
 

bb

مقايسه  دو  روش  آبياري  نواري قطره اي  و  شياري  بر 
اجزاء  عملكرد   ارقام  كلزا در همدان
• حبیب اله مظاهری، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

• علی قدمی فیروزآبادی، عضو هیئت علمي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي همدان  )نویسنده مسئول(  
• سید محسن سیدان، عضو هیئت علمي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي همدان 
تاریخ د ریافت: تیر ماه 1388     تاریخ پذیرش: بهمن ماه 1390

تلفن تماس نویسنده مسئول: 09188147194                 
Email: Aghadami@gmail.com

bb
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)پژوهش و سازندگی(

چكیده 
کمبود  آب وکاهش تدريجی منابع آبی با کیفیت مناسب، از مهمترين عوامل محدود کننده تولیدات زراعی در اکثر نقاط جهان نظیر ايران به شمار 
مي رود. از اين  رو، پژوهش در زمینه استفاده بهینه از  آب و صرفه  جويي در  مصرف آن از  راهكارهاي کلیدي افزايش  تولید مي باشد. همچنین، 
انتخاب ارقام با نیاز آبي کم نیز مي تواند کمك موثري به  اين  موضوع نمايد. لذا، به منظور انتخاب رقم مناسب کلزا با عملكرد و درصد روغن باال، 
آزمايشي به صورت طرح کرت هاي خردشده در قالب طرح بلوك کامل تصادفي با سه تكرارکه عامل اصلي شامل سیستم  آبیاري در دو سطح 
)نشتي و نواري- قطره اي( و عامل فرعي شامل رقم در چهار سطح )اکاپي، اس- ال-ام 46، اپرا و لیكورد( در همدان، به اجرا درآمد. نتايج نشان 
داد، در بین ارقام، تفاوت معني داري به لحاظ عملكردي وجود نداشت، ولي در مجموع رقم Opera با 3706 کیلو گرم  در هكتار، بیشترين عملكرد را 
 Slm046 با روش آبیاري   قطره اي با عملكرد 3961 کیلو گرم  در هكتار و رقم Opera  به خود اختصاص داد. در  بررسي اثر  متقابل آبیاري  و  رقم، رقم
اختالف  آبیاري  کارآئي مصرف آب، روش هاي  بررسي  در  بودند.  دارا  را  در  هكتار حد اکثر عملكرد  کیلو گرم    3710 و عملكرد  نشتي  آبیاري  با 
معني داري با هم داشتند. به طوري که آبیاري قطره اي ) با1/34 کیلوگرم بر مترمكعب( نسبت به آبیاري نشتي )با 0/74 کیلوگرم  بر مترمكعب( 

برتري داشت. حجم آب مصرفي به طور متوسط با آبیاري نشتي 4870 و در آبیاري قطره اي 2617 مترمكعب  در هكتار بود. 

کلمات کلیدي: آبیاري نشتي، تیپ، رقم، کلزا 



42 )پژوهشوسازندگی(

مقايسه  دو  روش  آبیاری ...

Agronomy Journal )Pajouhesh & Sazandegi( No:102 pp: 41-47

 Comparison Two Irrigation Systems, Tape  and Furrow Irrigation Methodes on Yield Components of Rapeseed 
Cultivars in Hamedan Province
By: H. mazaheri, M.Sc of  Hamedan Agricultural Research and Natural Resources Cente. A. Ghadami Firouzabadi,  
(Corresponding Author; Tel: 09188147194), S. Mohsen Seyedan, Scientific Staff of Hamedan Agricultural Research 
and Natural Resources Center
Received: July  2009  Accepted: January  2012

 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.

