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 چکیده
نای روغنی را نمی توان انکار آید، که در این میان نقش مها دانهبه طور مسددتقیا از گیانان زرا ی به دسددت می  درصددد غذای عمتیت عهان 01حدود 

 14نای اخیر به دلیل رشد عمتیت و مصر  سرانه افزایش یافته است به طوری که با در نظر گرفتن مصر  سرانه کرد. مصدر  روغن در ایران طی سدال  

شود. با درصد از این روغن در داخل کشور تولید می 11تر از نزار تن روغن مورد نیاز اسدت. این در حالی اسدت که فقک کا   051کیلوگرم، سداننه حدود  

 آمیزنای اخیر مورد توعه قرار گرفته اسددت. خشدددکی، خرری برای تولید موفقیت توعه به این مسددئله تولید روغن از طریک کشددت گیاه کلزا در سدددال  

افتد که ترکیبی از  وامل فیزیکی و محیری با ث تنش داخلی در گیاه شده و تولید را اسر عهان است. خشکی موقتی اتفاق میمحصدونت زرا ی در سدر  

 ماده دارد و موعب کانش اساسیکانش دند. تنش آبی اثر منفی بر روی بسدیاری از فرآیندنای گیانی از عمله فتوسنتز، تبییر، تجم  و تیصی  پیش 

بردن  ملکرد به ازای یک واحد آب مصددرفی کا آبیاری نای به حداکثر رسدداندن کارآیی مصددر  آب و بانشددود. بنابراین یکی از راهمی در تولیدات گیانی

گیرد. از طرفی اثرات مثبت پتاسیا در افزایش مقاومت اسدت که در آن محصول در یک مرحله خا  از نمو و یا در تمام فصل نمو تحت تنش آبی قرار می 

 اقتصادی میتلف هایآب در زیرساخت یمصر  کننده تریناز آن عا که بیش کشاورزی بزرگ ن به تنش کا آبی توسدک محققین گزارش شده است. گیانا

 تیریبه مد دبای پس است، عهان در آب کننده مصر  نتریبزرگ یآب نیز به این بیش تتلک دارد. بیش کشداورز  ی مده تلفات آید،می شدمار  به کشدور 

امل  و رینظ یاریاست که  وامل موثر در زمان و مقدار آب یستمیخوب س تیریبا مد یاریآب سدتا یسد  کیشدود.   تریشد یتوعه ب یآب در بیش کشداورز 

 یایاز مزا .دیارائه نما یزرا  برداریرا در بهره نهیبه ناییرگیایکرده و متناسب با آن تصم ییشدناسدا   یرا به خوب یمیاقل کیو شدرا  یانی وامل گ ،یخاک

 اشاره کرد. یاز تنش رطوبت یریو علوگ ینیرزمیمناب  ز یاز آلودگ یریعلوگ ،یسودآور شیبه کانش مصر  آب، افزا توانیم یاریآب یزریبرنامه

 نای آبینای آبیاری، تنشنی، روشنای روغکا آبیاری، دانه: کلیدی هایهواژ

 

 مقدمه

نددای روغنی پس از غالت دومین اخددائر غددذایی داندده 

محصدددونت  الوه بر دارا دنند. این عهان را تشدددکیل می

باشند. از آن بودن اسدیدنای ررب، حاوی پروتئین نیز می 

درصدد روغن مصدرفی در ایران از طریک    01عا که بیش از 

درصدددد از تولید داخلی  11تر از واردات تدامین و تنهدا کا  

نای اخیر از نای روغنی در سالشدود، تولید دانه تامین می

تری زی در اولویت بیشسوی مسئونن وزارت عهاد کشاور

نای روغنی در مصددار  قرار گرفته اسددت. اسددتفاده از دانه

نا برای غذای دام و نا و استفاده از کنجاله آنغذایی انسان

سددازی و سوخت نیز مصدر  آن نا در داروسددازی، صددابون 

نا با ث شددد تا نا کشدداورزان  القه زیادی به کشددت آن  

نا حمایت ز کشت آننا اداشدته باشدند و نا این که دولت  

روغن یکی از مواد غذایی اصددلی مورد نیاز بشددر (. 1) کنند

اسددت. افزایش تقایددای روغن گیانی در بازارنای عهانی و 

به دنبال آن افزایش قیمت آن، با ث فشارنای اقتصادی به 

 کشدددورنای واردکننده روغن از عمله ایران گردیده اسدددت

سدددرانه روغن، با توعه به افزایش عمتیت و مصدددر  . (2)

نای روغنی و افزایش  ملکرد افزایش سدر  زیرکشت دانه 

نا برای کانش وابسددتگی به کشددورنای دیگر یددروری  آن

درصددد آن در  0اسدت. از کل روغن مصددرفی کشدور حدود   

 شدددرشددود. درصدد آن از خار  وارد می  01داخل تولید و 

 تامین مسئله سدوم  عهان کشدورنای  در ویژه به عمتیت

mailto:nyazdanpanah@iauk.ac.ir


 کیفیت و ماندگاری تولیدات...            و نمکاران مصرفی مبشر               25

 

 
 

