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  چکیده

  

ثیر أاین تحقیق شامل ت . داردصنعت داروسازي که نقش اقتصادي مهمی به ویژه در  استگشنیز یکی از گیاهان داروییگیاه 

. باشدمی  میزان روغن و اسانس گشنیز، عملکرد دانهو روش آبیاري شیاري بر روي) سطحی و زیرسطحی(اي تیپ روش آبیاري قطره

تیمارها شامل . سه تکرار انجام گرفت هاي کامل تصادفی دردر قالب بلوك) 1390 و 1389( آزمایشی در طی دو سال ،منظوراي این بر

تیمار  به عنوان نیزتیمار آبیاري شیاري ) سطحی و زیرسطحی(اي  آبیاري قطره درصد نیاز آبی به روش100و  75 ،50 ،25سطوح 

 کارایی مصرف آب براي وآبی در میزان عملکرد دانه، روغن، اسانس اثر سطوح تنش کمج نشان داد که نتای .شاهد در نظر گرفته شدند

تیمار  ترتیب مربوط به به 1390 و 1389 هايباالترین عملکرد روغن و اسانس در سال. )P> 01/0( دبودار یمعنهر دو سال در سطح 

 لیتر 85/2(ی درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسطح 50  تیمارو ) هکتاربرلیتر  3/106(تیپ زیرسطحی  درصد نیاز آبی به روش 100

دست آمده به ه  درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسطحی بود که مقادیر ب75 مربوط به تیمار 1390 براي سال میزاناین  .بود) هکتار بر

  . دست آمدنده  ب)هکتار لیتر بر 49/3(و ) هکتار لیتر بر 9/121(ترتیب

  

  گشنیز ،عملکرد بذر ،روغن، آبیاري شیاري ،رو و زیرسطحیآبیاري  : کلیديکلمات
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  1391، بهار 1، شماره 2مدیریت آب و آبیاري، دوره 

