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مقاله علمي-پژوهشي

اثر توأم سطوح مختلف آبیاری و عمق کارگذاری لولههای قطرهچکاندار بر
بهرهوری آب کاربردی کلزا
4

نادر کوهی چلهکران ،*1حمید نجفینژاد ،2حسین دهقانیسانیج 3و الهه کنعانی

چکیده
هدف از این طرح بررسی تأثیر توأم سطوح مختلف آبیاری و عمق کارگذاری لولههای قطرهچکاندار بر بهرهوری آب کلزا رقم اُکاپی
) (Okapiبود .این طرح بهصورت اسپلیت پالت در قالب بلوک کامل تصادفی با  3تکرار و به مدت  2سال ( )9311-9311در ایستگاه شهید
زنده روح جوپار کرمان اجرا گردید .تیمارهای آبیاری شامل سه رژیم آبیاری ( I2=17 ،I1=911و  )I3=71بهعنوان فاکتور اصلی و دو عمق
کارگذاری لولههای قطرهچکاندار زیرسطحی ( D1=31و  D2=01سانتیمتری) بهعنوان فاکتور فرعی بود .نتایج نشان داد که تأثیر سطوح
مختلف آبیاری در همه صفات موردبررسی در کلزا (عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد غالف ،طول غالف ،تعداد شاخه فرعی) و بهرهوری
آب معنیداری بود ( .)P <0.01افزایش عمق لوله قطرهچکاندار تأثیر منفی در عملکرد و اجزای عملکرد کلزا و بهرهوری آب به همراه
داشت ،بهطوریکه بیشترین میزان هرکدام از صفات نامبرده در عمق کمتر ( D1=31سانتیمتر) مشاهده شد .نتایج بهدستآمده در هر دو
سال پژوهش نشان داد که تیمار  911درصد نیاز آبی ،بیشترین عملکرد را در بین تیمارهای سطوح مختلف آبیاری به خود اختصاص داد.
اختالفهای  29و  71درصدی در سال اول و  22و  78/8درصدی در سال دوم بین تیمارهای  17و  71درصد نیاز آبی با تیمار  911درصد
نیاز آبی گویای این برتری بود .بیشترین بهرهوری آب در هر کدام از اعماق کارگذاری لوله قطرهچکاندار به تیمار  17درصد نیاز آبی
اختصاص یافت .به نظر میرسد علیرغم کاربرد کمتر حجم آب در تیمار  17درصد نیاز آبی ،عملکرد حاصلشده از این تیمار باعث باال رفتن
بهرهوری آب نسبت به تیمار  911درصد نیاز آبی شد.
واژههای کلیدی :آب کاربردی ،بهرهوری آب ،عملکرد کلزا ،قطرهای زیرسطحی ،کم آبیاری
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از اقالم مهم تغذیه دام ،طیور و آبزیان به شمار میرود .کلعزا بعه
دلیل دارا بودن ارقام و گونههای مختلف با خصوصیات متفعاوت،
قابلیت کشت در مناطق مختلف و شرایط آب وهعوایی متنعو را
دارد ،به طوری که امعروزه در سعطوح وسعیعی از منعاطق گعرم و
معتدل هندوستان و چین در آسیا تا نقاط سعرد و ارتفاععات بعاال
کشت میشعود .در ایعران نیعز ایعن زراععت بعهعنعوان زراعتعی
امیدبخش در افزایش تولیعد روغعن خعوراکی و کعاهش واردات
روغعن موردتوجععه قرارگرفتععه اسععت (عزیععزی و یادگععار.)9381،
عملکرد دانه و روغن کلزا تحت تأثیر ژنوتیپ گیاه ،عوامل زراعی
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و عوامل محیطی است (شیرانی راد .)9310 ،از میان این عوامعل

آبیععاری  91سععانتیمتر بععه دسععت آمععد ( Bozkurt and

در کشور ،آب از مهمترین عوامل محدودکننده در کشاورزی بعه

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

شمار میرود ،بهنحویکه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایعدار را

در کشور تونس به منظور بررسی عملکرد گیعاه ذرت را تحعت دو

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

سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی در دو عمعق  21و

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

 37سانتیمتری خطوط قطرهچکان در یع

خعاک رسعی شعنی

باید نسبت به افزایش عملکرد گیاه کلزا و بهبعود بهعرهوری آب

مورد ارزیابی قرار گرفعت حعاکی از افعزایش عملکعرد  91و 31

تمهیدات مناسبی در نظر گرفته شعود .اسعتفاده از سعامانههعای

درصدی به ترتیب برای دو عمق  21و  37سعانتیمتعری تحعت

نععوین آبیععاری ماننععد آبیععاری قطععرهای زیععرسععطحی ،ازجملععه

سیسعتم آبیعاری قطعرهای زیعرسعطحی بعود ( Douh and B

راهکارهای کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد گیاه و بهعره-

.)oujelben, 2011

وری آب در کشعاورزی معیباشعد (اخعوان9310 ،؛ Cetin and
Bilget, 2002; Albasha et al., 2015; Ayars et al.,

