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اي نواري بر عملکرد، اجزاي عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد روغن این آزمایش به منظور بررسی تأثیر میزان آب در روش آبیاري قطره

آزمایش به . ي بهبهان اجرا گردیددر ایستگاه تحقیقات کشاورز 1389-90و 1388-89دانه و کارآیی مصرف آب دانه در دو سال زراعی 

اي اصلی شامل مقدار آب در آبیاري قطره  متغیر. تکرار اجرا شد 4هاي کامل تصادفی، با بار خرد شده در قالب بلوك  هاي یک صورت کرت

نتایج . بود  RGS003و رقم  Hyola 401رقم هیبرید دو فرعی شامل  متغیرنیازآبی و % 125و % 100، %75، %50نواري در چهار سطح

ها از نظر عملکرد  تفاوت بین رقم. دار بودمعنی% 1کارآیی مصرف آب دانه، در سطح داد اثر آبیاري روي عملکرد دانه و اجزاي آن و  نشان

. بود از رقم دیگر برتر Hyola 401دار بوده و رقم  معنی% 1در سطح دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول و کارآیی مصرف آب دانه 

دست آمد، اما تیمار نیاز آبی به% 100و% 125کیلوگرم در هکتار به ترتیب از تیمارهاي  3053و  3161باالترین عملکرد دانه به میزان 

) نیاز آبی% 100با  Hyola 401رقم (کارآیی مصرف آب در تیمار برتر . باشدنیاز آبی گیاه کلزا با توجه به مصرف آب کمتر، برتر می% 100

  . مترمکعب بود کیلوگرم بر 81/0بر برا

  
نیازآبی، عملکرد روغن، کارآیی مصرف آب دانه :یـديلهاي که  واژ

                                                
   و خاك گروه آبیاري و زهکشی دانشکده آب دانشگاه زابل :آدرس نویسنده مسئول-  ١
  1393اردیبهشت : و پذیرش 1392خرداد : دریافت  
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  مقدمه
ترین گیاهان روغنی است که کلزا یکی از مهم          

هستند و درصد روغن  40هاي آن حاوي بیش از دانه
احمدي و (کنجاله آن در همین حدود پروتئین دارد

عملکرد دانه و روغن کلزا تحت تاثیر . )1377جاویدفر، 
وراثتی گیاه، عوامل زراعی و محیطی  خصوصیات

بنابراین انتخاب رقم ). 1374راد و احمدي، شیرانی(است
مناسب در هر منطقه، نقش مهمی در موفقیت زراعت کلزا 

ي کلزا در استان ارقام مورد استفاده. ایفا می نماید
و ) وارداتی( Hyola 401خوزستان عمدتاً کلزا هیبرید 

 Hyola308هاي آبی و هیبرید  براي کشت RGS003رقم 
   ).1386آبساالن و همکاران، (باشد  براي مناطق دیم می

، مجموع 1390سال  يکشاورز آمارنامه اساس بر            
 خوزستان استان ران،یا در کلزا، یآب و میدکشت  ریز سطح

 5/235 و 3742، 117323 بیترتبه بهبهان شهرستان و
تن  4/355 و 4394، 200452 بیترتبه زین دیتولو  هکتار

و  4/1420، 7/1928 بیترتبه آبی کلزاعملکرد . بود
 بیترتبه دیم کلزاعملکرد  ودر هکتار  لوگرمیک4/1420

در هکتار  لوگرمیک 110و  8/958، 4/1483 ریمقاد
 ايقطره ياریآب ستمیسدر  ).1390آمارنامه کشاورزي، (بود

) Tape Drip Irrigation System(دارروزنه هايبا لوله
 ،استهم مشهور » اي نواري ي قطرهآبیار« يبه سامانهکه 

داشته و حتی کارآیی ها با فشار بسیار پایین نیز  روزنه
از خود عبود  اتوانند بدون نیاز به پمپ، آب ر می

چون دور آبیاري در این سیستم کوتاه است، لذا .دهند
پذیر  ها امکانهاي شور نیز در آناستفاده از آب

قابل ارتقاء % 95راندمان آبیاري در این روش تا .باشد می
  ).1385طرفی و همکاران، (است

مرکز تحقیقات کشاورزي و در تحقیقی که در            
ر روي چند نوع کلزا انجام شد، ب منابع طبیعی همدان

 50مشخص گردید که درصورت انجام آبیاري پس از هر 
داراي  SLM 046، رقم Aکالستشت میلیمتر تبخیر از 

  ترین عملکرد را به  پایین Licordباالترین عملکرد و رقم 
  

  
فیروزآبادي، سیدان و قدمی(خود اختصاص داده است

دیگري رقم  همچنین بر اساس نتایج آزمایش. )1374
okapi  درصد  10در زمانی که آخرین آبیاري پس از