  مقدمه                                  

متر  سانتی140 تا 20ساله به ارتفاع  یک گیاهیگشنیزگیاه 

 اهمیت ،به دلیل خواص دارویی  وباشدمیو از تیره چتریان 

 در صنایع داروسازي، غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد زیادي

ثیر زمان کشت گشنیز در مناطق أکه بر روي تتحقیقاتی  ).15(

هاي مختلف زراعی نیمه خشک در سه سال متمادي در ماه

بین کاشت و برداشت  نشانگر آن است که فاصله ،انجام شد

د شهمچنین گشنیز زمانی کشت . زمان کشت دارد بستگی به

. نیاز داشته باشد هاي جوي آبیاري کمتريکه به کمک ریزش

 آذر زمان کشت گشنیز در که نتایج تحقیقات بیانگر آن است

 دارد فروردینکارایی مصرف آب بیشتري نسبت به کشت در 

گذار بر ثیرأگیاه عامل ت داد که ژنوتیپ حقیقات نشانت ).7(

هاي رشد در شرایط تنش عملکرد و تولید محصول و شاخص

تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه،  .)6(باشد آبی میکم

 گشنیزوزن خشک، وزن ریشه و وزن مقدار روغن تولیدي 

تحقیقات بر روي سیاه دانه که با سه سطح ). 13( شودمی

ري شیاري اعمال آبیاري به روش تیپ سطحی و روش آبیا

 که تنش آبی باعث کاهش عملکرد دانه و نشان داد ، بودشده

 کارایی مصرف آب اما ،وزن خشک و درصد روغن دانه شد

کارایی مصرف  دست آمده،ه براساس نتایج ب. افزایش یافت

). 9(تر از بقیه تیمارها بود پایین آب در آبیاري شیاري بسیار

در پنج سطح آبیاري ندي  بر روي تمبرهدست آمدهه نتایج ب

 درصد نیاز آبی 125نشان داده است که عملکرد محصول در 

کارایی  بیشترین مقدار و با تنش آبی این میزان کاهش یافته و

از تیمارهاي   درصد نیاز آبی بیشتر50مصرف آب در سطح 

 تاکنون در مورد سطوح مختلف تنش آبی ).13(دیگر بود 

بر اجزاي عملکرد گشنیز  هاي مختلف آبیاريسیستم تحت

 یتحقیقات چندانی صورت نگرفته و از نظر دارویی نیز گیاه

 ، تحقیق انجامهدف از اینلذا  ، استفراوانخواص با مهم 

گیري اجزاي عملکرد و کارایی مصرف آب این محصول اندازه

مین اهدافی أجهت تاستان کرمانشاه منطقه نیمه خشک  در

جویی در مقابل حداکثر صرفهمحصول بیشتر در  همچون تولید

دست آمده از این ه  نتایج ب دیگر، از طرف.منابع آب بود

اي تحقیق در راستاي هدف مذکور که با روش آبیاري قطره

در مقایسه با نوع سنتی آن که ) تیپ سطحی و زیرسطحی(

 انجام گرفته ،آبیاري شیاري مرسوم در منطقه تحت مطالعه بود

تعیین و معرفی ، پژوهشز انجام ااین درنهایت هدف . است

 با ناطقی است که اقتصادي در از نقطه نظربهترین نوع آبیاري 

  .هستندکمبود منابع آب مواجه 

  

هامواد و روش

 2 شماره  مزرعه آزمایشی1390 و 1389در سال زراعی 

 پردیس کشاورزي و منابع  درمتعلق به گروه مهندسی آب،

در طول کرمانشاه  ستانواقع در شهر دانشگاه رازيطبیعی 

 و ارتفاع از 34° 21'  و عرض جغرافیایی47° 9' جغرافیایی

ارزیابی روش به منظور . متر آماده گردید 6/1318سطح دریا 

در سطوح مختلف ) سطحی و زیرسطحی(اي تیپ آبیاري قطره

 در مقایسه با روش آبیاري روي گیاه گشنیز آبیاري برکم

 مترمربع با سه 10 × 2/3به ابعاد هایی مزرعه به پالتشیاري، 

. شدها تقسیم متر بین ردیف سانتی30ردیف کشت و فاصله 

این . متر قرار داده شد سانتی50فاصله هر پالت از هم 

هاي کامل تصادفی در سه تکرار آزمایش به صورت بلوك

 و 75 ،50 ،25تیمارها شامل چهار سطح آبیاري . انجام گرفت

هاي تیپ سطحی و ود که به صورت نوار نیاز آبی ب درصد100

به منظور بررسی این نوع روش . زیرسطحی قرار گرفت

شاهد در نظر تیمار آبیاري، تیمار آبیاري شیاري هم به عنوان 

سازي زمین نوارهاي تیپ بعد از عملیات آماده. گرفته شد

سطحی را در کنار هر ردیف کاشت و نوارهاي تیپ 

تري از سطح خاك قرار داده م سانتی15زیرسطحی در عمق 

کودهاي اوره به  کودپاشی به صورت دستی و شامل. شدند

سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل   کیلوگرم وهفتمیزان 

براساس ( کیلوگرم بود 20که هر کدام به صورت جداگانه 

زنی به  در یک نوبت بعد از عملیات شخم،)خاكآزمایشات 

 کمک دیسک و ماله در زمین با دست داده شده و سپس به

 را ها برگی شدن، بوتهشش در مرحله. خاك مدفون گردید

کنتورهاي  .متر شد سانتی10ها تنک کرده و فاصله بوته

هاي ورودي به مزرعه قرار داده که هر حجمی در سر راه لوله

گیري آب داده شده به تیمارها کدام از این کنتورها براي اندازه

فرعی  هايلوله تیپ به وسیله رایزر بهرهاي نوا. استفاده شد

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و خاك در . وصل شدند

. آورده شده است)3( الی )1( هايجدول

16



نیمه خشک در اقلیم  گشنیزرد بذر و کارایی مصرف آب گیاه داروئی  بر عملکآبیاريارزیابی سطوح مختلف کم: قمرنیا و همکاران

  

   اقلیم استان براساس شاخص دمارتن- 1جدول 

  