 .)2015; Lamm, 2016در سامانه آبیاری قطرهای زیرسعطحی
آب به طور مستقیم در اختیار ریشه گیاه قرار معیگیعرد و تلفعات
تبخیر و رواناب را به حداقل ممکن معیرسعد (دهقعانیسعانیج و
همکعاران9317 ،؛ Suarez et al., 2006؛ Palacios – Diaz

et al., 2009؛  .)Kosari et al., 2013با توجه بعه ایعن مهعم،
تعیین نحوه کارگذاری الترال ها و قطرهچکانها در اطراف ریشه
گیاهان به عنوان یکی از دغدغههای این سامانه به شمار میرود.
اسعتفاده از سامانه آبیعاری قطعرهای نعواری بعرای محصعوالت
زراعی در سالهای اخیر موردتوجه زیادی قعرار گرفتعه اسعت و
تحقیقات مختلفی در این زمینه در ایران و نقاط مختلعف جهعان
صورت گرفته است .ازجمله تحقیقات صورت گرفته میتوان بعه
تحقیق صداقتی و همکاران ( )9319اشاره کرد کعه بعه بررسعی
کارگععذاری دو عمععق نصععب  31و  71سععانتیمتععر لولععههععای
قطره چکان دار زیرسطحی در گیاه پسعته پرداختنعد .نتعایج ایعن
محققان حاکی از افزایش بهرهوری آب در عمق  31سعانتیمتعر
نسبت به عمق  71سانتیمتعر بعود .در تحقیقعی عملکعرد بامیعه
تابستانی تحت تأثیر اعماق مختلف لولههعای آبعده موردبررسعی
قرار گرفت و نتایج بیعانگر ایعن بعود کعه عمعق کارگعذاری 97
سانتیمتر ،نسبت به دو عمق  91و  21سانتیمتر ،اثر بیشتری بعر
افزایش عملکرد این گیاه داشت .در تحقیقی دیگر نیز به بررسی
اثر اعماق مختلف لولههای قطره چکعان دار بعر عملکعرد کعاهو
پرداخته شد و نشان داده شد که بیشترین عملکرد کاهو در عمق

در تحقیق دیگعری در سعاووپاوولوی برزیعل ،اثعر آبیعاری و
کاربرد سطوح مختلعف کعود نیتعروژن در روش دیعم و آبیعاری
قطرهای زیرسطحی روی عملکرد ساقه و شکر در راتون نیشعکر
موردبررسی قرار گرفت .در آبیاری قطعرهای زیرسعطحی فاصعله
قطرهچکانها  71سانتیمتر ،دبی قطرهچکعانهعا یع

لیتعر در

ساعت و الترال ها در عمق  27سانتیمتعر قعرار گرفتنعد .نتعایج
نشان داد که در راتون نیشکر تحت سامانه آبیاری قطرهای زیر-
سطحی بیشترین بازده شکر حاصل شد (.)Uribe et al., 2013
همچنین افزایش عملکرد  33و  38درصدی عملکرد ذرت تحت
سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در مقایسه با سیستم قطرهای
سطحی در ی

خاک لوم رسی شنی در عمعق خطعوط قطعره-

چکان  21سانتیمتر در کشور مصر گزارش شعد ( Abuarab et

 .)al., 2013دهقانیسانیج ( )9312در تحقیقی مشابه در منطقعه
کرج باالتر بودن عملکرد و اجزای عملکرد ذرت را تحت سیستم
آبیاری قطرهای زیرسطحی نسبت به سیستم قطرهای سطحی به
گزارش کعرد و سیسعتم آبیعاری قطعرهای زیرسعطحی را بعرای
مدیریت بهینه آبیاری در مزار ذرت توصیه کعرد .دوسعانتو

و

همکاران نیز به بررسی عمعق کارگعذاری التعرالهعا در سعامانه
آبیاری قطرهای در دو عمق  21و  01سعانتیمتعری بعرای گیعاه
نیشکر پرداختند و نشان دادند که عمعق نصعب  21سعانتیمتعر
باالترین بهرهوری آب را داشعت (.)Dos Santos et al., 2016
لئوناردو و همکاران باهدف ارزیابی میزان ذخیره آب در خاک در
آبیاری قطرهای زیرسطحی ،در دو عمق  21و  01سعانتیمتعری
قطرهچکانها و دو نو آب فاضالب تصفیهشده و آب شیرین بر

اثر سطوح مختلف آبیاری و عمق کارگذاری لولههای قطرهچکان دار بر بهرهوری 19...

