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تعیین دور آبیاری بهینه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در مناطق مهم تحت کشت
کنجد در کشور با استفاده از تشت تبخیر کالس A
حسین جعفری 1،فریدون نورقلیپور2و مجید رجایی3

تاریخ ارسال1397/02/12:
تاریخ پذیرش1397/07/07:

چکیده
به منظور تنظیم زمان آبیاری گیاه کنجد با استفاده از تشت تبخیر ،آزمایشی به مدت دو سال زراعی و در سه تكرار در مناطق
عمده کشت کشور (بوشهر ،داراب و جیرفت) اجرا شد .تیمارهای آبیاری شامل ( I0دورآبیاری براساس عرف زارع)( I1 ،دور آبیاری
بر اساس  90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس ( I2 ،)Aدور آبیاری بر اساس  120میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس
( I3 ،)Aدور آبیاری بر اساس  150میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس ( I4 ،)Aدور آبیاری بر اساس  180میلی متر تبخیر
تجمعی از تشت کالس ( I5 ،) Aدور آبیاری بر اساس  90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aتا شروع گلدهی و  180میلی
متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبعد از شروع گلدهی) و ( I6دور آبیاری بر اساس  180میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس
 Aتا شروع گلدهی و  90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبعد از شروع گلدهی) بودند .نتایج نشان داد که کنجد در تمام
نقاط اجرای طرح تا قبل از گلدهی حساسیت زیادی به تنش آبی نداشت و میتوان با دور  180میلی متر تبخیر از تشت ( تقریبا دور
 12روز) آبیاری انجام داد اما با فرا رسیدن موعد گلدهی ،آبیاری با این دور باعث کاهش شدید عملكرد شده و آبیاری میبایست بر
اساس  90میلی متر تبخیر از تشت (تقریبا دور  7روز) صورت گیرد.
کلید واژه :آزمایش ،تبخیر  ،کارایی مصرف آب و گلدهی

،
0912454465
1استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
jafari52_h@yahoo.com

2استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران،09125605332 ،
nourfg@yahoo.com

3استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،بوشهر،
ایرانrajaie@farsagres.ir .
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مقدمه
آب به عنوان یكی از حلقههای زنجیره به هم پیوسته
آب ،خاک ،گیاه و اتمسفر نقش به سزایی در تولید
محصول دارد استفاده در زمان مناسب و به مقدار کافی
آن موجب تولید بهینه محصول میگردد .تعیین دور
مناسب آبیاری به طوری که در محصول افت عملكرد
اتفاق نیافتد مسئله مهمی است .تعیین دور آبیاری
مناسب با روشهای گوناگون قابل انجام است و تشت
تبخیر به عنوان یک شاخص ،یكی از این روشها است به
عبارت دیگر با استفاده تبخیر از تشت تبخیر مشاهده می-
شود که زمان آبیاری کی باید انجام شود .تشت تبخیر
یک ظرف گالوانیزهای با قطر  120سانتیمتر و ارتفاع 30
سانتیمتر که  25سانتیمتر آن از آب پر شده است .با
استفاده از تشت تبخیر مقدار تبخیر از سطح آب آزاد
سنجیده میشود و با توجه به تفاوت عوامل اقلیمی موثر
بر تبخیر آب از سطح آزاد نظیر درجهحرارت ،رطوبت
نسبی و سرعت باد در مناطق مختلف ،الزم است با انجام
آزمایشهای مختلف در هر منطقه و برای هر محصول
جداگانه کالیبره شود .از طرف دیگر با توجه به
خشكسالیهای اخیر و لزوم تغییر الگوی کشت و روی
آوردن به محصوالتی با نیاز آبی پایین از یک طرف و نیز
پایین بودن نیاز غذایی گیاه کنجد از طرف دیگر که خود
عامل کاهش هزینههای تولید میگردد ،لزوم توسعه
کشت و توجه بیش از پیش به گیاه کنجد با ارزش را
مشخص می نماید .در صد باالی روغن موجود در کنجد
از دیگر مزایای این گیاه است (قلینژاد 1396 ،و Roa
 .)et al, 2000در این راستا نقش تغذیه وآبیاری صحیح
و مناسب بسیار حائز اهمیت است و موجب افزایش
عملكرد کمی و کیفی محصول می شود .مروری بر
تحقیقات انجام یافته در زمینه نیاز آبی و کودی این گیاه
نشان داد که تعداد تحقیقات انجام گرفته در این زمینه
بسیار محدود بود .با توجه به خشكسالی اخیر و توجه به
گیاهانی با نیاز کودی و آبی کمتر و تغییر نگرش قبلی
نسبت به کشت این گونه گیاهان ،انجام تحقیقات جامع
در زمینه توصیه بهینه کودی و آبی آن می تواند ضمن

دستیابی به عملكرد بهینه ،از مصرف بی رویه عناصر
کودی و آب ،ممانعت به عمل آورد .البته باید در نظر
داشت که با آبیاری زیاد ممكن است بیماری بوته میری
در مزرعه شیوع پیدا کرده و عملكرد را بطور قابل توجهی
کاهش دهد ( 3و  .)6بنابراین با توجه به حساسیت کنجد
نسبت به کمبود یا زیاد بود آب از یک طرف و با عنایت به
محدودیت منابع آب و همزمانی کشت کنجد با کشت
دیگر محصوالت که نیاز آبی باالیی هم دارد ،مشخص
کردن دور آبیاری این محصول مهم در مناطق ضروری به
نظر می رسد.
کنجد با نام علمی SESAMUM INDICUM

