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 مصرف کارآیی و عملکرد بر نواري ايقطره آبیاريکم مختلف سطوح اثرات ارزیابی و مقایسه

 شوین و بهبهان محلی کنجد رقم دو آب

  

  1لیال بهبهانی و 2امیرخسرو دانایی ،*1نادر سالمتی

  

  )11/4/1399 رش:یپذ خیتار ؛ 30/1/1399 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

 مصرف کارآیی و دانه روغن درصد روغن، عملکرد دانه، عملکرد اجزاي و عملکرد بر ايقطره آبیاريکم مختلف سطوح راتثا ارزیابی و بررسیمنظور به

 خـرد  باریک يهاکرت صورتبه آزمایش .شد اجرا بهبهان کشاورزي تحقیقات ایستگاه در 1397- 98 و 1396- 97 زراعی سال دو در آزمایشی دانه آب

 در آبـی  نیاز درصد 100 و 80 ،60 ،40 سطح چهار در نواري ايقطره آبیاري در آب مقدار شد. اجرا تکــرار 3 با تصادفی ملاک ياهبلوك پایه بر شده

 متقابل اثرات میانگین مقایسه گرفتند. قرار مقایسه مورد گلدهی شروع زمان از یفرع يهاکرت در شوین و بهبهان محلی کنجد رقم دو و یاصل يهاکرت

 خودبه را برتر جایگاه و نخست ۀرتب هکتار در کیلوگرم 0/1218 عملکرد با بهبهان محلی رقم در آبی نیاز درصد 100 تیمار داد نشان رقم و يریاآب سطوح

 و 100 هايتیمار شد. محاسبه هکتار در مترمکعب 4/5389 معادل بهبهان) محلی رقم و آبی نیاز درصد 100( برتر تیمار در آب مصرف میزان داد اختصاص

 هـم  بـا  داريمعنی اختالف مترمکعب بر کیلوگرم 210/0 و 226/0 معادل ترتیببه آبی مصرف کارآیی با بهبهان) (محلی برتر رقم در آبی نیاز درصد 80

 میزان ینبیشتر که داد نشان شده گیرياندازه صفات براي شده محاسبه پیرسون تگیبسهم ریبض گرفتند. جاي نخست ۀرتب در مشترك صورتبه و نداشتند

 دانـه  عملکـرد  اجزاي و عملکرد با مصرفی آب حجم دارمعنی همبستگی شد. محاسبه هزاردانه وزن با )r=9271/0( میزانبه مصرفی آب حجم همبستگی

 بروز آن تبعبه و مصرفی آب حجم کاهش لذا داشت. کنجد کشت در آب بهینه مدیریت به جهتو و ريآبیاکم تنش به کنجد گیاه بودن حساس دهندهنشان

   شد. عملکرد اجزاي و عملکرد کاهش موجب کنجد در خشکی تنش

  

  

  

  رقم آب، مصرف کارآیی ،هزاردانه وزن :يدیکل يهاهواژ
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  مقدمه

 نمـو ورشـد  کننـده  محدود یطیمح ملعا نیترمهم یخشک تنش

 تـنش  اثـر  در رشد کاهش که طوريبه است. ایدن کل در اهانیگ

 ).4( است شده گزارش یطیمح هايتنش ریسا زا بیشتر یخشک

 و نبـوده  امـان  در یمیاقل دهیپد نیا سوء اتتأثیر از زین ما کشور

مـی  رنج یآبکم از محصوالت ،کشت قابل هاينیزم از یمین در

 اصـالح  قیـ طر از آب منـابع  از نهیبه استفاده نیبنابرا ).19( برند

 که یخشک به متحمل ارقام از استفاده همراهبه اريیآب هايروش

 بـراي  ضـروري  امـر  دو ،باشند داشته ییباال آب مصرف کارآیی

 علمی نام با کنجد .)13( است موجود منابع از وريبهره شیافزا

Sesamum indicum L.   گرمـا،  و خشـکی  بـه  لتحمـ  دلیـل بـه 

نیمـه  و خشـک  منـاطق  کشـاورزي  توسـعه  در بسـیاري  اهمیت

 دلیـل بـه  گیـاه  ایـن  ).2( دارد تابسـتانه  کشـت  عنـوان بـه  خشک

 آن مناسـب  کیفیـت  و درصـد)  42-52( روغـن  بـاالي  يامحتو

 نقـش  هـا) اکسـیدان  آنتـی  برخـی  وجـود  و کلسترول کم میزان(

 بـه  متحمل یاهیگ دیگر طرف از و دارد انسان سالمت در مهمی

   .)1( است خشکی تنش و آبیکم

 ود در داد نشـان  )20( نـژاد یعقـوبی  و فرشکوه تحقیق نتایج   

 240-260 و  70-100 ترتیببه هايمیانگین با که يآبیار سطح

 در ترتیـب بـه  A کالس تبخیر تشتک از تبخیر اساس بر مترمیلی

 لحاظ از یمعمول شرایط آزمایش و یخشک تنش شرایط آزمایش

 سـطح  در عملکـرد  اجـزاي  بـر  تـنش  اعمال ،شد استفاده يآبیار

 يبیشـتر  حساسیت که ارقامی و بوده گذارتأثیر درصد 5 احتمال

 یطشـرا  ایـن  در )2822 ورامـین  و TS-3 پاناما،( داشتند تنش به

 اجـزاي  مقایسـه  بـا  چنـد  هـر  بـود،  بیشـتر  آنهـا  عملکرد کاهش

 طـول  ماننـد  صـفات  از برخـی  کـه  شـد  مشـاهده  ارقام عملکرد

 تفـاوت  معمـول  آبیـاري  شـرایط  نیـز  و تنش شرایط در کپسول

 توسـط  شـده  انجـام  يهاشپژوه در .ندادند نشان را داريمعنی

 دداتعـ  دانـه،  عملکـرد  قبیـل  از صـفاتی  )14( همکـاران  و خانی

انـدازه  دانـه هزار وزن و کپسـول  در دانـه  تعداد بوته، در کپسول

 بر تیمارها متقابل اثر که داد نشان آنها تحقیق نتایج شدند. گیري

 در دانـه  تعـداد  بوتـه،  در کپسـول  تعـداد  دانـه،  عملکرد صفات

 افـزایش  بـا  و بـود  دارمعنـی  درصـد  1 آمـاري  حطس در کپسول

 مـورد  ارقـام  بین در ت.یاف کاهش عملکرد خشکی، تنش شدت

 در ضـمن در داشـت.  را عملکرد باالترین 14 داراب رقم بررسی

 ترتیـب بـه  کـه  شدید و متوسط مالیم، (تنش تنش سطح سه هر

 در بودنـد)  خـاك  زراعـی  ظرفیـت  درصـد  25 و 50 ،75 معادل

 در و بود عملکرد باالترین داراي 14 داراب رقم سطحی، آبیاري

 را عملکـرد  باالترین هکتار در موگرکیل 1/593 با نیز شدید تنش

 هتوانسـت  مقاومت ایجاد با 14 داراب رقم تنش افزایش با داشت.