       Key words: Furrow Irrigation, Micro Irrigation, Cultivars, Rapeseed

مقدمه 
کلزا یكي از مهم ترین گیاهان روغني است که دانه هاي آن حاوي بیش 
از 40 درصد روغن و کنجالة آن نیز در همین حدود پروتئین دارد )عزیزي 
با  مختلف  گونه هاي  و  ارقام  بودن  دارا  دلیل  به  کلزا  همكاران، 1378(.  و 
خصوصیات متفاوت، قابلیت کشت در مناطق مختلف و شرایط آب و هوایي 
متنوع را دارد، به طوري که امروزه در سطوح وسیعي از مناطق گرم و معتدل 
هندوستان و چین در آسیا تا نقاط سرد و ارتفاعات باال کشت مي شود. در 
تولید روغن  افزایش  امیدبخش در  زراعتي  به عنوان  این زراعت  نیز  ایران 
و  )عزیزي  است  قرارگرفته  توجه  مورد  روغن  کاهش  واردات  خوراکي  و  
یادگار،1380(. عالوه بر آن، در کشور آب مهم ترین عامل محدودکننده در 
کشاورزي است و این بخش بیش از 90 درصد آب استحصال شده کشور 
را به خود اختصاص مي دهد و راندمان آبیاري در روش هاي مورد استفاده 
کنوني حدود 35 درصد برآورد شده است )کشاورز و صادق زاده، 1379(.  
استان همدان  از 85 درصد منابع آب  این که بیش  به  با توجه  از طرفي، 
از آب هاي زیرزمیني تأمین مي شود )جعفري و رضواني،1380( بنابراین، 

استفادة بهینه از آب و روش هاي نوین آبیاري ضروري است. 
و  زراعي  ژنوتیپ گیاه، عوامل  تأثیر  کلزا تحت  و روغن  دانه  عملكرد 
عوامل محیطي است )شیراني راد،1374(. از میان این عوامل در کشور، آب 
از مهمترین عوامل محدودکننده در کشاورزي بشمار مي رود، به نحوي که 
تولید مواد غذایي وکشاورزي پایدار را منوط به استفادة صحیح و منطقي 
در  پذیرکشور  تجدید  آب  منابع  سرانه  شاخص  است.  نموده  عامل  این  از 
است.  دسترس  در  آب  حجم  منظم  کاهش  دهندة  نشان  اخیر  دهه هاي 
مقدار این شاخص از 5500 متر مكعب در سال 1340 به 2100 مترمكعب 
در1376 کاهش یافته و انتظار مي رود در سال 1400 به 1300 متر مكعب 

تقلیل یابد )کشاورز و صادق زاده، 1379(. 
نسبت  کلزا  ارقام  که  کرد  مشاهده   )Christmas, 1996( چریستمس 
گرفت  نتیجه  او  مي دهد.  نشان  زیادي  واکنش  هوایي  و  آب  شرایط  به 
از  تعدادي  و  بوده  متفاوت  بسیار  مكان  به  نسبت  ارقام  عكس العمل  که 
ارقام تحمل بیشتري نسبت به شرایط آب و هوایي دارند. کمپب و کوندرا 
)Campbe and Kondra, 1997( گزارش نمودند که وزن هزار دانه به شدت 
تحت تأثیرعوامل ژنتیكی است و عوامل محیطی مانند نور، رطوبت و دما 
تأثیر کمتری بر روی آن دارند. همچنین درصد روغن نیز تحت تاثیر عوامل 

ژنتیكی بود.
نیز  و  دانه  عملكرد  و  روغن  درصد  تغییرات   )Kajdi, 1994( کجدي 
ارتباط بین درصد روغن و پروتئین را در 21 رقم تحت شرایط آبیاري و 
بدون آبیاري مورد بررسي قرار داد و نتیجه گیري نمود که میانگین عملكرد 

دانه و عملكرد روغن در اثر آبیاري افزایش مي یابد
در تحقیقي که در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر انجام 
از  تبخیر  میلي متر   50 از  پس  آبیاري  شرایط  در  که  شد  مشخص  شد، 
 Licord و رقم  SLM046 باالترین عملكرد متعلق به رقم ،A تشتك کالس
 A در شرایطي که آبیاري پس از 150 میلي متر تبخیر از تشتك کالس
انجام شده بود، پایین ترین عملكرد را به خود اختصاص داده  است. همچنین ، 
درصد  آبیاري  پس  از10  آخرین   که  زماني  در  شد  مشخص  آزمایشي  در 
رسیدگي غالف هاي ساقه اصلي انجام شد، رقم Okapi باالترین عملكرد و 
در زماني که آخرین آبیاري در مرحله 20 درصد رسیدگي غالف هاي ساقه 
اصلي صورت گرفت، رقمSLM046  پائین ترین عملكرد را به خود اختصاص 