از

خانواده PEDALIACEAEاز قدیمیترین دانههای
روغنی است که بشر آن را شناخته و استفاده کرده است.
هرچند وطن اصلی این گیاه آفریقا بوده است اما به
سرعت از طریق آفریقای غربی به هندوستان  ،چین و
ژاپن پراکنده شد و این کشورها خود به مراکز انتشار
ثانوی تبدیل گردیدند(کریمی .)1375 ،براساس منابع
موجود ،حداقل 4هزارسال قبل درایران کنجد کشت شده
است .دانه کنجد از نظر کمی و کیفی در ردیف دانه های
روغنی درجه یک بوده و محتوی  50تا  60درصد روغن
است ( .)ROA ET AL, 2000همچنین دانه کنجد دارای
 25درصد پروتئین و غنی از مواد معدنی نظیر کلسیم،
فسفر و ویتامین  Eمیباشد .روغن کنجد به خاطر دارا
بودن آنتیاکسیدانتهای قابل حل در چربی نظیر
سسامول ،سامولین و سسامینول نقش بسزایی در تأمین
سالمتی بشر ایفا میکند ..سطح زیر کشت کنجد در
جهان حدود  7897048هكتار و تولید آن حدود
 4036289تن با متوسط عملكرد  511کیلوگرم در
هكتار بوده است .در کشور ما ایران نیز سطح زیر کشت
کنجد حدود  40000هكتار و تولید آن حدود 28000
تن با متوسط عملكرد کیلوگرم در هكتار  700میباشد
(قلینژاد .)1396 ،بیشترین سطح زیر کشت کنجد
مربوط به استان های گرمسیر جنوب کشور نظیر
خوزستان ،فارس و منطقه جنوب استان کرمان میباشد
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(آئین .)1394 ،بدون شک مهمترین راه افزایش عملكرد
و کارایی مصرف آب در گیاه ،مدیریت نهادههای تولید از
قبیل آب ،کود و بذر و عملیات زراعی بهینه است .در این
میان مدیریت آبیاری به معنی آبیاری به موقع و به قدر
کفایت ،یكی از اقدامات مهم در عملیات زراعی است که
مبتنی بر برنامهریزی صحیح آبیاری (تعیین دور و عمق
مناسب آبیاری) میباشد(علیزاده )1389 ،و استفاده از
تشت تبخیر کالس  ،Aیكی از روشهای معمول برنامه-
ریزی آبیاری است( .)Sentelhas et al, 2013آبیاری
بیش از حد مانند تنش رطوبتی ،باعث وارد آمدن صدمات
به گیاه میشود .زیرا ماندابی شدن منطقه ریشه باعث
آسیبهای جدی به گیاه میشود .لذا افزایش آب آبیاری
تا یک حد مشخص باعث افزایش و کمتر از آن باعث
کاهش عملكرد میشود (.)Hassanzadeh et al, 2009
از مهمترین عوامل محدودکننده کشت کنجد
بیماریهای قارچی و به ویژه عوامل ایجادکننده بوته
میری هستند (بوشهری .)1389 ،همچنین بیماری مهم
دیگر که اخیراً به طور فراگیر خسارت های زیادی به بار
آورده ،بیماری گل سبز یا فیلودی )(PHYLLODY
کنجداست .روشهای متعددی جهت کنترل این
بیماریها وجود دارد که از آن جمله کنترل فاصله آبیاری
میباشد به طوری که برای کنترل بیماری بوتهمیری ،در
صورت مشاهده پیشرفت این بیماری در مزرعه تا حد
ممكن فواصل آبیاری بیشتر شود (بوشهری )1389 ،در
صورتی که برای کنترل بیماری گل سبز بایستی فاصله
آبیاریها بیش از حد نشود و از خشكی محیط بوتهها
جلوگیری گردد تا زمینه فعالیت تغذیهای زنجرکها
کمتر شود (بینام .)1389 ،کنجد در مناطق گرم و
خشک ایران به عنوان کشت آبی و معموال بعد از گندم
کشت میشود لذا میتواند در الگوی کشت این مناطق
قرار گیرد ( .) Sepaskhah and Andam, 2011آب
به عنوان یكی از عوامل مهم و اساسی در افزایش تولید
محصول می باشد و از طرفی آبیاری به موقع و به میزان
مناسب به جهت حساسیتهای مختلفی که کنجد نسبت

به کمبود آب یا رطوبت باال دارد از اهمیت زیادی
برخوردار است .کنجد بویژه هنگامی که کوچک است در
برابر پوسیدگی ریشه و سایر بیماری های قارچی ناشی از
ماندابی شدن یا رطوبت اضافی حساس است(دهقانی،
 .)1391از طرف دیگر کنجد گیاهی است که با شرایط
آب و هوایی خشک و نیمه خشک سازگاری خوبی دارد،
اما تنش خشكی ،یكی از مهمترین عوامل محیطی است
که عملكرد آن را شدیدا کاهش میدهد( Betram et al,
 .)2003نیاز آبی کنجد در شرایط آب و هوایی نیمه
خشک حدودا  915میلی متر برآورد شده است (
 .)Sepaskhah and Andam, 2011آبیاری های قبل
از کشت بر آبیاری بعداز خروج گیاهچه ها ارجحند ،اما
دشوار بودن کاشت مكانیزه مزارع مرطوب ممكن است
چنین ایجاب کند که بذر در مزارع خشک کاشته و سپس
آبیاری شود (وایز .)1992 ،درهندوستان توصیه میشود
که اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشت انجام شود تا به
جوانه زدن بذر کمک و رشد گیاهچه ها را تسریع دهد.
آبیاری دوم زمانی انجام شود که ارتفاع بوتهها در مزارعی
که قبالً وجین کاری شدهاند به حدود 15سانتیمتر
برسند و آبیاری بعدی را با توجه به واریته و نوع خاک می
توان در فواصل  15-20روزه انجام داد .به منظور آنكه
میوهها بتوانند کامالً رشد کنند ،آبیاری در زمانی که
گلدهی به بیشترین حد خود می رسد و یا درست پس از
آن ،ضروری محسوب میشود (.)Yousif et al, 1982
نتایج آزمایش ( )Ghosh et al, 2007نشان داد که با
سه بار آبیاری کنجد ( 50 ،30و  70روز پس از کشت)
باالترین عملكرد برای این محصول به دست آمد.
( )Satyanarayana et al, 2006در آزمایش دوساله ای
بر روی کنجد ،با استفاده از ضرایب مختلفی از تشت
تبخیر کالس  Aنشان دادند که باالترین عملكرد با ضریب
 ./8از تشت تبخیر کالس  Aدرسال اول و ضریب یک از
تشت درسال دوم به دست آمدRavinderet al, ( .
 )2006در آزمایش دیگری نشان دادندکه باالترین
عملكرد گیاه کنجد با آبیاری با نسبت یک از تشت حاصل
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شد )Parihar et al, 2009( .در آزمایش پاسخ کنجد
تابستانه به برنامه آبیاری  ،نتیجه گرفتند که باالترین
عملكرد مربوط به ضریب  ./8از تشت تبخیر کالس  Aمی
باشد .آلپسالن و همكاران ( )Alpaslan et al, 2001در
تأثیر فاصله ردیف و دور آبیاری را روی پروتئین کل و
روغن کل دانه کنجد نشان دادند که مقدار پروتئین و
روغن دانه تیمارهای مختلف بطور معنیدار در سطح %1
با هم متفاوت شدند و دور آبیاری  24روزه باعث تولید
بیشترین مقدار پروتئین گردید و دورهای آبیاری ,18
 6 ,12روزه در مراتب بعدی قرار گرفتند .حال آنكه این
روند در مورد درصد روغن دانه کنجد برعكس میباشد.
نتایج آزمایش ( )Ucan et al, 2007در آزمایشی تأثیر
دور و مقدار آبیاری روی کارایی مصرف آب و عملكرد
کنجد را با دورهای آبیاری 7روز14 ،روز و 21روز و
ضرایب تشت تبخیر( 1 ،./8،./6و  )1/2نشان داد که
متوسط مقدار آب برای هرتیمار از  467تا  857میلی متر
در سال  2003و  398تا  654میلی متر در سال 2004
متغیر بود و مقدار آب آبیاری بر عملكرد دانه بطور معنی
دار تأثیر گذاشت .در صورتیكه تأثیر دورآبیاری روی
عملكرد دانه معنی دار نبود و ضریب تشت  1باالترین
عملكرد دانه  1/915تن در هكتار و ضریب تشت 0/6
کمترین عملكرد دانه  1/538تن در هكتار را داشت .نتایج
آزمایش (صفاری )1387 ،بر روی کنجد با سه رژیم
آبیاری  : I1آبیاری پس از  75میلیمتر تبخیر  : I2 ،آبیاری
پس از  100میلیمتر تبخیر  : I3 ،آبیاری پس از 125
میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس  Aنشان داد عملكرد
کنجد در دو سال آزمایش به صورت معنی داری تحت
تاثیر رژیم های آبیاری قرار داشت و آبیاری تیمار I1
علیرغم این که حدود  %12افزایش عملكرد داشت ولی
اختالف معنی داری با آبیاری تیمار  I2نشان نداد  .اما
آبیاری تیمار  I3در مقایسه با دو تیمار دیگر با کاهش
معنی دار عملكرد همراه بود .درآزمایش فوق از اجزاء
عملكرد تعداد ساقه در هر بوته  ،تعداد کپسول در هر بوته
 ،تعداد دانه در هر کپسول و وزن صددانه تحت تاثیر
تیمارهای آبیاری قرار گرفتند .هم چنین از آزمایش
نتیجه گرفت که در تیمارهای تحت تنش آب ( I2و )I3

