تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،94شماره  ،2خرداد و تير ( 3147ص )914-953

DOI: 10.22059/ijswr.2017.236874.667715

بررسی اثر دور آبياری با اعمال کمآبياری بخشی ريشه و آبياری کامل روی گياه آفتابگردان
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مجتبی چراغیزاده ،3علی شاهنظری* ،2ميرخالق ضياءتباراحمدی

 .1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .3استاد ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت -1332 /4 /22 :تاریخ بازنگری -1332 /2 /14 :تاریخ تصویب)1332 /7 /1 :

چکيده
این پژوهش در سالهای زراعی  1334و  1331در شهرستان ساری با آزمایش کرتهای خردشده با سه فاکتور اصلی
(دور آبیاری) و سه فاکتور فرعی (مقدار آب آبیاری) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.
دورها ،انجام آبیاری بعد از  31 ،22و  12میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس  Aبود (به ترتیب  F-35 ،F-20و .)F-50
آبیاری در  3مقدار  71، 122و  11درصد نیاز آبی انجام شد (بهترتیب  PRD-75 ،FIو  PRD-55که  FIبهصورت معمولی و
 PRDمتناوب در طرفین ریشه بود) .تحلیل آماری دادهها با نرمافزار  SASو آزمون دانکن انجام شد .با توجه به اختالف
غیرمعنیدار برای عملکرد دانه بین  FIو  ،PRD-75با کاربرد  PRD-75میتوان حدود  %13در مصرف آب صرفهجویی کرد.
تیمارهای  F20-FIو  F20-PRD75به ترتیب بهترین نتایج را برای عملکرد دانه داشتند .تیمارهای  F20-PRD75و F35-FI
بهترین نتایج را برای عملکرد روغن داشتند.
واژههای کليدی :تنش آبی ،دور آبیاری ،کارایی مصرف آب ،کمآبیاری بخشی ریشه ،عملکرد.

مقدمه

*

آفتابگردان یکی از چهار گیاه عمده تولید روغن در جهان
میباشد ( .)Richard et al., 1984; Demir et al., 2006اگرچه
کلیه تنشهای زنده و غیرزنده از عوامل مهم کاهش تولید
محسوب میشوند ،اما تنش کمبود آب از عوامل اصلی
محدودکننده تولید آفتابگردان در مناطق خشک و نیمهخشک
به شمار میآید ( .)Chimenti and Hall, 2002توانایی
آفتابگردان در تحمل دورههای کوتاه تنش کمبود آب ،با کاهش
عملکرد در حد قابل قبول ،یک خصوصیت ارزشمند برای این
گیاه محسوب میشود ( .)Stone et al., 2002دورههای طوالنی-
مدت کمبود شدید آب خاک ،مخصوصاً در مراحل حساس رشد،
موجب کاهش معنیدار تولید دانه میشود .این کاهش تولید با
محدود کردن تبخیرتعرق از طریق بستن روزنهها ،کاهش جذب
کربن و کاهش تولید زیستتوده همراه است ( Demir et al.,
 .)2006بهبود کارایی مصرف آب با اعمال مدیریتهای آگاه و به-
کارگیری فناوریهای نوین مهندسی آبیاری محقق میشود
( .)Sepaskhah et al., 2000طی دو دهه گذشته روشهای
صرفهجویی در آب آبیاری از قبیل کمآبیاری و آبیاری بخشی
* نویسنده مسئولaliponh@yahoo.com :

ریشه 1توسعه پیدا کرده و برای گیاهان و درختان میوه مورد
امتحان واقع شدهاند ( Liu et al., 2005; Shahnazari et al.,
 .)2005کمآبیاری یکی از راهکارهای بهینهسازی مصرف آب و
مقابله با تنش خشکی در اراضی فاریاب است .تجربیات مربوط به
کمآبیاری در نقاط مختلف دنیا ،کارآمدی این شیوه در استفاده
بهینه از هر واحد آب مصرفی و افزایش سود خالص را نشان می-
دهد (.)Trimmer, 1990; Rezaei Estakhroeih et al., 2014
هدف اساسی کمآبیاری ،افزایش راندمان مصرف آب بهوسیله
افزایش کفایت آبیاری است ( .)English et al., 1990تحقیقات
نشان داده است که در دورههای غیر حساس به خشکی کم-
آبیاری با مصرف تنها  72تا  32درصد نیاز آبی میتواند باعث
کاهش معنیدار محصول نشود (.)Shahnazari et al., 2005
روش آبیاری بخشی ریشه برای اولین بار در کشور استرالیا
مطرح شد و هدف اصلی آن در شروع کار ،کنترل رشد اضافی
ساقه درخت انگور بوده است ( .)Dry et al., 2000مبنای این
روش ،آبیاری متناوب نیمی از ریشه و خشک نگهداشتن نیمه
دیگر میباشد ( )Shahnazari et al., 2005که در محصوالت
ردیفی چون ذرت ( ،)Kang and Zhang, 2004انگور ( Dry et

)1. Partial Rootzone Drying (PRD
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 )al., 2000درختان میوه ( ،)Leib et al., 2006فلفل
 )al., 2001و سیبزمینی ( Liu et al., 2005; Shahnazari et
 )al., 2005; Liu et al., 2006مورد استفاده واقع شده است .در
آبیاری بخشی ریشه ،در قسمتی از ریشه که آبیاری به صورت
کامل صورت گرفته است ،گیاه آب کافی را جذب مینماید و به
رشد و نمو خود ادامه میدهد و تغییری در مقدار فتوسنتز رخ
نمیدهد ( .)Jones, 1992بخش دیگر از ریشه که در خاک
خشک قرار گرفته ،با عکسالعمل نسبت به خشکی و فرستادن
عالئمی از ریشه به روزنهها ،میزان بازشدگی آنها را تحت تأثیر
قرار داده و باعث کاهش میزان تلفات آب میشود ( Davies and
 .)Zhang, 1991در ارتباط با بررسی اثر کمآبیاری بر گیاه
آفتابگردان پژوهشهای مختلفی تا کنون انجام شده و در این
پژوهشها اعمال کمآبیاری به صورتهای مختلفی روی گیاهان
مورد بررسی قرار گرفته است .طی پژوهشهایی اعمال کمآبیاری
در مراحل مختلف رویش گیاه مورد بررسی واقع شده است
( Karam et al., 2007; KarimiKakhaki et al., 2010; Omidi
 .)Ardali and Bahrani, 2011; Siosemardeh et al., 2011طی
مطالعاتی دیگر اعمال کمآبیاری بر مبنای برآورده کردن بخشی
از نیاز آبی گیاه بررسی شده است ( ;Jalilian et al., 2008