  شهرستان

  نوع اقلیم

  )اساس شاخص دومارتنبر(

  میانگین

  بارش ساالنه

  دماي کمینه

  )گراددرجه سانتی (

  ي بیشینهدما

  )  گراددرجه سانتی(

  دماي میانگین

  )گراددرجه سانتی(

  3/14  1/44  -0/27  7/444  نیمه خشک سرد  کرمانشاه

  

  شیمیایی آب محل آزمایش  خصوصیات فیزیکی و- 2جدول 

  

   خاك محل آزمایش و شیمیایی خصوصیات فیزیکی- 3جدول 

  

جذب قابل فسفر

) p.p.m(  

قابل جذب پتاسیم

)p.p.m(  

  آلی کربن

)%(  

Mn  

mg/kg)(  

Zn  

mg/kg)(  

Cu  

mg/kg)(  

Sand  

)%(  

Silt  

)%(  

Clay

)%(

26  440  38/1  8/7  9/11  36/1  7/3  3/42  54  

  

  

  : استفاده شدزیر هايرابطه براي محاسبه مقدار آبیاري از

ETo = Kp × ETp                                                            

1(  

ETc = Kc × ETo                                                            

2(  

تبخیر و تعرق گیاه مرجع بر حسب  ETo ها،در این رابطه  

 تبخیر  Etcتبخیر از طشتک،     ETp ،طشتک  ضریب Kpمتر،  میلی

  گیـاهی  ضـریب    Kc ومتـر   و تعرق محصول بر حـسب میلـی       

  .)2(باشد می

IRn = ETc – (Pe + Ge + Wb) + LRmm                            

3(  

 حسب بر  خالصآبیاريآب  مقدار IRnدر این رابطه، 

باران  Pe ،متربرحسب میلی تبخیر و تعرق گیاه ETc ،مترمیلی

مقدار آب زیرزمینی که قابل  Geمتر، میلی حسببر ثرؤم

مقدار  Wb ،متربرحسب میلی باشددسترسی براي گیاه می

نیاز  LRmm و متربرحسب میلی رطوبت موجود در خاك

  . باشدمتر میسب میلیحآبشویی بر

 علت پایین بودن سطح ز آب زیرزمینی بهمقادیر استفاده ا

گشنیز حتی در گیاه زمینی و کوتاه بودن ریشه سفره آب زیر

. نظر گرفته شدصفر در)  متر35/0( باالترین حد رشد خود

 درصد تبخیر و تعرق گیاه نیز به عنوان نیاز آبشویی 30مقدار 

 زمان آبیاري .خاك محاسبه شد EC آب آبیاري و ECبراساس 

شرایط خاك وقتی انجام شد که  صیت گیاه وطبق خصو

ی آب مصرف مقدار . درصد حجمی رسید20رطوبت خاك به 

درصد نیاز  100  و75، 50، 25 در تیمارها بعد از اعمال تنش

So4
--CL--  HCo3

--  Co3
--  Na+  Mg++ + Ca++  TDS  EC  

(meq/lit)  (meq/lit)  (meq/lit)  (meq/lit)  (meq/lit)  (meq/lit)  (mg/lit)  

pH  

(μmohs/cm)  

54/0  9/1  15/6  0/0  08/1  15/8  640  1/7  1000  
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 ،ها در مزرعه تحقیقاتی ظاهر شدگل درصد 10که هنگامیآبی 

علت در نظر گرفتن این زمان براي اعمال تنش . اعمال گردید

 که گیاه در دوره رشد ابتدایی از بارندگی حداکثر این بود

 که بارندگی وجود شد اعمال زمانیاستفاده را کرده و تنش 

.  نیاز آبی گیاه در حال افزایش بود،نداشت و از طرف دیگر

صورت جویی الزم در مصرف آب صرفه  حداکثر،طریقبدین

حجم آب .  و عملکرد در این شرایط سنجیده شدگرفت

ر خطوط اصلی ه وسیله کنتورهاي حجمی که بر سآبیاري ب

رطوبت خاك هم یک روز . گردیدگیري نصب شده بود، اندازه

-برداري تعیین میقبل از شروع آبیاري از عمق ریشه با نمونه

هاي خاك بعد از وزن کردن در آون در دماي کل نمونه. شد

و شد داده   ساعت قرار24گراد براي درجه سانتی 105

میزان کارایی مصرف آب نیز بر . گردیداك محاسبه رطوبت خ

  :استفاده شد) 4(اساس عملکرد دانه از معادله 

   