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

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

که نصب لوله قطره چکان دار در عمق  21سعانتیمتعری ،باععث

هواشناسی سینوپتی

کرمان در  97کیلومتری محعل آزمعایش،

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

اخذ شد .جهت تعیین خصوصیات خاک نمونعهگیعری از اعمعاق

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

 21-31،11-21 ،1-31سانتیمتعری خعاک انجعام شعد کعه در

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

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

و چالش های خش سالی در حال و آینده و رقابت سایر بخشها

درشت تا متوسط و تغییرات بافت خاک در عمعقهعای مختلعف

برای مناب آب ،کاربرد سامانه های آبیاری با کارایی مصعرف آب

ناچیز و خعاک تقریبعا دارای بافعت ثعابتی (بافعت شعنی لعومی)

باالتر از راهکارهای مؤثر در جهعت پایعداری توسععه در بخعش

میباشد .نمونهبرداریهایی نیز جهت تعیین خصوصیات شیمیایی

کشاورزی می باشد .در بخش کشاورزی ،مدیریت آبیاری مزار و

آب به لحاظ بررسی کل مواد محلول در آب انجعام گردیعد کعه

استفاده از روش هعای آبیعاری بعا بعازده آبیعاری بعاالتر باهعدف

نتایج آن در جدول  2اراوه شده است .پژوهش حاضر بعهصعورت

پایداری و افزایش عملکرد ضروری است .به همعین دلیعل نیعاز

اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار

است تعا توجعه بیشعتری بعه افعزایش بهعرهوری آب و افعزایش

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جوپار بعه معدت  3سعال زراععی

عملکرد جهت تأمین نیاز غذایی جمعیت روزافزون شود .هدف از

اجرا شد .تیمارهای آبیاری شامل سعه سعطح آبیعاری (،I1=911

تحقیق حاضر بررسی اثر توأم سعطوح مختلعف آبیعاری و عمعق

 I2=17و  I3=71درصد نیاز آبی) بعه عنعوان فعاکتور اصعلی و دو

کارگذاری لولههای قطعره چکعان دار بعر بهعرهوری آب کلعزا در

عمق لوله های قطره چکعان دار زیرسعطحی ( D1=31و D2=01

استان کرمان بود.

سانتی متری) به عنعوان فعاکتور فرععی بعود .لولعههعای آبیعاری
قطرهای بهکارگرفتهشده در طرح از نو لولههای قطرهچکان دار

مواد و روشها

زیرسطحی با قطره چکانهای داخل خط ساخت کارخانعه ایعران

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

دریپ بود که با فشار کاری  2اتمسفر و دبی خروجعی  0لیتعر در

 9318در ایسععتگاه شععهید زنععده روح جوپععار متعلععق بععه مرکععز

سععاعت کععار معیکععرد .عملیععات آمععادهسععازی زمععین در اوایععل

تحقیقات و مناب طبیعی استان کرمان بعا مختصعات جغرافیعایی

شهریورماه صورت گرفت .دور آبیاری برای گیاه کلزا در ماههای

شعمالی و بعین ˊ 70˚29تعا ˊ71˚30

گرم  3روز و در ماههای سرد تا  7روز (با توجه به نیاز آبعی کعم

ˊ 22˚21تا ˊ 39˚78ععر

گیاه کلزا) در نظر گرفته شد .عر

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

هر کرت  3متر و طعول هعر

بنا بر اطالعات ایستگاه هواشناسی کرمان ،این منطقه دارای

کرت  7متر بود .کل کرتهای آزمایشعی بعا احتسعاب تکرارهعا

با تابستان های گعرم و زمسعتان هعای معتعدل

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

اقلیم نیمهخش

شده است.

است .داده هعای هواشناسعی موردنیعاز شعامل دمعای حعداقل و

جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک موردمطالعه
عمق خاک

شن

سیلت

ر

(سانتیمتر)

درصد

درصد

درصد

SO42-

HCO3-

CL-

Na+

Mg2+

Ca2+

(میلیاکیواالنت بر لیتر)

EC

pH

(دسیزیمنس بر متر)

1- 31

82

8

2

8/23

2/8

8

7/29

91

91

9/87

8

31- 21

89

1

91

1/1

0

0

0/18

0

2

1/8

1/71

21- 11

81

99

1

7/72

0

2

0/13

91

0

1/18

2/73
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جدول  -2ویژگیهای شیمیایی آب مورد استفاده در طرح
كاتيونها (میلیاکیواالنت بر لیتر)


