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( .Camelina sativa Lكاملینا ) علوفه و روغن كیفیت و بر عملکرد كوديمختلف  منابعاثر  ارزیابی

 آبیدر شرایط تنش كم

 چکیده
ش آزمای این از هدف. باشندمی آبیکم تنش شرایط در کاملینا کشت در مهم عوامل از آبیاری و کود مدیریت اهداف:مقدمه و 
آبیاری  کاملینا در سطوح مختلفدانه و اسیدهای چرب  علوفه عملکرد، کیفیت افزایش برای کودی ترکیب بهترین به دستیابی

 .است پایدار کشاورزی راستای در
 

 طرح قالب در پـلات تیبـه صـورت اسـپل 1931-1931و  1931-1931 زراعی سال دودر  آزمایشاین  ها:مواد و روش
 لیهای اصکرتتیمارهای دیم، یکبار آبیاری و دوبار آبیاری به عنوان  .شد اجرا تکرار چهار با یتصادف کامل یهابلوک هیپا

 خصوصیات آزمایش این در بودند. یفرع یهاکرتزیستی و شاهد )بدون کود( -آلی هایشیمیایی، کود هایکود و تیمارهای
  .ندشد گیریاندازه دانه چرب اسیدهای میزان و کاملینا دانه ،علوفه کیفی و کمی

 
( هایزمغذیو ر N، P) شیمیایی و  (2-پتابارور+  کارا نیترو فسفو+  گاوی کود) زیستی -کودهای آلی کاربرد :هایافته

 5/2111و  4/2122عملکرد خشک علوفه ) بیشترینو خاکستر علوفه گردید.  هضم، چربی خام قابلیت معنادار موجب افزایش
کیلوگرم  3/2111میزان عملکرد دانه ) بالاترین زیستی و-کود شیمیایی و کود آلی هایکیلوگرم در هکتار( به ترتیب از تیمار

ب افزایش موج زیستی،-آلی کود از استفادهدست آمد. در هکتار( از تیمار دوبار آبیاری تکمیلی و استفاده از کود شیمیایی به
تیک پالمیترین تأثیر را بر سطوح آبیاری بیش زیستی در تمام-کود آلی گردید. دیم شرایط در کاملینا درصدی عملکرد 43/25

 اسید نسبت به کاربرد کود شیمیایی داشت. ایکوزادیانوئیکاسید، اسیداستئاریک، 
 

و  (پس از کاشت و قبل از گلدهی)، اوره (قبل از کاشت)تریپل  فسفات سوپر شیمیاییهای کود کاربرد اگرچه :گیرینتیجه
 صفات بیشترین تأثیر را بر در شرایط دوبار آبیاری، (به صورت محلول پاشی  BMXLibrelبا نام تجاری ) هایزمغذیر

)به صورت تلقیح بذر و محلول پاشی( و  2-پتابارور+  کارا نیترو فسفو زیستی-آلی کودهای از ولی استفاده داشت کاملینا
علوفه  دانه، کیفیت عملکرد ملاحظه قابل افزایش دلیلبه توانمی را آبیاریتحت شرایط دیم و یا کمکود گاوی )قبل از کاشت( 

 توصیه کرد. آزمایش مورد منطقه و ترکیب مناسب اسیدهای چرب روغن کاملینا در
 

 اسیدهای چرب، پروتئین، سطوح آبیاری، عملکرد، کود : واژه های كلیدی
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Evaluation of Different Fertilizer Sources effect on Yield, Forage Quality and Oil of camelina 

(Camelina sativa L.) under Water Deficit Stress 
 

Abstract 
  

Background & Objective: Fertilizer management and irrigation are important factors in camellia cultivation 

at water deficit stress condition. The purpose of this experiment is to obtain the best fertilizer composition 

for increase yield, forage quality, and fatty acid of camellia seed at different irrigation levels for sustainable 

agriculture. 

 

Materials & Methods: This 2-years experiment were performed in 2017-2018 and 2018-2019 as a split-plot 

based on RCBD with four replications. The main plots included: rainfed, once irrigation, and twice 

irrigation. The sub-plots included: chemical fertilizers, bio-organic and control (without fertilizer). In this 

experiment, quantitative and qualitative characteristics of forage and camellia seeds and the amount of fatty 

acids of camellina seed were determined. 

 

Results: The application of bio-organic (Cow manure+ Phospho Nitro Kara+ Potabarvar-2) and chemical 

fertilizers (N, P and Micronutrients) significantly increased dry matter digestibility, crude fat, and forage ash. 

The highest yield of dry forage (2122.4 and 2018.5 kg ha-1) was obtained from chemical fertilizer and bio-

organic treatments respectively, and the highest grain yield (2018.9 kg ha-1) was obtained from twice 

irrigation treatments and the use of chemical fertilizer. The use of bio-organic fertilizers increased camelina 

yield by 25.49% in rainfed conditions. Bio-organic fertilizers at all levels of irrigation had the greatest effect 

on palmitic acid, stearic acid, eicosadienoic acid compared to the chemical fertilizers. 
 
Conclusion: However, the use of triple superphosphate (before planting), urea (after planting and before 

flowering) and micronutrients (Librel BMX as foliar application) under twice irrigation showed the highest 

effect on camellina traits, but use of bio-organic fertilizers Phospho Nitro Kara+ Potabarvar-2 (as seed 

inoculation and foliar application) and Cow manure (before planting) under rainfed or low irrigation 

conditions can be recommended due to a significant increase in grain yield, forage quality and fatty acid 

composition.  

