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تاریخ پذیرش مقاله1336/12/10 :

تاریخ وصول مقاله1336/10/12 :

چكيده
یکی از مشکال

بیشترین مناطق کشور ما ،هوری آب و خاک است .کمبود مناب آبی سبب هده است تا استفاده از آبهاای هاور در

کشاورزی و آبیاری فضای سبز و مصارف دی ر ،به عنوان یکی از اهداف اصلی در نظر گرفته هود .بهمنظور مطالعۀ آثار تنش هوری بر
عملکرد دانه ،روغن و پروتئین چهار الین گیاه کاملینا ،آزمایشی در گلخانۀ تحقیقاتی دانشاکدۀ کشااورزی دانشا اه رازی باه صاور
فاکتوری در قالب طرح بلوکهای کام تصادفی با سه تکرار در سال  5311اجرا هد .فاکتورها هام چهار الین س)530،535 ،551 ،۸0
کاملینا و پنج سطح هوری س 1 ،1 ،3 ،0/1و  5۲دسیزیمنس بر متر) و یک نمونۀ هاهد دیم بود .نتایج پاژوهش نشاان داد باا افازایش
هوری ،عملکرد دانه و اجزای آن بهطور معناداری کاهش یافت ،اما میان الینهای مختلف گیاه کاملینا تفاو

زیاادی وجاود نداهات.

همچنین ،نتایج بهدست آمده نشان داد میزان عملکرد محصول در حالت دیم از میزان عملکرد در هوری نُه دسیزیمنس بار متار کمتار
بوده ،اما از میزان عملکرد محصول در هوری  5۲دسیزیمنس بر متر بیشتر است .این نکته بیان میکند در جاهایی که میان ین هاوری
آب آبیاری بیشتر از نُه دسیزیمنس است ،کشت محصول بهصور

دیم نسبت به آب هور اقتصادیتر است.

كلیدواژهها :پروتئین ،روغن ،کارایی مصرف آب ،الیسیمتر ،الین ،نیاز آبی.

* نویسنده مسئول

Email: hghamarnia@razi.ac.ir

سید محسن غالمیان ،هوشنگ قمرنیا ،دانیال كهریزی

مقدمه

محلول آب و خاک که به تجم نمک در ناحیۀ ریشاه منجار

رهد روزافازون جمعیات و توساعۀ هاهری و صانعتی در

هده و گیاه در جذب آب کافی از محلاول خااک باا اهاکال

ایااران ،رقاباات بااین بخااشهااای کشاااورزی ،ههرسااازی و

روبهرو میهاود س .)۲1تانش هاوری فقاط بار یاک مرحلاۀ

صنعتی برای مناب آب قاب دسترسی را تشدید کرده است.

تنش،

برای رف تقاضای روزافزون غذا و محصوال

رهدی گیاه تأثیر سوء ن ذاهته ،بلکه با توجه به هد

کشاورزی و

نوع تنش ،میزان مقاومت گیاه ،مراح مختلف رهدی و ناوع

بهدلی کمباود منااب آب هایرین ،اساتفاده از آبهاایی باا

بافت و اندام گیاهی سسیر تکاملی) متفاو

است س.)۲0

کیفیت مرزی برای آبیااری یکای از اهاداف و راهکارهاای

گیاااه کاملینااا 5جنس ای از خااانوادۀ براسیکاسااه اساات.

مدیریتی در این زمیناه اسات .هاوری خااک و آب سابب

گونههای کاملینا عموماً به نامهای مختلاف از جملاه کتاان

تخریب خاک و کااهش عملکارد محصاول در مقایساه باا

کارب ،کتان وحشی ،کنجد آلمانی هناخته میهوند و بومی

خاکهای غیار هاور مایهاود س 53و  .)57هاوری خااک

مناطق مدیترانهای آسیا و اروپا هستند .بررسیهای کمای در

میتواند به دلی استفاده از آبهای هور زیرزمینی کمعماق

بیشتر گونههای این جنس بهجز کاملینای سااتیوا ۲صاور

یا آبهایی با کیفیت کم برای آبیاری زمینهاای کشااورزی

گرفته است .از نظر تاریخی ،به عنوان گیاه روغنای در نظار

اتفاق بیفتد که این امر ممکن است منشأ طبیعی یاا انساانی

گرفته میهود .کاملیناا گیااهی یاکسااله باا تیاپ رهادی

رهد گیاهان تحات تاأثیر قارار

زمستانه یا تابستانه و ارتفاع آن بین  30تاا  5۲0ساانتیمتار

میگیرد و در نهایت به کاهش تولید منجر میهود س .)57در

متغیر است .وزن هزاردانۀ آن از  0/۸تا دو گرم متغیر است.