 بنـابراین  دهد. افزایش ارقام سایر به نسبت را خود هزاردانه وزن

 آب کمبـود  بـه  مقـاوم  یرقمـ  عنوانبه توانمی را 14 داراب رقم

 بـا  داد نشان )8( همکاران و اسکندري تحقیق نتایج کرد. معرفی

 بوتـه،  در بـرگ  تعـداد  بوتـه،  ارتفـاع  آب، کمبود شدت افزایش

 یافتنـد.  کاهش سطح واحد در نهدا عملکرد و بیولوژیک عملکرد

 نشـان  کـه  داشتند همدیگر با مثبتی همبستگی صفات این تمامی

 بـر  بـاري زیان اثـر  تواندمی صفات این از یک هر کاهش دهدمی

 ارتفـاع  نظـر  از TS3 رقـم  باشد. داشته مزرعه در کنجد عملکرد

 در دانـه  عملکرد و بیولوژیک عملکرد بوته، در برگ تعداد بوته،

 باالترین سال دو هر در TS3 رقم بود. برتر ارقام سایر با همقایس

   داشت. را آب مصرف کارآیی

 روي خشـکی  تـنش  اثـر  بررسـی  در )10( همکارانو  جین   

 تنش که ددندا نشان کنجد عملکرد با مرتبط خصوصیات و رشد

 تعـداد  کپسـول،  اندازه بوته، ارتفاع بر گلدهی مرحله در خشکی

 کومـار  .داشت یهتوج قابل منفی تأثیر انهد وزن کپسول، در دانه

 تعـداد  برگ، سطح خشکی تنش که کردند بیان )15( همکاران و

 کـاهش  را کنجـد  دانـه  عملکرد و هزاردانه وزن بوته، در کپسول

 36 روي کـه  هـایی بررسـی  در )18( همکاران و سکیال .دهدمی

 و مثبـت  همبسـتگی  دادنـد،  انجـام  آنها والد 12 و کنجد هیبرید

 تعداد و اصلی ساقه در کپسول تعداد بوته، ارتفاع بین داريعنیم

 جـا آن از .نـد کرد گزارش بوتهتک عملکرد با گیاه در کپسول کل

 و مثبـت  همبسـتگی  بوته ارتفاع و بوته در کپسول تعداد بین که

 بهبـود  بـراي  پژوهشگران این اعتقاد به داشت، وجود داريمعنی

ـ  را گزینش توانمی کنجد عملکرد  در کپسـول  تعـداد  اسـاس  رب
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 شـش  دیگـر،  پژوهشـی  در .کـرد  سازماندهی گیاه ارتفاع و بوته

 و عملکـرد  مقـدار  نیبـاالتر  جـد نک محصول يبرا ياریآب نوبت

 بـه  مربـوط  ریمقـاد  نیکمتـر  که یحالدر ،داد نشان را آن صفات

ـ آب کیـ  حذف و ياریآب پنج از استفاده  مرحلـه  يابتـدا  در ياری

 نوبـت  شـش  و پـنج  چهار، ، سه از استفاده با .بود کنجد یگلده

ـ ترتبـه  رشد مرحل کل در ETc مقدار ياریآب  ،1382 ،1323 بی

 دسـت بـه  )fed3m/( مربعمتر 4600 در مترمکعب 1647 و 1487

 و WUE مقدار نیبیشتر ياریآب نوبت شش با ن،یا بر عالوه آمد.

ـ  لذا آمد. دستهب آب مکعبمتر در بذر لوگرمیک 350 با برابر هب

 تـنش  بـدون  تیمـار  در کنجـد  در آبیـاري  رژیـم  شش کارگیري

 فمصـر  کـارآیی  بـاالترین  همراهبه را عملکرد ینبیشتر خشکی،

 اجـزاي  میـان  از کـه  دادنـد  نشـان  گرانپژوهشـ  ).7( داشت آب

 طـور بـه  کپسول در دانه تعداد و بوته در ولکپس تعداد عملکرد،

ـ  افتند.ی کاهش خشکی تنش اثر بر داريمعنی  عملکـرد  عـالوه هب

 و گرفـت  قـرار  آبیـاري  رژیـم  ثیرأت تحت داريمعنی طوربه دانه

 شـرایط  تحـت  کـه  کرد گیرينتیجه چنین توانمی یافت. کاهش

ـ  کنجد دانه عملکرد خشکی تنش  تعـداد  نظیـر  اجزایـی  از ثرأمت

 ).16( یابـد مـی  کـاهش  کپسـول  در دانه تعداد و بوته در کپسول

 يآبیـار  يهارژیم و ارقام بین که داد نشان انسواری تجزیه نتایج

ـ  اخـتالف  آب مصـرف  کارآیی و دانه عملکرد نظر از  يداریمعن

 مصرف کارآیی صفت در رقم و يآبیار ابلمتق اثر .تداش وجود

 شکـاه  دانه عملکرد ياریبآکم تنش شرایط در بود. داریمعن آب

 دانـه  عملکـرد  بیشترین ).5( افتی شیافزا آب مصرف کارآیی و

 افـزایش  با و آمد دستبه کامل آبیاري شرایط در کنجد، گیاه در

   .)20 و 12 ،5( شد کاسته دانه عملکرد از آبیکم تنش شدت

 100 و 75 ،50 آبیـاري  سـطح  سه بین از دیگر، یپژوهش در   

 ،Giza 32 رقــم ســه و )Etc( کنجــد گیــاه تبخیرتعــرق درصــد

Toshky 1 و Shandweel 3 کارآیی بیشترین اي،قطره آبیاري در 

 درصـد  100( کامـل  يآبیـار  شـرایط  در کنجد دانه آب مصرف

 )17( همکــاران و ســعیدي ).12( شــد محاســبه تعــرق) تبخیــر

 کنجـد  دانـه  عملکـرد  ،یخشـک  تـنش  شیافزا با کردند گزارش

 و کپسول در دانه تعداد نیبیشتر آنها شیمازآ در .ابدییم کاهش

 رجانیسـ  و 14 داراب ارقـام  در اهیـ گ در کپسول تعداد نیبیشتر

 بـین  همبسـتگی  بیضـرا  تجزیـه  از حاصـل  نتایج .شد مشاهده

 دو هـر  در کـه  ددا نشـان  موجود صفات با بوته در دانه عملکرد

 مثبـت  مسـتقیم  اثر ینبیشتر بوته در کپسول تعداد رطوبتی، رژیم

 ،همبسـتگی  ضـرایب  بـین  در  .اسـت  داشـته  را دانه عملکرد بر

 وزن و بوتـه  در کپسـول  تعـداد  صـفات  بـا  دانـه  عملکرد صفت

 دارمعنـی  و مثبت همبستگی ،رطوبتی شرایط دو هر در هزاردانه

 27 عملکرد اجزاي و عملکرد روي آب تنش اثر بررسی .داشت

 تـأثیر  تحت شدتبه عملکرد اجزاي که داد نشان کنجد ژنوتیپ

 کـرج  اولتـان،  هايژنوتیپ این وجود با گیرند.می قرار آب تنش

 بـه  نسـبت  را يبیشتر عملکرد 237 ورامین و شاخهتک ناز یک،

 در بررســی یــک نتــایج ).11( کردنــد تولیــد هــاژنوتیــپ ســایر

 بـا  گیـاه  خشک ماده و ردانههزا وزن بین که داد نشان هندوستان

   ).6( دارد وجود ريادمعنی و مثبت همبستگی عملکرد

 هـم م محصـوالت  از یـیک عنوانبه کنجد اهمیت به توجه با   

 آبیـاري کم روش اجراي با ،ایران در خوراکی روغن کننده مینأت

 شـد.  سـازگار  آب کمبـود   با خشکسالی بروز هنگام در توانمی

 طریـق  از خشکی تنش تأثیر بررسی تحقیق این اجراي از فهد

 اجـزاي  عملکرد، بر نواري ايقطره اريآبی مختلف سطوح اعمال

  بود. آب مصرف کارآیی و عملکرد

  

