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چکیذُ:
ایي پضٍّؼ ثِ هٌظَر ثزرعی ػولىزد ٍ درآهذ ًبخبلص هحصَل ،ثْزٍُری ًْبدُ آة ٍ وَد ًیتزٍصى در ارلبم وٌدذ تحت ؽزایظ آثیبری وبهل ٍ ون
آثیبری در هشرػِ هَعغِ تحمیمبت اصالح ٍ تْیِ ًْبل ٍ ثذر در ؽْزعتبى وزج عی عبلّبی  1397 ٍ 1396اًدبم ؽذ .در ایي پضٍّؼ اس رٍػ ورزت-
ّبی خزد ؽذُ -فبوتَریل در لبلت عزح ثلَنّبی وبهل تصبدفی ثب عِ تىزار ثزای اخزای آسهبیؼ اعتفبدُ ؽذ .تیوبرّربی آثیربری در دٍ عرغا ؽربهل
رصین ون آثیبری ٍ آثیبری وبهل در وزتّبی اصلی ٍ فبوتَریل همبدیز هختلف وَد ًیتزٍصى (صفز 120 ٍ 60 ،ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر) ٍ ارلبم وٌدرذ
در وزتّبی فزػی لزار گزفتٌذ .خْت عٌدؼ ثْزٍُری ًْبدُّب اس ؽبخصّبی درآهذ ًبخبلص هحصَل ،ثْزٍُری فیشیىی ٍ التصبدی ثْزُ گزفتِ ؽرذ.
عجك ًتبیح ،هیبًگیي درآهذ ًبخبلص تَلیذ وٌدذ در عبلّبی آسهبیؼ  63/3هیلیَى ریبل در ّىتبر ٍ تحت رصینّبی آثیبری وبهل ٍ ون آثیبری ثِتزتیرت
 33 ٍ 94/1هیلیَى ریبل در ّىتبر هحبعجِ گزدیذ .هیبًگیي ثْزٍُری فیشیىی آة تحت تیوبر آثیبری وبهل ٍ ون آثیبری ثِتزتیت  0/18 ٍ 0/27ویلرَگزم
هحصَل ثِ اسای ّز هتزهىؼت آة آثیبری ٍ هیبًگیي ثْزٍُری فیشیىی وَد ًیتزٍصى تحت تیوبر آثیبری وبهرل ٍ ورن آثیربری ثرِتزتیرت 6/56 ٍ 18/8
ویلَگزم هحصَل ثِ اسای ّز ویلَ وَد تؼییي ؽذّ .وچٌیي هیبًگیي ثْزٍُری التصبدی آة تحت تیوبر آثیبری وبهل ٍ ون آثیبری ثرِتزتیرت ٍ 21336
 14224ریبل ثِ اسای ّز هتزهىؼت آة آثیبری ثزآٍرد ؽذً .تبیح حبوی اس آى ثَد ثب وبّؼ تمزیجی  50درصذی هصزف آة ،درآهذ ًبخبلص تَلیذ وٌدذ ثِ
یه عَم وبّؼ یبفت .در همبثل اًتخبة رلن هٌبعت ثب تَخِ ثِ فزاّوی آة ثِ عَر هتَعظ تب  66درصذ درآهذ ًبخبلص تَلیذ وٌدرذ را افرشایؼ داد .ثرب
تَخِ ثِ ًتبیح پیؾٌْبد هیگزدد ارلبهی ثزای وؾت در هٌغمِ ّذف اًتخبة ؽَد وِ دارای ػولىزد ٍ ثْزٍُری التصبدی ثبالیی ثبؽٌذ.
ٍاشُّاي كلیذي :آة ،وَد ،ؽبخصّبی ثْزٍُری ،درآهذ ،وٌدذ

هقذهِ
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اهزٍسُ التصبدداًبى ثزای حل هؾىل تَلیذ غذا اس هٌبثغ آة هحذٍد
ٍ خلَگیزی اس ٍاردات ثیرٍیِ هحصَالت وؾبٍرسی ،افشایؼ ثْزٍُری
فیشیىی ٍ التصبدی آة را تَصیِ هیوٌٌذ .الجتِ اس دیذگبُ هتخصصربى
ثررب گررزایؼّرربی هتفرربٍت ،ثْررزٍُری دارای هفرربّین هتفرربٍتی اعررت
(حیذری .)1393 ،وبرآیی یب ثْزٍُری فیشیىی آة ٍ ًیترزٍصى ورِ ثرِ
صَرت همذار ػولىزد حبصلِ ًغجت ثِ همذار آة ٍ ًیترزٍصى هصرزفی
تؼزیف هیؽَد ،اس خولِ هْوتزیي ٍیضگیّبی گیبّبى سراػی هیثبؽذ.
 -1اعتبدیبر پضٍّؼ هَعغِ تحمیمبت اصالح ٍ تْیِ ًْبل ٍ ثذر ،عبسهبى تحمیمربت،
آهَسػ ٍ تزٍیح وؾبٍرسی ،وزج ،ایزاى
 -2اعتبدیبر پضٍّؼ تحمیمبت التصبد وؾبٍرسی ،هَعغِ تحمیمربت اصرالح ٍ تْیرِ
ًْبل ٍ ثذر ،عبسهبى تحمیمبت ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾبٍرسی ،وزج ،ایزاى
 -3داًؾیبر پضٍّؼ هَعغِ تحمیمربت خربن ٍ آة ،عربسهبى تحمیمربت ،آهرَسػ ٍ
تزٍیح وؾبٍرسی ،وزج ،ایزاى
(Email: m.gholamhoseini@areeo.ac.ir
(*ًَ -یغٌذُ هغئَل:
DOR: 20.1001.1.20087942.1401.16.4.12.5

