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 1مقدمه
 Pedaliaceaeاز خانواده  Sesamum indicumکنجد با نام علمــی 

ترین دانه روغنی است که بشر مــی باشد. این گیاه احتماالً قدیمی
آن را شناخته و مصرف کرده است. هرچند موطن این دانه روغنی 

به سرعت از طریق آفریقای غربی در آفریقا بوده است، اما 
هندوستان، چین و ژاپن پراکنده شد و این کشورها خود به مراکز 

 زیرکشت (. سطحWeiss, 1991) انتشار ثانوی تبدیل گردیدند
 و هکتار میلیون 3/7 بر بالغ میالدی 2007 سال در کنجد جهانی
 همین در. است شده گزارش تن میلیون 3/3 از بیش تولید میزان
 به دانه تن 28 تولید و هکتار هزار 40 زیرکشت سطح با ایران سال،

 به را جهانی تولید و زیرکشت سطح از درصد 83/0 و 55/0 ترتیب
زراعت دیم و آبـی  (.F.A.O. 2007) است داده اختصاص خود

شهـرستان بهــبهان )در جنوب شرقی استان خوزستان(، بالغ بر 
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سطحی  1388 -1389راعـی هـــکتار است که در سال ز 50000
هکتار از این اراضی زیر کشت کنجد قرار گرفته است  3995معادل 

(Anonymous, 2011.) 
ترین عامل تولید در ترین و محدودکنندهآب به عنوان مهم

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

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

های آبیاری همچون آبیاری تحت فشار از ضروریات اصالح سامانه

های وری آب اتخاذ سیاستبهره های افزایشاست. از دیگر روش

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

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

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

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

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

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

ر در مقایسه با روشهای آبیاری بارانی، کوتاه بودن دور آبیاری د
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کند. ای امکان استفاده از آب شور را امکان پذیر میروش قطره

اندازی کنترل مرکزی این سامانه نسبت به فشار مورد نیاز راه

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

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

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

2001.) 

های  ای از سامانهنمـونه ،ای نواریی آبیاری قطرهسامانه

آبیاری است که به منـظور استفاده بهـینه از آب مورد استفاده 

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

ی کشت استفاده ها چکان سرخود در بین ردیف بصورت قطره

اتمسفر نیاز هست  7/0ها سبک بوده و به فشار  شود. این لوله می

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

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

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

رقم  27آبیاری بر عملکرد و اجزای اثرات کم در تحقیقی،

کنجد در منطقه مغان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد 

به  237شاخه و ورامین ، التان، ناز تک1ارقام کرجعملکرد 

-در هکتار میکیلوگرم  73/859، 47/863، 87/861ترتیب برابر 

 771/3شاخه به میزان باشد. باالترین وزن هزاردانه در ناز تک

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

شاخه گزارش متعلق به رقم ناز تک 13/99و  25/107ترتیب به

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

آبیاری معرفی به عنوان ارقام مقاوم به خشکسالی و کم 237

 (. 2009t aleHasanzadeh ,) گردیدند

 915برابر  گرمسیرینیاز آبی گیاه کنجد در مناطق نیمه

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

آبی اثرات نامطلوبی بر ارتفاع گیاه دیگر مشخص شد تنش کم

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

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

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

 (.Alizadeh ,2002کاهش عملکرد کنجد شد )

در تحقیقی که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

طبیعی همدان انجام شد، محققین نشان دادند که میزان آب 

دار نسبت به زنههای روای با لولهمصرفی کلزا در آبیاری قطره

که   یابد، درحالیدرصد کاهش می 42آبیاری نشتی به میزان 

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

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

بدست آمد. در طرح  kg/m3 63/0و با آبیاری نشتی  09/1

سانتیمتر  20 ها ها( بر روی لوله نه)روز چکانهافاصله قطرهمذکور، 

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

(GhadamiFirouzabadi And Mazaherilaqhab, 2007عده .)-

آباد در  ای دیگر از محققین در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی

ای نواری تحت  شمال خوزستان به ارزیابی روش آبیاری قطره

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

پژوهش نیاز آبی با استفاده از تشت تبخیر و اعمال ضرائب 

گیاهی برآورد شد. این محققین اذعان نمودند که الگوی استفاده 

% نیازآبی بدلیل عدم وجود نفوذ عمقی، در درازمدت باعث 80از 

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

مناطقی که شستشوی خاک توسط بارندگی یا آبیاری وجود 

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

ای نواری  های موفق آبیاری قطره در بررسی یکی از طرح

در استان خوزستان، علت اصلی  در اراضی کشاورزی اندیمشک

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

هکتار با تناوب گیاهان ردیفی اجرا شده بود. این  50در سطح 

متر برای  150را تا طول  سامانههای این  محققین، نصب لوله

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

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

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

% برآورد گردید. البته در 6/84ای نواری  در روش آبیاری قطره

شد  گیری % هم اندازه57ها تا  بعضی مزارع، راندمان این سامانه

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

کیلوگرم بر مترمکعب  9/2، آبیاری یسامانهدر این مصرف آب 

 (.GhadamiFirouzabadi, 2006زمینی بدست آمد ) برای سیب

ای در تحقیقی که در مورد سطوح مختلف آبیاری قطره

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

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

ای نواری بر عملکرد و اجزای ها در آبیاری قطرهمتقابل آن

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

 125و  100مختلف آب بر عملکرد و اجزای عملکرد، تیمارهای 

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

% 100جایی که مصرف آب در تیمار اص دادند ولی از آناختص

% نیاز آبی اعالم شد. 100% بود، تیمار برتر 125نیاز آبی کمتر از 

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

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

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

% نیاز آبی بودند 125% و 100بود و تیمارهای برتر، تیمارهای 

% نیاز آبی بود. 100که به دالیل تشریحی فوق تیمار برتر، تیمار 

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

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

کیلوگرم بر  3/1% نیاز آبی با مقدار 50برتر، تیمار تیمار 
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 (.Salamati and Delbari, 2014) مترمکعب بود

در مورد کشت کنجد در بهبهان انجام شده  نتایج تحقیق

 1167نشان داد که توده محلی بهبهان با متوسط عملکرد 

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

کیلوگرم در هکتار بود. این برتری در اجزای  622و  952

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

، 1/119هبهان، ارقام یلووایت و سینتتیک به ترتیب توده محلی ب

کپسول و وزن هزار دانه در توده محلی بهبهان،  3/97و  3/113

 168/1و  043/2، 212/2ارقام یلووایت و سینتتیک به ترتیب 

 .(Danaie, 2013)گرم بود 

در مرکز تحقیقات کشاورزی مرکزی مصر اثر کم آبیاری  

فصل رشد( بر چهار رقم کنجد  آبیاری در طول 7و  5)تعداد 

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

حساسیت به خشکسالی بررسی گردید. برای محاسبه اثر کم 

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

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

% کاهش یافت. 42/6، مقدار محصول 5به  7ها از یاریتعداد آب

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

نشان داد. با توجه به  5و  4، 3همین ترتیب تا آبیاری  و به 2

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

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

-سطحی، قطره آبیاریهای  سامانهمصر اثرات پژوهشی دیگر در 

در  60و  80، 100ای سطحی با سه میزان ای زیر زمینی و قطره

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

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

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

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

% نیاز آبی کنجد بیشترین 100نتیجه را نشان داد. سطح آبیاری 

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

آبی در  % نیاز100عملکرد روغن دانه را از خود نشان داد. تیمار 

و  1839ترتیب ای در طول یک فصل بهآبیاری سطحی و قطره

 (. 2001et alKassab ,مترمکعب برآورد گردید ) 999

در ارتباط با ضرورت انجام این تحقیق، بایستی اشاره نمود 

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

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

 مصرف در جویی صرفه طریق از زیرکشت سطح افزایش .باشد

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

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

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

 مناسب مدیریت و الزم با مالحظات ای تیپآبیاری قطره اجرای

 و آبیاری، کارایی مصرف آب راندمان افزایش باعث تواند می

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

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

باشد. درهرحال، لزوم  برای کارآیی باالی مصرف آب می

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

موضوعی  هایی، ای با چنین سامانه منطقههمچنین شرایط خاص 

 است که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است.

مندی از هدف از اجرای این تحقیق، بررسی امکان بهره

ای نواری در کشت کنجد در بهبهان و  آبیاری قطره یسامانه

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

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

روغن با نیازهای آبی متفاوت مورد مطالعه در تحقیق به منظور 

 باشد.ارتقای سطح اقتصادی کشاورز می

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

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

 نظر از کنجد رقم سه در آبیاری تیمار ترین مناسب تعیین

 خــرد بار یک هایکرتصورت  به آزمایشی آب، مصرف کارآیی

 دو طـــی تکرار 3 با تصادفی، کامل هایبلوک قالب در شده

 کشاورزی تحقیقات ایستگاه در( 1390 - 1392)زراعی  سال

 با طول تحقیقاتی ایستگاه این .گردید اجرا بهــبهان

 شمال در شمالی عرض 30: 36َْ  و شرقی º50: 14جغرافیایـیَ

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

 349 ساالنه بارندگی متوسط و متر 345 دریا سطح از آن ارتفاع

 نواری ایقطره آبیاری در آب مقدار اصلی فاکتور. است میلیمتر

 و نیازآبی% 125 و% 100 ،%75 ،%50 اساس بر ســطح چهار در

 یلووایت سینتتیک، رقم شامل سطح سه در رقم فرعی فاکتور

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

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

 برای. شد گیریاندازه و بردارییادداشت دانه روغن عملکرد و

 گردید استفاده MSTATC آماری افزارنرم از هامیانگین مقایسه

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

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

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

 50 پتاس، هکتار در کیلوگرم 50) کودپاشی به اقدام( 1 جدول)