داد.
در تحقیقي که در مرکز تحقیقات خراسان رضوي انجام شد، مشخص 
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 Regent*cobra و Hyola 42 شد که در محیط  تنش در بین چهار رقم، ارقام
نتایج تجزیه مرکب  نیز  رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص دادند و 
محیط  دو  بین  را  معني داري   اختالف  تنش  و  معمولي  آبیاري  محیط  در 
آزمایش، ارقام و اثرات متقابل آن ها نشان داد. استفاده از سیستم آبیاري 
میكرو براي محصوالت زراعي در سال هاي اخیر مورد توجه قرارگرفته است. 
در زراعت کلزا تحقیق کمي در مورد سیستم آبیاري میكرو در ایران انجام 
شده  است. در مشهد، با استفاده از این سیستم و حجم آب مصرفي بسیار 
کمتر در مقایسه با سیستم هاي نشتي و یا حتي باراني محصول قابل توجهي 

تولید شده است. 
فریبورگ و همكاران )87-1986( در تحقیقي به این نتیجه رسیدند 
که کاربرد کود نیتروژنه در بهار بعد از آیش نسبت به کاربرد آن در پاییز 
باعث افزایش محصول مي شود. مصرف کود ازته در بهار نسبت به پاییز در 
صورتي که کشت قبلي ذرت بود، هیچ گونه تأثیري  در عملكرد کلزا نداشت. 
الور)1986( آزمایشي بر روي اثر متقابل زمان آبیاري و کود نیتروژنه تحت 
سیستم آبیاري نشتي بر روي کلزا انجام داد. وي به این نتیجه رسید که 
تأخیر در آبیاري تا مرحلة ساقه دهي مقدار عملكرد را به مقدار قابل توجهي 
بین  متقابلي  اثر  و  آبیاري در مرحلة جوانه زني کاهش مي دهد  به  نسبت 

مقدار نیتروژن و زمان آبیاري مشاهده نشد.
قدمی فیروزآبادی و میرزایی )1385( دو سیستم آبیاری تیپ و نشتی 
را بر روی محصول چغندر قند مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها 
در  در صدی  کاهش 47  باعث  قطره ای  آبیاری  از  استفاده  که  داد  نشان 
افزایش 72 درصد در کارآیی مصرف شد. همچنین، قدمی  و  مصرف آب 
فیروزآبادی و نصرتی)1386( گزارش نمودند که استفاده از سیستم آبیاری 
کارآیی  در   138% افزایش  نیز  و  مصرفی  آب  در   54% کاهش  باعث  تیپ 

مصرف آب محصول سیر می شود.
تغییر  با  که  دادند  نشان   )1386( خوشبزم  و  باغاني  تحقیقی،  طی 
سیستم آبیاري سطحي به قطره اي ) نواري(، کارآیي مصرف آب در ذرت 
و  چغندرقند  فرنگي،  گوجه  زراعت هاي  و  یافت  افزایش   116% علوفه اي 
سیب زمیني به ترتیب با %98، %92 و %83 در مراحل بعدي قرار گرفت. 
روش  در  آب  مصرف  کارایي  که  دادند  نشان   )1384( مهرآبادي  و  افشار 
آبیاري قطره اي نواري به میزان 36 درصد نسبت به روش آبیاري شیاري 
در پنبه بیشتر بود. طرفي و همكاران )1385( نشان داد که مقدار کارایي 
مصرف آب کاهو از 2/7 در روش آبیاري سطحي به 7/3 کیلوگرم بر متر 

مكعب در روش آبیاري قطره اي نواري رسید.
زیر  در  آب  کنندة  مصرف  بزرگ ترین  کشاورزي  بخش  که  آنجا  از 
ساخت هاي مختلف اقتصادي استان همدان به شمار مي  آید، تلفات عمدة 
تلفات آب در بخش  از مهم ترین عوامل  دارد.  تعلق  این بخش  به  نیز  آب 
کشاورزي استان مي توان به پایین بودن راندمان انتقال آب از منبع تا محل 
مصرف، تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزي، نامناسب بودن الگوي کشت و 
همین طور عدم استفاده از روش هاي آبیاري مناسب اشاره نمود. با توجه 
به میزان کنوني تولیدات کشاورزي فاریاب در سطح استان که بالغ بر سه 
میلیون تن مي شود و نیز با عنایت به این که از کل منابع آب قابل استفادة 
استان حدود 80 میلیون مترمكعب در بخش کشاورزي مصرف مي شود، 
با صرف نظر از ترکیب محصوالت زراعي، بهره وري مصرف آب در اراضي 
ازاي هرمتر مكعب  به  معادل 0/8 کیلوگرم محصول  تقریباَ  استان  فاریاب 