ثِعَرولی ارلربم هختلرف گیبّربى سراػری ثرب وربرآیی هصرزف آة ٍ
ًیتزٍصى پبییي ،عَد التصبدی حبصل اس هصرزف ًْربدُّرب را وربّؼ
هیدٌّذ ( .)Saboury et al., 2021در ثریي گیبّربى سراػری ،وٌدرذ
( )Sesamum indicum, L.یىری اس گیبّربى ثغریبر لرذیوی ٍ خرش
اٍلیي گیبّبى سراػی اّلی ؽذُ تَعرظ ثؾرز اعرت (.)Weise, 2000
عغا وؾت وٌدذ در خْبى در عبل  2020هیالدی ثبلغ ثز  14هیلیَى
ّىتبر ٍ هیشاى تَلیذ ًشدیه ثِ ّفت هیلیَى تي گشارػ ؽذُ اعت .در
عبل  ،1400عغا وؾت وٌدذ در ایزاى ّ 49رشار ّىتربر ثرب تَلیرذی
هؼبدل ّ 49شار تي ثزآٍرد ؽذُ اعت (.)FAO, 2020
گشارػ ؽذُ اعت ًیتزٍصى وبفی ثٌیرِ رؽرذ گیربّی وٌدرذ را اس
عزیك تَعؼِ عغا ثزي ٍ افشایؼ دٍام عغا ثزي ارتمب هریثخؾرذ
(ّ .)Imayavaramban et al., 2004وچٌیي ػولىرزد داًرِ ،درصرذ
پزٍتئیي داًِ ٍ وبرایی هصزف ًیتزٍصى را افشایؼ هیدّذ ( Couch et
 .)al., 2017در همبثل فمذاى ًیتزٍصى هیتَاًذ اثز ًبهغلَثی ثز ویفیت
داًِ وٌدذ ٍ ّویيعَر ػولىزد آى داؽتِ ثبؽرذ ( Gholamhoseini,
 ٍ )2022 aاس عزف دیگز همبدیز ثبالی ًیتزٍصى هصزفی درصذ رٍغي
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داًِ وٌدذ را وبّؼ هیدّذ ( ٍ )Ebrahimian et al., 2019هَخرت
افت وبرایی هصزف ًیتزٍصى هریگرزدد (.)Mekonnen et al., 2016
در ّویي سهیٌِ صجَری ٍ ّوىبراى گشارػ وزدًذ ورِ ػولىرزد داًرِ
وٌدذ ثب وبرثزد  100ویلَگزم ًیترزٍصى در ّىتربر ثرِ صرَرت خغری
افشایؼ یبفت ( .)Saboury et al., 2021در همبثل وبهزٍایی ٍ ؽىَُ-
فز در ثزرعی خَد ًتیدِ گزفتٌذ وِ ًیبس وٌدذ ثِ ًیتزٍصى وٌدذ ثزای
دعتیبثی ثِ حذاوثز ػولىزد داًِ  80ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتربر هری-
ثبؽرذ ( .)Kamravaie and Shokohfar, 2015در پضٍّؾری دیگرز
عبّبریب ٍ ثبیبى ًتیدِ گزفتٌذ وِ ثب هصزف  45ویلرَگزم ًیترزٍصى در
ّىتبر ثیؾتزیي تؼذاد وپغَل در گیبُ ٍ حذاوثز ػولىرزد داًرِ ثذعرت
هیآیذ ( .)Saharia and Bayan, 1996ایي ًتبیح ًؾبى هیدّرذ ورِ
ثب تَخِ ثِ ؽزایظ اللیوی ٍ ارلبم هرَرد اعرتفبدُ ًیربس ًیتزٍصًری گیربُ
وٌدذ هتفبٍت اعت.
ٍاضا اعت وِ اثزات هتمبثل آة ٍ ًیتزٍصى ثٍِیضُ اس ًظز ػوىلزد
گیبُ سراػی ٍ ثْزٍُری فیشیىی ٍ التصبدی اس ًْبدُّب پیچیذُ اعرت ٍ
ایي فزضیِ ٍخَد دارد وِ وربّؼ ػولىرزد وٌدرذ ٍ وربرایی هصرزف
ًْبدُّب (آة ٍ ًیتزٍصى) سهبًی حبصل ؽَد وِ در ؽرزایظ هحرذٍدیت
آة ،همذار سیبدی وَد ًیتزٍصًی هصزف ؽرَد .لگربری ٍ ّوىربراى در
هَرد ثز ّوىٌؼ ًیتزٍصى ٍ آة ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ اصرلیترزیي
اثز ًیتزٍصى در افشایؼ ػولىزد اس عزیك افشایؼ تؼذاد داًِ اعت حربل
آًىِ اثز ووجَد رعَثت ثیؾتز ثِ هزحلِ رؽذی گیبُ ٍ یب عبسگبری گیبُ
در عَل دٍرُ رؽذ خَد ثِ ووجَد آة ٍاثغتِ اعت ( Leghari et al.,
 .)2021غالهحغیٌی ٍ ّوىبراى ( )1400در ثزرعی ٍاورٌؼ ػولىرزد
ارلبم وٌدذ ثِ وَد ًیتزٍصى در ؽزایظ آثیبری هختلف در وزج ثِ ایري
ًتیدِ رعیذًذ وِ اثزگذاری وَد ًیتزٍصى ثز اخشای ػولىزد ٍ ػولىرزد
داًِ ارلبم وٌدذ ثب ثزٍس ون آثی ثِعرَر هؼٌریداری وربّؼ هرییبثرذ.
ایؾبى گشارػ وزدًذ در ؽزایظ ون آثی ثِ هٌظَر دعتیبثی ثِ حرذاوثز
ػولىزد داًِ ٍ وبرایی هصزف ًیتزٍصى ،وبرثزد وَد اٍرُ ثریؼ اس 130
ویلَگزم در ّىتبر ٍ در صَرت ٍخَد آة وبفی ،ثیؼ اس  200ویلرَگزم
اٍرُ در ّىتبر تَصیِ ًویؽَد.
در وٌبر هجبحث هزثَط ثِ ػولىزد ،اًذاسُگیزی ٍ تحلیل ؽربخص-
ّبی ثْزٍُری التصبدی آة وؾبٍرسی در ایزاى ثرِ ػلرت هحرذٍدیت
ووی ٍ ویفی ایي هبدُ حیبتی اس خبیگبُ خبصی ثزخَردار اعت .سهبًی ٍ
ّوىبراى ( )1393ثِ ًمل اس گشارػ ثبًه خْربًی اهْربر داؽرتٌذ ورِ
هتَعظ ثْزٍُری التصبدی آة در ثخؼ وؾبٍرسی ایزاى  0/2دالر ثِ
اسای ّز هتزهىؼت آة اعت وِ در همبیغِ ثب هتَعظ خْربًی آى پرٌح
ثزاثز ووتز اعرت .هیزسایری ٍ ّوىربراى ( )1399در تؼیریي ثْرزٍُری
فیشیىی ٍ التصبدی آة آثیبری در تَلیذ وٌدذ در ؽْزعتبى دّلزاى ثرب
اعتفبدُ اس تحلیل ؽبخصّبی ثْزٍُری ثرِ ایري ًتیدرِ رعریذًذ ورِ
ثْزٍُری فیشیىی تَلیذ داًِ وٌدذ در دؽت ػجبط ٍ هَعیبى ثِتزتیت
 0/265 ٍ 0/233ویلررَگزم ثررِ اسای ّررز هتزهىؼررت آة ٍ ثْررزٍُری

التصبدی تَلیذ ایي هحصَل در ایي ؽْزعتبىّب ثِتزتیت ٍ 40983/6
 45714/2ریبل ثرز هتزهىؼرت هریثبؽرٌذ .اخرتالف در ثْرزٍُری آة
هحصَالت هختلرف در عرغا وؾرَر ٍ حتری هحصرَل هؾرتزن در
هٌبعك هتفربٍت ،هبًٌرذ آًچرِ هیزسایری ٍ ّوىربراى ( )1399گرشارػ
وزدًذً ،ؾبىدٌّذُ ٍخَد پتبًغیل ثزای افشایؼ ثْرزٍُری فیشیىری ٍ
التصبدی آة وؾبٍرسی اعت (وزیوی ٍ خلیٌی .)1396 ،ایي هْن حتی
ثیي وؾبٍرساى یه هٌغمِ وِ هذیزیتّبی هتفبٍتی را اػوبل هیوٌٌذ،
صبدق اعت .ثٌبثزایي ،ثب تَخِ ثِ ًیبس ثبالی ثخؼ وؾبٍرسی ثِ آة اس
یه عَ ٍ وبّؼ ووی ٍ ویفی هٌبثغ آة اس عَی دیگز ،السم اعت در
خْت ارتمب ثْزٍُری آة گبمّبی هَثزی ثزداؽتِ ؽَد .ثزای ًیل ثرِ
ایي ّذف هیثبیغت اس عزیك اخزایری ًورَدى ًتربیح پرضٍّؼّرب در
سهیٌِی راّىبرّبی ثرًِرضادی (ارسیربثی ارلربم هختلرف) ٍ ثرِسراػری
(تیوبرّبی هختلف آثیبری ٍ وَدی) ػول ًوَد .بر اینه اان و ي بن
تًجٍ بٍ کمبًد ی فتٍَ ی پژيَشی در کشًر در ارتب ط ب وقن
متق بل آب ي ویتريژن در ثْزٍُری فیشیىی ٍ التصبدی وُ دٌَن در
زراعت کىجد ،آزم ی ح ضر اجرا گردیند ّرذف ایري پرضٍّؼ،
ثزرعی ػولىرزد ٍ درآهرذ ًبخربلص هحصرَل ،ثْرزٍُری ًْربدُ آة ٍ
ًیتزٍصى در ارلبم وٌدذ در ؽزایظ آثیبری وبهل ٍ ون آثیبری ثَد.

