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 : چكيدُ

، شیال ٍ کَسِ در دٍ زهاى کاضت 2811پٌج شًَتيپ گلرًگ ضاهل دٍ الیي ترگسیدُ از تَدُ هحلی اصفْاى ٍ ارقام ضٌاختِ ضدُ اراك 

ّای دٍتار  کرت هرتغ در قالة طرح آزهایطی تَتِ در هتر 13ٍ 20، 40ٍ ّر کدام در سِ تراکن ( تيرهاُ 15) ٍتاتستاًِ( فرٍردیي 15)تْارُ

ًتایج ًطاى داد کِ کارآیی هصرف آب در دٍ کطت تْارُ ٍ تاتستاًِ در . ّای کاهل تصادفی هَرد تررسی قرار گرفتٌد خرد ضدُ تر پایِ تلَك

گ اگر چِ کطت تاتستاًِ گلرً. درصد ترتری داضت 17دار داضتٌد ٍ کطت دٍم از ایي ًظر حدٍد  تا یكدیگر اختالف هؼٌی% 1سطح احتوال 

کيلَگرم در ّكتار ػولكرد کوتری داضت، اها در هجوَع تِ لحاظ کارایی هصرف آب تِ ٍضَح ترتر از کطت  6/474از ًظر تَليد داًِ تا، 

کيلَگرم  481/0هرتغ تا هياًگيي  تَتِ در هتر 40دار تَد،تِ طَری کِ تراکن  تأثير تراکن تَتِ ًيس تر کارایی هصرف آب تسيار هؼٌی. تْارُ تَد 

هكؼة ، کوتریي کارآیی هصرف آب را تِ خَد  کيلَگرم تر هتر 308/0تَتِ در هترهرتغ تا هياًگيي   13هترهكؼة،  تيطتریي ٍ تراکن  تر

 . افسایص هحسَس در ػولكرد داًِ در جریاى افسایص تراکن تَتِ ػاهل اصلی ترتری در کارآیی هصرف آب ضٌاختِ ضد.  اختصاظ دادًد

 را٘ذٔاٖ ٔػزف آب،آرایص واضت،ٌّزً٘،: ٍاشُ ّای کليدی

 

 : هقدهِ

ضٛد ٔػزف  ضٛد، خٟت سٙتش تخطی اس ٔادٜ خطه وٝ تٝ ػٙٛاٖ ػّٕىزد تزداضت ٔی اٌز تٕاْ آتی وٝ تٛسط ٔحػَٛ خذب ٔی

در  ٔتز ارتفاع آب تزای تِٛیذ حذاوثز ػّٕىزد دا٘ٝ در اغّة ٔحػٛالت سارػی وافی تٛد ٚ ضذ، آٍ٘اٜ حدٕی تمزیثاً ٔؼادَ یه ٔیّی ٔی

أا ٚالؼیت ایٗ است وٝ تزای تِٛیذ ٔحػَٛ چٙذیٗ . ٔؼادَ یه تٛد (Water use efficiency)چٙیٗ حاِتی را٘ذٔاٖ ٔػزف آب 

تاضذ وٝ ٔمذاری اس ایٗ  تزاتز آٖ ٔمذار آب ٔٛرد ٘یاس است ٚ ایٗ خٛد دِیّی تز ٔػزف آب در راٟٞایی غیز اس تِٛیذ ٔحػَٛ ٔی

وارآیی ٔػزف آب ٕٞچٙیٗ یىی اس خػٛغیات ٟٔٓ فیشیِٛٛصیه است وٝ . یش اختٙاب ٘اپذیز٘ذ ٔػارف اختٙاب پذیز  ٚ ٔمذاری ٘

دٞٙذ ضأُ ػٛأُ آب ٚ  ػٛأّی وٝ وارآیی ٔػزف آب را تحت تأثیز لزار ٔی .٘طاٖ دٞٙذٜ تٛا٘ایی ٌیاٜ در ٔماتّٝ تا تٙص آب ٔی تاضذ

