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  تاثير تراكم هاي مختلف كاشت گلرنگ در كشت دوم بر راندمان مصرف آب 
  1*بهرام مجد نصيري

 استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان
  

  چكيده
، ژيال و كوسه در دو 2811پنج ژنوتيپ گلرنگ شامل دو الين برگزيده از توده محلي اصفهان و ارقام شناخته شده اراك 

مربع در قالب طرح  بوته در متر 13و 20، 40و هر كدام در سه تراكم ) تيرماه 15( وتابستانه) فروردين 15(بهارهزمان كاشت 
نتايج نشان داد كه كارآيي . هاي كامل تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند هاي دوبار خرد شده بر پايه بلوك آزمايشي كرت

دار داشتند و كشت دوم از اين نظر  با يكديگر اختالف معني% 1ال مصرف آب در دو كشت بهاره و تابستانه در سطح احتم
كيلوگرم در هكتار عملكرد كمتري  6/474اگر چه كشت تابستانه گلرنگ از نظر توليد دانه با، . درصد برتري داشت 17حدود 

وته نيز بر كارايي مصرف تأثير تراكم ب. داشت، اما در مجموع به لحاظ كارايي مصرف آب به وضوح برتر از كشت بهاره بود 
 13كيلوگرم بر مترمكعب،  بيشترين و تراكم  481/0مربع با ميانگين  بوته در متر 40دار بود،به طوري كه تراكم  آب بسيار معني

افزايش .  مكعب ، كمترين كارآيي مصرف آب را به خود اختصاص دادند كيلوگرم بر متر 308/0 بوته در مترمربع با ميانگين
  . عملكرد دانه در جريان افزايش تراكم بوته عامل اصلي برتري در كارآيي مصرف آب شناخته شد محسوس در

  
 تراكم كاشت، گلرنگ و مصرف آب :كليدي كلمات

 
  : مقدمه

شود  شود، جهت سنتز بخشي از ماده خشك كه به عنوان عملكرد برداشت مي اگر تمام آبي كه توسط محصول جذب مي
متر ارتفاع آب براي توليد حداكثر عملكرد دانه در اغلب محصوالت  ي تقريباً معادل يك ميليشد، آنگاه حجم مصرف مي

اما واقعيت اين است كه . معادل يك بود (Water use efficiency)زارعي كافي بود و در چنين حالتي راندمان مصرف آب 
ليلي بر مصرف آب در راههايي غير از توليد براي توليد محصول چندين برابر آن مقدار آب مورد نياز است و اين خود د

كارآيي مصرف آب همچنين يكي . باشد كه مقداري از اين مصارف اجتناب پذير  و مقداري نيز اجتناب ناپذيرند  محصول مي
عواملي كه كارآيي مصرف . از خصوصيات مهم فيزيولوژيك است كه نشان دهنده توانايي گياه در مقابله با تنش آب مي باشد

  . دهند شامل عوامل آب و هوايي، عوامل خاك و عوامل گياهي هستند ب را تحت تأثير قرار ميآ
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از عوامل گياهي نيز مي توان به متابوليسم . و درجه حرارت هوا را نام برد Co2توان آب ،  از عوامل آب و هوايي مي
هاي متعددي براي تعيين  روش.اعي اشاره كردها، اندازه برگ، آرايش اجتماع گياهي و مسائل زر كربن، عكس العمل روزنه

شود  بر ميزان تعرق محاسبه مي  Co2در روش اول، كارآيي مصرف آب با تقسيم ميزان تبادل .كارآيي مصرف آب وجود دارد
، در روش دوم پارامتر مورد بحث حاصل نسبت ميزان تجمع ماده خشك بر آب از دست رفته از طريق تعرق است و در روش 

شود، كارآيي مصرف آب حاصل نسبت ميزان تجمع ماده خشك بر آب از  كه به عنوان متداول ترين روش شناخته مي سوم كه
  . دست رفته از طريق  تبخير و تعرق است

 
  : ها مواد و روش

ررسي در اين ب. اصفهان به اجرا در آمد در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كبوتر آباد 1379اين مطالعه از فروردين ماه سال 
، ژيال و كوسه در دو زمان  2811الين برگزيده از توده محلي گلرنگ به همراه ارقام شناخته اراك  2ژنوتيپ گلرنگ شامل  5

و  20، 40و هر كدام در سه تراكم )  كشت تابستانه يا كشت دوم(تيرماه 15و ) كشت بهاره يا كشت اول(فروردين 15كاشت 
اسپيليت اسپيليت (هاي دوبار خرد شده  آزمايش در قالب طرح آزمايشي كرت. ر گرفتندبوته در مترمربع مورد بررسي قرا 13

انجام شد، به طوري كه تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلي، تراكم بوته به عنوان عامل فرعي و ارقام به عنوان عامل ) پالت 
درصد تخليه رطوبتي خاك تا  50ژيك بر اساس آبياري مزرعه تا پايان دوره رسيدن فيزيولو. فرعي فرعي در نظر گرفته شدند

به منظور كنترل مقدار آب مصرفي و عبور آب به ميزان محاسبه شده براي هر آبياري از پارشال فلوم تيپ . عمق ريشه انجام شد
بسته بود چهار كه در مجراي ورود آب به مزرعه نصب شده بود، استفاده شد و به مقدار الزم آب به كرتهايي كه انتهاي آنها 

اين ميزان آب بر اساس واحد ستوني از آب كه براي اشباع كردن خاك در بيشترين عمق ريشه مورد نياز بود، . شد سرازير مي
منحني و معادله مربوط به پارشال فلوم ..گرديد و نتايج پس از تبديل به واحد متر مكعب در هكتار تجزيه آماري شد محاسبه 

