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  يپژوهش مقاله
  

 سبز پوشش يدما براساس تنش يبحران حدود ةارائ و گلرنگ ارقام بر يخشک تنش اثر يبررس
 اهيگ

  
  ٢حمزه خادم درضايحم و*١اين شاهرخ يمحمدعل

  
  

  چکيده
  
 اثر بررسي منظور به هـد.د مي كاهش شدت به را گياهان توليد كه است محيطـي تنش ترين مهم خشكي ،باران مك مناطق در
 در خـردشده بار کي هاي كرت صورت به آزمايشي ،گلرنگ ارقام يعملكرد و يزراع صفات برخي بر ياريآب مختلف يمارهايت

 انجام ١٣٩٩- ١٣٩٨ يزراع سال در زرقان يکشاورز تحقيقات ستگاهيا در تكرار ٣ در ،تصادفي كامل هاي بلوك ةپاي طرح قالب
 بيترت هب رشد فصل انيپا تا يآب ازين درصد ١٠٠ و ٧٥ ،٥٠ ،٢٥ نيمأت ،١I يده تکمه ةمرحل در ياريآب قطع( آبياري سطوح شد.

٢I، ٣I، ٤I ٥ وI( كرت هر بودند. فرعي هاي كرت عنوان به فرامان و صفه گلدشت، اصفهان، يمحل ارقام و اصلي هـاي كرت عنوان به 
 انيپا در بود. متر يسانت ٥ و ٦٠ بيترت به فيرد يرو بوته ةفاصل و فيرد ةفاصل و متر ٦ طول به کشت فيرد چهار شامل يفرع

 و اهيگ يآب تنش شاخص .شد يريگ اندازه عملکرد و برداشت زمان در بوته ارتفاع ،يدگيرس تا روز ازجمله يصفات زراعي فصل
 صورت به ماريت هر ازين مورد آب زانيم شد. انجام زين ياقتصاد يها  ليوتحل هيتجز و محاسبه آب يکيزيف و ياقتصاد يور  بهره

 با آمده دست به يها داده .شد ليتحو و يريگ اندازه يحجم يکنتورها از استفاده با و محاسبه ثيمانت پنمن روش با روزانه
 نيتأم ماريت در دانه عملکرد نيباالتر شد. انجام LSD آزمون از استفاده با ها نيانگيم ةسيمقا و انسيوار يةتجز  SASافزار نرم

 ةمرحل در آب قطع ماريت در دانه عملکرد نيکمتر و هکتار) در لوگرميک ٢٦٨٨( فرامان رقم از )٥I( يآب ازين درصد ١٠٠
 کي در که بود هکتار در لوگرميک ٧٧٩ و ٧٥٨ يعملکردها با بيترت به اصفهان يمحل و صفه ارقام به مربوط )١I( يده تکمه
 بيترت به کل آب يور بهره و ياريآب آب يور بهره زانيم نيشتريب نداشتند. گريکدي با يدار يمعن تفاوت و بودند يآمار کالس
 ياقتصاد يور  بهره بود. مترمکعب بر لوگرميک ٢٧٤/٠ و ٣٨٣/٠ ريمقاد با درصد ٧٥ ياريآب ماريت و ياريآب قطع ماريت به مربوط

 ماريت نيتر مناسب عنوان هب درصد ٧٥ ياريآب ماريت ها، شاخص ةهم درنظرگرفتن با بود. شتريب ٧٥ ياريآب ماريت در زين آب
  شد. داده صيتشخ گلرنگ ارقام ياريآب
 

  .يآب ازين ،ياريآب کم ،يآب تنش ،وري آب بهره :كليدي يها واژه
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 اهيپوشش سبز گ يدما براساس تنش يحدود بحران ةبر ارقام گلرنگ و ارائ ياثر تنش خشک يبررس                                                        ٢

  مقدمه
 يخشک ازجمله ،زا تنش عوامل ريتأث تحت وستهيپ اهانيگ

 تنش .دشو يم ها آن نمو و رشد کاهش باعث که دارند قرار
 در محصوالت ديتول ةمحدودکنند عامل نيتر مهم يخشک

 به خشک مهين و خشک مناطق در يکشاورز يها ستميس
 اصلي عامل آب مناطق اين در د.يآ يم حساب

 محصوالت ديتول دارييپا و بوده گياه رشد ةمحدودكنند
 اي ژهيو تياهم از ،يطيمح هاي تيمحدود ليدل به يزراع

 بارش يالگوها رييتغ و يبارندگ کاهش .است برخوردار
 عملکرد کاهش و مکرر يها يسال خشک باعث تواند يم
 مشکل نيتر مهم زين آب کمبود .شود يزراع اهانيگ

 مناطق در يزراع محصوالت عملکرد و رشد بر گذارريتأث
 ليدل به رو نيازا ؛است رانيا مانند خشک مهين و خشک
 استفاده اي آب تيريمد يساز نهيبه ،يآب منابع تيمحدود

 ر،ياخ يها دهه در است. يضرور ياريآب کم کيتکن از
 طرف از يبارندگ کاهش و طرف کي از يکشاورز ةتوسع

 است. شده ينيرزميز آب منابع به يديشد فشار باعث گريد
 نيتر  مهم از يکي که فارس استان در نمونه عنوان هب

 است، يکشاورز محصوالت ديتول لحاظ از کشور يها  استان
 آب منابع از يکشاورز ازين مورد آب از درصد ٧٠ از شيب
 ديشد افت باعث موضوع نيا شود.  يم نيتأم ينيرزميز

 ةتوسع است. شده ينيرزميز آب يها  سفره سطح
 باال ليپتانس راندمان به توجه با ياريآب نينو يها سامانه

 البته کند. کمک يآب منابع از متعادل ةاستفاد به تواند  يم
 ,Perry and Steduto) فائو ديجد گزارش به توجه با

 کنار در و نبوده يکاف ييتنها به ياريآب نينو ةسامان ،(2017
 شود. توجه زين ّآب صيتخص کنترل به يستيبا آن
 که ياريآب يزير  برنامه که دهد  يم نشان نيشيپ قاتيتحق
 شود،  يم نييتع دقت با ياريآب ةخاتم و شروع زمان آن در
 باشد مؤثر ها باغ و مزارع در آب مصرف کاهش در تواند  يم

و وود  ٢٠٢٠؛ کرميير و همکاران، ٢٠٢١(بهادر و سينگ، 
 در يقاتيتحق زين کشور داخل در). ٢٠٢٠و همکاران، 

 انجام ياريآب يزير  برنامه مختلف يها  روش ةسيمقا ةنيزم
 يها  روش )،١٣٩٤( همکاران و اين شاهرخ است. شده

 آب مکش يريگ  اندازه شامل ياريآب يزير  برنامه مختلف
 ،يگچ بلوک با خاک يکيالکتر مقاومت ومتر،يتانس با خاک
 دماسنج با اهيگ سبز پوشش يدما خاک، رطوبت درصد
 مورد مرکبات يها باغ در را آب يمل سند و قرمز مادون

 استفاده با که داد نشان جينتا دادند. قرار يبررس و سهيمقا

 مقدار به توان  يم ياريآب يزير  برنامه مختلف يها  روش از
 آب يور  بهره و کرد ييجو  صرفه آب مصرف در يتوجه قابل

 شيافزا يباغ محصوالت هم و يزراع محصوالت در هم ،را
 ةمنطق ميد ريانج يها باغ يليتکم ياريآب يزير  برنامه داد.