به  ترفالن کشعلف یکنواخت پخش و( فسفر هکتار در کیلوگرم

 وسیلهبه و گردیده مزرعه سطح در هکتار در لیتر 5/2 میزان

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

 کود هکتار در کیلوگرم 100 و کاشت از قبل کالً پتاسه و فسفره
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 سومیک دوم، آبیاری با همزمان سومیک) نوبت 3 در ازته

 مصرف( گلدهی مرحله شروع در سومویک تنک از بعد بالفاصله

 فاصله. بود هکتار در کیلوگرم 6 مصرفی بذر میزان .گردیدند

 رشد دوره طول در .باشدمی مترسانتی 15 ردیف روی هابوته

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

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

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

بعد از برداشت محصول انجام شد و بدینوسیله برخی از 

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

 

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

 سال
زمان نمونه 

 برداری خاک

قابلیت هدایت 

 (dS/m)الکتریکی 
PH 

درصدکربن 

 آلی

فسفر 
(mg/kg) 

 پتاس
(mg/kg) 

 بافت

 خاک

 کلی لوم سیلتی 250 2/9 65/0 1/7 0/3 قبل از کاشت 1391

 کلی لوم سیلتی 243 8/8 61/0 1/6 1/2 بعد از برداشت 1391

 کلی لوم سیلتی 252 5/9 64/0 2/7 1/3 قبل از کاشت 1392

 کلی لوم سیلتی 245 7/8 60/0 1/6 0/2 بعد از برداشت 1392

 

کانال آبیاری سیمانی  آب مورد نیاز انجام این پژوهش از

های زیرپوشش شبکه آبیاری و زهکشی که از کانال Bشماره 

 و فیزیکی خصوصیات باشد، تامین گردید. متوسطمارون می

تحقیق در  دوره طول مورد استفاده در آبیاری آب شمیایی

 ( نشان داده شده است.2جدول )

 فرعی کرت 36 اصلی، کرت 12 آزمایش، انجام برای

 هر روی و متر 30 کشت هایردیف طول شد، گرفته درنظر

 مترسانتی 80 پشته هر عرض. شد انجام کشت ردیف دو پشته

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

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

 80 پشته دو) باشدمی کاشت ردیف 4 دارای فرعی کرت

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

 بود مترسانتی 40 کشت ردیف هر فاصله یافت. اختصاص کشت

 قرار کشت ردیف دو بین پشته روی تیپ ایقطره هایلوله و

 قرار طرز. بود هکتار در کیلوگرم 6 مصرفی بذر میزان. گرفتند

 به تکرارها فاصله. شد مشخص تصادفیصورت  به تیمارها گرفتن

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

 دو اندازه به فرعی هایکرت فاصله و( متر 2/3) نکاشت پشته 4

 کناری ردیف دو فرعـی کرت هر در. بود( متر 6/1) نکاشت پشته

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

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

 .شد انجام میانی ردیف 2 از فرعی کرت
 

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

 ردیف
𝐸𝐶 

(𝜇𝑆 𝑐𝑚)⁄  
 

𝑝𝐻 
 

𝑇. 𝐷. 𝑆 

(𝑚𝑔 𝑙𝑖𝑡⁄ ) 

𝑚𝑒𝑞) هاکاتیون 𝑙)⁄ هاآنیون (𝑚𝑒𝑞 𝑙)⁄ 

𝑐𝑎2+ 𝑚𝑔2+ 𝑁𝑎+ 𝐻𝑐𝑜−3 𝑆𝑜4
2− 𝐶𝑙− 

1 1970 4/7 1140 8/8 2/3 0/8 2/3 0/8 8/8 
 

75% 50% 125% 100% 

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

 تکرار سوم

125% 100% 75% 50% 

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

 تکرار دوم

 50% 75% 100% 125% 

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

 تکرار اول 
 پالن طرح آزمايش پياده شده - 1شکل 

 : رقم یلووایتYWمحلی: رقم کنجد محلی،    سینتتیک: رقم سینتتیک،    
 نیاز آبی گیاه %75معادل  = %75نیاز آبی گیاه        %50معادل  % =50

 نیاز آبی گیاه %125 = معادل %125نیاز آبی گیاه        %100معادل  = 100%
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 فاصله با نواری ایقطره هایلوله از آبیاری انجام برای