بنابراين با دانستن . سازد در پارشال فلوم و ميزان عبور آب به واحد ليتر در ثانيه را مشخص مي مذكور، ارتباط بين ستون آب
  آمد ميزان آب مورد نياز و ثبت ستون آب در پارشال فلوم ، زمان دقيق هرآبياري به دست مي

 
  : نتايج و بحث

همچنين . دار داشت  اختالف معني با يكديگر% 1كارآيي مصرف آب در دو كشت بهاره و تابستانه در سطح احتمال 
كيلوگرم بر مترمكعب نسبت به كشت اول  489/0ها نشان داد كه كارآيي مصرف آب در كشت دوم با متوسط  مقايسه ميانگين

درصد  5/17كارآيي مصرف آب در كشت دوم به ميزان . داري داشت  كيلوگرم بر مترمكعب برتري معني 417/0با متوسط 
برتري كشت دوم از اين نظر عمدتاً به دليل تعداددفعات كمتر آبياري  و در نتيجه ميزان مصرف كمتر . ه بودبيشتر از كشت بهار

وزن خشك . مرتبه بود  8و براي كشت تابستانه،  12هاي انجام شده براي كشت بهاره،  تعداد آبياري. آب طي فصل رشد است
 5/955هاي حاصل از كشت تابستانه،  گرم بر مترمربع و براي بوته 6/1460هاي كشت بهاره به طور متوسط  بدست آمده از بوته
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رغم برتري آشكار كشت بهاره از نظر توليد بيوماس، به دليل كاهش قابل توجه مصرف آب، كارآيي  علي. گرم بر مترمربع بود
دو كشت بهاره و  مقدار متوسط آب مصرفي براي.  مصرف آب در كشت تابستانه به طور فاحش برتر از كشت بهاره بود

مترمكعب در  543(متر  سانتي 43/5و ) مترمكعب در هكتار 500(متر  سانتي 00/5تابستانه در هر آبياري به ترتيب در حدود 
مترمكعب در هكتار  4344و  5988همچنين ميزان كل آب مصرفي براي دو كشت بهاره و تابستانه به ترتيب . بود) هكتار 

تابستانه از نظر ميزان عملكرد دانه توليدي نسبت به آب تبخير و تعرق يافته  برتري دارد و در مجموع ، كشت .محاسبه شد
. خروج كمتر آب از گياه و خاك در جريان تبخير و تعرق احتماالً به دليل كوتاه تر بودن دوره رشد در اين فصل بوده است

هر سه تراكم بوته مورد بررسي از نظر كارآيي . دار بود تأثير تراكم بوته در واحد سطح نيز بر كارآيي مصرف آب بسيار معني
كيلوگرم  بر متر مكعب،  بيشترين  481/0بوته در مترمربع با ميانگين  40تراكم . دار داشتند مصرف آب با يكديگر اختالف معني

به خود اختصاص  كيلوگرم بر مترمكعب،  كمترين كارآيي مصرف آب را 308/0بوته در مترمربع با ميانگين  13و تراكم 
با افزايش تراكم بوته، كارآيي مصرف آب نيز . كيلوگرم بر مترمكعب را نشان داد 388/0تراكم حد واسط نيز مقدار . دادند

در شرايط اين مطالعه اگر چه افزايش تعداد بوته در واحد سطح، احتماالً افزايش در تعرق را به همراه . روند صعودي داشت
به عبارت ديگر در جريان . يل توليد عمكرد دانه بيشتر، در نهايت كارآيي مصرف آب بيشتر شده استداشته است، اما به دل

در مجموع نتيجه شد . جامعه گياهي بود  افزايش تراكم بوته، افزايش در عملكرد دانه بسيار بيشتر از افزايش در تبخير و تعرق از
بر اين كه امكان استفاده از  بوته در مترمربع، عالوه 40تراكم كه در شرايط آب و هوايي اصفهان ، كشت دوم گلرنگ در 

آورد ، موجب خواهد شد تا با مصرف آب كمتر به عملكردي قابل رقابت با  كشت پائيزه براي محصوالت ديگر را فراهم مي
عيت عمدتاً به دليل اين وض. دار شد اثر متقابل تراكم بوته و زمان كاشت بر كارآيي مصرف آب معني. كشت بهاره نائل شود

اما اين كاهش با عبور از . رغم كاهش تراكم بوته در هر تاريخ كاشت ، كارآيي مصرف آب كاهش يافت  آن بود كه علي
  . تر در كشت تابستانه بسيار بيشتر بود تراكم باال به تراكم پائين
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Planting density effects  of safflower( Carthamus tinctorious L. )  on water use 
efficiency in second farming 
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Abstract 
    In order to study the effects of plant density on water use efficiency in spring and summer planting 

in different safflower genotypes in Esfahan region, five safflower genotypes including two chosen lines of 
Esfahan landrace and three cultivars named Arak 2811, Gilla and Kooseh were compared at two planting 
dates ( April. 4and July . 6 ) and three plant densities (40 , 20 and 13 plants per square meter ) in 2000. 
The results showed that difference in water use efficiency between two season planting was significant at 
1% level of probability. WUE in after cropping was 17% better than spring planting. Summer planting 
produced about 474.6kg less grain yield than spring planting but WUE in summer planting was higher 
than spring planting. Plant density effects were also significant on WUE. The highest and the lowest of 
WUE were 0.481 kg/m3 and 0.308 kg/m3 and obtained respectively from densities 40 and 13 plants per 
square meter. The main factor that affected an increase of WUE was the increase of yield. Arak 2811 in 
spring planting and line 1 in summer planting had the highest WUE 
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