گلدهی زودتر شروع شد و تنش آب باعث کاهش وزن
خشک کنجد گردید .بطورکلی کنجد به خشكی مقاوم و
مقدار آب موردنیاز آن کم است .اما در زمان گلدهی و
اوایل دانه بندی به کم آبی حساس است .مرحله گلدهی
گیاه مطابق با نیمه دوم شهریورماه که هنوز دمای هوا در
مناطق کشت زیاد است .در کشت سنتی کنجد بعد از
اولین آبیاری جهت سبز شدن گیاه ،حدود  30تا  40روز
گیاه آبیاری نمیشود به دلیل این که کشت سنتی
بصورت کرتی و بافت خاک در منطقه ( از سیلتی کلی لوم
تا کلی لوم ) سنگین است ،در صورت آبیاری گیاهچه
کوچک خفه شده و از بین میرود .ولی در شرایط فعلی
که کشت کنجد بیشتر بصورت مكانیزه و روی پشته انجام
میشود مشكل فوق (خفه شدن گیاهچهها) تا حدود
زیادی رفع شده روش دیگر آبیاری سنتی به این صورت
است که آبیاری اول بالفاصله بعد از کاشت و آبیاری دوم
 7-5روز بعد از کاشت بایستی انجام گیرد .آبیاری های
بعدی با توجه به شرایط خاک و مرحله رشد گیاه 10-15
روز یكبار صورت می گیرد (دهقانی .)1391 ،نتایج
آزمایش (رفیع )1386 ،در بهبهان نشان داد که با تنظیم
دور آبیاری کنجد بر اساس  90و  130میلیمتر تبخیر از
تشت به ترتیب بیشترین بوته میری و کمترین بیماری
فیلودی اتفاق میافتد و تیمار دور آبیاری بر اساس 170
میلیمتر تبخیر از تشت تا شروع گلدهی و  90میلیمتر
پس از شروع گلدهی به لحاظ داشتن باالترین کارایی
مصرف آب توصیه کرد.
( )Mensah et al, 2006گزارش کردند که تنش
رطوبتی اثرات نامطلوبی بر ارتفاع ،سطح برگ و ماده
خشک کنجد دارد و کنجد در مراحل دانهال
) (SEEDLINGکه ریشهها توسعه پیدا نكرده است،
گلدهی و پر شدن دانه ) (SEED FILLINGبه کمبود
رطوبت حساس بوده و دچار افت عملكرد میشود .نتایج
آزمایش ( )Tantawy et al, 2007نشان داد که با
کاهش دفعات آبیاری عملكرد نیز کاهش مییابدKim ( .
 )et al, 2006گزارش کردند که تنش خشكی باعث
کاهش شدید در عملكرد دانه در هر بوته میشود ولی
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وزن هزاردانه را تغییر نمیدهد و این نشاندهنده آن است
که تنش رطوبتی بعد از مرحله گلدهی تعداد دانهها را
کاهش میدهد ولی تاثیری بر وزن هزاردانه ندارد.
( )Karaaslan et al, 2007گزارش کردند که با افزایش
فاصله آبیاری از  6روز به  18و  24روز عملكرد کنجد به
ترتیب  1790به  1550و  1130کیلوگرم در هكتار
کاهش مییابد .بعضی تحقیقات عكس این موضوع را
نشان داد .به عنوان مثال ()Mensah et al, 2006
گزارش نمودند که با افزایش فاصله آبیاریها از حالت
روزانه به  15روز ،عملكرد دانه از  5/9به  6/09گرم در هر
بوته افزایش پیدا میکند اما اگر بعد از گلدهی تنش
رطوبتی اعمال شود باعث کاهش قابل توجه عملكرد دانه
میشود که آن را میتوان به کمبود رطوبت الزم برای
افزایش ماده خشک نهایی نسبت داد .به طور کلی در اکثر
گیاهان زراعی افزایش تنش رطوبتی تعداد بذر در بوته را
کاهش میدهد .زیرا کمبود رطوبت در مرحله گلدهی
باعث عقیم ماندن تعدادی از گل ها شده و نتیجتا تعداد
بذر در بوته کاهش پیدا میکندBismillah Khan et ( .
 )al, 2001گزارش کردند که تحت شرایط تنش رطوبتی
وزن بذر ذرت تحت تاثیر قرار میگیرد آنها متوجه شدند
که با افزایش دفعات آبیاری تعداد بذر در بوته افزایش پیدا
میکند .کاهش رطوبت قابل دسترس باعث کاهش تعداد
کپسول در هر بوته نیز میشود ( Mensah et al,
 )2006گزارش نمودند که افزایش فاصله آبیاری باعث
کاهش قابل توجه تعداد کپسول در بوته کنجد میشود.
( )Dervis, 1991در گزارش خود عنوان نمود که
بیشترین عملكرد دانه کنجد ( 1/64تن در هكتار ) مربوط
به آبیاری بر اساس 50درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس
خاک میباشد .وی تبخیر و تعرق در طول فصل کنجد را
 396/4میلیمتر برآورد نمود .وی گزارش کرد که حداکثر
عملكرد کنجد را بعد از برداشت گندم حدود  1/7تن در
هكتار و میزان تبخیر و تعرق آن برابر  464/61میلیمتر
ارائه است )Dervis, 1996( .گزارش نمود که کل میزان
آب مورد نیاز کنجد بسته به رقم شرایط آب و هوایی از