4(  

 از روش گیري و اسانسگیري روغن بذرراي اندازهب

دست ه ب نتایج ).10  و8 ( استفاده شد تقطیرو روش استاندارد

 مورد تجزیه و تحلیل قرار Mstat افزارنرم آمده از طریق

هاي میانگین. ند رسم شدExcel افزار و نمودارها در نرمگرفت

با آزمون دانکن درصد  پنجمربوط به عملکرد گشنیز در سطح 

  .مقایسه شد

  

  و بحثنتایج 

در تیمارهاي مختلف  مقدار آب مصرفی ،)4(در جدول 

 الفاخت. نشان داده شده است 1390 و 1389 زراعی هايسال

 به علت تغییرات هاي مختلفآب مصرفی تیمارها در سال

متوسط دما و بارش در سال زراعی . باشدشرایط آب و هوا می

 تا سال 1385 در مقایسه با متوسط آمار از سال 90 و 89

میزان . است نشان داده شده )2(و ) 1(شکل   در1390

 آب ،علت به همین  و بیشتر بود1390بارندگی در سال 

 تیمار آبیاري شیاري  درمیزان مصرف آب .ري مصرف شدکمت

متر  میلی61/836 و 14/857 ترتیب به 1390 و 1389در سال 

تیپ (اي  درصد نیاز آبیاري قطره25تیمار در و مقدار باالترین 

ترین متر پایینمیلی 24/185 و 7/187) سطحی و زیرسطحی

در جویی آب میزان صرفه )3(در شکل  . را داشتمقدار

 نسبت به تیمار آبیاري سطحی نشان داده ي مختلفتیمارها

 درصد 25جویی آب در تیمار هباالترین میزان صرف. ه استشد

 ، و در سال دوم4/669 ،در سال اولنیاز آبی به روشهاي تیپ 

جویی آب براي تیمار  میزان صرفه.متر بود میلی61/651حدود 

و زیرسطحی  درصد نیاز آبی به روشهاي تیپ سطحی 100

متر  میلی62/95 و 32/106حدود سال اول و دوم به ترتیب 

 درصد نیاز آبی به روش تیپ 25تیمار که نتایج نشان داد  .بود

  باالترین کارایی1390 و 1389 هاي زراعی در سالزیرسطحی

 هکتار بر درکیلوگرم  88/1 و 66/1به ترتیب مصرف آب 

برحسب مصرف آب  و کمترین کارایی ندرا داشتمتر میلی

 درصد نیاز آبی به 50 آبیاريتیمار  مربوط بهعملکرد دانه 

هکتار  درکیلوگرم  92/0 ،1389در سال سطحی روش تیپ 

مربوط  این مقدار ،1390 در سال .)4جدول  (متر بودمیلی بر

 ،متر بودمیلی هکتار بر درکیلوگرم  0/1به تیمار آبیاري سطحی 

ي از تعرق گیاه کاسته شد و گیاه زیرا در شرایط تنش کم آبیار

داده با افزایش مواد فتوسنتزي بازده مصرف آب را افزایش 

 و 1 (مطابقت داشت تحقیقاتدیگر  با نتایج  نتایج این.است

باالترین کارایی   نیز در سیاه دانهدر تحقیق دیگري .)11

ه ب  را) درصد نیاز آبی50( در حداکثر تنش آبی آب مصرف

 1389 تولیدي در سال باالترین ماده خشک. )9( دست آوردند

 درصد نیاز آبی به روش 100تیمار مربوط به  1390و 