هاي ساقه اصلی گیاه انجام شد، باالترین رسیدگی غالف
در زمانی که آخرین آبیاري در  SLM046عملکرد و رقم 

هاي ساقه صورت درصد رسیدگی غالف 20مرحله 
ترین عملکرد را به خود اختصاص  گرفت، پایین

  ).Gary, et al. 2001(داد
در ایستگاه تحقیقات کشاورزي شاوور  محققین            

ترین دور آبیاري زراعت  واقع در استان خوزستان مناسب
-میلی 75کلزا در نیمه جنوبی استان خوزستان را پس از 

و عمق متوسط  Aکالس تشت متر تبخیر تجمعی از 
این میزان آب، . متر تعیین کردندمیلی 60آبیاري را حدود 

چهار نوبت آبیاري از زمان کاشت در آبان ماه تا  معادل
ي دوم اسفند ي اول اسفند و دو نوبت دیگر در نیمهنیمه

  .باشد ي اول فروردین میماه و نیمه
این پژوهش نشان داد، آب مــورد نیاز براي             
تا  350تن در هکتار، حداقل  2تا  5/1 عملکرد حصــول

در  ).1385شه وهمکاران، گو(باشدمتر میمیلی 400
در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  تحقیقی دیگر
کلزا در آبیاري آبیاري که میزان آب  داده شدهمدان نشان 

درصد  42اي نواري نسبت به آبیاري نشتی به میزان قطره
که مقدار عملکرد هر دو روش   کاهش یافت، درحالی

مصرف آیی کاردر این تحقیق، متوسط . یکسان بود
روش براي کلزا در ) Water Use Efficiency(آب

کیلو گرم  63/0و  09/1 ترتیبنشتی به واي  آبیاري قطـره
-فاصله قطرهدر طرح مذکور، . دست آمـدبهبر متر مکعب 

متر وآبدهی سانتی 20 ها بر روي لوله) ها روزنه( چکانها
 در هر یک متر طولی لوله لیتر در ساعت چهارها آن
  ).1385فیروزآبادي، قدمی(دبو

توان در مناطق خشک کشت  ا میگیاه کلزا ر           
ه گردیدمتر گزارش میلی 350تا  300نیاز آبی این گیاه .کرد

در  1997و  1996هاي سالطی آزمایشی که در . است
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مناطق جنوبی آمریکا انجام شد، استفاده از سیستم آبیاري 
وي نیترات خاك و اي نواري جهت کنترل شستشقطره

 .Nielson, et al(استفاده بهینه از آب پیشنهاد گردید

آب مصرفی کلزا در شرایط آب و هوایی جنوب . )1997
 214استرالیا در خاك سطحی با بافت درشت آهکی، بین 

محققین دیگري . )Hall, 1999(باشد متر میمیلی 228تا 
 490ترتیب آب مصرفی کلزا را به در منطقه آلبرتاي کانادا، 

و ) Hohm, 2000(متر گزارش کردندمیلی 430و 
)Thomas, 2002( .  

در کالیفرنیاي  گريدیبراساس نتایج تحقیقات            
تبخیر از تشت، نسبت % 125آمریکا، با افزایش آبیاري تا 

سطح برگ به ساقه و تولید ماده خشک در کلزا افزایش 
هوایی، در سطوح هاي کند و بیشترین وزن اندام پیدا می

تشت حاصل تبخیر از % 125تا % 100آبیاري 
همچنین در این پژوهش افزایش قطر ریشه با .گردید

 ,Gary(داري نشان نداد افزایش میزان آبیاري تغییرات معنی

et al. 2001( . تا  380جهت کشت کلزا در دشت کانادا به
همچنین در حداکثر . باشدمتر آب نیاز مــیمیلــی 400

متر آب مصرف میلی 6/7از آبی، گیاه کلزا روزانه نی
  .)Bauder, 2003(نماید می

هدف از اجراي این تحقیق بررسی عملکرد سامانه           
در کشت کلزا،  اي نواريقطرههاي  اي با لوله آبیاري قطره

کارآیی ترین تیمار آبیاري و رقم کلزا از نظر  تعیین مناسب
دانه  عملکرد دانه و روغن درصد روغن،، دانه مصرف آب

  .است
 

  ها مواد و روش
به منظور بررسی تأثیر مقدار آب در آبیاري 

بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد، درصد  اي نواريقطره
و ، کارآیی مصرف آب دانه روغن، عملکرد روغن دانه

زا از نظر رقم کل ترین تیمار آبیاري در دو تعیین مناسب
هاي یک بار ، آزمایشی به صورت کرتیی مصرف آبآکار