Mn

1/190



Fe

1/118



Na

3/2



K

-

2

Ca

9/0

آنيونها (میلیاکیواالنت بر لیتر)
2

Mg

2/0

2

SO4

9/2





Cl

2

pH

EC

2

( COدسیزیمنس بر متر)

HCO 3

3

3/2

-

1/1

1/23

استفاده از دستورالعمل نشریه فعاوو ،)Allen et al., 1998( 72
تبخیر و تعرق گیاه ( )ETcمطابق رابطه ( )9به دست آمد.
()9
در این رابطه  :ETcتبخیر و تعرق روزانه گیاه (میلیمتر بعر
روز) :ETo ،تبخیر و تعرق گیاه مرج (میلعیمتعر بعر روز):Kc ،
ضریب گیاهی روزانعه ذرت در دورههعای مختلعف رشعد بعرای
منطقه کرمان با استفاده از دستورالعمل نشریه شعماره  72فعاوو
) (Allen et al., 1998تعیین شد (جدول .)3
جدول  -3ضریب گیاهی کلزا در مراحل مختلف رشد

اولیه
1/37

میانی
*9/9- 9/97

پایانی
1/37

مراحل رشد

*مقادیر کوچ تر برای گیاهان دیم غیر¬متراکم است ()Allen et al., 1998

عمق خالص آب آبیاری ( )dnبر اسا

 ETcو بعا احتسعاب

سطح سایهانداز و دور آبیاری محاسبه شد .عمق ناخالص آبیعاری
( )dgبرحسب (میلیمتر) از رابطهی ( )2به دست آمد.
()2
شکل  -1نمایی از طرح پژوهش انجامشده

مقععدار رانععدمان آبی عاری مععورد انتظععار در سیسععتم آبی عاری
برای محاسبه حجم آب آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای،

قطره عای زیرسععطحی  17درصععد تعیععین و در محاسععبه عمععق

تبخیر  -تعرق پتانسیل ( )EToبعا اسعتفاده از اطالععات روزانعه

ناخالص آبیاری اعمال شعد .حجعم آب ورودی بعه کعرت هعا بعا

ایستگاه هواشناسی استان کرمان و با روش فاوو پنمن  -منتیعث

استفاده از کنتور حجمی کنترل گردید.

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

بهمنظور ارزیابی عملکرد و اجعزای عملکعرد صفات گیعاهی

ضریب گیاهی ( )Kcکلزا اصالحشعده بعرای منطقعه کرمعان بعا

کلزا رقم اُکاپی ( )Okapiشامل عملکرد دانعه ،وزن هعزار دانعه،

اثر سطوح مختلف آبیاری و عمق کارگذاری لولههای قطرهچکان دار بر بهرهوری19 ...

تعداد غالف ،طول غالف ،تعداد شعاخه فرععی و تععداد غعالف،

بررسی اثر سططوح مختلطف آبیطاری و عمطق لولطههطای

طول غالف ،تعداد شاخه فرعی اندازهگیری شد.

قطرهچکاندار بر عملکرد کلزا و بهرهوری آب

بهرهوری آب ( )WPبا استفاده از رابطه ( )3بعه دسعت آمعد
(.)Sakthivadivel et al., 1999

نتایج نشان داد که اثر مستقل سطوح مختلعف آبیعاری بعر
میزان عملکرد ،اجزای عملکرد و بهعره وری آب در سعطح یع
درصد اختالف معنی دار داشت .عمق لولههای قطره چکاندار بعر

()3

عملکرد کلزا و بهره وری آب در سطح  7درصد ،وزن هزار دانه و
که در این رابطهY ،؛ کعل عملکعرد محصعول (کیلعوگرم در

هکتار) و I؛ کل آب مصرفشده یا کاربردی (مترمکعب بر هکتار)
است.
به منظور آنالیزهای آماری و همچنین مقایسه میانگین هعای
اثرات اصلی و فرعی از نرم¬افزار  MSTATCاستفاده گردید.