ایران حدود  ۲31هزار کیلومترمرب سیا  57/۲درصد از کا

بذور این گیاه  3۸تا  73درصد روغان و  ۲4تاا  3۲درصاد

کشور) تحت تأثیر نمک قرار گرفته است که معادل حادود

پروتئین دارند .کاملینا گیاهی باا دورۀ رهاد کوتااه س ۸1تاا

 10درصد از اراضی آبی کشور است س .)۲۲از آنجا که مناب

 500روز) است و بهخوبی در آب و هوای معتدل و خااک

داهته باهد ،در این صور

در جهاان

سبک و متوسط رهد میکند .کاملینا نسبت به سایر گیاهاان

آبی با کیفیت مطلوب بارای آبیااری محصاوال

محاادود اساات ،بنااابراین اسااتفاده از آبهااای هااور باارای

روغنی از جمله کلزا و گلرنگ باه آب و نیتاروژن کمتاری

کشاورزی اجتناب ناپذیر است و در چناین هارایطی ،یکای

برای رهاد نیااز دارد .باهطاور کلای ،کاملیناا داناۀ روغنای

ازعوام مثثر در تولید و بهرهبرداری از خااک و آب هاور،

جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتاه

استفاده از ارقام گیاهی متحم به هوری است س.)1

است س.)4

رابطۀ بین نسبت یون پتاسیم به یون سدیم ) (K+/Na+و

روسو و رگیانی س )۲051ساطوح مختلاف س،41 ،10 ،0

مقاومت به هوری در گیاهان بهوسیلۀ برخای پژوهشا ران

5۲1 ،500و  510میلیموالر) هوری سکلریاد سادیم) روی

بررسی و معلوم هده است که افزایش نسبت این دو عنصر

جوانهزنی و میزان پلیآمین گیاه کاملینا را بررسی کردند .بر

در بسیاری از گیاهان عام تعیینکننادۀ میازان عملکارد در

اسا

یافتاههاای آنهاا هن اامی کاه میازان هاوری از 41

هرایط تنش هوری باوده اسات س 55 ،51و  .)۲4براساا

میلیموالر بیشتر باهد ،درصاد جواناهزنای باههاد

تعریف هانون و گریوی ،هوری عباار

افات

اسات از حضاور
1. Camelina sp
2. Camelina sativa

بیش از اندازۀ نماکهاای قابا حا و عناصار معادنی در
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م ایکنااد .می ازان هااکر و اس ایدهای آمینااه تااا غلطاات 41

عملکرد و تعداد دانه در غالف کلزا ،باهطاور معنااداری باا

میلایمااوالر افاازایش و سااپس کاااهش مااییابااد .محتااوای

افزایش ساطوح نماک کااهش یافتاه اسات س .)۲7عظیمای

پلیآمین تا غلظت  10میلیموالر افازایش و ساپس کااهش

گندمانی و همکارانش س )53۸4با ارزیابی تأثیر تنش هوری
بر صفا

مییابد س.)۲3

فیزیولوژیک هشت رقام کلازای بهااره گازارش

خلید و همکارانش س )۲051مقاومات کاملیناا باه تانش

کردند که با افزایش هوری ،عملکارد بیولوژیاک ،عملکارد

هوری در هرایط آزمایش اهی را با اضافهکاردن نماک س،0

دانه و درصد روغان کااهش یافتاه اسات س .)1قهفرخای و

 541 ،510 ،5۲1 ،500 ،41 ،10و  ۲00میلاااایمااااول) در

همکارانش س )53۸1نتیجه گرفتند کاه تانش هاوری سابب

باساال ۲بررسای

کاهش عملکرد دانه و وزن خشک انادام هاوایی در گنادم

محیطهای کشت موراهاینگ 5و اساکو

میهود س.)5

کردند .عملکرد گیاهان از لحاظ پارامترهای مختلاف رهاد

گیاهان با سه مکانیسم مختلاف از اثرهاای اولیاۀ تانش

فیزیولوژیکی و مواد بیوهیمیایی هن امی که گیاه به تکاما
نهایی خود رسید ،اندازهگیری هدند .ظرفیات جواناهزنای،

هوری میگریزند که عباار اناد از :کنتارل جاذب یاونی،

واقعی در تیمار با میزان

حذف یا ترهح نمک و رقیقکردن نمک اسات س .)۸کایاا و

نمک  ۲00میلیموالر نسبت به تیمار هاهد بهترتیاب ،30/1

همکارانش س )۲005اظهار داهتند که هوری ،رهد رویشای

 54/3و  ۲۸/۸درصد کاهش نشان داده که میزان کلروفی و

و زایشی گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد و موجاب کااهش

پروتئین در گیاه تحت تنش  ۲00میلیموالر نسبت به تیماار

وزن خشاک و عملکارد گیااه ماایهاود .در یاک آزمااایش

هاهد  ۸5/3درصد کاهش داهته است .درحاالی کاه میازان

گلخانهای ،اثر تانش هاوری روی رهاد و میازان انباهات

هدایت الکتریکی ،همانطور که پیشبینی میهد ،باهمیازان

یونها در گیاه دارویی زنیان مطالعاه هاد .نتاایج نشاان داد

 1۲/۸درصد افزایش یافت .پارامترهای دی ر مانناد فعالیات

افزایش سطح هوری سبب کاهش معنااداری در وزن تار و

گایاکول پراکسیدازو ماالون دیآلدئیاد افازایش یافتناد .در

خشک ریشه و سااقه ،میازان کلسایم و پتاسایم و افازایش

غلظتهای کمتر از  ۲00میلایماول باهوضاوح های ناوع

میزان سدیم در اندام هوایی و ریشه میهود س.)5۸

ظهور برگههای لپهای و اولین بر

نجفی و همکارانش س )۲050در آزمایشی که باهمنظاور

کاهش یا افزایشی در پارامترهای مد نظر نسابت باه تیماار

بررسی اثر تنش هوری بر برخی پارامترهاای فیزیولوژیاک

هاهد مشاهده نشد س.)51
زمانی و همکارانش س )53۸۸با بررسی اثر تنش هاوری

گیاه مرزه انجام دادند ،گزارش کردند که باا افازایش ساطح

بر چهار رقم کلزای پاییزه بیان کردند که افزایش هوری اثر

هوری ،پارامترهای رهاد و سارعت فتوسانتز کااهش پیادا

منفی معناداری بر عملکرد دانه ،وزن هزارداناه ،تعاداد داناه

میکند س .)۲5نجفی و میرمعصاومی س )53۸4بارای بررسای

و ارتفااع

واکنش فیزیولوژیک سویا در هرایط تنش هوری ،آزمایشی

بوته داهته است س .)۲ساکر و همکارانش س )۲004گازارش

در هرایط گلخانه و با استفاده از کشت هیدروپونیک انجاام

کردند که بیشتر پارامترهای رهد هاام وزن ماادۀ خشاک،

دادند .آنها مشاهده کردناد باا افازایش غلظات نماک ،وزن

در غالف کلزا ،تعداد غالف در بوته ،سطح بار

خشااک گیاااه ،سااطح باار

1. Murashige
2. Skoog basal

و میاازان کلروفی ا آن کاااهش

معناداری دارد .همچنین ،افزایش غلظت نمک سبب کاهش
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استفادههده در پژوهش حاضر داب هاپلوئیداناد .مهامتارین

جذب یون پتاسیم و افزایش تجم یونهای سدیم ،نیتروژن

استفاده از گیاهان داب هاپلوئید تولید الین کامالً خاال

و فسفر در بر ها میهود س.)1

از

هااعبانی و همکااارانش س )۲053اثاار چ ااون ی کشاات،

طریق دوبرابر کاردن کروماوزمهاای گیااه هاپلوئیاد اسات.