 چهارهاي کامل تصادفــی، با بلوكخرد شــده در قالب 
در  1389-90و  1388- 89تکرار در دو سال زراعی 

این . اجرا شد ایستگاه تحقیقات کشاورزي بهــبهان
: 36شرقی و  50ْ: 14یـطول جغرافیایباایستگاه تحقیقاتی 

محل . در شمال شهر بهبهان واقع استشمالی  عرض 30ْ
اقلیم نیمه خشک، ارتفاع آن از سطح دریا  آزمایش داراي

میلیمتر  349متر و متوسط بارندگی ساالنه  345
 نوارياي فاکتـور اصلــی مقدار آب در آبیاري قطره.است

نیاز  %125و % 100، %75، %50ح بر اساس در چهار سط
ر دو سطح، شامل هیبرید و فاکتور فرعی رقم د آبی

Hyola 401  و رقمRGS003  )رقم آزاد گرده افشان (
 بیو ضر% 95 شده ینیبشیپ یفصل ياریآب راندمان .بود

  زمستان، و زییپا توجه قابل يهایبارندگ لیبه دل ییآبشو
  .شد گرفته نظر درپنج درصد 
در طول فصل زراعی صفاتی مانند تعداد دانه  

 ،دانه، عملکرد دانه، درصد روغن در کپسول، وزن هزار
 يریگاندازه دانه و کارآیی مصرف آبعملکرد روغن دانه 

در پایان اجراي آزمایش، تجزیه واریانس . شدمحاسبه  ای
بار خرد هاي یکساده بـر اساس مــوازین طـــرح کرت

ها میانگین سهیمقا. شده براي صفات مزبور انجام گردید
اي دانکن انجام و در پایان دامنه با استفاده از آزمون چند

مصرف آب، عملکرد کارآیی ترین تیمار از نظر مناسب
دانه، درصد و عملکرد روغن دانه تعیین و توصیه 

انجام  MSTATCافزار تجزیه آماري توسط نرم.گردید
 .شد

ورزي  ، ابتدا عملیات خاكشیآزمابراي اجراي 
گاه آن ، انجام شده و)شامل شخم، دیسک و ماله(الزم 

اقدام به کودپاشی » تجزیه خاك«براساس نتایج آزمایشات 
لیتر در  5/2کش ترفالن به میزان  و پخش یکنواخت علف

-کش بهسپس کود و علف. هکتار در سطح مزرعه شد

  .گردیدوسیله دیسک سبک با خاك مخلوط 
کودهاي فسفره و پتاسه بر اساس نتایج آزمون  

کیلوگرم در هکتار پتاس  100مقدار به  خاك قبل از کاشت
کیلوگرم فسفر از منبع  70از منبع سولفات پتاسیم و 

به میزان  نیتروژنه کود.به خاك داده شدسوپرفسفات تریپل 
در سه نوبت  اوره منبع ازکیلوگرم نیتروژن خالص  180
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آبان ماه و سال دوم  20سال اول (سوم در زمان کاشتیک
سال ( ع ساقه رفتنام شروسوم در هنگ، یک)آبان ماه 22

هنگام  سوم درو یک) ماهدي 24و سال دوم  ماهدي 20اول 
بهمن و سال دوم  18سال اول (هاي گلغنچهظهور اولین 

نتایج برخی از خصوصیات . مصرف گردید) بهمن ماه 23
فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش در 

  .درج شده است )1(جدول

 )ایستگاه بهبهان(خاك محل اجراي آزمایش ت فیزیکی و شیمیاییبرخی از خصوصیا نتایج -1جدول
عمق 
 خاك

(cm) 

قابلیت هدایت 
الکتریکی 
(ds/m) 

PH  فسفر
(mg/kg) 

 پتاس
(mg/kg) 

درصدکربن 
 آلی

چگالی 
مخصوص 
ظاهري 

(gr/cm3) 

رطوبت ظرفیت 
)درصد وزنی(زراعی   

 نقطه پژمردگیرطوبت 
)درصد وزنی(  

 بافت
 خاك

30-0  1/3  2/7  2/9  250 64/0  57/1  24 3/13 کلی لوم سیلتی   
60-30  - - - - - 60/1  22 8/12 کلی لوم سیلتی   

  
 کرت فرعی 32و کرت اصلی 16در این پژوهش

هاي طول ردیف. درنظر گرفته شد  براي انجام آزمایش
-متر و روي هر پشته دو ردیف کشت انجام 30کشت 

ردیف کاشت به  چهارداراي  فرعیهر کرت . گردید
کیلوگرم در شش متر و میزان بذر مصرفی سانتی 30له فاص

طرز قرار . بوددر متر مربع  بوته 100 ،و تراکم بوتههکتار 
هاي    گرفتن تیمارها به صورت تصادفی مشخص و لوله