  هاوروش مواد

 بـر  ايقطـره  آبیـاري  مختلـف  سطوح ارزیابی و بررسیمنظور به

 تحقیقـات  ایستگاه در آزمایشی رقم کنجد کیفی و کمی عملکرد

 36 و شـرقی  50 14یی جغرافیا طول با بهــبهان کشاورزي

 تصادفی کامل هايبلوك آماري طرح لبقا در شمالی عرض 30

 سال دو طی تکرار سه با شده خــرد بارکی يهاکرت صورتبه

 خشـک، نیمـه  اقلیم داراي آزمایش محل شد. اجرا )1397 -98(

 349 سـاالنه  یبارندگ متوسط و متر 345 دریا سطح از آن ارتفاع

 چهـار  در نـواري  ايقطـره  آبیـاري  در آب مقدار است. مترمیلی

 و یاصل يهاکرت در آبی نیاز درصد 100 و  80 ،60 ،40 حسط

 زمان از یفرع يهاکرت در شوین و بهبهان محلی کنجد رقم دو
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   گرفتند. قرار مقایسه مورد گلدهی شروع

 اسـاس  بـر  ،عـه مطال مورد مزارع ییشوآب يبرا ازین مورد آب   

    :)9( شد برآورد ریز رابطه از ايقطره ياریآب در 29 فائو هینشر

LR=ECw /(2Max ECe)          (1) 

