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چكيده
کمبودآب وكاهش تدريجی منابع آبی با کيفيت مناسب ،از مهمترين عوامل محدود کننده توليدات زراعی در اکثر نقاط جهان نظير ايران به شمار
ميرود .از اين رو ،پژوهش در زمينه استفاده بهينه از آب و صرفهجويي در مصرف آن ا ز راهكارهاي كليدي افزايش توليد ميباشد .همچنين،
انتخابارقام با نياز آبيكم نيز ميتواند كمك موثري بهاينموضوع نمايد .لذا ،به منظور انتخاب رقم مناسب كلزا با عملكرد و درصد روغن باال،
آزمايشي به صورت طرح كرت هاي خردشده در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با سه تكراركه عامل اصلي شامل سيستم آبياري در دو سطح
(نشتي و نواري -قطرهاي) و عامل فرعي شامل رقم در چهار سطح (اكاپي ،اس -ال-ام  ،46اپرا و ليكورد) در همدان ،به اجرا درآمد .نتايج نشان
داد ،در بين ارقام ،تفاوت معنيداري به لحاظ عملكردي وجود نداشت ،ولي در مجموع رقم  Operaبا  3706كيلوگر م در هكتار ،بيشترين عملكرد را
م در هكتار و رقم Slm046
آبياري قطرهاي با عملكرد  3961كيلوگر 

به خود اختصاص داد .دربررسي اثرمتقابل آبياريو رقم ،رقم  Operaبا روش
با آبياري نشتي و عملكرد  3710كيلوگرم در هكتار حداكثر عملكرد را دارا بودند .در بررسي كارآئي مصرف آب ،روش هاي آبياري اختالف
معنيداري با هم داشتند .به طوري كه آبياري قطرهاي ( با 1/34كيلوگرم بر مترمكعب) نسبت به آبياري نشتي (با  0/74كيلوگرم بر مترمكعب)
برتري داشت .حجم آب مصرفي به طور متوسط با آبياري نشتي  4870و در آبياري قطرهاي  2617مترمكعبدر هكتار بود.

کلمات كليدي :آبياري نشتي ،تيپ ،رقم ،كلزا
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Scarcity of Irrigation water and decreasing of water resources with suitable quality are the most important
limiting factors in the crop production in the most of countries such as Iran . Therefore research for optimum
usage of water and economy in consume water is important policies for growing of production and the selection
of cultivars with less necessity of water can help to matter.So, an experiment was carried out using a split plot
design, in order to select the best irrigation and the best cultivar of oil rapeseed with a high yields of seeds and oil,.
in the pattern of randomized completely block design in 3 replications. Irrigation system was the main factor at 2
levels, Tape and Furrow and cultivars as the second factor was Okapi, Slmo46, Opera and licord were evaluated in
hamadan.The results showed that no significant differences in the yield of cultivars.The maximum of yield belongs
to Opera cultivar with 3706 kg/ha.Irrigation and cultivars intraction were significant different at the level of 5% so
that yield highest was optained from cultivar Opera with Tape irrigation system produced 3961 kg/ha and slm046
with furrow system produced 3710kg/ha as the minimum. The average of water use efficiency in Tape and Furrow
irrigation was 1.34kg/m3 and 0.74 kg/m3 respectively.The average of water usage volume in Tape and Furrow
irrigation was 2617 m3/ha and 4870 m3/ha respectively.
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مقدمه