-به .قرار گرفتدار آبیاري در بین دو ردیف کشت  روزنه

فاصله  .استفاده شد براي هر پشته یک لولهکه طوري
 ششهاي اصلی به اندازه متر، فاصله کرتچهار تکرارها 

هاي فرعی به اندازه و فاصله کرت) متر 6/3(پشته نکاشت
  .بود) متر 2/1(دو پشته نکاشت

در هر کرت فرعی دو ردیف کناري و همچنین  
متر از ابتدا و انتهاي دو ردیف وسط به عنوان  دومجموعاً 

هر کرت  ها در برداشت نمونهحاشیه در نظر گرفته شد و 
تاریخ کاشت هر دو  .فرعی از دو ردیف میانی انجام گردید

-آبان هشتو  پنجرقم کلزا در سال اول و دوم به ترتیب 

اول  هايسالدر  Hyola 401برید ـهیتاریخ برداشت  ،ماه
 فرورودین و تاریخ برداشت رقم  31و  30و دوم به ترتیب 

 

  
RGS003 و دوم  اول ،هاي اول و دوم به ترتیبدر سال

رسیدن به مراحل فنولوژیکی مطابق . اردیبهشت ماه بود
بعد از  يروزهاي سپري شده دبر اساس تعدا ،)2(جدول 

اي هاي قطرهلوله براي انجام آبیاري از. باشدکاشت بذر می
ي متر با محدودهسانتی 20هاي چکانبا فاصله قطره نواري

مم فشار ماگزیو لیتر در ساعت  7/2ا ت 38/1آبدهی از 
هاي لوله(استفاده شدمگاپاسکال  2/0تحملی 

sunstream(. هاي به مشخصات خاص لوله مطابق-

، نسبت به طراحی )هافاصله و آبدهی روزنه(کاررفته
هاي اصلی، دبی و فشار مورد نیاز طرح و تهیه لوازم و  لوله

  .تجهیزات مورد نیاز اقدام گردید
ه هواشناسی ادار بر اساس اطالعات آبی گیاهنیاز

ینوپتیک است و مدل شهرستان بهبهان که یک ایستگاه س
ضریب گیاهی بر . مانتیت فائو محاسبه شد پیشنهادي پنمن
در نظر گرفته شده و بر ) فائو 56نشریه (اساس پیشنهاد

اساس معادالت پیشنهادي این نشریه با توجه به 
براي ) سرعت باد و رطوبت نسبی(پارامترهاي هواشناسی

گیاه در مراحل مختلف رشد،  با توجه به ارتفاع ن وبهبها
  ).2(جدول  گردید اصالح

  مقادیر ضریب گیاهی استفاده شده پس از اعمال اصالحات - 2جدول 
28/0  43/0  6/0  8/0  1  83/0  6/0  3/0  2/0  KC 
  کاشت زمان از روز تعداد  8  10  18  24  50  24  18  16  6

مرحله 
رسیدگی

مرحله   
رسیدگی

مرحله   
رسیدگ

ش کامل  ی
پوش

ش کامل  
پوش

رشد سریع  
رشد سریع  
رشد سریع  
مرحله جوانه   

زنی
  

  اهیگ برداشت تا رشد مراحل

شده بر اساس اعمال تناسب آن با مقدار آب آبیاري براي پایش کردن وضعیت رطوبتی خاك و 



  333  /1393/  2شماره /  28جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

  

ي رطوبتی خاك قبل سطوح مختلف آبیاري، میزان تخلیه
-در هر سال اندازه هااز آبیاري براي تعــدادي از آبیاري

 30و  30تا  0ت وزنــی خاك در دو الیه رطوب. گیري شد
قبل  .گیري گردیدمتري از سطح خاك اندازهسانتـی 60تا 

برداري  رطوبت خاك مزرعه، با نمونه نیز از هر آبیاري
براي اعمال . گیري شد اندازه خاك و به روش وزنی
اده از ارقام با استف پیش از کاشت تیمارهاي مختلف آبیاري
تعرق  -اي از میزان متوسط تبخیر سري زمانی، برآورد اولیه
و روزه   ده  صورت روزانه،هب( پتانسیل و نیاز آبی گیاه

 تشتو  فائو یثمانت پنمن يهو با استفاده از معادل) ماهانه
براي مدیریت دقیق آبیاري  .)3(جدول  دست آمدهتبخیر ب

 يهاز آمار روزان ول، با استفادهــپس از کشت محص
صورت هعرق گیاه بت -ی بهبهان، تبخیرـگاه هواشناسـایست

 ،صورت روزانههب و با پایش اطالعاتشد روزانه محاسبه 
دور آبیاري دو  .)3(جدول گردیدزمان شروع آبیاري تعیین

