
 نشریه مدیریت آب در کشاورزی 

 19-902، ص. 9911، پاییز و زمستان 2، شماره 7جلد 

Water Management in Agriculture 
Vol. 7, No. 2, Autumn and Winter 2021, 91-102 

 

 پژوهشي-مقاله علمي

بر  دارچکانقطرههای اثر توأم سطوح مختلف آبیاری و عمق کارگذاری لوله

 آب کاربردی کلزا یوربهره

 

 4و الهه کنعانی 3سانیج، حسین دهقانی2نژاد، حمید نجفی*1کراننادر کوهی چله

 چکیده

رقم اُکاپی  کلزا آب وریبهره بردار چکانقطره هایلوله کارگذاری عمق و مختلف آبیاری سطوح توأم تأثیر بررسی طرح این از هدف
(Okapi) شهید ایستگاه در( 9311-9311) سال 2 مدت به و تکرار 3 با تصادفی کامل بلوک قالب در پالت اسپلیت صورتبه طرح این. بود 
 عمق دو و اصلی فاکتور عنوان( به3I=71 و 1I، 17=2I=911) آبیاری رژیم سه شامل آبیاری تیمارهای. گردید اجرا کرمان جوپار روح زنده

 سطوح تأثیر که داد نشان نتایج. بود فرعی فاکتور عنوانبه( متریسانتی 2D=01 و 1D=31) زیرسطحی دارچکانقطره هایلوله کارگذاری
 وریبهره و( فرعی شاخه تعداد ،غالف طول غالف، تعداد دانه، هزار وزن دانه، عملکرد) کلزا در یموردبررس صفات همه در مختلف آبیاری

به همراه  آب وریبهره و کلزا عملکرد اجزای و عملکرد در منفی تأثیر دارچکانقطره لوله عمق افزایش(. P <0.01) بود داریمعنی آب
 دو هر در آمدهدستبه نتایج. شد متر( مشاهدهسانتی 1D=31عمق کمتر ) در نامبرده صفات ازهرکدام  میزان بیشترین کهطوریبه داشت،
. داد اختصاص خود به مختلف آبیاری سطوح تیمارهای بین در را عملکرد بیشترین آبی، نیاز درصد 911 تیمار که داد نشان پژوهش سال

 درصد 911 تیمار با آبی نیاز درصد 71 و 17 تیمارهای بین دوم سال در درصدی 8/78 و 22 و اول سال در درصدی 71 و 29 هایاختالف
 آبی نیاز درصد 17 تیمار به دارچکانقطره لوله کارگذاری اعماق از کدام هر در آب وریبهره بیشترین. بود برتری این گویای آبی ازنی

باال رفتن  باعث تیمار این ازشده حاصل عملکرد آبی، نیاز درصد 17 تیمار در آب حجم کمتر کاربرد رغمعلی رسدمی نظر به. یافت اختصاص
 .شد آبی نیاز درصد 911 تیمار به نسبت آب وریبهره
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 حاصعل  کنجاله طرفی از. باشندمی مطرح انسان تغذیه در انرژی

 یکی پروتئین از بودن سرشار لحاظ به نیز هاآن صنعتی فرایند از

 بعه  رود. کلعزا می شمار به آبزیان و طیور دام، تغذیه مهم اقالم از

 متفعاوت،  خصوصیات با مختلف هایگونه و ارقام دارا بودن دلیل

 را متنعو   ییوهعوا آب شرایط و مختلف مناطق در کشت قابلیت

 و گعرم  منعاطق  زا وسعیعی  سعطوح  در امعروزه  کهیطوربه دارد،

 بعاال  ارتفاععات  و سعرد  نقاط تا آسیا در چین و هندوستان معتدل

 زراعتعی  عنعوان بعه  زراععت  ایعن  نیعز  ایعران  در. شعود می کشت

 واردات کعاهش  و خعوراکی  روغعن  تولیعد  افزایش در امیدبخش

(. 9381یادگععار، و عزیععزی) اسععتقرارگرفتععه موردتوجععه  روغعن 

 زراعی عوامل گیاه، ژنوتیپ تأثیر تحت کلزا روغن و دانه عملکرد
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 عوامعل  این میان از(. 9310 راد، شیرانی) است محیطی عوامل و