 انسانی و بحرانی لئمسدا  از یکی به را غذایی امنیت و غذا

 در نفر نزاران روزانه که نحوی به اسدددت نموده تبدیل

 مقوله و دنندمی دست از را خود عان میتلف کشدورنای 

 تتامالت در فشار ا مال و سدیاسی  انرم یک به غذا تامین

 بیش به توعه دیگر سوی از. است شده تبدیل المللیبین

 کارآمدترین از یکی  نوان به امروز عهان در کشدداورزی

ت. اسدد شددده مترفی عهان در فقر با مقابله عهت رویکردنا

رصدی در بیش د 6.5رنامه رهارم توسته رشد حداقل در ب

 غذایی، امنیت تامین قبیل از رویکردنایی با کشددداورزی

 توسدددته و کشددداورزی محصدددونت تولید در خودکفایی

 بیش مها نایمسئولیت از کشاورزی محصونت صادرات

 کشور توسدته  اندا  تحقک در طبیتی مناب  و کشداورزی 

 مناب  از مهمی مقادیر ساننه متاسفانهدد. گرمی محسدوب 

 محصددونت واردات صددر  کشددور انسددانی نیروی و ارزی

 با خوراکی نایروغن میان این در که شدددودمی غذایی

 التادهفوق انمیت و مصددر  وسددی  بسددیار بازار به توعه

از  بیش. برخوردارند ملی سر  در خاصی اولویت از غذایی،

 از کشددور خوراکی نایروغن داخلی مصددر  رصدددد 01

 لزوم لحددا  این بدده گردد،می تددامدین  واردات طدریدک  

 به نیل ند  بدا  منسدددجا، و مددت بلندد  ریزیبرندامده  

 خواند انکار غیرقابل خوراکی روغن تولید در خودکفایی

 کلزا، نظیر میتلفی محصددونت از گیانی نایروغند. بو

ه ب زمینی بادام و نیل روغنی دانه،پنبه آفتابگردان، سددویا،

 2115 سددال به منتهی سدداله 11 دوره در. آیدمی دسددت

درصد  2.10نای روغنی کشت دانهسر  زیر سالیانه رشدد 

 بین در غنیرو نیل و سددویا کشددت سددر  بوده اسددت و

 آشددکار، طور به سدداله رند و سدداله یک روغنی نایدانه

گیاه روغنی کاملینا آخرین گیاه ایددافه  اند.بوده برعسددته

ایران است.  ای روغنی در حال کاشتنشده به خانواده دانه

 برای آب مدددیریتی گزیندده نو ی آبیدداری ریزیبرنددامدده

 کانش از علوگیری و ایدددافی آب کاربرد از علوگیری

 است. گیاه نیاز مورد آب نشدن مینتا واسره به  ملکرد

 روش انجام کار

 بررسی مقاالت

بدا توعده بده انمیت بررسدددی مقانت و ت ییرات زیاد     

گیانان ژنیتکی نا و تنوع بیاریآبازدنی در انواع  یناروش

انتیاب نوع مقانت موردبررسددی بر اسددار تاری  و  روغنی،

نددای روغنی، کا آبیدداری، داندده کلمددات کلیدددی نم ون

. اولویت صدددورت گرفت نای آبیتنش و ندای آبیاری روش

 ه،مقالتاری   نت پس از دریافت از مراع  متتبر،بررسی مقا

اسدددتفاده در  مرع  ثبدت و در نهدایت ارعحیت گیاه مورد  

 . در نهایتروغنی در سر  عهان بود نایتامین میزان دانه

زان مییا بدارنددگی و    بر میزانت ییرات اقلیمی و تداثیر آن  

تامین آب کشاورزی در مناطک میتلف از  ت ییرات درمناب 

. بازه زمانی مورد بررسددی مقانت اسددت  نای اولویتگزینه

و  میالدی 2110تا  2110از سددال  نظر در بررسددی مقانت

تا بیشدتر مقانت مورد بررسی از نتای  بدست   سدتی شدده  

ه شدددده و کاشدددت یت گیانانو با اولو مده در اقلیا داخلیآ

 ایران باشد.اقلیا  در داخل مورد استفاده

 معرفی گیاهان

 گلرنگ

 Carthamus نام  لمیبا  گُلِ خشدددت یدا  گلرند   

tinctoriusساله که ارتفاع آن به حدود  نی است یک: گیا

دار و نای آن پهن، دندانهرسدددد. بر می مترسدددانتی 61

نا در قسددمت زیرین بر  بر باشددد. ر می بر دم بدون

ای و به رن  زرد نای آن منفرد، لولهنمایان است. گل کامال

شود. میوه تهای ساقه ظانر میمایل به قرمز اسدت که در ان 

آن  بوده که قسددمت انتهایی فندقه آن سددفید و به صددورت

ای تار نازک اسدددت. گلرن ، یکی از گیانان دارای دسدددته

ه دارد و بروغنی بسیار مها است که در آشپزی نیز کاربرد 

شدددود. از گیدداه گلرندد  در تقلبی گفتدده می ز فران آن

این گیدداه شدددود. نیز اسدددتفدداده می یرنگرز صدددنتددت

تر نقاط دنیا اسدددت و در حال حایدددر در بیش ایران بومی

شود. این گیاه در مناطک میتلف ایران با اسامی کشدت می 

، کاعیره، کاریره: شدددود، از عملهمیتلفی شدددنداخته می 

کداعره، کدازیره، کداپیسددده، کاژیره، کاغله، کاغاله، کاخلی،    

(، فرق دارد آقری بده متنای  پْلچا بدا ) قداقلی، نچ د،ک، پْل ا  

ه این گیا. مُتْصدفرر، گُل  ُصفُر، کافشه، قرطا، خچسک، خچسک 

سدددیسدددتان و  نای عنوبی ماننددر بتضدددی از اسدددتدان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%B7%DB%8C_(%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%B7%DB%8C_(%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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یز نامیده ن گل خچشدددت کرمان در و نچ ،ک بلورسدددتدان 

از آن به  زمین بوده و پساین گیاه بومی مشددرقشددود. می

اسددت و امروزه در اغلب  سددایر مناطک دنیا منتشددر شددده 

شود؛ در کشور ایران نیز در بلورستان، کشدورنا کاشته می 

، تبریز و استان رهارمحال و کرمان استان ،تفرش خراسان،

هرکرد و برخی مناطک دیگر بیتیاری و روسددتای خوی شدد 

درصدددد  61و حدود  پروتئین میوه گلرن  دارایروید. می

روغن است که اگر به طریقه فشار سرد به دست آید روغن 

درصد اسیدنای  0ی برای ت ذیه است. این روغن حدود خوب

اسید درصد  65، اسید اولئیکدرصد  21ررب اشباع شده، 

 دارد. اسید لینولنیکدرصد  5و  لینولئیک

 کلزا

 Brassica نام  لمی: با Rapeseed انگلیسی به کلزا 

napusطک متتدل روغنی مها در منا ، یکی از گیانان دانه

 .سازگاری اقلیمی استوسیتی از  بوده و دارای طیف نسبتا

درصددد  24تا  10درصددد روغن،  55تا  25گل کلزا دارای 

شده کلزا، درصد پوست استرقا اصالح 21تا  12پروتئین و 

اروسیک  تریکاشود، از مقدار خوانده می کانون که امروزه

و به  لت محتوای  برخوردار اسددت گلوکوزینونت و اسددید

نا ایمتده ای، برای مصر  انسان و تکتر مواد یدت ذیهکا

ت. تر اسیا نمان کلزا، مناسب شدهنسبت به رقا غیراصالح

نای گیاه کلزا، این گیاه به  لت میزان روغن موعود در دانه

شود. محل رویش این نای پی در پی کشدت می برای سدده 

ت اسدد شددرقی دریای مدیترانه بودهی در کرانهگیاه در ابتدا 

ای بسیار طوننی دارد. شواندی ره استفاده از آن سابقه گر

سال پیش  2111گیاه و روغن آن، در  ینموعود است که ا

است. در اروپای  شدده از میالد مسدی  در نند اسدتفاده می  

شدددود. از قرن میانه این گیاه از قرن رهاردنا کشدددت می

ای بزر  در ننفدنا میالدی تا کنون، این گیاه در مقیار

 دشوقاره اروپا کشت می

 کنجد

( گیانی یک سدداله Sesamum indicum Lکنجد ) 