 تا 38/1 از آبدهی یمحدوده با مترسانتی 20 هایچکانقطره

 مگاپاسکال 2/0 تحملی فشار ماگزیمم و ساعت در لیتر 7/2

 خاص مشخصات (. مطابقsunstreamهای لوله) شد استفاده

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

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

 .گردید اقدام نیاز مورد تجهیزات

 هواشناسی اداره اطالعات اساس بر آبیاری آب مـیزان

 مدل و است سینوپتیک ایستگاه یک که بهبهان شهرستان

 بر گیاهی ضریب. شد محاسبه فائو مانتیت پنمن پیشنهادی

 اساس بر و شده گرفته نظر در( فائو 56 نشریه) پیشنهاد اساس

 هواشناسی پارامترهای به توجه با نشریه این پیشنهادی معادالت

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

 تناسب و خاک رطوبتی وضعیت کردن پایش برای. گردید اصالح

 مختلف سطوح اساس بر شده استخراج آبیاری آب مقدار با آن

 برای آبیاری از قبل خاک رطوبتی یتخلیه میزان آبیاری،

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

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

 مختلف تیمارهای اعمال برای(. 3 جدول) شد گیری اندازه وزنی

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

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

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

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

دمای )بهبهان  هواشناسـی ایستـگاه یروزانه آمار از استفاده

 حداقل و حداکثر روزانه، رطوبت حداقل و حداکثر روزانه سرعت

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

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

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

 متر بود.میلی 1085و  1069ترتیب 
 

 مقادير ضريب گياهی استفاده شده پس از اعمال اصالحات - 3جدول 

مرحله 

ی
رسیدگ

مرحله  

ی
رسیدگ

مرحله  

ی
رسیدگ

ل 
ش کام

پوش
ل 

ش کام
پوش

رشد سریع 
رشد سریع 
رشد سریع 
مرحله جوانه  

ی
زن

 
 اهیگ برداشت تا رشد مراحل

 در هر مرحله روز تعداد 4 6 12 14 30 16 10 6 4

28/0 43/0 6/0 8/0 1 83/0 6/0 3/0 2/0 KC 

 

معادله پنمن مانتیث که از اصالحات انجام شده توسط 

روی معادله پنمن مانتیث بدست آمده به FAO کارشناسان

عنوان مرجع در شرایط خارج از گلخانه پذیرفته شده است و 

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

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

 واریانس تجزیه آزمایش انجام سال دو پایان در شده است.

 شده خرد باریک هایکرت طـــرح مــوازین اساس بـر و مرکب

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

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

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

 .گردید توصیه و تعیین دانه روغن

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

 در صفت این و انتخاب تصادفی بطور بوته 10 آزمایشی کرت

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

 آزمایشی کرت هر بذور از تایی 100 نمونه 8 محصول، برداشت

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

 تعییـن از پس همچنین. شد محاسبه هزاردانه وزن ،10 عدد

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

 .آمد بدست دانه روغـن عملکرد دانه، عملکرد

 برخی از پارامترهای هواشناسی برای محاسبه تبخير تعرق کلزا در بهبهان - 4جدول 

تعرق  -تبخیر

 استاندارد

(mm/day) 

سرعت باد در 

 متری 2ارتفاع 
(ms-1) 

 ثابت سایکرومتری

(Kpa °C-1) 

شیب منحنی فشار 

 بخار اشباع

(Kpa°C-1) 

 فشار بخار اشباع

(kPa) 
 فشار بخار واقعی

(kPa) 

 خاک ییشار گرما

(MJm-2d-1) 

تابش خالص 
(MJm-2d-1) 

ET0 U2 γ ∆ es ea G Rn 

56/4 2 066/0 15/0 58/2 68/1 0 28/13 
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 بحث و نتايج

 بوته در کپسول تعداد

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

دار معنی(. 5 جدول) بود دارمعنی% 1 سطح در هاآن متقابل

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

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

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

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

 فاکتور اصلی و فرعی روند تغییرات یکسانی ندارند. بیشترین

 به آبی نیاز% 100 و% 125 تیمارهای در بوته در کپسول تعداد

 تفاوت عدد 5/110 و 8/110 تعداد با ترتیب به که آمد دست

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

 در کپسول 2/100 میزان به کپسول تعداد بیشترین(. 6 جدول)

 داریمعنی برتری که گردید ثبت بهبهان محلی کنجد رقم

 و آبیاری متقابل اثر در(. 7 جدول)داشت  دیگر رقم دو به نسبت

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

 که رسید ثبت به بهبهان محلی کنجد در آبی نیاز% 100 و

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

توسط  شده انجام(. مطابق پژوهش 8جدول ) گرفتند جای

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

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

دار بود. همچنین تیمار  یمعنشود از اجزای عملکرد محسوب می

 100سطوح مختلف آب بر اجزای عملکرد، تیمارهای  ازنظربرتر 

مشترک جایگاه برتر را  رتصو بهدرصد نیاز آبی بودند که  125و 

توسط  شده انجامبه خود اختصاص دادند. همچنین در پژوهش 

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

 3/97و  3/113، 1/119ارقام یلووایت و سینتتیک به ترتیب 

کپسول بودند که ازنظر ترتیب برتری تیمارها با نتایج این 

 شت.خوانی داتحقیق هم

 دانه هزار وزن

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

 دار شدن اثر نیازمعنی(. 5 جدول) بود دارمعنی% 1 سطح در

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

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

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

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

 تیمارهای در دانه هزار وزن تغییرات یکسانی ندارند. باالترین

 هایوزن با ترتیب به که گردید مشخص آبی نیاز% 100 و% 125

 و نداشته هم با داری یمعن اختالف گرم 176/2 و 194/2

 آبی نیاز% 50 و% 75 تیمار دو. گرفتند قرار  aکالس در مشترکاً

داشتند  قرار بعدی هایرده در گرم 089/1 و 641/1 با ترتیب به

 محلی رقم با برتری دانه هزار وزن شاخص نظر از(. 6 جدول)