 600تا  1000میلی متر متغیر استGoldberg et ( .

 )al, 1989گزارش کردند که هنگامی که کنجد در
مراحل اولیه رشد با مقادیر محدود آب آبیاری میشود،
به خاطر رشد سبزینهای و کارایی فتوسنتز باال ،دور
آبیاری بیشتر از میزان آبیاری تاثیر گذار است .بر اساس
نتایج تحقیقات ( )Radin et al, 1999آبیاری با تناوب
باال از نوسان زیاد تنش رطوبتی در گیاه جلوگیری می-
کند .این آزمایش به منظور تعیین دور مناسب آبیاری
کنجد در مناطق عمده کشت آن (بوشهر ،داراب و جیرفت
)انجام شده است.

مواد و روش ها
این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با
سه تكرار و در دو سال زراعی  1389-90در سه منطقه
جیرفت ،بوشهر و داراب اجرا شد .تیمارهای آبیاری شامل
(I0دورآبیاری براساس عرف زارع)(I1 ،دور آبیاری بر
اساس  90میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت کالس ،)A
(I2دور آبیاری بر اساس  120میلیمتر تبخیر تجمعی از
تشت کالس (I3 ،)Aدور آبیاری بر اساس 150میلیمتر
تبخیر تجمعی از تشت کالس (I4 ،)Aدور آبیاری بر
اساس  180میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت کالس ،)A
(I5دور آبیاری بر اساس  90میلیمتر تبخیر تجمعی از
تشت کالس  Aتا شروع گلدهی و  180میلیمتر تبخیر
تجمعی از تشت کالس  Aبعد از شروع گلدهی) و (I6دور
آبیاری بر اساس  180میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aتا شروع گلدهی و  90میلیمتر تبخیر تجمعی
از تشت کالس  Aبعد از شروع گلدهی) بود .قبل از هر
آبیاری از کلیه کرتها (تکتک کرتها) یک نمونه خاک
برداشت و جهت تعیین درصد رطوبت وزنی به آزمایشگاه
ارسال شد .پس از کشت اولین آبیاری برای کلیه تیمارها
به طور یكنواخت انجام تا مزرعه بطور یكنواخت سبز
گردد (خاک آب) .در آبیاریهای بعدی ،مقدار آب مورد
نیاز در هریک از تیمارهای در نظر گرفته شده بر اساس
رساندن رطوبت خاک به ظرفیت مزرعه ،از رابطه زیر
محاسبه گردید.
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In=(Fc-ai). D. b
که در آن  : Inعمق آب آبیاری بر حسب میلیمتر،
 : Fcرطوبت خاک در ظرفیت مزرعه (درصد وزنی)،
 : aiرطوبت خاک قبل از آبیاری (درصد وزنی):D ،
عمق ریشه بر حسب میلیمتر (که برای کنجد 600
میلیمتر در نظر گرفته شد) : b ،جرم مخصوص ظاهری
( )g/cm3جرم مخصوص ظاهری میباشد .رطوبت
ظرفیت مزرعه در طول اجرای آزمایش ثابت فرض شد .با
تعیین عمق آب آبیاری ،حجم آب آبیاری از رابطه زیر
محاسبه و توسط کنتور نصب شده در ابتدای لوله آبرسان
کنترل شد:
V=(In/1000). A
که در آن  :Vحجم آب آبیاری بر حسب مترمكعب،
 :Aمساحت کرت بر حسب متر مربع .کلیه کرتها به
روش ثقلی آبیاری شدند و مقدار آب آبیاری هر کرت
توسط کنتور اندازهگیری گردید .هرکرت شامل چهارخط
کاشت به صورت ردیفی و به طول  5متر و پشته های
50سانتیمتری انتخاب شد .قبل از کاشت از خاک مزرعه
یک نمونه مرکب از عمق  0-30سانتی متر بوسیله مته
تهیه و برای تعیین بافت Cn, Zn, Mn, Fe, K, P ,
 N, %OC, PH, ECبه آزمایشگاه ارسال گردید.
همچنین مراحل تهیه زمین شامل شخم ،دیسک،
کودپاشی ،ماله و دیسک انجام شد .کشت کنجد در
جیرفت ،داراب و بوشهر بر اساس توصیه کارشناسان
بخش اصالح و تهیه نهال و بذر به ترتیب در روزهای ،27
 15و  7تیرماه صورت گرفت .کودهای محتوی عناصر
پرمصرف (نیتروژن ،پتاسیم و فسفر) براساس آزمون
خاک مصرف شد .بر اساس این آزمون در مناطق جیرفت
به ترتیب 150 ،150و  ،130بوشهر  140 ،160و  150و
داراب  140 ،150 ،و  ،150کیلوگرم در هكتار کود
نیتروژن ،پتاسیم و فسفر مصرف شد .یادداشت برداری ها
شامل تاریخ سبز شدن ،درصد پوشش سبز ،تاریخ آبیاری،
عمق آب آبیاری درهر بار آبیاری ،ثبت اطالعات
هواشناسی (شامل درجه حرارت  ،میزان تبخیر و بارندگی
در طی دوره رشد) ،تاریخ شروع گلدهی ،تعداد شاخه در
هر بوته  ،تعداد کپسول در هر بوته  ،وزن هزار دانه و ارتفاع