هَاد ٍ رٍشّا
ایي پضٍّؼ در هشرػِ پضٍّؾی هؤعغِ تحمیمبت اصالح ٍ تْیرِ
ًْبل ٍ ثذر ٍالرغ در اعرتبى الجرزس ،هحورذ ؽرْز ورزج ثرب هختصربت
خغزافیبئی  35درخِ ٍ  48دلیمِ ػزض ؽوبلی ٍ  52درخِ ٍ  00دلیمِ
عَل ؽزلی ٍ ارتفبع  1323هتز اس عغا دریب ثب هیبًگیي ثبرًذگی 250
هیلیهتز ٍ هیبًگیي دهبی عبلیبًِ  14درخِ عبًتیگرزاد ،در عربلّربی
 1397 ٍ 1396اخزا ؽذ .پضٍّؼ ثِ صَرت وزتّربی خرزد ؽرذُ -
فبوتَریل در لبلت عزح ثلَنّبی وبهل تصبدفی ثرب عرِ تىرزار اخرزا
گزدیذ .در ایي پضٍّؼ عِ ػبهرل ؽربهل رصیرن آثیربری در دٍ عرغا
ؽبهل آثیبری وبهل (آثیبری پظ اس هصرزف  40درصرذ رعَثرت لبثرل
اعتفبدُ در خبن) ٍ ورن آثیربری (آثیربری پرظ اس هصرزف  80درصرذ
رعَثت لبثل اعتفبدُ در خربن) ،ورَد ًیتزٍصًری اس هٌجرغ اٍرُ در عرِ
عغا ؽبهل  120 ٍ 60 ،0ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ٍ ارلربم وٌدرذ
ؽبهل اٍلتبى ،دؽتغتبى ً ٍ 2بس ته ؽبخِ ،هَرد ثزرعی لرزار گزفتٌرذ.
در ایي آسهبیؼ رصین آثیبری در وزتّبی اصلی ٍ در ّز رصین آثیربری
فبوتَریل همبدیز هختلف ًیتزٍصى ٍ ارلبم هذ ًظز لزار گزفتٌرذ .همربدیز
ًیتزٍصى ثىبر ثزدُ ؽذُ در ایي آسهبیؼ ثرب تَخرِ ثرِ ًتربیح آسهربیؼ
فیشیىی ٍ ؽیویبئی خبن هحل آسهبیؼ (درصذ ًیترزٍصى ٍ هربدُ آلری
خبن ثِ تزتیت ثزاثز  0/5 ٍ 0/04در ػوك صفز ترب  30عربًتیهترزی
خبن) ٍ یبفتِّبی عبیز هحممریي در آسهربیؼّربی ورَدی وٌدرذ در
هحل آسهبیؼ (خبضغ ٍ ّوىبراى )1397 ،ثىبرگزفتِ ؽذ.

تعييه بُرٌيري فيسیكي ي اقتصادي آب ي ويتريشن در تًليد کىجد

در ایي آسهبیؼ ،ثرزای آثیربری هشرػرِ اس رٍػ آثیربری لغرزُای
اعتفبدُ گزدیذ .خذٍل سهبىثٌذی آثیبری ٍاحذّبی آسهبیؾی ثز اعربط
رٍػ تغییزات درصذ حدوی رعَثرت خربن در ػورك تَعرؼِ ریؾرِ
) (∆SWاًدبم ؽذ .ثِ ػجبرت دیگز ،آثیربری هشرػرِ سهربًی صرَرت
گزفت وِ  80 ٍ 40درصذ رعَثرت لبثرل اعرتفبدُ در ػورك  0ترب 60
عبًتیهتزی خبن ثِ تزتیرت در رصیرن آثیربری وبهرل ٍ ورن آثیربری،
ثَعیلِ گیبُ ٍ یب تجخیز اس عغا خبن تخلیِ هیگزدیرذ .تؼیریي همرذار
رعَثت لبثل اعتفبدُ ًیش اس تفبٍت درصرذ حدوری رعَثرت (در ػورك
تَعؼِ ریؾِ) در ًمغِ هزفیت سراػی ) (FCاس درصذ حدوی رعَثرت
در ًمغِ پضهزدگی دائوی ) (PWPثذعت آهذ .ثرزای وٌترزل رعَثرت
خبن در ػورك تَعرؼِ ریؾرِ اس دعرتگبُ T.D.R (Time-Domain
Reflectometry, Model 6050 X1, SOILMOISTURE

