکرد دانه

بهرهوری آب

(کیلوگرم بر

(میلیون

(کیلوگرم بر

(کیلوگرم بر

مترمکع )

ریال)

هکتار)

مترمکع )

سال اول آزمایش
1/04b 8000b
1/40d 8880d
0/00a 8028a
0/10b 8000c
0/18b 8028e
0/10b
2000f
1/01c 0002g
1/04e 0880h

01/11c
4/01e
00/81a
01/01
01b/21
0/bc
21d
0/81f
8/21g

سال دوم آزمایش
1/00b
8084b
1/40c
8840d
0/02a
8080a
0/02a
8004c
0/00a
8208e
0/08a
2000f
0/01a
2881g
1/08d
0840h

میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP1هیبرید  T1با سود برابر
 01/01میلیون ریال ارقام بهینه میباشند .تیت سطوح کم-
آبیاری ،تیمار  ،IP4هیبرید  T1با سود برابر  02/81میلیون ریال،

سود
(میلیون ریال)

در سطح آبیاری  IP5هیبرید  T1با سود برابر  02/21میلیون
ریال ،در سطح آبیاری  IP6هیبرید  T1با سود برابر 02/81
میلیون ریال ،در سطح آبیاری  IP7هیبرید  T1با سود برابر

0/41c
4/11d
00/01a
00/21b
01/01bc
00/11b
0/41c
8/01e

 01/01میلیون ریال و در سطح آبیاری  IP8هیبریدهای  T1و T2

مشترک با سود برابر  8/41میلیون ریال ارقام بهینه میباشند.
مطابق نتای متقابل آبیاری و ارقام کلزا (جدول  ،)8مشاهده
میشود که بیشترین عملکرد کلزا تیت سطح آبیاری  ،IP3در
هیبرید  T2و برابر  8882کیلوگرم بر هکتار میباشد .تیت عمق
آبیاری مذکور ،بیشترین عملکرد

بعد از هیبرید  ،T2مربوط به T3

و سپس  T1با عملکرد برابر  8001و  8401کیلوگرم بر هکتار

تحلیل سود

میباشد .در تیمار آبیاری  ،IP2بیشترین و کمترین عملکرد به

نتای کاصل از سود آبیاری کامل ،بیشآبیاری و کمآبیاری

ترتی مربوط به  T2و  T1با  8182و  8802کیلوگرم بر هکتار

گیاه کلزا در جدول  8ارائهشده است .با توجه به نتای ارائهشده

میباشد .با اعمال تنش آبی و در تیمار آبیاری  IP4نیز بیشترین

در این جدول مشاهده میشود که سود در آبیاری کامل در
باالترین کد خود قرار دارد .اعمال بیش آبیاری به علت افزایش

و کمترین عملکرد میصول به ترتی مربوط به  T2و  T1می-
باشد .تیمار  81درصد نیاز آبی ( )IP8در تمامی ارقام کلزا پایین-

هزینهها و نیز کاهش عملکرد گیاه نسبت به آبیاری کامل ،سب

ترین عملکرد را ارائه نموده است که با توجه به مقایسه میانگین

کاهش سود شده است .سود کاصل از اعمال کمآبیاری در تیمار

به روش دانکن این سه تیمار در یک گروه آماری قرار گرفتند.

 ،IP4در رده دوم پس از آبیاری کامل قرار دارد؛ بنابراین میتوان

نتای فوق نشان میدهد که هیبرید  T2در مقایسه با دو هیبرید

نتیجه گرفت در صورت اعمال کمآبیاری به روش  ،IPتیمار IP4

دیگر ،به کمآبیاری یا بیشآبیاری مقاوم میباشد .در کالت کلی

(آبیاری به میزان  01درصد آبیاری کامل) مناس ترین تیمار

اعمال کمآبیاری یا بیشآبیاری منجر به کاهش عملکرد در
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تمامی ارقام کلزا شده است و همانگونه که ذکر شد بهترین

کاهش عملکرد دانه در کلزا میشود و مناس ترین کالت برای

تیمار آبیاری ،تیمار  IP3میباشد.