بعه   کشاورزی در محدودکننده عوامل ترینمهم از آب کشور، در

 را پایعدار  یو کشاورز غذایی مواد تولید کهینحوبه رود،می شمار

. اسعت  نمعوده  عامل این از منطقی و صحیح یاستفاده به منوط

 جمعیت افزون رشد نیاز و کشور در آب مناب  وضعیت به وجهت با

 آب وریبهعره  بهبعود  و کلزا گیاه عملکرد افزایش به نسبت باید

 هعای سعامانه  از اسعتفاده . شعود  گرفته نظر در مناسبی تمهیدات

 ازجملععه سععطحی،زیععر ایقطععره آبیععاری ماننععد آبیععاری نععوین

-بهعره  و اهگی عملکرد افزایش و آب مصرف کاهش راهکارهای

 Cetin and؛9310)اخعوان،   باشعد معی  کشعاورزی  در آب وری

Bilget, 2002; Albasha et al., 2015; Ayars et al., 

2015; Lamm, 2016 .)سعطحی زیر یاقطره آبیاری سامانه در 

 تلفعات  و گیعرد معی  قرار گیاه ریشه اختیار در مستقیمطور به آب

 و سعانیج دهقعانی ) رسعد معی  ممکن حداقل به را رواناب و تبخیر

 Palacios – Diaz ؛Suarez et al., 2006 ؛9317 همکعاران، 

et al., 2009؛ Kosari et al., 2013 .)مهعم،  ایعن  بعه  توجه با 

 ریشه اطراف در هاچکانقطره وها الترال کارگذاری نحوه تعیین

. رودمی شمار به سامانه این هایدغدغه از یکی عنوانبه گیاهان

 محصعوالت  بعرای  نعواری  ایقطعره  آبیعاری سامانه از اسعتفاده

 و اسعت  گرفتعه  قعرار  زیادیموردتوجه  اخیر هایسال در زراعی

 جهعان  مختلعف  نقاط و ایران در زمینه این در مختلفی تحقیقات

 بعه  توانمیصورت گرفته  تحقیقات ازجمله. استصورت گرفته 

 سعی برر بعه  کعه  کرد اشاره( 9319) همکاران و صداقتی تحقیق

 هععایلولععه متععرسععانتی 71 و 31نصععب  عمععق دو کارگععذاری

 ایعن  نتعایج . پرداختنعد  پسعته  گیاه در زیرسطحی چکان دارقطره

 متعر سعانتی  31 عمق در آب وریبهره افزایش از حاکی محققان

 بامیعه  عملکعرد  تحقیقعی  در. بعود  متعر سانتی 71 عمق به نسبت

 یموردبررسع  آبعده  هعای لوله مختلف اعماق تأثیر تحت تابستانی

 97 کارگعذاری  عمعق  کعه  بعود  ایعن  بیعانگر  نتایج و گرفت قرار

 بعر  بیشتری اثر سانتیمتر، 21 و 91 عمق دو به نسبت متر،سانتی

 بررسی به نیز دیگر تحقیقی در. داشت گیاه این عملکرد افزایش

 کعاهو  عملکعرد  بعر  چکعان دار قطره هایلوله مختلف اعماق اثر

 عمق در کاهو عملکرد بیشترین که دش داده نشان و شد پرداخته

 Bozkurt and) آمععد دسععت بععه سععانتیمتر 91 آبیععاری

Mansoroglu, 2011 .)2199 سعال  در که دیگری پژوهش در 

 دو تحعت  را ذرت گیعاه  عملکرد بررسی منظوربه تونس کشور در

 و 21 عمعق  دو در سطحیزیر و سطحی ایقطره آبیاری سیستم

 رسعی شعنی   خعاک  یع   در انچکقطره خطوط متریسانتی 37

 31 و 91 عملکعرد  افعزایش  از حعاکی  گرفعت  قرار ارزیابی مورد

 تحعت  متعری سعانتی  37 و 21 عمق دو برای ترتیب به درصدی

 Douh and B) بعود  سعطحی زیعر  ایقطعره  آبیعاری  سیسعتم 

oujelben, 2011.) 

 و آبیعاری  اثعر  برزیعل،  سعاووپاوولوی  در دیگعری  تحقیق در 

 آبیعاری  و دیعم  روش در نیتعروژن  کعود  مختلعف  سطوح کاربرد

 نیشعکر  راتون در شکر و ساقه عملکرد روی زیرسطحی ایقطره

 فاصعله  زیرسعطحی  ایقطعره  آبیاری در. گرفت قرار یموردبررس

 در لیتعر  یع   هعا چکعان قطره دبی متر،سانتی 71 هاچکانقطره

 نتعایج . گرفتنعد  قعرار  متعر یسانت 27 عمق در ترال هاال و ساعت

-زیر ایقطره آبیاری سامانه تحت نیشکر راتون در که ددا نشان

(. Uribe et al., 2013) شد حاصل شکر بازده بیشترین سطحی

 تحت ذرت عملکرد درصدی 38 و 33 عملکرد افزایش همچنین

  ایقطره سیستم با مقایسه در سطحیزیر ایقطره آبیاری سیستم

-قطعره  خطعوط  عمعق  در لوم رسی شنی خاک ی  در سطحی

 Abuarab et) شعد  گزارش مصر کشور در مترسانتی 21 انچک

al., 2013.) منطقعه  در مشابه تحقیقی در( 9312) سانیجدهقانی 

 سیستم تحت را ذرت عملکرد اجزای و عملکرد بودن باالتر کرج

 به سطحی ایقطره سیستم به نسبت زیرسطحی ایقطره آبیاری

 بعرای  ار زیرسعطحی  ایقطعره  آبیعاری  سیسعتم  و کعرد  گزارش

 و دوسعانتو  . کعرد  توصیه ذرت مزار  در آبیاری بهینه مدیریت

 سعامانه  در هعا التعرال  کارگعذاری  عمعق  بررسی به نیز همکاران

 گیعاه  بعرای  متعری سعانتی  01 و 21 عمق دو در ایقطره آبیاری

 متعر سعانتی  21 نصعب  عمعق  که دادند نشان و پرداختند نیشکر

(. Dos Santos et al., 2016) داشعت  را آب وریبهره باالترین

 در خاک در آب ذخیره میزان ارزیابی باهدف همکاران و لئوناردو

 متعری سعانتی  01و  21 عمق دو در زیرسطحی، ایقطره آبیاری

 بر شیرین آب و شدهتصفیه فاضالب آب نو  دو و هاچکانقطره



  19... وریبهرهار بر د چکانقطره هایلوله گذاریح مختلف آبیاری و عمق کاراثر سطو

 