 اهيگ سبز پوشش يدما يريگ  اندازه با زين فارس استهبان
 با ).١٤٠٠ ،١٣٩٩ زارع، و اين (شاهرخ است شده انجام

 درصد ،ياقتصاد يها  شاخص مجموع درنظرگرفتن
 تياولو و کاربرد سهولت آب، يور  بهره آب، ييجو  صرفه

 پوشش يريگ  اندازه روش کشاورزان، توسط روش انتخاب
 يبرا تواند  يم قرمز مادون دماسنج از استفاده با اهيگ سبز

 توجه مورد يباغ و يزراع محصوالت ياريآب يزير  برنامه
   رد.يگ قرار

 کالري نيتأم نظر از يروغن هاي دانه ييغذا تياهم و ارزش
 از ،يزراع محصوالت نيب در دام و انسان ازين مورد انرژي و

 يها دانه کشت باوجود .است برخوردار اي ژهيو گاهيجا
 يمصرف روغن از اي عمده بخش کشور، در مختلف يروغن

 کشت ةتوسع رو نيازا ؛شود يم نيتأم يخارج منابع از
 تياهم از واردات به يوابستگ کاهش در يروغن هاي دانه

 با سازگار يروغن هاي دانه نيب از .است برخوردار يا ژهيو
 Carthamus) گلرنگ به توان يم ران،يا ييوهوا آب طيشرا

tinctorius L.) نيتر يميقد از يکي گلرنگ .کرد اشاره 
 کوچک اسيمق در معموالً که است يزراع محصوالت

 غذاها، ةدهند طعم ،يزيآم رنگ در گلرنگ از .شود يم کشت
 ليدل به نيهمچن .شود يم استفاده دام خوراک و داروها

 طيشرا و باال يدماها در رشد ييتوانا و روغن يباال تيفيک
 (افتخار است گرفته قرار توجه مورد يشور و يخشک
 راًياخ اهيگ نيا کشت ةتوسع ).٢٠١٦ همکاران، و نيحس
 در آنزيرکشت  سطح و گرفته قرار يشتريب توجه مورد
 به توجه با است. بوده هکتار ٦٥٢٧٨٠ با برابر ٢٠١٩ سال

 و خشک کشورهاي از يجهان بندي ميتقس در رانيا نکهيا
 متحمل هاي پيژنوت انتخاب شود، يم محسوب خشک مهين

 تواند يم ،يبوم اهيگ کي عنوان به گلرنگ يخشک به
 .شود يخشک به حساس يروغن اهانيگ و ارقام نيگزيجا

 بعدي مراحل با اسيق در يشيرو رشد ةمرحل در گلرنگ
 نيا در ارييآب عدم و است تر مقاوم آب کمبود به ينمو

 شيافزا و اهيگ اي شهير ستميس گسترش باعث مرحله
 ياشرف( شود يم خشک و گرم طيشرا به نسبت آن مقاومت

 نمو يينها مراحل در يخشک تنش بروز ).١٣٨٨ رزمجو، و
 ةدان پرشدن مدت کاهش و رييپ عيتسر موجب ،يشيزا
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 )١٣٨٢( دوست عفت ).١٣٧٧ پور، خواجه( شود يم گلرنگ
 و يگلده مراحل در يخشک تنش که کرد گزارش

 .شد گلرنگ ةدان عملکرد ريچشمگ کاهش موجب بندي دانه
 ةدور طول لحاظ از يريچشمگ تفاوت زين )٢٠١٦( آچهال
 در ياريآب يمارهايت در را دانه عملکرد بوتهو ارتفاع رشد،

 يرستم و يکاف .است کرده گزارش گلرنگ يها پيژنوت نيب
 را گلرنگ رشد آب کمبود اند کرده انيب زين )١٣٨٦(

 تنش شدت افزايش كه طوري به ؛دهد يم قرار تأثير تحت
 ارتفاع قبيل از مورفولوژيكي صفات كاهش به منجر خشكي

 تنش ريتأث زين )١٣٩٩( همکاران و يرحمن .دشو يم بوته
 .اند دهکر گزارش را گلرنگ مختلف ارقام ارتفاع بر يخشک

 کيولوژيزيف پاسخ يبررس در )٢٠١٧( لوايس و رويبورتواله
 که کردند گزارش يخشک تنش به گلرنگ نيال شش

 سبب خاك، يراعز تيظرف درصد ٥٠ براساس ياريآب
 دانه عملکرد نظر از يبررس مورد يها نيال متفاوت واکنش

  .شد آب مصرف ييکارا و
 نشان کشور از خارج و داخل در گذشته قاتيتحق جينتا
 يور  بهره شيافزا و آب مصرف کاهش منظور به که دهد  يم

 توجه ها باغ و مزارع ياريآب يزير  برنامه به يستيبا آب،
 به گلرنگ اهيگ ينسب مقاومت به توجه با .کرد يشتريب

 موضوع کشور، در محصول نيا تياهم و يآب کم
 تيفيک و تيکم بر يآب تنش ريتأث و ياريآب يزير  برنامه

 در که است يمهم موضوع گلرنگ مختلف ارقام محصول
 نيا در نيبنابرا ؛است شده پرداخته آن به قيتحق نيا

 اثر يبررس-١ است: بوده نظر مد ياصل هدف دو قيتحق
 يبحران خطوط نييتع-٢ گلرنگ، مختلف ارقام بر يآب تنش
   اه.يگ سبز پوشش يدما يريگ اندازه با يآب تنش

  
  ها روش و مواد

 آب يور  بهره و عملكرد بر يآب تنش اثر بررسي منظور به
 صورت به آزمايشي ،پژوهش) اول (هدف گلرنگ ارقام
 هاي بلوك ةپاي طرح قالب در خـردشده بار کي هاي كرت
 يکشاورز تحقيقات ستگاهيا در تكرار ٣ در تصادفي، كامل
 خاک بافت .شد انجام ١٣٩٩-١٣٩٨ يزراع سال در زرقان

 مخصوص جرم با يلتيس يرس لوم کشت مورد نيزم
 رطوبت مقدار بود. مکعب متر يسانت بر گرم ٣٦/١ يظاهر
 توسط يريگ  اندازه با خاک يپژمردگ ةنقط و مزرعه تيظرف