مراجعه به مطالعات انجام شده نشان میدهد مطالعات قابل
توجهی در محدوده این استانها در خصوص شیوههای نوین
مدیریت کمآبیاری مانند کمآبیاری بخشی ریشه ،روی این
محصوالت اعمال نشده است .توجه به نتایج مطالعات یاد شده
مبنی بر تأثیر مثبت آبیاری بخشی ریشه بر مشخصههای
فیزیولوژیکی گیاهان مختلف و نیز اینکه در مطالعات مختلف،
پژوهشی که در آن آبیاری بخشی ریشه در دورهای آبیاری
مختلف روی گیاه آفتابگردان مورد بررسی قرار گیرد ،انجام نشده
است ،لذا در این پژوهش اثر دور آبیاری با اعمال کمآبیاری
بخشی ریشه با آبیاری کامل روی گیاه آفتابگردان مورد مقایسه
قرار گرفت .یکی از اهداف موردنظر در این پژوهش ارائه راهکاری
عملی برای زمان آبیاری میباشد که بهرهگیری از آن برای عموم
افراد از جمله کشاورزان و مجموعههای تولیدی کشاورزی
امکانپذیر باشد .رویت ساده تغییرات در عمق آب تشت تبخیر،
سهولت اندازهگیری تغییرات عمق آب در تشت تبخیر و ارتباط
مستقیم مقدار تبخیر با شرایط و تنشهای محتمل محیطی
موجب شد تا استفاده از این وسیله برای تعیین زمان آبیاری
مورد بررسی واقع شود .از اهداف اصلی این پژوهش ارائه توصیه
برای دور آبیاری مناسب در منطقه مورد مطالعه در کنار بررسی
مقدار تأثیر تنش کمآبی بر مشخصههای مختلف محصول می-
باشد.

( Kang et

همچنین در برخی پژوهشها تنش بر مبنای دور آبیاری و بر
مبنای تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس  Aمورد بررسی واقع
شده است ( ;Roshdi et al., 2006; Jabbari et al., 2007

مواد و روشها

;Karimi and Naderi, 2008; Gholamhosseini et al., 2008
Yaghoubi et al., 2011; Yousefi and Besh., 2014; Jalalian
et al., 2012; Gholamhoseini et al., 2013; Rezaei
.)Estakhroeih et al., 2014; Ghadami firouzabadi, 2015

Daneshian and Jabbari., 2009; AtaeiKachooei et al.,
2010; Oraki et al., 2011; Alahdadi et al., 2011; Alahdadi
 .)et al., 2014; Amjadian et al., 2014به عالوه تنش بر مبنای

دور ثابت آبیاری نیز در پژوهشهایی دیگر بررسی شده است
(.)KarimzadehAsl et al., 2003; Ghobadi et al., 2013
همانطوری که پیشتر اشاره شد ،مبنای روش آبیاری بخشی
ریشه ،آبیاری متناوب نیمی از ریشه و خشک نگهداشتن نیمه
دیگر میباشد .لذا انتظار میرود فاصله بین دو آبیاری (دور
آبیاری) بر مقدار خشکی خاک محدوده ریشه و متعاقباً مقدار
تأثیر آبیاری بخشی بر مشخصههای کمی و کیفی محصول مؤثر
واقع شود .طبق اطالعات ارائهشده در آمارنامه وزارت جهاد
کشاورزی بین سالهای  1332تا  ،1333استانهای شمالی
کشور (گلستان ،مازندران و گیالن) همواره سهم قابلتوجهی در
تولید دانههای روغنی داشتهاند .در این بین استان گلستان نقش
پررنگ تری نسبت به دو استان دیگر داشته است .با این وجود