بوته و عملكرد دانه در موقع برداشت ،اندازه گیری شد .در
پایان هر سال ،نمونهگیری از  2خط وسط هر پالت با
حذف نیم متر از باال و پایین انجام و در محاسبات منظور
شد .سپس با تجزیه واریانس ساده توسط نرم افزار
 MSTATCروی عملكرد و کارایی مصرف آب (نسبت
عملكرد بر حسب کیلوگرم در هكتار بر حجم آب مصرفی
بر حسب متر مكعب در هكتار) و سایر صفات اندازه گیری
شده ،مناسبترین دور آبیاری برای هر منطقه بر اساس
تیمارهای در نظر گرفته شده تعیین شد.
نتایج و بحث
داراب
بیشترین حجم آب مصرفی مربوط به دور آبیاری بر
اساس  90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس
 Aو کمترین مقدار مربوط به دور آبیاری بر اساس 180
میلی متر تبخیر تجمعی بود .که با گزارش ( Tantawy
 )et al, 2007و ( )Kim et al, 2006که نشان دادند با
کاهش تعداد دفعات آبیاری عملكرد کاهش مییابد و
تنش خشكی باعث کاهش شدید در عملكرد دانه در هر
بوته میشود مطابقت دارد
نتایج مقادیر صفات اندازهگیری شده همراه گروه-
بندی آنها بر اساس آزمون دانكن در جدول ( )1ارائه شده
است .همانطور که مالحظه میگردد تكرارها در کلیه
صفات اندازهگیری شده اختالف معنیدار ندارند (هر سه
تكرار در یک گروه آماری قرار گرفتند) و این نشان داد که
کلیه عملیات کاشت ،داشت و برداشت از جمله نوع خاک،
مبارزه با علفهای هرز ،کوددهی و کنترل آفت و بیماریها
و غیره برای گیاه کنجد در کلیه تیمارها یكسان اعمال
شده است .فاکتور دور آبیاری بر اساس تبخیر تجمعی از
تشت تبخیر بر صفات عملكرد دانه و کارایی مصرف آب
در سطح 1درصد معنیدار گردید ولی بر وزن هزاردانه
اختالف معنیداری ایجاد نكرد (جدول  .)1تیمار I0
(دورآبیاری براساس عرف زارع) و ( I1دور آبیاری بر
اساس  90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس ،)A
بیشترین عملكرد را داشتند اما از لحاظ کارایی مصرف
آب بعد از تیمار ( I6دور آبیاری بر اساس  180میلی متر
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تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aتا شروع گلدهی و 90
میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبعد از شروع
گلدهی) قرار گرفتند و نشان داد که زارع با صرف آب زیاد
و عدم رعایت دور آبیاری مناسب اقدام به آبیاری کنجد
مینماید و با تنظیم دور آبیاری بر اساس  I6میتواند
کارایی مصرف آب را افزایش دهد جدول ( .)1همچنین
نتایج در این منطقه نشان داد که با افزایش دور آبیاری
مطابق  150میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aو
بیشتر از آن به دلیل کاهش شدید عملكرد دانه کنجد و
کارایی مصرف آب قابل توصیه نمیباشد .از طرف دیگر
مقایسه عملكرد دانه و کارایی مصرف آب در تیمارهای I5
(دور آبیاری بر اساس  90میلی متر تبخیر تجمعی از
تشت کالس  Aتا شروع گلدهی و  180میلی متر تبخیر
تجمعی از تشت کالس  Aبعد از شروع گلدهی) و ( I6دور
آبیاری بر اساس  180میلی متر تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aتا شروع گلدهی و  90میلی متر تبخیر تجمعی
از تشت کالس  Aبعد از شروع گلدهی) نشان داد که اوال
کنجد در منطقه داراب بعد از دوران گلدهی نسبت به
تنش آبی حساس است و با افزایش دور آبیاری پس از این
مرحله از رشد (تنظیم دور آبیاری مطابق تیمار  I5در
مقایسه با تیمار  )I6به شدت از عملكرد و کارایی مصرف
آب آن کاسته میشود (جدول  )1ثانیا علیرغم مصرف
یكسان آب در این دو تیمار اما گیاه کنجد نسب به نحوی
مدیریت آب (دور آبیاری کوتاهتر بعد از مرحله گلدهی)
نیز حساس میباشد .نتایج تجزیه مرکب سایر صفات
اندازهگیری شده مانند ارتفاع بوته ،تعداد شاخه در بوته،
تعداد غالف در بوته و وزن هزاردانه نشان داد که فاکتور
دور آبیاری تاثیر معنیداری بر رشد رویشی گیاه کنجد
داشته (اختالف معنیدار در سطح یک درصد در ارتفاع
بوته و تعداد غالف در بوته و اختالف معنیدار در سطح 5
درصد در تعداد شاخه در بوته) اما بر وزن هزار دانه تاثیری

نداشته است .نتایج این قسمت مانند نتایج ( Kim et al,

 )2006است که گزارش کردند تنش خشكی باعث
کاهش شدید در عملكرد دانه در هر بوته میشود ولی
وزن هزاردانه را تغییر نمیدهد همچنین با نتایج
( )Bismillah Khan et al, 2001که بیان کردند
کاهش رطوبت قابل دسترس باعث کاهش تعداد کپسول
در هر بوته میشود مطابقت دارد.
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جدول -1تاثیر تیمار های آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد
کارایی٭٭

تیمارها
ی
آبیاری

عملكرد٭k
g/ha

R1

921

0/139

R2

940

0/127

3/34

902

0/133

3/27

R3
I0

a

1015

I1

a

1194

I2

bc

918

I3

cd

708

I4

d

I5

cd

I6

ab

658
812

1144

مصرف آب

وزن هزار
دانه gr
3/2

6800
6896
6992

e

0/115

bc

0/142

cd

0/135

e

0/117

de

0/120

cde
a

0/13

0/175

3/3
3/33
3/03
3/28
3/45
3/3
3/22

آب مصرفی
٭٭
٭

() m3/ha

8800
8400
6800
6000
5480
6240
6550

٭تیمارهای دارای حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند
٭٭تیمارهای بدون حروف مشترک اختالف معنیدار دارند
٭٭٭ فاکتورهای بدون حروف هیچ یک از تیمارها اختالف معنیدار ندارند