 درصد ١٦ و ٣١ بيترت به شگاهيآزما در يفشار يها  سلول
 ةمرحل در ياريآب (قطع آبياري سطوح آمد. دست به يحجم

 يآب ازين درصد١٠٠ و ٧٥ ،٥٠ ،٢٥ نيتأم ،١I يده تکمه
 عنوان به )٥I و ٤I ،٣I ،٢I بيترت به رشد فصل انيپا تا

 و صفه گلدشت، اصفهان، يمحل ارقام و اصلي هـاي كرت
 لياوا در کشت بودند. فرعي هاي كرت عنوان به فرامان
 ةمرحل از ياريآب يمارهايت عمالا و انجام ١٣٩٨ اسفند

 فيرد چهار شامل يفرع كرت هر .رفتيپذ انجام يده مهتک
 يرو بوته ةفاصل و فيرد ةفاصل و متر ٦ طول به کشت

 يفرع پالت هر نيب بود. متر يسانت ٥ و ٦٠بيترت به فيرد
 نکاشت پشته سه ياصل پالت هر نيب و نکاشت پشته کي
 انيپا در شد. گرفته نظر در متر ٣ تکرارها نيب ةفاصل و

 ارتفاع و يدگيرس تا روز دانه، عملکرد بر عالوه زراعي فصل
 فسفره يهاکود شد. ثبت زين برداشت زمان در بوته

 سولفات صورت هب پتاسه و پليتر فسفات سوپر صورت هب
 هکتار در لوگرميک ١٠٠ و ١٥٠ زانيم به بيترت به ميپتاس
 کود و زمين سازي آماده با زمان هم و كاشت از قبل

 هکتار در لوگرميک ٢٠٠ زانيم به اوره صورت هب هتروژنين
 )يگلده شروع و يرو ساقه شروع (کاشت، نوبت سه در زين

 و آفات کنترل و هرز يها علف تيريمد شدند.  استفاده
   .شد انجام دوره طول در ها يماريب
 پنمن روش از استفاده با روزانه صورت به اهيگ يآب ازين

 ستميس توسط مختلف سطوح در و شد برآورد ثيمانت
 ياصل يمارهايت .شد داده اهيگ به ينوار يا قطره ياريآب

 يده تکمه ةمرحل از آب قطع - ١ از: بودند عبارت شيآزما
(I1)، اهيگ يآب ازين درصد ٢٥ نيتأم - ٢ (I2)، نيتأم -٣ 
 يآب ازين درصد ٢٥ نيتأم - ٤ ،(I3) اهيگ يآب ازين درصد ٢٥
 .(I5) اهيگ يآب ازين درصد ٢٥ نيتأم -٥ ،(I4) اهيگ

 يآب ازين ةمحاسب يبرا روزانه ازين مورد يهواشناس اطالعات
 محل از متر ٢٠٠ از کمتر که زرقان يهواشناس ستگاهيا از

 اريدراخت به توجه با .شد اخذ داشت فاصله قيتحق انجام
 ةبرنام مزرعه، در هفته در روز دو صورت به آب بودن

 دو نيهم در فقط ياريآب که شد ميتنظ يا  گونه به ياريآب
 ياريآب آب حجم و شود انجام چهارشنبه) و کشنبهي( روز
 نباشد. شتريب خاک در رهيذخ قابل آب زانيم از نوبت هر در
 مارها،يت از کدام هر در يليتحو آب زانيم يريگ  اندازه يبرا
 به توجه با .شد استفاده شده يواسنج يکنتورها از

 يةاول مراحل در اهيگ پوشش يدما يريگ  اندازه امکان عدم
 رشد ةمرحل در يآب کم به گلرنگ اهيگ اديز تيحساس رشد،

 ن،يفرورد و اسفند در توجه قابل يبارندگ بارش و يشيرو
 يابتدا (از بعد به اهيگ استقرار زمان از يآب تنش يمارهايت
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 آب يور  بهره و عملکرد يها داده .شد اعمال بهشت)يارد
 ةسيمقا و انسيوار يةتجز SAS افزار نرم با آمده دست به
 برتر ماريت و انجام LSD آزمون از استفاده با ها نيانگيم

 مقدار نسبت از آب يور بهره شاخص شد. يمعرف و انتخاب
 ياريآب آب حجم به هکتار) در لوگرمي(ک محصول عملکرد

  آمد: دست به ريز ةمعادل از هکتار) در (مترمکعب
)١(    =      

 بر لوگرمي(ک ياريآب آب يور بهره =WP آن: در که
 عملکرد =CY رشد)، فصل طول در ياريآب آب مترمکعب

 آب حجم =CW سال)، در هکتار در لوگرمي(ک گلرنگ
 شاخص برآورد يبرا .است هکتار) در (مترمکعب ياريآب

 مؤثر بارش )،١( معادلة کسر مخرج در کل آب يور  بهره
 به زين مؤثر بارش زانيم .شد اضافه ياريآب آب حجم به زين

 از کايآمر يکشاورز ةادار خاک حفاظت سيسرو روش
 R و Re معادله نيا در .شد برآورد )٣( و )٢( معادالت

  .است متر يليم به باران و مؤثر باران بيترت به
)٢(  R<250mm    =  (125 − 0.2  )125  

)٣(  R>250 mm  Re=125+0.1R                        

 بر الير حسب (بر آب ياقتصاد يور  بهره برآورد منظور به
 سود )،١( معادلة کسر صورت در يستيبا مترمکعب)،

 منظور نيبد .کرد لحاظ را هکتار هر در آمده دست به خالص
 مزرعه ياريآب و برداشت داشت، کاشت، يها  نهيهز کل

 درآمد مقدار .شد برآورد قيتحق انجام سال در گلرنگ
 زانيم در محصول فروش متيق ضرب حاصل از زين ناخالص
 نهيهز به منفعت نسبت يها شاخص آمد. دست به عملکرد

 يمارهايت و ارقام و محاسبه زين نهيهز و منفعت تفاضل و
 برتر رقم و ماريت و گرفت قرار يبررس مورد مختلف ياريآب
  .شد يمعرف ياقتصاد لحاظ از
 اعمال زمان از پژوهش، دوم هدف به دنيرس يبرا
 اهيگ سبز پوشش يدما فصل، انيپا تا يآب تنش يمارهايت

 با هوا يدما و يدست قرمز مادون دماسنج کمک به
 تا ١٢ ساعت نيب( ياريآب از قبل روز ظهر در هوا دماسنج

 بتوان تا شد يريگ اندازه مختلف يمارهايت در )١٤
 را هوا يدما و اهيگ سبز پوشش يدما تفاوت لهيوس نيبد