این گیاه آبیاری کامل میباشد .میتشمی و همکاران در مطالعه
خود اهمیت اعمال آبیاری تکمیلی و استفاده از سلنیوم در بهره-

توابع تولید و بهرهوری

وری آب در گیاه کلزا را بررسی نمودند .برای این منظور چهار

چنانچه ذکر شد T2 ،هیبرید بهینه کلزا در تمامی سطوح

تیمار آبیاری شامل :عدم آبیاری ،آبیاری در مرکله گلدهی،

آبیاری در سال اول کشت میباشد .در سال دوم کشت هیبرید

آبیاری در مرکله پر شدن دانه و آبیاری در مراکل گلدهی و پر

 T1بهترین عملکرد را ارائه نموده است .با توجه به اینکه در

شدن دانه اعمال کرده و به این نتیجه رسیدند که باالترین

کشت ارقام کلزا تمامی فاکتورهای مؤثر بر کشت در هر دو سال

بهرهوری آب زمانی صورت گرفته است که آبیاری در مراکل پر

یکسان بود تنها عامل مورد تغییر شرایط آب و هوایی در سال

شدن دانه و گلدهی صورت گرفته است ( Mohtashami et al.,

دوم میباشد .در سال دوم انجام آزمایش کداقل دما در دیماه و

 .)2020دوگان و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه

برابر منفی چهار درجه سانتیگراد بود .در سال اول آزمایش نیز

رسیدند که برای دستیابی به کالت بهینه عملکرد کلزا انجام

کداقل دما در دیماه و برابر منفی شش درجه سانتیگراد بود؛

آبیاری کامل نیاز است ( .)Dogan et al., 2011در صورت

بنابراین کداقل دما در سال دوم بیشتر میباشد .کداکهر دما در

اعمال کمآبیاری نیز این مقدار نباید از  01درصد نیاز آبی گیاه

سال اول و دوم انجام آزمایش به ترتی برابر  88/88و 80/08

(تیمار  )IP4کمتر شود زیرا گیاه کلزا به تنشهای شدید خشکی

درجه سانتیگراد و در مردادماه میباشد که نشان میدهد دما در

کساس است .غفاری مقدم و فنایی ( )0808چهار نوع تابع تولید

سال دوم انجام آزمایش گرمتر میباشد .کداقل رطوبت در سال

شامل درجه دوم ،ترانسلوگ ،لئونتیف و کاب داگالس را

دوم انجام آزمایش برابر  28درصد و در سال اول برابر 20/08

موردبررسی قراردادند که تابع درجه دوم بهترین فرم تابع شناخته

درصد میباشد .کداکهر رطوبت در سال دوم برابر  40/00درصد

شد .با توجه به نتای تابع تولید درجه دوم تعمیمیافته در

و در سال اول برابر  02/08درصد میباشد .بهعالوه در سال دوم

میصول کلزا ،ابتدا با افزایش آب مصرفی ،عملکرد افزایشیافته

انجام آزمایش ،تشعشع دریافتی به میزان  8درصد افزایشیافته

و در یک نقطه عملکرد به بیشینه مقدار خود رسید و سپس با

است .در کالت کلی میتوان نتیجه گرفت که سال دوم به لیاظ

افزایش مقدار آب عملکرد کاهش یافت .این میققان معتقدند

شرایط دمایی گرمتر از سال اول میباشد و این امر سب

که در کالت کلی ،افزایش آب مصرفی و کود پتاسیم باعث

افزایش عملکرد هیبرید  T1نسبت به سایر ارقام شده است.