 دادنعد  نشعان  و دادند انجام پژوهشی برزیل، در نیشکر گیاه روی

 باععث  متعری، سعانتی  21 عمق در چکان دارقطره هلول نصب که

 و تبخیعر  تلفعات  کاهش و ریشه توسعه منطقه در آب بهتر توزی 

 خعاک  در آب توزیع   در تعأثیری  آب کیفیعت  و شده عمقی نفوذ

 جمعیعت  رشد نرخ به توجه با(. Leonardo et al., 2016) ندارد

 هابخش سایر رقابت و آینده و حال در یسالخش  هایچالش و

 آب مصعرف  ییکارا با آبیاری هایسامانه کاربرد آب، مناب  برای

 بخعش  در توسععه  پایعداری  جهعت  در مؤثر راهکارهای از باالتر

 و مزار  آبیاری مدیریت کشاورزی، بخش در. باشدمی کشاورزی

 باهعدف  بعاالتر  آبیعاری  بعازده  بعا  آبیعاری  هعای روش از استفاده

 نیعاز  دلیعل  همعین  به. ستا ضروری عملکرد افزایش و پایداری

 افعزایش  و آب وریبهعره  افعزایش  بعه  بیشعتری  توجعه  تعا  است

 از هدف. شود روزافزون جمعیت غذایی نیاز تأمین جهت عملکرد

 عمعق  و سعطوح مختلعف آبیعاری    توأم بررسی اثر حاضر تحقیق

 در کلعزا  آب وریبهعره  بعر  چکعان دار قطعره  هایلوله کارگذاری

 .بود کرمان استان

 

 هاروش مواد و

-9311و  9311 -9318 زراععی  سعال  دو طی پژوهش این

 مرکععز بععه متعلععق جوپععار روح زنععده شععهید ایسععتگاه در 9318

 جغرافیعایی  مختصعات  بعا  کرمان استان طبیعی مناب  و تحقیقات

 71˚30ˊتعا   70˚29ˊ بعین  و شعمالی  ععر   39˚78ˊ تا 22˚21ˊ

 .شد انجام سطح دریا از متری 9101 ارتفا  و شرقی طول

منطقه دارای  نیکرمان، ا یهواشناس ستگاهای اطالعات بر بنا

هعای معتعدل   های گعرم و زمسعتان  با تابستان خش مهین میاقل

ی حعداقل و  دمعا  شعامل  نیعاز مورد یهعای هواشناسع  است. داده

حداکثر، مقدار بارندگی، سرعت باد و ساعات آفتعابی از ایسعتگاه   

 ش،یآزمعا  حعل م یلومتریک 97کرمان در   ینوپتیس یهواشناس

 اعمعاق  از گیعری اخذ شد. جهت تعیین خصوصیات خاک نمونعه 

خعاک انجعام شعد کعه در      یمتعر سانتی 21-31،11-21 ،31-1

جعدول، بافعت خعاک     نیع اراوه شده است. با توجه بعه ا  9جدول 

مختلعف   هعای بافت خاک در عمعق  راتییدرشت تا متوسط و تغ

 (یلعوم  ی)بافعت شعن   یثعابت  فعت با یدارا بعا  یو خعاک تقر  زیناچ

 ییایمیش اتیخصوص نییجهت تع زین هاییبرداریباشد. نمونهمی

کل مواد محلول در آب انجعام گردیعد کعه     یآب به لحاظ بررس

صعورت  بعه  پژوهش حاضر اراوه شده است. 2آن در جدول  جینتا

تکرار  3با  یکامل تصادف یهااسپلیت پالت در قالب طرح بلوک

 یسعال زراعع   3ار بعه معدت   در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جوپ

، 1I=911)ی سعطح آبیعار  تیمارهای آبیاری شامل سعه  . اجرا شد

17=2I  3=71وI عنعوان فعاکتور اصعلی و دو    بعه  (یآب ازیدرصد ن

 2D=01و  1D=31چکعان دار زیرسعطحی )  های قطرهعمق لوله

 یاریع آب یهعا . لولعه عنعوان فعاکتور فرععی بعود    متری( بهسانتی

چکان دار قطره یهاه در طرح از نو  لولهشدکارگرفتهبه یاقطره

 رانیع خط ساخت کارخانعه ا  خلدا یهاچکانبا قطره یرسطحیز

در  تعر یل 0 یخروجع  یاتمسفر و دب 2 یبود که با فشار کار پیدر

 اوایععل در زمععین سععازیآمععاده عملیععات کععرد.یسععاعت کععار معع

 یهاکلزا در ماه اهیگ ی. دور آبیاری براگرفت صورت ورماهیشهر

)با توجه به نیاز آبعی کعم    روز 7سرد تا  یهاروز و در ماه 3م گر

متر و طعول هعر    3عر  هر کرت  در نظر گرفته شد.گیاه کلزا( 

های آزمایشعی بعا احتسعاب تکرارهعا     متر بود. کل کرت 7کرت 

( نمایی از طرح پژوهشی اراوعه  9کرت بود. در شکل ) 98برابر با 

 شده است.