 ،)dS/m حسب(بر ياریآب آب یکیالکتر تیهدا ECw آن در که

ECe ــتانه ــل آس ــوري تحم ــول ش ــب(بر محص  و )dS/m حس

MaxECe حسب(بر  يشور dS/m( بـا  اسـت.  صـفر  عملکرد با 

 شـد  محاسـبه  درصد حسببر ییآبشو ازین )1( فرمول زا استفاده

ـ  ازین گرفتن نظردر با سپس و  دوره طـول  در شـده  محاسـبه  یآب

 آسـتانه  شـد.  محاسـبه  متریلیم حسببر ییآبشو ازین کنجد رشد

 از مطالعـه  مورد محصوالت يبرا صفر عملکرد با شوري تحمل

ـ یبشیپـ  یفصـل  ياریآب راندمان .شد استخراج 29 فائو هینشر  ین

ــه نظــردر درصــد 95 شــده ــا .شــد گرفت  ضــرایب از اســتفاده ب

انـدازه  پارامترهـاي  نتایج آماري مقایسه براي پیرسون همبستگی

 در دانـه  بوتـه،  ارتفـاع  دانـه،  ملکـرد (ع شـده  محاسـبه  یا گیري

 آب، مصـرف  کـارآیی  ،هزاردانـه  وزن بوتـه،  در کپسول کپسول،

 کـارآیی  و دانه روغن عملکرد روغن، درصد مصرفی، آب حجم

 ضـرایب  منظـور،  بـدین  شـد.  اسـتفاده  دانه) روغن آب مصرف

 بـودن  دارمعنـی  اسـاس  بر ارزیابی مورد صفات براي همبستگی

 بودن سوناهم یا سوهم و درصد 5 و 1 طوحس در تغییرات روند

   شد. تحلیل و تجزیه و بررسی تغییرات، روند این

 بوتـه،  عارتفـا  ماننـد  صـفاتی  زراعی فصل طول در ادامه، در   

 دانـه، هـزار  وزن بوتـه،  در کپسـول  تعـداد  کپسول، در دانه تعداد

 مصرف کارآیی دانه، روغن عملکرد روغن، درصد دانه، دعملکر

ـ گانـدازه  دانـه،  روغـن  آب مصـرف  کـارآیی  و دانه آب  ایـ  يری

 بــر  واریـانس  تجزیـه  آزمـایش،  اجراي پایان در ند.شد محاسبه

 صـورت بـه  تصـادفی  ملکا هايبلوك آماري طرح آزمون اساس

 .شـد  انجـام  مزبـور  صـفات  بـراي  شـده  خـرد  باریک يهاکرت

 و دانکـن  ايدامنـه چند آزمـون  از اسـتفاده  بـا  هامیانگین سهیمقا

 کـرت  هـر  .شـد  انجام MSTATC افزارنرم توسط آماري تجزیه

 90پشـته  هـر  عـرض  و پشته دو( کاشت خط چهار شامل فرعی

 دو کـه  بـود  مربـع متر 36 مسـاحت  و متر 20 طول به متر)سانتی

 پس وسط ردیف دو و هشد حذف حاشیه عنوانبه کناري ردیف

 بـه  ردیـف  هـر  پـایین  و بـاال  از متـر  یـک  مجموعدر  حذف از

 اصلی يهاکرت بین فاصله .نددش برداشت مربعمتر 12 مساحت

 یـک  فرعـی  يهـا کـرت  بـین  فاصله شد. گرفته نظردر متر چهار

 .بود مترسانتی 15 ردیف روي هابوته بین فاصله و نکاشت پشته

 نسـبت  خاك نموآز نتایج اساس بر ماله و دیسک شخم، از پس

 5/2 میـزان  بـه  نترفال کشعلف یکنواخت پخش و کودپاشی به

 دیسـک  وسـیله بـه  و شـد  اقـدام  مزرعـه  سطح در هکتار در لیتر

 و فسفر هايکود .ندشد مخلوط خاك با کشعلف و کود سبک،

 مقـدار  بـه  ترتیـب به خاك آزمون اساس بر کاشت از قبل میپتاس

 در لـوگرم یک 100 و پلیرت فسفاتسوپر هکتار در لوگرمیک 110

 نوبـت  سه در اوره منبع از نیتروژنه کود و میپتاس سولفات هکتار

 تنـک  از بعد بالفاصله سومیک دوم، آبیاري با همزمان سوم(یک

 در رمکیلـوگ  100 مقـدار به گلدهی) مرحله شروع در سومیک و

 گـل  ظهـور  از پـس  آبیاري تیمارهاي اعمال .شد مصرف هکتار

  .شد انجام

 شـد.  انجام خاك از بردارينمونه آزمون، براي کاشت از لبق   

ـ  فصل طول در آبیاري آب از نین،چهم  بـراي  و تهیـه  آب ۀنمون

 .شـد  ارسـال  آزمایشـگاه  بـه  نظـر  مورد خصوصیات گیرياندازه

 داده نشـان  2 و 1 هـاي ولجد در خاك و آب هايآزمایش نتایج

    است. شده

 از هواشناسـی  رامترهـاي اپ و بارنـدگی  روزانـه  آمار ادامه در   

 مـدیریت  بـراي  .شـد  استعالم بهبهان سینوپتیک هواشناسی اداره

ـ  آمـار  از اسـتفاده  بـا  آبیاري دقیق  هواشناســی  ایستــگاه  ۀروزان

 رطوبـت  روزانـه،  حـداکثر  و حـداقل  ي(دمـا  بهبهـان  کینوپتیس

 )،یآفتـاب  ساعات حداکثر و باد سرعت ،روزانه حداکثر و اقلدح

 –نپـنم  مـدل  اسـاس  بـر  روزانـه  صـورت به هگیا تعرق -تبخیر

ـ  اطالعـات  پایش با ).3( شد محاسبه ثمانتی  روزانـه  صـورت هب

 از قبل خاك بردارينمونه طریق از و محاسبه آبیاري زمان مدت

 و حجمـی  رطوبـت  سـپس  وزنـی  رطوبت ها،آبیاري از تعدادي

   تبخیـر  میـزان  بـا  و شـد  مشخص خاك رطوبت کمبود نهایتدر
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 جزیه نمونه آبیج تنتا .1جدول 

 EC سال
(µS/m) 

pH  
 

T.D.S  
mg/lit 

  )meq/l( ها آنیون  )meq/l( هاکاتیون

2+Ca 2+Mg +k  +Na  1-
3HCO  2-

4So -cl  

    
8/8 2/3 1/1 0/8 2/3 0/8 8/8 

1397 -98 1680 4/7 1140 7/8 2/3 1/1 9/7 2/3 1/8 9/8 

  

  زمایش قبل از کاشتنتایج تجزیه نمونه خاك آ .2جدول 

 سال

عمق 

خاك 

(cm)  

قابلیت هدایت 

 الکتریکی

(dS/m) 

pH 

درصد 

کربن 

 آلی

فسفر قابل 

  جذب

(mg/kg) 

پتاسیم قابل 

  جذب

(mg/kg) 

 خصوص وزن

  يظاهر

)3gr/cm( 

 رطوبت

  عیت زراظرفی

 )درصد وزنی(

نقطه  رطوبت

  پژمردگی

 )درصد وزنی(

بافت 

 خاك

1396 -

97 
0 -30  8/2 5/7 64/0 5/9 246 57/1 24 14  

سیلتی 

 کلی لوم

1397 -

98 
0 -30  0/3 5/7 66/0 2/9 250 57/1 24 14  

سیلتی 

 کلی لوم

  

 شـد.  سنجیصحت هواشناسی روزانه آمار از شده محاسبه تعرق

 .شـد  محاسـبه  گیـاه  روزانـه  درصـد  100 یبآ نیاز ترتیب این به

 الاعمـ  بـراي  آّبـی  نیـاز  درصد 100 و 80 ،60 ،40 مقادیر گاهآن

 0001/0 دقـت  بـا  ییکنتورهـا  بـا  سـپس  .شـد  محاسـبه  تیمارها

 دور .شـد  رصـد  شـود مـی  داده گیـاه  به که آبی میزان مترمکعب

 حاًیترج یاهیگ بیضرا نییتع يبرا و شد فیتعر روز دو ياریآب

 تبخیـر  .شـد  اقدام 56 فائو مدل و شده انجام مطالعات ساسا بر

 شـد.  محاسبه ETCalculator افزارنرم از دهاستفا با روزانه تعرق

 (از آبشـویی  نیـاز  مجمـوع  حاصـل  کنجـد  نیـاز  مورد آب مقدار

 تـا  کاشـت  از فصـل  طول در روزانه تعرق تبخیر با ))1( فرمول

 از و اول سال براي هام آبان 19 تا ماه مرداد 2 تاریخ (از برداشت

 شـد  بهاسـ مح دوم) سـال  براي ماه آبان 22 تا ماه مرداد 5 تاریخ

 و آزمایش انجام دوم و اول سال در روزانه بارندگی ).3 جدول(

 نشـان  ب) و (الـف  1 شکل در کنجد نمو و رشد دوره طول در

   است. شده داده

  

 بحث و نتایج

 متقابل اثرات و ريآبیا سطوح اثر داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 کپسول، در دانه تعداد بوته، ارتفاع هايشاخص بر رقم و آبیاري

 مصـرف  کـارآیی  عملکرد، ،هزاردانه وزن بوته، در کپسول تعداد

 در دانـه  روغـن  آب مصـرف  کارآیی و دانه روغن عملکرد آب،

 دانه تعداد بوته، ارتفاع هايشاخص بر رقم اثر و درصد 1 سطح

 روغن عملکرد ،هزاردانه وزن بوته، در کپسول تعداد کپسول، در

 اثـر  و درصـد  5 سطح در نهدا روغن آب مصرف کارآیی و دانه

 1 سـطح  در آب مصـرف  کارآیی و عملکرد هايشاخص بر رقم

 یعقـوبی  و فرشکوه هايپژوهش نتایج با و بودند دارمعنی درصد

 5 احتمـال  سطح در عملکرد اجزاي بر تنش اعمال که )20( نژاد

ــوده گــذارتأثیر صــدرد ــد همچنــین داشــت. همخــوانی ب  همانن

 بـر  تیمارهـا  متقابـل  اثـر  که )14( نهمکارا و خانی هايپژوهش

 در دانـه  تعـداد  بوتـه،  در کپسـول  تعـداد  دانـه،  عملکرد صفات

 داد نشان مطابقت بود دارمعنی درصد 1 آماري سطح در کپسول

 بـین  داد نشـان  کـه  )5( همکـاران  و درگاهی آزمایش نتایج با و

 مصـرف  کـارآیی  و دانه عملکرد نظر از يآبیار يهارژیم و ارقام

 رقـم  و يآبیار متقابل اثر و تداش وجود يداریعنم تالفخا آب

 داشـت  مطابقـت  ،بـود  داریمعنـ  آب مصـرف  کارآیی صفت در

   آبیـاري  متقابل اثرات و رقم آبیاري، سطوح اثر ولی ).4 جدول(
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 ر)ر هکتانظر گرفتن نیاز آبشویی براي دو سال آزمایش (مترمکعب دمارهاي آزمایش با در. مقادیر آب مصرفی تی 3جدول 

  ماه

    1398سال     1397سال 

تیمار 

100%  

  نیاز آبی 

  تیمار

 80%   

  نیاز آبی

  رتیما

 60%    

  نیاز آبی

  رتیما

 40%   

  نیاز آبی

تیمار 

  شاهد

  تیمار 

100%   

  نیاز آبی

  تیمار

80%   

  نیاز آبی

  رتیما

 60%   

  نیاز آبی 

  رتیما

 40%  

  نیاز آبی

تیمار 

  شاهد

  3300  8/1047  8/1047  8/1047  8/1047  3360  3/1097  3/1097  3/1097  3/1097  مرداد