بوشهر
مقادیر صفات اندازهگیری شده همراه با گروهبندی
آنها در جدول ( )2درج گردیده است .همانطور که
مالحظه میگردد اثر تكرار در هیچ یک از صفات اندازه-
گیری شده اختالف معنیدار ایجاد نكرد و نشان داد که
مدیریت یكسانی بر روی تیمارها در دو سال متوالی اعمال
شده است .تیمارهای دور آبیاری بر اساس تبخیر تجمعی
تشت ،بر روی صفات عملكرد دانه ،کارایی مصرف آب و
وزن هزاردانه اختالف معنیداری در سطح 1درصد ایجاد
نمود(جدول  )2و تیمار ( I6دور آبیاری بر اساس 180
میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aتا شروع
گلدهی و  90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس A
بعد از شروع گلدهی) دارای باالترین عملكرد و کارایی
مصرف آب به ترتیب معادل  959کیلوگرم در هكتار و
 0/126کیلوگرم بر متر مكعب در هكتار بود در این تیمار
ارتفاع بوته ،تعداد شاخه در بوته ،تعداد غالف در بوته و
وزن هزاردانه نیز بیش از بقیه تیمارها بود .بدیهی است
در تنظیم دور آبیاری مطابق تبخیر از تشت ،هر چه مقدار
تبخیر از تشت کالس  Aعدد کمتری در نظر گرفته شود

دور آبیاری یا فاصله بین دو آبیاری کمتر خواهد شد به
عنوان مثال تیمار  I1در کل طول فصل زراعی دور آبیاری
کمتری نسبت  I2دارد اما تعداد آبیاری و مقدار آب
آبیاری این تیمار بیشتر است بر این اساس به نظر میرسد
که مقدار و تعداد آبیاری در تیمارهای  I5و  I6باید برابر
باشد اما چون طول فصل زراعی بعد از گلدهی کنجد
نسبت به مرحله رویشی (طول فصل زراعی قبل از
گلدهی) کمی بیشتر است بنابراین تعداد آبیاری در تیمار
 I5نسبت به تیمار  I6بیشتر خواهد شد و آب بیشتری هم
نسبت به تیمار  I6مصرف میگردد با این حال کاهش
مقدار آب مصرفی به مقدار  580مترمكعب در هكتار یا
 58میلیمتر (8درصد) تیمار  I5نسبت به تیمار  I6باعث
کاهش 68درصد عملكرد گردید و نشان داد که نه تنها
اهمیت تنظیم دور آبیاری مناسب متناسب با نیاز گیاه،
کمتر از تنظیم مقدار آب آبیاری نیست بلكه دارای
اهمیت بیشتری نیز میباشد .کارایی مصرف آب نیز در
تیمارهای ( I5دور آبیاری بر اساس  90میلی متر تبخیر
تجمعی از تشت کالس  Aتا شروع گلدهی و  180میلی
متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبعد از شروع
گلدهی)( I6 ،دور آبیاری بر اساس  180میلی متر تبخیر
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داد که تنظیم دور آبیاری تا  150میلیمتر تبخیر از تشت
هیچ تنشی را بر گیاه کنجد تحمیل نمیکند اما با افزایش
دور آبیاری با توجه به کاهش شدید عملكرد هم دور
آبیاری و هم مقدار آب آبیاری مناسب برای کنجد نبوده
و به گیاه کنجد تنش وارد خواهد شد به عبارت دیگر در
صورت انجام کمآبیاری در کنجد ،دور آبیاری نباید بیش
از  150میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تنظیم شود که
با نتایج تحقیقات ( )Bismillah Khan et al, 2001و
( )Mensah et al, 2006مطابق است .آنها گزارش
نمودند که تحت شرایط تنش رطوبتی وزن بذر ذرت
تحت تاثیر قرار میگیرد و با افزایش تعداد دفعات آبیاری
تعداد بذر در بوته افزایش پیدا میکند .و کاهش رطوبت
قابل دسترس باعث کاهش تعداد کپسول در هر بوته نیز
میشود.

تجمعی از تشت کالس  Aتا شروع گلدهی و  90میلی
متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبعد از شروع
گلدهی) و ( I1دور آبیاری بر اساس  90میلی متر تبخیر
تجمعی از تشت کالس  )Aگویای این موضوع میباشد و
نشان میدهد که کنجد در این منطقه در دوره رشد پس
از گلدهی نسبت به تنش آبی حساس بوده به طوری که
با افزایش دور آبیاری در این مرحله از رشد در میزان
عملكرد و کارایی مصرف آب کاهش قابل توجهی اتفاق
میافتد جدول ( .)2همچنین نتایج تجزیه مرکب در
بوشهر نشان داد که آبیاری کنجد بر اساس  120 ،90و
 150میلی متر تبخیر تجمعی از تشت اختالفی در
عملكرد و کارایی مصرف آب ایجاد ننمود و هر سه تیمار
در یک گروه آماری قرار گرفتند (جدول  )2اما با دور
آبیاری بر اساس  180میلی متر تبخیر تجمعی از تشت
عملكرد و کارایی مصرف آب به شدت افت نمود و نشان

جدول -2تاثیر تیمار های آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد
تیمارهای
آبیاری

عملكرد٭

kg/ha

کارایی
مصرف آب٭٭

وزن هزار
دانه gr

R1

570

0/085

3/2

6872

R2

593

0/08

3

6800

R3

616

09.