 

 موردمطالعهشیمیایی خاک  مشخصات فیزیکی و -1جدول 

2- ر  سیلت شن عمق خاک
4SO -

3HCO -CL +Na 2+Mg 2+Ca EC pH 

  زیمنس بر متر()دسی واالنت بر لیتر(اکی)میلی درصد درصد درصد متر()سانتی

31-1 82 8 2 23/8 8/2 8 29/7 91 91 87/9 8 

21-31 89 1 91 1/1 0 0 18/0 0 2 8/1 71/1 

11-21 81 99 1 72/7 0 2 13/0 91 0 18/1 73/2 
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 آب مورد استفاده در طرحهای شیمیایی ویژگی -2 جدول

 واالنت بر لیتر(اکی)میلیها آنيون واالنت بر لیتر(اکی)میلی هاكاتيون
EC 

 زیمنس بر متر(دسی)

pH 


Mn 


Fe 

Na 
K 2

Ca 2
Mg 2

4SO 
Cl 



3HCO 
2

3
CO  

190/1 118/1 2/3 - 0/9 0/2 2/9 2 2/3 - 23/1 1/1 

 

 

 

 
 شدهانجامنمایی از طرح پژوهش  -1شکل 

 

 ی،اقطره آبیاری سیستم در آبیاری آب حجم محاسبه برای 

 روزانعه  اطالععات  از اسعتفاده  بعا ( oET) پتانسیل تعرق - تبخیر

 نتیعث م -ن پنم فاوو روش با و کرمان استان هواشناسی ایستگاه

(PM )گردید تعیین (Allen et al., 1998)، از  استفاده با سپس

      بعا  کرمعان  منطقعه  بعرای شعده  اصالح ( کلزاKc)گیاهی  بیضر

 (،Allen et al., 1998) 72فعاوو   نشریه العملدستور از استفاده

 آمد.( به دست 9) رابطه مطابق( ETc) گیاه تعرق و تبخیر

 

(9)  

 

بعر   مترتبخیر و تعرق روزانه گیاه )میلی: ETcدر این رابطه  

: Kc متعر بعر روز(،  )میلعی  مرج  گیاه تبخیر و تعرق: ETo روز(،

بعرای   هعای مختلعف رشعد   روزانعه ذرت در دوره  گیاهی ضریب

 فعاوو  72شعماره   هیبا استفاده از دستورالعمل نشرمنطقه کرمان 

(Allen et al., 1998)  (.3)جدول  شد نییتع 

 

 ضریب گیاهی کلزا در مراحل مختلف رشد -3جدول 

 پایانی میانی هاولی
 مراحل رشد

37/1 *97/9-9/9 37/1 
 (Allen et al., 1998)است  متراکم¬غیر دیم گیاهان برای ترکوچ  *مقادیر

 

و بعا احتسعاب    ETc بر اسا ( dn) یاریخالص آب آب عمق

 یارآبیع  خالصمحاسبه شد. عمق نا یاریو دور آب اندازیهساسطح 

(dg )( به دست آمد2) یاز رابطه متر()میلی برحسب. 

 

(2) 
 

 

 یاریععآب سععتمسی در انتظععار مععورد یاریععرانععدمان آب مقععدار

و در محاسععبه عمععق  نیععیدرصععد تع 17 سععطحیریز ایقطرهعع

هعا بعا   اعمال شعد. حجعم آب ورودی بعه کعرت     یارآبی خالصنا

 .دیکنترل گرد یاستفاده از کنتور حجم

 یاهیع ارزیابی عملکرد و اجعزای عملکعرد صفات گ منظوربه

( شامل عملکرد دانعه، وزن هعزار دانعه،    Okapi) یلزا رقم اُکاپک
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تععداد غعالف،   و  یتعداد غالف، طول غالف، تعداد شعاخه فرعع  

 شد. یریگاندازه یطول غالف، تعداد شاخه فرع

( بعه دسعت آمعد    3( با استفاده از رابطه )WP) آب یوربهره

(Sakthivadivel et al., 1999). 
 

(3) 
 

 

کیلعوگرم در  کعل عملکعرد محصعول )   ؛ Yه، رابط نیدر ا که

 مکعب بر هکتار()متر یا کاربردی شدهمصرفکل آب  ؛I ( وهکتار

 است.

 هعای یانگینم سهیمقا نیو همچن یآمار هایزیآنال منظوربه

 .دیاستفاده گرد MSTATC افزار¬از نرم یو فرع یاثرات اصل

 

 و بحث نتایج

 یاهط لولطه اثر سططوح مختلطف آبیطاری و عمطق      یبررس

 آب یوربهره و کلزا عملکرد بر دارچکانقطره

بعر   یاریع نشان داد که اثر مستقل سطوح مختلعف آب  جینتا

  یع  سعطح  در آب یوربهعره عملکرد و  یعملکرد، اجزا زانیم

 بعر  دارچکانقطره یهالولهداشت. عمق  داریمعندرصد اختالف 

 و هدان هزار وزن درصد، 7 سطح در آب یوربهره و کلزا عملکرد

و بعر   داشت دار¬معنی اختالف درصد ی  سطح در فرعی شاخه

 نهمچنعی . نداشعت  داریمعنتعداد غالف و طول غالف اختالف 

 چکانقطره یهالولهو عمق  یاریاثرات متقابل سطوح مختلف آب

 آب وری¬عملکعرد و بهعره   یعملکعرد، اجعزا   زانیع بعر م  زنی دار

متقابعل سعطوح    نداشت. تأثیر سعال در اثعرات   داریمعنف اختال

عملکرد،  زانیبر م دارچکانقطره یهالولهو عمق  یاریمختلف آب

 دارییمعنع اخعتالف   زنیع  آب یوربهعره عملکرد کلعزا و   یاجزا

 (.0نداشت )جدول 
 

 آب وریبهره و کلزا گیاه شدهگیریاندازه خصوصیات واریانس مرکب تجزیه -4جدول 

 منب  تغییرات
درجه 
 آزادی

 طول غالف تعداد غالف ار دانهوزن هز عملکرد
تعداد شاخه 
 فرعی

 وری آببهره

 1111/1** 819/1** 322/9** 99/199** 221/2** 12/988208** 9 سال

 119/1 130/1 139/1 32/78 121/1 00/8109 0 سال(تکرار )