  1060  6/1563  4/1774  1/1985  8/2195  1070  0/1543  4/1753  8/1963  2/2174  شهریور

  1060  9/706  9/1060  7/1413  1/1767  1050  2/691  9/1036  5/1382  1/1728  مهر

  1023  8/140  6/210  6/281  1/352  1030  9/166  4/250  8/333  3/417  آبان

  6443  1/3459  7/4093  2/4728  8/5362  6510  4/3498  9/4137  4/4777  8/5416  جمع

  

    

  سال دوم ب) و سال اول  : الف)بارندگی در دوره رشد گیاه .1شکل 

  

 مصرف آب (تجزیه مرکب) ییاکارو عملکرد و اجزاي عملکرد بودن  داریمربعات و سطح معن نیانگیم سهیمقا. 4جدول 

  منابع تغییرات
  درجه

  آزادي

  ارتفاع 

 بوته

تعداد دانه در 

  کپسول

تعداد کپسول 

  در بوته
 عملکرد  زن هزار دانهو

کارایی 

  مصرف آب

  رصدد

  روغن 

عملکرد 

  روغن

صرف مکارایی 

  وغنآب ر

  n.s 7/196  n.s 4/70  n.s 1/215  n.s 0250/0  n.s 5/4537  n.s 0004/0  n.s 63/0  n.s 9/428  n.s 0001/0  1  سال

  n.s 2/1  n.s 0/6  n.s 3/5  n.s 0108/0  n.s 4/5611  n.s 0004/0  n.s 15/13  n.s 8/3626  n.s 0002/0  4  تکرار

  n.s 38/1 ** 2/186186  ** 0014/0  0049/0 **  6/687989 ** 9550/2 ** 2/3923 **  9/1675 **  2/5148 **  3  سطوح آبیاري

  n.s 3/2  n.s 0/1  n.s 5/2 n.s 0006/0 n.s 4/126  n.s 0000/0  n.s 15/1 n.s 9/9  n.s 0000/0  3  سال*سطوح آبیاري

  0002/0  5/2542  72/16  0030/0  4/7324  0022/0  2/12  0/4  9/4  12  خطا

  n.s 32/0  * 4/21052  * 0007/0  0001/0 **  8/88492 **  2821/0 *  6/1126 *  9/269 *  5/1345 *  1  رقم

  n.s 6/0  n.s 1/0  n.s 1/0  n.s 0001/0  n.s 9/3  n.s 0021/0  n.s 37/0  n.s 6/80  n.s 0000/0  1  سال * رقم

  n.s 24/1  ** 7/10747  ** 0005/0  0001/0 **  7/46037 **  2810/0 **  6/225 **  6/79 **  9/246 **  3  سطوح آبیاري * رقم

  n.s 1/0  n.s 1/0  n.s 1/0  n.s 0001/0  n.s 1/3  n.s 0000/0  n.s 12/0  n.s 5/0  n.s 0000/0  3  سال*سطوح آبیاري * رقم

  0002/0  5/1378  99/5  0001/0  4/4169  0096/0  7/4  8/5  4/8  16  خطا

  97/8  71/8  97/7  64/8  77/7  01/5  63/3  40/4  46/2  -   ضریب تغییرات

 وجود ندارد .داري اختالف معنی .n.s      %5دار در سطح *  :  اختالف معنی       %1دار در سطح **  :  اختالف معنی
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  (تجزیه مرکب) رقمو  در اثرات متقابل سطوح آبیاري مصرف آب اییکارمقایسه میانگین برخی صفات کمی و  .5جدول 

  هاتیمار اثرمتقابل

ارتفاع بوته 

 متر)(سانتی

تعداد دانه 

  در کپسول

تعداد 

کپسول در 

  بوته

وزن هزار 

  دانه 

  (گرم)

  ملکردع

(کیلوگرم در 

 هکتار)

کارایی مصرف 

بر  لوگرمی(ک آب

  مترمکعب)

درصد 

  روغن

عملکرد 

 روغن

(کیلوگرم در 

  هکتار)

کارایی مصرف 

آب روغن 

بر  لوگرمی(ک

  مترمکعب)

سطوح 

  نیاز آبی
  رقم

40%  

  نیاز آبی

 e 5/104  e 8/45 f 6/83 e 202/1  e 5/520  d 150/0  a 77/50  f 3/263  d 076/0 محلی بهبهان

  f 3/82  f 8/33 g 0/62 d 507/1  e 4/589  cd 169/0  a 85/50  ef 0/300  cd 086/0 شوین

60%  

  نیاز آبی

 d 6/115  d 4/53 e 0/94 c 950/1  cd 2/759  bc 184/0  a 87/51  cd 6/393  bc 096/0 محلی بهبهان

  e 6/102  d 1/52 e 2/92 d 637/1  d 8/705  cd 172/0  a 20/51  de 5/360  cd 088/0 شوین

80%  

  نیاز آبی

 c 4/128  c 2/60 c 1/106 b 314/2  b 6/998  ab 210/0  a 17/51  b 1/511  ab 108/0 محلی بهبهان

  c 6/126  c 4/59 d 9/100 c 986/1  c 0/861  bc 181/0  a 53/51  c 8/443  bc 093/0 شوین

100%  

  نیاز آبی

 a 4/143  a 0/70 a 6/120 a 653/2  a 0/1218  a 226/0  a 08/51  a 7/621  a 115/0 محلی بهبهان

  b 0/138  b 2/65 b 4/110 b 377/2  b 6/996  bc 185/0  a 96/51  b 9/517  bc 096/0 شوین

  تفاوت معنادار ندارند. %5مشترك با آزمون دانکن در سطح احتمال هاي داراي حداقل یک حرف التین ن میانگیندر هر ستو

  