كلزا يكي از مهمترين گياهان روغني است كه دانههاي آن حاوي بيش
از  40درصد روغن و كنجالة آن نيز در همين حدود پروتئين دارد (عزيزي
و همكاران .)1378 ،كلزا به دليل دارا بودن ارقام و گونههاي مختلف با
خصوصيات متفاوت ،قابليت كشت در مناطق مختلف و شرايط آب و هوايي
متنوع را دارد ،به طوري كه امروزه در سطوح وسيعي از مناطق گرم و معتدل
هندوستان و چين در آسيا تا نقاط سرد و ارتفاعات باال كشت ميشود .در
ايران نيز اين زراعت به عنوان زراعتي اميدبخش در افزايش توليد روغن
خوراكي و كاهش واردات روغن مورد توجه قرارگرفته است (عزيزي و
يادگار .)1380،عالوه بر آن ،در كشور آب مهمترين عامل محدودكننده در
كشاورزي است و اين بخش بيش از  90درصد آب استحصال شده كشور
را به خود اختصاص ميدهد و راندمان آبياري در روش هاي مورد استفاده
كنوني حدود  35درصد برآورد شده است (كشاورز و صادق زاده.)1379 ،
از طرفي ،با توجه به اين كه بيش از  85درصد منابع آب استان همدان
از آب هاي زيرزميني تأمين ميشود (جعفري و رضواني )1380،بنابراين،
استفادة بهينه از آب و روش هاي نوين آبياري ضروري است.
عملكرد دانه و روغن كلزا تحت تأثير ژنوتيپ گياه ،عوامل زراعي و
عوامل محيطي است (شيراني راد .)1374،از ميان اين عوامل در كشور ،آب
از مهمترين عوامل محدودكننده در كشاورزي بشمار مي رود ،به نحوي كه
توليد مواد غذايي وكشاورزي پايدار را منوط به استفادة صحيح و منطقي
از اين عامل نموده است .شاخص سرانه منابع آب تجديد پذيركشور در
دهه هاي اخير نشان دهندة كاهش منظم حجم آب در دسترس است.
مقدار اين شاخص از  5500متر مكعب در سال  1340به  2100مترمكعب
در 1376كاهش يافته و انتظار مي رود در سال  1400به  1300متر مكعب

  (پژوهشوسازندگی)

تقليل يابد (كشاورز و صادق زاده.)1379 ،
چريستمس ( )Christmas, 1996مشاهده كرد كه ارقام كلزا نسبت
به شرايط آب و هوايي واكنش زيادي نشان ميدهد .او نتيجه گرفت
كه عكس العمل ارقام نسبت به مكان بسيار متفاوت بوده و تعدادي از
ارقام تحمل بيشتري نسبت به شرايط آب و هوايي دارند .كمپب و كوندرا
( )Campbe and Kondra, 1997گزارش نمودند كه وزن هزار دانه به شدت
تحت تأثیرعوامل ژنتیكی است و عوامل محیطی مانند نور ،رطوبت و دما
تأثیر كمتری بر روی آن دارند .همچنين درصد روغن نيز تحت تاثير عوامل
ژنتیكی بود.
كجدي ( )Kajdi, 1994تغييرات درصد روغن و عملكرد دانه و نيز
ارتباط بين درصد روغن و پروتئين را در  21رقم تحت شرايط آبياري و
بدون آبياري مورد بررسي قرار داد و نتيجه گيري نمود كه ميانگين عملكرد
دانه و عملكرد روغن در اثر آبياري افزايش مي يابد
در تحقيقي كه در مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر انجام
شد ،مشخص شد كه در شرايط آبياري پس از  50ميلي متر تبخير از
تشتك كالس  ،Aباالترين عملكرد متعلق به رقم  SLM046و رقم Licord
در شرايطي كه آبياري پس از  150ميلي متر تبخير از تشتك كالس A
انجام شده بود ،پايينترين عملكرد را به خود اختصاص داد ه است .همچنين،
در آزمايشي مشخص شد در زماني كه آخرين آبياري پس از 10درصد
رسيدگي غالفهاي ساقه اصلي انجام شد ،رقم  Okapiباالترين عملكرد و
در زماني كه آخرين آبياري در مرحله  20درصد رسيدگي غالفهاي ساقه
اصلي صورتگرفت ،رقم SLM046پائينترينعملكرد را به خود اختصاص
داد.
در تحقيقي كه در مركز تحقيقات خراسان رضوي انجام شد ،مشخص
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ط تنش در بين چهار رقم ،ارقام  Hyola 42و Regent*cobra
شد كه در محي 