 

Keywords: Fatty Acids, Proteins, Irrigation Levels, Yield, Fertilizer 

 مقدمه
 ضرورت امر اینکه  است کاهش حال درزراعی  محصولاتبرای  آبیاری آب منابع خشک،نیمه و خشک مناطق در

 تواندکوددهی می و آبیاری مناسب مدیریت. (2111)هانساکر و همکاران  است کرده ایجاد را کمتر آبی نیاز با گیاهانی ورود
 (.2121)زو و همکاران  دهد افزایش ،محدود بارندگی با مناطقی در را گیاهان عملکرد

. (2115ابور و همکاران ) است 1براسیکاسه به خانواده متعلق ،یکساله و روغنی ( گیاهی L.Camelina sativa) کاملینا
 بسیار تقاضایکمتر و  آبی نیاز ،روغنی دانه محصولات سایر دارد و نسبت به روز 35 تا 11 بین کوتاهی رشد فصل

درصد  21-92 درصد روغن و 91-49بذور کاملینا (. 2113ویوارت و همکاران ) دارد کشاورزی هاینهاده برای کمتری
 روغن و کلزا آفتابگردان، سویا، هایروغن با مقایسه در کاملینا در لینولنیک-α اسید و لینولئیک اسید . نسبتدارندپروتئین 

 چندگانه غیراشباع چرب اسیدهای از سرشار کاملینا . روغن(2121میری دربند و همکاران ا) است فرد به منحصر زیتون
 دباشمی اروسیک و گوندوئیک اسید مانند بلند بسیار زنجیره با چرب اسیدهای و لینولنیک و لینولئیک اسیدهای

  کند.متمایز می براسیکا روغنی خانواده دانه گیاهان در رقابت با سایر را آن که (2121ردریگوئز -)رودریگوئز

                                                           
1 Brassicaceae 



9 

 

ابور و گذارد )می تأثیر کیفیت دانه و عملکرد رشد، بر که است مهمی عوامل از مغذی مواد مدیریت کاملینا تولید در
کاهش  ،نیتروژنه های شیمیاییاستفاده بیش از حد از کود خشکمناطق خشک و نیمه در اصلی مشکل(. 2115همکاران 

 رویهبی استفاده اخیراً  (.2113)لیو و همکاران  باشدگیاهان می کوددهی و آب حفظ بهبود برای لازم بارندگی و عدم اقدامات
 سلامت و شده خاک و آب منابع آلودگی به منجر که است شده تبدیل محیطی زیست بحران یک به شیمیایی کودهای از

 (.2121)اکبر و همکاران  کندمی تهدید را بشری جامعه
 باکتریایی مفید 2ریزجانداران همچنین و سبز کود گیاهی، از بقایای حاصل آلی مواد به عموماً  1زیستی کودهای اصطلاح

 گوگرد فسفر، فراهمی یا نیتروژن زیستی تثبیت با ارتباط در دارد که اشاره 9گیاه رشد محرک هایریزوباکتری و قارچی و

)اکبر و همکاران  دهند افزایش را گیاه رشد توانندمی کنند ومی فعالیت خاک در هاریزمغذی ویژهبه غذایی عناصر سایر و
 مغذی مواد سایر و پتاسیم فسفر، نیتروژن، برای خوبی منبع تنها نه آلی کودهای شیمیایی، کودهای با مقایسه در .(2121

 تظرفی و باروری مناسب، بهبود زهکشی و تهویه شرایط ایجاد خاک، آلی ماده مقدار افزایش موجب بلکه شوند،می محسوب
گزارش شده  علوفه غذایی ارزش و خاک مغذی مواد بین ارتباط (.2121رع و همکاران ا)ز شوندنیز می خاک آب نگهداری

 تحت خشک ماده بازده افزایش. شود بررسی دقت به باید کود اثرات دلایل حال، این با (.2111)هجسمن و همکاران  است
معدنی )هرووسوا و همکاران،  کودهای از استفاده با کوددهی برای اغلب نیتروژن ویژه به مغذی مواد بیشتر کاربردهای

ازتوباکتر و زیستی  کود ثیرأتدر یک بررسی  .گزارش شده است (2113)دیندوا و همکاران  آلی کودهای ( و2115
اهانی فر-)مالکیهضم علوفه جو تحت تنش کم آبی و افزایش کیفیت علوفه گزارش شد  بر افزایش قابلیتسودوموناس 

 چرب ، و اسیدهای5غیراشباع، اسیدهای چرب تک 4اشباع چرب شامل اسیدهای دسته سه به چرب (. اسیدهای2113
س و دارد )راتو چرب بستگی اسیدهای نسبت به ویژه به و نوع اسید چرب به چربی کیفیتشوند. تقسیم می 1چندغیراشباع

 عناصر به دسترسی در موثر اجزای داشتن دلیل به خاک های موجود در کودهای زیستی(. میکروارگانیسم2111همکاران 
 MUFAs نسبت در کاهش (.2121دهند )فیض آبادی و همکاران  تغییر را روغن ترکیب و مقدار انندتومی گیاهان برای غذایی

 .شد گزارش( 2111) همکاران و زارنیک توسط کودهای شیمایی نیز به پاسخ در
 نقش مناسب با آبیاری شیمیایی کود از یمناسب مقدار و دامی با کود همراه زیستیهای کود مصرف رسدمی نظر به

با هدف  مطالعه این این منظور به. داشت خواهد تولید پایداری وکاملینا  روغن دانه و علوفه افزایش کیفیت در اساسی
 بیاریآ روغن کاملینا تحت و کیفیت علوفه و ترکیب اسیدهای چرب ،عملکردبر  شیمیایی و زیستی-آلی کودهای ارزیابی اثر

 انجام شد. آبیتنش کم و مناسب
 

 هاروشمواد و 
 الس دو در تکرار چهار با یتصادف کامل یهابلوک هیپا طرح قالب در پـلات تیبـه صـورت اسـپلایی آزمایش مزرعه این

 94دقیقه طول شرقی و  1درجه و 41 جغرافیایی دانشگاه رازی کرمانشاه، با مختصات طول در( 1931 و 1931) یزراع
 شمالی معتدل و کرمانشاه جزء مناطق سرد. شد متر از سطح دریا( اجرا 1911دقیقه عرض شمالی با ارتفاع  13درجه و 

 و رطوبت نسبی در دو سال انجام تحقیق، در بارندگی ماهیانه حرارت درجه شود. متوسطزاگرس محسوب می کوه رشته
  .است شده داده نشان 1 شکل