3/1

6944

I0

b

I1

b

I2

b

I3

b

b

702
638

582
586

0/1

bcd
bc
b

0/08

0/085

0/095

ab
bc

3 /3

3/15

d

2/7

bc

آب مصرفی
٭٭
٭

() m3/ha

7125
7891
6956

3 /1

6272

I4

377c

0/06cd

2/9bcd

6000

I5

309c

0/05d

2/8cd

6220

I6

959a

0/126a

3/7a

7640

٭تیمارهای دارای حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند
٭٭تیمارهای بدون حروف مشترک اختالف معنیدار دارند
٭٭٭ فاکتورهای بدون حروف هیچ یک از تیمارها اختالف معنیدار ندارند
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جیرفت
مقادیر و گروهبندی صفات اندازهگیری شده بر اساس
آزمون دانکن در جدول ( )3ارائه شده است .همانطور که
مالحظه میشود اثر تکرار بر هیچ یک از صفات اختالف
معنیدار ایجاد نکرد و نشان داد که شرایط یکسانی برای کلیه
تیمارها انجام گرفته است .فاکتور دور آبیاری بر صفات
عملکرد ،کارایی مصرف آب و وزن هزاردانه اختالف معنیدار
در سطح 1درصد ایجاد نمود .تیمار ( I1دور آبیاری بر اساس
 90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  ،)Aبا 1270
کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار ( I5دور آبیاری بر اساس
 90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aتا شروع
گلدهی و  180میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس A
بعد از شروع گلدهی) با  424کیلوگرم در هکتار کمترین
عملکرد را دارا بودند و میزان عملکرد به دست آمده در تیمار
تحت مدیریت عرف منطقه نشان داد که در این منطقه دور
آبیاری مناسب برای کنجد توسط زارع رعایت نمیشود .در
تیمار تحت مدیریت آبیاری عرف زارع ،به طور ثابت هر 15
روز یکبار آبیاری صورت گرفت و در مجموع  8400مترمکعب
در هکتار آب مصرف گردید چون در طول فصل زراعی مطابق
حقابه دور آبیاری ثابت اعمال گردید بنابراین در برخی از
ماههای رشد مثل مرحله ابتدایی ،گیاه کنجد بیش از حد نیاز
و در مرحله انتهایی با افزایش سطح سایهانداز کمتر از حد نیاز
آب دریافت نموده است بنابراین در بخشی از طول دوره رشد
دچار تنش آبی گردیده و به تبع حداکثر عملکرد حاصل نشده
است .افزایش دور آبیاری ثابت (از تیمار  I1تا  )I4مقدار
عملکرد و آب مصرفی را کاهش داد اما چون کارایی مصرف
آب از تیمار  I1تا  I4کاهش یافته است نشان میدهد که
افزایش دور آبیاری سبب ایجاد تنش آبی در گیاه کنجد می-
شود و هر چه دور آبیاری بیشتر شود این تنش افزایش مییابد
ضمن اینکه آبیاری با دور ثابت سبب بیش آبیاری در بخشی
از طول دوره رشد و کمآبیاری در بخش دیگر طول دوره رشد
میگردد که این مسئله سبب کاهش بیشتر عملکرد میشود.
بنابراین در گیاه کنجد تنظیم دور آبیاری بر اساس مقدار نیاز

گیاه به آب (کاهش آب آبیاری در مراحل ابتدایی و انتهایی
رشد و افزایش آن در مراحل میانی) ضروری بنظر میرسد .با
توجه به اینکه تنظیم دور آبیاری بر اساس ( I2دور آبیاری بر
اساس  120میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  )Aو I3
(دور آبیاری بر اساس  150میلی متر تبخیر تجمعی از تشت
کالس  ،)Aدارای عملکرد یکسان هستند (هر دوی آنها
عملکرد کمتری نسبت به تیمار  I1دارند) اما مقدار آب مصرفی
تیمار  I2بیشتر از تیمار  I3است بنابراین در صورتی که زارع
تصمیم به کمآبیاری با دور آبیاری ثابت دارد تیمار  I3پیشنهاد
میگردد و تنظیم دور آبیاری بر اساس ( I4دور آبیاری بر
اساس  180میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس  ) Aو
( I5دور آبیاری بر اساس  90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aتا شروع گلدهی و  180میلی متر تبخیر تجمعی از
تشت کالس  Aبعد از شروع گلدهی) به دلیل افت شدید
عملکرد و کارایی مصرف آب در این منطقه توصیه نمیگردد.
تیمار ( I5دور آبیاری بر اساس  90میلی متر تبخیر تجمعی
از تشت کالس  Aتا شروع گلدهی و  180میلی متر تبخیر
تجمعی از تشت کالس  Aبعد از شروع گلدهی) و ( I6دور
آبیاری بر اساس  180میلی متر تبخیر تجمعی از تشت کالس
 Aتا شروع گلدهی و  90میلی متر تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aبعد از شروع گلدهی) تنها تیمارهای با دور آبیاری
متغییر در طول فصل رشد در این آزمایش میباشند در تیمار
 I5دور آبیاری در ابتدای فصل رشد بیشتر و بعد از گلدهی
کمتر و در تیمار  I6برعکس دور آبیاری در مرحله رویشی
بیشتر و در مرحله زایشی (گلدهی به بعد) کمتر در نظر گرفته
شده است و بنظر میرسد که تیمار  I6تطابق بیشتری با نیاز
آبی گیاه کنجد دارد .مقایسه عملکرد و کارایی مصرف آب در
تیمارهای  I5و  I6گویای این موضوع است و مشخص شد
که کنجد بعد از دوران گلدهی نسبت به تنش آبی حساس
بوده و با افزایش دور آبیاری به شدت از عملکرد و کارایی
مصرف آب کاسته میشود جدول (.)3
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جدول -3تاثیر تیمار های آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد
تیمارهای
آبیاری

عملكرد٭

کارایی
مصرف آب٭٭

دانه ()gr

R1

874

0/088

2/9

9551

R2

840

0/093

3/1

9411

R3

857

0/083

3/3

9481

I0

854c

a

I1

1270a

ab

I2

864c

b

0/09

I3

820c

b

0/09

I4

654d

c

kg/ha

0/10
0/10

0/08

وزن هزار

cd

2/96

ab

3/51

cd

2/89

bc

3/11

cd

آب مصرفی
٭٭
٭

(m3/ha

)

8400
12350
9214
8932

2/82

7810

I5

424e

0/05d

2/54d

9200

I6

1114b

0/11a

3/89a

10466

٭تیمارهای دارای حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند
٭٭تیمارهای بدون حروف مشترک اختالف معنیدار دارند
٭٭٭ فاکتورهای بدون حروف هیچ یک از تیمارها اختالف معنیدار ندارند

تجزیه مرکب مکانی
میانگین عملكرد دانه ،کارایی مصرف آب و وزن
هزاردانه با در نظر گرفتن ایستگاه اجرای طرح به عنوان
یک منبع تغییر در جدول ( )4ارائه شده است .مكان
اجرای طرح بر عملكرد دانه و کارایی مصرف آب به
عنوان دو شاخص اصلی اختالف معنیدار ایجاد نمود و
منطقه داراب بیشترین عملكرد دانه کنجد و کارایی
مصرف آب به خود اختصاص داد .به طوری که عملكرد
دانه کنجد در داراب ،بوشهر و جیرفت به ترتیب ،970
 593و  857کیلوگرم در هكتار و کارایی مصرف آب به
ترتیب  0/085 ،0/14و  0/087بدست آمد (جدول .)4