است که در مقایسه با ارقام متناظر کشورهاي پیشرفته بسیار پایین است 
)سیدان و قدمي،1381(. این در صورتي است که به منظور نیل به اهداف 
تولیدات کشاورزي در یك افق 25سال آینده، چاره اي غیر از افزایش کارآیي 

مصرف آب در اراضي فاریاب به میزان 1/5 تا2 کیلوگرم نیست. 
در  فشار،  تحت  آبیاري  مختلف  سیستم هاي  اخیر  سال هاي  در 
راستاي برنامه هاي توسعه بخش کشاورزي و به منظور افزایش بهره وري 
مناطق  در  این سیستم ها  و  است  گرفته  قرار  در دسترس کشاورزان  آب 
و زراعت هاي مختلف نتایج متفاوتي داشته است. بر این اساس، هدف از 
بر عملكرد  و نشتي  )تیپ(  آبیاري قطره اي  این تحقیق، مقایسه دو روش 
به  مختلف  ارقام  عكس العمل  چگونگي  و  کلزا  ارقام  آب  مصرف  کارایي  و 

شیوه هاي متفاوت آبیاري مي باشد.
مواد و روش ها 

طرح  قالب  در  خردشده  کرت هاي  طرح  به صورت  تحقیق  این 
کشاورزي  تحقیقات  مرکز  اکباتان  ایستگاه  در  تصادفي  کامل  بلوك هاي 
همدان اجرا شد. ایستگاه اکباتان در کیلومتر 10 جاده همدان- تهران در 
عرض جغرافیایي 34 درجه و 52 دقیقه ي شرقي و طول جغرافیایي 48 
درجه و 32 دقیقه ي شمالي در 1730 متري از سطح دریا واقع است. آب و 
هواي منطقه نیمه خشك سرد با میانگین حداکثر دماي 40 و حداقل دماي 

34- درجه سانتي گراد مناسب کشت سیر مي باشد .
در این تحقیق، سیستم آبیاري در دو سطح )نشتي و تیپ( به عنوان 
 )  Okapi SLM046 ,Opera ,Licord( در چهار سطح  رقم  و  اصلي  عامل 
در  اجرا  به   )86-85( سال  دو  طي  تكرار  سه  در  فرعي  عامل  عنوان  به 
هرکرت  و  پشته(  روي  ردیف  )دو  متر   30 کشت  ردیف هاي  طول  آمد. 
بود.  پشته  روي  سانتي متر   30 فاصله  با  کاشت  داراي هشت خط  فرعي 
میزان بذر مصرفي  هشت کیلوگرم در هكتار بود. طرز قرار گرفتن تیمارها 
ردیف کشت  دو  بین  در  تیپ  نوار سیستم  و  تصادفي مشخص  به صورت 
و  متر  پنج  از هم  اصلي  فاصله  کرت هاي  قرارگرفت.  پشته  ها  روي  یعني 
فاصله کرت هاي فرعي به اندازة دو پشته نكاشت در نظر گرفته شد. فاصله 

تكرارها از همدیگر نیز پنج متر منظور شد.
با توجه به طوالنی بودن طول کرت، 1/5 متر از باال و 1/5 متر از پایین 
آن به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد و در هر کرت فرعي پشتة کناري 
از دو پشته وسط صورت  به عنوان حاشیه و رکوردگیري  از هر دو طرف 
گرفت. در این آزمایش، ضمن اندازه گیري کارآیي و میزان مصرف آب در دو 
سیستم آبیاري، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي، تعداد غالف در بوته، تعداد 
دانه در غالف )بر اساس 10 بوته در هر کرت آزمایشي(، وزن هزار دانه )بر 
اساس 10 نمونه 100تایي از هرکرت(، عملكرد دانه )10 متر طولي از 2 
پشته وسط(، درصد روغن و عملكرد بیولوژیك )دو متر طولي از دو پشته 