                                                           
1 Biofertilizers 
2 Microorganisms 
3 Plant growth-promoting rhizobacteria 
4 Saturated fatty acids; SFA 
5 Mono unsaturated fatty acids; MUFA 
6 Poly unsaturated fatty acids; PUFA 
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 1979-79و  1971-79 زراعی هایو رطوبت نسبی در سال بارندگی ماهیانه حرارت درجه متوسط -1شکل 

 

 عمق صفر از خاک از هایینمونه زمین، سازیاز آماده قبل مزرعه، خاک فیزیکوشیمیایی هایویژگی بررسی منظور به

میزان رطوبت خاک در شرایط  درصد بود، 1/1ماده آلی  با pH 2/1شد )بافت خاک لومی رسی،  تهیه سانتیمتری 91 تا
میزان  .(2119)دیالو و ماریکو  درصد بود 11و در شرایط نقطه پژمردگی دائم ( 2111)علیزاده درصد  23ظرفیت مزرعه 

 ،41/1همچنین میزان روی، آهن و مس خاک  .بود ppm 925و  1/1درصد،  11/1نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک به ترتیب 
مولار انجام شد و غلظت  TEA , DTPA  115/1که به روش عصاره گیری با  دست آمدگرم بر کیلوگرم بهمیلی 1/1و  5/4

 به روش تقطیر با دستگاه کجلتیک میزان نیتروژن .(1313آنها با دستگاه جذب اتمی صورت گرفت )لیندسی و نورویل 
قابل استفاده با عصاره گیری از خاک تویط استات آمونیوم و پتاسیم  (1315 اولسون و هوتنب) به روش (، فسفر1331برمنر )

بافت خاک به روش هیدرومتری )جی و گیری شدند. همچنین ( اندازه1315) مک لین و واتسونبه روش  pH 1نرمال در 
 اشباع عصاره تهیه از پس گیری گردید.( اندازه1331نلسون و سومرس ) با روشدرصد مواد آلی خاک ( و 1312باودر، 

 .شد استفاده خاک pH تعیین برای متر pH از
 سطح سه در شامل دفعات آبیاری های اصلیکرت .شدند کشت دوم سال در آبان 25 و اول سال در آبان 15 در بذرها

روز پس از گلدهی({  15}بدون آبیاری )شرایط دیم(، یکبار آبیاری )مرحله گلدهی( و دوبار آبیاری )مرحله گلدهی و فاصله 
-آلی، (هایزمغذیو ر   N،P ی)استفاده از کودها }کود شیمیایی شامل تیمارهای مختلف کودی یفرع یهاکرتانجام شد. 

 کرت و متر 5/2 × 3 اصلی کرت اندازه .بودند ({بدون کود)( و شاهد 2-رورپتابا+  کارا نیترو فسفو+  گاوی کود) زیستی
متر بود. بذرها با سانتی 5و  15هر کرت فرعی شامل هفت خط کشت با فاصله بین و روی ردیف . بود متر 5/2 × 2 فرعی

 با سهیل رقم کاملینا از آزمایش این درکاشته شد.  متریسانت 2-9 عمق در یدست بصورتبوته در مترمربع  411تراکم 
 صورت تیمارها به تمامی مورد در زراعی هایکلیه مراقبت .گردید استفاده درصد 33 خلوص و درصد 31 زنیجوانه درصد

مقدار آب آبیاری براساس . شد انجام تنک عمل مطلوب تراکم به رسیدن برای برگی، 1 تا 4 مرحله در گرفت. انجام یکنواخت
)بنامی  با استفاده از رابطه زیر محاسبه و به خاک مزرعه اضافه شد مزرعهدرصد رطوبت خاک و رساندن آن به ظرفیت 

 (.1314و آفن 
 
VN =  [(FC −  WP) ×  BD ×  D ×  (1 −  ASM) ×  A]/100 

، BD ؛ رطوبت در نقطه پژمردگی ، درصد وزنیWP؛  ای، درصد وزنی رطوبت در حد ظرفیت مزرعهFCدر این رابطه، 
، ASM، عمق توسعه ریشه )متر(؛ D؛ (2111)محمدی و حکیمیان،  جرم مخصوص ظاهری خاک )کیلوگرم بر مترمکعب(

 باشد.، مساحت هر کرت )مترمربع( میA؛ و (2111علیزاده، -)به روش وزنی رطوبت خاک مزرعه در زمان قبل آبیاری
 . مترمکعب در هکتار در هر بار آبیاری( 111) شد انجامبرای هر کرت با نصب کنتور حجمی آبیاری 
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 .گردید استفاده تریپل فسفات سوپر هکتار در کیلوگرم 15 و اوره هکتار در کیلوگرم 51 مقادیر با فسفر و نیتروژن کودهای
 .دش استفاده گلدهی قبل از وپس از کاشت  مرحله دو در نیتروژن کود و شد اعمال هاردیف بین کاشت از قبل فسفر کود

و ماده  41/1آن  pH) شد استفادهزیستی -در تیمار کودی آلی بستر هیته هنگامتن در هکتار در  91به میزان  گاویکود 
درصد بود. میزان آهن و روی نیز به  1/1و  4/1، 12/1درصد بود، میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم آن به ترتیب  1/51آلی 

به صورت محلول پاشی یک لیتر در   BMXLibrelکود ریزمغذی با نام تجاری  (.میلی گرم در کیلوگرم بود 21و  151ترتیب 
)باکتری حل کننده  Bacillus coagulans هایولوژیک فسفونیترو کارا حاوی باکترکود بی استفاده شد. هکتار

 شرکت توسط که است نیتروژن( تثبیت کننده)باکتری  Azospirillum lipoferumو  Azotobacter chroococcumفسفات(،
 Pseudomonas) پتاسیم کنندهحل باکتری نوع دو حاوی 2-پتابارورشده است.  یهته کارا فناوری زیست صنایع

strain S14 koreensis  وstrain S19 Pseudomonas vancouverensis )تهیه  سبز باشد که توسط شرکت زیست فناورمی
 ویشی،ر پاشی در مراحلو محلول تلقیح بذری صورتبه بیوپتاس و کارا نیترو استفاده از کودهای زیستی فسفو شده است.