 زين هوا ينسب رطوبت .داد قرار يابيارز مورد و محاسبه
 يريگ اندازه يدست سنج رطوبت دستگاه ةليوس هب همزمان

 دسويا روش از ياهيگ تنش ينييپا و ييباال خطوط .شد
 .شد استخراج )١٩٨١( همکاران و دسويا و )١٩٨٢(

 رطوبت و هوا يدما اه،يگ سبز پوشش يدما يريگ اندازه
 يبررس مورد ارقام و مارهايت ةهم در ياريآب هر از قبل هوا،

 اهيگ يآب تنش شاخص روش نيا در شد. يم انجام
(CWSI) و تنش) يب (خط ينييپا يمبنا خط براساس 

 خطوط نيا شود.  يم يمعرف تنش) نيشتريب (خط ييباال
 را هوا يدما و اهيگ سبز پوشش يدما ريمقاد تفاوت ،رابطه

 نيا در ).١ (شکل دهند يم نشان هوا بخار فشار کمبود به
 و »هوا يدما« ،»اهيگ سبز پوشش يدما« يبرا شکل
 »Tc« ،»Ta« ينمادها از بيترت  هب »هوا بخار فشار کمبود«
 ةدهند  نشان ul , ll يها سياند شد. استفاده »vpd« و

 شاخص بيترت نيبد .است ييباال و ينييپا يمبنا خطوط
 دسويا کرد. انيب توان  يم )٤( معادلة صورت  به را يآب تنش
 اهانيگ از يبعض يبرا را يآب تنش ينييپا و ييباال خطوط

 کي در که دشو يم مشاهده ١ شکل به توجه با .کرد ارائه
 هرچه خاص، (vpd) بخار فشار کمبود کي با خاص روز

 هوا يدما و اهيگ يدما تفاوت شود، شتريب يآب تنش زانيم
 مقدار و کرده حرکت باال سمت به M ةنقط افته،ي شيافزا

 شيافزا ١ ةرابط به توجه با (CWSI) يآب تنش شاخص
  ابد.ي يم
)٤(      =     = (  −   ) − (  −   )  (  −   )  − (  −   )   
  

  دسويا روش به ينييپا و ييباال تنش خط تيموقع - ١ شکل
  

  بحث و نتايج
 ارقام يزراع صفات از يبرخ نيانگيم ةسيمقا ١ جدول
 نيا در دهد. يم نشان را ياريآب يمارهايت در گلرنگ
 گرفته نظر در ارقام ريسا از مستقل طور به رقم هر يبررس
 است. شده مطالعه آن يرو بر ياريآب يمارهايت ريتأث و شده
 صفات ياريآب مقدار کاهش با شد مشاهده ارقام تک تک در

 جينتا ٢ جدول در افت.ي کاهش اهيگ يعملکرد و رشد
 و يزراع صفات بر ياريآب يمارهايت اثر نيانگيم ةسيمقا
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 گلرنگ ارقام يزراع صفات نيانگيم ةسيمقا جينتا ٣ جدول
 بر ياريآب يمارهايت اثر نيانگيم ةسيمقا دهد. يم نشان را

 ماريت در صفت نيا داد نشان )٢ (جدول يدگيرس تا روز
٥I ١٤٩( نيشتريب (١ ماريت در و روزI نيکمتر )روز) ١٣٩ 

 و رشد فصل ةادام بر رطوبت ريتأث انگريب که بود

 تا روز بر رقم اثر نيانگيم ةسيمقا است. آن بودنتر يطوالن
 اصفهان يمحل رقم داد نشان )٣ (جدول يدگيرس

 فرامان رقم و روز) ١٤٩( رشد فصل طول نيشتريب
  داشتند. را روز) ١٤٠( رشد فصل طول نيکمتر

  

  ياريآب يمارهايت در گلرنگ ارقام يزراع صفات از يبرخ نيانگيم ةسيمقا -١ جدول
  ارقام  ياريآب يمارهايت  يدگيرس تا روز متر) ي(سانت اهيگ ارتفاع هکتار) در لوگرمي(ک دانه عملکرد

٧٥٨ e ١٣٣ c ١٤٢ d ١  

 صفه

١٠٧٣ d ١٣٤ bc ١٤٦ c ٢ 
١٤٩٥ c ١٣٨ b ١٤٨ b ٣ 
٢٢١٣ b ١٤٣ a ١٥١ a ٤ 
٢٤٩٧ a ١٤٣ a ١٥١ a ٥  
 نيانگيم ١٤٨ ١٣٨ ١٦٠٧
٩٤٣ e ١٠٣ d ١٣٥ d ١  

 فرامان

١٢٢٩ d ١٠٣ d ١٣٩ c ٢ 
١٥١١ c ١١١ c ١٤٠ c ٣ 
٢٢١١ b ١١٩ b ١٤٢ b ٤ 
٢٦٨٨ a ١٢٢ a ١٤٥ a ٥  
 نيانگيم ١٤٠ ١١٢ ١٧١٦
٧٧٩ e ١٣٤ b ١٤٢ e ١  

 اصفهان يمحل

٩٢٧ d ١٣٥ b ١٤٨ d ٢ 
١٢١٠ c ١٣٧ b ١٥١ c ٣ 
١٨٥٤ b ١٤٣ a ١٥٢ b ٤ 
٢١٧٥ a ١٤٣ a ١٥٤ a ٥  
 نيانگيم ١٤٩ ١٣٨ ١٣٨٩
٩٤٧ e ٩٧ d ١٣٦ d ١  

 گلدشت

١٠٥١ d ١٠٧ b ١٣٨ c ٢ 
١٥٥١ c ١٠٨ b ١٤١ b ٣ 
٢٠٩٠ b ١١١ b ١٤٥ a ٤ 
٢٣٨٢ a ١١٨ a ١٤٥ a ٥  
 نيانگيم ١٤١ ١٠٨ ١٦٠٤

  
  گلرنگ ارقام يزراع صفات از يبرخ بر ياريآب يمارهايت اثر نيانگيم ةسيمقا -٢ جدول

  متر) ي(سانت اهيگ ارتفاع  يدگيرس تا روز  هکتار) در لوگرمي(ک دانه عملکرد  ياريآب يمارهايت
٩/٨٥٦  ١  e ١٣٩ e ١١٧ e 

٠/١٠٧٠ ٢  d ١٤٣ d ١٢٠ d 

٦/١٤٤١ ٣  c ١٤٥ c ١٢٣ c 

٩/٢٠٩١ ٤  b ١٤٨ b ١٢٩ b 

٨/٢٤٣٥  ٥  a ١٤٩ a ١٣٢ a 

LSD 5% ٨٢/٥  ٧٦/٠  ٢٢/٢  

  

 داد نشان رقم و ياريآب برهمکنش نيانگيم ةسيمقا
 ١٣٢ با برابر ٥I ماريت در ارقام بوته ارتفاع نيانگيم