شاخه فرعی در سطح ی

درصد اختالف معنی¬دار داشت و بعر

تعداد غالف و طول غالف اختالف معنی دار نداشعت .همچنعین
اثرات متقابل سطوح مختلف آبیاری و عمق لولههای قطرهچکان
دار نیز بعر میعزان عملکعرد ،اجعزای عملکعرد و بهعره¬وری آب
اختالف معنی دار نداشت .تأثیر سعال در اثعرات متقابعل سعطوح
مختلف آبیاری و عمق لولههای قطرهچکاندار بر میزان عملکرد،
اجزای عملکرد کلعزا و بهعرهوری آب نیعز اخعتالف معنعیداری

نتایج و بحث

نداشت (جدول .)0
جدول  -4تجزیه واریانس مرکب خصوصیات اندازهگیریشده گیاه کلزا و بهرهوری آب
تعداد غالف طول غالف

تعداد شاخه
فرعی

بهرهوری آب

منب تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد

وزن هزار دانه

**9/322

**1/819

**1/1111

سال

9

**988208/12

**2/221

**199/99

1/130

1/119

تکرار (سال)

0

8109/00

1/121

78/32

1/139

**1/11

سطوح مختلف آبیاری

2

**1887322/11

**92/13

**1921/9

**2/771

**92/979

سال× سطوح مختلف آبیاری

2

*90792/29

1/ 221 ns

21/11ns

1/131 ns

1/101 ns

1/1112ns

تکرار× سطوح مختلف آبیاری (سال)

8

3013/38

1/181

01/11

1/101

1/131

1/1111

عمق لوله قطرهچکاندار

9

*97827/12

**1/210

27/11 ns

1/112 ns

**1/132

*1/1198

سطوح مختلف آبیاری× عمق لوله قطرهچکاندار

2

9109/91ns

1/112ns

1/119ns

1/1198 ns

1/197 ns

1/111ns

سال× عمق لوله قطرهچکاندار

9

9131/80 ns

1/119 ns

0/112 ns

1/1122 ns

1/19 ns

1/111 ns

سال× سطوح مختلف آبیاری× عمق لوله قطرهچکاندار

2

31/33 ns

1/187ns

1/111ns

1/111 ns

1/1118 ns

1/111ns

خطا

92

3078/81

1/121

30/18

1/197

1/131

1/11101

با توجه به معنی دار شدن اثر سعال آزمعایش بعر روی بیشعتر

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

صفات ،تجزیه واریانس تیمارها را به صورت سال به سال نیز مورد

همانطور که مشاهده میگردد در هر دو سال اثر سطوح مختلف
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آبیاری بر کلیه صفات عملکرد و اجزای عملکرد کلعزا و نیعز بعر

در دو صفات وزن هعزار دانعه و تععداد شعاخه فرععی در سعطح

درصد معنعیدار شعد .تیمعار

درصد معنیدار شد درصورتیکه در سعال دوم فقعط

بهره وری آب در سطح احتمال ی

عمق کارگذاری لوله های قطره چکاندار در سال اول در دو تیمار

احتمال ی

بر وزن هزار دانه کلزا در سطح احتمال  7درصد معنیدار گردید.

عملکرد کلزا و کارایی مصرف آب در سطح احتمعال  7درصعد و

جدول  -5تجزیه واریانس خصوصیات اندازهگیریشده گیاه کلزا و بهرهوری آب در سال اول پژوهش ()1331-1331
منب تغییرات

درجه آزادی

عملکرد

وزن هزار دانه

تعداد
غالف

طول
غالف

تعداد شاخه فرعی

بهرهوری آب

تکرار

2

93382/8

1/110

23/92

1/132

1/12

1/1197

سطوح مختلف آبیاری

2

**0211701/72

**1/17

**7191/7

**3/19

**8/81

**1/131

تکرار در سطوح مختلف آبیاری

0

2873/22

1/117

30/22

1/103

1/12

1/1110

عمق لوله قطرهچکاندار

9

*92012/73

**1/92

20/71 ns

1/118 ns

**1/207

*1/1190

سطوح مختلف آبیاری در عمق لوله قطرهچکاندار

2

9178/29ns

1/1117ns

3/71ns

1/119 ns

1/117 ns

1/111ns

خطا

2

3922/12

1/121

30/18

1/191

1/131

1/11101

جدول  -6تجزیه واریانس خصوصیات اندازهگیریشده گیاه کلزا و بهرهوری آب در سال دوم پژوهش ()1331-1333
منب تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد

وزن هزار دانه

تعداد غالف

طول غالف

تعداد شاخه
فرعی

بهرهوری آب

تکرار

2

0012/119

1/177

73/77

1/127

1/112

1/1112

سطوح مختلف آبیاری

2

**3221213/1

**0/7

**0931/38

**2/81

**1/31

**1/133

تکرار در سطوح مختلف آبیاری

0

0113/73

1/913

21/88

1/177

1/102

1/119

عمق لوله قطرهچکاندار

9

0010/22ns

*1/217

0/71 ns

1/1110 ns

1/927 ns

1/1117ns

سطوح مختلف آبیاری در عمق لوله قطرهچکاندار

2

129/81ns

1/989ns

3/71ns

1/119 ns

1/199 ns

1/111ns

خطا

2

3179/19

1/121

30/18

1/191

1/131

1/11101

نتایج مقایسه میانگین اثر رژیمهای آبیاری بر میزان عملکرد

رشد محصول وجود دارد .اکثر فرآیندهایی کعه در گیعاه صعورت

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

میگیرد ،چه بهصورت مستقیم و چه غیرمسعتقیم بعه وجعود آب

با مقدار  2891/7کیلوگرم در هکتار به تیمارهعای  I1اختصعاص

بستگی دارد.