اس ػٛأُ . ٚ درخٝ حزارت ٞٛا را ٘اْ تزد Co2تٛاٖ آب ،  ی ٔیاس ػٛأُ آب ٚ ٞٛای. ٞٛایی، ػٛأُ خان ٚ ػٛأُ ٌیاٞی ٞستٙذ

ٞای  رٚش.ٞا، ا٘ذاسٜ تزي، آرایص اختٕاع ٌیاٞی ٚ ٔسائُ سراػی اضارٜ وزد ٌیاٞی ٘یش ٔی تٛاٖ تٝ ٔتاتِٛیسٓ وزتٗ، ػىس اِؼُٕ رٚس٘ٝ
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تز ٔیشاٖ تؼزق   Co2ٔیشاٖ تثادَ در رٚش اَٚ، وارآیی ٔػزف آب تا تمسیٓ .ٔتؼذدی تزای تؼییٗ وارآیی ٔػزف آب ٚخٛد دارد

ضٛد ، در رٚش دْٚ پارأتز ٔٛرد تحث حاغُ ٘سثت ٔیشاٖ تدٕغ ٔادٜ خطه تز آب اس دست رفتٝ اس طزیك تؼزق است ٚ  ٔحاسثٝ ٔی

ضٛد، وارآیی ٔػزف آب حاغُ ٘سثت ٔیشاٖ تدٕغ ٔادٜ خطه تز آب  در رٚش سْٛ وٝ وٝ تٝ ػٙٛاٖ ٔتذاَٚ تزیٗ رٚش ضٙاختٝ ٔی

 . رفتٝ اس طزیك  تثخیز ٚ تؼزق است اس دست

 

 : ّا هَاد ٍ رٍش

 

 

 

ص٘ٛتیپ  5در ایٗ تزرسی . اغفٟاٖ تٝ اخزا در آٔذ در ایستٍاٜ تحمیمات وطاٚرسی وثٛتز آتاد 1379ایٗ ٔطاِؼٝ اس فزٚردیٗ ٔاٜ ساَ 

 15ٚ وٛسٝ در دٚ سٔاٖ واضت ، صیال  2811الیٗ تزٌشیذٜ اس تٛدٜ ٔحّی ٌّزً٘ تٝ ٕٞزاٜ ارلاْ ضٙاختٝ اران  2ٌّزً٘ ضأُ 

تٛتٝ در ٔتزٔزتغ  13ٚ  20، 40ٚ ٞز وذاْ در سٝ تزاوٓ (  وطت تاتستا٘ٝ یا وطت دْٚ)تیزٔاٜ 15ٚ ( وطت تٟارٜ یا وطت اَٚ)فزٚردیٗ

ری ا٘داْ ضذ، تٝ طٛ( اسپیّیت اسپیّیت پالت )ٞای دٚتار خزد ضذٜ  آسٔایص در لاِة طزح آسٔایطی وزت. ٔٛرد تزرسی لزار ٌزفتٙذ

آتیاری . وٝ تاریخ واضت تٝ ػٙٛاٖ ػأُ اغّی، تزاوٓ تٛتٝ تٝ ػٙٛاٖ ػأُ فزػی ٚ ارلاْ تٝ ػٙٛاٖ ػأُ فزػی فزػی در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ٘ذ

تٝ ٔٙظٛر وٙتزَ ٔمذار آب . درغذ تخّیٝ رطٛتتی خان تا ػٕك ریطٝ ا٘داْ ضذ 50ٔشرػٝ تا پایاٖ دٚرٜ رسیذٖ فیشیِٛٛصیه تز اساس 

تٝ ٔیشاٖ ٔحاسثٝ ضذٜ تزای ٞز آتیاری اس پارضاَ فّْٛ تیپ چٟار وٝ در ٔدزای ٚرٚد آب تٝ ٔشرػٝ ٘ػة ضذٜ  ٔػزفی ٚ ػثٛر آب

ایٗ ٔیشاٖ آب تز اساس ٚاحذ ستٛ٘ی اس آب . ضذ تٛد، استفادٜ ضذ ٚ تٝ ٔمذار السْ آب تٝ وزتٟایی وٝ ا٘تٟای آٟ٘ا تستٝ تٛد سزاسیز ٔی