 که بود متر يسانت ١١٧ با برابر ١I ماريت در و متر يسانت

 تمام در داشت. همراه به را يدرصد ٤/١١ يکاهش
 ارتفاع از اصفهان يمحل و صفه ارقام ياريآب يمارهايت
 بودند برخوردار گلدشت و فرامان ارقام به نسبت يشتريب
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 نيا مورد در يطيمح اثر بر يکيژنت اثر يبرتر انگريب که
 و اچهال و )١٣٩٦( همکاران و يميابراه .است صفت

 ارتفاع کاهش خود، هاي گزارش در زين )٢٠١٦( همکاران
 معموالً اند. کرده گزارش را گلرنگ در يخشک تنش با

 يزراع اهانيگ در يکيژنت ةمشخص نيبارزتر اهيگ ارتفاع
 .دشو يم نوسان دچار يطيمح راتييتغ اثر در که است

 يطيمح راتييتغ به منجر که يتيريمد عوامل از يکي
 و منابع اهداف، بر يمبتن که است ياريآب ،دشو يم

 يزراع اهيگ نمو و رشد بر و شده انتخاب ها تيمحدود
 عوامل ازجمله اهيگ يآب ازين تأمين رو نيازا ؛است اثرگذار

 نرمال، يرطوبت طيشرا در .است اهيگ مطلوب رشد بر مؤثر
 يفتوسنتز مواد ديتول جهيدرنت و يمعدن مواد و آب جذب

 شيافزا باعث و ابدي يم اصاختص يشيرو رشد به و شيافزا
 اتفاق يخشک تنش که يهنگام اما شود، يم اهيگ ارتفاع

 شدن بسته و خاک از آب جذب کاهش ليدل هب ،افتد يم
 کاهش يفتوسنتز مواد ديتول و فتوسنتز ندايفر ها، روزنه

 ههمرا به را ارتفاع کاهش آن دنبال هب و رشد کاهش و افتهي
  دارد.

 زين ياريآب يمارهايت از کيهر در ارقام العمل عکس
 و فرامان ارقام ،١I ماريت در که يا گونه به بود متفاوت
 کي در و برتر صفه و فرامان ارقام ٢I ماريت در و گلدشت
 جز هب ارقام همة ٣I ماريت در داشتند. قرار يآمار کالس

 برتر گاهيجا در و يآمار کالس کي در اصفهان يمحل رقم
 کي در فرامان و صفه ارقام ٤I ماريت در داشتند. قرار

 ارقام به نسبت يشتريب ةدان عملکرد از و يآمار کالس
 ٥I ماريت در و بودند برخوردار اصفهان يمحل و گلدشت

 از برتر هکتار در لوگرميک ٢٦٨٨ دانه عملکرد با فرامان رقم
 يمارهايت تمام در ارقام العمل عکس يبررس بود. ارقام ريسا
 ياريآب سطوح از کدام هر در فرامان رقم داد نشان ياريآب

 نيا يذات تحمل انگريب تواند يم که داشت ينسب يبرتر
 سطوح با باال يسازگار و متفاوت يطيمح طيشرا به رقم

 باشد. يخشک تنش مختلف
  

  گلرنگ ارقام يزراع صفات از يبرخ نيانگيم ةسيمقا - ٣ جدول
متر) ي(سانت اهيگ ارتفاع  يدگيرس تا روز  هکتار) در لوگرمي(ک دانه عملکرد  رقم  
٤/١٦٠٧  صفه  b ٥/١٤٧  b ٤/١٣٨  a 

٣/١٧١٦ فرامان  a ١/١٤٠  d ٧/١١١  b 

١/١٣٨٩ اصفهان يمحل  c ٣/١٤٩  a ٣/١٣٨  a 

١/١٦٠٤ گلدشت  b ٢/١٤١  c ٤/١٠٨  c 

LSD 5% ٥/١ ٥٦/٠ ٣٣/٧ 

  
  گلرنگ ارقام در آب يور  بهره

 ارقام آب يور بهره انسيوار يةتجز جينتا ٥ و ٤ جدول
 مقدار دهد. يم نشان را ياريآب مختلف يها ميرژ در گلرنگ

 با برابر يآب ازين درصد ١٠٠ ماريت در ناخالص يآب ازين
 معادل مؤثر يبارندگ زانيم بود. هکتار در مترمکعب ٧٨٠٠
 نيانگيم ةسيمقا ٦ جدول آمد. دست به متر يليم ١١٩
 و ياريآب يمارهايت اثر در يبررس مورد ارقام آب يور بهره

 نشان جينتا دهد. يم نشان را شده داده ياريآب آب حجم
 ريسا از آب قطع ماريت در ياريآب آب يور بهره که دهد يم
 مترمکعب). بر لوگرميک ٣٨٣/٠( است بوده شتريب مارهايت

 آب يور بهره درصد ١٠٠ و ٧٥ ياريآب ماريت آن از پس
 ٣١٢/٠ و ٣٢٢/٠ بيترت به( داشتند يشتريب ياريآب
 ياريآب آب يور بهره زانيم نيکمتر مترمکعب). بر لوگرميک

 بر لوگرميک ٢٨٨/٠( بود درصد ٥٠ ياريآب ماريت به مربوط
 درصد ١٠٠ و ٧٥ ماريت در کل آب يور بهره مترمکعب).

 ٢٧٢/٠ و ٢٧٤/٠ بيترت به( بود مارهايت ريسا از شتريب
 کل آب يور بهره زانيم نيکمتر مترمکعب). بر لوگرميک

 بيترت به( بود ياريآب درصد ٥٠ و ٢٥ ماريت به مربوط
  مترمکعب). بر لوگرميک ٢٣٢/٠ و ٢٢٢/٠

 کل آب وري بهره و آبياري آب وري بهره مقادير ٧ جدول
 مورد ارقام ترتيب دهد. مي نشان را رقم نوع تفکيک به

 از کل، آب وري بهره و آبياري آب وري بهره نظر از بررسي
 محلي و صفه گلدشت، فرامان، مقدار، کمترين به بيشترين
 از مختلف ارقام در آب وري بهره مقادير تفاوت بود. اصفهان

 بود. دار معني درصد ١ سطح در آماري نظر
وري آب و مقدار شاخص تنش آبي  ميانگين بهره ٨جدول 

دهد.  ارقام گلرنگ در تيمارهاي مختلف آبياري را نشان مي
وري آب آبياري در تيمار آبياري  در رقم صفه بيشترين بهره

 ٣٤٠/٠است ( درصد و تيمار قطع آب به وقوع پيوسته ٧٥
وري آب کل  . بيشترين ميزان بهرهکيلوگرم بر مترمکعب)
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 ٢٩٠/٠درصد بود ( ٧٥در رقم صفه مربوط به تيمار آبياري 
وري  کيلوگرم بر مترمکعب). در رقم فرامان بيشترين بهره