 و تیمار  بودکتارهدر  کیلوگرم 2007 و 3/1849 زیرسطحی

اي تیپ سطحی کمترین ماده  درصد نیاز آبی به روش قطره25

 .هکتار را داشتدر کیلوگرم  9/862 و 5/653 خشک تولیدي

 میزان ترین و پاییندست آمده، باالترینهبراساس نتایج ب

 درصد نیاز آبی به روش 100تیمار مربوط به عملکرد دانه 

 درصد نیاز آبی به روش تیپ 25تیمار و تیپ زیرسطحی 

 در سال  هکتاردر کیلوگرم 4/222  و4/847به ترتیب سطحی 

 .در سال دوم بود هکتار درکیلوگرم  4/332  و6/880 و اول

 درصد نیاز آبی به 25تیمار د روغن مربوط به باالترین درص

 ، در سال دوم،13/16 ،در سال اولروش تیپ زیرسطحی 

 03/17  درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسطحی50یمار ت

درصد  100 در مقایسه توسط آزمون دانکن تیمار .درصد بود

نیاز آبی به روش تیپ زیرسطحی و آبیاري سطحی در یک 

 75 نیاز آبی به روش تیپ سطحی و  درصد50سطح و تیمار 
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درصد نیاز آبی به روش سطحی و زیرسطحی در یک سطح 

باالترین میزان عملکرد روغن مربوط به تیمار . واقع شدند

 لیتر بر 3/106( درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسطحی 100

 درصد 75 مربوط به تیمار ،در سال اول و در سال دوم) هکتار

 کیلوگرم در هکتار 9/121 زیرسطحی نیاز آبی به روش تیپ

 درصد نیاز آبی کمترین مقدار 25 تیمار  در از طرفی.بود

در سال اول و در سال )  هکتارلیتر بر 93/26(عملکرد روغن 

نتایج .  هکتار بودلیتر بر 29/46دوم نیز مربوط به همین تیمار 

 درصد روغن ،که در اثر تنش خشکیدیگر تحقیقات نشان داد 

بادرنجوبه افزایش یافت ولی میزان روغن تولید شده در 

 با افزایش تنش ،در این تحقیق .)3 (محصول کاهش یافت

 ولی این مورد در ،درصد روغن در برخی تیمارها بیشتر شد

تواند به علت شرایط خاص همه تیمارها صادق نبود که می

دست آمده در هدرصد اسانس ب. گیاهی و یا اقلیمی منطقه باشد

درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسطحی در سال اول  25تیمار 

درصد نیاز آبی به  50و تیمار ) درصد 5/0( باالترین مقدار

 54/0(سطحی در سال دوم نیز باالترین مقدار یرروش تیپ ز

را داشت و در سال اول و دوم تیمار آبیاري سطحی ) درصد

 درصد را 29/0 و 28/0هم کمترین درصد اسانس به ترتیب 

 درصد نیاز 50عملکرد اسانس در تیمار ). 4 جدول(داشت 

 هکتار در سال اول لیتر بر 85/2آبی به روش تیپ زیرسطحی 

لیتر  49/3 درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسطحی 75تیمار  و