 یلووایت و سینتتیک رقم دو با گرم 007/2 با که بود بهبهان

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

 با تیماری برتری رقم، و آبیاری متقابل اثر در(. 7 جدول)

 و بهبهان محلی ارقام در آبی نیاز% 100 و% 125 تیمارهای

 نداشته هم با داریمعنی اختالف تیمار چهار این که بود یلووایت

(. مطابق پژوهش 8)جدول  گرفتند جای a کالس در مشترکاً و

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

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

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

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

 صورت بهدرصد نیاز آبی بودند که  125و  100تیمارهای 

مشترک جایگاه برتر را به خود اختصاص دادند. همچنین در 

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

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

گرم بود که از نظر ترتیب برتری تیمارها با  168/1و  043/2

 خوانی داشت.نتایج این تحقیق هم

 دانه عملکرد 

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

دار شدن اثر معنی(. 5 جدول) بود دارمعنی% 1 سطح در هاآن

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

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

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

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

 به دانه دعملکر باالترین فرعی روند تغییرات یکسانی ندارند.

 با ترتیب به که گرفتند تعلق آبی نیاز% 100 و% 125 تیمارهای

 هکتار در کیلوگرم 1097 و 1105 عملکرد میانگین مقادیر

 جای a کالس در مشترکاً و نداشته هم با داریمعنی اختالف

 آبی، نیاز% 100 تیمار در آب کمتر مصرف به توجه با. گرفتند

 نیاز% 50 و% 75 بعدی تیمارهای. گرددمی اعالم برتر تیمار این

 5/610 و 872 عملکردهای میانگین با ترتیب به که بودند آبی

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

 1121 دانه عملکرد میانگین با محلی کنجد رقم(. 6 جدول)

 داریمعنی برتری a کالس در گرفتن قرار و هکتار در کیلوگرم

 اثر در(. 7 جدول) داشت یلووایت و سینتتیک رقم دو به نسبت

% 100 و% 125 آبیاری تیمارهای با برتری رقم، و آبیاری متقابل

 مقادیر با ترتیب به که بود بهبهان محلی کنجد رقم در آبی نیاز
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 بر عالوه هکتار در کیلوگرم 1345 و 1342 عملکردهای میانگین

 a گروه در مشترکاً نداشتند، هم با داریمعنی اختالف کهاین

مطابق پژوهش انجام شده توسط (. 8 جدول) گرفتند قرار

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

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

و  100برتر از نظر سطوح مختلف آب بر عملکرد، تیمارهای 

مشترک جایگاه برتر را  صورت بهبی بودند که درصد نیاز آ 125

به خود اختصاص دادند. همچنین در پژوهش انجام شده توسط 

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

کیلوگرم در هکتار برتر از ارقام یلووایت و  1167متوسط عملکرد 

از  کیلوگرم در هکتار بود که 622و  952سینتتیک به ترتیب با 

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

 درصد روغن دانه

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

دار نشدن اثر رقم و اثر متقابل معنی(. 5دار نبود )جدول  یمعن
که اثرات دو عامل آبیاری و رقم  است یمعنآبیاری و رقم به این 

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

 .دیگر دو فاکتور اصلی و فرعی روند تغییرات یکسانی دارند

% نیاز آبی 125رین متوسط درصد روغن در تیمار آبیاری بیشت
% 50% و 75%، 100درصد بود. سپس تیمارهای  17/57معادل 

درصد روغن قرار  18/49و  12/53، 51/55نیاز آبی با متوسط 
 جای گرفتند bو  a ،a ،abهای داشتند که به ترتیب در گروه

 به میزان(. بیشترین درصد روغن در رقم کنجد محلی 6)جدول 
میزان در ارقام یلووایت و سینتتیک  درصد ثبت شد. این 88/54

درصد بود که هر سه رقم  70/53و  65/52 به ترتیب برابر
(. در اثر متقابل 7جای گرفتند )جدول  aمشترکاً در گروه 

% نیاز آبی در رقم محلی ثبت 125آبیاری و رقم، برتری با تیمار 
جای  aبه تنهایی درکالس  درصد 42/59گردید که با مقدار 
 % نیاز آبی در رقم کنجد سینتتیک،125گرفت. تیمارهای 