ترین گیانان روغنی اسدددت که سدددازگار نواحی از قدیمی و

باشد. تولید کنجد در خشکی مانند ایران میخشدک و نیمه 

نای خوزسدتان، سدیسددتان و بلورستان، اصفهان و   اسدتان 

فارر و حتی نواحی سددرد مانند شددهرنای اراک، نهاوند و  

مراغه مورد توعه است. در این نواحی کنجد به صورت آبی 

گردد. در این ر تنداوب بتد از گندم کشدددت می و متمون د

شددرایک به دلیل کمبود آب در دسددترر، تنش آب یکی از 

باشدددد. ی تولید این گیاه میکنندهترین  وامل محدودمها

ی رشدددد گیاه، تنش خشدددکی موعدب کدانش طول دوره  

شداخ  سدر  بر ، سر ت رشد محصول و  ملکرد دانه   

دند که  ملکرد یدر گیانان شدده است. تحقیقات نشان م 

گیداندان زرا ی میتلف بدا توعده بده مقدار، فواصدددل آب      

ی رشددددی متفاوت اسدددت و متمون با دریدافتی و مرحلده  

یابد.  ملکرد دانه و ماده افزایش تنش خشدددکی، کانش می

ترین صفاتی نستند که خشک گیانان زرا ی از عمله مها

به دنبال کانش فتوسددنتز ناشددی از وقوع تنش کمبود آب  

یابند. واکنش به تنش خشددکی بسددته به این که انش میک

در کدام یک از مراحل نمو رخ دند متفاوت است. برخی از 

ترین مراحل گزارشات حاکی از این است که یکی از حسار

ی رشد زایشی است. رشدد گیاه به تنش کمبود آب، مرحله 

کنجدد بده  نوان یدک گیداه دانده روغنی مقاوم به کا آبی      

رنین ی اسددتقرار گیان ه و نالی در مرحلهمررح اسددت و

دنی تا پرشدن دانه به تنش کا آبی حسار ی گلدر دوره

ترین مراحل اسدت. تحقیقات نشدان داده اسدت که حسار   

زندگی گیاه ارت که تنش خشکی روی آن اثر می گذارد و 

ی رشد زایشی شدود، مرحله با ث کانش عدی  ملکرد می

نی، ظهور کاکل و ریزش افشددای گردهو مشددیصددا مرحله 

ی گرده اسدددت. تنش آب در این مرحله از طریک نمو دانده 

ی گرده و کانش ی عنینی،  قیمی دانهغیرطبیتی کیسدده

تواند موعب کانش شددددید  ملکرد ی بارور میتتداد دانه

شود. منساه و نمکاران، نشان دادند که تنش خشکی منجر 

  در گیاه و ی خشک، تتداد بربه توقف رشد، کانش ماده

 (.1) شود ملکرد دانه در گیاه کنجد می

 آفتابگردان

نای روغنی در ایران ترین دانهآفتدابگردان یکی از  مده  

باشدد که به دلیل مناسب بودن نیازنای زرا ی،  و عهان می

 ملکرد بدانی روغن، بانبودن ارزش غذایی و فقدان  وامل  

ای، سددر  زیرکشددت آن افزایش یافته اسددت. با ت ذیهیددد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A6%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
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توعه به ویتیت ژنوتیپی متفاوت، ارقام میتلف آفتابگردان 

ی نمو، با از نظر خصوصیات رشدی، حجا بوته و طول دوره

 ترین میزان این تفاوت، ازباشدند. بیش دیگر متفاوت مییک

زمان سبز شدن تا رؤیت طبک، گزارش گردیده است.  الوه 

نای میتلف آفتابگردان، رفتار متفاوتی را در وتیپبر این ژن

دنند. آفتابگردان شدددرایک محیری میتلف از خود بروز می

ی ایک محصدول زرا ی متحمل به خشکی با سیستا ریشه 

 میک اسدت، به طوری که این  امل سدبب شددده تا کشت   

خشددک دنیا گسددترش پیدا این گیاه به ارایددی دیا و نیمه

لیا از عمله افزایش اموا  گرمایی و از کندد. اثرات ت ییر اق 

طرفی کانش بارندگی در بسدددیاری از نقاط عهان و ایران 

نای میانی، دسترسی فصلی و حجا خصدوصا مناطک  ر  

مناب  آبی را ت ییر داده اسدددت. تولید محصدددول در رنین 

شدرایری به  لت کمبود نزونت آسدمانی و توزی  نامناسب   

در  ین حال محدودیت مناب  آن، متکی بر آبیداری بوده و  

ترین  وامل محدودکننده به ویژه در خصو  آب از اصدلی 

نای میتلفی به باشددد. در گزارشمحصددونت تابسددتانه می

ای ناثرات تنش خشکی بر  ملکرد و اعزاء  ملکرد و رنگیزه

فتوسنتزی، قرر طبک و درصد روغن آفتابگردان اشاره شده 

ابک آبی را در ارقام پابلند و (، رو2112است. انگادی و انتز )

پاکوتاه آفتابگردان مورد بررسدی قرار دادند و اظهار داشتند  

رغا کده در شدددرایک آب کدافی یدک نیبریدد پدابلندد  لی      

تر نمواره دارای بیشددترین  ملکرد پتانسددیل آب بر  کا

اسدددت و ارقام پاکوتاه متحمل به خشدددکی برای تولید در 

ستند. حیدری و کرمی شدرایک کا آبیاری دارای انمیت ن 

(، در آزمددایش بر روی آفتددابگردان رقا آلسدددتر 2111)

دریافتند  ملکرد دانه در شددرایک تنش نسددبت به شددرایک  

یددابددد. بدده گزارش کرام و آبیدداری آفتددابگردان کددانش می

(،  ملکرد دانده بدا کا آبیاری در اوایل و   2110نمکداران ) 

ت. اما درصد کانش یاف 14و  25دنی به ترتیب اواسک گل

با کا آبیاری در اوایل تشددکیل دانه کانشددی در این صددفت 

(، نشان دادند 2114مشدانده نشدد. گوکسوی و نمکاران )  

که با ا مال کا آبیاری  ملکرد و تتداد دانه در بوته کانش 

 ترین مقادیر از تیمار بدون آبیاری به دسددت آمدیافته و کا

(4.) 