این پژوهش بر روی گیاه آفتابگردان رقم هایسان  ،21در مزرعه
تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (استان
مازندران) ،واقع در طول جغرافیایی  13/24درجه شرقی و عرض
جغرافیایی  33/32درجه شمالی ،در سالهای زراعی  1334و
 1331اجرا شد (مشخصههای تبخیرتعرق ،تبخیرتعرق مرجع و
بارش برای سالهای اجرای طرح در شکل ( )2ارائه شده است).
مساحت زمین در نظر گرفته شده برای انجام آزمایشهای
مزرعهای حدود  321مترمربع ( 11متر در  11متر) بود .آزمایش
در  27کرت به ابعاد ( 1 × 1مترمربع) اجرا شد .هر کرت شامل
 2ردیف کاشت به فاصله  71سانتیمتر از یکدیگر و به طول 1
متر بود .بذرهای آفتابگردان در عمق  4سانتیمتری خاک و به
فاصله  22سانتیمتر از یکدیگر کاشته شدند .برای آماده کردن
زمین برای کاشت 2 ،مرتبه شخم نیمه عمیق (شخم اول قبل از
فصل کاشت و شخم دوم قبل از کاشت در بهار) اجرا شد .بعد از
انجام شخم دوم ،برای تکمیل فرایند آمادهسازی زمین نسبت به
اجرای روتاری روی خاک اقدام شد .زمان کاشت بذرها برای
سالهای اول و دوم اجرای طرح به ترتیب  14و  3خرداد بود.
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آبیاری گیاهان در این پژوهش از سیستم آبیاری تحتفشار
موضعی (نوارهای تیپ با دبی  3لیتر بر ساعت در واحد طول نوار
و با فاصله درز  22سانتیمتر روی نوار) استفاده شد .عرض
خیس شده نوار آبیاری برای خاک محل انجام طرح 31 ،سانتی-
متر بود .برای تصفیه آّب از ایستگاه کنترل مرکزی شامل
هیدروسیکلون ،فیلتر شنی و فیلتر توری استفاده شد .کنترل
حجم آب تحویلی به هر یک از تیمارها با استفاده از کنتور
حجمی آب ،انجام شد .پس از ارائه نمونه خاک از محل طرح به
آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،مقدار  122کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم122 ،
کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل و مقدار 112
کیلوگرم در هکتار کود اوره به عنوان توصیه کودی از طرف
آزمایشگاه تعیین و این مقادیر به خاک محل طرح اضافه شد.
برای اجرای این پژوهش از آزمایش کرتهای خردشده (اسپلیت
پالت )1با سه فاکتور اصلی (دور آبیاری) و سه فاکتور فرعی
(مقدار آب آبیاری) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی
استفاده شد .دورهای آبیاری در نظر گرفته شده برای این
پژوهش (فاکتور اصلی) انجام آبیاری بعد از  31، 22و  12میلی-
متر تبخیر از تشت تبخیر کالس  Aبود (به ترتیب F-35 ،F-20
و  .)F-50این مقادیر بر مبنای مقادیر  2 ،3و  3برابر متوسط
تبخیرتعرق گیاه در مرحله میانی رشد در نظر گرفته شدند (این
مقادیر بر اساس شرایط رایج در منطقه که شامل دور آبیاری سه
روزه ،هفتگی و ده روزه است انتخاب شدند) .برای تعیین
متوسط مقدار تبخیرتعرق گیاه در مرحله میانی رشد پس از
گردآوری دادههای هواشناسی ایستگاه هواشناسی دشت ناز
ساری بین سالهای  1331تا  ،1333نسبت به برآورد مقدار
تبخیر تعرق گیاه با استفاده از نرمافزار کراپوات اقدام شد .نتایج
نشان داد ،متوسط مقدار تبخیر تعرق برای دوره اشاره شده در
حدود  2میلیمتر بر روز بوده است .فاکتور فرعی ،مقدار آب
آبیاری شامل  3مقدار  %122نیاز آبی %71 ،نیاز آبی و  %11نیاز
آبی بود (به ترتیب  PRD-75 ،FIو  .)PRD-55انجام آبیاری در
تیمار  %122نیاز آبی به صورت معمولی (دوطرفه) و در
تیمارهای کمآبیاری به صورت متناوب در طرفین ریشه (آبیاری
بخشی) انجام شد .زمان تغییر جهت آبیاریها از یک سمت
ریشه به سمت دیگر بر مبنای دور آبیاری تعریف شده برای هر
یک از تیمارها تعیین شد .اعمال تیمارهای کمآبیاری شش هفته
پس از کاشت ،همزمان با استقرار گیاه انجام شد .تعیین مقدار
آب مورد نیاز برای تیمار  %122نیاز آبی ( )Dnبر مبنای کنترل
1. Split-plot design
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( Karandish et al., 2013; Miri et al.,

رطوبت خاک انجام شد
 .)2014در تیمار آبیاری کامل ،آبیاری تا رسیدن رطوبت خاک به
نقطه رطوبت ظرفیت زراعی ادامه پیدا کرد (رابطه  .)1مقدار
رطوبت در نقطه ظرفیت زراعی با استفاده از دستگاه صفحات
فشاری در آزمایشگاه ،با انجام آزمایش روی نمونههای گرفته شده از
خاک در محدوده توسعه ریشه گیاه ،تعیین شد (جدول .)1
(رابطه )1

m

Dn    Fci   1i   Bd i  Di 
i 1

در این رابطه  Fci ،رطوبت جرمی در حد ظرفیت زراعی

(اعشار)  1i ،رطوبت جرمی خاک پیش از آبیاری (اعشار)،
اندازه عمقی که در آن رطوبت اندازهگیری شده (در محدوده
توسعه ریشه) ( Bdi ،)cmجرم مخصوص ظاهری خاک (gr.cm-
 i ،)3شماره فاصله عمقی خاک و  mتعداد الیه خاک بررسی
شده میباشد.
برای مشخص کردن مقدار رطوبت در الیههای مختلف
2
خاک (رابطه  )1از رطوبتسنجهای الکترومغناطیس
3
( )Trime-FM- IMKO-Germanyاستفاده شد .لوله دسترسی
این رطوبتسنجها در محدوده توسعه ریشه گیاه نصب شد.
حسگر این نوع از رطوبتسنج به صورت قابل حمل (پرتابل) بوده
و با قرارگیری در لوله دسترسی ،رطوبت خاک محدوده لوله
دسترسی را ارائه مینماید .با توجه به محدوده تأثیر سنسور تی-
دیآر مورد استفاده ،قرائتهای رطوبت در عمقهای صفر تا ،21
 21تا  12و  12تا  ،71قبل و بعد از انجام آبیاری صورت گرفت.
نصب لولههای دسترسی  TDRبرای تیمارهای آبیاری بخشی
ریشه در دو طرف گیاه (تعداد  12لوله دسترسی برای  2حالت
مختلف تیمارهای آبیاری بخشی ریشه) و برای تیمارهای آبیاری
کامل در یک طرف گیاه (تعداد  3لوله دسترسی برای  3حالت
مختلف تیمار آبیاری کامل) انجام شد .چگونگی و فاصله
قرارگیری این لولههای دسترسی نسبت به گیاه و نوارهای
آبیاری در شکل ( )1نشان داده شده است.
به منظور تعیین عملکرد دانه و اجزای آن در مرحله
رسیدگی فیزیولوژیکی (قهوهای شدن پشت طبق و اطراف آن)
 12بوته از  4ردیف میانی انتخاب ،به صورت کفبر برداشت و به
آزمایشگاه منتقل شدند .صفات بررسی شده در این پژوهش
شامل درصد روغن ( ،)%عملکرد روغن ( ،)kg/haعملکرد دانه
( ،)kg/haعملکرد بیولوژیک ( ،)kg/haشاخص برداشت ()%
(رابطه  )2و کارایی مصرف آب آبیاری (( )kg/m3رابطه  )3بود.
Di

)2. Time Domain Reflectometer (TDR
3. Access tube
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تحلیل آماری دادهها با کاربرد نرمافزار  SASبا استفاده از آزمون
آماری دانکن در سطح احتمال  1درصد انجام شد .به منظور
رسم نمودارها نرمافزار  Microsoft Excelمورد استفاده واقع شد.
(رابطه HI= (H/BH)×100 )2
(رابطه IWUE=H/IW )3

که در این رابطهها =HI ،شاخص برداشت ( =H ،)%عملکرد
دانه ( =BH ،)kg/haعملکرد بیولوژیک ( =IWUE ،)kg/haکارایی
مصرف آب آبیاری ( )kg/m3و  =IWآب مصرفی آبیاری ()m3/ha
میباشد.