  . در سال دوم باالترین مقدار را داشتند  هکتاربر

سطحی نیز در  درصد نیاز آبی به روش تیپ 25تیمار 

در سال دوم با   هکتار ولیتر بر 76/0سال اول با عملکرد 

نتایج . کمترین مقدار را داشت هکتار لیتر بر 44/1عملکرد 

 درصد نیاز آبی به روش 25اول تیمار  نشان داد که در سال

عملکرد اقتصادي براساس عملکرد تیپ زیرسطحی باالترین 

عملکرد و کمترین ) ریال بر متر مکعب 4152( را داشتبذر 

 50مربوط به تیمار آبیاري اقتصادي براساس عملکرد بذر 

 ریال بر متر 2304(درصد نیاز آبی به روش تیپ سطحی 

 25 تیمار ،در سال دومهمچنین  .)4جدول  (بود) مکعب

عملکرد درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسطحی باالترین 

ال بر متر ری 4699( را داشتاقتصادي براساس عملکرد بذر 

عملکرد اقتصادي براساس عملکرد بذر و کمترین ) مکعب

)  ریال بر متر مکعب2519(مربوط به تیمار آبیاري سطحی 

 درصد نیاز 25 که تیمار استاین نتیجه بیانگر این مطلب  .بود

 ریال بر متر مکعب در سال اول و 1765آبی به روش تیپ 

 آبیاري  ریال بر متر مکعب در سال دوم نسبت به2179

سطحی عملکرد اقتصادي باالتري در تولید دانه داشته و 

 همچنین مشخص شد که عملکرد اقتصادي در تولید دانه در

ریال بر متر  134آبیاري به صورت تیپ زیرسطحی حدود 

 در سال دوم نسبت به آبیاري ریال 113 مکعب در سال اول و

وش تیپ  درصد نیاز آبی به ر75تیمار . تیپ سطحی بیشتر بود

 ریال 809 ریال بر متر مکعب در سال اول و 537زیرسطحی 

 درصد نیاز آبی 100بر متر مکعب در سال دوم نسبت به تیمار 

به روش تیپ سطحی از عملکرد اقتصادي بیشتري در تولید 

  . دانه برخوردار بود

  

  یريگنتیجه

رصد نیاز آبی بـه     د 100 آبیاري   ،ست آمده د نتایج به  ربناب

دانـه بـه    باال در تولید    عملکرد  به علت   زیرسطحی  روش تیپ   

 توصـیه یط بدون محدودیت آب،     عنوان روش مناسب در شرا    

 75ویی در مـصرف آب در تیمـار      جـ یـزان صـرفه    م .گـردد می

 87/275در سال اول  درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسطحی        

 .تر نسبت به آبیاري سطحی بود     م میلی 02/294و در سال دوم     

 است که میـزان عملکـرد روغـن در ایـن تیمـار              این در حالی  

 هکتار نسبت بـه آبیـاري سـطحی در سـال اول        لیتر بر  06/26

 درصد تیـپ زیرسـطحی اخـتالف        100بیشتر شد و با آبیاري      

  ،شــد  هکتــار کمتــرلیتــر بــر 5/3چنــدانی نداشــت و حــدود 

 هکتـار افـزایش عملکـرد    لیتر بـر   8/6که در سال دوم     درحالی

رد اسـانس نیـز در سـال دوم بـاالترین           روغن داشت و در مو    

  نتـایج اسـاس لذا، بر. عملکرد اسانس را در بین تیمارها داشت  

در نیـز   توان این تیمار را در شرایط مشکالت بحران آب و           می

ـ           مین اهـداف   أشرایط بدون محدودیت منابع آب بـه منظـور ت

جویی و عملکرد باالتر از جهت تولید روغن و اسـانس           صرفه

 25 تیمـار    ،در شرایط بحـران شـدید آب        ضمناً .نمودپیشنهاد  

درصد نیاز آبی به روش تیپ زیرسـطحی بـه علـت بـاالترین              

  توصــیهدانــه ن کــارایی مــصرف آب براســاس عملکــرد میــزا

  .گرددمی
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  بیاري آهاي مختلفدر رژیم قایسه میانگین صفات گشنیزم - 4جدول 

  

  رژیم آبیاري

میزان آب 

  مصرفی

)mm(  

کارایی 

  مصرف آب

)mm/kg/ha(  

عملکرد 

  دانه

)L/ha(  

  روغن

  دانه

(%)  

  عملکرد 

  روغن

)L/ha(  

اسانس 

  بذر

(%)  