 
 

 خردل هندی

یک گیاه روغنی مناسدددب خردل ننددی نیز به  نوان   

برای منداطک با فصدددول کوتاه و میزان بارندگی کا مترفی  

ترین فاکتورنای شددده اسددت. آب و  ناصددر غذایی از مها  

ینی بباشند. با توعه به پیشکننده رشدد گیانان می کنترل

گرم شدددن کره زمین، انتظار افزایش شدددت و توالی تنش  

 (.5) مناطک وسیتی از عهان وعود دارد خشکی در

 های روغنیهای آبیاری دانهانواع روش

روش آبیاری در ایجاد تراکا مناسددب در سددر  زمین   

تواند بر درصد موثر است، ررا که روش آبیاری نامناسب می

سدبز شددن بذور، سر ت رشد اولیه گیاه و یکنواختی سبز   

شددن تاثیرگذار باشد. به  بارت دیگر تراکا بوته مرلوب و  

گیانان در سددر  زمین حاصددل اثر متقابل توزی  مناسددب 

سدددازی زمین، میزان بذر مصدددرفی، روش بین نحوه آماده

کاشددت و روش آبیاری اسددت. رنان ره مراحل کاشددت به 

نای با توزی  درسددتی انجام شددود و تراکا مناسددبی از بوته

به سددر ت  ر سددر  زمین اسددتقرار یابد، گیانان مرلوب د

نای تنش وی یمن تحملنای قرشدد کرده و با ایجاد بوته 

 نای، از قددرت رقدابت کافی با  لف  میتلف حرارتی و غیره

 نرز نیز برخوردار خوانند بود.

 ایپشته و جوی کشت روش الف(

ای در موارد زیر توصدددیه پشدددتهروش کشدددت عوی و  

 شود:می

شود در مزار ی که آبیاری به صدورت سرحی انجام می  -1

در این ترین روش است. روش کشدت عوی و پشته مرلوب 

نای خری صورت عوی و پشته و با کارندهه روش کشدت ب 

 شود.یا رهار ردیفه غالت انجام میسه ردیفه 

نای رسدددی و سدددنگین: از آنجایی که در این در خاک -2

گیرندد و آب درون  ینددا قرار مروی پشدددتده روش بدذور بر  

، بنابراین احتمال تشدددکیل سدددله در نا عریان دارد هعوی

نای روغنی به خاک وعود نداشدددته و بذور ریزدانه سدددر 

 نا رشد نمایند.در بانی خک آب عویتوانند راحتی می

 مسطح کشت روش ب(

، بیشی از ایدر روش کشدت به صددورت عوی و پشته  

یابد و تصدددا  مینای آبیاری اخ هسدددر  زمین به عوی
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 تدر این ویتیگیرند. نا قرار میفقک در روی پشته نابوته

خروط بیش از نیمی از سر  زمین خالی از کشت است و 

دیگر متمرکز نا و در نزدیکی یککشدددت در روی پشدددتده 

شدددود. نا مید کده بدا ث افزایش رقابت بین بوته  اند شدددده

نای آبیاری بارانی امکان کشت در روی گسدترش سدیستا  

عوی و پشدددته را فرانا آورده زمین صدددا  و بدون ایجاد 

از سیستا در صددورت استفاده  کشدت مسدر  فقک  اسدت.  