ٌزدیذ ٚ ٘تایح پس اس تثذیُ تٝ ٚاحذ ٔتز ٔىؼة در ٞىتار  ریطٝ ٔٛرد ٘یاس تٛد، ٔحاسثٝ  وٝ تزای اضثاع وزدٖ خان در تیطتزیٗ ػٕك

ٔٙحٙی ٚ ٔؼادِٝ ٔزتٛط تٝ پارضاَ فّْٛ ٔذوٛر، ارتثاط تیٗ ستٖٛ آب در پارضاَ فّْٛ ٚ ٔیشاٖ ػثٛر آب تٝ ٚاحذ ِیتز ..تدشیٝ آٔاری ضذ

ٔٛرد ٘یاس ٚ ثثت ستٖٛ آب در پارضاَ فّْٛ ، سٔاٖ دلیك ٞزآتیاری تٝ دست  تٙاتزایٗ تا دا٘ستٗ ٔیشاٖ آب. ساسد در ثا٘یٝ را ٔطخع ٔی

 .آٔذ ٔی

 

 : ًتایج ٍ تحث

ٞا  ٕٞچٙیٗ ٔمایسٝ ٔیاٍ٘یٗ. دار داضت  تا یىذیٍز اختالف ٔؼٙی% 1وارآیی ٔػزف آب در دٚ وطت تٟارٜ ٚ تاتستا٘ٝ در سطح احتٕاَ  

ویٌّٛزْ  417/0ویٌّٛزْ تز ٔتزٔىؼة ٘سثت تٝ وطت اَٚ تا ٔتٛسط  489/0٘طاٖ داد وٝ وارآیی ٔػزف آب در وطت دْٚ تا ٔتٛسط 

تزتزی وطت . درغذ تیطتز اس وطت تٟارٜ تٛد 5/17وارآیی ٔػزف آب در وطت دْٚ تٝ ٔیشاٖ . داری داضت  تز ٔتزٔىؼة تزتزی ٔؼٙی

ٞای  تؼذاد آتیاری. ز آب طی فػُ رضذ استدْٚ اس ایٗ ٘ظز ػٕذتاً تٝ دِیُ تؼذاددفؼات وٕتز آتیاری  ٚ در ٘تیدٝ ٔیشاٖ ٔػزف وٕت

ٞای وطت تٟارٜ تٝ طٛر ٔتٛسط  ٚسٖ خطه تذست آٔذٜ اس تٛتٝ. ٔزتثٝ تٛد  8تزای وطت تاتستا٘ٝ، ٚ  12ا٘داْ ضذٜ تزای وطت تٟارٜ، 

رغٓ تزتزی آضىار وطت تٟارٜ اس  ػّی. ٌزْ تز ٔتزٔزتغ تٛد 5/955ٞای حاغُ اس وطت تاتستا٘ٝ،  ٌزْ تز ٔتزٔزتغ ٚ تزای تٛتٝ 6/1460

ارآیی ٔػزف آب در وطت تاتستا٘ٝ تٝ طٛر فاحص تزتز اس وطت تٟارٜ ٘ظز تِٛیذ تیٛٔاس، تٝ دِیُ واٞص لاتُ تٛخٝ ٔػزف آب، و

ٔتزٔىؼة در  500)ٔتز  سا٘تی 00/5ٔمذار ٔتٛسط آب ٔػزفی تزای دٚ وطت تٟارٜ ٚ تاتستا٘ٝ در ٞز آتیاری تٝ تزتیة در حذٚد .  تٛد

زای دٚ وطت تٟارٜ ٚ تاتستا٘ٝ تٝ تزتیة ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ وُ آب ٔػزفی ت. تٛد( ٔتزٔىؼة در ٞىتار  543)ٔتز  سا٘تی 43/5ٚ ( ٞىتار
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در ٔدٕٛع ، وطت تاتستا٘ٝ اس ٘ظز ٔیشاٖ ػّٕىزد دا٘ٝ تِٛیذی ٘سثت تٝ آب تثخیز ٚ .ٔتزٔىؼة در ٞىتار ٔحاسثٝ ضذ 4344ٚ  5988