یافت (جدول  .)1باالترین وزن هزار دانه ( 2/72گعرم) در تیمعار
 I1و کمترین مقدار آن ( 0/33گرم) در تیمار  I3حاصل شد.
یافتههای دیگر محققان نیز نشان داد که رابطعه مسعتقیمی
بین کاهش محصول و کاهش آب موردنیاز گیاه در کلیه مراحل

همچنین کاهش طول دوره پر شعدن دانعه هعا ،اخعتالل در
فتوسنتز و جریان انتقال مجدد مواد فتوسنتزی نیز باعث کاهش
وزن دانهها میشود (کوهی و همکارانSander et al., ،9311 ،

.)2004

اثر سطوح مختلف آبیاری و عمق کارگذاری لولههای قطرهچکان دار بر بهرهوری17 ...

بیشترین تعداد غالف ( )972/7در تیمار  I1بعهدسعت آمعد و

اجزای عملکرد کلزا و نیز بهعره وری آب داشعت ،بعه طعوری کعه

کمترین آن ( )12/1مربوط به تیمار  I3بود .همچنعین بیشعترین

بیشترین میعزان هرکعدام از صعفات نعامبرده در عمعق 31( D1

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

سانتیمتر) مشاهده شد (جدول )8

تیمار  I1و کمترین طول غالف ( 0/11سانتیمتر) و تعداد شعاخه

نتایج بهدستآمده نشان داد که تیمارهای عمعق کارگعذاری

فرعی ( )3/93در تیمار  I3به دست آمد .بیشترین میزان بهرهوری

لوله های قطرهچکاندار اثر معنیداری در سطح احتمال  7درصد

آب ( 1/21کیلو¬گرم بر مترمکعب) در تیمار آبیاری  I1مربوط به

بر روی صفت عملکرد کلعزا در هعر دو سعال آزمایشعی داشعتند

 911درصد نیاز آبی گیعاه بعه دسعت آمعد و کمتعرین آن (1/70

آزمون دانکن بعه علعت تفعاوت کعم ،هعر دو

بااینحال بر اسا
تیمار در ی

کیلوگرم بر مترمکعب) مربوط به تیمار  I3بود (جدول .)1

گروه آماری قرار گرفتند .این موضو بیعانگر ایعن

همچنین تیمار عمق مختلف لولههای قطره چکعان دار نیعز

است که اختالف  91سانتیمتری در اسعتقرار لولعههعا در عمعق

تأثیر معنیداری بر تمام صفات (بعه جعز تععداد غعالف) داشعت.

خاک با توجه به بافعت نیمعه سعنگین خعاک تفعاوت زیعادی در

افزایش عمق لوله قطعره چکعان دار تعأثیر منفعی در عملکعرد و

عملکرد کلزا نداشته است.

جدول  -1مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری در سال اول پژوهش ()1331-1331
تیمارها

عملکرد

وزن هزار دانه

(کیلوگرم در هکتار)

(گرم)

طول غالف

تعداد غالف

(سانتیمتر)

تعداد شاخه فرعی

بهرهوری آب
(کیلوگرم بر مترمکعب)

I1

2891/17 a

2/72 a

972/71 a

2/23 a

7/77 a

1/21 a

I2

2218/11b

7/89 b

937/1 b

7/81 b

0/21 b

1/21 a

I3

9900/92 c

0/33 c

12/1 c

0/11 c

3/93 c

1/70 b

جدول  -1مقایسه میانگین صفات موردمطالعه تحت تأثیر عمقهای مختلف کارگذاری لولههای قطرهچکاندار در سال اول پژوهش
()1331-1331
تیمارها

عملکرد

وزن هزار دانه

(کیلوگرم در هکتار)

(گرم)

تعداد شاخه فرعی

بهره¬وری آب
(کیلوگرم بر مترمکعب)

D1

2181/12 a

7/22 a

0/70 a

1/20 a

D2

2128/13 a

7/01 b

0/39 b

1/22 a

نتایج مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف آبیاری بر میزان

شد.