کمآبیاری و تنش هوری در میزان و کیفیات عملکارد گیااه

کاامالً

گیاهان داب هاپلوئید از نظر همۀ صافا

کلزا طای دو ساال را بررسای کردناد .در ساال اول میازان
آبیاری بهصور

خال

کام  10 ،و  41درصد نیااز آبای و میازان

باهصاور

اند .گیاهان داب هاپلوئید بهعناوان ابازاری قدرتمناد
پایه از جمله ژنتیک ،سایتوژنیک و انتخااب

برای تحقیقا

هوری به اندازۀ  4 ،7 ،0/1و  50دسیزیمنس بر متر بود که

بهعنوان والد مناسب استفاده می هاوند .هادایت الکتریکای

کام  31 ،و  11درصد

بودند از 0/1 :سآبیاری باا

در سال دوم میزان آبیاری بهصور

سطوح هوری آب آبیاری عبار

نیاز آبی و  ۸ ،7 ،0/1و  5۲دسیزیمنس بار متار باهترتیاب

آب چاه) 1 ،3 ،و  5۲دسیزیمنس بر متر که برای ایجاد این

برای تیمارهای آبیااری و هاوری تغییار یافات .همچناین،

سطوح هوری از  NaClخال

اساتفاده هاد .پاژوهش باا

گیاهان هم روی پشته و هم درون جوی کشت هدند .نتایج

استفاده از آزمایش فاکتوری دوعااملی ،کاه عاما نخسات

در هر دو سال نشان داد کمآبیاری و افزایش میازان هاوری

هااام چهااار الیاان س 530 ،551 ،۸0و  ) 535و عام ا دوم

سبب کاهش وزن خشک ،ارتفاع بوته ،میزان باذر تولیادی،

هوری در چهار ساطح س 1 ،1 ،3 ،0/1و  )5۲دسایزیمانس

وزن هزاردانه ،روغن و پروتئین محصول هده است س.)۲1

بر متر در قالب طرح بلوک کام تصادفی با  51تیمار و سه

از آنجا کاه تحقیقاا

تکرار انجام هد .همچنین ،یک تیمار دیم به عنواد هااهد از

جاامعی در زمیناۀ بررسای آثاار

مقادیر مختلف هوری روی کاملیناا در هارایط گلخاناه تاا
کنون صور

هر الین با سه تکرار در طرح قرار گرفت.
طی مراح رهد عملیا

نپذیرفته است ،بنابراین در تحقیق حاضر ایان

کوددهی توصیۀ کاودی معاادل
آمونیاوم و  510کیلاوگرم در

موضوع در هرایط کاهت گلخانهای در پنج ساطح هاوری

 5۲0کیلوگرم در هکتار فسفا

س 1 ،1 ،3 ،0/1و  5۲دسیزیمنس بر متر) بر عملکرد چهاار

هکتار کود اوره 510 ،کیلاوگرم در هکتاار ساولفا

الین کاملینا بررسی هده است.

 ۲00کیلوگرم در هکتار گوگرد و پنج تن در هکتار کود دامی

پتاسایم،

پوسیده برای دورۀ رهد گیاه در نظر گرفته هد .در جادول 5
مواد و روشها

خصوصاایا فیزیکاای و هاایمیایی خاااک درون الیساایمترها

تحقیااق حاضاار در گلخانااۀ تحقیقاااتی دانشاا اه رازی در

آورده هده است .از این مقدار در مرحلۀ نخسات میازان 10

کرمانشاه با طول و عرض جغرافیایی بهترتیب  74درجاه و

کیلااوگرم در هکتااار کااود اوره و  5۲0کیلااوگرم در هکتااار

1دقیقۀ هرقی و  37درجه و  51دقیقۀ هامالی و  5351متار

فسفا

آمونیوم و  ۲00کیلوگرم در هکتار گوگرد و پانج تان

ارتفااع از سااطح دریااا انجاام هااد .میکروالیسایمترهایی از

در هکتار کود دامی پوسیده به اضافۀ  500کیلوگرم در هکتاار

جنس پلیاتایلن تهیاه هاده و از خااک منطقاه پار هادند.

کود سولفا

پتاسیم قب از کاهت با خاک مخلوط هد .بعاد

تیمارهای بررسیهده در پژوهش حاضر چهار الین کاملیناا

از کودپاهی اولیه ،خاک سطحی الیسیمترها باه هام زده هاد

و پنج سطح هوری مختلف و یک ساطح آبیااری دیام باه

تا کود با خاک مخلوط هود.

عنااوان تیمااار هاااهد بودنااد .الیاانهااای گیاااه کاملینااای
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جدول  .6خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درون میکروالیسیمترها

نوع بافت
Silty clay

Clay

Silt

Sand

س)%

س)%

س)%

71

7۲/3

3/4

PH

EC

فسفر قاب جذب

پتاسیم قاب

کربن آلی

جذب

س)%

)(mg/kg

)(mg/kg

5/۲ 4/3

770

۲1

5/3۸

Mn
)(mg/kg

Fe
)(mg/kg

4/۸

55/1

Zn

5/۲1

بذر چهار الین س 530 ،551 ،۸0و  )535گیااه کاملیناا در

برآورد میزان آب مصارفی گیاهاان را تاا حاد چشام یری

تاریخ  51اسفند به تعداد  51عدد برای هر الیسیمتر در عمق

افزایش میدهاد .اصالیتارین روش انادازهگیاری مساتقیم

سه سانتیمتری از ساطح خااک کاهاته هاد .کاهات باذرها

تبخیر  -تعرق ،استفاده از الیسیمتر است .در الیسایمترهای

دساتی انجاام گرفات .در تااریخ یکام فاروردین

زهکشدار به استفاده از روشهای غیر مستقیم نظیر استفاده

واکاری تعدادی از الیسیمترها که در آنها رهاد گیااه

از تانسیومتر ،نوترون متر و غیره نیاز اسات .رابطاۀ  5بارای

بهصاور
عملیا

محاسبۀ تبخیر -تعرق در آن استفاده میهود:

بااا مشااک مواجااه هااده بااود ،انجااام گرفاات .در تاااریخ ۲0
فروردین مرحلۀ دوم کودپاهی هام  10کیلاوگرم در هکتاار
سولفا

س)5

)Et=I+P+Gw-Ro-L-Lo-Dp-Drz×( f- i

پتاسیم و اوره در اختیار گیاه قرار داده هد .در تاریخ

در رابطۀ  :ET ،5تبخیر -تعرق سسانتیمتر) :I ،عمق آب

 ۲۲فروردین تُنُک گیاهان درون الیسیمتر انجام هد و تعاداد

آبیاری سسانتیمتر) :P ،بارندگی سسانتیمتر) :GW ،مقاداری

هشت بوته با توجه به فاصلۀ کشت مناسب ستاراکم  10بوتاه

از آب زیرزمینی است کاه ممکان اسات وارد خااک هاود

در مترمرب ) و قطر الیسیمتر س 710میلیمتر) در هر الیسایمتر

سسااانتیمتاار) :RO ،رواناااب سااطحی کااه از خاااک خااارج

منظور هد .این عم برای تسهی و بهبود رهد گیاه صاور

میهود سساانتیمتار) :LO ،جریاان آب زیرساطحی کاه از

گرفت .در تاریخ  50خرداد باقی کود ازتاه باه خااک اضاافه

خاک خارج میهود سسانتیمتر) :L ،نیاز آبشویی که عبار

هد .درخور یادآوری است که کلیۀ آبیاریها بعد از کاهت تا

است از :مقدار آبی که باید از خاک خارج هود تاا هاوری

سبزهدن گیاه ،در همۀ تیمارها یکسان و پاس از آن ،آبیااری

خاک از حد مد نظر فراتار نارود سساانتیمتار) :DP ،نفاور

مطابق تیمارهای هوری یادهده اعمال هد.

عمقی سجریاان خروجای آب از خااک کاه ماازاد بار نیااز
آبشویی صور

در محیط باز ،برای تخمین میزان تبخیر  -تعرق گیاهان

میگیارد سساانتیمتار)  :Drzعماق توساعۀ

و در نتیجه دستیابی به میازان آب مصارفی و ماورد نیااز

ریشهها سسانتیمتر) :θf ،رطوبت حجمای خااک در هاروع

آنهااا ،روشهااای تااوازن اناارژی ،تجرباای ،آئرودینامیااک و

دورۀ مد نظر ساعشار) : θi ،رطوبت حجمی خاک در انتهای

ترکیبی وجود دارد که هریاک از روشهاای یادهاده بارای

دورۀ مد نظر ساعشار) .رابطۀ  5به ناام بایالن آب یاا بایالن

یااک منطق اۀ آب و هااوایی مناسااب اساات .بااا توجااه بااه

رطوبتی خاک موسوم است و با اندازهگیری و کنتارل دقیاق

محدودیتهای تعیین پارامترهای مورد نیاز این روشها در

پارامترهای آن برای الیسیمتر ،مقدار تبخیر  -تعارق در هار

هرایط گلخانه ،تعداد زیادی از این روشهاا بارای هارایط

فاصلۀ زمانی دلخواه مشخ

گلخانهای مناسب نیساتند .بناابراین ،اساتفاده از روشهاای

هرایط خاص خود ،پارامترهای  LO،GW،Pو  ROمعماوالً

مستقیم بارآورد تبخیار– تعارق گیاهاان در گلخاناه ،دقات

صفر یا بسیار ناچیزند س.)7
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میهود .در گلخاناه باهدلیا
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برای تعیین میزان نیاز آبی هر گیاه در گلخانه طای دورۀ

برای اندازهگیری رطوبت خاک از دست اه تایدیآر 5در

آزمایش ،از سه عدد میکروالیسیمتر زهکاشدار ،کاه در آن

سه عمق کارگذاری  70 ،۲0و  10سانتیمتری خاک استفاده

گیاه مد نظر کشت هده بود ،اساتفاده هاد .الیسایمترها باه

هد .دست اه  TDRاستفادههده باا نشاان ر  ،TRASEمادل

هک استوانه بوده که طول و قطر آنهاا باهترتیاب  ۸0و 10

 ،6050X1ساخت هرکت  Soil Moistureو دارای حسا ر

سانتیمتر بودند .در هر میکروالیسیمتر لولهای پالستیکی باه

تدفینی سههاخهای با طول  ۲0سانتیمتر استفاده هد.

عنوان زهکش در بخش تحتانی آن جهت خاروج آبهاای

آخرین آبیاری در تاریخ سوم تیرماه انجام گرفات و در

آبیاری ،باا

تاریخ  5۲تیرماه برداهت هد .برای محاسابۀ میازان روغان

قطر پنج سانتیمتر استفاده هد که به ظرف جما آوری آب

بذرهای به دسات آماده ،از دسات اه سوکساله و حلّاال اتار

هدایت میهد .برای تحکیم خاک قبا از کشات ،چنادین

استفاده هد .برای اندازهگیری پاروتئین از دسات اه هضام و

نوبت خاک داخ میکروالیسیمترها آبیاری هاده و پاس از

تقطیر ساتوکجلدال) مادل  Gerhardt Vapodest 40سااخت

نشست کام  ،دوباره تا سطح مد نظر باا خااک پار هادند.