وسط( اندازه گیري  شد.
از فلوم هاي  با استفاده  آبیاري نشتي  حجم آب مصرفي در سیستم 
شده  کالیبره  کنتورهاي  از  استفاده  با  نواري  آبیاري  روش  در  و   W.S.C
اندازه گیري شد. در روش آبیاري تیپ، نیاز آبي با استفاده از فرمول پنمن 
و  آمار  شد.  انجام  90درصد  راندمان  احتساب  با  و  شده  اصالح  مانتیث 
دماي  شامل  گیاه  تعرق  و  تبخیر  محاسبه  منظور  به  نیاز  مورد  اطالعات 
باد و ساعات آفتابي  حداقل و حداکثر، رطوبت حداقل و حداکثر، سرعت 
به صورت روزانه از اداره هواشناسي اخذ شد. ضریب گیاهي مورد استفاده، 
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داده هاي موجود در دستورالعمل شماره 56 فائو بود.
نتايج  

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

پنج و یك درصد انجام شد. 
از تیمارهاي مورد مطالعه، فقط اثر متقابل آبیاري و رقم، بر عملكرد 
کلزا معني دار بود. بیشترین میزان عملكرد مربوط به رقم Opera با میانگین 
شد  حاصل  قطره اي  آبیاري  روش  و  هكتار  در  کیلوگرم   3961 عملكرد 

)جداول1،2(. 

مقايسه  دو  روش  آبیاری ...

 آبياريروش تحت دو كلزاارقام مختلف صفات (ms) ركبه منتايج تجزي: (1)جدول

درجه  منابع تغييرات
 آزادي

 عملكرد
(kg/ha) 

كارائي 
 مصرف آب

(kg/ha)  
وزن هزار  درصد روغن

 (گرم)دانه

 351/6 818/66** 765/1 537/173311 1 سال
 618/6 115/1 666/6 333/865558 1 (تكرار)سال 

768/85655 1 آبياري  311/1 ** 118/35 ** 537/6  
61/51378 1 آبياري*سال  561/6  615/6  787/6  

 315/6 871/1 65/6 585/681838 1 عامل اصليي خطا
86/563616 3 رقم  615/6 * 673/6  565/3 ** 

161/88655 3 سال*رقم  655/6  651/6  555/6  
767/781338 3 ري*رقمآبيا * 685/6 ** 678/6  765/6  

581/317113 3 سال*آبياري*رقم  673/6 * 131/6  581/6  
 178/6 65/6 616/6 335/111517 51 خطاي عامل فرعي

 در تيمارهاي مختلف آبياري وري آببهره(: مقايسه عملکرد، 2جدول)

 تيمار منابع تغيير
 

 عملکرد
 (kg/ha) 

 كارايي مصرف آب
 

)3(kg/m 

 آبياري
 

 a  نشتي
 

/a 

Tape a/aاي قطره

 ارقام
 

Opera a/a

Licord a/ab

Okapi a/b

SLM046 a/ab

 امارق×آبياري
 

1,Opera a/a
1,Licord ab/ab

1,Okapi b/b

1,SLM046 b/b

2,SLM046 ab/b

2,Licord ab/b 

2,Okapi  ab/b

2,Opera ab /b



شماره 102، نشريه زراعت، بهار  1393

)پژوهشوسازندگی(45

آب  حجم  شد.  اندازه گیري  طول فصل  زراعي  در  مصرفي   حجم آب  
مصرفي در روش آبیاري نشتي 4870 متر مكعب در هكتار و در صورتي که 
در روش آبیاري نواري قطره اي2617 مترمكعب در هكتار است. بنابراین، 
آبیاري قطره اي با کاهش46 درصدي  در آب مصرفي، مقدار عملكرد تقریباً 

یكساني با روش آبیاري نشتي داشته است.
معني دار  اختالف  داراي  آب  مصرف  بهره وري  در  آبیاري  روش هاي 
بوده، به طوري که مقدار بهره وري آب در روش آبیاري قطره اي 1/339 و 
در روش آبیاري نشتي 0/738 کیلوگرم بر مترمكعب بوده است. بنابراین، 
نیز در  ارقام  برابر روش نشتي مي باشد.  بهره وري آب در روش تیپ 1/8 
سطح %5 با هم اختالف معني دار داشته به گونه اي که رقم Opera با 1/117 
کیلوگرم بر مترمكعب نسبت به دیگر ارقام، بیشترین مقدار را از خود نشان 
دار  اختالف معني  بهره وري آب  بر  رقم  و  آبیاري  متقابل سیستم  اثر  داد. 
است که  در آن  رقم Opera با آبیاري قطره اي 1/53کیلوگرم بر مترمكعب 
بیشترین  بهره وري آب و همچنین رقم Opera با آبیاري  نشتي1/71کیلوگرم 