  ).4 (جدول نشد دارمعنی روغن درصد شاخص بر رقم و

 و آبیـاري  متقابـل  اثرات میانگین مقایسه و )5( جدول نتایج   

 بهبهـان  محلـی  رقم در آبی یازن درصد 100 تیمار ددا نشان رقم

 کپسـول،  در دانـه  0/70 تعـداد  متـر، سانتی 4/143 بوته ارتفاع با

 عملکــرد ،هزاردانــه وزن گــرم 653/2 بوتــه، در کپســول 6/120

 در کیلوگرم 7/621 روغن دعملکر و هکتار در کیلوگرم 0/1218

 داد صـاص اخت خـود بـه  را نخسـت  رتبه و بود برتر تیمار هکتار

   ).5 (جدول

 بهبهـان  محلـی  رقم در آبی نیاز درصد 80 و 100 تیمارهاي   

ــه ــبب ــاي داراي ترتی ــوگرم 6/998 و 0/1218 عملکرده  در کیل

 کـارآیی  ولـی  داشتند. هم با داريمعنی اختالف که بودند هکتار

 کیلوگرم 210/0 و 226/0 ترتیببه تیمار دو این در بآ مصرف

 کاهش نداشتند. هم اب داريمعنی ختالفا که بودند مترمکعب بر

 محلـی  رقـم  در آب مصـرف  کارآیی کاهش موجب آب مصرف

 کـارآیی  کـاهش  لـذا  نبـود.  دارمعنـی  کاهش این ولی شد بهبهان

 حلیـل ت زاویـه  دو از توانمی را آن نشدن دارمعنی و آب مصرف

 بـا  نیسـت  آب مصـرف  در محـدودیتی  کـه  هـا ترسالی در .کرد

 عملکـردي  بـه  وانتـ مـی  هکتـار  در کعبمترم 4/5398 مصرف

 1/18 افزایشــی کــه رســید هکتــار در کیلــوگرم 0/1218 معــادل

 1/634 کـاهش  بـا  هـا، خشکسـالی  در دهد.می نشان را درصدي

 تیمـار  مصـرفی  آب درصـد  8/11 معادل که هکتار در مترمکعب

 بـه  تـوان مـی  اسـت  بهبهـان  محلی رقم در آبی نیاز درصد 100

 بـدون  تیمـار  با داريمعنی اختالف که درسی آبی مصرف کارآیی

 خشـکی  تـنش  تیمارهـاي  در آب مصـرف  کـاهش  نـدارد.  تنش

 کاهش تنش، تیمار به نسبت آب مصرف کارآیی تا نشده موجب

 کارآیی میزان باالترین آبی نیاز درصد 100 تیمار همچنان و یابد

-معنی اختالف این (هرچند داد اختصاص خودبه را آب مصرف

 همخـوانی  )7( جعفر و الوکیل هايپژوهش نتایج با هک نبود) دار

   ).5 (جدول داشت

 درصـد  100 و 80 ،60 ،40 تیمارهاي در آب مصرف میزان   

 ،0/3470 معــادل ترتیــببــه بهبهــان محلــی رقــم در آبــی نیــاز

 عبارتبه بود. هکتار در مترمکعب 4/5389 و 2/4755 ،1/4126

 در گلــدهی) زمــان از (بعــد آب مصــرف کــاهش میــزان دیگــر

 بـدون  تیمـار  بـه  نسبت آّبی نیاز درصد 80 و 60 ،40 تیمارهاي
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 معـادل  ترتیـب بـه  کاهشـی  موجـب  آبی) نیاز درصد 100( تنش