جدول  .3مشخصات فيزيکی خاک محل آزمايش در فاصلههای عمقی مختلف

محدوده عمقی
()cm
2-22
22-42
42-22
22-32

بافت
Sandy loam
Clay loam
Clay loam
Clay loam

رطوبت حجمی ()%
جرم مخصوص ظاهری
3
( )gr/cm
ظرفیت زراعی نقطه پژمردگی دائم
32/3
32/1
32
32

11/4
11/2
14
14

1/42
1/32
1/31
1/37

شکل  .3نمايی از چگونگی قرارگيری گياهان ،نوارهای تيپ آبياری و لولههای TDR

برآورد تبخیر و تعرق در سالهای آزمایش با مدل کراپوات
نشان داد که مقدار تبخیرتعرق برای سالهای اجرای پژوهش در
حدود  2میلیمتر بر روز بوده است که با فرضیات درنظر گرفته
شده برای تعیین دور آبیاری بر مبنای مقدار  2میلیمتر بر روز
تطابق دارد (شکل  .)2مقادیر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر
کالس  Aبه منظور تعیین زمان انجام آبیاری برای دورهای

آبیاری مختلف برای سالهای  1334و  1331به ترتیب در
شکلهای ( 3و  )4ارائه شده است .زمان شروع اعمال تیمارهای
آبی برای سال  41 ،1334روز بعد از کاشت و برای سال ،1331
 47روز بعد از کاشت بوده است .مقادیر عمق آب آبیاری تجمعی
برای سالهای  1334و  1331در جدول ( )2ارائه شده است.
بیشترین و کمترین عمق آب آبیاری برای هر دو سال  1334و
 1331به ترتیب در تیمارهای  F35-FIو  F50-PRD55بود.

(الف)

(ب)

نتايج و بحث

شکل  .2الف و ب به ترتيب نمودارهای تبخيرتعرق-بارش برای سالهای  3149و  :DAP( 3145روز بعد از کاشت :ET ،تبخيرتعرق و  :Precipitationبارندگی)

چراغی زاده و همکاران :بررسی اثر دور آبياری با اعمال کم آبياری 991 ...

شکل  .1تبخير تجمعی از تشت تبخير کالس  Aسال  3149به منظور تعيين زمان انجام آبياری برای دورهای آبياری مختلف ( :DAPروز بعد از کاشت (روز)،
) :(Cum. Ev.)/(Irr.periodتبخير تجمعی در دور آبياری (ميلیمتر در دور آبياری و  :Pبارندگی (ميلیمتر))

شکل  .9تبخير تجمعی از تشت تبخير کالس  Aسال  3145به منظور تعيين زمان انجام آبياری برای دورهای آبياری مختلف ( :DAPروز بعد از کاشت (روز)،
) :(Cum. Ev.)/(Irr.periodتبخير تجمعی در دور آبياری (ميلیمتر در دور آبياری و  :Pبارندگی (ميلیمتر))
جدول  .2عمق آب آبياری تجمعی (ميلیمتر) برای تيمارهای مختلف دور آبياری و مقدار آب آبياری برای سالهای  3149و 3145

دور آبیاری

F-20

F-50

F-35

مقدار آب آبیاری

FI

PRD-75

PRD-55

FI

PRD-75

PRD-55

FI

PRD-75

PRD-55

1334
1331

121
432

442
444

332
422

123
431

431
431

332
324

437
423

423
421

371
343

نتایج تجزیه واریانس اثر دور آبیاری و مقدار آب آبیاری
حاکی از تأثیر معنیدار این عوامل بر مشخصههای درصد روغن
و نیز عملکرد روغن در سال  1334بود .در مورد مشخصه کارایی
مصرف آب آبیاری ،نتایج تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنیدار
عامل مقدار آب آبیاری بود .اثر دور آبیاری و نیز اثر متقابل دور و
مقدار آب آبیاری معنیدار نبود (جدول  .)3نتایج مقایسه
میانگین اثر مقادیر دورهای آبیاری مختلف و نیز مقادیر مختلف
آب آبیاری بر مشخصههای درصد روغن ،عملکرد روغن و کارایی
مصرف آب آبیاری به ترتیب در جدولهای ( 4و  )1ارائه شده
است .نتایج مقایسه میانگین سه مشخصه درصد روغن ،عملکرد

روغن و کارایی مصرف آب آبیاری حاکی از وجود اختالف
معنی دار بین هر سه تیمار دور آبیاری بود .بیشترین مقادیر برای
دو مشخصه درصد روغن و عملکرد روغن در تیمار  F-20و
کمترین مقادیر در تیمار  F-50مشاهده شد .در مورد مشخصه
کارایی مصرف آب بیشترین مقادیر در تیمار  F-50و کمترین
مقادیر در تیمار  F-20حاصل شد .در بررسی عامل مقدار آب
آبیاری ،برای مشخصه درصد روغن بین تمامی تیمارها اختالف
معنیدار وجود داشت .بیشترین مقادیر در تیمار  FIو کمترین
مقادیر در تیمار  PRD-55مشاهده شد .در مورد مشخصه
عملکرد روغن بین تیمارهای  FIو  PRD-75اختالف معنیدار
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درصد روغن ،عملکرد روغن و کارایی مصرف آب برای  3حالت
مورد بررسی در شکل ( )1نشان داده شده است.