) EQUIPMENT CORPاعتفبدُ ؽذ .دادُّبی دعتگبُ  T.D.Rثِ
عَر رٍساًِ یب یه رٍس در هیبى در عَل دٍرُ رؽذ گیربُ ثجرت گزدیرذ.
ػوك صفز تب  60عبًتیهتزی ثِ ػٌَاى ػوك تَعؼِ ریؾِ ثرب در ًظرز
داؽتي ػوك خبن سراػی در هحل اخزای آسهبیؼ ،اًتخبة گزدیرذ .در
ّز هزحلِ اس آثیبری ،وزتّب ثِعَر هغبٍی (ثَعیلِ لزائت وٌترَر) ثرِ
رٍػ لغزُای آثیربری گزدیذًرذ .ورَد ًیترزٍصىدار (اٍرُ) ثرِ صرَرت
تمغیظ ؽذُ ثز اعربط تیوبرّربی ورَدی در دٍ هزحلرِ ،یره دٍم در
هزحلِ عِ تب چْبر ثزگی وٌدذ ٍ هبثمی ثرِ صرَرت خبیگرذاری وٌربر
ردیفّبی وبؽت ،در هزحلِ ّفت تب دُ ثزگی وٌدذ ثِ وبر ثزدُ ؽرذ.
ثب تَخِ ثِ وبفی ثَدى همبدیز پتبعین ،فغفز ٍ عبیز ػٌبصز ریش هغرذی
لبثل دعتزط خبنّ ،یچگًَِ وَد دیگزی هصزف ًؾذ.
در ایي هغبلؼِ ،خْت عٌدؼ ثْزٍُری هصزف ًْبدُ آة آثیربری
ٍ وَد ًیتزٍصى در تَلیذ داًِ رٍغٌی وٌدذ اس ؽربخصّربی ثْرزٍُری
فیشیىی ٍ التصبدی اعتفبدُ ؽذ (هؼبدالت  1تب .)3
()1
()2
()3
ثِ عَری وِ:
 :Yieldػولىزد داًِ در ّىتبر :Input ،هیرشاى ًْربدُ هصرزفی در
ّىتبر :TR ،ارسػ ًبخبلص تَلیذ هحصَل در ّىتبر : CPD،ثْرزٍُری
فیشیىی ًْبدُ :BPD ،ارسػ ًبخبلص تَلیذ هحصَل ثِ اسای ّز ٍاحرذ
ًْبدُ هصزفی :P ،لیوت فزٍػ هحصَل.
ؽبخص ثْزٍُری فیشیىیً ،غجت همذار هحصَل تَلیرذ ؽرذُ ثرِ
هیشاى ًْبدُ هصزفؽذُ هیثبؽذّ .ز چِ ایري ؽربخص ثیؾرتز ثبؽرذ،
ًؾبى دٌّذُ هصزف ثْیٌِ اس ًْبدُ هیثبؽذ .ؽبخصّبی دیگرزی ورِ
خٌجِّبی هبلی ٍ التصبدی ثْزٍُری را ثِ ّوزاُ دارد ؽربهل ؽربخص
ارسػ ًبخبلص تَلیذ هحصَل ثِ اسای ّز ٍاحذ ًْبدُ هصزفی اعت وِ
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هْنتز اس ؽبخص ثْزٍُری فیشیىی هریثبؽرذ .ارسػ ًبخربلص تَلیرذ
هحصَل حبصلضزة ػولىزد هحصَل در لیوت فزٍػ ٍ عَد ًبؽی
اس تَلیذ هحصَل تفبضل ارسػ ًبخبلص تَلیذ هحصَل ثب ّشیٌرِّربی
خبری تَلیذ هیثبؽذ (اعذی ٍ ّوىبراى.)1400 ،

ًتایج ٍ تحث
عولکرد داًِ

ًتبیح خذٍل تدشیِ ٍاریبًظ ًؾبى هیدّرذ ورِ ترأثیز تیوبرّربی
آثیبری ،رلن ٍ ًیتزٍصى ٍ اثز هتمبثل آًْب در عغا احتوبل یره درصرذ
ثز ػولىزد هبدُ داًِ وٌدذ هؼٌیدار ثرَد (خرذٍل ً .)1تربیح ًؾربى داد
تبثیز هثجت ًیتزٍصى ثز ػولىزد داًِ ارلبم وٌدذ ثب افشایؼ فزاّوی آة
افشایؼ ٍ در ؽزایظ ووجَد آة ثِ ؽذت وبّؼ یبفت (ؽىلّربی ٍ 1
 .)2افشایؼ ًیتزٍصى هصزفی اس  60ثِ  120ویلَگزم در ّىتبر ثِتزتیت
ثبػث افشایؼ  5 ٍ 25 ،17درصذی ػولىزد داًِ وٌدرذ ثرِتزتیرت در
ارلبم اٍلتبى ،دؽتغتبى ً ٍ 2بس ته ؽبخِ در ؽزایظ آثیبری وبهل ؽرذ.
افشایؼ ػولىزد داًِ وٌدذ در پبعخ ثِ افشایؼ ًیتزٍصى هصرزفی ٍ در
ؽزایظ ػذم تٌؼ خؾىی در عبیز تحمیمبت ًیرش گرشارػ ؽرذُ اعرت
( .)Sharma, 2005در ٍالغ فزاّوی ثیؾتز ًیتزٍصى در ؽزایظ آثیبری
وبهل اس عزیك افشایؼ عزػت رؽرذ وٌدرذ ثبػرث افرشایؼ ؽربخص
عغا ثزي ٍ افشایؼ پَؽؼ گیبُ ثز عغا سهیي هریؽرَد (Shehu,
) 2014وِ افشایؼ دریبفت تبثؼ ،افشایؼ تثجیت دی اوغیذ ورزثي ٍ
در ًْبیت افشایؼ ػولىزد داًِ را ثِ ّوزاُ دارد .در همبثل ایي افشایؼ
هصزف وَد ،ػولىزد داًِ وٌدذ را ثِ همرذار  1 ٍ 15 ،2/5درصرذ ثرِ
تزتیت در ارلبم اٍلتبى ،دؽتغتبى ً ٍ 2بس ته ؽبخِ در تیوبر ون آثیبری
افشایؼ داد .ثِ ػجبرت دیگز در توبهی ارلبم هیشاى اثزگذاری ًیترزٍصى
ثز ػولىزد داًِ ثب ثزٍس ون آثی ثِعَر هؼٌیداری وبّؼ یبفت (ؽىل-
ّبی  .)2 ٍ 1ثز عجك ًتبیح دی پرباٍلَ ٍ ریٌبلرذی خرذة ًیترزٍصى در
گیبّبى ثِ خزیبى تَدُای آة در خبن ٍاثغتِ هیثبؽذ ٍ ثذیي تزتیرت
ثزٍس ون آثی هی تَاًرذ عرجت وربّؼ رؽرذ اس عزیرك وربّؼ خرذة
ًیترزٍصى گرزدد (ّ .)Di Paolo and Rinaldi, 2008وچٌریي ًتربیح
حبوی اس آى اعت وِ در ؽزایظ ون آثیبری ،صزفب در رلن دؽتغرتبى 2
وبرثزد وَد ًیتزٍصى ثیؼ اس  60ویلَگزم در ّىتبر لبثل تَصیِ اعرت،
حبل آًىِ در صَرت فزاّوی آة ػرالٍُ ثرز رلرن دؽتغرتبى  ،2رلرن
اٍلتبى ًیش ثِ وبرثزد وَد ًیتزٍصى در عغحی ثبالتز اس  60ویلرَگزم در
ّىتبر پبعخ هثجت هیدّذ .ثز ػىظ ایري دٍ رلرن ،در رلرن ًربس تره
ؽبخِ در ّز دٍ تیوبر آثیبری وبرثزد وَد ًیتزٍصى ثیؾتز اس  60ویلَگزم
در ّىتبر تبثیز چٌذاًی ثز افشایؼ ػولىزد داًِ ًذاؽت ٍ لبثرل تَصریِ
ًویثبؽذ.
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جذٍل  -1تجسیِ ٍاریاًس (هیاًگیي هرتعات) عولکرد داًِ ،تْرٍُري فیسیکی هصرف آب ٍ ًیترٍشى در گیاُ كٌجذ تحت تاثیر تیوارّاي آزهایطی
هٌاتع تغییر
عبل
عبل × تىزار
رصین آثیبری
عبل × رصین آثیبری
عبل × تىزار × رصین آثیبری
رلن
عبل × رلن
ًیتزٍصى
عبل × ًیتزٍصى
رصین آثیبری × رلن
عبل × رصین آثیبری × رلن
رصین آثیبری × ًیتزٍصى
عبل × رصین آثیبری × ًیتزٍصى
رلن × ًیتزٍصى
عبل × رلن × ًیتزٍصى
رصین آثیبری × رلن× ًیتزٍصى
عبل × رصین آثیبری × رلن× ًیتزٍصى
خغبی آسهبیؾی
ضزیت تغییزات ()%