عملکرد 

  اسانس

)L/ha(  

  عملکرد اقتصادي

  بر مبناي تولید بذر 

  )ریال بر متر مکعب(

  1389سال 

  تیپ سطحی

  70/187 درصد 25
bc

18/1
f

4/222  
d
 07/12  

e
 93/26  

bc
34/0  

d
76/0   2962 

c

  41/375 درصد 50
d

92/0
e

 0/346  
ab

 77/14  
d

 26/51  
ab

42/0  
cd

20/1  2304
e

  12/563 درصد 75
bc 

16/1
c

 6/657  
bcd

 37/13  
bc

 97/87  
bc

36/0  
c

46/1  2919
cd

  82/750 درصد 100
cd

07/1
a

 1/807  
cd

 33/12  
ab

 50/99  
c

29/0
b

25/2  2687
de

تیپ زیرسطحی

  70/187 درصد نیاز 25
a
 66/1

e
8/311  

a
 13/16  

d
16/50  

a
 50/0

ab
 40/2  4152

a

  41/375 درصد نیاز 50
b

28/1
d
 2/481  

ab
 23/15  

c
 29/73  

a
 46/0

a
 85/2  3204

b

  12/563 درصد نیاز 75
b

28/1
b
 3/726  

bc
13/14  

ab
80/102  

bc
 35/0

ab
 36/23224

b

  82/750 درصد 100
bc

12/1
a

 4/847  
cd

53/12  
a

 30/106  
c

30/0
ab

 78/2  2821
d

آبیاري شیاري

-  14/857  
d

96/0
a

 7/818  
e

30/10  
c

74/76  
c
 28/0

b
10/22962

c

  1390سال 

تیپ سطحی

  24/185 درصد نیاز 25
b

79/1  
d

4/332  
bc

 97/13  
d

 29/46  
abc

44/0  
d

44/1  4486
ab

  50/370 درصد نیاز 50
d

28/1
c

5/476  
abc

93/14  
c

 16/71  
ab

45/0
cd

14/2  3215
cd

  74/560 درصد نیاز 75
c

46/1
b

3/822  
abc

 63/14  
a

 50/120  
bc

39/0
ab

24/3  3666
b

  99/740 درصد 100
e

18/1
a

 1/874  
bc

 57/13  
a

60/118  
c

32/0
abc

82/2  2858
de

تیپ زیرسطحی

  24/185 درصد نیاز 25
a

88/1
d

2/348  
ab

 98/15  
d

 67/55  
a

 52/0
d

 80/1  4699
a

  50/370 درصد نیاز 50
d

34/1
c

 7/497  
a

 03/17  
b

 69/84  
a

 54/0
bc

 70/23358
cd

  74/560 درصد نیاز 75
c

46/1
b

 5/822  
abc

80/14  
a

90/121  
abc

42/0
a

49/3  3667
b

  99/740 درصد 100
e

19/1
a

 6/880  
c

 07/13  
a

 10/115  
bc

 38/0
ab

4/3  2971
d

  آبیاري شیاري

-  61/836  
e
 0/1  

a
 3/843  

c
 25/11  

b
 61/94  

c
 29/0

bc
 44/2  2520

e

  .ندارندداريمعنیاختالف درصد5سطح دردانکنايدامنهچندآزمونمطابقستونهردرمشتركحروفدارايهايمیانگین
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  ساله 5 میانگین با زراعی فصل دو در شبار متوسط - 1 شکل

  

    ساله 5 میانگین با زراعی فصل دو در دما متوسط - 2 شکل
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Abstract

Coriander is one of the important economic plants for medicinal production. This investigation

consists of the effects of different drip irrigation (surface and subsurface) and furrow irrigation

methods on grain, oil and essential of coriander. For this purpose, experiment over the past two

years (2010 and 2011) in a randomized complete block was designed in three replications.  

Treatments were consisting of 25, 50, 75 and 100 percent of water requirement with drip irrigation

methods (surface and subsurface) and the furrow irrigation treatments. The results showed 

significant effects of different levels of water stress on grain, oil and essential yield, water use 

efficiency in both years of study (P< 0.01). The highest oil and essential yield in 1389 were 

obtained for treatment 100 percent of subsurface drip tape irrigation with (106.3 liter per ha) and 50

percent of subsurface tape with (2.854 liter per ha), respectively. The highest oil yield and essential 

oil, respectively in 1390 were obtained for treatment 75 percent of subsurface irrigation treatment 

with oil and essential yield equal to (121.9 and 30491 liter per ha), respectively.

Keywords: Coriander, Furrow irrigation, Grain yield, Oil yield, Surface and subsurface irrigation
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