% نیاز آبی در رقم یلووایت 100% نیاز آبی در رقم یلووایت، 125
، 85/56% نیاز آبی در رقم محلی به ترتیب با مقادیر 100و 
جای  abهمگی مشترکاً در کالس  07/56و  23/56، 23/55

 Salamatiبق پژوهش انجام شده توسط )(. مطا8گرفتند )جدول 

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

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

 % نیاز آبی باشد.125روغن، تیمار 

 عملکرد روغن دانه

رقم، آبیاری و اثر متقابل آبیاری و رقم بر عملکرد روغن  اثرات
 دار شدن اثر نیازمعنی (.5دار بود )جدول  یمعن% 1دانه در سطح 

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

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

ن دانه از نظر عملکرد روغ فرعی روند تغییرات یکسانی ندارند.
و  5/609 % نیاز آبی با مقادیر125% و 100تیمارهای آبیاری 

قـرار گرفتند  a در کالسمشترکاً  کیلوگرم در هکتار 9/633
% نیاز آبی، این 100ولـی به دلیل مصرف کمتر آب در تیمار 

(. رقم کنجد محلی با میزان 6گردد )جدول تیمار برتر اعالم می
جای گرفت و  aهایی در کالس به تن کیلوگرم در هکتار 2/623

جایگاه رقم برتر را به خود اختصاص داد و ارقام یلووایت و 
به  کیلوگرم در هکتار 4/371و  2/512سینتتیک با مقادیر 

(. در اثر متقابل 7جدول گرفتند )قرار  cو  bهای ترتیب در رده
% نیاز آبی 125 % و100آبیاری و رقم برتری با تیمارهای آبیاری 

کیلوگرم  6/754و  5/797در رقم کنجد محلی بود که با مقادیر 
به  جای گرفتند و رده بعدی aدر هکتار مشترکاً در کالس 

% نیاز آبی در 100% نیاز آبی در رقم یلووایت، 125تیمارهای 
% نیاز آبی در رقم محلی تعلق گرفت که به 75رقم یلووایت و 

 کیلوگرم در هکتار 6/590و  649، 4/648 ترتیب با مقادیر
(. مطابق پژوهش 8)جدول  جای گرفتند bمشترکاً در گروه 

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

بود. همچنین تیمار برتر از نظر سطوح مختلف آب بر عملکرد 
 صورت بهدرصد نیاز آبی بودند که  125و  100ای روغن، تیماره

 مشترک جایگاه برتر را به خود اختصاص دادند.

 مصرف آب يیکارا

یاری، رقم و اثر متقابل اثر آب، شاخص کارآیی مصرف آباز نظر 
(. باالترین 5دار بود )جدول % معنی1در سطح  آبیاری و رقم
بود که با میزان % نیاز آبی 50آب مربوط به تیمار  کارآیی مصرف

داری نسبت تیمارهای  یمعنکیلوگرم بر مترمکعب برتری  113/0
% و 100%، 75جای گرفت. تیمارهای  a در کالسدیگر داشته و 

گرفتند جای  cو  ab ،bهای % نیاز آبی به ترتیب در رده125
، کارآیی مصرف آب در رقم محلی بهبهان (. از نظر رقم5جدول )

داری نسبت کیلوگرم بر مترمکعب، برتری معنی 123/0با میزان 
 aو یلووایت داشت و به تنهایی در گروه  به دو رقم سینتتتیک

کیلوگرم بر  077/0جای گرفت. رقم سینتتیک با میزان 
کارآیی مصرف آب را در سه رقم از مترمکعب کمترین میزان 

 (. در اثر متقابل آبیاری و رقم، برتری با7خود نشان داد )جدول 
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% نیاز آبی و رقم کنجد محلی 100% و 75 %،50تیمارهای 
 125/0و  135/0، 131/0بهبهان بود که به ترتیب با مقادیر 

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

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

% نیاز آبی و رقم 100درصد روغن دانه، برتری با تیمار آبیاری 
آب در تیمار برتر از  مصرفکارآیی کنجد محلی بود. لذا میزان 

کیلوگرم بر  102/0% نیاز آبی( برابر 100نظر آبیاری )تیمار 
آب در رقم برتر  مصرفکارآیی میزان ( و 10جدول مترمکعب )

کیلوگرم بر مترمکعب  123/0)رقم کنجد محلی بهبهان( برابر 
(. مطابق پژوهش انجام شده توسط 8جدول گردد )اعالم می

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

تیمار برتر از نظر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب، 
 % نیاز آبی بود.50همانند این تحقیق، تیمار 

مقدار آب مصرف شده در تیمار آبیاری  9مطابق جدول 
% نیاز آبی در دو سال انجام آزمایش به طور متوسط 50

. میانگین عملکرد تولید استمترمکعب در هکتار  352/5389

محلی بهبهان، انجام آزمایش برای ارقام کنجد  الکنجد در دو س
و  33/532 ،477/705سینتتیک و یلووایت به ترتیب برابر 