تْرٍُري فیسیکی هصرف آب
عولکرد داًِ
درجِ آزادي
ns
ns
0/001
288196
1
0/006
52505
4
**
**
0/219
16206801
1
0/004 ns
* 56078
1
0/005
47040
4
**0/154
** 1661288
2
ns
ns
0/0002
4159
2
** 0/503
** 6171796
2
ns
ns
0/00006
28105
2
** 0/023
** 394144
2
ns
ns
0/0002
1690
2
** 0/025
** 1575499
2
ns
ns
0/001
19044
2
** 0/018
** 219011
4
ns
ns
0/0001
900
4
** 0/005
** 89517
4
ns
ns
0/0004
5138
4
0/001
13401
64
14/73
14/39
** ٍ * ،nsثتزتیت ثذٍى اثز هؼٌیدار ،هؼٌیدار در عغا احتوبل  1 ٍ 5درصذ.
دشتستاى دٍ

ًاز تک شاخِ

تْرٍُري فیسیکی هصرف ًیترٍشى
* 52/6
4/41
** 2699
* 16/1
5/04
** 281
0/80 ns
** 845
6/80 ns
** 74/1
1/07 ns
** 168
4/59 ns
* 13/1
0/16 ns
4/39 ns
0/55 ns
3/42
14/57

اٍلتاى
1000

a
b

c

600

b

400

c

a
ab
b

200

عولکرد داًِ (کیلَگرم در ّکتار)

a

800

0
هصرف  120کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

هصرف  60کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

تدٍى هصرف ًیترٍشى

کن آتیاری

ضکل  -1هقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل كَد ًیترٍشى در رقن در تیوار آتیاري كاهل تر عولکرد داًِ كٌجذ
تَضیحات :در ّر تیوار كَدي هیاًگیيّاي داراي حذاقل یک حرف هطترک ،تفاٍت هعٌیداري در سطح آهاري پٌج درصذ ًذارًذ.

تْرٍُري فیسیکی هصرف ًْادُّا

خذٍل  2تؼذاد دفؼبت آثیبری ٍ هدوَع هصزف آة را در ّز عربل
ٍ در ّز تیوبر آثیبری ًؾبى هیدّذ .ثِعَر هتَعرظ در تیوربر آثیربری
وبهل  ٍ 4305در تیوربر ورن آثیربری  2240هتزهىؼرت آة در ّىتربر
هصزف ؽذً .تبیح حبوی اس آى اعت وِ رلن اٍلتربى در تیوربر آثیربری
وبهل ٍ هصزف  60تب  120ویلَگزم ًیترزٍصى در ّىتربر (ؽرىل ٍ )3

رلن دؽتغتبى  2در ؽزایظ ون آثیبری ٍ ّز عِ عغا ورَدی اس ًظرز
ثْزٍُری فیشیىی هصزف آة ثزتز ثَدًذ (ؽرىل ً .)4تربیح ثیربًگز آى
اعت وِ رصین ون آثیبری در همبیغِ ثب آثیربری وبهرل ثبػرث وربّؼ
ثْزٍُری فیشیىی هصزف آة گزدیذ (خذٍل .)3

تعييه بُرٌيري فيسیكي ي اقتصادي آب ي ويتريشن در تًليد کىجد

دشتستاى دٍ

ًاز تک شاخِ
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اٍلتاى
2500

a
a
b
c

1500

c

1000
a

a

500

b

عولکرد داًِ (کیلَگرم در ّکتار)

b

2000

0
هصرف  120کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

تدٍى هصرف ًیترٍشى

هصرف  60کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

آتیاری کاهل

ضکل  -2هقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل كَد ًیترٍشى در رقن در تیوار كن آتیاري تر عولکرد داًِ كٌجذ
تَضیحبت :در ّز تیوبر وَدی هیبًگیيّبی دارای حذالل یه حزف هؾتزن تفبٍت هؼٌیداری در عغا آهبری پٌح درصذ ًذارًذ.

در هَرد اثز همذار آة ثرز ثْرزٍُری فیشیىری هصرزف آة ًتربیح
هتٌبلضی گشارػ ؽذُ اعت .تؼذادی اس پضٍّؾگزاى وِ ؽرزایظ ترٌؼ
ون آثی ؽذیذ را ثز گیبُ اػوبل وزدُ ثَدًذ اهْبر داؽرتٌذ تیوربر ترٌؼ
ؽذیذ خؾىی ثبػث وبّؼ هؼٌریدار ثْرزٍُری فیشیىری هصرزف آة
هرریگررزدد ( .)Johnson and Henderson, 2002در همبثررل در
آسهبیؼّبیی وِ اثز تٌؼّربی خفیرف آثری ثرز وربرائی هصرزف آة
گیبّبى سراػی هَرد ارسیبثی لزار گزفتِ اعت ،تیوبرّبی ترٌؼ خفیرف
ثبػث افشایؼ ثْزٍُری فیشیىی هصزف آة گزدیرذ ( Katerji et al.,
 .)2009ثِ ًظز هیرعذ در ؽزایظ تٌؼ ؽرذیذ (هبًٌرذ آًچرِ در ایري
آسهبیؼ اػوبل ؽذ) تلفبت آة ثز اثرز تؼرزق ،ووترز اس فتَعرٌتش گیربُ
وبّؼ هییبثذ وِ ًتیدِ آى وربّؼ ثْرزٍُری فیشیىری هصرزف آة
هیثبؽذ .اس عزف دیگز در ّرز عرِ رلرن ٍ در ّرز دٍ رصیرن آثیربری،
افشایؼ ًیتزٍصى هصزفی ثب افرشایؼ ثْرزٍُری فیشیىری هصرزف آة
ّوزاُ ثَد (ؽىل  .)4 ٍ 3افشایؼ ٍسى خؾه ،تزاون ٍ گغتزػ ریؾِ
وٌدررذ در اثررز هصررزف ًیتررزٍصى گررشارػ ؽررذُ اعررت ( Ghasemi
 .)Hamedani et al., 2020ثٌبثزایي هیتَاى اًتظبر داؽت ثرِ دلیرل
اثز هثجت ًیتزٍصى ثز خصَصیبت ریؾِ ،تَاًبئی گیبُ ثزای خرذة آة ٍ
ػٌبصز غذائی افشایؼ یبثذ وِ افشایؼ ثْزٍُری فیشیىی هصزف آة را