افزایش عملکرد در میصول کلزا میشود .گاناسکرا و همکاران

فروغی آینه ده و همکاران ( )0804در مطالعه خود که در طی دو

نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدهاند که گیاه کلزا به تنش

سال زراعی  08-08و  08-08صورت گرفته است به این نتیجه

خشکی کساس است و با کاهش میزان آب از عملکرد آن نیز

افزایش

کاسته میشود ( .)Gunasekera et al., 2003نکته قابلتوجه

عملکرد ارقام کلزا شده است .این میققان با مقایسه تشعشع

این است که با افزایش دمای هوا میزان عملکرد در تمامی ارقام

دریافتی (مگا ژول بر مترمربع در روز) بهار  08و بهار  08نشان

افزایش مییابد .بهعالوه عملکرد هیبرید  T1بهشدت وابسته به

دادند که مقدار تشعشع دریافتی فروردین ،اردیبهشت و خرداد 08

میزان دما و تشعشع دریافتی است بهگونهای که این هیبرید در

از سال  08بیشتر بوده است .در کالت کلی نیز میزان تشعشع

سال اول که میزان تشعشات دریافتی و دمای هوا پایینتر بود

دریافتی از فروردین به خرداد افزایشیافته است .با توجه به نتای

کمترین عملکرد را ارائه نمود؛ اما با افزایش دما و تشعشعات در

بهدستآمده ،مشاهده میشود که کمآبیاری و بیشآبیاری سب

سال دوم ،این هیبرید باالترین عملکرد را ارائه

نمود .نتای مذکور بهصورت نقطهای و برای تمامی نقاط ،ارائه

برازش غیرخطی درجه دوم ،در تمامی تیمارها همبستگی باال

گردید؛ اما بهمنظور تیلیل اقتصادی ،نیاز به تابعی پیوسته می-

نشان داد .توابع تولید متوسط دوساله عملکرد ارقام مختلف کلزا

باشد تا اثر عمق آبیاری در بازهای از عمق آبیاری ،بررسی گردد.

و روابط آنها در شکل  2ارائه گردیده است.

رسیدند که افزایش دما و تشعشعات خورشیدی سب

برای این منظور توابع تولید میصول استخراج گردید .تابع

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا11 ...