 11/1** 979/92** 771/2** 9/1921** 13/92** 11/1887322** 2 آبیاری مختلف سطوح

 ns 221 /1 ns11/21 ns 131/1 ns 101/1 ns1112/1 29/90792* 2 آبیاری مختلف سطوح ×سال

 1111/1 131/1 101/1 11/01 181/1 38/3013 8 سال() یاریآب مختلف سطوح ×تکرار

 ns 11/27 ns 112/1 **132/1 *1198/1 210/1** 12/97827* 9 دارچکانقطره عمق لوله

 ns91/9109 ns112/1 ns119/1 ns 1198/1 ns 197/1 ns111/1 2 دارکانچقطره عمق لوله ×آبیاری مختلف سطوح

 ns 80/9131 ns 119/1 ns 112/0 ns 1122/1 ns 19/1 ns 111/1 9 دارچکانقطره لولهعمق  ×سال

 ns 33/31 ns187/1 ns111/1 ns 111/1 ns 1118/1 ns111/1 2 دارچکانقطره عمق لوله ×آبیاری مختلف سطوح ×سال

 11101/1 131/1 197/1 18/30 121/1 81/3078 92 خطا

 

 بیشعتر  روی بعر  آزمعایش  سعال  اثر شدن دارمعنی به توجه با 

نیز مورد  سالبهسال صورتبه را تیمارها واریانس تجزیه صفات،

ها اشاره شده اسعت.  به آن 2و  7آنالیز قرار گرفت که در جداول 

ل اثر سطوح مختلف در هر دو سا گرددمی مشاهده که طورهمان
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صفات عملکرد و اجزای عملکرد کلعزا و نیعز بعر     هیبر کل یاریآب

 معار یشعد. ت  دارمعنعی  درصد ی  احتمال سطح در آب یوربهره

 مارتی دو در اول سال در دارچکانقطرههای لوله یعمق کارگذار

درصعد و   7احتمعال   طحمصرف آب در س ییعملکرد کلزا و کارا

در سعطح   یدانعه و تععداد شعاخه فرعع     در دو صفات وزن هعزار 

در سعال دوم فقعط    کهیدرصورت شد داریاحتمال ی  درصد معن

 گردید. داریدرصد معن 7بر وزن هزار دانه کلزا در سطح احتمال 

 

 (1331-1331در سال اول پژوهش ) آب وریبهره و کلزا گیاه شدهگیریاندازه خصوصیات واریانس تجزیه -5جدول 

 وزن هزار دانه عملکرد درجه آزادی منب  تغییرات
تعداد 
 غالف

طول 
 غالف

 وری آببهره تعداد شاخه فرعی

 1197/1 12/1 132/1 92/23 110/1 8/93382 2 تکرار

 131/1** 81/8** 19/3** 7/7191** 17/1** 72/0211701** 2 آبیاری مختلف سطوح

 1110/1 12/1 103/1 22/30 117/1 22/2873 0 آبیاری مختلف در سطوح تکرار

 ns 71/20 ns 118/1 **207/1 *1190/1 92/1** 73/92012* 9 دارچکانعمق لوله قطره

 ns29/9178 ns1117/1 ns71/3 ns 119/1 ns 117/1 ns111/1 2 دارچکانآبیاری در عمق لوله قطره مختلف سطوح

 11101/1 131/1 191/1 18/30 121/1 12/3922 2 خطا

 
 (1331-1333در سال دوم پژوهش ) آب وریبهره و کلزا گیاه شدهگیریاندازه خصوصیات نسواریا تجزیه -6جدول 

 منب  تغییرات
درجه 
 آزادی

 طول غالف تعداد غالف وزن هزار دانه عملکرد
تعداد شاخه 
 فرعی

 وری آببهره

 1112/1 112/1 127/1 77/73 177/1 119/0012 2 تکرار

 133/1** 31/1** 81/2** 38/0931** 7/0** 1/3221213** 2 آبیاری مختلف سطوح

 119/1 102/1 177/1 88/21 913/1 73/0113 0 آبیاری مختلف تکرار در سطوح

 ns22/0010 *217/1 ns 71/0 ns 1110/1 ns 927/1 ns1117/1 9 دارچکانعمق لوله قطره

 ns81/129 ns989/1 ns71/3 sn 119/1 ns 199/1 ns111/1 2 دارچکانآبیاری در عمق لوله قطره مختلف سطوح

 11101/1 131/1 191/1 18/30 121/1 19/3179 2 خطا

عملکرد  زانیبر م یاریآب هاییمرژاثر  نیانگیم سهیمقا جینتا

و اجزای کلزا در سال اول نشان داد که باالترین میزان عملکعرد  

اختصعاص   1I هعای مارتی به هکتار در گرمکیلو 7/2891با مقدار 

گعرم( در تیمعار    72/2(. باالترین وزن هزار دانه )1)جدول  افتی

1I ( در تیمار  33/0و کمترین مقدار آن )3گرمI .حاصل شد 

 یمینشان داد که رابطعه مسعتق   زیمحققان ن گرید هاییافته

مراحل  هیدر کل اهیگ یازموردنکاهش محصول و کاهش آب  نیب

ت صعور  اهیع کعه در گ  ییندهایرشد محصول وجود دارد. اکثر فرآ

بعه وجعود آب    ممسعتقی ریو چه غ میمستق صورتبهچه  رد،یگیم

 .دارد یبستگ

هعا، اخعتالل در   ن کاهش طول دوره پر شعدن دانعه  یهمچن

باعث کاهش  زین یفتوسنتز و جریان انتقال مجدد مواد فتوسنتز

 ,.Sander et al، 9311و همکاران،  کوهی) شودیها موزن دانه

2004.) 
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دسعت آمعد و   بعه  1I( در تیمار 7/972بیشترین تعداد غالف )