رتبههاي اول و دوم را به خود اختصاص دادند و نيز نتايج تجزيه مركب
در محيط آبياري معمولي و تنش اختالف معنيداري را بين دو محيط
آزمايش ،ارقام و اثرات متقابل آن ها نشان داد .استفاده از سيستم آبياري
ميكرو براي محصوالت زراعي در سالهاي اخير مورد توجه قرارگرفته است.
در زراعت كلزا تحقيق كمي در مورد سيستم آبياري ميكرو در ايران انجام
شدهاست .در مشهد ،با استفاده از اين سيستم و حجم آب مصرفي بسيار
كمتر در مقايسه با سيستمهاي نشتي و يا حتي باراني محصول قابل توجهي
توليد شده است.
فريبورگ و همكاران ( )1986-87در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند
كه كاربرد كود نيتروژنه در بهار بعد از آيش نسبت به كاربرد آن در پاييز
باعث افزايش محصول ميشود .مصرف كود ازته در بهار نسبت به پاييز در
صورتي كه كشت قبلي ذرت بود ،هيچ گونه تأثيريدر عملكرد كلزا نداشت.
الور( )1986آزمايشي بر روي اثر متقابل زمان آبياري و كود نيتروژنه تحت
سيستم آبياري نشتي بر روي كلزا انجام داد .وي به اين نتيجه رسيد كه
تأخير در آبياري تا مرحلة ساقهدهي مقدار عملكرد را به مقدار قابل توجهي
نسبت به آبياري در مرحلة جوانهزني كاهش مي دهد و اثر متقابلي بين
مقدار نيتروژن و زمان آبياري مشاهده نشد.
قدمی فيروزآبادی و میرزایی ( )1385دو سیستم آبیاری تیپ و نشتی
را بر روی محصول چغندر قند مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق آن ها
نشان داد که استفاده از آبیاری قطره ای باعث کاهش  47در صدی در
مصرف آب و افزایش  72درصد در کارآیی مصرف شد .همچنین ،قدمی
فیروزآبادی و نصرتی( )1386گزارش نمودند که استفاده از سيستم آبياری
تيپ باعث کاهش  54%در آب مصرفی و نیز افزايش  138%در کارآيی
مصرف آب محصول سیر می شود.
طی تحقیقی ،باغاني و خوشبزم ( )1386نشان دادند كه با تغيير
سيستم آبياري سطحي به قطره اي ( نواري) ،كارآيي مصرف آب در ذرت
علوفهاي  116%افزايش يافت و زراعت هاي گوجه فرنگي ،چغندرقند و
سيب زميني به ترتيب با  92% ،98%و  83%در مراحل بعدي قرار گرفت.
افشار و مهرآبادي ( )1384نشان دادند كه كارايي مصرف آب در روش
آبياري قطرهاي نواري به ميزان  36درصد نسبت به روش آبياري شياري
در پنبه بيشتر بود .طرفي و همكاران ( )1385نشان داد كه مقدار كارايي
مصرف آب كاهو از  2/7در روش آبياري سطحي به  7/3كيلوگرم بر متر
مكعب در روش آبياري قطرهاي نواري رسيد.
از آنجا كه بخش كشاورزي بزرگترين مصرف كنندة آب در زير
ساخت هاي مختلف اقتصادي استان همدان به شمار ميآيد ،تلفات عمدة
آب نيز به اين بخش تعلق دارد .از مهمترين عوامل تلفات آب در بخش
كشاورزي استان ميتوان به پايين بودن راندمان انتقال آب از منبع تا محل
مصرف ،تلفات زياد آب در مزارع كشاورزي ،نامناسب بودن الگوي كشت و
همين طور عدم استفاده از روش هاي آبياري مناسب اشاره نمود .با توجه
به ميزان كنوني توليدات كشاورزي فارياب در سطح استان كه بالغ بر سه
ميليون تن مي شود و نيز با عنايت به اين كه از كل منابع آب قابل استفادة
استان حدود  80ميليون مترمكعب در بخش كشاورزي مصرف مي شود،
با صرف نظر از تركيب محصوالت زراعي ،بهره وري مصرف آب در اراضي
فارياب استان تقريباَ معادل  0/8كيلوگرم محصول به ازاي هرمتر مكعب
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است كه در مقايسه با ارقام متناظر كشورهاي پيشرفته بسيار پايين است
(سيدان و قدمي .)1381،اين در صورتي است كه به منظور نيل به اهداف
توليدات كشاورزي در يك افق 25سال آينده ،چارهاي غير از افزايش كارآيي
مصرف آب در اراضي فارياب به ميزان  1/5تا 2كيلوگرم نيست.
در سال هاي اخير سيستم هاي مختلف آبياري تحت فشار ،در
راستاي برنامههاي توسعه بخش كشاورزي و به منظور افزايش بهره وري
آب در دسترس كشاورزان قرار گرفته است و اين سيستم ها در مناطق
و زراعت هاي مختلف نتايج متفاوتي داشته است .بر اين اساس ،هدف از
اين تحقيق ،مقايسه دو روش آبياري قطرهاي (تيپ) و نشتي بر عملكرد
و كارايي مصرف آب ارقام كلزا و چگونگي عكسالعمل ارقام مختلف به
شيوههاي متفاوت آبياري مي باشد.