میزان آب مصرفی محاسبه و اعمال شده . روز تعریف شد
ان داده شده نش) 4(در جدولدو سال انجام آزماش در 

   .است
  

  برخی از پارامترهاي هواشناسی براي محاسبه تبخیر تعرق کلزا در بهبهان - 3جدول 
تعرق  _تبخیر

 استاندارد
(mm/day)  

سرعت باد در 
  متري2ارتفاع 

)ms-1(  

ثابت 
 سایکرومتري

)Kpa °C-1(  

شیب منحنی 
 فشار بخار اشباع
(Kpa°C-1)  

 باعفشار بخار اش
)kPa(  

 فشار بخار واقعی
)kPa(  

 خاك 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  

  
  مقدار آب محاسبه شده و اعمال شده در دو سال انجام آزمایش – 4جدول 

) محاسبه شده(آب مصرفی  تیمار  
)مترمکعب در هکتار(   

) اعمال شده(مصرفی  آب  
)مترمکعب در هکتار(   

نیاز آبی هیبرید هایوال % 50  6/1959  5/2057  
نیاز آبی هیبرید هایوال %  75  3/2939  3/3086  
نیاز آبی هیبرید هایوال %  100  3/3919  8/4115  
نیاز آبی هیبرید هایوال %  125  3/4898  8/5143  
اس نیاز آبی رقم آرجی%  50  6/1959  5/2057  
اس نیاز آبی رقم آرجی%  75  3/2939  3/3086  
اس نیاز آبی رقم آرجی%  100  3/3919  8/4115  
اس نیاز آبی رقم آرجی%  125  3/4898  8/5143  

  
  نتایج و بحث

  تعداد دانه در کپسول 
، اثرات از نظر شاخص تعداد دانه در کپسول

-معنی یک درصدها در سطح ر متقابل آن، رقم و اثآبیاري

بیشترین تعداد دانه در کپسول مربوط ). 5(جدول  دار بود
نیاز آبی بودند که به ترتیب با % 100و % 125به تیمارهاي 

 جاي گرفتند aدانه مشترکاً در گروه  4/30و  9/30مقادیر 
بیشترین تعداد دانه درکپسول در هیبرید ). 6(جدول 

Hyola 401 داري دانه برتري معنی 8/27ه با تعداد بود ک
  ).7(جدول  دادنشان RGS003نسبت به رقم 

  

  وزن هزار دانه
، آبیارياز نظر شاخص وزن هزار دانه، اثرات 

 گردیددار معنی یک درصدها در سطحرقم و اثر متقابل آن
نیازآبی % 125باالترین وزن هزار دانه در تیمار  ).5(جدول 

ي تیمارها داشت و داري نسبت به بقیهبود که برتري معنی
جدول  گرفتقرار   aگرم در کالس 7/3به تنهایی با وزن 

داري برتري معنی Hyola 401دانه هیبرید  وزن هزار). 6(
که هیبرید نشان داد به طوري RGS003به رقم  تنسب

Hyola 401  گرم به تنهایی در کالس  5/3با وزنa  جاي
  ).7(جدول  گرفت
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  عملکرد دانه
، رقم آبیاري از نظر شاخص عملکرد دانه، اثرات

 دار شدمعنی یک درصد ها در سطح و اثر متقابل آن
و % 125باالترین عملکرد دانه به تیمارهاي ). 5(جدول 

میانگین  نیازآبی تعلق گرفت که به ترتیب با مقادیر% 100
کیلوگرم در هکتار مشترکاً در  3053و  3161 عملکرد

با توجه به مصرف کمتر آب در تیمار . ندقرارگرفت a گروه
تیمارهاي . بودنیاز آبی گیاه کلزا، این تیمار برتر % 100

نیازآبی بودند که به ترتیب با میانگین % 50و % 75بعدي 
-کیلوگرم در هکتار در گروه 2555و  2837عملکردهاي 

با  Hyola 401هیبرید ). 6(جدول گرفتقرار  cو  bهاي 
وگرم در هکتار و قرار ـکیل 2968ن عملکرد دانه میانگی

داري نسبت به رقم برتري معنی aگرفتن در کالس 
RGS003 7(جدول  داشت.(  

  
  درصد و عملکرد روغن دانه

از نظر شاخص درصد و عملکرد روغن، اثر 
رقم بر درصد روغن  آبیاري، رقم و اثر متقابل آبیاري و

تیمار آبیاري از  چهارهر ). 5(جدول  دار نگردیددانه معنی
 گرفتندجاي  aنظر درصد روغن دانه مشترکاً در گروه 

بر  RGS003و رقم  Hyola 401هیبرید ). 6( جدول
 قرار گرفتند aحسب درصد روغن دانه مشترکاً در کالس 