وجود نداشت .اما بین تیمار  PRD-55با دو تیمار دیگر اختالف
معنیدار وجود داشت .اثر عامل مقدار آب آبیاری بر مشخصه
کارایی مصرف آب آبیاری معنیدار نبود .میانگین مشخصههای

جدول  . 1تجزيه واريانس آزمايش مطالعه اثر دور و مقدار آب آبياری بر درصد روغن ،عملکرد روغن و کارايی مصرف آب آبياری گياه آفتابگردان در طرح کرتهای
خرد شده با طرح پايه بلوکهای کامل تصادفی در  1تکرار در سال 3149

منبع
تغییر

درجه
آزادی

SS

MS

SS

MS

SS

MS

تکرار ()R
دور آبیاری ()A
خطای a

2
2
4

2/43
417/41
1/21

*3/22
**223/72
2/41

43122/24
1723221/22
3121/14

*24231/12
**324112/31
2332/33

2/224
2/223
2/221

2/222ns
2/221ns
2/221

کرتهای اصلی MP

3

421/43

13/13

1737143/33

223333/27

2/211

2/221

مقدار آب آبیاری ()B
اثر متقابل AB
خطای b

2
4
12

327/23
123/12
21/12

**133/34
**32/73
1/72

323332/12
224712/31
32123/22

**421232/22
**11173/24
7142/47

2/211
2/223
2/223

**2/223
2/221ns
2/222

13

111/33

23/44

1213223/27

27722/17

2/221

2/221

22

377/43

37/13

3221712/47

111221/32

2/232

2/221

کرتهای فرعی

SP

کل

درصد روغن ()%

عملکرد روغن )(kg/ha

کارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3

 nsغير معنیدار * ،و ** به ترتيب معنیدار در سطح احتمال آماری  %5و  SS ،%3مجموع مربعات MS ،ميانگين مربعات
جدول  . 9مقايسه ميانگين درصد روغن ،عملکرد روغن و کارايی مصرف آب آبياری تحت اثر دورهای آبياری مختلف در سطح احتمال  %3در سال 3149

دور آبیاری

درصد روغن ()%

F-20

a

F-35

b

F-50

c

عملکرد روغن ()kg/ha
a

43/22
42/22

33/32

کارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3

2134/13

b

1333/13

c

1132/27

c

2/33

b
a

2/33

1/27

ميانگينهای با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.
جدول  .5مقايسه ميانگين درصد روغن ،عملکرد روغن و کارايی مصرف آب آبياری تحت اثر مقادير مختلف آب آبياری در سطح احتمال  %3در سال 3149

مقادیر مختلف آب آبیاری

درصد روغن ()%

FI

a

PRD-75

b

PRD-55

c

43/14
41/14
33/22

عملکرد روغن ()kg/ha
a

2123/14

a

1334/11

کارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3

b

1271/72

a

2/33

a

1/22

a

2/33

ميانگينهای با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.

شکل  . 5به ترتيب از راست به چپ نمودارهای درصد روغن ،عملکرد روغن و کارايی مصرف آب آبياری برای  4حالت مختلف دور آبياری و مقدار آب آبياری در
سال 3149

چراغی زاده و همکاران :بررسی اثر دور آبياری با اعمال کم آبياری 995 ...

شاخص برداشت تحت اثر مقادیر مختلف آب آبیاری در سال
 1334در جدول ( )3ارائه شده است .بر مبنای نتایج حاصله ،در
مورد مشخصه عملکرد دانه بین تیمار  PRD-55با دو تیمار دیگر
اختالف معنیدار مشاهده شد .بین دو تیمار  FIو PRD-75
اختالف معنیداری وجود نداشت .در مورد این مشخصه و نیز
مشخصه عملکرد بیولوژیک بیشترین مقادیر در تیمار  FIو
کمترین مقادیر در تیمار  PRD-55مشاهده شد .در مورد
مشخصههای عملکرد بیولوژیک و نیز شاخص برداشت بین
تمامی تیمارها اختالف معنیدار وجود داشت .بیشترین مقادیر
در مشخصه شاخص برداشت در تیمار  PRD-55و کمترین
مقادیر در تیمار  FIمشاهده شد (جدول  .)3نمودارهای عملکرد
دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت برای  3حالت مختلف
دور آبیاری و مقدار آب آبیاری در سال  1334در شکل ( )2ارائه
شده است.

نتایج تجزیه واریانس آزمایش مطالعه اثر دور و مقدار آب
آبیاری بر مقدار عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص
برداشت گیاه آفتابگردان در سال  1334در جدول ( )2ارائه شده
است .نتایج حاکی از اثر معنیدار تیمارهای دور آبیاری و مقدار
آب آبیاری بر مشخصههای یاد شده بود .در مقایسه اثر دورهای
آبیاری مختلف بر مشخصه میانگین عملکرد دانه بین تیمارهای
 F-20و  F-50اختالف معنیدار وجود داشت .اختالف بین تیمار
 F-35با دو تیمار دیگر معنیدار نبود .در بررسی اثر عامل دور
آبیاری بر مشخصه عملکرد بیولوژیک بین تمامی تیمارها اختالف
معنید ار وجود داشت .بیشترین مقادیر برای این مشخصه در
تیمار  F-20و کمترین مقادیر در تیمار  F-50وجود داشت .در
مورد مشخصه شاخص برداشت نیز بین تمامی تیمارها اختالف
معنیدار وجود داشت .در مورد این مشخصه بیشترین مقادیر در
تیمار  F-50و کمترین مقادیر در تیمار  F-20مشاهده شد
(جدول  .)7مقایسه میانگین عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و

جدول  . 6تجزيه واريانس آزمايش مطالعه اثر دور و مقدار آب آبياری بر مقدار عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت گياه آفتابگردان در طرح کرت-
های خردشده با طرح پايه بلوکهای کامل تصادفی در  1تکرار در سال 3149

منبع
تغییر

درجه
آزادی

SS

MS

SS

MS

SS

MS

تکرار ()R
دور آبیاری ()A
خطای a

2
2
4

71272/23
377373/33
12221/41

31233/11ns
**433232/31
13211/31

421331/32
42137234/11
372712/22

212347/33ns
**22223317/22
33133/11

2/23
141/33
2/11

*1/22
**72/23
2/13

کرتهای اصلی MP

3

1222711/47

121233/33

41332232/37

1122131/37

143/33

17/33

مقدار آب آبیاری ()B
اثر متقابل AB
خطای b

2
4
12

142237/32
42332/22
31123/41

**72213/33
12247/12ns
7132/37

22332221/33
723331/22
322311/71

**11433212/31
132237/72ns
71231/33

143/33
11/23
3/33

**72/22
**2/32
2/33

13

272132/37

11113/23

24174723/22

1321224/32

113/27

3/34

22

1272347/34

43311/23

21327211/13

2134332/71

323/21

11/22

کرتهای فرعی
کل

SP

عملکرد

دانه)(kg/ha

شاخص برداشت ()%

عملکرد بیولوژیک )(kg/ha

 nsغير معنیدار * ،و ** به ترتيب معنیدار در سطح احتمال آماری  %5و  SS ،%3مجموع مربعات MS ،ميانگين مربعات
جدول  . 7مقايسه ميانگين عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت تحت اثر دورهای آبياری مختلف در سطح احتمال  %3در سال 3149