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

بیشترین تعداد غالف ( )902/7در تیمار  I1بعهدسعت آمعد و

عملکرد با مقدار  2229/27کیلوگرم در هکتار به تیمارهای I1

کمترین آن ( )11/22مربوط به تیمار  I3بود .همچنین بیشعترین

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

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

در تیمار  I1و کمترین مقدار آن ( 0/12گرم) در تیمار  I3حاصل

تیمار  I1و کمترین طول غالف ( 0/00سانتیمتر) و تعداد شعاخه
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فرعی ( )2/12در تیمار  I3به دست آمد .در سال دوم طول غالف

عملکرد کلزا نداشت .مشابه با این تحقیق صعداقتی و همکعاران

اندکی کعاهش داشعت کعه اخعتالف  2/1و  7/7درصعدی بعین

( )9319در پژوهشی چهارسعاله ،سعامانه هعای آبیعاری قطعرهای

بیشترین و کمترین مقادیر نسبت به سال اول آزمایش مشعاهده

سطحی و زیرسطحی با دو عمق کارگذاری  31و  71سانتیمتری

شد .بیشترین میزان بهره وری آب ( 1/28کیلوگرم بر مترمکعب)

و با سه تیمار آبیاری  21،01و  81درصد نیاز آبی درختان پسعته

در تیمار آبیاری  I2مربوط به  17درصد نیاز آبی گیاه بهدست آمد

در روش آبیاری سطحی را موردبررسی قعرار دادنعد .بعر اسعا

و کمترین آن ( 1/70کیلوگرم بر مترمکعب) مربوط بعه تیمعار I3

نتایج حاصل از این تحقیق ،آبیاری قطرهای زیرسطحی با عمعق

مربوط به  71درصد نیاز آبی گیاه بود (جدول  .)1همچنین تیمعار

نصب  31سانتیمتر و میزان  21درصد نیاز آبی بهتعرین عملکعرد

عمق مختلف لولههای قطرهچکان دار نیز تنها بر وزن هزار دانعه

را در میعزان بهععرهوری آب و الگععوی توزیع شععوری را داشععت.

تأثیر معنیداری داشت .افزایش عمق لوله قطره چکان دار تعأثیر

لئوناردو و همکاران نیز گزارش کردند که نصب لوله قطره چکان

منفی بر وزن هزار دانه اشت ،به طوری کعه بیشعترین وزن هعزار

دار در عمق  21سانتی متری ،باعث توزیع بهتعر آب در منطقعه

دانه در عمق  31( D1سعانتی متعر) مشعاهده شعد (جعدول .)91

توسعه ریشه و کاهش تلفعات تبخیعر و نفعوذ عمقعی معیشعود

اختالف  91سانتیمتری در استقرار لوله های قطره چکعان دار در

(.)Leonardo et al., 2016

عمق خاک با توجه به بافت نیمه سنگین خاک تفاوت زیادی در
جدول  -3مقایسه میانگین صفات موردمطالعه تحت تأثیر تیمارهای سطوح مختلف آبیاری در سال دوم پژوهش ()1331-1333
تیمارها

تعداد غالف

طول غالف

تعداد شاخه
فرعی

(کیلوگرم بر مترمکعب)

7/89 a

7/92 a

1/27 a

0/29 b

1/28 a

2/12 c

1/70 b

عملکرد

وزن هزار دانه

(کیلوگرم در هکتار)

(گرم)

I9

2229/27 a

7/17 a

902/71 a

I2

2121/12b

7/22 b

923/22 b

7/32 b

I3

9111/21 c

0/12 c

11/22 c

0/00 c

(سانتیمتر)

بهرهوری آب

جدول  -11مقایسه میانگین صفات موردمطالعه تحت تأثیر عمقهای مختلف لوله قطرهچکاندار در سال دوم پژوهش (-1333
)1331
وزن هزار دانه
(گرم)
7/2 a
0/1 b

تیمارها
D1
D2

نتایج به دست آمده در هر دو سال پعژوهش نشعان داد کعه

اختالفهای  29و  71درصدی در سعال اول و  22و 78/8

تیمارهای مختلف سطوح آبیاری اثر معنیداری بر روی عملکرد

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

کلزا داشتند ،بهطوریکه تیمار  911درصد نیعاز آبعی ،بیشعترین

با تیمار  911درصد نیاز آبی گویای این برتری میباشد (شعکل

عملکرد را در بین تیمارهای رژیمهای مختلف آبیاری داشت.