در پی داردً .تبیح حبوی اس آى اعرت ورِ در ؽرزایظ آثیربری وبهرل ٍ
ٌّگبهیوِ وَد ًیتزٍصًی هصزف ًؾرذ ،ثریي ارلربم اس ًظرز ثْرزٍُری
فیشیىی هصرزف آة تفربٍت هؼٌریداری هؾربّذُ ًؾرذ .ثرب افرشایؼ
ًیتزٍصى هصزفی ثِ  120 ٍ 60ویلَگزم در ّىتبر رلن اٍلتبى ثیؾتزیي
ٍ رلن ًبس ته ؽبخِ ووتزیي ثْزٍُری فیشیىی هصرزف آة را ًؾربى
دادًذ (ؽىل  .)3در ؽزایظ ون آثیبری ،در توبهی عرغَح ورَدی رلرن
دؽتغتبى  2ثیؾتزیي ثْزٍُری فیشیىی هصزف آة را دارا ثَد (ؽرىل
 .)4عبیز پضٍّؾگزاى ًیش ثِ تفبٍت ثْزٍُری فیشیىی هصزف آة ارلبم
ٍ صًَتیپّبی هختلف وٌدرذ اؽربرُ داؽرتِاًرذ (Gholamhoseini,
).2020 b
ًتبیح ًؾبى داد وِ در ّز دٍ رصین آثیبری وبرائی هصزف ًیترزٍصى
ثب افشایؼ ًیتزٍصى هصزفی وبّؼ یبفرت (ؽرىل  .)5وربّؼ وربرائی
هصزف ًیتزٍصى در اثز افشایؼ ًیتزٍصى ثىبر ثزدُ ؽذُ تَعظ هبلیه ٍ
ّوىبراى در گیربُ وٌدرذ ًیرش گرشارػ ؽرذُ اعرت ( Malik et al.,
ً .)2003تبیح ًؾبى داد وِ در تیوبر هصزف  60ویلرَگزم ًیترزٍصى در
ّىتبرّ ،ز یه ویلَگزم ًیتزٍصى ثىبرثزدُ ؽرذُ ثبػرث تَلیرذ 8 ٍ 24
ویلَگزم داًِ در ّىتبر ثرِتزتیرت در تیوبرّربی آثیربری وبهرل ٍ ورن
آثیبری ؽذ.

جذٍل  -2هیساى آب هصرفی تحت رشینّاي هختلف آتیاري در سالّاي اجراي آزهایص
تیوار آتیاري كاهل
1336
تعذاد دفعات
آتیاري
15

تیوار كن آتیاري
1337

آب هصرفی
(هترهکعة در
ّکتار)
4430

تعذاد دفعات
آتیاري
12

1336

آب هصرفی
(هترهکعة در
ّکتار)
4180

تعذاد دفعات
آتیاري
9

1337

آب هصرفی
(هترهکعة در
ّکتار)
2430

تعذاد دفعات
آتیاري
8

آب هصرفی
(هترهکعة در
ّکتار)
2050
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ًاز تک شاخِ

اٍلتاى

دشتستاى دٍ

0.5

a

b

c

0.3

c

0.2
a

a

a

0.1
0

هصرف  120کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

هصرف  60کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

کارایی هصرف آب (کیلَگرم در هتر هکعة)

b

a

0.4

تدٍى هصرف ًیترٍشى

آتیاری کاهل

ضکل  -3هقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل كَد ًیترٍشى در رقن در تیوار آتیاري كاهل تر كارائی یا تْرٍُري فیسیکی هصرف آب
تَضیحبت :در ّز تیوبر وَدی هیبًگیيّبی دارای حذالل یه حزف هؾتزن تفبٍت هؼٌیداری در عغا آهبری پٌح درصذ ًذارًذ.
ًاز تک شاخِ

اٍلتاى

دشتستاى دٍ

0.5

a
a
b

0.3

b

0.2

c

c
a
ab
b

0.1
0

هصرف  120کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

هصرف  60کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

کارایی هصرف آب (کیلَگرم در هتر هکعة)

0.4

تدٍى هصرف ًیترٍشى

کن آتیاری

ضکل  -4هقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل كَد ًیترٍشى در رقن در تیوار كن آتیاري تر كارائی یا تْرٍُري فیسیکی هصرف آب
تَضیحبت :در ّز تیوبر وَدی هیبًگیيّبی دارای حذالل یه حزف هؾتزن تفبٍت هؼٌیداری در عغا آهبری پٌح درصذ ًذارًذ.
جذٍل  -3هیاًگیي عولکرد داًِ ٍ تْرٍُري فیسیکی ًْادُّا در تَلیذ كٌجذ هتاثر از تیوارّاي آزهایطی
عولکرد داًِ

تْرٍُري فیسیکی هصرف آب

تْرٍُري فیسیکی هصرف ًیترٍشى

(كیلَگرم در ّکتار)

(كیلَگرم در هترهکعة)

(كیلَگرم در ّركیلَگرم)

عبل
0/23 a
856 a
1396
0/22 a
752 a
1397
رصین آثیبری
0/18 b
417 b
ون آثیبری
0/27 a
1191 a
آثیبری وبهل
رلن
0/26 a
932 a
اٍلتبى
0/27 a
924 a
دؽتغتبى 2
0/15 b
556 b
ًبس ته ؽبخِ
همذار وَد ًیتزٍصى (ویلَگزم در ّىتبر)
0/09 c
333 c
0
0/27 b
967 b
60
0/31 a
1112 a
120
در ّز تیوبر هیبًگیيّبی دارای حذالل یه حزف هؾتزن تفبٍت هؼٌیداری در عغا آهبری  5درصذ ًذارًذ.

13/5 a
11/8 b
6/56 b
18/81 a
14/93 a
14/39 a
8/74 b
16/11 a
9/26 b

تعييه بُرٌيري فيسیكي ي اقتصادي آب ي ويتريشن در تًليد کىجد

در همبثل ثب افشایؼ ًیتزٍصى هصزفی ثِ  120ویلَگزم در ّىتربر،
تفبٍت دٍ رصین آثیبری وبّؼ یبفت ٍ ثِتزتیرت در تیوبرّربی آثیربری
وبهل ٍ ون آثیبری ّز یه ویلَگزم ًیتزٍصى ثىبر ثرزدُ ؽرذُ هَخرت
تَلیذ  5 ٍ 14ویلَگزم داًِ در ّىتبر ؽذ .ثِ ػجبرت دیگز اثز هٌفی ون
آثی ثز وبرائی هصزف ًیتزٍصى در همبدیز پبئیي ًیترزٍصى هصرزفی (60
ویلَگزم در ّىتبر) ؽذیذ ٍ ثب افشایؼ ًیتزٍصى هصزفی تخفیرف هری-
یبثذّ .ز ػبهلی وِ فزاّوی ًیتزٍصى ثزای گیبُ را وبّؼ دّذ اثز هٌفی
ثز وبرائی هصزف ًیتزٍصى دارد ) .(Freney, 2005در ؽزایظ ون آثی،
خزیبى تَدُای ثزای دعتزعی ریؾِّب ثِ ًیتزٍصى وبّؼ هییبثذ ورِ
ثبػث وربّؼ خرذة ًیترزٍصى ٍ در ًْبیرت وربّؼ وربرائی هصرزف
N120

ًیتزٍصى هیؽَد .در ثزّوىٌؼ رصین آثیبری × رلن ًیرش هؾربّذُ ؽرذ
وِ در تیوبر آثیبری وبهرل رلرن اٍلتربى ٍ در تیوربر ورن آثیربری رلرن
دؽتغتبى  2ثیؾتزیي وبرائی هصزف ًیتزٍصى را ًؾبى دادًذ (ؽىل .)6
در ّز دٍ تیوبر آثیبری حذالل وبرائی هصزف ًیتزٍصى اس رلن ًربس تره
ؽبخِ ثذعت آهذ (ؽىل  .)6در ثزّوىٌؼ رلن × ًیتزٍصى ًیش رًٍرذی
هؾبثِ هؾبّذُ ؽذ ثِعَریوِ اٍال ثب افشایؼ ًیتزٍصى هصزفی ،وبرائی
هصزف ًیتزٍصى در ّز عِ رلن وبّؼ یبفرت ٍ ثبًیرب ارلربم اٍلتربى ٍ
دؽتغتبى  2در همبیغِ ثب رلن ًبس ته ؽبخِ وبرائی هصرزف ًیترزٍصى
ثیؾتزی را در ّز عغا اس ًیتزٍصى هصزفی حبصل وزدًذ (ؽىل .)7