 شود.آبیاری بارانی توصیه می

 یاقطره آبیاریج( 

ه آبیاری ت ببا توعه به نتای  تحقیقی آبیاری تیپ نسب 

درصدی در آب مصرفی و  46سدرحی با ث کانش نسبی  

در کدارایی مصدددر  آب در زرا ت  درصددددی  01افزایش 

 شود.نای روغنی میدانه

 های روغنیدر دانه های آبیتنشتاثیر 

 که این از پسگیریا نتیجه می با بررسدددی گیاه کلزا 

 به رسیدن برای تا است نیاز رسید، یکنواخت سدبز  به کلزا

 از آن نیازنای نیز رشددد مراحل بقیه  ملکرد در حداکثر

 کلزا یتنی  ملکرد دیگر عزء دو. شددود برطر  آب عمله

 به تا شددوند مدیریت طریقی به دانه و وزن دانه باید تتداد

 برای آبیاری، مدیریت نظر از. مقدار برسدددند ترینبیش

 مورد نیاز آب مینتا دانه، تتداد حداکثر به کلزا رسددیدن

 کمبود. است یدروری  دنیگل دوران و قبل زمان در گیاه

 حرارت درعه افزایش با کلزا نمراه دنیگل دوران در آب

و  کندمی پژمرده شدددت به را ناگل باد، سددر ت افزایش و

 رطوبت حفظ. شددد خواند منجر  ملکرد شدددید افت به

 مرحله این شدددودمی دنی با ثگل زمان در مناسدددب

 دانه تتداد شود با ث نتیجه در و شود تکمیل و ترطوننی

 روغن میزان و کیفیت رنیننا و دانده  وزن در غال ،

 یابد، افزایش دانه کلزا وزن که این برای. یدابدد   افزایش

 دانه شددروع و غال  تکمیل زمان در خاک رخنیا رطوبت

 در آب کمبود. شددود مینتا مرلوب حد در باید بسددتن

 رنیننا و گیاه کانوپی شودمی با ث رفتن سداقه  مرحله

 گیاه رشددد دنیگل مرحله درباشددد.  کانشددی آن ارتفاع

. اسدددت زیاد نیز آن در آب به نیاز و سدددری  بسدددیدار 

 ترتیب به آب به نسبت کلزا گیاه رشد مراحل ترینحسار

 و غال  شدن طویل آن از پس و دنیگل دوران و شدروع 

 با ث دنیگل مرحله در آب کمبود. اسددت دانه پرشدددن

 با ث غال  شدددن طویل مرحله در و غال  تتداد کانش

 در آب کمبود و شدددودمی غال  در دانه کانش تتداد

 منجر دانه کانش وزن به آن از پس و دانه پرشدن مرحله

 میک قادر گلرن  به  لت دارا بودن ریشدده . (6شددود )می

متری خاک عذب نماید،  4تا  1اسددت رطوبت را از ا ماق 

اما باید توعه داشدددت که گلرن  به آبیاری بیش از حد در 

با ث افزایش بیماری در گلرن   اوایل رشد حسار است و

نای مقاوم، رنین مواردی اسددتفاده از واریته شددود، درمی

پشته و اعتناب از ایستابی آب در  و کشدت به صورت عوی 

به طور کلی آبیاری در مراحل شددود. نوای گرم توصددیه می

دنی، زنی، رشددد سددری  سدداقه، غن ه بتد از کشددت، عوانه

 و این تتداد برنوبت(  0بندی یروری است )دنی و دانهگل

کشت، ساختمان خاک اسار زمان کشت، نوع رقا، منرقه 

رند  نریابد. افزایش می نوبت نیز 11و کود مصدددرفی تدا  

ی دارد اما با گلرند  در مقابل تنش خشدددکی مقاومت خوب 

انداز گیاه که با ث کانش و افت توعده بده کدانش سدددایه   

شود راندمان گیاه نیز اسدتفاده از نور و آب در دسترر می 

 گیاه آبی نیاز تیپ آبیاری در. (0کند )کدانش پیددا می  

 در خاک رطوبت لذا. شددودمی مینروزانه تا طور به تقریبا

 ثابت تقریبا رشددد دوره طول در ناریشدده توسددته منرقه

 صددددمه ترآبی کا تنش نوسدددان از گیاه و ماندمی باقی

 از تبییر کانش رون  واملی تیپ، آبیاری در. بیندمی

 نفوا کنترل و سددرحی رواناب وعود دم خاک، سددر 

 آب مصددر  کارآیی نتیجه در و تولید افزایش  مقی با ث

 ایقرره آبیاری. شدددوندمی شدددیاری روش به نسدددبت

 یکنواختی رون ناییدربرداشتن مزیت  لت به زیرسرحی

 محیری نایآسدددیب از ماندن مصدددون و تربیش توزی 

 تیمار آبیاری. است داشته را آب مصر  کارآیی ترینبیش

 کددارآیی پددارامتر میزان ترینبیش زیرسدددرحی ایقرره

داد  اختصا  خود به را دانه  ملکرد مبنای بر آب مصدر  

(0). 

 تابع تولید

 نا،مدل از اسددتفاده آبیاری، آب بهینه حد تتیین برای 

  ملکرد، آب مصر  ت ییرات تواب  و ریایدی  تجربی روابک

( 2116ن، نمکارا و خواهسپار) اسدت  ناپذیراعتناب امری

https://padiab.com/article/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7/https:/padiab.com/product/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
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 بر تولید تاب  تتیین خصددو  در ایگسددترده حقیقاتت

 تولید ناینهاده دیگر و کود آبیاری، آب میزان اسدددار

 تحلیل و خری ریزیبرنامه از استفاده. است گرفته صورت

 مرلک، انحرافات حداقل مبنای بر ریزیبرنامه رگرسددیونی،

 مدل نیز و مربتات، حددداقددل اسدددار بر ریزیبرندامده  

 تولید تاب  یرایب تتیین در غیرخری ریایدی  ریزیبرنامه

 است. تحقیقات این عمله از

 نتایج

 Khosravifar  ( ا الم نمودند که 2110و نمکداران ،)

تحت شدرایک تنش خشدکی پتانسیل آب بر  و مقدار آب   

نسددبی کانش یافته و فرآیندنایی مثل فتوسددنتز، توسددته  

 ند.گیرتاثیر قرار مینا تحتبر  و نیز تراکا و اندازه روزنه

 Goksoy ( 2114و نمکاران،)  اثر آبیاری را طی سدده

دنی و تشددکیل دانه آفتابگردان مرحله تشددکیل طبک، گل

ترین  ملکرد دانه بررسدی نموده و مشانده کردند که بیش 

 در آبیاری کامل طی نر سه مرحله مذکور به دست آمد.

 Lokman  وTogla (2111 نا اظهددار داشدددتنددد ،)

ه ستنش رطوبتی در دوره تشکیل دانه و پرشدن آن در مقای

بدا آبیداری کدامدل کانش  ملکرد را به دنبال دارد، اما این     

کانش نسبت به افت  ملکرد ناشی از تنش رطوبتی، بسیار 

 تر است.کا

 Stone  ( دریدافتندد که با افزایش   2111و نمکداران ،)

دمددا و بروز تنش خشدددکی میزان و درصدددد روغن داندده  

د درص 24درصد( به  42و  41آفتابگردان، از حد متمولی )

 کانش یافت.

(، کمبود رطوبت 1000و نمکاران ) Pancovicدر تحقیک 

ترین تاثیر دنی بیشدنی تدا پدایان گل  طی مرحلده غن ده  

 منفی را بر  ملکرد نیبریدنای آفتابگردان داشته است.

(، پرولین 1000و نمکاران ) Sanchezبندا بر گزارش   

در تنظیا اسدمزی مشدارکت داشته و حتی افزایش غلظت   

این اسید آمینه در تنظیا اسمزی در شرایک تنش خشکی 

 باشد.کافی نمی

 Campbe and Kondra (1000گ ،) زارش نمودند

 وامل ژنتیکی است  ثیرتاتحت که وزن نزار دانه به شددت 

تری بر ثیر کاتا و دما و  وامدل محیری مدانند نور، رطوبت  

تاثیر  وامل رنین درصددد روغن نیز تحتروی آن دارند. نا

 ژنتیکی بود.

Flenet ( نشدددان دادنددد کده بدا قر    1000و نمکدداران ،)

آبیاری در مراحل میتلف رشددد آفتابگردان  ملکرد کانش 

یدابدد و نر رقدر این تنش به مراحل رشدددد زایشدددی   می

 باشد.تر میتر باشد کانش  ملکرد بیشنزدیک

 Christmas (1006  مشددداندده کرد که ارقام کلزا ،)

. دندنسبت به شرایک آب و نوایی واکنش زیادی نشان می

التمل ارقام نسبت به مکان بسیار او نتیجه گرفت که  کس

تری نسدددبت به متفاوت بوده و تتدادی از ارقام تحمل بیش

 شرایک آب و نوایی دارند.