بر مترمكعب حداقل بهره وري آب را در برداشته  است )جدول2( .
وزن هزاردانه ی ارقام اختالف معني داري با هم داشته که در آن   
رقم Opera با 4/51 گرم نسبت به دیگر ارقام ارجحیت داشت. ولي در دیگر 
تیمارها، نظیر نوع آبیاري و اثر متقابل آبیاري و رقم اختالف معني داري بر 

وزن هزاردانه وجود نداشت )جدول 3(. 
اثر سیستم آبیاري بر میزان درصد روغن در سطح یك درصد تفاوت 
معني داري داشت. میزان درصد روغن در دو روش آبیاري تیپ و نشتي 
قرار  متفاوت  آماري  گروه  دو  در  بودکه  درصد  و46/97   45/22 به ترتیب 
گرفت. تفاوت بین ارقام مختلف از نظر درصد روغن معني دار نبود و ارقام 
مختلف در یك گروه آماري قرار گرفت. در این تحقیق، چون ارقام مختلف 
داراي تاریخ کشت و برداشت، عمق آب اختصاص یافته، دور آبیاري، نوع 
ارقام  ژنیتیكي  نظر  از  همچنین  و  بودند  یكسان  زراعي  عملیات  مدیریت، 
طوري بودند که تفاوت معني داري از نظر عملكرد و درصد روغن بین آنها 
سایر  اثر  دارد.  مطابقت   )Kajdi, 1994( نتایج کجدي  با  که  نشد  مشاهده 

تیمارها بر میزان درصد روغن معني دار نشد )جدول 3(.
بحث  

سیستم آبیاري میكرو یكي از روش هایي است که عالوه بر حفظ یا افزایش 
عملكرد محصول، مقدار آب مصرفي را کاهش و کارایي مصرف آب را افزایش 
مي دهد. استفاده از سیستم آبیاري قطره اي نواري براي محصوالت زراعي 
در سال هاي اخیر مورد توجه مي باشد و تحقیقاتي در این زمینه صورت 
گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم Opera در همدان باالترین 
عملكرد را دارا است. شریعتي در سال 1382 در بررسي عملكرد چهار رقم 
کلزا در کردستان، رقم SLM046 و Opera را نسبت به دیگر ارقام ترجیح 
بر عملكرد  تاریخ هاي مختلف کشت  اثر  بررسي  در   )1384( داد.    قدیمي 
و  باالترین  لحاظ عملكردي  به  را   SLM046 رقم  کلزا در خوي   رقم  پنج 
رقم Okapi را حداقل معرفي نمود. پاسبان اسالم )1386( در خسرو شهر 
در  تاخیر  در صورت  را   Opera رقم  عنوان  همین  تحت  آذربایجان شرقي 
کشت نسبت به دیگر ارقام ترجیح داد. طالب نژاد )1386( در اراك نیز در 
تحقیقي تحت همین عنوان در تاریخ هاي مختلف کشت، به طور متوسط 

رقم Licord وOpera را بهترین اعالم نمود.
 talayeh،SLM046 ,Elite داود رودي نیز درسال 86 در کرج بین 12 رقم

kapi ,Opera,  را جزء پنج رقم اول عملكردي باال اعالم نمود. در مشهد 
نیز عزیزي رقم Opera و SLM046 را در بین 18 رقم به ترتیب هفتم و 

هشتمین رقم معرفي و رقم Okapi را آخرین رتبه اعالم کرد. 
در موضوع نوع آبیاری مالحظه شد که آبیاری قطره ای و شیاری در 
اثر معنی داری داشته، به طوري که آبیاری قطره ای،  کارآیی مصرف آب 
به شیاری داشته است. رقم  ارقام نسبت  را در  باالیی  کارآیی مصرف آب 
Opera با آبیاری قطره ای در همدان بیشترین کارآیی مصرف آب را دارا بود. 
اثر نوع آبیاری بر عملكرد نیز نشان داد که رقم Opera با آبیاری قطرهای 
و رقم SLM046 با روش شیاری در همدان دارای بیشترین عملكرد بودند. 
هر چند روش آبیاری تفاوت معنی داری بر عملكرد نداشت، ولي حجم 
میزان مصرف  متوسط،  به طور  زیرا  است  اهمیت  حائز  بسیار  آب  مصرف 
آب در آبیاری قطره ای 2617 و در نشتی 4870 متر مكعب در هكتار بود، 
در واقع حدود %53 در سیستم قطره ای، مصرف آب کاهش پیدا مي کند 
که در صرفه جویی رقم بسیار باالیی است. در کارآیی مصرف آب نیز در 
روش قطره ای 0/9 کیلوگرم بر مترمكعب یعنی به ازاء هر متر مكعب آب 
آبیاری  در هكتار حدود 900 گرم محصول تولید شده در صورتی که در 
نشتی 0/56 کیلوگرم بر مترمكعب یعنی به صورت نشتی با مصرف یك متر 
مكعب آب در هكتار 560 گرم محصول تولید مي شود که اختالف این دو با 