مواد و روش ها

اين تحقیق به صورت طرح كرت هاي خردشده در قالب طرح
بلوكهاي كامل تصادفي در ايستگاه اكباتان مركز تحقيقات كشاورزي
همدان اجرا شد .ايستگاه اكباتان در كيلومتر  10جاده همدان -تهران در
عرض جغرافيايي  34درجه و  52دقيقه ي شرقي و طول جغرافيايي 48
درجه و  32دقيقه ي شمالي در  1730متري از سطح دريا واقع است .آب و
هواي منطقه نيمه خشك سرد با ميانگين حداكثر دماي  40و حداقل دماي
 -34درجه سانتي گراد مناسب كشت سير مي باشد .
در اين تحقيق ،سيستم آبياري در دو سطح (نشتي و تيپ) به عنوان
عامل اصلي و رقم در چهار سطح () Okapi SLM046 ,Opera ,Licord
به عنوان عامل فرعي در سه تكرار طي دو سال ( )86-85به اجرا در
آمد .طول رديف هاي كشت  30متر (دو رديف روي پشته) و هركرت
فرعي داراي هشت خط كاشت با فاصله  30سانتي متر روي پشته بود.
ميزان بذر مصرفي هشت كيلوگرم در هكتار بود .طرز قرار گرفتن تيمارها
به صورت تصادفي مشخص و نوار سيستم تيپ در بين دو رديف كشت
يعني روي پشتهها قرارگرفت .فاصله كرت هاي اصلي از هم پنج متر و
فاصله كرت هاي فرعي به اندازة دو پشته نكاشت در نظر گرفته شد .فاصله
تكرارها از همديگر نيز پنج متر منظور شد.
با توجه به طوالنی بودن طول كرت 1/5 ،متر از باال و  1/5متر از پايين
آن به عنوان حاشيه در نظر گرفته شد و در هر كرت فرعي پشتة كناري
از هر دو طرف به عنوان حاشيه و ركوردگيري از دو پشته وسط صورت
گرفت .در اين آزمايش ،ضمن اندازهگيري كارآيي و ميزان مصرف آب در دو
سيستم آبياري ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعي ،تعداد غالف در بوته ،تعداد
دانه در غالف (بر اساس  10بوته در هر كرت آزمايشي) ،وزن هزار دانه (بر
اساس  10نمونه 100تايي از هركرت) ،عملكرد دانه ( 10متر طولي از 2
پشته وسط) ،درصد روغن و عملكرد بيولوژيك (دو متر طولي از دو پشته
وسط) اندازهگيريشد.
حجم آب مصرفي در سيستم آبياري نشتي با استفاده از فلوم هاي
 W.S.Cو در روش آبياري نواري با استفاده از کنتورهاي کاليبره شده
اندازهگيري شد .در روش آبياري تيپ ،نياز آبي با استفاده از فرمول پنمن
مانتيث اصالح شده و با احتساب راندمان 90درصد انجام شد .آمار و
اطالعات مورد نياز به منظور محاسبه تبخير و تعرق گياه شامل دماي
حداقل و حداكثر ،رطوبت حداقل و حداكثر ،سرعت باد و ساعات آفتابي
بهصورت روزانه از اداره هواشناسي اخذ شد .ضريب گياهي مورد استفاده،

  (پژوهشوسازندگی)

ش آبياری ...
مقايسهدورو 

دادههاي موجود در دستورالعمل شماره  56فائو بود.