  ).7(جدول 
اثر تیمارهاي آبیاري بر عملکرد روغن دانه در 

پنج  دار شد ولی اثر رقم در سطحمعنی یک درصدسطح 
از نظر عملکرد روغن دانه، برتري . دار گردیدمعنیدرصد 

نیازآبی بود که مشترکاً در % 100و % 125از آن تیمارهاي 
جاي گرفت ولی با توجه به مصرف کمتر آب در  aکالس 
نیاز آبی، این تیمار با عملکرد روغن دانه به % 100تیمار 

جدول  استکیلوگرم در هکتار، تیمار برتر  1171مـیزان 
با میزان عملکرد روغن دانه  Hyola 401هیبرید  ).6(
داري نسبت به کیلوگرم در هکتار برتري معنی 9/1203

   ).7(جدول  داشت RGS003رقم 
  

  دانه یی مصرف آبآکار
، اثرات دانه مصرف آبکارآیی از نظر شاخص 

ها در و اثر متقابل آن یک درصد آبیاري و رقم در سطح
باالترین  ).5(ول جد دار گردیدمعنی پنج درصدسطح 

نیاز آبی تعلق گرفت که % 50مصرف آب به تیمار کارآیی 
 aکیلوگرم بر مترمکعب به تنهایی در گروه  3/1با مقدار 

و % 100، %75تیمارهاي بعدي به ترتیب . جاي گرفت
نیازآبی بودند که به ترتیب با میانگین کارایی % 125

مکعب  متر گرم برکیلو 65/0و  78/0، 96/0مصرف آب  
  ).6(جدول  گرفتقرار  dو  b ،cهاي به ترتیب در گروه

مصرف کارآیی با میانگین  Hyola 401هیبرید  
مکعب و قرار گرفتن در کالس  متر کیلوگرم بر 94/0آب 

a داري نسبت به رقم برتري معنیRGS003 داشت 
در اثر متقابل آبیاري و رقم، برتري با ). 7(جدول 

و  Hyola 401نیاز آبی در هیبرید % 50یاري تیمارهاي آب
 23/1 مصرف آبکارآیی بود که با مقادیر  RGS003رقم 

قرار  aمکعب مشترکاً درکالس  متر کیلوگرم بر 31/1و 
نیاز آبی در % 100با توجه به برتري تیمار آبیاري  .گرفتند

مصرف کارآیی از نظر عملکرد دانه،  Hyola 401هیبرید 
 بودمکعب  متر کیلوگرم بر 81/0برابر  آب در این تیمار

 ).8(جدول

، مقدار آب مصرفی در تیمار )8(مطابق جدول 
نیازآبی، در دوسال انجام آزمایش به طور  % 50آبیاري 
میانگین عملکرد . بودمترمکعب در هکتار  6/1956 متوسط

 Hyolaتولید کلزا در دو سال انجام آزمایش براي هیبرید 

 2567و  2543ترتیب برابر  به RGS003و رقم  401
مصرف آب کارآیی  حداکثرکیلوگرم در هکتار بود که 

کیلوگرم بر  31/1و  30/1براي این دو رقم به ترتیب 
  .مترمکعب شد

به همین ترتیب میانگین مقدار آب مصرفی در 
نیازآبی، برابر  %100جام آزمایش در تیمار آبیاري دو سال ان

میانگین عملکرد . شدبامترمکعب در هکتار می 1/3919
 Hyolaتولید کلزا در دو سال انجام آزمایش براي هیبرید 

نیاز آبی به % 100در تیمار آبیاري  RGS003و رقم  401
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کیلوگرم در هکتار بود که  2944و  3161ترتیب برابر 
 81/0براي این دو رقم به ترتیب دانه مصرف آب کارآیی 

یمار آبیاري برتري ت. کیلوگرم بر مترمکعب شد 75/0و 
نسبت به تیمار  Hyola 401نیاز آبی در هیبرید % 100
یی بیشتر آ، ناشی از کار)8( نیاز آبی مطابق جدول% 125

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

ه تولید کمتري ک نیاز آبی حتـی با عملکرد% 100ار تیم
جدول  گرددبرتر معرفی می دار نشده، به عنوانالبته معنی

)8.(  
  

  گیري نتیجه
در صـورتی   دهـد نشان می )8( جدول اطالعات

 منـابع آبـی   ، آب ويکشاورزکه عامل محدود کننده براي 
-و اراضـی قابـل بهـره   باشد ولی از نظر زمین کشـاورزي  

ب زارع بـا انتخـا   ،محدودیتی وجود نداشته باشدبرداري، 
تواند با دو می  Hyola 401هیبرید  در نیاز آبی% 50تیمار 