مصرف آب برای  ییکارآکیلوگرم در هکتار بود که  183/561
، 131/0% نیاز آبی به ترتیب 50این سه رقم در تیمار آبیاری با 

کیلوگرم بر مترمکعب ثبت شد. به همین  104/0 و 099/0
% نیاز 100ترتیب میانگین مقدار آب مصرفی در تیمار آبیاری 

. میانگین عملکرد استمترمکعب در هکتار  7/10778آبی برابر 
تولید کنجد برای ارقام کنجد محلی بهبهان، سینتتیک و 

% نیاز آبی به ترتیب برابر 100یلووایت در تیمار آبیاری 
بوده کیلوگرم در هکتار  053/1128و  980/785 ،367/1345

، 125/0که کارآیی مصرف آب برای این سه رقم به ترتیب 
دست آمد. برتری کیلوگرم بر مترمکعب به 105/0و  073/0

% نیاز آبی در رقم کنجد محلی بهبهان نسبت 100تیمار آبیاری 
ناشی از ، 13و  10% نیاز آبی مطابق جداول شماره 125به تیمار 

رغم آب در این تیمار است زیرا علی کارآیی بیشتر مصرف
% نیاز آبی نسبت به تیمار برتر 125عملکرد تولید بیشتر تیمار 

% نیاز 100% نسبت به تیمار 125)البته این افزایش تولید تیمار 
% نیاز آبی، به عنوان برتر 100دار نیست(، تیمار آبی معنی
  گردد.معرفی می

 

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

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

تعداد کپسول 

 در بوته

 وزن هزار دانه

 )گرم(

عملکرد دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد روغن

)%( 

 روغن دانهعملکرد 

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 مصرف آب کارآیی

 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 n.s042/0 n.s 133/0 n.s 586/156 **569/384 * 881/45080 n.s00/0 1 سال

 n.s 510/1 n.s 034/0 n.s 174/7228 ** 195/279 n.s 923/26552 n.s 00/0 3 تکرار

 003/0** 898/425866 ** 446/216 ** 478/982053** 946/4** 775/8423** 3 آبیاری

 n.s005/0 n.s 044/0 n.s 01/0 n.s 987/17 n.s 387/3031 n.s 00/0 3 سال* آبیاری

 n.s 00/0 721/8674 338/30 192/14196 052/0 596/6 18 خطا

 n.s 739/29 ** 794/382200 **013/0 416/1158782** 456/1** 423/1550** 1 رقم

 n.s013/0 n.s034/0 n.s 004/0 n.s 939/80 *177/8907 n.s00/0 1 سال* رقم

 n.s 929/9 ** 084/24449 **00/0 056/55039 ** 099/0** 235/56** 3 آبیاری*رقم

 n.s006/0 n.s 052/0 n.s 04/0 n.s 305/19 n.s 203/500 n.s 00/0 3 سال*آبیاری * رقم

 00/0 908/2343 147/28 761/5546 022/0 276/3 24 خطا

 58/8 64/9 87/9 09/8 27/8 94/1  ضریب تغییرات

 وجود ندارد داری یمعناختالف  ns :      %5دار در سطح  یمعناختالف  %       *:1دار در سطح  یمعناختالف  **:

 
 مصرف آب در فاکتور اصلی کارآيیمقايسه ميانگين عملکرد دانه، اجزای آن، درصد و عملکرد روغن دانه و  -6جدول 

 تیمار
تعداد کپسول 

 در بوته

 وزن هزار دانه

 )گرم(

عملکرد دانه )کیلوگرم 

 در هکتار(

 درصد روغن

)%( 

 عملکرد روغن دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 مصرف آب کارآیی

 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 a8/110 a194/2 a 1105 a17/57 a9/633 c 082/0 % نیاز آبی125

 a5/110 a176/2 a 1097 a51/55 a5/609 b 102/0 % نیاز آبی100

 b4/85 b641/1 b 872 ab12/53 b4/465 ab 108/0 % نیاز آبی75

 c2/66 c089/1 c5/610 b18/49 c3/300 a 113/0 % نیاز آبی50
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 مصرف آب در فاکتور فرعی کارآيیمقايسه ميانگين عملکرد دانه، اجزای آن، درصد و عملکرد روغن دانه و  - 7جدول 

 تیمار
در تعداد کپسول 

 بوته

وزن هزار 

 دانه)گرم(

عملکرد دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 روغن درصد

)%( 

 عملکرد روغن دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 مصرف آب کارآیی

 )کیلوگرم بر مترمکعب(

 a 2/100 a 007/2 a 1121 a 88/54 a 2/623 a 123/0 رقم محلی

 c 43/84  c517/1 c 6/685 a 70/53 c 4/371 c 077/0 رقم سینتتیک

 b 11/95  b801/1 b 3/957 a 65/52 b 2/512 b 104/0 رقم یلووایت

 
 اثرات متقابل آبياری و رقم -مصرف آب  يیکارآمقايسه ميانگين عملکرد دانه، اجزای آن، درصد و عملکرد روغن دانه و  - 8جدول 