 Yeggapan ( اظهار داشدددتند که 1006و نمکاران ،)

نا، کانش تتداد تنش خشدددکی موعب پیری زودرر بر 

بر ، قرر طبک، سدددر  بر ، وزن نزار دانده و در نتیجه  

گردد. کانش سددر   ملکرد دانه در آفتابگردان را با ث می

نددای بر  آفتددابگردان در اثر تنش خشدددکی در یددافتدده 

Chimenti ( نیز مشا2112و نمکاران ).نده گردید 

 Kajdi (1004 ت ،) ییرات درصددد روغن و  ملکرد دانه

رقا  21ین درصدددد روغن و پروتئین را در ارتبدداط ب و نیز

اری مورد بررسی قرار داد و بدون آبی تحت شرایک آبیاری و

 ندانه و  ملکرد روغ گیری نمود که میانگین  ملکردنتیجه

ه سددسدد در تحقیقی که در مو یابددر اثر آبیاری افزایش می

د ش شد، مشی  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر انجام

تشتک  متر تبییر ازمیلی 51که در شدرایک آبیاری پس از  

و  SLM046 بدانترین  ملکرد متتلک به رقا ، A کالر

متر میلی 151در شرایری که آبیاری پس از  Licord رقا

رین تپایینانجام شدددده بود،  A تبییر از تشدددتک کالر

در  ،رنین ملکرد را بده خود اختصدددا  داده اسدددت. نا 

زمانی که آخرین آبیاری پس از  آزمایشدی مشدی  شد در  

 نای ساقه اصلی انجام شد، رقارسدیدگی غال   درصدد  11

Okapi ی که آخرین آبیاری در در زمان بانترین  ملکرد و

 تاصلی صور نای ساقهدرصدد رسدیدگی غال    21مرحله 

ترین  ملکرد را بدده خود پددایین SLM046 قاگرفددت، ر

میکرو برای اسددتفاده از سددیسددتا آبیاری   اختصددا  داد. 

نای اخیر مورد توعه قرارگرفته محصددونت زرا ی در سددال

در زرا ت کلزا تحقیک کمی در مورد سیستا آبیاری . اسدت 

میکرو در ایران انجام شدده اسدت. در مشدهد، با استفاده از    
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ا تر در مقایسه بکا مصرفی بسیار این سدیستا و حجا آب 

 توعهینشدتی و یا حتی بارانی محصول قابل نای سدیسدتا  

 تولید شده است.

 Di Andria ( بدده این نتیجدده 1005و نمکدداران ،)

رسدیدند که کانش فواصل آبیاری و افزایش دفتات آبیاری  

تواندد در تولیدد حداکثر  ملکرد دانه آفتابگردان مفید و   می

 .موثر واق  گردد

 Di Andria ( بدده این نتیجدده 1005و نمکدداران ،)

رسدیدند که کانش فواصل آبیاری و افزایش دفتات آبیاری  

تواندد در تولیدد حداکثر  ملکرد دانه آفتابگردان مفید و   می

 موثر واق  گردد.

 Unger ( نشدددان داد کدده آبیدداری 1002در سدددال ،)

دنی، میزان رشدددد رویشدددی را آفتابگردان در مرحله غن ه

فزایش و راندمان مصر  آب را کانش داد، ولی آبیاری در ا

دنی حداکثر راندمان مصددر  آب را زنی و گلمرحله عوانه

داشت. ند  اساسی از این تحقیک شناخت مراحل حسار 

به خشکی آفتابگردان روغنی بوده که در این مسیر انتیاب 

ارقام مقاوم به خشکی با توعه به خصوصیات کمی و کیفی 

یدددرورت تامین آب کافی در مراحل حسدددار دوره  برتر و

 سازد.رشد آن نا یرورت اعرای طرح را نمایان می

ر تحقیقی به (، د1000تا  1006ن )فریبور  و نمکارا 

ز ا که کاربرد کود نیتروژنه در بهار بتد این نتیجه رسددیدند

با ث افزایش محصددول  ییزآیش نسددبت به کاربرد آن در پا

تی صور ییز درازته در بهار نسبت به پاصر  کود شود. ممی

گونه تاثیری در  ملکرد کلزا که کشت قبلی ارت بود، نیچ

 نداشت.

زمایشی بر روی اثر متقابل زمان آبیاری (، آ1006ر )نو 

سددیسددتا آبیاری نشددتی بر روی کلزا  و کود نیتروژنه تحت

خیر در آبیاری تا تا انجام داد. وی به این نتیجه رسدددید که

توعهی ی مقدار  ملکرد را به مقدار قابلدنهی سددداقمرحله

دند و زنی کانش میهی عواننسدددبت به آبیاری در مرحله

نیتروژن و زمان آبیاری مشدددانده مقددار   اثر متقدابلی بین 

 نشد.

(، اظهار داشدددتند افزایش 1100افکداری و نمکداران )   

 اینای آبیاری با ث افزایش مقاومت روزنهفاصله بین دوره

و تتداد روزنه در سددر  زیرین بر  شددده و محتوای   بر 

 دند.رطوبت بر  را کانش می

ترین (، بیش1100خمسه و نمکاران )در آزمایش مقدم 

 ملکرد دانه آفتابگردان از تیمار آبیاری شاند )آبیاری پس 

کیلوگرم در نکتار  2000متر تبییر( بده میزان  میلی 61از 

سددک )آبیاری پس از به دسددت آمد و در شددرایک تنش متو

متر تبییر( و تنش شددددید کا آبی )آبیاری پس میلی 121

درصدددد  01و  62متر(  ملکرد دانه به ترتیب میلی 101از 

 کانش یافت.

(، بین 1100در آزمددایدش عدداعدرمی و نمکدداران )   

نای نای مورد بررسددی آفتابگردان از نظر شدداخ  ژنوتیپ

  آماری و  ملکرد دانده اختال  CGR, LAIفیزیولوژیکی 

 داری مشانده گردید.متنی

گزارش (، 1106فیروزآبادی و نصددرتی )رنین، قدمینا 

 54تیپ با ث کانش  نمودند که استفاده از سیستا آبیاری

 در کارآییدرصد  110درصدد در آب مصرفی و نیز افزایش  

 شود.مصر  آب محصول سیر می

(، نشددان دادند 1106بزم )طی تحقیقی، باغانی و خوش 

(، ای )نواریسددیسددتا آبیاری سددرحی به قرره ییرکه با ت 

افزایش درصددد  116ای  لوفه کارآیی مصددر  آب در ارت

نای گوعه فرنگی، ر ندرقند و سیب زمینی تیافت و زرا 

درصد در مراحل  01درصدد و   02درصدد،   00به ترتیب با 

 بتدی قرار گرفت.