 عدد 111 حاوی آن گرم هر که تلقیح مایه گرم هفت میزان بذر برای تلقیح .شد انجام گلدهی از قبل و طویل شدن ساقه

 بذرها به تلقیح مایه بهتر چسبندگی برای عربی صمغ محلول از همچنین گردید. استفاده بود، گرم هر در فعال و زنده باکتری

 (. 2111)خلیل زاده و همکاران شد  استفاده

 دانه عملکردارزیابی  برای مربع متر یک سطح ،کرت هر حاشیه حذف با وسط ردیف چهار از کامل رسیدگی مرحله در

 ، یک متر مربعایحاشیه اثر حذف از پس کرت هر از گلدهی، شروع در علوفه، کیفیتعملکرد و  تعیین برای .گردید برداشت

 کرت هر گراد، از سانتی درجه 11 آون در شدن خشک از بعد توزین، بلافاصله سبز . علوفهشد برداشت میانی خطوط از

گردید.  ارسالبه آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم دامی کرمانشاه  خصوصیات کیفی علوفه تعیین گرمی برای 211 نمونه یک
گیری تقریبی اندازه آنالیز روش به خشک هایو درصد خاکستر نمونه خامچربی  و پروتئین درصد ماده خشک قابل هضم،

 24برای تعیین درصد روغن، بذور آسیاب شده به مدت   (.1319؛ برمنر و بریتنبک 1331سوست و همکاران ون ) شدند
گراد قرار داده تا رطوبت موجود خود را از دست بدهند. سپس از درجه سانتی 15ساعت در داخل دستگاه آون با دمای 

-ساعت توسط حلال ان 1های مورد نظر به مدت د. نمونهگرم وزن و در داخل سوکسله قرار داده ش 1هر نمونه به مقدار 
 15ساعت به آون با دمای  24های مورد نظر دوباره به مدت ها جدا گردید. سپس نمونههگزان شسته شدند و چربی آن

دار مقها با ترازوی دقیق، با استفاده از ها گرفته شود و پس از توزین نمونهدرجه سانتیگراد منتقل شدند تا رطوبت آن
دستگاه  با چرب اسید تعیین (.2111)پیرچارد و همکاران  کاهش وزن در نمونه، درصد روغن نمونه محاسبه و ثبت گردید

دستگاه . شد انجامها و مراتع کشورمؤسسه تحقیقات جنگل آزمایشگاه (6890مدل  Agilent/HPگازی ) کروماتوگرافی
های حجم نمونه ، FID متری و شناساگر 121مجهز به لوله موئین کروماتوگرافی گازی مورد استفاده در این پژوهش 

درجه سانتیگراد و گاز حامل نیتروژن با  132گراد، دمای آون سانتی 251تزریقی به دستگاه یک میکرولیتر، دمای تزریق
م ر چهار تکرار با هبا توجه به هزینه بسیار بالا، تیمارهای مشابه در ه سرعت عبور یک میلیلیتر بر دقیقه استفاده شد.

از نرمال بودن  یناناز اطم پسها، داده مرکب یهتجز مخلوط و تیمارهای آزمایشی بدون تکرار مورد برسی قرار گرفتند.
دانکن در سطح  یادامنه چنداز روش  هایانگینم یسهمقا یبرا ینانجام گرفت، همچن SAS 9.1آنها، با استفاده از نرم افزار 

 . درصد استفاده شد یکاحتمال 
 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد خاکستر علوفه، قابلیت هضم ماده خشک و عملکرد دانه تحت تاثیر اثر متقابل تیمارهای 
تیمار سطوح آبیاری بر صفات پروتئین خام، چربی خام، عملکرد خشک یک درصد قرار گرفتند. احتمال  آزمایشی در سطح 
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)جدول  ندداری داشتدر سطح احتمال یک درصد اثر معنی علوفه خشکعملکرد منابع کودی بر چربی خام و  علوفه و تیمار
1.)  

 
)میانگین مربعات( خصوصیات كمی و كیفی علوفه و دانه كاملینا تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و  مركبتجزیه  -1جدول

 منابع مختلف كودی

 تیمار
درجه 
 آزادی

 خاکستر
 علوفه

 ماده هضم تیقابل
 خشک

 نیپروتئ
 خام

 یچرب
 خام

 علوفه عملکرد
 خشک

 عملکرد دانه

 1/11ns 1/99ns 1/21ns 1/14ns 22111/11ns 112151/11ns 1 سال
 1/11ns 4/11ns 1/19ns 1/14ns 21111/15ns 41191/11ns 1 سال )بلوک(

 **4944111/21 **9121951/95 **5/49 **1/53 **11/44 **11/31 2 سطوح آبیاری
 1/13ns 1/41ns 1/11ns 1/21ns 11219/51ns 22594/1ns 2 آبیاری ×سال 

14/1 12 خطای کرت اصلی  19/2  45/1  35/1  53/42441  41/11135  
 **1/11ns 11/12** 914112/41** 311541/5 **91/11 **91/11 2 منابع کودی

 1/15ns 1/11ns 1/21ns 1/49ns 23111/11ns 15213/11ns 2 کود ×سال 
 **1/55ns 1/41ns 14114/45ns 111131/12 **15/53 **4/12 4 کود ×آبیاری 

 1/11ns 1/14ns 1/91ns 1/15ns 11143/15ns 1113/14ns 4 کود ×آبیاری  ×سال 
14/1 91 خطای کرت فرعی  11/2  13/1  32/1  13/94191  5/23111  