کشور آلمان در هرکت مجتم کشت و صنعت ماهیدهات

اضافی و تداعی هرایط نفور عمقی طی عملیا

کرمانشاه استفاده هد.

اولین آبیاری به اندازهای انجام هاد کاه خااک باه ظرفیات

بر اسا

زراعی برسد .آبیاریهای بعادی زماانی اعماال هادند کاه

دانااه ،روغاان و پااروتئین ،کااارایی مصاارف آب و کااارایی

گیاهااان دچااار تاانش رطااوبتی نشااوند .بااه همااین منظااور،

مصرف ظاهری آب نیز محاسبه هد .برای محاسابۀ کاارایی

بیشترین کمبود رطاوبتی مجااز خااک  70درصاد در نظار

مصرف آب از رابطۀ  3استفاده هد.

گرفته هد .به این منظور ،رطوبت قب از آبیاری تعیین هده

س)3

و با محاسبۀ اختالف این میزان و حد ظرفیت زراعای ،نیااز

در رابطۀ  :WUE ،3کارایی مصرف آب:Yirr ،ع ملکرد آبی

آبیاری تعیین هد .البتاه ،از آنجاا کاه میکروالیسایمتر یاک

سدانه ،روغن یا پروتئین) بر حسب کیلوگرم :Wirr ،نیاز آبی

محیط کنترلهده و بهسادگی قابا زهکشای باوده هماواره

گیاه بر حسب میلیمتر

سعی میهد تا حجمی بیش از این میزان بارای آبیااری در

همچنین ،کارایی مصرف آب ظاهری بر اسا

نظر گرفته هود بهطوری که حداکثر  50تا  51درصد زهآب

س)7

رابطۀ  ۲محاسبه هد.
س)۲

رابطۀ 7

محاسبه هد.

ایجاد هود .درنهایت ،عماق آب آبیااری ) (Iباا اساتفاده از
)rz (θf-θm

میزان آب مصرفی محاسبههده و نیز عملکارد

در رابطۀ  : AIWUE ،7کارایی مصرف آب ظااهری،

I

:Yirr

عملکرد آبی سدانه ،روغن یا پروتئین) بر حساب کیلاوگرم،

در رابطاۀ  :θf ،۲رطوباات حجماای ظرفیاات زراعاای خاااک

 :Ydryعملکرد دیم سدانه ،روغان یاا پاروتئین) بار حساب

سدرصد) :θm ،رطوبت حجمی اندازهگیریهدۀ خاک قب از

کیلوگرم :Wirr ،نیاز آبی گیاه بر حسب میلیمتر هساتند .در

آبیاری سدرصد) :Drz ،عمق توسعه سمیلیمتر) :I ،عمق آب

تحقیق حاضار میازان آب مصارفی در ارقاام و الیانهاای

آبیاری سمیلیمتر) س.)3

مختلف گیاهی یکسان در نظر گرفته هده است س.)۲۸
1. (TDR)=Time Domain Reflectometry
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نتایج و بحث

کاملینا در گلخانه تا کنون تحقیقی صور

در پژوهش حاضر هار دور آبیااری ،تبخیار و تعارق گیااه

اینوجود ،فرن و همکارانش س )۲001میزان نیاز آبای گیااه

کاملینا با استفاده از معادلاۀ بایالن آب ،در هار یاک از ساه

را  337تا  7۲3میلایمتار س )5۲و هوساانکر و همکاارانش

الیسیمتر موجود تعیین و محاسبه هد .به این منظور ،میازان

س )۲053نیاز آبی این گیاه را  710تا  740میلیمتار س )51در

آب آبیاری بین دو نوبت آبیاری اندازهگیری هاد .میاان ین

هرایط مزرعهای گزارش کردهاند .کمترین میزان آبیااری در

مقادیر نیاز آبی بارای الیسایمترها در دورههاای آبیااری در

دور اول آبیاری بهمیزان  5/71میلیمتر باود کاه در مرحلاۀ

هماتیک در هک  5نشان

ابتدایی رهد گیاه است و بیشترین میازان  30/35میلایمتار

جدول  ۲آورده هده و بهصور

داده هده است .همانطور که در جدول  ۲مشاهده میهاود

نپذیرفته است .با

است که در دورۀ میانی رهد اتفاق افتاده است.

بهطور میان ین نیاز آبی گیاه کاملینا  130میلایمتار بارآورد
هده است .در خصاوص تعیاین میازان مصارف آب گیااه

تاریخ آبیاری

دور آبیاری

الیسیمتر5

الیسیمتر۲

الیسیمتر3

میان ین

دما

تاریخ آبیاری

دور آبیاری

الیسیمتر5

الیسیمتر۲

الیسیمتر3

میان ین

دما

جدول  .2میزان نیاز آبی (میلیمتر) گیاه کاملینا در شرایط گلخانه طی دورۀ رشد در دورههای آبیاری