دور آبیاری

عملکرد دانه ()kg/ha

F-20

a

F-35

ab

F-50

b

عملکرد بیولوژیک ()kg/ha

4112/21
4321/42

4272/71

a

شاخص برداشت ()%

13342/3

b
c

12211/3

12327/3

c

34/23

b
a

31/43

33/43

ميانگينهای با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.
جدول  .8مقايسه ميانگين عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت تحت اثر مقادير مختلف آب آبياری در سطح احتمال  %3در سال 3149

مقادیر مختلف آب آبیاری

عملکرد دانه ()kg/ha

FI

a

PRD-75

a

4321/23

PRD-55

b

4131/72

4331/23

عملکرد بیولوژیک ()kg/ha
a

13134/4

b
c

11323/4

12377/1

ميانگينهای با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.

شاخص برداشت ()%
c

33/13

b
a

32/33

33/72
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شکل  .6به ترتيب از راست به چپ نمودارهای عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت برای  4حالت مختلف دور آبياری و مقدار آب آبياری در سال
3149

بر مبنای نتایج تجزیه واریانس ،اثر عوامل آزمایش و نیز
اثر متقابل این عوامل بر مشخصههای درصد روغن و عملکرد
روغن معنیدار بود (جدول  .)3در مورد مشخصه کارایی مصرف
آب آبیاری اثر عامل مقدار آب آبیاری معنیدار بود .اثر عامل دور
آب یاری و اثر متقابل دو عامل دور آبیاری و مقدار آب آبیاری بر
این مشخصه معنیدار نبود .نتایج مقایسه میانگین دورهای
آبیاری مختلف بر مشخصههای درصد روغن ،عملکرد روغن و
کارایی مصرف آب آبیاری در سال  1331در جدول ( )12ارائه
شده است .نتایج نشان داد که در مورد دو مشخصه درصد روغن
و عملکرد روغن بین تمامی تیمارها اختالف معنیدار وجود
داشته است .در مورد این دو مشخصه بیشترین مقادیر در تیمار
 F-20و کمترین مقادیر در تیمار  F-50وجود داشت .در مورد
مشخصه کارایی مصرف آب آبیاری بین تیمار  F-20با دو تیمار

دیگر اختالف معنیدار وجود داشت .اختالف بین دو تیمار
و  F-50معنیدار نبود .در مورد این مشخصه تیمار  F-50دارای
مقدار بیشینه و تیمار  F-20دارای مقدار کمینه بود .نتایج
مقایسه میانگین این مشخصهها تحت تأثیر مقادیر مختلف آب
آبیاری در جدول ( )11ارائه شده است .در مورد این عامل برای
مشخصههای درصد روغن و عملکرد روغن بین تمامی تیمارها
اختالف معنیدار وجود داشت و بیشترین مقادیر در تیمار  FIو
کمترین مقادیر در تیمار  PRD-55مشاهده شد .در مورد
مشخصه کارایی مصرف آب بین تیمارهای مختلف اختالف
معنیداری وجود نداشت .نمودارهای درصد روغن ،عملکرد روغن
و کارایی مصرف آب آبیاری برای  3حالت مختلف دور آبیاری و
مقدار آب آبیاری در سال  1331در شکل ( )7ارائه شده است.
F-35

جدول  . 4تجزيه واريانس آزمايش مطالعه اثر دور ،مقدار آب آبياری و کارايی مصرف آب آبياری بر مقدار درصد روغن و عملکرد روغن گياه آفتابگردان (هايسان
 )25در طرح کرتهای خردشده با طرح پايه بلوکهای کامل تصادفی در  1تکرار در سال 3145

منبع
تغییر

درجه
آزادی

درصد روغن ()%

عملکرد روغن )(kg/ha

کارایی مصرف آب آبیاری
()kg/m3

SS

MS

SS

MS

SS

MS

تکرار ()R

2

دور آبیاری ()A

2

2/31
217/23

2/41ns
**323/34

237/42
2211273/17

خطای a

4

2/32

2/13

31232/73

343/72ns
**-73
1127332/
3323/22

2/222
2/223

2/221ns
2/221ns

2/227

2/222

کرتهای اصلی MP

3

222/31

77/22

2211137/72

231443/72

2/211

2/221

مقدار آب آبیاری ()B
اثر متقابل AB
خطای b

2
4
12

332/31
213/73
17/47

**123/42
**24/31
1/42

1242132/77
143337/33
31332/41

**121232/33
**137343/43
7331/37

2/112
2/221
2/213

**2/272
2/221ns
2/222

کرتهای فرعی SP

13

214/22

34/11

1237321/11

33727/34

2/171

2/212

کل

22

1234/37

47/43

3333413/37

111112/11

2/137

2/227
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جدول  .34مقايسه ميانگين درصد روغن ،عملکرد روغن و کارايی مصرف آب آبياری تحت اثر دورهای آبياری مختلف در سطح احتمال  %3در سال 3145

دور آبیاری درصد روغن ( )%عملکرد روغن ( )kg/haکارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3
F-20
F-35
F-50

43/12a
41/27b
37/37c

2/32b
1/21a
1/12a

2244/32a
1373/37b
1143/22c

ميانگينهای با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.
جدول  . 33مقايسه ميانگين درصد روغن ،عملکرد روغن و کارايی مصرف آب آبياری تحت اثر مقادير مختلف آب آبياری در سطح احتمال  %3در سال 3145

مقادیر مختلف آب آبیاری درصد روغن ( )%عملکرد روغن ( )kg/haکارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3
FI
PRD-75
PRD-55

2142/13a
1313/11b
1223/34c

43/42a
44/13b
33/73c

1/21a
1/22a
1/22a

ميانگينهای با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.