دٚرٜ رضذ در ایٗ تؼزق یافتٝ  تزتزی دارد ٚ خزٚج وٕتز آب اس ٌیاٜ ٚ خان در خزیاٖ تثخیز ٚ تؼزق احتٕاالً تٝ دِیُ وٛتاٜ تز تٛدٖ 

ٞز سٝ تزاوٓ تٛتٝ ٔٛرد تزرسی اس ٘ظز . دار تٛد تأثیز تزاوٓ تٛتٝ در ٚاحذ سطح ٘یش تز وارآیی ٔػزف آب تسیار ٔؼٙی. فػُ تٛدٜ است

ٗ ویٌّٛزْ  تز ٔتز ٔىؼة،  تیطتزی 481/0تٛتٝ در ٔتزٔزتغ تا ٔیاٍ٘یٗ  40تزاوٓ . دار داضتٙذ وارآیی ٔػزف آب تا یىذیٍز اختالف ٔؼٙی

تزاوٓ . ویٌّٛزْ تز ٔتزٔىؼة،  وٕتزیٗ وارآیی ٔػزف آب را تٝ خٛد اختػاظ داد٘ذ 308/0تٛتٝ در ٔتزٔزتغ تا ٔیاٍ٘یٗ  13ٚ تزاوٓ 

در . تا افشایص تزاوٓ تٛتٝ، وارآیی ٔػزف آب ٘یش رٚ٘ذ غؼٛدی داضت. ویٌّٛزْ تز ٔتزٔىؼة را ٘طاٖ داد 388/0حذ ٚاسط ٘یش ٔمذار 

چٝ افشایص تؼذاد تٛتٝ در ٚاحذ سطح، احتٕاالً افشایص در تؼزق را تٝ ٕٞزاٜ داضتٝ است، أا تٝ دِیُ تِٛیذ  ضزایط ایٗ ٔطاِؼٝ اٌز

تٝ ػثارت دیٍز در خزیاٖ افشایص تزاوٓ تٛتٝ، افشایص در ػّٕىزد . ػٕىزد دا٘ٝ تیطتز، در ٟ٘ایت وارآیی ٔػزف آب تیطتز ضذٜ است

در ٔدٕٛع ٘تیدٝ ضذ وٝ در ضزایط آب ٚ ٞٛایی اغفٟاٖ ، وطت . خأؼٝ ٌیاٞی تٛد  زق اسدا٘ٝ تسیار تیطتز اس افشایص در تثخیز ٚ تؼ

 آٚرد ،  تز ایٗ وٝ أىاٖ استفادٜ اس وطت پائیشٜ تزای ٔحػٛالت دیٍز را فزاٞٓ ٔی تٛتٝ در ٔتزٔزتغ، ػالٜٚ 40دْٚ ٌّزً٘ در تزاوٓ 

 

اثز ٔتماتُ تزاوٓ تٛتٝ ٚ سٔاٖ واضت تز . ا وطت تٟارٜ ٘ائُ ضٛدٔٛخة خٛاٞذ ضذ تا تا ٔػزف آب وٕتز تٝ ػّٕىزدی لاتُ رلاتت ت

رغٓ واٞص تزاوٓ تٛتٝ در ٞز تاریخ واضت ، وارآیی  ایٗ ٚضؼیت ػٕذتاً تٝ دِیُ آٖ تٛد وٝ ػّی. دار ضذ وارآیی ٔػزف آب ٔؼٙی

 . تا٘ٝ تسیار تیطتز تٛدتز در وطت تاتس أا ایٗ واٞص تا ػثٛر اس تزاوٓ تاال تٝ تزاوٓ پائیٗ. ٔػزف آب واٞص یافت 
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Abstract 
 

    In order to study of 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/m
3
 and 0.308 kg/m

3 
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. 

Key words: Safflower,water use efficiency,planting pattern. 

 

 