بود. همچنعین بیشعترین    3I( مربوط به تیمار 1/12کمترین آن )

 در( 77/7) فرععی  شعاخه  تعداد و( متریسانت 23/2طول غالف )

 شعاخه  تعداد و( متریسانت 11/0و کمترین طول غالف ) 1I تیمار

 یوربهره زانیدست آمد. بیشترین مبه 3I تیمار در( 93/3) فرعی

مربوط به  1I ی( در تیمار آبیارمترمکعببر  گرم¬لویک 21/1) بآ

 70/1دسعت آمعد و کمتعرین آن )   بعه  اهیع گ یآب ازیدرصد ن 911

 (.1بود )جدول  3I( مربوط به تیمار مترمکعببر  گرملویک

 زنیع  دار چکعان قطره یهالولهعمق مختلف  ماریت نیهمچن

داشعت.   ف(تععداد غعال   جعز بعه بر تمام صفات ) یداریتأثیر معن

 و عملکعرد  در منفعی تعأثیر   دار چکعان قطعره افزایش عمق لوله 

 کعه یطعور بعه  داشعت،  آب یوربهعره  نیز و کلزا عملکرد اجزای

 1D (31 عمعق  در نعامبرده  صعفات  از هرکعدام  میعزان  بیشترین

 (8 جدول) شد مشاهده( متریسانت

 یعمعق کارگعذار   یمارهایآمده نشان داد که تدستبه جینتا

 درصد 7در سطح احتمال  یداریاثر معن دارچکانقطره یهالوله

داشعتند   یشع یصفت عملکرد کلعزا در هعر دو سعال آزما    یبر رو

بر اسا  آزمون دانکن بعه علعت تفعاوت کعم، هعر دو       حالینباا

 نیع ا انگریع بموضو   نیا .قرار گرفتند یگروه آمار  یدر  ماریت

ا در عمعق  هع در اسعتقرار لولعه   یمتریسانت 91است که اختالف 

در  یادیع خعاک تفعاوت ز   نیسعنگ  معه یخاک با توجه به بافعت ن 

 عملکرد کلزا نداشته است.

 

 (1331-1331) پژوهشدر سال اول  یاریآب مختلفسطوح صفات مورد مطالعه تحت تأثیر  نیانگیم سهیمقا -1 جدول

 تیمارها
 وزن هزار دانه عملکرد

 تعداد غالف
 طول غالف

 تعداد شاخه فرعی
 وری آببهره

 )کیلوگرم بر مترمکعب( (متریسانت) )گرم( )کیلوگرم در هکتار(

I1 a 17/2891 a 72/2 a 71/972 a 23/2 a 77/7 a 21/1 

I2 b11/2218 b 89/7 b 1/937 b 81/7 b 21/0 a 21/1 

I3 c 92/9900 c 33/0 c 1/12 c 11/0 c 93/3 b 70/1 

 

 پژوهشدر سال اول  دارچکانقطره یهالوله یکارگذار مختلف یهاعمق تأثیر تحت عهموردمطال صفات نیانگیم سهیمقا -1 جدول

(1331-1331) 

 آب وری¬بهره تعداد شاخه فرعی وزن هزار دانه عملکرد تیمارها

 )کیلوگرم بر مترمکعب(  )گرم( )کیلوگرم در هکتار( 

D1 a 12/2181 a 22/7 a 70/0 a 20/1 

D2 a 13/2128 b 01/7 b 39/0 a 22/1 

 

 زانیبر م یاریاثر سطوح مختلف آب نیانگیم سهیمقا جینتا 

عملکرد و اجزای کلزا در سال دوم نشان داد که باالترین میزان 

 1I هایمارتی به هکتار در گرمکیلو 27/2229عملکرد با مقدار 

گرم(  17/7(. باالترین وزن هزار دانه )1)جدول  افتیاختصاص 

   حاصل  3Iگرم( در تیمار  12/0قدار آن )و کمترین م 1Iدر تیمار 

 شد.  

دسعت آمعد و   بعه  1I( در تیمار 7/902بیشترین تعداد غالف )

بود. همچنین بیشعترین   3I( مربوط به تیمار 22/11کمترین آن )

 در( 92/7) فرععی  شاخه تعداد و( متر¬سانتی 89/7طول غالف )

 شعاخه  دتعدا و( متریسانت 00/0و کمترین طول غالف ) 1I تیمار
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دست آمد. در سال دوم طول غالف به 3I تیمار در( 12/2) فرعی

 نیبع  یدرصعد  7/7و  1/2کعاهش داشعت کعه اخعتالف      یاندک

مشعاهده   شینسبت به سال اول آزما ریمقاد نیو کمتر نیشتریب

( مترمکعببر  گرملوکی 28/1) آب یوربهره زانیشد. بیشترین م

دست آمد به اهیگ یآب ازیدرصد ن 17مربوط به  2I یدر تیمار آبیار

 3I( مربوط بعه تیمعار   مترمکعببر  گرملویک 70/1و کمترین آن )