ایی نشددان داد که مقدار کار(، 1105طرفی و نمکاران ) 

 0.1به  در روش آبیاری سددرحی 2.0مصددر  آب کانو از 

ای نواری م بر مترمکتددب در روش آبیدداری قررهلوگرکی

 رسید.

(، دو سدددیسدددتا 1105فیروزآبادی و میرزایی )قددمی  

آبیاری تیپ و نشدددتیرا بر روی محصدددول ر ندرقند مورد 

نا نشان داد که استفاده مرالته قرار دادند. نتای  تحقیک آن

درصدی در مصر  آب  40ای با ث کانش آبیاری قررهاز 

 درصد در کارآیی مصر  شد. 02و افزایش 

(، نشدددان دادند که کارایی 1104افشدددار و مهرآبادی ) 

 16ای نواری به میزان مصدددر  آب در روش آبیداری قرره 

 ود.تر بدرصد نسبت به روش آبیاری شیاری در پنبه بیش

گزارش کردنددد (، 1101اسدددفندددیدداری و نمکدداران ) 

نای ندایی از آفتدابگردان کده از لحدا  شددداخ     ژنوتیدپ 

در شدددرایک مرلوب قرار  LAI, CGRفیزیولوژیک مانند 

. در باشنددارند از  ملکرد اقتصادی بانیی نیز برخوردار می
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شدرایک تنش خشکی، افزایش سری  پرولین با آغاز کانش  

 زمان است.پتانسیل بر  نا

پژونشی را در رابره با تتیین برومندنسدب و نمکاران،   

در گیاه  CWSI0 زمان آبیاری با اسدددتفاده از شددداخ 

در آن امکان استفاده از روش اختال  دمای  نیشکر انجام و

پوشدددش گیددانی و نوا را مورد بررسدددی قرار دادنددد. بددا  

ای برای در زمان آبیاری، متادله cswiگیری شاخ  اندازه

نیشکر ارائه دادند،  گیری در خصو  آبیاری مزارعتصدمیا 

تواند عایگزین مناسددبی برای روش که روش اکر شددده می

درصدددد رطوبت غال  بر  که در مزارع نیشدددکر اسدددتان 

گیری آبیاری مزارع از این روش خوزسددتان، برای تصددمیا 

 باشد.شود، میاستفاده می

 بندی آبیاری با شدداخ نمکاران، زماناوشدداقنسددی و  

CWSI ، دی دستی متمولی با بنمانرا درمقابل سدیستا ز

درصدددد نیاز آبی سدددورگوم را مورد  01و  55 اررهار تیم

به این نتیجه رسددیدند که شدداخ    بررسددی قرار دادند، و

CWSI 70 ،  ر شدددرایک کا بندی آبیاری دتواندایی زمدان

 آبیاری سورگوم را دارد.

ین زمان آبیاری نای تتیآزمایشی روی روشگمن، اسدت  

داد، و به این نتیجه رسددید که در  انجامارت در مینسددوتا 

روش اختال  درعه حرارت تا  پوشش گیانی و نوا نسبت 

درصددد آب  11نای مرسددوم تتیین زمان آبیاری، به روش

مصدددر  شدددده در حالی که کانش  ملکرد وعود  تریکا

  ز بوده است.نداشته یا خیلی ناری

کرمونا و نمکاران، در پژونشددی، شدداخ  تنش آبی و   

ریزی آبیدداری کلزا رخ خدداک را برای برنددامددهارطوبددت نی

گیری کردند که اگر ره در درآلمان مقایسه کردند و نتیجه

تر از روش روش شددداخ  تنش آبی تتددداد آبیدداری بیش 

رطوبت خاک بوده ولی در کل مقدار آب مصرفی در آبیاری 

تر تر اسدددت و به نمین دلیل کارآیی مصدددر  آب بیشکا

 شده است.

میالنی و زمددانی، پژونشدددی بدده منظور ارزیددابی  ندابی  

ی آبیاری روی  ملکرد و کارآیی مصدددر  نای برنامهروش

ریزی آبیاری آن در آب گندم و تتیین روش مناسددب برنامه

ی ستیدآباد آاربایجان شرقی انجام دادند و دریافتند منرقه

 که اختال  تیمارنا از نظر  ملکرد بیولوژیک و دانه، کارآیی

آب، وزن نزار دانه، درصدد پروتئین دانه و شاخ   مصدر   

دار )در سر  احتمال یک و پن  درصد( بود. برداشت متنی

ترین  ملکرد بیولوژیددک و داندده و وزن نزار داندده، در بیش

رین تتیمار نسددبت  مک آبیاری به تبییر متادل یک، بیش

کددارآیی مصدددر  آب در تیمددار، آبیدداری در مراحددل آغدداز 

ترین درصددد پروتئین دانه در دنی، بیشگلدوانی و ریشدده

زنی، دوانی، پایان پنجهتیمار آبیاری در مراحل آغاز ریشددده

ترین شاخ  برداشت در ی شیری و بیشآبستنی و مرحله

مصدددر  آب، وزن نزار دانه، درصدددد پروتئین دانه و  تیمار

دار )در سددر  احتمال یک و پن  شدداخ  برداشددت متنی

 درصد( بود.

 بحث 

گلرند  را متمون تحدت شدددرایک عوی و پشدددته در    

کارند اما کاشدت مسددر   نای سدنگین و متوسدک می  خاک

متر نیز یکی از سدددانتی 25تا  15ندای  این گیداه در ردیف 

نای مورد  القه کشداورزان است در نر صورت در نر  روش

 ترینروش آبیاری ره غرقابی ره عوی و پشته یکی از مها

ک و توسددته ریشدده اسددت از طر   وامل تهویه مرلوب خا

 تواند یکینای کاشددت نیز میدیگر عذب بهتر نور در روش

در نر صدددورت پیشدددنهاد از  وامل افزایش تولید باشدددد. 