 12/15 3/23 91/11 52/19 12/1 35/11  )%( ضریب تغییرات

 می باشد.دار غیرمعنی  nsو %1و  %5دار در سطح احتمال ترتیب معنی*و ** به 
 

 
 خام و چربی خام( ، پروتئین2، قابلیت هضم1علوفه خصوصیات كیفی علوفه )خاكستر

 سیستم .باشد می دیم شرایط در کودی بر میزان خاکستریکسان تیمار  تأثیر دهنده ها نشاننتایج مقایسه میانگین
 اکسترخ بار آبیاری تکمیلی گردید. حداکثرکود شیمیایی موجب افزایش درصد خاکستر علوفه کاملینا در سطوح دوبار و یک

 خاکستر درصد افزایش (. علت2درصد مربوط به کود شیمیایی در دوبار آبیاری تکمیلی بود )جدول  41/3میزان  به حاصل
 ربیشت تجمع لذا عناصر و بیشتر جذب و رویشی رشد بهبود موجب نیتروژن که این است در کاربرد کودهای شیمیایی

 باشد افزایشمی مواد معدنی شامل که علوفه خاکستر میزان نتیجه در و گردیده گیاه اندام هوایی بویژه ها،اندام ها درآن
  (.2113یابد )هیل و همکاران می

 
برخی خصوصیات كمی و كیفی علوفه و دانه  ایبر منابع مختلف كودیسطوح مختلف آبیاری و  تركیبات تیماری -2جدول 

 كاملینا

 (kg.ha-1عملکرد دانه ) )%( خشک ماده هضم تیقابل خاکستر علوفه )%( منابع کودی سطوح آبیاری

 3/41a 39/21a 2111/3a شیمیایی 

 1/43b 32/15ab 1553/19b زیستی-آلی دوبار آبیاری

 1/15c 32/99ab 1214/11c بدون کود 

 3/11a 39/14a 1141/51cd شیمیایی 

 1/12bc 32/12a 311/94de زیستی-آلی بار آبیارییک

                                                           
1 ASH 
2 Dry matter digestibility; DMD 
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 1/11bc 32/41ab 312/11e بدون کود 

 1/14bc 32/14ab 134/13e شیمیایی 

 1/11bc 31/11b 191/21ef زیستی-آلی بدون آبیاری

 5/39c 11/11c 111/54f بدون کود 

 ندارند. درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی اختلاف هر ستون، در مشترک حروف دارای هایمیانگین

 

 
و با  دباش می گیاه سلولی دیواره ساکاریدهای هضم پلی قابلیت کننده محدود عمدة فاکتور شدن لیگنینی که آنجا از
 کاهش مهض قابلیت بنابراین و شده لیگنینی ساقه و برگدهنده  تشکیل هایبافت محیطی هایتنش اثر در که این به توجه

 قابل کاهش بار آبیاری تکمیلی ضمندر سطح یک زیستی-کاربرد کودهای آلی با رو این از (.1313)موریسون  یابدمی
 .یافت دست کاملینا در شرایط کمبود آب گیاه در نیز مطلوبی قابلیت هضم توان، میشیمیایی کودهای مصرف توجه

رصد د بالاترین که ایگونهکرد، به پیدا کاهش کاملینا پروتئین خام درصد ،ب در شرایط دیمکمبود آ افزایش شدت با
 افزایش در ایعمده نقش خام پروتئین محتوای .الف( 2)شکل  دست آمددوبار آبیاری تکمیلی بهشرایط  در خام پروتئین

 با زیادی حد تا که است نیتروژن جذب نتیجه آن میزاندارد که  شیر تولید و دام رشد بهبود ،ایعلوفه محصولات کیفیت
 پروتئین محتوای گیاهی، هایگونه به بسته کلی، طور به (.2113)دیندوا و همکاران  شودمی تعیین آب بودن دسترس در

در این  (.2115)خلیل و همکاران  گیرد قرار آبیکم تنش تأثیر تحت مثبت یا منفی طور به تواندمی ایعلوفه محصول در خام
 در را پروتئین محتوای توجهی قابل طور به آبیکم  خفیف تنش که گزارش کردند( 2111) همکاران و فاریاشفسکامورد، 
 خام پروتئین درصد آبیکم تنش افزایش که ندکرد گزارش( 2115) همکاران و خلیل مقابل در. ددا افزایش ایعلوفه گیاهان

 . داد کاهش( Vigna unguiculata) بلبلی چشم لوبیا گیاهان در را
 کمترین و( درصد 41/5بار آبیاری )( و یکدرصد 51/5سطوح دوبار آبیاری )در علوفه  خام چربی میزان بیشترین

سیستم  دردرصد(  23/1) خام چربی ترینبیش همچنین ب(. 2آمد )شکل  دستتیمار بدون آبیاری به در خام چربی میزان
 2 شکل) داشتند درصد تفاوت 1/9دست آمد که تیمار بدون کود به در درصد(  43/9) آن میزان ترینکم و شیمیاییکودی 

 برای اسمزی مواد تشکیل برای هاچربی تجزیه از ناشی است ممکن خام در شرایط تنش کم آبی چربی کاهش محتوای .(ج
 (.2119)سواگوو و ادگوا  باشد آبیکم  تنش برابر در مقاومت برای گیاهان به کمک
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میانگین صفات پروتئین خام )الف(، چربی  مقایسهً -2شکل 
تاًثیر  ( تحتد و ه(، و عملکرد علوفه خشک )و ج خام )ب

 منابع مختلف كودی و سطوح مختلف آبیاری

 
 

 عملکرد علوفه خشک
 آماری لحاظ از بود ولیسیستم کود شیمیایی  به مربوط کیلوگرم در هکتار( 43/2122)خشک  علوفه عملکرد بیشترین

 مقایسه در توجهی برتری قابل از کودی تیمارهای و این (د 2)شکل  نداشتندزیستی -آلیسیستم کود  با داریمعنی اختلاف
 مراحل در را نیتروژن بویژه غذایی مواد اینکه دلیلبه کود شیمیایی اساس، سیستم این بر بودند. برخوردار شاهد تیمار با