ا ۲3-

1

5/4

0/۸

5/۸

5/1

۲1/7

ار۲3-

7

۲۸/۸

۲7/1

30/4

۲۸/۲

30/5

ا ۲۸-

1

1/5

7

1/۸

1/1

۲1/۲

ار۲4-

7

35/5

30

۲4/1

۲1/1

۲4/1

فر3-

1

1

7/۲

4/7

1/۲

۲4/۸

ار35-

7

30/1

۲4/5

۲1

۲۸/1

30/1

فر۸-

1

۸/1۲

50

5۲/7

50/1

۲1/۸

خ7-

7

30

۲۸/5

35/۸

30

۲1/7

فر53-

1

5۲/3

1

57

55/۸

۲4/۲

خ۸-

7

۲1/1

30/۲

30/1

30/3

30/4

فر5۸-

1

57/1

5۲/۲

54/1

57/۸

۲1/5

خ5۲-

7

۲7/۸

۲1/۲

۲1/۸

۲4/1

۲1/1

فر۲3-

1

5۸/5

51/1

۲3/4

51/5

۲1/7

خ51-

7

۲4/3

۲1/7

۲4/4

۲4/5

30/3

فر۲۸-

1

51/1

5۲/3

51/1

51

۲4/3

خ۲0-

7

۲3/۲

۲7/4

۲7/5

۲7

30

ار۲-

1

۲5/۸

۲7/۲

۲7/3

۲3

30/۸

خ۲1-

7

۲4/1

30/5

30/۲

۲1/3

۲1

ار4-

1

۲4/1

۲1/۲

3۲/7

۲1/4

30/1

خ30-

7

۲4

۲۲/3

۲4/۸

۲1/4

۲1/4

ار55-

7

۲5

۲7/۲

۲4

۲7

30/1

تیر7-

7

51/5

51/1

۲1/7

۲5/7

30/1

ار51-

7

۲0/1

۲1/5

۲۸/1

۲7

۲1/7

تیر1-

7

55/1

50

57/7

5۲

35

ار51-

7

۲1/4

۲1/1

۲1/1

۲1

۲۸/7

تیر3-

7

1/4

3/۸

1/5

1/۲

۲1/5

ا = اسفند ،فر=فروردین ،ار=اردیبهشت ،خ=خرداد،
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در جاادول  3نتااایج تجزیااۀ واریااانس و در جاادول 7

کاهش عملکرد دانهای به مقدار  45 ،7۸ ،5۲و  ۸۲درصدی

مطالعههدۀ گیاه کاملیناا آورده هاده

نسبت به نمونه  0/1دسیزیمنس بر متر هدهاند .همان گونه

مقایسۀ میان ین صفا

است .نتایج تجزیۀ واریانس در جدول  3نشان داد تغییرا

که در جدول  7مشاهده میهود همۀ الینها در یک گاروه

در کلیۀ پارامترها تحت تأثیر هوری در ساطح یاک درصاد

قرار دارند و این بیان میکند که در الینهاای بررسایهاده

معنادار ) (p≤0.01بوده است ،اما تحت هرایط الیان و اثار

هوری تأثیر متفاوتی نداهاته و از لحااظ عملکارد یکساان
بودهاند .وقتی گیاه در معرض استر

متفاب الین در هوری معنادار نشدهاند.

هوری قرار میگیارد

عملکرد دانه :همانطور که جدول  3نشان میدهد اثار

باار اثاار کاااهش پتانساای اساامزی دچااار نااوعی خشااکی

رقم و اثر متقاب رقم در هوری در سطوح احتمالی یاک و

فیزیولوژیک هده و ریشهها تحت این هرایط مقادار اساید

پنج درصد تأثیری روی عملکرد دانه نداهته و فقط هاوری

آبسزیک را افزایش داده که این هورماون از طریاق جریاان

در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه تاأثیر گذاهاته

تعرق به اندامهای هوایی منتق میهاود .ایان هورماون در

است و مطابق جدول  7بیشترین عملکارد داناه مرباوط باه

اندامهای هوایی سبب کاهش هدایت روزنهها و باه تبعیات

تیمار آبیاری با آب  0/1دسیزیمنس بر متر بوده و کمتارین

از آن کاهش تعرق میهود س .)۲1در نهایت ،به دلی کاهش

عملکرد دانه مربوط به هوری  5۲دسیزیمنس بر متر است.

انتشااار  Co2فتوساانتز و رهااد و در نتیجااه عملکاارد دچااار

باید گفت که افزایش سطح هوری از  0/1دسیزیمانس بار

اختالل میهود س.)50

متر به  1 ،1 ،3و  5۲دسیزیمنس بر متار باهترتیاب سابب

شکل  .6میزان نیاز آبی گیاه كاملینا از كاشت تا برداشت
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عملکرد روغن :با توجه به نتایج منادرج در جادول 3

رقم در هوری در سطوح احتمالی یک و پنج درصد تأثیری

مشاهده می هود که اثر رقم و اثر متقاب رقم در هاوری در

روی عملکاارد پااروتئین نداهااته و فقااط هااوری در سااطح

سطوح احتمالی یک و پانج درصاد تاأثیری روی عملکارد

احتمال یک درصد بر عملکرد پروتئین تأثیر گذاهته اسات.

روغن نداهته و فقط هوری در سطح احتمال یک درصد بر

همانگوناه کاه در جادول  7مشااهده مایهاود ،بیشاترین

عملکرد روغن تأثیر گذاهته است .همانگونه که در جدول

عملکاارد پااروتئین مربااوط بااه تیمااار آبی ااری بااا آب 0/1

 7نشان داده هده است ،بیشترین عملکرد روغن مربوط باه

دسیزیمنس بر متر بوده است و کمترین عملکارد پاروتئین

تیمار آبیاری با آب  0/1دسیزیمنس بر متر بوده و کمتارین

مربوط باه هاوری  5۲دسایزیمانس بار متار اسات .بایاد

عملکرد روغن مربوط به هوری  5۲دسایزیمانس بار متار

یادآوری کرد که افزایش سطح هوری از  0/1دسیزیمانس

است .باید یادآوری کرد که افازایش ساطح هاوری از 0/1

بر متر به  1 ،1 ،3و  5۲دسیزیمنس بر متر بهترتیاب سابب

دسیزیمنس بر متر به  1 ،1 ،3و  5۲دسیزیمانس بار متار

کاااهش عملکاارد پااروتئین بااه مقاادار س 44 ،14 ،51و ۸4

بهترتیب سبب کاهش عملکرد روغن به مقادار 4۸ ،1۸ ،5۸

درصدی) نسبت به نمونه  0/1دسیزیمنس بر متر هدند .از

و  ۸۸درصدی نسبت به نموناه  0/1دسایزیمانس بار متار

آنجا که عملکرد پاروتئین تاااب عملکاارد داناه و درصاد

هدهاند .از آنجا که عملکرد روغن تاااب عملکاارد داناه و

پروتئین است و در پاژوهش حاضر هاوری سبب کاااهش

درصد روغن اسات و در ایاان پااژوهش تاانش هااوری

هاده اسات ،بناابراین کاااهش عملکارد

ایان دو هااخ

هااده اساات ،بنااابراین

پروتئین تحت تأثیر هوری نیاز طبیعای باهنظار مایرساد.