شکل  . 7به ترتيب از راست به چپ نمودارهای درصد روغن ،عملکرد روغن و کارايی مصرف آب آبياری برای  4حالت مختلف دور آبياری و مقدار آب آبياری در
سال 3145

بر مبنای نتایج تجزیه واریانس ،اثر عوامل آزمایش بر
مشخصههای مورد بررسی معنیدار و اثر متقابل این عوامل بر
مشخصهها غیرمعنیدار تشخیص داده شد (جدول .)12
در بررسی اثر دورهای آبیاری مختلف بر مشخصه عملکرد
دانه ،فقط بین تیمارهای  F-20و  F-50اختالف معنیدار وجود
داشت (جدول  .)13در مورد مشخصه عملکرد بیولوژیک بین
تمامی تیمارها اختالف معنیدار وجود داشت .بیشترین مقادیر
برای این مشخصهها در تیمار  F-20و کمترین مقادیر در تیمار
 F-55وجود داشت .در مورد مشخصه شاخص برداشت نیز بین
تمامی تیمارها اختالف معنیدار وجود داشت و بیشترین مقادیر
در تیمار  F-50و کمترین مقادیر در تیمار  F-20وجود داشت .در
مقایسه میانگین مشخصههای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک
تحت تأثیر مقادیر مختلف آب آبیاری در سال  ،1331بیشترین
مقادیر در تیمار  FIو کمترین مقادیر در تیمار  PRD-55مشاهده
شد .در مورد مشخصه عملکرد دانه اختالف معنیدار بین
تیمارهای  FIو  PRD-55و در مورد مشخصه عملکرد بیولوژیک

بین تمامی تیمارها اختالف معنیدار مالحظه شد .در مورد
مشخصه شاخص برداشت نیز بین تمامی تیمارها اختالف معنی-
دار وجود داشت .در مورد این مشخصه بیشترین مقادیر در تیمار
 FIو کمترین مقادیر در تیمار  PRD-55وجود داشت (جدول
 .)14نمودارهای عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص
برداشت برای  3حالت مختلف دور آبیاری و مقدار آب آبیاری در
سال  1331در شکل ( )3ارائه شده است.
نتایج نشان داد مشخصههای درصد روغن و عملکرد روغن
طی هر دو سال آزمایش ،هم تحت تأثیر افزایش دور آبیاری و
هم تحت تأثیر کاهش مقدار آب آبیاری با کاهش معنیدار
مواجه شدند .اثر معنیدار کاهش مقدار مشخصه درصد روغن در
نتیجه افزایش دور آبیاری در سایر پژوهشها نیز گزارش شده
است ( KarimzadeAsl et al., 2003; Daneshian and Jabbari,
.)2009; AtaeiKachooei et al., 2010; Alahdadi et al., 2011
بهعالوه ،کاهش معنیدار مشخصه عملکرد روغن در نتیجه
افزایش دور آبیاری نیز در پژوهشهایی مالحظه شده است
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(

;Alahdadi et al., 2011; Daneshian and Jabbari, 2009

 .)AtaeiKachooei et al., 2010; Roshdi et al., 2006نتایج این
پژوهش حاکی از کاهش معنیدار مشخصه درصد روغن تحت
تأثیر کاهش مقدار آب آّبیاری بود .نتایج دیگر پژوهشگران نیز
نتایج این مطالعه را تائید مینماید ( ;Jalilian et al., 2008
 .)Karimi and Naderi, 2008کاهش مقدار مشخصه عملکرد
روغن در نتیجه اعمال تنش کمآبی در مراحل گلدهی و دانه-
بندی در سایر پژوهشها گزارش شده است ( Omidi Ardali
 .)and Bahrani, 2011در بررسی مشخصه کارایی مصرف آب
نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر معنیدار دور آبیاری بر این
مشخصه طی هر دو سال آزمایش بود .طی انجام پژوهشی ،کم-
آبیاری و آبیاری بخشی ریشه در سطح  32درصد موجب افزایش
معنیدار مشخصه کارایی مصرف آب شد؛ به صورتی که دیگر
مشخصههای محصول در این دو تیمار نیز از شرایط مناسبی
برخوردار بودند ( .)Rezaei Estakhroeih et al., 2014نکته قابل
توجه در مورد کارایی مصرف آب ،عدم تأثیر معنیدار مقدار آب
آبیاری با اعمال کمآبیاری بخشی ریشه روی این مشخصه بود.
در بررسی مشخصه عملکرد دانه نتایج این پژوهش طی هر دو
سال حاکی از وجود اختالف معنیدار بین آبیاری کامل و کم-
آبیاری بخشی ریشه در سطح  %11بود .به عالوه در هر دو سال
آزمایش بین آبیاری بخشی ریشه در سطح  %71و آبیاری کامل
اختالف معنیدار وجود نداشت .کاهش معنیدار عملکرد دانه
تحت تأثیر تنش رطوبتی در سایر پژوهشها نیز گزارش شده

است (

Yaghoubi et al., 2011; Omidi Ardali and Bahrani,

2011; Yousefi and Besh, 2014; Esfini Farahani et al.,
 .)2012بررسی اثر دور آبیاری روی این مشخصه طی هر دو سال

نشان داد که تیمارهای دور آبیاری بعد از  22میلیمتر تبخیر و
بعد از  12میلیمتر تبخیر ،با یکدیگر اختالف معنیدار داشتهاند
ولی بین دور بعد از  22میلیمتر تبخیر و بعد از  31میلیمتر
تبخیر اختالف معنیدار وجود نداشت .تأثیر افزایش دور آبیاری
در کاهش معنیدار مقدار عملکرد دانه آفتابگردان در مطالعههای
سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است ( KarimzadeAsl et al.,
;2003; Roshdi et al., 2006; Jabbari et al., 2007
;Gholamhoseini et al., 2008; Karimi and NAderi, 2008
Daneshian and Jabbari, 2009; AtaeiKachooei et al.,
 .)2010بررسی طی هر دو سال آزمایش روی مشخصه شاخص