کيلوگرم بر  ٤٢٣/٠آب آبياري در تيمار قطع آبياري (
وري آب کل در تيمار  مترمکعب) و بيشترين ميزان بهره

کيلوگرم بر  ٣٠٠/٠د (درصد مشاهده ش ١٠٠آبياري 
وري آب اين رقم در تيمار  مترمکعب). کمترين ميزان بهره

وقوع پيوست. در رقم محلي اصفهان  درصد به ٥٠آبياري 
وري آب  وري آب آبياري و بهره نيز بيشترين ميزان بهره

درصد با  ٧٥ترتيب در تيمار قطع آب و تيمار آبياري  کل به
ر مترمکعب مشاهده کيلوگرم ب ٢٤٣/٠و  ٣٤٧/٠مقادير 

وري آب آبياري  شد. در رقم گلدشت بيشترين ميزان بهره
وري آب کل  کيلوگرم بر مترمکعب) و بهره ٤٢٣/٠(
کيلوگرم بر مترمکعب) در تيمار قطع آب آبياري  ٢٧٧/٠(

وري آب کل در تيمار  به وقوع پيوست. ضمن اينکه بهره
درصد  ١٠٠و  ٧٥قطع آب آبياري و تيمارهاي آبياري 

، بيشترين و ٢داري نداشت. در تيمار آبياري  تفاوت معني
ترتيب مربوط به رقم  کمترين مقدار شاخص تنش آبي به

، ٤) بود. در تيمار ٥١/٠) و رقم صفه (٧٩/٠گلدشت (
ترتيب  بيشترين و کمترين مقدار شاخص تنش آبي به

) بود. ١٨/٠) و رقم فرامان (٢٦/٠مربوط به رقم صفه (
ين شاخص تنش آبي در ارقام گلدشت و طورکلي ميانگ به

محلي اصفهان بيشتر از ارقام صفه و فرامان بود؛ بنابراين 
توان نتيجه گرفت که در شرايط تنش آبي، فرامان و  مي

وري آب بهتري خواهند   پس از آن رقم صفه عملکرد و بهره
وري اقتصادي آب و دو  مقادير بهره ٩داشت. جدول 

ت و هزينه (سود خالص) و شاخص اقتصادي تفاضل منفع
نسبت منفعت به هزينه را براي ارقام مختلف نشان 

هاي اقتصادي مورد  دهد. ميانگين مقادير شاخص مي
آورده  ١٠بررسي در تيمارهاي مختلف آبياري در جدول 

شود که در همة ارقام مورد بررسي،  است. مالحظه مي شده
کامل صورت  که آبياري به ٥مقدار سود خالص در تيمار 

و  ٤است. تفاوت سود خالص تيمار  انجام شده بيشتر بوده
ميليون ريال در هکتار بود. نسبت منفعت به  ٢٠حدود  ٥

هزينه نيز با افزايش ميزان آب آبياري افزايش يافت؛ ليکن 
در همة ارقام قابل توجه نبود.  ٥و  ٤تفاوت بين تيمار 

ترين دهد که بيش وري اقتصادي آب نشان مي مقادير بهره
 ٤وري اقتصادي آب در همة ارقام در تيمار  ميزان بهره

است. دست آمده درصد نياز گياه) به ٧٥(آبياري به اندازة 
  

  ياريآب مختلف يها ميرژ در گلرنگ ارقام آب يور بهره انسيوار يةتجز - ٤ جدول

  يآزاد ةدرج  رييتغ منابع
  مربعات نيانگيم

  کل آب يور  بهره  ياريآب آب يور  بهره
٠٠٠١١/٠ ٢  تکرار  ٠٠٠٠٤/٠  

٠١٧٢٣/٠ ٤  ياريآب ** ٠٠٦٣٥/٠ ** 

٠٠٠٣٨/٠ ٨  a يخطا  ٠٠٠٢٣/٠  

٠١٢٢٨/٠ ٣  رقم ** ٠٠٧١٤/٠ ** 

٠٠١٢٢/٠ ١٢  رقم * ياريآب ** ٠٠٠٦١/٠ ** 

٠٠٠١٣/٠ ٣٠  b يخطا  ٠٠٠٠٨/٠  

٥٣/٣ -  راتييتغ بيضر  ٥/٣  

  درصد ١ يخطا احتمال سطح در دار يمعن **
  

 آب يور  بهره يبرا ياريآب سطح هر در رقم اثر يده برش انسيوار ةيتجز - ٥ جدول

  يآزاد ةدرج  ياريآب ماريت
  مربعات نيانگيم

  کل آب يور  بهره  ياريآب آب يور  بهره
٠٠٦٤٢/٠ ٣  ١ ** ٠٠٢٦٩/٠ ** 

٠٠٣٢٧/٠ ٣  ٢ ** ٠٠٢٠٣/٠ ** 

٠٠٣١٧/٠ ٣  ٣ ** ٠٠١٧٦/٠ ** 

٠٠١٨٩/٠ ٣  ٤ ** ٠٠١٤٥/٠ ** 

٠٠٢٣٩/٠ ٣  ٥ ** ٠٠١٦٦/٠ ** 

 درصد ١ يخطا احتمال سطح در دار يمعن **
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  گلرنگ ارقام آب يور بهره بر ياريآب يمارهايت اثر نيانگيم ةسيمقا - ٦ جدول

  اهيگ يآب تنش شاخص  ياريآب يمارهايت
(CWSI)  

  ياريآب آب حجم
  هکتار) در (مترمکعب

  ياريآب آب يور  بهره
 مترمکعب) بر لوگرمي(ک

  کل آب يور  بهره
  مترمکعب) بر لوگرمي(ک

٠٠/١  ١  ٣٨٣/٠ ٢٢٤٠  a ٢٤٩/٠  b 

٦٦/٠  ٢  ٢٩٤/٠ ٣٦٣٠  cd ٢٢٢/٠  c 

٤١/٠  ٣  ٢٨٨/٠ ٥٠٢٠  d ٢٣٢/٠  c 

٢٣/٠  ٤  ٣٢٢/٠ ٦٤٦٠  b ٢٧٤/٠  a 

٠٠/٠  ٥  ٣١٢/٠ ٧٨٠٠  bc ٢٧٢/٠  a 

LSD 5% - - ٠١٨/٠  ٠١٤/٠  

  
  گلرنگ ارقام آب يور بهره نيانگيم ةسيمقا - ٧ جدول

  مترمکعب) بر لوگرمي(ک کل آب يور  بهره  مترمکعب) بر لوگرمي(ک ياريآب آب يور  بهره  رقم
٣٢٠/٠ صفه  c ٢٤٩/٠  c 