 هایگونه که است شده گزارش. کرد تولید خشک را علوفه عملکرد بیشترین دهد،می قرار گیاه دسترس در سریعتر رشد، اولیه
 و سرعت افزایش موجب ریشه، محیط در غذائی عناصر جذب قابل محلول شکل افزایش طریق از ازتوباکتر و آزوسپریلوم،

)خلیل زاده و همکاران  یابدگیاهی افزایش می خشک ماده عملکرد نتیجه در و شوندمی گیاه توسط غذائی عناصر جذب مقدار
با افزایش شدت محدودیت آبیاری، عملکرد علوفه خشک روند کاهشی داشت. عدم آبیاری گیاهان، عملکرد علوفه (. 2111

 غذایی عناصر جذب تسهیل برای خاک آب محتوای وقتی توان گفت کهمی(. ه 2درصد کاهش داد )شکل  91/91خشک را 
 هک شوند می مواجه مشکل با فسفر و نیتروژن مانند ضروری غذایی عناصر جذب در گیاهان نباشد، کافی ریشه توسط
 (. 2115)دانش نیا و همکاران شود می عملکرد کاهش به منجر

 عملکرد دانه 
زیستی و -آلیکود تیمارهای بین  دانه، داری در عملکردنشان داد که تفاوت معنی (2جدول )ها نتایج مقایسه میانگین

کیلوگرم  31/2111)وجود ندارد. در بین تیمارها، حداکثر عملکرد دانه بار آبیاری و بدون آبیاری در شرایط یکبدون کود 
که  گیاهانیانه در تیمار کود شیمیایی و عملکرد د در تیمار دوبار آبیاری تکمیلی و کود شیمیایی مشاهده شد.در هکتار( 

 از آبیاری کمکاملینا در شرایط  عملکرد زیستی بود.-آلیدرصد بیشتر از کاربرد کود  92/11بار آبیاری شده بودند، یک
 تدریجی آزادسازی با آلی کودهای که داد گزارش( 2121) همکاران و نژادعلی. شد حفظ زیستی-آلی کاربرد کود طریق
 .اندداشته گیاهان عملکرد بر توجهی قابل تأثیر رشد، فصل طول در شیمیایی کودهای با مقایسه در نیاز مورد مغذی مواد

 و اسیدهای چرب درصد روغن

ن میانگی مقایسه. در تمام سطوح آبیاری گردید کاملینا بذر در روغن درصد افزایش موجب شیمیایی کودهای کاربرد
شیمیایی در  مقدار در کاربرد کودهای بیشترین که داد نشان دانه روغن آبیاری بر میزانکاربرد سطوح مختلف کود و 

درصد( بود.  11/21آن مربوط به تیمارهای بدون کود و بدون آبیاری ) کمترین ودرصد(  22/21دوبار آبیاری گیاهان )
در این  یابدمی کاهش نشده اشباع چرب اسیدهای برخی شدن اکسید دلیل به عمدتاً خشکی تنش شرایط در روغن حتوایم

 یافت کاهش داریمعنی طوری به آبیاری آب گیاه به دسترسی کاهش باکاملینا  روغن محتوای کهارتباط گزارش شده 
  .(2111 همکاران )پاولیستا و
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 اسیدهای (.9جدول ) گزارش شدها تیمار کودی و اثر متقابل آن ،آبیاریسطوح تیمار  بر اساس چرباسیدهای  مقدار  
تقسیم  9چندغیراشباع چرب ، و اسیدهای2، اسیدهای چرب تک غیراشباع1اشباع چرب شامل اسیدهای دسته سه به چرب

  (.2111)راتوس و همکاران  دارد چرب بستگی اسیدهای نسبت به ویژه به و نوع اسید چرب به چربی کیفیتشوند. می
استئاریک  اسید(، C16:0)پالمیتیک اسید  شامل که گردید مشاهده اشباع اسید چرب نوع سه کاملینا دانه روغن ترکیب در

(C18:0 )اسید و ایکوزانوئیک (C20:0 .بود ) زیستی و بدون آبیاری-کودهای آلی تیمار تحت اشباع چرب هایاسیدمیزان 
 تنش کردند گزارش( 2111) همکاران و . یونس(9ند )جدول بود آزمایشی تیمارهای سایر از بیشتر درصد 31/19 میزان به

 اشباع چرب هایاسید خشکی تنش افزایش با که ایگونه به گذارد،می اثر سویا روغن چرب هایاسید ترکیب بر خشکی
اسیدهای چرب اشباع شده )پالمتیک و . یابدمی کاهش اشباع غیر چرب هایاسید ولی یافته افزایش( استئاریک و پالمتیک)

  .(9)جدول  داشتزیستی نسبت به کودهای شیمیایی افزایش -حاوی کودهای آلیاستئاریک( در تیمارهای  اسید
 سایر با مقایسه دردرصد  41/91 ،بار آبیاریتیمار کود شیمیایی و یک( MUFA) غیراشباع تک چرب اسید میزان

 پالمیتولئیک شاملکه  شد داده تشخیص کاملینا روغن در غیراشباع چرب تک اسید نوع سه .(9)جدول  بود بیشتر تیمارها
شده با کودهای  اسید در گیاهان تیمار  پالمیتولئیکاست.  (C20:1اسید ) و ایکوزنوئیک (C18:1اولئیک ) (، اسیدC16:1)اسید 

تا 15/11بین  مختلفاولئیک در تیمارهای اسید میزان (. 9بیشتر از سایر تیماها بود )جدول  و بدون آبیاریشیمیایی 
 95/15) آنبیشترین مقدار است که  یکی از ویژگی معمول روغن کاملینا وجود اسیدایکوزنوئیک بود. متغیر درصد19/15

 . (9)جدول  ست آمددبه بار آبیاریدرصد( در تیمار کود شیمیایی و یک
درصد  3/14اسید را  درصد و ایکوزنوئیک 4/1( میزان اولئیک اسید را در روغن کاملینا 2115آبرامویچ و آبرام )