 معار یت نیهمچن (.1درصد نیاز آبی گیاه بود )جدول  71مربوط به 

تنها بر وزن هزار دانعه   زنی دار چکانقطره یهالولهعمق مختلف 

 تعأثیر  دار چکانقطرهداشت. افزایش عمق لوله  یداریتأثیر معن

وزن هعزار   شعترین بی کعه یطوربه اشت، دانه هزار وزن بر نفیم

(. 91 جعدول ) شعد  مشعاهده ( متعر یسعانت  31) 1Dدانه در عمق 

 در دار چکعان قطره یهالولهدر استقرار  یمترسانتی 91 اختالف

در  یادیخاک تفاوت ز نیسنگ مهنی بافت به توجه با خاک عمق

و همکعاران   یداقتصع  قیتحق نیعملکرد کلزا نداشت. مشابه با ا

 یاقطعره  یاریع آب یهعا سعامانه  ،چهارسعاله  ی( در پژوهش9319)

 یمتریسانت 71و  31 یبا دو عمق کارگذار سطحیریو ز یسطح

درختان پسعته   یآب ازیدرصد ن 81و  21،01 یاریآب ماریو با سه ت

قعرار دادنعد. بعر اسعا       یموردبررسرا  یسطح یاریدر روش آب

با عمعق   یرسطحیز یاقطره یاریآب ق،یتحق نیحاصل از ا جینتا

عملکعرد   نیبهتعر  یآب ازیدرصد ن 21 زانیو م یمترسانت 31نصب 

را داشععت.  یشععور  یععتوز یآب و الگععو یوربهععره زانیععرا در م

 چکانقطرهگزارش کردند که نصب لوله  زیلئوناردو و همکاران ن

بهتعر آب در منطقعه     یع باعث توز ،مترییسانت 21 عمق در دار

 شعود یمع  یو نفعوذ عمقع   ریع و کاهش تلفعات تبخ  شهیتوسعه ر

(Leonardo et al., 2016.) 

 

 (1331-1333) تحت تأثیر تیمارهای سطوح مختلف آبیاری در سال دوم پژوهش موردمطالعهمقایسه میانگین صفات  -3جدول 

تعداد شاخه  طول غالف تعداد غالف وزن هزار دانه عملکرد تیمارها
 فرعی

 آب وریبهره

 (مترمکعب بر لوگرمی)ک  )سانتیمتر(  )گرم( وگرم در هکتار()کیل 

I9 a 27/2229 a 17/7 a 71/902 a 89/7 a 92/7 a 27/1 

I2 b12/2121 b 22/7 b 22/923 b 32/7 b 29/0 a 28/1 

I3 c 21/9111 c 12/0 c 22/11 c 00/0 c 12/2 b 70/1 

 
-1333) پژوهش در سال دوم دارچکانقطره لولهمختلف  یهاعمقر تحت تأثی موردمطالعهصفات  نیانگیم سهیمقا -11 جدول

1331) 

 تیمارها
 وزن هزار دانه
 )گرم(

D1 a 2/7 

D2 b 1/0 

 

آمده در هر دو سال پعژوهش نشعان داد کعه    دستنتایج به

داری بر روی عملکرد تیمارهای مختلف سطوح آبیاری اثر معنی

رصد نیعاز آبعی، بیشعترین    د 911تیمار  کهیطوربهکلزا داشتند، 

 های مختلف آبیاری داشت.عملکرد را در بین تیمارهای رژیم

 

 

 

 8/78و  22درصدی در سعال اول و   71و  29های اختالف

درصد نیعاز آبعی    71و  17درصدی در سال دوم بین تیمارهای 

باشد )شعکل  درصد نیاز آبی گویای این برتری می 911با تیمار 

2.) 
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یانگین عملکرد کلزا حاصل از اثر تیمارهای مقایسه م -2شکل 

 سطوح مختلف آبیاری در هر دو سال آزمایش

 
ها کاسته شده اسعت  با کاهش مقدار آبیاری از تعداد غالف

درصعد نیعاز آبعی     17درصعد و   911بین تیمارهای  کهیطوربه

درصعدی در   93درصدی در سعال اول و اخعتالف    99اختالف 

درصدی در دو  7/2نین اختالف سال دوم مشاهده گردید. همچ

گعردد.  معی درصد نیاز آبی مشاهده  911سال آزمایش در تیمار 

درصد نیعاز آبعی شعاهد اختالفعی در      17و  911بین تیمارهای 

درصدی به ترتیب در سال اول و دوم آزمعایش   91و  92حدود 

 بودیم.