 ایـن  کـه  شـد  هکتـار  در مترمکعب 1/634 و 3/1263 ،4/1919

 نسـبت  آب مصـرف  درصد 8/11 و 4/23 ،6/35  معادل کاهش

 کاهشـی  موجـب  تـنش  ۀمرحل هر پس بود. تنش بدون تیمار به

   شد. هکتار در مترمکعب 630 حدود

 از سـطح  هـر  در هکتـار  در مترمکعـب  630 حـدود  کاهش   

 بهبهـان  محلـی  رقـم  در دهـی گـل  مرحلـه  از آبیـاري کم سطوح

ـ به بوته ارتفاع درصد 5/10 و 4/19 ،1/27 کاهش موجب  بترتی

 ترتیـب  همینبه شد. آبی نیاز درصد 80 و 60 ،40 تیمارهاي در

 کپسـول،  در دانه تعداد رصدد 8/9 و 6/16 ،2/24 کاهش موجب

 5/26 ،7/54 بوتـه،  در کپسول تعداد درصد 5/14 و 6/26 ،7/30

ــه وزن درصـــد 8/12 و ــد 0/18 و 7/37 ،3/57 ،هزاردانـ  درصـ

ــه عملکــرد ــاهش موجــب و دان  درصــد 8/17 و 7/36 ،6/57 ک

 درصـد  80 و 60 ،40 تیمارهاي در ترتیببه دانه روغن عملکرد

 مصـرف  کـاهش  کـه  داد نشان فوق داعدا در دقت شد. آبی نیاز

 پس و دانه عملکرد در ابتدا را خود کاهشی درصد ینبیشتر آب

 در کپسـول  تعـداد  ،هزاردانـه  وزن دانه، روغن عملکرد در آن از

 از خشـکی  تنش اعمال نابراینب داد. نشان کپسول در دانه و بوته

 اثـر  ینتربیشـ  اي،قطـره  آبیـاري کم مختلف سطوح اعمال طریق

 عملکـرد  بـر  ابتـدا  عملکرد اجزاي و عملکرد بر را خود کاهشی

 را کاهشـی  اثـر  ینبیشـتر  هزاردانـه  وزن سـپس  و گذاشـت  دانه

  داد. نشان خود از عملکرد اجزاي دیگر به نسبت

 يهـا گل تعداد از ينمودار وانتیم را بوته در کپسول تعداد   

 اهیـ گ نیا کاشت صلف به توجه با .کرد یتلق بوته در افتهی حیتلق

 فصـل  طول در یخشک تنش بروز که است یهیبد خوزستان در

 دیتشـد  را تابسـتانه  يبـاال  يهـا حرارت درجه سوء اثرات رشد

 وابسـتگی  بـاال  حـرارت  درجـه  بـا  مأتـو  یخشـک  بروز کند.یم

 هـوا  رطوبـت  درصد و خاك رطوبت دهی،گل زمان به شدیدي

ــا دوره طــول در ــ در معمــوالً دارد. گرم ــوقع نیچن  رشــد ی،تیم

ـ  و دهیرسـ  خـود  مقدار حداقل به کنجد در هاکپسول  یلـ کبـه  ای

 شـد.  خواهـد  ردکـ عمل اهشک موجب امر نیا و شودیم متوقف

 حـرارت  درجات که کنجد يرو یخشک و باال حرارت درجات

 را یاهـان یگ نیچن یدگیرس بلند، يروزها و یخشک با همراه باال

 از عملکـرد  اهشکـ  به ادرق یکدیگر با بیکتر در و هکرد عیتسر

 هـر  در تـر سـبک  و کمتـر  بـذر  کمتـر،  هـاي کپسول دیتول قیطر

 منبعـی  آوردن فـراهم  دلیـل به بوته بیشتر ارتفاع .شودمی کپسول

 در کننـده  فتوسـنتز  سـطح  همچنـین  و مـواد  مجـدد  انتقال براي

   دارند. دخالت خشکی به لتحم

 و ملکـرد ع هـاي سـتون  اعداد از استفاده و )5( جدول نتایج   

 در آب مصـرف  میـزان  میانگین که داد نشان آب مصرف کارآیی

قطـره  روش در آبی نیاز درصد 80 و 100 تیمارهاي در سال دو

 و 4/5389 معـادل  ترتیـب بـه  بهبهـان  محلـی  رقـم  در نواري اي

 1/634 معـادل  آبـی  مصـرف  کـاهش  .بودند مترمکعب 2/4755

 اهشکـ  موجب آبی نیاز درصد 80 تیمار در هکتار در مترمکعب

 تیمـار  بـه  نسـبت  هکتـار  در کیلوگرم 4/219 میزانبه عملکردي

 آب مصــرف کــاهش ).5 (جــدول شــد. آبــی نیــاز درصــد 100

 میـزان  ایـن  بلکـه  شـود  کـم  آب مصرف کارآیی تا نشد موجب

 )12( همکـاران  و کسـاب  هشپـژو  نتـایج  بـا  کـه  یافت افزایش

 آب مصــرف کــاهش طرفــی از داشــت. مطابقــت و همخــوانی

 و درگـاهی  پژوهش نتایج با که شد دانه عملکرد کاهش بموج

 همکـاران  و کساب و )20( نژادیعقوبی و فرشکوه )،5( همکاران

  داشت. همخوانی )17 ( همکاران و ديیسع و )12(

 صـفات  بـراي  هشد محاسبه پیرسون همبستگی ضریب نتایج   

  که: داد نشان 6 جدول در شده گیرياندازه

 1 ســطح در داريمعنــی و ثبــتم تگیهمبســ دانــه عملکــرد   

 بوتـه،  در کپسـول  کپسـول،  در دانه بوته، ارتفاع صفات با درصد

 عملکـرد  مصرفی، آب حجم آب، مصرف کارآیی ،هزاردانه وزن

 ینتربیشـ  داد. نشان دانه روغن آب مصرف کارآیی و دانه روغن

 بـا  نزولـی  بـه  صعودي از ترتیببه دانه عملکرد همبستگی میزان

 و کپسـول  در دانـه  ،هزاردانـه  وزن دانـه،  روغن کردعمل صفات

 و 8612/0 ،9221/0 ،9783/0 هايمیزان به ترتیببه بوته ارتفاع

 همبسـتگی  بـاالي  میـزان  ایـن  ).6 جدول( شد محاسبه 8560/0

 از عملکـرد  اجزاي مؤثر قشن بیانگر عملکرد، اجزاي با عملکرد

   میـت اه بـود.  کنجـد  عملکـرد  افـزایش  در هزاردانـه  وزن جمله
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  محاسبه شده براي صفات کمی و کیفی همبستگی بضری .6 جدول
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5%=2789/0  

1%=3649/0  

  )kg/haعملکرد دانه (  1  8560/0**  8612/0**  8660/0**  9221/0**  8831/0**  9115/0**  0143/0  9783/0**  8479/0**

 )cm( ارتفاع بوته    1  9674/0**  9587/0**  8661/0**  5879/0**  9223/0**  0657/0  8467/0**  5818/0**

  دانه در کپسول      1  9734/0**  8562/0**  6059/0**  9188/0**  0422/0  8459/0**  5902/0**

 کپسول در بوته        1  8344/0**  6365/0**  8995/0**  0645/0  8565/0**  6281/0**

 وزن هزار دانه (گرم)          1  7140/0**  9271/0**  0498/0  9081/0**  6989/0**

 )kg/m3کارایی مصرف آب (            1  6236/0**  -0556/0  8510/0**  9359/0**

  )m3/haحجم آب مصرفی (              1  0810/0  9052/0**  6233/0**

  درصد روغن (%)                1  2153/0  2963/0

  )kg/haعملکرد روغن دانه (                  1  8897/0**

1                    
مصرف آب روغن  کارایی

)kg/m3( 

  

 عملکرد افزایش در عملکرد اجزاي و هزاردانه وزن سیرصعودي

 کـاهش  در خشـکی  تـنش  وقـوع  و آبیـاري کـم  آن تبعبه و دانه

 و زادهحسـن  تحقیقات نتایج با کنجد عملکرد اجزاي و عملکرد

 همخوانی و مطابقت )6( همکاران و السروجی و )11( همکاران

 اجـزاي  بـا  عملکـرد  همبسـتگی  میزان باالترین همچنین داشت.

 لـذا  شد. محاسبه )r=9221/0( میزان به هزاردانه وزن با عملکرد

 کـه  عملکـرد  جـزء  تـرین مهم عنوان به را هزاردانه وزن توانمی

 افـزایش  در را تأثیر میزان ینبیشتر ترتیببه آن کاهش یا افزایش

  .کرد معرفی داشت عملکرد کاهش یا

 هزاردانه وزن و بوته در کپسول ل،پسوک در دانه بوته، ارتفاع   

 درصد 1 سطح در يدارمعنی و مثبت همبستگی ترتیببه همگی

 نشـان  خـود  از روغـن  درصد جزبه بررسی مورد صفات تمام با

ــد. ــتر دادن ــزان ینبیش ــتگی می ــاع همبس ــه ارتف ــه بوت ــزانب  می

)9674/0=r( نقـش  دهندهنشان که شد محاسبه کپسول در دانه با 

 در دانـه  دارمعنـی  بسـیار  صـعودي  روند در بوته عرتفاا افزایشی

 بسیار نقش دهندهنشان همچنین و بود بوته در کپسول و کپسول

 رفتن باال آن تبعبه و بوته ارتفاع افزایش در کپسول در دانه مؤثر

 و )10( همکـاران  و جین تحقیقات ایجنت با که بود دانه عملکرد

ــکیال ــاران و س ــت )18( همک ــت مطابق ــتربی .داش ــزان ینش  می

 در کپسـول  بـا  )r=9631/0( میـزان بـه  کپسول در دانه همبستگی

 کپسـول  در دانـه  افزایشـی  روند دهندهنشان که شد محاسبه بوته

ــا ــزایش ب ــی اف ــه در کپســول دارمعن ــود. بوت ــزان ینبیشــتر ب  می

 در دانـه  بـا  )r=9734/0( میـزان به نیز بوته در کپسول همبستگی

بـه  هزاردانـه  وزن همبستگی میزان ینبیشتر شد. محاسبه کپسول

 دهنـده نشـان  کـه  شد محاسبه دانه عملکرد با )r=9221/0( میزان

 بـود  دانـه  عملکـرد  افـزایش  در هزاردانـه  وزن مؤثر بسیار نقش

 بـا  یمثبتـ  همبستگی عملکرد، اجزاي صفات تمامی ).6 (جدول

 صـفات  ایـن  از یک هر کاهش دهدمی نشان که داشتند همدیگر

 که باشد داشته مزرعه در کنجد عملکرد بر باريزیان اثر دتوانمی

 همکاران و کومار و )8( همکاران و اسکندري تحقیقات نتایج با

    داشت. مطابقت )15(

 صـفات  بـا  داريمعنی و مثبت همبستگی مصرفی آب حجم   

 وزن بوتـه،  در کپسول کپسول، در دانه بوته، تفاعار دانه، عملکرد

 میزان ینبیشتر داد. نشان خود از دانه روغـن عملکرد و هزاردانه

 و )r=7460/0( هـاي میـزان  بـه  مصـرفی  آب حجــم  همبستگی

)7407/0=r( شد محاسبه هزاردانه وزن و بوته ارتفاع با ترتیببه 
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 افـزایش  رد مصـرفی  آب حجـم  مؤثر بسیار نقش دهندهنشان که