کااهش عملکرد روغن تحت تأثیر هوری نیز طبیعی بهنظار

جدول  7نشان میدهد هاوری سابب تفااو

در عملکارد

میرسد .با توجه به جدول  7عملکرد روغن در الیانهاای

پروتئین در الینهای مورد بررسی نشده است و هم ای در

مختلف یکسان بوده و هم ی در یک گروه قرار گرفتهاند.

یک گروه قرار دارند.

سبب کااهش ایان دو هاااخ

عملکرد پروتئین :مطابق جدول  3اثر رقم و اثر متقابا
جدول  .9جدول تجزیۀ واریانس صفات مطالعهشدۀ گیاه كاملینا

مناب تغییر

عملکرد

عملکرد

عملکرد

دانه

پروتئین

روغن

کارایی مصرف آب
بر اسا

کارایی مصرف آب ظاهری
بر اسا

عملکرد

عملکرد

سکیلوگرم)

سکیلوگرم)

سکیلوگرم)

پروتئین

روغن

دانه

پروتئین

روغن

دانه

تکرار

۲0۲5۲/1۸

11۸/17

55۸7/۲4

0/04

0/00۲

0/007

0/005

0/000۲

0/005

رقم

5۲431ns

37۸ns

50۲۸ns

0/01ns

0/005ns

0/007ns

0/0۸ns

0/00۲ns

0/007ns

**

**

هوری

41114۸۸

**111703

1۸51۲4

**

۲۸/54

**

۲/5

**

۲/7

**

۲4/1

**

۲/5

**

۲/7

رقم * هوری

۸157/۲ns

7۲5/۲7ns

171/51ns

0/03ns

0/00۲ns

0/00۲ns

0/03ns

0/005ns

0/00۲ns

خطا

50711

۸31/7

440/4

0/07

0/003

0/003

0/01

0/003

0/003

C.V

۸/1

50/1

1/۸5

۸/1

50/1

1/41

51/5

51/05

51/5
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جدول  .۴مقایسۀ میانگین صفات مطالعهشدۀ گیاه كاملینا

تأثیرا

اثر الین

اثر
هوری

عملکرد

عملکرد

عملکرد

دانه

پروتئین

روغن

سکیلوگرم)

سکیلوگرم)

سکیلوگرم)

کارایی مصرف آب
بر اسا

کارایی مصرف آب ظاهری
بر اسا

عملکرد

سکیلوگرم بر میلیمتر)

عملکرد

سکیلوگرم بر میلیمتر)

پروتئین

روغن

پروتئین

روغن

پروتئین

روغن

۸0

A555۲

A۲11

A۲4۲

A0/1

A0/15

B5/35

A0/31

A0/31

A۲/01

551

A5544

A۲44

A۲۸1

A0/1۲

A0/17

AB5/7۲

A0/31

A0/31

A۲/۲۲

530

A5571

A۲47

A۲۸1

A0/1۲

A0/17

AB5/3۸

A0/34

A0/31

A۲/51

535

A5571

A۲43

A۲۸3

A0/15

A0/13

A5/74

A0/3۸

A0/7

A۲/51

0٫1

A۲۲11

A1۸1

A135

A5/55

A5/51

A3/74

A0/11

A5/07

A7/۲7

3

B5111

B105

B154

B0/17

B0/14

B۲/11

B0/41

B0/۸۲

B3/41

1

C5543

C۲11

C۲10

C0/7۸

C0/71

C5/77

C0/33

C0/37

C۲/۲5

1

D113

D531

D531

D0/۲1

D0/۲1

D0/71

D0/55

D0/55

D5/۲3

دیم

E704

E41

E4۸

E0/51

E0/51

E0

E0

E0

E0/44

5۲

E3۸4

E47

E47

E0/57

E0/57

E0

E0

E0

E0/43

)(dS/m

كارایی مصرف ظاهری آب (بر اساس عملکرد دانـه،

بر متر به دست آمده است .نتاایج نشاان مایدهاد افازایش

روغن و پروتئین) :با توجه به نتایج منادرج در جادول ،3

سطح هوری از  0/.1دسیزیمنس بر متار باه  1 ،1 ،3و 5۲

مشاهده میهود اثر رقم و اثار متقابا رقام در هاوری در

دسیزیمنس بر متر بهترتیب سبب کاهش کاارایی مصارف

سطوح احتمالی یک و پنج درصد تأثیری بر کارایی مصرف

عملکرد دانه به مقادار  ۸4 ،11 ،57و

ظاهری آب سبر اساا

ظاهری آب بر اسا

 500و کاااهش کااارایی مصاارف ظاااهری آب باار اسااا

عملکارد داناه ،روغان و پاروتئین)

نداهته و فقط هوری در ساطح احتماال یاک درصاد روی

عملکرد پاروتئین باه مقادار  ۸1 ،11 ،5۸و  500درصادی

عملکرد دانه ،روغان

نسبت به نمونه  0/1دسیزیمنس بر متر هدهاناد .همچناین،

نتاایج منادرج در

افزایش ساطح هاوری از  3تاا  5۲دسایزیمانس بار متار

کارایی مصرف ظاهری آب سبر اسا
و پروتئین) تأثیر گذاهته است .بر اساا

به ترتیب سبب کاهش کارایی مصرف ظاهری آب بر اسا

جدول  7میتوان نتیجه گرفت که بیشترین کارایی مصارف
ظاهری آب سبر اساا

عملکاارد روغاان بااه مقااادیر  ۸1 ،14 ،۲5و  500درصاادی

عملکارد داناه ،روغان و پاروتئین)

نسبت به نمونه  0/1دسیزیمنس بر متر هدهاند.