N60
25

a

b

10

a
b

5

(کیلَگرم در کیلَگرم)

15

کارایی هصرف ًیترٍشى

20

0
آتیاری کاهل

کن آتیاری

ضکل  -5هقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل رشین آتیاري در ًیترٍشى تر كارایی یا تْرٍُري فیسیکی هصرف ًیترٍشى
تَضیحبت :در ّز تیوبر آثیبری هیبًگیيّبی دارای حذالل یه حزف هؾتزن تفبٍت هؼٌیداری در عغا آهبری پٌح درصذ ًذارًذ.
دشتستاى دٍ

ًاز تک شاخِ

اٍلتاى
a
b

25

a
b

5

c

(کیلَگرم در کیلَگرم)

10

کارایی هصرف ًیترٍشى

20
15

b

0
کن آتیاری
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آتیاری کاهل

ضکل  -6هقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل رشین آتیاري در رقن تر كارایی یا تْرٍُري فیسیکی هصرف ًیترٍشى
تَضیحبت :در ّز تیوبر آثیبری هیبًگیيّبی دارای حذالل یه حزف هؾتزن تفبٍت هؼٌیداری در عغا آهبری پٌح درصذ ًذارًذ.
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ًاز تک شاخِ

اٍلتاى

دشتستاى دٍ

25

a

a

b

10
b

5

(کیلَگرم در کیلَگرم)

15

کارایی هصرف ًیترٍشى

a

a

20

0
هصرف  120کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

هصرف  60کیلَگرم در ّکتار ًیترٍشى

ضکل  -7هقایسِ هیاًگیي اثر هتقاتل ًیترٍشى در رقن تر كارایی یا تْرٍُري فیسیکی هصرف ًیترٍشى
تَضیحبت :در ّز تیوبر وَدی هیبًگیيّبی دارای حذالل یه حزف هؾتزن تفبٍت هؼٌیداری در عغا آهبری پٌح درصذ ًذارًذ.

تْرٍُري اقتصادي هصرف ًْادُّا

عجك ًتبیح خذٍل  ،4ثب تَخِ ثِ لیوت ّرز ویلرَ داًرِ وٌدرذ در
عبلّبی ( 97 ٍ 96ثِتزتیت  83181 ٍ 74863ریبل) هیبًگیي درآهرذ
ًبخبلص تَلیذ وٌدذ در عبلّبی آسهبیؼ  63/3هیلیَى ریبل در ّىتبر
ٍ تحت رصینّبی آثیبری وبهرل ٍ ورن آثیربری ثرِتزتیرت 33 ٍ 94/1
هیلیَى ریبل در ّىتربر ثرزآٍرد ؽرذ .هیربًگیي درآهرذ ًبخربلص تَلیرذ
هحصَل تحت رصینّربی هختلرف ورَدی  120 . 60 ،0ویلرَگزم در
ّىتبر ثِتزتیت  87/9 ٍ 76/4 ٍ 26/3هیلیَى ریبل در ّىتبر ٍ تحرت
ارلبم هختلف اٍلتبى ،دؽتغتبى ً ٍ 2بس ته ؽبخِ ثِتزتیت 73 ، 73/6
ٍ  43/9هیلیَى ریبل در ّىتربر هحبعرجِ گزدیرذ .هیربًگیي ثْرزٍُری
التصبدی آة یب ارسػ ًبخبلص تَلیذ هحصَل ثِ اسای ّز ٍاحذ حدرن
آة هصزفی در عبلّبی آسهربیؼ  17759/2ریربل ،در تیوربر آثیربری

وبهل ٍ ورن آثیربری ثرِتزتیرت  14223/8 ٍ 21336ریربل ،در ارلربم
هختلف اٍلتبى ،دؽتغتبى ً ٍ 2ربس تره ؽربخِ ثرِتزتیرت ، 20545/8
 11853 ٍ 21336ریرربل ٍ در تیوبرّرربی وررَدی  120 ٍ 60ویلررَگزم
ًیتزٍصى در ّىتبر ثِتزتیت  24497 ٍ 21336ریبل تؼییي ؽذ .هیبًگیي
ثْزٍُری التصبدی وَد ًیتزٍصى یب ارسػ ًبخبلص تَلیذ هحصرَل ثرِ
اسای ّررز ویلررَ وررَد ًیتررزٍصى هصررزفی ًیررش در عرربلّرربی آسهرربیؼ
 996375/3ریبل ،تحت تیوبر آثیبری وبهرل ٍ ورن آثیربری ثرِتزتیرت
 518116 ٍ 1486812ریبل ،تحت ارلبم هختلف اٍلتبى ،دؽتغتبى ٍ 2
ًبس ته ؽبخِ ثِتزتیت  690821 ٍ 1137326 ، 1180264/5ریربل ٍ
تحت وَد ًیتزٍصى هصزفی  120 ٍ 60ویلرَگزم در ّىتربر ثرِتزتیرت
 732270/5 ٍ 1273571ریبل تؼییي ؽذ (خذٍل .)4

جذٍل  -4هیاًگیي درآهذ ًاخالص ٍ تْرٍُري اقتصادي ًْادُّا در تَلیذ كٌجذ هتاثر از تیوارّاي آزهایطی

عبل
1396
1397
رصین آثیبری
ون آثیبری
آثیبری وبهل
رلن
اٍلتبى
دؽتغتبى 2
ًبس ته ؽبخِ
همذار وَد ًیتزٍصى (ویلَگزم در ّىتبر)
0
60
120

هیاًگیي درآهذ ًاخالص

تْرٍُري اقتصادي هصرف آب

تْرٍُري اقتصادي هصرف ًیترٍشى

(ریال در ّکتار)

(ریال در هترهکعة)

(ریال در ّركیلَگرم)