با ث افزایش ارتفاع و در  ،ناکانش فاصله ردیفشود با می

 تر خوابیدگی گیاه در مزر ه شود. نهایت شانس بیش

 ،ثیر ژنوتیددپ گیدداهتددا ملکرد داندده و روغن کلزا تحددت 

  وامل زرا ی و وامل محیری اسددت. این  وامل در کشددور،

ترین  وامدل محددودکننده در کشددداورزی به شدددمار   مها

تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را  رود، به نحوی کهمی

ی صددحی  و منرقی از این  امل نموده منوط به اسددتفاده

اسدددت. شددداخ  سدددرانده مناب  آب تجدیدپذیر کشدددور   

ی کانش منظا حجا آب در دنندهنای اخیر نشدداندردنه

نای صورت گرفته دسدترر اسدت. نتای  حاصل از پژونش  

ترین روش تتیین زمان نشدان داده است که مترفی مناسب 

 آبیداری، بدا توعده بده منرقده و گیاه مورد مرالته متفاوت     

مقایسددده و  ناپژونش یکی ازندد  از انجدام    خواندد بود. 

رین تترین روش تتیین زمان آبیاری با بیشمترفی مناسددب

 ملکرد برای گیاه گلرن  در منرقه کر  بوده است. مقدار 

 2111به  1141مترمکتب در سال  5511این شداخ  از  
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رود در سددال کانش یافته و انتظار می 1106مترمکتب در 

 نم نین .فته اسدددتمترمکتب تقلیل یا 1111بده   1411

ه میددانگین  ملکرد داندده و گیری نمود کددنتیجددهتوان می

 .یابد ملکرد روغن در اثر آبیاری افزایش می

مصدددر  آب، وزن نزار دانده، درصدددد پروتئین دانه و   

دار )در سددر  احتمال یک و پن  شدداخ  برداشددت متنی

 ترین  ملکرد بیولوژیک و دانه و وزن نزار دانهبیشدرصد( 

 متادل یک،، در تیمار نسددبت  مک آبیاری به تبییر را دارد

، آبیاری در مراحل آغاز استترین کارآیی مصدر  آب  بیش

ا به ر ترین درصد پروتئین دانهدنی، بیشگلدوانی و ریشده 

زنی، دوانی، پایان پنجهدر مراحل آغاز ریشدده وعود آورده و

شاخ  برداشت در  ترینی شیری و بیشآبستنی و مرحله

کیلوپاسکال  11تانسیومتر در پتانسیل تیمار آبیاری توسک 

 بوده است. 

آبیاری، حجا آب  توعده بده تتدداد دفتات    در کدل بدا   

مصدرفی،  ملکرد دانه، کارآیی مصدر  آب و سادگی روش   

کیلو پاسددکال به  11بیاری در پتانسددیل آب خاک متادل آ

 .باشدمی ترنظر مناسب

 یکنندهترین مصر از آن عا که بیش کشاورزی بزر  

میتلف اقتصددادی کشددور به شددمار نای آب در زیرسدداخت

ی آب نیز بدده این بیش تتلک دارد. آیددد، تلفددات  مدددهمی

کننده آب در عهان ترین مصدددر بیش کشددداورزی بزر 

اسددت، پس باید به مدیریت آب در بیش کشدداورزی توعه  

تری شدددود. یک سدددیسدددتا آبیاری با مدیریت خوب  بیش

ی سددیسددتمی اسددت که  وامل موثر در زمان و مقدار آبیار 

نظیر  وامدل خاکی،  وامل گیانی و شدددرایک اقلیمی را به  

ی ناگیریخوبی شدناسدایی کرده و متناسدب با آن تصمیا   

 برداری زرا ی ارائه نماید.بهینه را در بهره

توان به کانش مصر  ریزی آبیاری میاز مزایای برنامه 

آب، افدزایدش سدددودآوری، عدلوگیری از آلودگی مندداب     

 از تنش رطوبتی اشاره کرد. زیرزمینی و علوگیری

نای زیادی برای با توعه به مزایای اکرشددده کوشددش  

ریزی آبیاری در نای مناسدددب برنامهیدابی به روش دسدددت

صددورت گرفته  تلف از عمله گندم، ارت و غیرهگیانان می

تواند ویتیت رطوبتی خاصی نا میاسدت که نر یک از آن 

 توعهیاثیر قابلی ریشددده گیاه ایجاد کرده و ترا در منرقه

ی ریشه و در نتیجه تتیین برنامه روی عذب آب به وسدیله 

اه و یا  ملکرد آبیداری بر پایه ویدددتیت رطوبتی خاک، گی 

 .محصول داشته باشد

 نایدر تتیین برنامه آبیاری با بررسددی گیاه، در سددال  

ندایی در رابرده بدا اسدددتفاده از تفاوت دمای    اخیر پژونش

شدداخ  تنش رطوبتی گیاه و  پوشددش گیانی برای تتیین

ریزی آبیاری برای گیانانی رون گندم، ارت و لوبیا برندامه 

نا نشددان داده اسددت که درعه  انجام شددده اسددت پژونش 

حرارت گیاه متیار مناسبی در تتیین شاخ  تنش رطوبتی 

، بر  اسددت نای تشددنگی گیاه بان رفتن دمایگیاه و نمایه

و بسته شدن نسبی افزایش دمای بر  نشانه کانش تترق 

 .نا استیا کامل روزنه
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Abstract 
About 70% of the world's population's food comes directly from crops, of which the important role of oilseeds can 

not be denied. Oil consumption in Iran has increased in recent years due to population growth and per capita 

consumption, so that considering the per capita consumption of 14 kg, about 750,000 tons of oil is needed annually. 

However, less than 10% of this oil is produced domestically. Due to this issue, oil production through rapeseed 

cultivation has been considered in recent years. Drought is a threat to the successful production of crops worldwide. 

Drought occurs when a combination of physical and environmental factors causes internal stress in a plant and 

reduces production. Water stress has a negative effect on many plant processes, including photosynthesis, 

evaporation, accumulation and allocation of precursors, and causes a significant reduction in crop production. 

Therefore, one of the ways to maximize water use efficiency and increase yield per unit of water consumption is 

low irrigation, in which the crop is subjected to water stress at a certain stage of development or throughout the 

development season. On the other hand, the positive effects of potassium in increasing the resistance of plants to 

dehydration stress have been reported by researchers. Since the agricultural sector is the largest water consumer in 

the various economic infrastructures of the country, the major losses of water also belong to this sector. The 

agricultural sector is the largest water consumer in the world, so more attention should be paid to water 

management in the agricultural sector. A well-managed irrigation system is a system that identifies the effective 

factors in the time and amount of irrigation, such as soil factors, plant factors, and climatic conditions, and provides 

optimal decisions in agricultural exploitation accordingly. The benefits of irrigation planning include reducing 

water consumption, increasing profitability, preventing pollution of underground resources and preventing 

moisture stress. 
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