مربوط به تیمار آبیاری با آب  0/1دسیزیمنس بر متر باوده
است و کمترین مقادیر مربوط به هوری  5۲دسایزیمانس
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شکل  .2رابطۀ بین عملکرد (دانه ،روغن و پروتئین) گیاه كاملینا و مقادیر مختلف شوری
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كارایی مصرف آب (بر اساس عملکرد دانه ،روغن و

نتااایج تجزیاه و تحلیا رگرسایون خطای رابطاۀ باین

پروتئین) :جدول  3نشان میدهد اثر رقم و اثر متقاب رقام

عملکرد نسبی و هوری برای محصوال

کشاتهاده طای

در هوری در سطوح احتمالی یک و پنج درصد تاأثیری بار

آزمایش در هک  ۲و جدول  1آورده هده است .باا توجاه

عملکارد داناه ،روغاان و

به نتایج پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که حد آستانۀ

پروتئین) نداهته است و فقط هوری در سطح احتمال یاک

تحم گیاه کاملینا در هر سه الین سه دسیزیمنس بار متار

عملکارد داناه،

است و با افزایش هوری از این سطح عملکرد سدانه ،روغن

نتاایج

و پروتئین) کاهش پیادا مایکناد .درضامن ،در هاک  ۲و

بهدستآمده در جدول  7میتوان نتیجه گرفت که بیشاترین

جدول  ،1بهترتیاب رواباط باین عملکارد سداناه ،روغان و

عملکارد داناه ،روغاان و

پروتئین) گیاه کاملینا و هوریها و الینهای مختلاف گیااه

کاارایی مصارف آب سبار اساا

درصد بر کاارایی مصارف آب سبار اساا

روغن و پروتئین) تاأثیر گذاهاته اسات .بار اساا
کاارایی مصارف آب سبار اساا

کاملینا نشان داده هدهاند.

پروتئین) مربوط به تیمار آبیاری با آب  0/1دسیزیمنس بار
متر بوده و کمترین مربوط به هاوری  5۲دسایزیمانس بار
متر است .افزایش سطح هوری از  0/1دسیزیمنس بر متار

منابع

به  1 ،1 ،3و  5۲دسیزیمنس بر متر بهترتیب سبب کااهش

 .5قهفرخی ا ،.پوستینی ک ،.توک افشاری ر ،.احمدی ع.

عملکرد دانه به مقدار ،7۸ ،55

و علیزاده ه ،.س« ،)53۸1بررسی فیزیولوژیک دف سدیم

کارایی مصرف آب بر اسا

در بافاتهاای مختلااف ارقاام حسااا

 45و  ۸3درصد و کاهش کاارایی مصارف آب بار اساا

 .»( Triticum aestivumعلوم گیاهان

عملکرد روغن به مقدار  4۸ ،11 ،5۸و  ۸۸درصد نسبت به

هوری گندم

نمونۀ  0/1دسیزیمنس بر متر هدهاناد .باا افازایش ساطح

زراعی ایران75 .س.1۲-41 :)5

)L.

و متحما بااه

هوری از  0/1به  1 ،1 ،3و  5۲دسیزیمنس بر متر بهترتیب

 .۲زمانی ص .ع ،.نظامی م .ط ،.حبیبای د .و باایبوردی ا،.

عملکرد پروتئین به مقدار ،51

س« ،)53۸۸بررساای عملکاارد و اجاازای عملکاارد ارقااام

 44 ،14و  ۸4درصدی نسبت به نمونه  0/1دسیزیمنس بار

کلاازای پاااییزه در هاارایط تاانش هااوری» .تاانشهااای

متر کاهش پیدا کردهاند.

محیطی در علوم گیاهی5 .س.۸3-11 :)5

کارایی مصرف آب بر اسا

رابطااۀ بااین عملکاارد گیاااه و هااوری در چناادین دهااه

 .3صااارمی م ،.فرهااادی ب ،.ملکاای ع .و فراسااتی م،.

بررسی هده است .نتاایج تجربای نشاان مایدهاد افازایش

س« ،)5317تعیین ضرایب گیاهی و نیاز آبای عاد

هوری عملکرد محصول را کاهش میدهاد .رابطاۀ تجربای
میان عملکرد نسبی و هوری به صور

باه

روش باایالن آباای سمطالعااۀ مااوردی :خاارمآباااد)».

رابطۀ  1است:

پژوهشهای حبوبا

س)1
در رابطۀ یادهده :Yrel ،عملکرد نسبی :Ec ،هوری آب:b ،

ایران1 .س.1۸-۸4 :)۲

 .7عابدی کوپایی ج ،.اساالمیان

 .و زارعیاان م ج،.

هیب کاهش عملکرد نسبی با افزایش هر واحد هاوری:a ،

س« ،)5310اندازهگیری و مدل سازی نیاز آبی و ضاریب

آستانۀ تحم هوری ،مربوط باه مقادار هاوری اسات کاه

گیاااهی خیااار ،گوجااهفرن اای و فلف ا بااا اسااتفاده از

فراتر از آن ،کاهش عملکرد با توجه به هرایط غیار هاوری

میکروالیسیمتر در گلخانه» .علوم و فناون کشاتهاای

ظاهر میهود س.)54

گلخانهای.17-15 :4 .
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Abstract
One of the major problems in dry countries such as Iran is water and soil salinity. Deficiencies in water
resources have led to the use of saline water for irrigation in agriculture. In order to study the effects of
salinity stress on seed, oil and protein yield of Camelina, a randomized complete block design factorial
experiment with three replications was designed in a research greenhouse. The factors included four lines
Camelina (80, 115, 130 and 131) and five saline levels (0.6, 3, 6, 9 and 12 dS/m) and the control sample
was rainfed condition. The results showed that by increasing salinity levels, grain yield and its
components decreased significantly but there were no considerable differences between Camilina lines at
all. In addition, the results showed that the seed, oil and protein yields in rainfed conditions is more than
that of irrigation with 12 dS/m salinity, and it suggests that the cultivation of this plant in the rainfed
conditions is not economically efficient for more than 9 dS/m salinity condition.
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