 عناصر به دسترسی در موثر اجزای داشتن دلیل به خاک های موجود در کودهای زیستیمیکروارگانیسم کردند.گزارش 
 MUFAs نسبت در کاهش (.2121دهند )فیض آبادی و همکاران  تغییر را روغن ترکیب و مقدار توانندمی گیاهان برای غذایی

 کاهشی اثرات( 2119) همکاران و جیانگ .شد گزارش( 2111) همکاران و زارنیک توسط کودهای شیمایی نیز به پاسخ در
رسد استفاده از کودهای شیمیایی به نظر می .گزارش کردند چندگانه غیراشباع چرب اسید روی بر را توجه نیتروژن قابل

لول سدلیل افزایش استحکام و تحمل غشایی در حفظ سیالیت غشایی و ایجاد محیط مناسب در آبی به در شرایط تنش کم
 شده است.  MUFAsمیزان  کاهشدلیل  ،(2111پالس و همکاران، -)مارایا آبی در برابر شرایط تنش کم

 اسید لینولنیک (،C18:2)( شامل لینولئیک اسید PUFAsچند غیر اشباع ) چرب اسید کاملینا چهار نوع دانه روغن در
(C18:3( ایکوزادیانوئیک اسید ،)C20:2ایکوزاتریانوئیک ،) اسید (C20:3می ) .توجهی از قابل سطحباشد PUFA محدوده در 

زیستی و بدون -ترکیب تیمار کودی آلی) درصد 14/51 تا( زیستی و دوبار آبیاری-ترکیب تیمار کودی آلی) درصد 11/59
کودهای توان نتیجه گرفت افزایش میزان روغن و اسیدهای چرب توسط می .(9بود )جدول  اسیدهای چرب کل از( آبیاری

سازی ولها و محلزیستی به دلیل اثرات مستقیم بر روی رشد گیاه بوسیله افزایش جذب نیتروژن، تولید فیتوهورمون-آلی
 و عهده دارند بر پستانداران سایر و انسان سلامت در مهمی مفید و اعمال PUFAs  (.1331کینی مواد معدنی مفید باشد )

سته د مهم هایچرب اسید از اسیدهای اسید و لینولئیک لینولنیک. نقش دارند هابیماری از بسیاری درمان و پیشگیری در
PUFA نام به مهمی 1-امگا چرب اسید به نهایت در غیراشباعی و سازیفرآیندهای طویل طریق اسید از لینولئیک. هستند 

 و دوکوزاهگزائنوئیک 5اسید های ایکوزاپنتائنونیکنام به مهم 9-امگا دو به نهایت اسید در لینولنیک-و آلفا 4آراشیدونیک اسید

 12/91-11/99اسید در تیمارهای آبیاری در بازه  لینولنیک-میزان آلفا (.2111شوند )واتس و همکاران می تبدیل 1اسید
                                                           
1 Saturated fatty acids; SFA 
2 Mono unsaturated fatty acids; MUFA 
3 Poly unsaturated fatty acids; PUFA 
4 Arachidonic acid 
5 Eicosapantaenoic acid 
6 Docosahexaenoic 
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 -24/99ه اسید در باز لینولنیک-آلفا (. در گیاهان تیمارشده با منابع مختلف کودی نیز میزان9درصد قرار گرفت )جدول 
. همچنین اثر متقابل منابع مختلف (9)جدول  درصد بود که بیشترین مقدار مربوط به گیاهان بدون تیمار کودی بود 11/91

اسید در تیمار کودی شیمیایی و دوبار آبیاری به میزان  لینولنیک-ترین میزان آلفاکودی و سطوح آبیاری نشان داد که بیش
دست آمد زیستی و بدون آبیاری به-(. همچنین کمترین میزان آن در تیمار کودی آلی9دست آمد )جدول درصد به 21/94

 بر درصد اسیدلینولنیک داشته است.  داری و معنی مثبتدهد کود شیمیایی و آبیاری کامل تأثیر که نشان می
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 اثر ساده و متقابل سطوح مختلف آبیاری و منابع مختلف كودی تاًثیر كاملینا تحتدانه مختلف روغن  چرب اسیدهای میزان -9جدول 

 اسیدهای چرب )%( 

 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C20:2 C20:3 SFA MUFA PUFA درصد روغن منابع کودی سطوح آبیاری
 31/51 11/91 13/11 41/1 31/1 15/14 11/1 11/99 14/21 11/15 51/2 11/1 11/5 21/25 - دوبار آبیاری

 11/51 31/91 11/11 51/1 13/2 13/15 11/2 23/92 35/13 11/15 11/2 11/1 21/1 25/24 - بار آبیارییک
 51/55 92/91 94/12 14/1 11/1 41/14 92/2 12/91 95/21 52/15 11/9 99/1 34/1 91/21 - بدون آبیاری

 14/51 13/91 32/11 13/1 31/1 11/14 19/2 11/92 19/21 19/15 11/2 21/1 21/1 15/24 شیمیایی -
 19/51 52/91 13/11 53/1 14/2 19/14 11/2 11/91 11/21 12/15 35/2 11/1 11/1  91/29 زیستی-آلی -
 13/51 11/91 31/11 91/1 19/2 32/14 12/2 24/99 11/21 11/15 14/2 11/1 19/1 11/29 بدون کود -

 52/51 15/91 31/3 21/1 35/1 25/15 11/1 21/94 12/21 11/15 41/2 13/1 11/5 22/21 شیمیایی دوبار آبیاری
 14/51 91/91 15/11 34/1 39/1 14/14 11/1 52/99 95/21 41/15 51/2 1 11/5 11/25 زیستی-آلی

 14/51 11/91 21/11 22/1 15/2 41/14 32/1 52/99 15/21 15/11 51/2 11/1 19/5 55/24 بدون کود
 11/55 41/91 11/11 41/1 15/2 95/15 11/2 19/92 35/13 15/11 11/2 1 21/1 22/25 شیمیایی بار آبیارییک