64082728
62552262

17218/7
18299/8

1010768/6
981982

32952174
94115202

14223/8
21336

518115/9
1486812

73648504
73016328
43936232

20545/8
21336/1
11853/2

1180264/5
1137326
690821/3

26314326
76414274
87872464

7112
21335/8
24496/8

1273571/2
732270/5

تعييه بُرٌيري فيسیكي ي اقتصادي آب ي ويتريشن در تًليد کىجد

ًتیجِگیري
ًتبیح ًؾربى داد در توربهی ارلربم هیرشاى اثزگرذاری ًیترزٍصى ثرز
ػولىزد داًِ ثب ثزٍس ون آثی وبّؼ یبفت .اس عزف دیگرز در ّرز عرِ
رلن ٍ در ّز دٍ رصین آثیبری ،افرشایؼ ًیترزٍصى هصرزفی ثرب افرشایؼ
ثْزٍُری فیشیىی هصرزف آة ّورزاُ ثرَد .ثیؾرتزیي همرذار وربرایی
هصزف آة در تیوربر آثیربری وبهرل اس رلرن اٍلتربى ثرب هصرزف 120
ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر حبصل ؽرذ ثغَریىرِ ایري رلرن ثرِ اسای
هصزف ّز هتزهىؼت آة 0/48 ،ویلَگزم داًِ تَلیذ وزد .در همبثرل در
تیوبر ون آثیبری رلن دؽتغتبى  2ثب دریبفت  120ویلَگزم ًیترزٍصى در
ّىتبر حذاوثز وبرایی هصزف آة را ًؾبى داد ٍ ثرِ اسای هصرزف ّرز
هتزهىؼت آة 0/35 ،ویلَگزم داًِ تَلیذ وزدً .تبیح حبوی اس آى ثَد ثرب
وبّؼ تمزیجی  50درصذی هصرزف آة ( 4305هتزهىؼرت در ّىتربر
آة هصزفی در تیوبر آثیبری وبهل در همبثل  2240هتزهىؼت در ّىتبر
در تیوبر ون آثیبری) ،درآهذ ًبخبلص تَلیذ وٌدذ ثِ یه عرَم وربّؼ
یبفت .در همبثل اًتخبة رلن هٌبعت ثب تَخِ ثِ فزاّوری آة ثرِ عرَر
هتَعظ تب  66درصذ درآهذ ًبخبلص تَلیذ وٌدذ را افشایؼ داد .ثب تَخِ
ثِ ًتبیح پیؾٌْبد هیگزدد ارلبهی ثزای وؾت در هٌغمِ ّذف اًتخربة
ؽَد وِ دارای ػولىزد ٍ ثْزٍُری التصربدی ثربالیی ثبؽرذ .ثرز ایري
اعبط رلن دؽتغتبى  2هٌبعت ثزای ؽزایظ ون آثیبری ٍ رلرن اٍلتربى
هغلَة ثزای هٌبعمی اعت ورِ فزاّوری آة در آًْرب هٌبعرت اعرت.
ثٌبثزایي هصزف وبرآهذ ًْبدُّرب در سراػرت وٌدرذ ًیبسهٌرذ ثزلرزاری
تؼبدلی دلیك ثیي هصزف آة ٍ ًیتزٍصى ٍ اًتخبة صحیا رلرن اعرت.
چٌیي رٍیىزدی حصَل ػولىزد ٍ درآهذ لبثل لجَل در سراػت وٌدذ را
ثِ ّوزاُ دارد.

هٌاتع
اعذی ،.ُ ،هحوَدی ،م ٍ .سارع ،ػ .1400 .تؼییي عَدآٍری ٍ ثْرزُ-
ٍری آة وؾبٍرسی در تَلیذ هحصَالت سراػیً .ؾرزیِ آثیربری ٍ
سّىؾی ایزاى.1411-1404 :)6( 15 .
حیررذری ،ى .1393 .تؼیرریي ٍ ارسیرربثی ورربرایی هصررزف آة ثزخرری
هحصَالت سراػی ػوذُ تحت هذیزیت سارػیي در ایرزاىً .ؾرزیِ
هذیزیت آة ٍ آثیبری.57-43 :)2( 1 .
خبضررغ ،ا.ح ،.اهیٌیرربى ،ر ،.غالهحغرریٌی ،م ٍ .حجیررتسادُ ،ف.1397 .
همبیغِ ارلبم وٌدذ اس ًظز ثزخی صفبت هَرفَلَصیىی تحت تیوبر
وَد ًیتزٍصى .ؽؾویي وٌگزُ ػلوری پضٍّؾری تَعرؼِ ٍ ترزٍیح
ػلَم وؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی در ایزاى 25 .اعرفٌذ هربُ ،اًدوري
تَعؼِ ٍ تزٍیح ػلَم ٍ فٌَى ثٌیبدیي .تْزاى.
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سهرربًی ،ا ،.هزتضررَی ،ط ،ا ٍ .ثاللرری ،ح .1393 .ثزرعرری ثْررزٍُری
التصبدی آة در هحصَالت هختلف سراػی در دؽت ثْبرً .ؾرزیِ
پضٍّؼ آة در وؾبٍرسی.64-51 :)1( 28 .
غالهحغیٌی ،م ،.اعرذی ٍ .ُ ،داٍٍدی ،م.حٍ .1400 .اورٌؼ ػولىرزد
ارلربم وٌدرذ ( )Sesamum indicum L.ثرِ ورَد ًیترزٍصى در
ؽررزایظ آثیرربری وبهررل ٍ وررن آثیرربریً .ؾررزیِ تَلیررذ ٍ فررزآٍری
هحصَالت سراػی ٍ ثبغی.137-125 :)3( 11 .
وزیوی ،م ٍ .خلیٌری ،م .1396 .ثزرعری ؽربخصّربی ثْرزٍُری آة
وؾبٍرسی در هحصرَالت هْرن سراػری ،هغبلؼرِ هرَردی :دؽرت
هؾْذً .ؾزیِ آة ٍ تَعؼِ پبیذار.138-133 :)1( 4 .
هیزسایی ،ع ،.ػلی وزهری ،ى ٍ .آسرم ،ح .1399 .اٍلَیرتثٌرذی وؾرت
هحصَالت سراػی ثز اعبط ثْزٍُری التصبدی آة در ؽْزعرتبى
دّلزاى .دّویي ّوبیؼ عزاعزی هحیظ سیغت ،اًرزصی ٍ هٌربثغ
عجیؼی پبیذار 17 .تیز هبُ ،هَعغِ تحمیمبت هحیظ سیغت ٍ هزوش
اعتزاتضیّبی دعتیبثی ثِ تَعؼِ پبیذار .تْزاى.
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Abstract:
The current study was conducted to investigate the yield, yield gross income and water and nitrogen
efficiency of sesame cultivars grown under full and deficit irrigation conditions. The experiment was carried out
at Seed and Plant Iprovement Research Institute, Karaj, Iran in 2017 and 2018. A randomized complete block
design arranged in split-factorial plots with three replications was used to run the experiment. Irrigation
treatments at two levels including deficit irrigation and full irrigation were assigned to the main plots and a
combination of nitrogen fertilizer (0, 60 and 120 kg N ha -1) and sesame cultivars were allocated to sub-plots. To
measure the efficiency of the inputs, the yield gross income and physical and economic efficiency indicators
were used. According to the results, the average gross income of sesame production in the experimental years
was 63.3 million Rials per hectare and under full and deficit irrigation regimes the average gross income values
were 94.1 and 33 million Rials per hectare, respectively. The average water physical efficiency under full and
deficit irrigation treatment was 0.27 and 0.18 kg of product per cubic meter of water, respectively, and the
average nitrogen fertilizer physical efficiency under full and deficit irrigation treatment was 18.8 and 6.56 kg per
kg of fertilizer. In addition, the average water economic efficiency under full and deficit irrigation treatment was
21336 and 14224 Rials per cubic meter of water, respectively. The results showed that with a 50% reduction in
water consumption, the gross income of sesame production decreases to one-third. In contrast, choosing the right
cultivar due to the availability of water increased sesame production by 66%. According to the results, it is
suggested to select cultivars that have high yield and economic efficiency.
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