نتايج

در پایان فصل زراعی با عمل رکوردگیری عملکرد محصول مشخص
شد .سپس ،با استفاده از نرم افزار  MSTAT-Cتجزیه و تحلیل آماری انجام
شد .مقایسه میانگین پارامترها با استفاده از آزمون دانکن و در سطح آماری

پنج و یک درصد انجام شد.
از تيمارهاي مورد مطالعه ،فقط اثر متقابل آبياري و رقم ،بر عملکرد
كلزا معني دار بود .بيشترين ميزان عملكرد مربوط به رقم  Operaبا ميانگين
عملكرد  3961كيلوگرم در هكتار و روش آبياري قطرهاي حاصل شد
(جداول.)1،2

جدول( :)1نتايج تجزيه مركب ( )msصفات مختلف ارقامكلزا تحت دو روشآبياري

منابع تغييرات
سال

(تكرار)

سال
آبياري
آبياري*سال
خطاي عامل اصلي
رقم
سال*رقم
آبياري*رقم
سال*آبياري*رقم
خطاي عامل فرعي

درجه

عملكرد

آزادي

()kg/ha

1

173311/537

865558/333
85655/768
51378/61
681838/585
563616/86
88655/161
*781338/767
317113/581
111517/335

1
1
1
1
3
3
3
3
51

كارائي

مصرف آب

وزن هزار

درصد روغن

دانه(گرم)

()kg/ha

1/765

6/666
**1/311
6/561
6/65
*6/615
6/655
**6/685
*6/673
6/616

6/351

**66/818
1/115
**35/118
6/615
1/871
6/673
6/651
6/678
6/131
6/65
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6/618
6/537
6/787
6/315
**3/565
6/555
6/765
6/581
6/178

كارايي مصرف آب

منابع تغيير

تيمار

عملکرد

آبياري

نشتي

 a

/a

قطرهاي Tape

a

/a

Opera

a

a

Licord

a

ارقام

آبياري×ارقام

  (پژوهشوسازندگی)

)(kg/ha

)(kg/m3

 

/

ab

 

Okapi

a

 

b

SLM046

a

ab

1,Opera

a

 

/

/
/

a

/ 

 

1,Licord

ab

 

ab

1,Okapi

b

 

/b

/

1,SLM046

b

 

/b

2,SLM046

ab

/b

ab

 

/b

2,Licord

 