دلیل این اختالف ممكن است که به خصوصیات فیزیكی
و شیمیایی خاک و اقلیم منطقه محل آزمایش مرتبط
باشد به عبارت دیگر میزان عملكرد و کارایی مصرف آب
در هر منطقه بستگی به توان تولید خاک و اقلیم منطقه
دارد که نیازمند به تعیین پتانسیل تولید برای کنجد در
هر منطقه میباشد و پس از بررسی آن نسبت به میزان
عملكرد و کارایی مصرف آب گیاه کنجد در مناطق
مذکور اظهار نظر نمود .در هر حال نتایج این آزمایش
منطقه داراب را نسبت به بوشهر و جیرفت منطقه بهتری
برای کاشت کنجد معرفی مینماید (شكل  1و .)2
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جدول -4تاثیر تیمار های آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد
فاکتور

تیمار

عملکرد

کارایی

() kg/ha

مصرف آب

وزن هزار
دانه ()gr

() m3/ha

مكان

تیمار

بوشهر

593c

0/085b

3/09

داراب

970a

0/14a

3/27

جیرفت

857b

0/087b

3/11

I0

970ab

0/118b

3/19

I1

1034a

0/107bc

3/33

I2

788b

0/103bc

2/87

I3

705bc

0/101bc

3/16

I4

563c

0/087c

3/06

I5

515c

0/077c

2/88

I6

1072a

0/134a

3/6

میانگین عملکرد کنجد
1000

داراب

بوشهر
جیرفت

0
I6

I4

I2

I0

عملکرد)(kg/ha

2000

تیمار

شکل  : 1میانگین عملکرد کنجد بر حسب کیلوگرم در هکتار در سه شهر داراب ،بوشهر و جیرفت

میانگین کارایی مصرف آب
کارایی مصرف آب
Kg/m3

داراب
بوشهر
جیرفت
تیمار

شکل  :2میانگین کارایی مصرف آب کنجد بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار در سه شهر داراب ،بوشهر و جیرفت

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج تحقیقات انجام شده در سه منطقه نشان داد
تی مار دور آب یاری بر اساااااس  180میلی متر تبخیر
تجمعی از ت شت تبخیر کالس  Aتا گلدهی و  90میلی
متر تبخیر تجمعی پس از گلدهی دارای کارایی مصرف

آب باالئی نساابت به سااایر تیمارها میباشااد و این دو
موضاااوع را اث بات میک ند اوال که اگر پس از مرح له
گ لدهی با ه مان دور آب یاری ق بل از مرح له گ لدهی،
آب یاری شاااود عملكرد و کارایی مصااارف آب کاهش
می یابد (تی مارهای  I1تا  )I4ثان یا نشاااان داد مرحله
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گلدهی در گیاه کنجد جزء مراحل حساس رشد نسبت
به تنش آبی میباشد و ایجاد تنش در این مرحله باعث
افت شاادید عملكرد میشااود بنابراین در این مرحله از
رشد باید از ایجاد تنش خودداری نمود همچنین بعد از
این مرحله از رشااد حداکثر سااطح سااایهانداز بوجود
میآید و متعاق با ن یاز گ یاه کن جد به آب افزایش پ یدا
می نماید و مطابق نتایج این پژوهش دور آبیاری باید
کاهش یابد نه افزایش (تیمار  .)I6به عبارت دیگر دور
آبیاری گیاه کنجد باید بر اساااس نیاز آن به آب تنظیم
شااود بنابراین باید دور آبیاری را در طول فصاال زراعی
متغییر در نظر گرفت .به طور قطع نیاز آبی گیاه کنجد
در اواخر طول دوره رشااااد کاهش می یا بد ب نابراین
پی شنهاد می شود در پژوهشهای آتی ،طول دوره ر شد
بعد از گلدهی ،به دو دوره تقسااایم و تغییر دور آبیاری

در مراحل انتهایی رشاااد نیز مورد بررسااای قرار گیرد.
عوامل اقلیمی و خ صو صیات فیزیكی و شیمیایی خاک
محل آزمایش هر منطقه به طور ذاتی تاثیر م ستقیم بر
عملكرد و کارایی مصاارف آب دارند و هر منطقه دارای
پتان سیل تولید خاص خود برای هر مح صول میبا شد
لذا پیشاانهاد میگردد که از این دیدگاه نیز تنظیم دور
آب یاری مورد بررسااای قرار گیرد .تا برای هر منط قه
برنامهریزی آبیاری خاص آن منطقه صورت گیرد چون
هر خاک ظرف یت زراعی مخصاااوص به خود را دارد،
خصوصیات شیمیایی خاک ممكن است در مصرف آب
تاثیر بگذارد و یا عوامل اقلیمی هر منطقه مثل ساارعت
باد ،رطوبت ،درجه حرارت و یا واقع شاااده در منطقه
واحهای تبخیر و تعرق متفاوتی برای کنجد ایجاد نماید
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determination of the optimal irrigation interval on yield and yield components of
sesame in Sesame field region of Iran using class A evaporation pan
HossienJafari1, Fereydon Noorgholipour2, Majid Rajaee3

Abstrac
In order to setting the time of irrigation of the sesame plant using a evaporation pan, an experiment
was conducted for two years and three replications in the major cultivations of country (Bushehr,
Darab and Jiroft) Irrigation treatments were I0 (irrigation based on conventional harvest), I1
(Irrigation interval based on 90 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan), I2
(Irrigation interval based on 120 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan class
A evaporation pan), I3 (Irrigation interval based on 150 mm cumulative evaporation from class A
evaporation pan), I4 (Irrigation interval based on 180 mm cumulative evaporation from class A
evaporation pan), I5 (Irrigation interval based on 90 mm cumulative evaporation from class A
evaporation pan until beginning of flowering and 180 mm cumulative evaporation from class A
evaporation pan after flowering) And I6 (Irrigation intervals based on 180 mm cumulative
evaporation from class A evaporation pan until beginning of flowering and 90 mm cumulative
evaporation from class A evaporation pan class A evaporation pan class A evaporation pan after
flowering).The results showed that Sesame did not have much susceptibility to water stress before
flowering.at all points of the project and can be set the Irrigation intervals based on 180 mm
cumulative evaporation from class A evaporation pan (about 12 days) But this irrigation program
at the beginning of the flowering Reduces performance significantly And Irrigation should be
ased on 90 mm cumulative evaporation from class A evaporation pan (approximately 7 days)

Keyword: experiment, Evaporation, water use efficiency and Flowering
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