متر  5/1959برابر نمودن سطح زیر کشت و مصرف مقدار 
یـا  کیلوگرم دانـه   5088محصولی معادل  مکعب در هکتار،

  مقایسه این میزان  .برداشت نماید ،کیلوگرم روغن  2170
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در تیمـار  کلـزا   يدانههکتار  کیلوگرم در 3161محصول با 
تولید  ارتقايعمالً ، Hyola 401نیاز آبی در هیبرید % 100

 بـه را در اراضی زراعی تحت تصرف و تملکش کشاورز، 
 یطولـی در شـرا  . گرددمیموجب  ،برابرآب ازاي مصرف 

هـر دو حـاکم    که معموالً محدودیت آب و زمـین  دیگري
 Hyolaدر هیبرید نیاز آبی % 100است برتري از آن تیمار 

مقدار آب کمتر نسبت به تیمار مصرف با  هک باشدمی 401
به خود  يي بیشترنیاز آبی کارآیی مصرف آب دانه% 125

  .ه استاختصاص داد
دانه به ) جرم(کارآیی مصرف آب برابر وزن 

در این  .باشدمی )kg/m3(حجم مقدار آب مصرفی 
، براي دانه کلزا محاسبه شده مصرف آبتحقیق، کارآیی 

  .نه براي روغن کلزا است
  

  سپاسگزاري 
از محققین محترم ایستگاه تحقیقات کشـاورزي  
ــایی وکلیــه پرســنل   بهبهــان خصوصــاً آقــاي مهنــدس دان
زحمتکش آن ایستگاه کـه در تمـام مراحـل اجـراي ایـن      
تحقیق ما را یاري نمودند کمال تشکر و سپاسـگزاري بـه   

ــی ــل مـــــــــــــ ــدعمـــــــــــــ .آیـــــــــــــ
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  جدول 5 - میانگین مربعات و سطح معنی دار بودن عملکرد دانه، اجزاي آن، درصد و عملکرد روغن و کارآیی مصرف آب دانه

  درجه  منابع تغییرات
  آزادي

دوره  طول
  گلدهی

 )روز(

روز تا 
  رسیدگی

 )روز(

  ساقه ارتفاع
 )مترسانتی(

  کپسول تعداد
 بوته در

  دانه تعداد
 کپسول در

  وزن هزار دانه
  )گرم(

  عملکرد دانه 
  )کیلوگرم در هکتار(

درصد 
  روغن

  عملکرد روغن دانه
 )کیلوگرم در هکتار(

  کارآیی
  دانه مصرف آب

  )کیلوگرم بر مترمکعب(
  n.s  02/0  **103  n.s 11/0  **722  n.s 6/5  n.s 002/0  **1111301  **1428  ** 2343666  **08/0  1  سال
 **  n.s31/0  n.s2/5  n.s0/6  n.s9/3  n.s1/6  n.s003/0  n.s3667  3  تکرار

5/230  ** 175555  n.s 001/0 

 n.s 9/22  ** 86421  **31/1  1142732**  1/1**  255**  918**  4024**  7/57 **  31/5*  3  آبیاري

 n.s 31/0  **4/63  n.s9/0  n.s1/35  **6/34  n.s 003/0  *85353  n.s 9/26  **90133  n.s 004/0  3  آبیاري* سال

  n.s 004/0  16233  3/18  27882  01/0  0/3  0/23  7/18  0/6  06/1  18  خطا
 n.s 153  *309875  **02/0  185431**  4/0**  0/17**  834**  1775**  285**  6/40**  1  رقم

 n.s 39/0  n.s9/1  n.s0/0  **179  n.s4/0  *03/0  n.s93986  n.s 4/33  n.s1121  *005/0  1  رقم* سال

 n.s 3/36  n.s 27812  *004/0  45925 **  05/0**  9/8**  100**  151**  3/22**  93/0*  3  رقم*آبیاري

 n.s5/1  n.s5/1  n.s3/10  *3/0  n.s 05/0  n.s15082  n.s 1/25  n.s31009  n.s 003/0  93/0*  3  رقم* آبیاري *سال

  001/0  40792  50  9614  004/0  7/1  12  3/5  2/3  25/0  24  خطا
  04/5  81/17  17/18  37/3  75/1  75/4  97/2  46/1  13/1  84/1    ضریب تغییرات

: ns           وجود دارد% 5اختالف معنی دار در سطح *  :  وجود دارد   % 1اختالف معنی دار در سطح **  :  د ندارد اختالف معنی داري  وجو.  
 