2,Okapi

 ab

b

/

2,Opera

ab

b

/
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ي در طولفصل زراعي اندازهگيري شد .حجم آب
ب مصرف 
حجمآ 
مصرفي در روش آبياري نشتي  4870متر مكعب در هكتار و در صورتي كه
در روش آبياري نواري قطرهاي 2617مترمكعب در هكتار است .بنابراين،
آبياري قطرهاي با كاهش 46درصدي در آب مصرفي ،مقدار عملكرد تقريباً
يكساني با روش آبياري نشتي داشته است.
روشهاي آبياري در بهرهوري مصرف آب داراي اختالف معنيدار
بوده ،به طوري كه مقدار بهرهوري آب در روش آبياري قطرهاي  1/339و
در روش آبياري نشتي  0/738کیلوگرم بر مترمکعب بوده است .بنابراين،
بهرهوري آب در روش تيپ  1/8برابر روش نشتي مي باشد .ارقام نيز در
سطح  5%با هم اختالف معنيدار داشته به گونهاي كه رقم  Operaبا 1/117
کیلوگرم بر مترمکعب نسبت به ديگر ارقام ،بيشترين مقدار را از خود نشان
داد .اثر متقابل سيستم آبياري و رقم بر بهرهوري آب اختالف معني دار
است ك ه در آن رقم  Operaبا آبياري قطرهاي 1/53كيلوگرم بر مترمكعب
بيشترين بهرهوري آب و همچنين رقم  Operaبا آبيارينشتي1/71كيلوگرم
بر مترمكعب حداقل بهرهوري آب را در برداشتهاست (جدول. )2
وزن هزاردانه ی ارقام اختالف معني داري با هم داشته كه در آن
رقم  Operaبا  4/51گرم نسبت به ديگر ارقام ارجحيت داشت .ولي در ديگر
تيمارها ،نظير نوع آبياري و اثر متقابل آبياري و رقم اختالف معني داري بر
وزن هزاردانه وجود نداشت (جدول .)3
اثر سيستم آبياري بر ميزان درصد روغن در سطح یک درصد تفاوت
معني داري داشت .ميزان درصد روغن در دو روش آبياري تيپ و نشتي
به ترتيب  45/22و 46/97درصد بودكه در دو گروه آماري متفاوت قرار
گرفت .تفاوت بين ارقام مختلف از نظر درصد روغن معنيدار نبود و ارقام
مختلف در يك گروه آماري قرار گرفت .در اين تحقيق ،چون ارقام مختلف
داراي تاريخ كشت و برداشت ،عمق آب اختصاص يافته ،دور آبياري ،نوع
مديريت ،عمليات زراعي يكسان بودند و همچنين از نظر ژنيتيكي ارقام
طوري بودند كه تفاوت معني داري از نظر عملكرد و درصد روغن بين آنها
مشاهده نشد که با نتايج كجدي ( )Kajdi, 1994مطابقت دارد .اثر ساير
تيمارها بر ميزان درصد روغن معنيدار نشد (جدول .)3