.)2
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کاهش مقدار آب و دمای هوا باعث کاهش مقادیر صعفات
فوق در بین تیمارها در دو سال آزمایش گردیعده اسعت .عمعق
لوله قطرهچکاندار  31سعانتیمتعری بعا انعدکی اخعتالف (3/3
درصد) در سال اول و ( 1/9درصد) در سال دوم بهتعرین تیمعار
بوده است .از سویی بین دو سال آزمایش در تیمار  911درصعد
نیاز آبی شاهد اختالف  1/1درصدی میباشیم.
در جداول  99و  92به ترتیعب مقعادیر متوسعط حجعم آب
آبیاری و کارایی مصرف آب برای تیمارهای مختلف اراوعهشعده
است .همانطعور کعه مشعاهده معیشعود بیشعترین حجعم آب
شکل  -2مقایسه میانگین عملکرد کلزا حاصل از اثر تیمارهای
سطوح مختلف آبیاری در هر دو سال آزمایش

کاربردی مربوط به تیمار  I1مربوط به  911درصعد نیعاز آبعی و
کمترین آن مربوط به تیمار  I3مربوط به  71درصد نیاز آبی بود.
با توجه به جدول  92بیشعترین بهعرهوری آب در دو سعال

با کاهش مقدار آبیاری از تعداد غالفها کاسته شده اسعت

آزمایش در هرکدام از اعماق کارگذاری لوله قطرهچکعاندار بعه

بهطوریکه بین تیمارهای  911درصعد و  17درصعد نیعاز آبعی

تیمار  17درصد نیاز آبی اختصعاص یافعت .بعه نظعر معیرسعد

اختالف  99درصدی در سعال اول و اخعتالف  93درصعدی در

علیرغم کاربرد کمتر حجم آب در تیمار  17درصعد نیعاز آبعی،

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

عملکرد حاصلشده از این تیمار باعث باال رفتن کارایی مصرف

سال آزمایش در تیمار  911درصد نیاز آبی مشاهده معیگعردد.

آب نسبت به تیمار  911درصد نیاز آبی گشعته اسعت .تخمعین

بین تیمارهای  911و  17درصد نیعاز آبعی شعاهد اختالفعی در

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

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

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

بودیم.

بیشتر باعث کاهش بهرهوری آب در این تیمار گردیده است.

جدول  -11میانگین مقادیر آب کاربردی (مترمکعب در هکتار) در تیمارهای مختلف
 51درصد نیاز

 15درصد نیاز

 111درصد نیاز

عمق استقرار لوله قطرهچکاندار

آبی

آبی

آبی

(سانتیمتر)

9771

2311

3211

31

9771
9011

2311
2911

3211
2111

01
31

9011

2911

2111

01

سال
سال اول
()9311-9318
سال دوم
()9318-9311
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جدول  -12میانگین بهره وری آب (کیلوگرم بر مترمکعب) در تیمارهای مختلف
 51درصد نیاز

 15درصد نیاز

 111درصد نیاز

عمق استقرار لوله قطرهچکاندار

آبی

آبی

آبی

(سانتیمتر)

1/17

1/11

1/88

31

1/12

1/10

1/81

01

سال اول
()9311-9318

1/18

1/11

1/11

31

1/12

1/17

1/11

01

سال دوم
()9318-9311

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که سطح آبیعاری  911درصعد
نیاز آبی نسبت به دو رژیعم دیگعر بیشعترین میعزان عملکعرد و
اجزای عملکرد گیاه کلزا را به خود اختصاص داد؛ اما این برتری
سطح  911درصد نیاز آبی در بهرهوری آب مشعاهده نشعد .ایعن
ت یمار از قابلیت بهتری جهت توجیح برخوردار بعود .کمتعر شعدن
بهرهوری آب در تیمار  911درصد نیاز آبی نسعبت بعه تیمعار 17
درصد نیاز آبی را میتوان به تخمین زیعادی نیعاز آبعی در تیمعار
 911درصد به علت عدم همخوانی ضعریب گیعاهی ( )Kcگیعاه
کلزا در منطقه با آنچه که در نشریه فاوو برای سایر مناطق آمعده
است دانست .این مشکل باعث بعرآورد زیعادی در آب کعاربردی
کلزا گردیده که حجعم زیعاد آب تعأثیری بعر افعزایش عملکعرد
محصول نداشته است.
بعا توجععه بععه ایععنکعه عمععقهععای  31و  01سععانتیمتععری
کارگذاری لولههعای قطعرهچکعاندار تعأثیر زیعادی بعر صعفات
موردمطالعه نداشتند ،قرار دادن لولعههعای آبیعاری در عمعق 01
سانتیمتری بهتر است ،زیرا میتوان عملیات شخم را به اعمعاق
گسترش داد .نتایج نشان میدهد که تغییر سیستمهعای آبیعاری
در مناطق خش

و نیمهخش

کشور و ترویج و توسععه روش-

های مدرن سازگار با محیط میتواند نقعش بسعزایی در صعرفه-
جویی کاربرد آب و افزایش عملکرد داشته باشد.
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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 dripline 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 D 1 (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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