 جدول 6-  مقایسه میانگین عملکرد دانه و اجزاي آن، درصد و عملکرد روغن دانه و کارایی مصرف آب دانه و سایر صفات مهم تیمارهاي آبیاري

  آبیاريتیمار
طول دوره 

  گلدهی
  )روز(

روز            
  تا رسیدگی

ارتفاع ساقه 
  )مترسانتی(

تعداد کپسول در 
  بوته

تعداد دانه در 
  کپسول

وزن هزار 
  دانه

  )گرم(
عملکرد دانه 

  )کیلوگرم در هکتار(
  درصد
  روغن

  عملکرد روغن دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

  دانه یی مصرف آبآکار
  )کیلوگرم بر مترمکعب(

 a6/27  a160  a8/170  a124  a9/30  a7/3  a 3161  a9/37 a1210 d 65/0  نیاز آبی% 125
 b8/26  a159  a3/170  a121  a4/30  b6/3  a 3053  a1/38 a1171 c 78/0  نیاز آبی% 100
 b8/26  a159  b5/152  b113  b5/25  c4/3  b 2837  a1/39 ab1116 b 97/0  نیاز آبی% 75
 b3/26  b156  c8/137  c107  c6/22  d1/3  c2555  a5/40 b1040 a 30/1  نیاز آبی% 50

  .درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند پنجداري در سطح میانگین با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنی
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  و سایر صفات مهم ارقام مورد آزمایش دانه یی مصرف آبآاجزاي آن، درصد و عملکرد روغن دانه و کار و مقایسه میانگین عملکرد دانه - 7جدول 

  تیمار
طول دوره 

  هیگلد
  )روز(

روز            
  تا رسیدگی

ارتفاع ساقه 
  )مترسانتی(

تعداد کپسول در 
  بوته

تعداد دانه در 
  کپسول

وزن هزار 
  دانه

  )گرم(

عملکرد دانه 
کیلوگرم در (

  )هکتار

  درصد
  روغن
  

  عملکرد روغن دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

  دانه یی مصرف آبآکار
  )کیلوگرم بر مترمکعب(

Hyola 401 b 1/26  b156  a 163  a 120  a 8/27  a 5/3  a2968  a 4/40 a 1204 a 94/0 

RGS003 a 7/27  a 161  b152  b 113  b 8/26  b 4/3  b2835  a 4/37 b 1065 b 91/0 

  .دندارن دانکن آزمون اساس بر درصدپنج  سطح در يداریمعن اختالف ستون هر در مشابه حروف با نیانگیم
 

  
 سایر صفات مهم  و دانه یی مصرف آبآآن، درصد و عملکرد روغن دانه و کاراجزاي و  عملکرد دانهقابل آبیاري و رقم بر اثرات مت مقایسه میانگین - 8 جدول

  طول دوره گلدهی  تیمارها اثر متقابل
  )روز(

  روز    
  تا رسیدگی

ارتفاع ساقه 
  )مترسانتی(

تعداد کپسول 
  در بوته

تعداد دانه در 
  کپسول

وزن هزار 
  دانه

  )گرم(
  دانه عملکرد

  )کیلوگرم در هکتار(
  درصد
  روغن
  

عملکرد روغن 
کیلوگرم در (دانه 

  )هکتار

 کارآیی مصرف آب
  دانه

  )کیلوگرم بر مترمکعب(

 آب مصرفی
مترمکعب در (

)هکتار  رقم 
  آبیاري

 )درصد نیاز آبی(
H  50%  d 1/26  d 155  e 141  d 107  d 0/22  f1/3  e2567  a 2/42 ab 1085 a 23/1 1960 
H  75%  e 3/25  c 156  c 155  c 118  c 1/26  d 5/3  c 2922  a 5/42 a 1244 b 995/0 2939 
H  100%  d 9/25  c 158  a 178  b 125  a 5/31  b8/3  a 3161  a 9/37 ab 1206 d 81/0 3919 

H  125%  c 1/27  c 157  a 179  a 130  a 8/31  a 8/3  a 3247  a 1/39 a 1280 f 66/0  4899 
R 50% bc 8/27  c157  f135  d 107  d 1/23  f1/3  f2144  a 8/38 b 996 a  31/1 1960 
R  75%  bc 4/27  a 162  d 150  d 109  c 9/24  e 3/3  d 2752  a 6/35 b 988 c 94/0 2939 
R  100%  ab 8/27  b 160  b163  c117  b 3/29  d 5/3  c 2944  a 3/38 ab 1136 e 75/0 3919 

R 125% a 3/28  a 163  b 163  c119  b 30  C6/3  b 3076  a 7/36 ab 1139 g63/0 4899 

  .ندارند دانکن آزمون اساس بر درصد پنج سطح در يداریمعن اختالف ستون هر در مشابه حروف با نیانگیم
  -R 003آرجی اس کلزا     -401Hکلزا  هایوال 
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