کاهش مقدار آب و دمای هوا باعث کاهش مقادیر صعفات  

رها در دو سال آزمایش گردیعده اسعت. عمعق    فوق در بین تیما

 3/3متعری بعا انعدکی اخعتالف )    سعانتی  31دار چکانلوله قطره

درصد( در سال دوم بهتعرین تیمعار    9/1)درصد( در سال اول و 

درصعد   911بوده است. از سویی بین دو سال آزمایش در تیمار 

 باشیم.درصدی می 1/1نیاز آبی شاهد اختالف 

به ترتیعب مقعادیر متوسعط حجعم آب      92و  99در جداول 

 شعده اراوعه آبیاری و کارایی مصرف آب برای تیمارهای مختلف 

شعود بیشعترین حجعم آب    طعور کعه مشعاهده معی    است. همان

درصعد نیعاز آبعی و     911مربوط به  1Iکاربردی مربوط به تیمار 

 درصد نیاز آبی بود. 71مربوط به  3Iکمترین آن مربوط به تیمار 

وری آب در دو سعال  بیشعترین بهعره   92دول با توجه به ج

دار بعه  چکعان گذاری لوله قطرهاز اعماق کار هرکدامآزمایش در 

رسعد  درصد نیاز آبی اختصعاص یافعت. بعه نظعر معی      17تیمار 

درصعد نیعاز آبعی،     17رغم کاربرد کمتر حجم آب در تیمار علی

از این تیمار باعث باال رفتن کارایی مصرف  شدهحاصلعملکرد 

درصد نیاز آبی گشعته اسعت. تخمعین     911ب نسبت به تیمار آ

درصد نیاز آبعی و کعاربرد بیشعتر     911بیشتر حجم آب در تیمار 

آب در این تیمار و عدم افزایش عملکرد نسبت به آب کاربردی 

 وری آب در این تیمار گردیده است.بیشتر باعث کاهش بهره

 

 

 کعب در هکتار( در تیمارهای مختلفمیانگین مقادیر آب کاربردی )مترم -11جدول 

درصد نیاز  51

 آبی

درصد نیاز  15

 آبی

درصد نیاز  111

 آبی

 دارچکانعمق استقرار لوله قطره

 متر()سانتی
 سال

 سال اول 31 3211 2311 9771
(9318-9311) 

9771 2311 3211 01 
 سال دوم 31 2111 2911 9011

(9311-9318) 9011 2911 2111 01 
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 وری آب )کیلوگرم بر مترمکعب( در تیمارهای مختلفمیانگین بهره -12ول جد

درصد نیاز  51

 آبی

درصد نیاز  15

 آبی

درصد نیاز  111

 آبی

 دارچکاناستقرار لوله قطرهعمق 

 متر()سانتی
 سال

 سال اول 31 88/1 11/1 17/1
(9318-9311) 12/1 10/1 81/1 01 

 سال دوم 31 11/1 11/1 18/1
(9311-9318) 12/1 17/1 11/1 01 

 

 گیرینتیجه

درصعد   911سطح آبیعاری   که داد نشان پژوهش این نتایج 

نیاز آبی نسبت به دو رژیعم دیگعر بیشعترین میعزان عملکعرد و      

اما این برتری ؛ اجزای عملکرد گیاه کلزا را به خود اختصاص داد

وری آب مشعاهده نشعد. ایعن    درصد نیاز آبی در بهره 911سطح 

یمار از قابلیت بهتری جهت توجیح برخوردار بعود. کمتعر شعدن    ت

 17درصد نیاز آبی نسعبت بعه تیمعار     911وری آب در تیمار بهره

توان به تخمین زیعادی نیعاز آبعی در تیمعار     درصد نیاز آبی را می

( گیعاه  Kcدرصد به علت عدم همخوانی ضعریب گیعاهی )   911

برای سایر مناطق آمعده  کلزا در منطقه با آنچه که در نشریه فاوو 

است دانست. این مشکل باعث بعرآورد زیعادی در آب کعاربردی    

کلزا گردیده که حجعم زیعاد آب تعأثیری بعر افعزایش عملکعرد       

 محصول نداشته است.

متععری سععانتی 01و  31هععای عمععق کعه یععنابعا توجععه بععه  

دار تعأثیر زیعادی بعر صعفات     چکعان هعای قطعره  کارگذاری لوله

 01هعای آبیعاری در عمعق    د، قرار دادن لولعه نداشتن موردمطالعه

توان عملیات شخم را به اعمعاق  متری بهتر است، زیرا میسانتی

هعای آبیعاری   دهد که تغییر سیستمگسترش داد. نتایج نشان می

-خش  کشور و ترویج و توسععه روش در مناطق خش  و نیمه

-تواند نقعش بسعزایی در صعرفه   های مدرن سازگار با محیط می

 کاربرد آب و افزایش عملکرد داشته باشد. جویی
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Interaction of irrigation regimes and drip-line installation depth on 

Rapeseed water productivity 

N. Kouhi chelleh karan1*, H. Najafi Nejad2, H. Dehghanisanij3 and E. Kanani4 

 

 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the interaction of irrigation regimes and drip-line installation depth 

on Rapeseed water productivity. The experiment was arranged in a split-plot design over randomized complete 

block design with three irrigation regimes (I1 = 50, I2 = 75 and I3 = 100% ETc) as the main-factor and two drip-

line installation depth (D1 =30 and D2 = 40 cm).as sub- factor. The results showed that the effect of different 

irrigation regimes (I) on all studied traits in Rapeseed (grain yield, 1000-seed weight, number of pods, pod 

length, number of branches) and water productivity had a significant effect (P <0.01). Increasing the drip-line 

depth had a negative effect on the Rapeseed yield, yield components and water productivity. So that, the highest 

amount of each of the mentioned traits was observed at a depth of D1 (30 cm). The results obtained in both years 

showed that different irrigation regime treatments had a significant effect on Rapeseed yield. I1 treatment 

produced higher yield in comparison to other treatments. Differences of 21 and 59% in the first year and 22 and 

58.8% in the second year between I2 and I3 treatments with I1 treatment indicate this superiority. The highest 

water productivity in each of the drip-line depth was allocated to the I2 treatment. It seems that despite the lower 

consumption of water in the I2 treatment, the performance obtained from this treatment has increased the water 

productivity compared to the I1 treatment. 

Keywords: Deficit Irrigation, Irrigation regime, Rapeseed yield, Subsurface Drip, Water productivity, Water 

use 
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