 حجـم  یشافـزا  دیگـر  عبارتبه بود. دانههزار وزن و بوته ارتفاع

بـه  و هزاردانه وزن صعودي روند بر يدارمعنی اثر مصرفی بآ

مـی  مصـرفی  آب حجـم  کاهش لذا داشت. دانه عملکرد آن تبع

 باشــد. چشــمگیر بســیار هزاردانــه وزن نزولــی رونــد در توانــد

 اجـزاي  بـا  مصرفی بآ حجم همبستگی اعداد در دقت همچنین

 میـزان هب همبستگی این که طوريبه است. ملأت قابل نیز عملکرد

)9271/0=r( ــه وزن در ــه هزاردان ــوانب ــدار ینبیشــتر عن ــا مق  ت

)8995/0=r( در میــزان کمتــرین عنــوانبــه کپســول در دانــه در 

 آب حجـم  دارمعنـی  بسیار همبستگی دیگر عبارتبه بود. نوسان

 کـم  مـدیریت  العـاده فوق اهمیت بیانگر ههزاردان وزن با مصرفی

 همبستگی نوسان کم میزان دارد. تژیکاراست محصول این آبیاري

 کـل  در و سـو یـک  از دانه عملکرد اجزاي با مصرفی آب حجم

 دیگـر،  سـوي  از عملکرد اجزاي با آن دارمعنی همبستگی میزان

 در مصـرفی  آب حجـم  به توجه اهمیت در مهم بسیار شاخصی

 آب حجـم  دارمعنـی  همبسـتگی  بنـابراین  داشـت.  کنجـد  کشت

 حسـاس  دهنـده نشـان  دانه دعملکر اجزاي و عملکرد با مصرفی

 در آب بهینه مدیریت به توجه و آبیکم تنش به کنجد گیاه بودن

 و مصـرفی  آب حجـم  کـاهش  لذا ).6 (جدول دارد کنجد کشت

 و عملکـرد  کاهش موجب کنجد در خشکی تنش بروز آن تبعبه

 )،10( همکاران و جین تحقیقات نتایج با که شد لکردعم اجزاي

 مطابقـت  )8( همکـاران  و اسـکندري  و )15( مکارانه و کومار

  داشت.

 داريمعنی و مثبت همبستگی دانه روغن آب مصرف کارآیی   

 مصـرفی  آب حجـم  جـز بـه  صـفات  همـه  با درصد 1 سطح در

 دانه روغن آب مصرف کارآیی همبستگی میزان ینبیشتر داشت.

  شد. محاسبه دانه آب مصرف کارآیی با )r=9359/0( میزان به

  

 گیريیجهنت

 تیمـار  داد نشـان  رقـم  و آبیـاري  متقابل اثرات میانگین یسهامق

 بوتـه  ارتفـاع  بـا  بهبهـان  محلـی  رقـم  در آبی نیاز درصد 100

 کپسـول  6/120 کپسول، در دانه 0/70 تعداد متر،سانتی 4/143

 کیلوگرم 0/1218 عملکرد ،دانههزار وزن گرم 653/2 بوته، در

 تیمـار  کتـار ه در کیلـوگرم  7/621 روغن عملکرد و هکتار در

 کـاهش  داد. اختصـاص  خـود بـه  را نخسـت  رتبـه  و بـود  برتر

 کارآیی تا نشده موجب خشکی تنش تیمارهاي در آب مصرف

 آبـی  نیاز درصد 100 تیمار همچنان و یابد کاهش آب مصرف

 داد. اختصـاص  خـود بـه  را بآ مصرف کارآیی میزان باالترین

 ارآییکـ  و روغن لکردعم میزان بر خشکی تنش اثرات بررسی

 درصـد  80 و 100 تیمارهـاي  که داد نشان روغن آب مصرف

 عملکردهـاي  داراي ترتیـب بـه  بهبهـان  محلی رقم در آبی نیاز

 کـه  بودنـد  هکتـار  در کیلوگرم 1/511 و 7/621 معادل روغنی

 در آب مصـرف  کارآیی ولی د.داشتن هم با داريمعنی اختالف

 مترمکعـب  بر کیلوگرم 108/0 و 115/0 ترتیببه تیمار دو این

 آب مصرف کاهش نداشتند. باهم داريمعنی اختالف که بودند

 بهبهان محلی رقم در روغن آب مصرف کارآیی کاهش موجب

 پیرسـون  همبسـتگی  ضریب نبود. دارمعنی کاهش این ولی شد

ـ  صـفات  بـراي  شده محاسبه  کـه  داد نشـان  شـده  گیـري دازهان

 بـا  )r=9587/0( میزان به وتهب ارتفاع همبستگی میزان ینبیشتر

 نقـش  دهنـده نشـان  کـه  شـد  محاسـبه  بوتـه  در کپسـول  تعداد

 کپسـول  دارمعنـی  بسیار صعودي روند در بوته ارتفاع افزایشی

 در دانـه  مـؤثر  بسـیار  نقش دهندهنشان همچنین و بود بوته در

 عملکـرد  رفـتن  بـاال  آن تبعبه و بوته ارتفاع افزایش در کپسول

 همبسـتگی  عملکـرد،  اجـزاي  صفات تمامی نهمچنی بود. دانه

 از یـک  هـر  کـاهش  دهدمی نشان که داشتند همدیگر با مثبتی

 مزرعـه  در کنجـد  عملکرد بر باريزیان اثر تواندمی صفات این

 اجـزاي  بـا  عملکـرد  دارمعنـی  بسـیار  همبسـتگی  باشـد.  داشته

 وزن جملـه  از عملکـرد  اجـزاي  مـؤثر  نقـش  بیـانگر  ،عملکرد

 ارقام از شودمی توصیه بود. کنجد عملکرد افزایش در هزاردانه

 برداشـت  امکـان  بـذر،  زشیـ ر عـدم  لیدلبه که ناشکوفا کنجد

ـ ا کشـت  و دارد وجـود  آن زهیمکان ـ دلبـه  ناشـکوفا  رقـم  نی  لی

ـ  یخاصـ  تیمحبوب از آن بودن زهیمکان و برداشت سهولت  نیب

 اسـتفاده  آتی تحقیقات در شده رخوردارب نیزارع و رشناسانکا

   .ودش
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Abstract 

To investigate and evaluate the effects of different levels of drip irrigation on grain yield and yield components, oil yield, seed 
oil percentage, and seed water use efficiency, an experiment was performed at Behbahan Agricultural Research Station during 
two crop years 2018-19 and 2019-20. The experiment was conducted in split plots based on a randomized complete block 
design with 3 replications. The amount of water in tape drip irrigation was compared at four levels of 40, 60, 80, and 100% 
water requirement in main plots and two sesame cultivars Local of Behbahan and Shevin in subplots from the beginning of 
flowering. Comparison of mean interaction effects of irrigation levels and cultivars showed that the treatment of 100% water 
requirement in the Behbahan local cultivar with the yield of 1218.0 kg/ha was ranked first and foremost. Water consumption 
in the highest treatment (100% water requirement and Behbahan local cultivar) was calculated to be 5389.4 m3/ha. Treatments 
of 100% and 80% of water requirement in superior cultivar (local Behbahan) with water use efficiency of 0.226 and 0.210 
kg/m3 had no significant difference, respectively, and were in the first place. Pearson correlation coefficient calculated for the 
measured traits showed that the highest correlation of water volume was calculated (r = 0.9271) with the weight of one 
thousand seeds. Significant correlations of water volume with grain yield and yield components indicated that sesame was 
susceptible to drought stress and attention to optimal water management in sesame cultivation. Therefore, decreasing the 
volume of water consumed and consequently drought stress in sesame reduced yield and yield components.  
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