برای استخراج توابع بهرهوری فیزیکی آب در ارقام کلزا تابع

شدید ،کم و با افزایش مقدار آب ،افزایشیافته و سپس کاهش

برازش غیرخطی درجه دوم ،انطباق قابل قبولی بر دادهها نشان

مییابد و بهطورکلی اعمال کمآبیاری باعث افزایش بهرهوری

داد .توابع بهرهوری متوسط دوساله مستخرج برای ارقام مختلف

 R2برابر با 1/084

به همراه تابع و ضری

آب شده است .هیبرید  T2با ضری

تبیین ،در شکل  8ارائهشده است .با

همبستگی باالتری نسبت به دو هیبرید دیگر ارائه نمود .روند

توجه به شکل  ،8مقدار بهرهوری آب در شرایط تنش شدید ،کم

تغییرات بهرهوری برای ارقام مختلف در سطوح آبیاری مختلف،

و با افزایش مقدار آب ،افزایشیافته و سپس کاهش مییابد و

بهصورت شکل  8میباشد .با توجه به شکل  ،8مقدار بهرهوری

بهطورکلی اعمال کمآبیاری باعث افزایش بهرهوری آبشده

از هیبرید  T1تا  T3تغییرات اندکی نسبت به همدیگر دارند .بر

است .هیبرید  T2با ضری

 R2برابر با  1/084همبستگی

اساس شکل  ،8کداقل بهرهوری در سطح آبیاری

IP8

باالتری نسبت به دو هیبرید دیگر ارائه نمود .روند تغییرات

بهدستآمده است .بهطورکلی بهرهوری در تیمارهای ،IP4 ،IP3

بهرهوری برای ارقام مختلف در سطوح آبیاری مختلف ،بهصورت

 IP5و  ،IP6افزایش قابلمالکظهای نسبت به سایر تیمارها داشته

شکل  8میباشد .برای استخراج توابع بهرهوری فیزیکی آب در

است .متوسط بهرهوری آب در تیمارهای  IP5 ،IP4 ،IP3و ،IP6

ارقام کلزا تابع برازش غیرخطی درجه دوم ،انطباق قابل قبولی بر

به ترتی

برابر با  0/14 ،0/10 ،0/02و  0/14کیلوگرم بر

دادهها نشان داد .توابع بهرهوری متوسط دوساله مستخرج برای

مترمکع میباشد .در کالت کلی هیبرید  T2بهرهوری باالتری

ارقام مختلف به همراه تابع و ضری تبیین ،در شکل  8ارائهشده

نسبت به سایر ارقام دارد.

است .با توجه به شکل  ،8مقدار بهرهوری آب در شرایط تنش

شکل  -2توابع تولید ارقام مختلف ( T1تا  )T3کلزا نسبت به عمق آبیاری
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شکل -3توابع بهرهوری آب ارقام مختلف کلزا ( T1تا )T3

جدول  -4مقايسة میانگین اثر متقابل مقدار آب و ارقام کلزا بر پارامترهای مورد مطالعه
تیمار
IP1T1
IP1T2
IP1T3
IP3T1
IP3T2
IP3T3
IP2T1
IP2T2
IP2T3
IP4T1
IP4T2
IP4T3
IP5T1
IP5T2
IP5T3
IP6T1
IP6T2
IP6T3
IP7T1
IP7T2
IP7T3
IP8T1
IP8T2
IP8T3

سال دوم

عملکرد

سال اول
بهرهوری آب

(کیلوگرم بر هکتار)

(کیلوگرم بر مترمکع )

سود
(میلیون ریال)

(کیلوگرم بر هکتار)

8002e
8000b
8128c
8401d
8882a
8001b
8802f
8182c
8482d
8208i
8000e
8002f
2481j
8844g
8084h
2880k
2028j
2000j
0021v
2088 k
0002v
0818w
0802w
0882w

1/08c
0/18b
1/00c
0/18b
0/04a
0/02a
1/00e
1/00c
1/40d
1/04c
0/08a
0/10b
1/00c
0/08a
0/10b
1/08c
0/18b
0/18b
1/40d
1/00c
1/40d
1/00e
1/42d
1/00e

0/81d
01/01c
01/01c
01/01c
02/21a
00/01b
0/01f
0/81d
4/01e
0/81d
00/81b
01/01c
0/11d
00/81b
01/81c
4/81e
0/41d
0/01d
0/01g
4/21e
0/01g
8/01i
8/01h
8/01h

8208ab
8100c
8820f
8888a
8088b
8482d
8008e
8080f
8084g
8000e
8440d
8200g
8018e
8200g
8118hf
8280g
2020h
2010hi
2808i
2888s
2828s
0802w
0840w
0808w

عملکرد

بهرهوری آب (کیلوگرم

بر مترمکع )

سود
(میلیون ریال)

0/18c
1/00d
1/40e
0/21a
0/02b
0/18c
1/40e
1/42e
1/00f
0/21a
0/00b
1/04d
0/22a
0/01b
0/12c
0/20a
0/08b
0/18c
0/00b
0/01b
0/18c
1/08f
1/08f
1/08f

01/01c
01/01c
4/81e
02/01a
00/81b
01/01c
0/01d
4/21e
0/01g
02/81a
00/01b
0/01d
02/21a
01/41c
0/01d
02/81a
01/41c
0/01d
01/01c
0/41d
0/21d
8/41i
8/41i
8/01i

تعیین توابع تولید و بهرهوری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا19 ...

رهیافت ترويجي
با هدد کداکهر سازی عملکرد در واکد سطح ،کام آبیااری

فروغی آینه ده ،ع ،.بیابانی ،ع ،.راکمی کاریزکی ،ع .و رسام ،ق.
 .0804بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد

پیشنهاد نمیشود .تیمار آبیاری  IP3تیمار برتر میباشد .با هادد

ارقام کلزا .نشریه پژوهشهای زراعی ایران.88-08 :)0( 00 .