٣٤٩/٠ فرامان  a ٢٧٣/٠  a 

٢٨١/٠ صفهانا يمحل  d ٢٢١/٠  d 

٣٣٠/٠ گلدشت  b ٢٥٧/٠  b 

LSD 5% ٠٠٨/٠  ٠٠٦/٠  

  
 ياريآب يمارهايت در گلرنگ ارقام يآب تنش شاخص و آب يور بهره نيانگيم ةسيمقا - ٨ جدول

  اهيگ يآب تنش شاخص
(CWSI) 

  کل آب يور  بهره
 مترمکعب) بر لوگرمي(ک

  ياريآب آب يور  بهره
 مترمکعب) بر لوگرمي(ک

  ارقام  ياريآب يمارهايت

٠٠/١  ٢٢٠/٠  c ٣٤٠/٠  a ١  

 صفه

٥١/٠  ٢٢٠/٠  c ٢٩٧/٠  b ٢  
٣٨/٠  ٢٤٠/٠  b ٣٠٠/٠  b ٣  
٢٦/٠  ٢٩٠/٠  a ٣٤٠/٠  a ٤  
٠٠/٠  ٢٧٧/٠  a ٣٢٣/٠  a ٥  
٤٣/٠  ٢٤٩/٠  ٣٢/٠  نيانگيم 
٠٠/١  ٢٧٣/٠  b ٤٢٣/٠  a ١  

 فرامان

٦٣/٠  ٢٥٧/٠  c ٣٣٧/٠  b ٢  
٣٧/٠  ٢٤٣/٠  c ٣٠٣/٠  c ٣  
١٨/٠  ٢٩٠/٠  a ٣٤٠/٠  b ٤  
٠٠/٠  ٣٠٠/٠  a ٣٤٣/٠  b ٥  
٤٤/٠  ٢٧٣/٠  ٣٤٩/٠  نيانگيم 
٠٠/١  ٢٢٧/٠  b ٣٤٧/٠  a ١  

 اصفهان يمحل

٦٩/٠  ١٩٣/٠  c ٢٥٧/٠  c ٢  
٤٦/٠  ١٩٧/٠  c ٢٤٠/٠  c ٣  
٢٤/٠  ٢٤٣/٠  a ٢٨٧/٠  b ٤  
٠٠/٠  ٢٤٣/٠  a ٢٧٧/٠  b ٥  
٤٨/٠  ٢٢١/٠  ٢٨١/٠  نيانگيم 
٠٠/١  ٢٧٧/٠  a ٤٢٣/٠  a ١  

 گلدشت

٧٩/٠  ٢٢٠/٠  c ٢٨٧/٠  c ٢  
٤٢/٠  ٢٥٠/٠  b ٣١٠/٠  b ٣  
٢٢/٠  ٢٧٣/٠  a ٣٢٣/٠  b ٤  
٠٠/٠  ٢٦٧/٠  a ٣٠٧/٠  b ٥  
٤٩/٠  ٢٥٧/٠  ٣٣/٠  نيانگيم 
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در بين ارقام مورد بررسي، بيشترين و کمترين مقادير 
ترتيب متعلق به ارقام  هاي اقتصادي مورد بررسي به شاخص

  فرامان و محلي اصفهان بود.
، ضرايب خطوط تنش آبي گلرنگ در ارقام و ١١جدول 

دهد. در اين   بررسي را نشان ميتيمارهاي آبياري مورد 
تک تيمارهاي آبياري، ضرايب خط تنش  ازاي تک جدول به

کند، نمايش داده   آبي که از معادلة خط راست پيروي مي
است. اين خطوط تنش رابطة تفاضل دماي برگ و  شده

دهد. براساس   دماي هوا با کمبود فشار بخار را نشان مي
ط به تيمار قطع آب ) خطوط مربو١٩٨٠فرضيات ايدسو (

عنوان خطوط مبناي تنش بااليي و خطوط  توان به  را مي
عنوان  توان به  درصد را مي ١٠٠مربوط به تيمار آبياري 

خطوط مبناي تنش پاييني در نظر گرفت. فايدة خطوط 
توان ابتدا   شده اين است که در هر زمان مي تنش استخراج

مقدار کمبود فشار  گيري دماي هوا و رطوبت هوا،  با اندازه

بخار را محاسبه کرد. سپس با تالقي مقدار کمبود فشار 
بخار با خط تنش آبي مربوط، مقدار تفاضل دماي برگ و 

ديگر در هر زمان، با  عبارت آيد؛ به  دست مي دماي هوا به
توان   گيري دماي هوا، رطوبت هوا و دماي برگ مي  اندازه

بررسي در چه سطحي تشخيص داد که رقم گلرنگ مورد 
از تنش آبي قرار دارد و زمان شروع آبياري را تعيين کرد؛ 

انتخاب شود (شاخص  ٤مثال اگر در رقم صفه تيمار آبياري 
)، بايستي هر روز ظهر دماي هوا، دماي ٢٦/٠تنش آبي=

پوشش سبز و رطوبت هوا را اندازه گرفت. سپس در معادلة 
(شيب خط شود  اخذ مي ١١خط مربوط که از جدول 

)، مقدار کمبود فشار بخار ٢٥/٤و عرض از مبدا  - ٧٧/٠
(vpd)  را گذاشت تا تفاوت دماي پوشش سبز گياه و دماي
دست آيد. اگر اين تفاوت دما از تفاوت  به (Tc-Ta)هوا 

است، کمتر يا مساوي  گيري شده دماي واقعي که اندازه
  باشد، زمان انجام آبياري فرارسيده است.

  
  اقتصادي ارقام گلرنگ در تيمارهاي آبياريهاي  وري اقتصادي آب و شاخص مقادير بهره -٩جدول 

  ارقام  تيمارهاي آبياري وري اقتصادي آب (ريال بر مترمکعب) بهره  سود خالص (ريال در هکتار) نسبت منفعت به هزينه
٣٢/١  ١ ١٩٦٦٣ ٤٤٠٤٤٣٠٠  

 صفه

٤١/١  ٢ ١٩٥٠٢ ٧٠٧٩٢٠٥٠  
٤٩/١  ٣ ٢٠٣٠١ ١٠١٩١٠٧٥٠  
٦٢/١  ٤ ٢٥٣٠٥ ١٦٣٤٧١٠٥٠  
٦٢/١  ٥ ٢٣٤٧٥ ١٨٣١٠٢٤٥٠  
٤٩/١  ميانگين ٢١٦٤٩ ١١٢٦٦٤١٢٠ 
٣٨/١  ١ ٢٣٠٣٦ ٥١٦٠١٥٥٠  