برداشت نشان داد با افزایش عامل دور آبیاری و همچنین با
کاهش عامل مقدار آّب آبیاری ،شاخص برداشت افزایش معنیدار
داشته است .این مورد در نتایج دیگر پژوهشگران نیز مشاهده
شده است .در این تحقیقات ،تنش به صورت معنیداری شاخص
برداشت را در مقایسه با آبیاری نرمال افزایش داد ( Esfini
 .)Farahani et al., 2012اختالف بین مقادیر عملکرد بیولوژیک
در همه تیمارهای دور آبیاری و همه تیمارهای مقدار آب آبیاری
طی هر دو سال آزمایش معنیدار بود .نتایج مشابهی در خصوص
تأثیر کمآبیاری در کاهش معنیدار عملکرد بیولوژیک در سایر
پژوهشها نیز حاصل شده است ( KarimiKakhaki et al.,
2010; Siosemardeh et al., 2011; Yousefi and Besh,
.)2014

جدول  . 32تجزيه واريانس آزمايش مطالعه اثر دور و مقدار آب آبياری بر مقدار عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت گياه آفتابگردان (هايسان )25
در طرح کرتهای خردشده با طرح پايه بلوکهای کامل تصادفی در  1تکرار در سال 3145

منبع

درجه

عملکرد دانه

)(kg/ha

عملکرد بیولوژیک )(kg/ha

شاخص برداشت ()%

تغییر

آزادی

SS

MS

SS

MS

SS

MS

تکرار ()R

2

22323/23

12111/31ns

143134/32

74227/43ns

4/44

2/22ns

دور آبیاری ()A

2

323437/32

*434243/31

4131173/21

**22377732/21

141/33

**73/22

خطای a

4

114342/17

23132/14

334123/22

33132/17

3/44

2/32

کرتهای اصلی MP

3

1123147/21

137333/41

42433232/74

1312273/13

113/37

13/23

مقدار آب آبیاری ()B

2

317232/37

*173212/44

32172722/41

**134/27 11233332/22

**27/24

اثر متقابل AB

4

133243/13

47412/23ns

721122/23

132372/12ns

1/32

1/41ns

خطای b

12

332272/33

27121/32

3317711/32

273323/23

22/24

1/33

کرتهای فرعی SP

13

372311/33

43713/12

34231377/34

1321332/12

122/14

3/23

کل

22

1332233/33

72117/21

32734214/13

3127423/73

312/41

12/17
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جدول  .31مقايسه ميانگين عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت تحت اثر دورهای آبياری مختلف در سطح احتمال  %3در سال 3145

دور آبیاری

عملکرد دانه ()kg/ha

F-20

a

F-35

ab

F-50

b

عملکرد بیولوژیک ()kg/ha
a

4123/12

13731/2

b

4312/23

c

4223/27

شاخص برداشت ()%

12274/4

12143/3

c

33/12

b

31/22

a

33/31

ميانگينهای با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.
جدول  . 39مقايسه ميانگين عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت تحت اثر مقادير مختلف آب آبياری در سطح احتمال  %3در سال 3145

مقادیر مختلف آب آبیاری

عملکرد دانه ()kg/ha

FI

a

PRD-75

ab

PRD-55

b

4427/73
4321/42

4113/24

عملکرد بیولوژیک ()kg/ha
a

13422/3

b
c

12212/3

12373/3

شاخص برداشت ()%
c

33/27

b
a

32/12

33/11

ميانگينهای با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.

شکل  . 8به ترتيب از راست به چپ نمودارهای عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت برای  4حالت مختلف دور آبياری و مقدار
آب آبياری در سال 3145

نتيجهگيری
در این پژوهش مشخصههای کمی و کیفی گیاه آفتابگردان تحت
تأثیر  3حالت مختلف دور آبیاری و مقدار آب آبیاری مورد
بررسی قرار گرفت .غیر از مشخصه کارایی مصرف آب در آبیاری
بخشی ریشه ،سایر مشخصههای کمی و کیفی تحت تأثیر عوامل
یاد شده دارای اختالف معنیدار بودند .در بررسی عامل دور
آبیاری بهترین نتایج مربوط به  F-20و نزدیکترین مقادیر به
این تیمار مربوط به  F-35بود .اختالفها بین تیمارهای  F-20و
 F-35تحت تأثیر این عامل برای مشخصه عملکرد دانه برای هر
دو سال آزمایش غیر معنیدار بود .بررسی عامل مقدار آب
آبیاری نشان داد بهترین نتایج مربوط به  FIو بعد از آن PRD-
 75بوده است .اختالفها در مورد مشخصههای عملکرد روغن،
کارایی مصرف آب و عملکرد دانه در سال اول و مشخصههای
کارایی مصرف آب و عملکرد دانه در سال دوم بین  FIو PRD-
 75معنیدار نبود .با توجه به عدم وجود اختالف معنیدار برای
مشخصه عملکرد دانه بین  FIو  ،PRD-75با بهرهگیری از آبیاری
بخشی ریشه در سطح  %71میتوان ضمن حفظ محصول بدون

کاهش معنیدار در مقایسه با آبیاری کامل ،به مقدار  %14و
 %12درصد در مصرف آب صرفهجویی به عمل آورد (به ترتیب
برای سالهای اول و دوم) .در بررسیهای به عمل آمده در این
پژوهش عملکرد روغن بین  FIو  PRD-75در سال اول آزمایش
معنیدار نبود .از آنجایی که در کشت دانههای روغنی مانند
آفتابگردان ،استحصال روغن از اهداف اصلی میباشد ،همانند
مشخصه عملکرد دانه ،در مورد این مشخصه نیز میتوان از
 PRD-75سود برد .بر مبنای نتایج این پژوهش در صورتی که در
کشت محصول ،عملکرد دانه هدف اصلی باشد ،تیمار F20-FI
بهترین نتایج را ارائه خواهد نمود .پس از آن ،تیمار F20-
 PRD75نتایج قابل قبولی را ارائه مینماید .در مورد مشخصه
عملکرد روغن ،بهترین نتایج مربوط به  F20-PRD75و پس از
آن  F35-FIمیباشد .در نتیجه در صورتی که صرفهجویی در
مصرف آب مد نظر باشد ،با بهرهگیری از آبیاری بخشی ریشه و
آبیاری بعد از  22میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس A
میتوان به نتایج مناسب کمی و کیفی عملکرد دانه و عملکرد
روغن دست یافت.
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