عملکرد در واکد سطح  ،IP3هیبرید  T2در سال اول باا عملکارد

نور قلیپور ،د ،.رضایی ،ح ،.میرزا شاهی ،ک ،.کقیقتنیا ،ح،.

 8882کیلوگرم بر هکتار و مقدار ساود برابار باا  02/21میلیاون

رمضانپور ،م ،.ارزانش ،م .ح ،.اسدی رکمانی ،ه ،.میرزاپور ،م .ه،.

ریال و هیبرید  T1در سال دوم باا عملکارد  8888کیلاوگرم بار

افضلی ،م ،.طهرانی ،م .م ،.نبی غیبی ،م .0808 .دستورالعمل

هکتار و مقدار سود برابر با  02/01میلیون ریال میباشند .بهره-

مدیریت تلفیقی کاصلخیزی خاک و تغذیه کلزا .وزارت

وری آب در این شرایط و برای ارقام مذکور برابار  0/04و 0/21

جهادکشاورزی ،سازمان تیقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی،

کیلوگرم بر مترمکع میباشد .با هدد کداکهر سازی بهارهوری

موسسه تیقیقات خاک و آب .چاپ اول 44 ،صفیه.

آب ،کداکهر بهرهوری آب در شرایط کم آبیاری باه دسات آماد.
کداکهر بهرهوری در ارقام  T2و  T1به ترتی در سالهای اول و
دوم براباار بااا  0/04و  0/21در تیمااار آبیاااری بااه ترتیاا در
تیمارهای  IP3در ساال اول و در تیمارهاای  IP3و  IP4در ساال
دوم به دست آمد .در کالت کلی میتوان نتیجاه گرفات کاه در
گیاه کلزا و در خصوص نیاز به اعماال کامآبیااری از تیماار 01
درصد نیاز خالص آبیاری میتوان استفاده نمود .در کالتی که نیاز
به اعمال کمآبیاری نباشد آبیاری برابر  011نیاز خاالص آبیااری
توصیه میشود .نتای مقایسه عملکرد دانه تیت اثر ارقاام کلازا
نشان داد که هیبریدهای  T1و  T2در یک گروه آماری قرار دارند
و در صورت کشت ،عملکردهای نزدیک به هم خواهند داشت.
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Determination of Yield and Water Productivity Functions of Common
Hybrids of Canola (Case Study of Miandoab City)
M. Rahimi1, V. Rezaverdinejad2* and H. Tayefe Rezaie3

Abstract
To evaluate the effect of irrigation on seed yield and water productivity of three common canola hybrids
including: Okapi (T1), Elite (T2) and Milena (T3) in the strip-plot statistical design with three repeats for 20042005 and 2005-2006 a field experiment was conducted in Miandoab agricultural and natural resources
research center. To extract production and water productivity functions, eight treatments of different irrigation
levels with IP1 to IP8 symbols including 120, 110, 100, 90, 80, 80, 70, 60 and 50% of water requirement
calculated by the Penman Monteith FAO method was considered. The results showed that the production
functions in T1, T2 and T3 hybrids have a correlation of 0.98, 0.98 and 0.97. By extracting the productivity
functions, it was observed that the amount of water productivity decreased under severe stress conditions and
increased with increasing water content. If deficit irrigation is required, IP4 treatment is recommended due to
the highest seed yield (average seed yield equal to 3758.5 kg/ha for two years). The results of statistical
analysis of studied parameters showed that with 10% reduction in water consumption, benefit decreased
7.83% in the first year and 3.44% in the second year. T 2 and T1 hybrids had the highest yield in the first and
second years, respectively, and the yield was higher in the second year than in the first year. The reason for
this is the increase in temperature and more radiation received in the second year. To maximize productivity,
IP4 and T2 hybrid are recommended.

Key words: Basin Irrigation, Benefit, Deficit Irrigation, Phonological Stages of Plant Growth, Seed Yield.
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