 فرامان

٤٥/١  ٢ ٢١٢٥٧ ٧٧١٦٤٦٥٠  
٤٩/١  ٣ ٢٠٤٣١ ١٠٢٥٦٤٣٥٠  
٦٢/١  ٤ ٢٥٢٩٢ ١٦٣٣٨٩٣٥٠  
٦٥/١  ٥ ٢٤٤٧٥ ١٩٠٩٠٤٨٠٠  
٥٢/١  ميانگين ٢٢٨٩٨ ١١٧١٢٤٩٤٠ 
٣٣/١  ١ ٢٠٠٤٦ ٤٤٩٠٢١٥٠  

 محلي اصفهان

٣٧/١  ٢ ١٧٨٥٩ ٦٤٨٢٧٩٥٠  
٤٣/١  ٣ ١٧٩٨٢ ٩٠٢٦٨٥٠٠  
٥٦/١  ٤ ٢٣٠٣٥ ١٤٨٨٠٥٩٠٠  
٥٨/١  ٥ ٢١٧٨٨ ١٦٩٩٤٨٧٥٠  
٤٦/١  ميانگين ٢٠١٤٢ ١٠٣٧٥٠٦٥٠ 
٣٨/١  ١ ٢٣١٠٩ ٥١٧٦٤٩٥٠  

 گلدشت

٤٠/١  ٢ ١٩٢٥٤ ٦٩٨٩٣٣٥٠  
٥٠/١  ٣ ٢٠٧٥٧ ١٠٤١٩٨٣٥٠  
٦٠/١  ٤ ٢٤٥٢٧ ١٥٨٤٤٦٥٠٠  
٦١/١  ٥ ٢٢٨٧٢ ١٧٨٤٠٤٧٠٠  
٥٠/١  ميانگين ٢٢١٠٤ ١١٢٥٤١٥٧٠ 
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  هاي اقتصادي در تيمارهاي آبياري  ميانگين مقادير شاخص -١٠جدول 
 وري اقتصادي آب (ريال بر مترمکعب) بهره سود خالص (ريال در هکتار) نسبت منفعت به هزينه  تيمارهاي آبياري

٣٥/١  ١  ٢١٤٦٣ ٤٨٠٧٨٢٣٨ 

٤١/١ ٢  ١٩٤٦٨ ٧٠٦٦٩٥٠٠ 

٤٨/١ ٣  ١٩٨٦٨ ٩٩٧٣٥٤٨٨ 

٦٠/١ ٤  ٢٤٥٤٠ ١٥٨٥٢٨٢٠٠ 

٦١/١  ٥  ٢٣١٥٣ ١٨٠٥٩٠١٧٥ 

٤٩/١ ميانگين  ٢١٦٩٨ ١١١٥٢٠٣٢٠ 

  
  خطوط تنش آبي ارقام گلرنگ در تيمارهاي آبياري ةمقادير ضرايب معادل - ١١جدول 

  ارقام  تيمارهاي آبياري شيب خط گراد) عرض از مبدا (درجة سانتي (R2)ضريب تعيين 
١  - ٠٣/٠  ٠٥/٦  ٠٠٤/٠  

 صفه
٢  - ٤٩/٠  ٧٤/٤  ٧٠/٠  
٣  - ٦٠/٠  ٣٣/٤ ٥٣/٠  
٤  - ٧٧/٠  ٢٥/٤  ٨٦/٠  
٥  - ١٧/١  ١٦/٤  ٧٢/٠  
١  ٠٢/٠  ٩١/٦ ٠٠١/٠  

 فرامان
٢  - ٧١/٠  ٦١/٦  ٦٣/٠  
٣  - ٢٣/١  ٤٢/٦  ٨٦/٠  
٤  - ٥٥/١  ١٠/٦  ٦٩/٠  
٥  - ٨٩/١  ٨٨/٥ ٧٩/٠  
١  - ٠١/٠  ٠٩/٥  ٠٠١/٠  

 محلي اصفهان
٢  - ٥٧/٠  ٧٠/٤  ٦٨/٠  
٣  - ٠٠/١  ٤٧/٤  ٧٣/٠  
٤  - ٤١/١  ٢٦/٤  ٨٤/٠  
٥  - ٩٠/١  ٢٠/٤  ٧١/٠  
١  - ٠٦/٠  ٠٧/٨  ٠٠١/٠  

 گلدشت
٢  - ٥٣/٠  ٨٥/٧  ٧١/٠  
٣  - ٢٩/١  ٢٥/٧  ٧٦/٠  
٤  - ٧٢/١  ١٠/٧  ٧٨/٠  
٥  - ١٧/٢  ٦٩/٦  ٧٥/٠  

  
  گيري  نتيجه
 رقم چهار يرو بر ياريآب آب مختلف ريمقاد ريتأث يبررس

 ريمقاد ريتأث يطورکل به که داد نشان قيتحق نيا در گلرنگ
 يرشد اتيخصوص ريسا و عملکرد بر ياريآب آب مختلف

 دانه، عملکرد زانيم نظر از بود. دار  يمعن گلرنگ ارقام
 قرار اصفهان يمحل و گلدشت صفه، فرامان، ارقام بيترت به

 نيکمتر و نيشتريب ،ياريآب آب زانيم نظر از گرفتند.
 صدرد ١٠٠ ياريآب ماريت در بيترت به دانه، عملکرد زانيم
 ،ياريآب آب يور  بهره نظر از آمد. دست به آب قطع ماريت و
 قطع ماريت در بيترت به يور بهره زانيم نيکمتر و نيشتريب

 آمد. دست به درصد ٥٠ ياريآب ماريت و ياريآب آب

 کل آب يور  بهره زانيم نيکمتر و نيشتريب که يدرحال
 ياريآب ماريت و درصد ٧٥ ياريآب ماريت به مربوط بيترت به

 زين آب ياقتصاد يور  بهره زانيم نيشتريب بود. درصد ٢٥
 مورد ارقام بيترت بود. درصد ٧٥ ياريآب ماريت به مربوط

 از کل، آب يور  بهره و ياريآب آب يور  بهره نظر از يسبرر
 يمحل و صفه گلدشت، فرامان، مقدار، نيکمتر به نيشتريب

 يبررس مورد يپارامترها تمام يبند  جمع با .بود اصفهان
 گلرنگ ارقام ياريآب ماريت نيبهتر که شود  يم مشخص

 درصد ٢٥ اگرچه که است بوده درصد ٧٥ ياريآب ماريت
 نظر از است، شده ياريآب کامل ياريآب ماريت از کمتر

 اما ؛نداشته کامل ياريآب ماريت با ياديز تفاوت عملکرد
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 را آب ياقتصاد و يکيزيف يور  بهره زانيم نيشتريب
 آمده دست به يآب تنش خطوط از استفاده با است. داشته

 هوا يدما برگ، يدما يريگ  اندازه با توان  يم رقم هر يبرا
 مختلف يآب يها تنش وقوع زمان روز، هر در هوا رطوبت و
 نييتع را ياريآب شروع زمان آن براساس و آورد دست به را

  .کرد
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