تعداد کپسول در  اثر متقابل تیمارها

 بوته

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 درصد روغن

)%( 

عملکرد روغن دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 مصرف آب ییکارآ

 رقم نیاز آبی )کیلوگرم بر مترمکعب(

50 ،%M g 48/72 d265/1 ef 4/705 bc 77/49 d 1/350 a 131/0 

50 ،%S i 52/60 e006/1 g 3/533 bc 47/50 f 8/269 b 099/0 

50 ،%Y h 5/65 e 998/0 g 7/592 c 30/47 ef 281 b 110/0 

75 ،%M d 3/91 b 952/1 b 1090 abc 27/54 b 6/590 a 135/0 

75 ،%S f 33/79 d387/1 fg 5/620 abc 25/53 de 9/334 cd 077/0 

75 ،%Y e55/85 c 582/1 c 8/905 bc 85/51 c 6/470 b 112/0 

100 ،%M a 4/118 a 408/2 a 1345 ab 07/56 a 6/754 a 125/0 

100 ،%S C72/98 b82/1 de 787 abc 23/54 c 9/424 d 730/0 

100 ،%Y b 6/114 a3/2 b 1159 ab 23/56 b 649 b 108/0 

125 ،%M a 6/118 a 404/2 a 1342 a 42/59 a 5/797 b 010/0 

125 ،%S c15/99 b 854/1 d 6/801 ab 85/56 c 8/455 e 060/0 

125 ،%Y b 8/114 a324/2 b 1172 ab 23/55 b 4/648 c 087/0 

125% % نیاز آبی  125 =            100% % نیاز آبی 100   =              75% % نیاز آبی %75               50  = % نیاز آبی50 =  

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

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

 تیمار
 آب مصرفی

 )مترمکعب در هکتار(

عملکرد دانه )کیلوگرم در 

 هکتار(

مصرف آب )کیلوگرم  ییکارآ

 بر مترمکعب(

 131/0 477/705 352/5389 % نیاز آبی رقم محلی50

 135/0 920/1089 028/8084 نیاز آبی رقم محلی 75%

 125/0 367/1345 700/10778 نیاز آبی رقم محلی 100%

 100/0 667/1341 380/13473 نیاز آبی رقم محلی 125%

 099/0 330/532 352/5389 نیاز آبی رقم سینتتیک 50%

 077/0 477/619 028/8084 نیاز آبی رقم سینتتیک 75%

 073/0 980/785 700/10778 سینتتیک نیاز آبی رقم 100%

 059/0 577/800 38/13473 نیاز آبی رقم سینتتیک 125%

 104/0 183/561 352/5389 % نیاز آبی رقم یلووایت50

 108/0 753/874 028/8084 نیاز آبی رقم یلووایت 75%

 105/0 053/1128 700/10778 نیاز آبی رقم یلووایت 100%

 085/0 600/1140 380/13473 یلووایتنیاز آبی رقم  125%

 

 ی کلیريگ جهينت

مصرف آب نشان داد که  ییکارآمقایسه میانگین عملکرد دانه، 

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

% نیاز آبی در رقم 100دانه جهت توصیه به کشاورز تیمار آبیاری 

 باشد.بهبهان می کنجد محلی

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

 100 و 125شویم که تیمارهای آبیاری  یمجداول فوق متوجه 

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

دهند که با توجه به مصرف % نشان می50% و 75تیمارهای 

-% این تیمار به عنوان برتر معرفی می100ی کمتر آب در نیاز آب
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گردد. در مورد اجزای عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد کپسول در 

% نیاز آبی تیمارهای برتر بودند که 100% و 125 بوته تیمارهای

% نیاز آبی این تیمار 100با توجه به مصرف کمتر آب در تیمار 

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

% نیاز آبی برتر بود. از 100تیمار نیز ثبت گردید و به دلیل فوق، 

% 50نظر کارآیی مصرف آب به دلیل مصرف کمتر آب در تیمار 

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

اصلی مورد مطالعه از جمله عملکرد، اجزای عملکرد و  صفات

% نیاز آبی، این تیمار نسبت به 50در تیمار عملکرد روغن کنجد 

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

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

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

داشت و تیمارهای یلووایت و  داری نسبت دو رقم دیگر یمعن

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

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

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

درصد نیاز آبی در رقم  100و  125دانه برتری با تیمارهای 

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

 % نیاز آبی در رقم کنجد محلی بود.50آبیاری 

با توجه به تمامی توضیحات مبسوط فوق تیمار آبیاری 

% نیاز آبی و رقم کنجد محلی به عنوان تیمارهای برتر اعالم 100

 گردد.می
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