 34/55 11/91 41/11 11/1 99/2 22/15 24/2 31/91 31/13 91/15 12/2 25/1 94/1 11/29 زیستی-آلی
 43/51 11/91 19/11 41/1 11/2 33/14 15/2 32/92 11/21 12/15 11/2 13/1 22/1 14/29 بدون کود

 11/51 31/23 11/11 39/2 13/1 31/19 91/2 31/91 41/21 49/15 11/2 5/1 19/1 11/21 شیمیایی بدون آبیاری
 11/59 41/91 31/19 14/1 11/1 14/14 51/2 12/23 11/21 11/11 51/9 24/1 14/1 11/21 زیستی-آلی

 39/55 51/91 41/11 21/1 39/1 91/15 13/2 21/99 41/13 19/15 31/2 24/1 95/1 11/21 بدون کود

C16:0 (پالمیتیک اسید), C18:0 (اسیداستئاریک), C20:0 (آراشیدیک اسید), C16:1 ( یک اسیدولئپالمیت ), C18:1 (اولئیک اسید), C20:1 (ایکوزنوئیک اسید), C18:2 (اسیدلینولئیک), C18:3 (اسیدلینولنیک), C20:2 

( اسید نوئیکایکوزادیا ), C20:3 ( اسید ایکوزاتریانوئیک ), SFA ( اشباع چرب اسید ), MUFA ( غیراشباع تک چرب اسیدهای ), PUFA ( چندغیراشباع چرب اسیدهای ). 
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که بیشترین مقدار مربوط به تیمار دوبار  بوددرصد  41/13-14/21تیمارهای آبیاری دربازه لینولئیک اسید در  میزان
درصد قرار  11/21-11/21لینولئیک اسید در بازه  . در گیاهان تیمارشده با منابع مختلف کودی میزان(9)جدول  آبیاری بود

(. بیشترین مقدار لینولئیک اسید 9بود )جدول  زیستی-آلیگرفت که بیشترین مقدار مربوط به گیاهان تیمار شده با کود 
درصد( در گیاهان  41/13دست آمد و کمترین مقدار آن )و دوبار آبیاری بهزیستی -آلیدرصد( در تیمار کودی  95/21)

ان میز .که نشان دهنده تأثیر آبیاری در افزایش مقدار لینولئیک اسید است ،(9ول دست آمد )جدبدون کود و بدون آبیاری به
(، 9)جدول متفاوت بود درصد  13/1-15/2بین  تحت تاثیر اثر متقابل تیمارها روغن دانه کاملینا ایکوزادیانوئیک اسید در

 بار آبیاری تکمیلی و کود شیمایی و کمترین مقدار مربوطکه بیشترین میزان ایکوزادیانوئیک اسید در تیمارهای یکطوریبه
ته مثبتی بر درصد ایکوزادیانوئیک اسید داشدهد تیمار آبیاری تأثیر مار بدون آبیاری و کود شیمایی بود، که نشان مییبه ت

 غیراشباع چرب اسیدهای بیوسنتز مهار دلیل به است ممکن آب کمبود تنش تحت غیراشباع چرب اسیدهای کاهش است.
 بالدینی و) شود می روغن ترکیب در تغییر و روغن غلظت کاهش به منجر که باشد کننده دناتوره های فعالیت و چندگانه

 (. 2112همکاران 
 

 گیری نهایینتیجه
 فاتفس سوپر شیمیایی تیمار کودهای در در کاملینا محتوای روغن و دانه عملکرد بالاترین که دهدمی نشان نتایج

و  کیلوگرم در هکتار در دو مرحله پس از کاشت و قبل از گلدهی( 51کیلوگرم در هکتار، قبل از کاشت(، اوره ) 15تریپل )
شده  آبیاری دوبار و در گیاهانی که به صورت محلول پاشی یک لیتر در هکتار(  BMXLibrel)با نام تجاری  هایزمغذیر

 نیترو وفسفزیستی -آلی عملکرد دانه حاصل از تیمار کود شیمیایی با عملکرد دانه تیمار شده با کودهای. دست آمدبودند به
 پاشی در مراحلمحلول لیتر به صورت 21گرم در  11تلقیح بذری و به صورت  تلقیح مایه گرم )هفت 2-پتابارور+  کارا

در شرایط یکبار آبیاری و دیم تن در هکتار، قبل از کاشت(  91گلدهی( و کود گاوی ) از قبل و طویل شدن ساقه رویشی،
 یفیتک آبیکم افزایش شدت باآبی است. کمکاهش مصرف کودهای شیمیایی در شرایط تنش نبود که این بیانگر دارمعنی
 و زیستی-کودهای آلی کاربرد .است همراه علوفه هضم قابلیت کاهش با موضوع این که یابدمی کاملینا کاهش گیاه علوفه

باتوجه به نتایج این پژوهش مشاهده شد که  هضم، چربی خام، و خاکستر علوفه گردید. قابلیت موجب افزایش شیمیایی
 ودهب تیمارها سایر از بیش زیستی-آلی کود مصرف با بدون آبیاری تیمار راشباع درچند غی چرب اشباع و میزان اسیدهای

زیستی نسبت به کودهای شیمیایی بیشترین تأثیر را بر اولئیک اسید،  -است. همچنین در شرایط دیم کاربرد کود آلی
باع، تک اسید، همچنین اسیدهای چرب اش ایکوزادیانوئیکاسیدلینولئیک، اسیدلینولنیک، آراشیدیک اسید، ایکوزنوئیک اسید، 

 زیستی در شرایط تنش خشکی-را نشان داد. بنابراین در خصوص گیاه کاملینا، کاربرد کود آلیچند غیراشباع  غیراشباع و
 تواند بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و نیل به اهداف کشاورزی پایدار می

 
 سپاسگزاری

محترم مرکز تحقیقات امور  ریاست و کرمانشاه طبیعی منابع و علوم کشاورزی دانشگاه محترم ریاست از بدینوسیله
 .آیدمی عمل به سپاسگزاری کمال و آزمایشگاهی، ایمزرعه امکانات دادن قرار اختیار در خاطر کرمانشاه به مدا
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