هم بسیار حائز اهمیت است.
 SLM6 رقم  که  نمودند  عنوان  تحقیقی  در   )1382( راد  شیرانی   
با سه رقم دیگر به لحاظ تحمل به خشكی در حد قابل قبول و عملكرد 
باالیی داشته اند و رقم Opera با دو رقم دیگر در شرایط تنش به خشكی 
عملكرد پایین تری از خود نشان داده  اند. شیروانی راد در تحقیق دیگری 
در کرج تحت عنوان تحمل به تنش کم آبی در مراحل انتهایی رشد 12 
رقم  دو  با  همراه    Okapi,SLM6,Operaرقم که  نمودند  عنوان  کلزا  رقم 
و  راد  داشتند)شیرانی  را  عملكرد  باالترین  آبیاری  تنش  شرایط  در  دیگر 
همكاران، 1374(. شیرانی  راد )1384( در تحقیقي تحت عنوان تحمل به 
شدت های مختلف تنش خشكی بروی 12 رقم کلزا در اصفهان و کرج  به 
این نتیجه رسید، که رقم Okapiorient, Opera در شرایط آبیاری معمول 
به بعد رقم از مرحله گلدهی  آبیاری  بیشترین عملكرد و در شرایط قطع 

Opera ,orient, slm046 باالترین میزان عملكرد را دارند. نصیری در کبوتر 
ارقام  دیگر  به  نسبت  را   Opera رقم  نیز  عنوان  همین  تحت  اصفهان  آباد 
که عملكرد بیشتری داشت در شرایط قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی با 

شدیدترین تنش اعالم نمودند. 
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مقايسه  دو  روش  آبیاری ...
 

  مورد بررسي  ميانگين صفات مختلف (: مقايسه 3جدول)
 وزن هزار دانه

 ()گرم 
 

 روغن مقدار
 )درصد(

 
 منابع تغيير متغير

/a /a   نشتي
/a آبياری /b   تيپ -ایقطره

/a /a Opera 
 
 رقم

/b /a Okapi 
/b /a Licord 
/b /a SLM046 
/b /b 1,Licord 

 
 رقم×آبياری

/b /b 1,Okapi 
/a /b 1,Opera 
/ab /b 1,SLM046 
/ab /a 2,Licord 
/ab /a 2,SLM046 
/b /a 2,Okapi 

a/ /a 2,Opera 

نتیجه گیري 
با توجه به نتایج این تحقیق آبیاری تیپ نسبت به روش نشتی باعث 
کاهش 46 درصدي در آب مصرفی و افزایش 81 درصدي در کارایی مصرف 
و  کوتاه  آبیاري  دور  چون  تیپ  سیستم  در  می شود.  کلزا  زراعت  در  آب 
معموال سه روزه مي  باشد، بیشتر براي مزارعي کاربرد دارد که منبع تامین 
آب مشترك نبوده و زارع بتواند به راحتي براي آبیاري مزرعه برنامه ریزي 
نماید. در چاه هایي که مالكیت آن ها به صورت اشتراکي بوده و آب حداقل 
از  استفاده  مي گیرد،  قرار  زارع  هر  اختیار  در  بیشتر  یا  هفته  یك  از  بعد 
سیستم آبیاري تیپ به دلیل دور آبیاري کوتاه مشكل بوده و زارعین ترجیح 
مي دهند که از سیستم هاي آبیاري دیگر استفاده نمایند. بنابراین، استفاده 
از سیستم آبیاري تیپ در مزارعي که داراي مدیریت واحد بوده و به صورت 

اشتراکي نیستند داراي بهره وري بیشتري مي باشد.
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