بحث

سيستم آبياري ميكرو يكي از روشهايي است كه عالوه بر حفظ يا افزايش
عملكرد محصول ،مقدار آب مصرفي را كاهش و كارايي مصرف آب را افزايش
ميدهد .استفاده از سيستم آبياري قطرهاي نواري براي محصوالت زراعي
در سالهاي اخير مورد توجه مي باشد و تحقيقاتي در اين زمينه صورت
گرفته است .نتايج اين تحقيق نشان داد كه رقم  Operaدر همدان باالترين
عملكرد را دارا است .شريعتي در سال  1382در بررسي عملكرد چهار رقم
كلزا در كردستان ،رقم  SLM046و  Operaرا نسبت به ديگر ارقام ترجيح
داد .قديمي ( )1384در بررسي اثر تاريخ هاي مختلف كشت بر عملكرد
پنج رقم كلزا در خوي رقم  SLM046را به لحاظ عملكردي باالترين و
رقم  Okapiرا حداقل معرفي نمود .پاسبان اسالم ( )1386در خسرو شهر
آذربايجان شرقي تحت همين عنوان رقم  Operaرا در صورت تاخير در
كشت نسبت به ديگر ارقام ترجيح داد .طالب نژاد ( )1386در اراك نيز در
تحقيقي تحت همين عنوان در تاريخ هاي مختلف كشت ،به طور متوسط
رقم  Licordو Operaرا بهترين اعالم نمود.
داود رودي نيز درسال  86در كرج بين  12رقم talayeh،SLM046 ,Elite
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 ,kapi ,Operaرا جزﺀ پنج رقم اول عملكردي باال اعالم نمود .در مشهد
نيز عزيزي رقم  Operaو  SLM046را در بين  18رقم به ترتيب هفتم و
هشتمين رقم معرفي و رقم  Okapiرا آخرين رتبه اعالم كرد.
در موضوع نوع آبياری مالحظه شد که آبياری قطره ای و شياری در
کارآيی مصرف آب اثر معنی داری داشته ،به طوري که آبياری قطره ای،
کارآيی مصرف آب بااليی را در ارقام نسبت به شياری داشته است .رقم
 Operaبا آبياری قطرهای در همدان بيشترين کارآيی مصرف آب را دارا بود.
اثر نوع آبياری بر عملکرد نيز نشان داد که رقم  Operaبا آبياری قطرهای
و رقم  SLM046با روش شياری در همدان دارای بيشترين عملکرد بودند.
هر چند روش آبياری تفاوت معنی داری بر عملکرد نداشت ،ولي حجم
مصرف آب بسيار حائز اهميت است زيرا به طور متوسط ،ميزان مصرف
آب در آبياری قطرهای  2617و در نشتی  4870متر مکعب در هکتار بود،
در واقع حدود  53%در سيستم قطرهای ،مصرف آب کاهش پيدا ميكند
که در صرفه جويی رقم بسيار بااليی است .در کارآيی مصرف آب نيز در
روش قطره ای  0/9کيلوگرم بر مترمکعب يعنی به ازاء هر متر مکعب آب
در هکتار حدود  900گرم محصول توليد شده در صورتی که در آبياری
نشتی  0/56کيلوگرم بر مترمکعب يعنی به صورت نشتی با مصرف يک متر
مکعب آب در هکتار  560گرم محصول توليد ميشود که اختالف اين دو با
هم بسيار حائز اهميت است.
شيرانی راد ( )1382در تحقيقی عنوان نمودند که رقم SLM6
با سه رقم ديگر به لحاظ تحمل به خشکی در حد قابل قبول و عملکرد
بااليی داشته اند و رقم  Operaبا دو رقم ديگر در شرايط تنش به خشکی
عملکرد پايين تری از خود نشان دادهاند .شيروانی راد در تحقيق ديگری
در کرج تحت عنوان تحمل به تنش کم آبی در مراحل انتهايی رشد 12
رقم کلزا عنوان نمودند که رقم Okapi,SLM6,Operaهمراه با دو رقم
ديگر در شرايط تنش آبياری باالترين عملکرد را داشتند(شیرانی راد و
ی راد ( )1384در تحقيقي تحت عنوان تحمل به
همکاران .)1374 ،شيران 
شدت های مختلف تنش خشکی بروی  12رقم کلزا در اصفهان و کرج به
اين نتيجه رسيد ،که رقم  Okapiorient, Operaدر شرايط آبياری معمول
بيشترين عملکرد و در شرايط قطع آبياری از مرحله گلدهی به بعد رقم
 Opera ,orient, slm046باالترين ميزان عملکرد را دارند .نصيری در کبوتر
آباد اصفهان تحت همين عنوان نيز رقم  Operaرا نسبت به ديگر ارقام
که عملکرد بيشتری داشت در شرايط قطع آبياری از مرحله ساقه دهی با
شديدترين تنش اعالم نمودند.

  (پژوهشوسازندگی)

ش آبياری ...
مقايسهدورو 

جدول( :)3مقايسه ميانگين صفات مختلف مورد بررسي
منابع تغيير

آبياری

متغير

مقدار روغن
(درصد)

نشتي

/a

قطرهای -تيپ
Opera
Okapi

رقم

Licord

2,SLM046
2,Okapi
2,Opera

نتيجهگيري

با توجه به نتايج اين تحقيق آبیاری تیپ نسبت به روش نشتی باعث
کاهش  46درصدي در آب مصرفی و افزایش  81درصدي در کارایی مصرف
آب در زراعت کلزا می شود .در سيستم تيپ چون دور آبياري كوتاه و
معموال سه روزه مي باشد ،بيشتر براي مزارعي كاربرد دارد كه منبع تامين
آب مشترك نبوده و زارع بتواند به راحتي براي آبياري مزرعه برنامه ريزي
نمايد .در چاه هايي كه مالكيت آن ها به صورت اشتراكي بوده و آب حداقل
بعد از يك هفته يا بيشتر در اختيار هر زارع قرار ميگيرد ،استفاده از
سيستم آبياري تيپ به دليل دور آبياري كوتاه مشكل بوده و زارعين ترجيح
مي دهند كه از سيستم هاي آبياري ديگر استفاده نمايند .بنابراين ،استفاده
از سيستم آبياري تيپ در مزارعي كه داراي مديريت واحد بوده و به صورت
اشتراكي نيستند داراي بهرهوري بيشتري ميباشد.
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