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 در  زمستانهکلزای  ژنوتیپ 51عملکرد و عناصر غذایی پرمصرف در بذور مقایسه 

 اثر کاربرد گوگرد
 

 ، 2العابدین طهماسبی سروستانیزین، 1*رادمعرفت مصطفوی
 2امیر قالوند و 3محمد مدرس ثانویعلیسید

 ،گیالن طبیعیعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعهیات عضو و استادیار 1
 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهرانو استاد دانشیار  3و2

 17/33/93تاریخ پذیرش:  ؛ 33/32/91تاریخ دریافت: 

 کيدهچ
های زراعی در سال یآزمایش زمستانه، (.Brassics napus L) کلزایژنوتیپ  11عملکرد  مقایسه منظوربه
در قالب  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی مزرعه تحقیقاتی در 1368-67و  1361–68

 هایژنوتیپها نشان داد که مقایسه میانگیننتایج در سه تکرار اجراء شد. های کامل تصادفی طرح پایۀ بلوك
 (کیلوگرم در هکتار 3277) و اوکاپی( کیلوگرم در هکتار 3811)، مودنا (کیلوگرم در هکتار 3791) لیکورد
مقادیر  منظور ارزیابی اثرین پژوهش، بهرا داشتند. در مرحلۀ دوم ا در هکتارترتیب، بیشترین عملکرد دانه به

صورت هب یآزمایش زا،رف در بذور ارقام پرمحصول کلگوگرد بر عملکرد دانه و تجمع عناصر غذایی پرمص
در  1366 -69و  1367 –66زراعی  هایدر سالکامل تصادفی در سه تکرار  یهاكبا طرح پایۀ بلو فاکتوریل
و مقادیر گوگرد دارای سه سطح صفر،  کلزا ، مودنا و لیکورداوکاپیارقام  تیمارها شامل شد. انجام همان منطقه

عملکرد دانه و دیگر  برگوگرد ×  ژنوتیپاثر برهمکنش  بودند.کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار  63و  03
 رقم اوکاپی باالترین عملکرد و باگوگرد 1کیلوگرم 03 تیمار ترکیببود. دار معنیگیری شده اندازه صفات
 گوگردکیلوگرم  03در رقم مودنا و تیمار بیشترین میزان فسفر و پتاسیم دانه نیتروژن دانه را نشان داد.  محتوی
مقادیر مختلف گوگرد کاربرد شاهد و  رقم لیکورد بیشترین میزان گوگرد دانه را در تیمار مشاهده شد. در هکتار

گوگرد در  کیلوگرم 03شود که کاربرد چنین استنباط می ،طور کلیهب نشان داد. در مقایسه با دیگر ارقام کلزا
  دهد. افزایش ژنوتیپنوع بهبسته  عملکرد و محتوای عناصر پرمصرف دانه کلزا را تواندمی هکتار

 

 .دانه غذاییعناصر  ،کلزای زمستانه، گوگرد: كليدي هايواژه

                                                           
 mmostafavirad@gmail.comنویسنده مسئول: *

mailto:mmostafavirad@gmail.com
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 همقدم

رود و سطح زیرر کشرت آن   شمار میهای روغنی عمدۀ جهان به( از دانه.Brassica napus Lکلزا )

افزایش یافته  2313میلیون هکتار تا سال  31/33بیش از به 1973میلیون هکتار در سال  2/6در جهان از 

در واحرد  کلزا، افرزایش عملکررد دانره    نژادگران ترین هدف تولیدکنندگان و بهمهم(. 2312است )فائو، 

)مرجانویر  و همکراران،    گیررد مری قرار  محیط و رقم شدت تحت تأثیر اثر متقابلبهباشد که سطح می

بررسی و تعیین  .باشندمتفاوت می (2330)والتون،  از نظر پتانسیل تولید دانه ارقام مختلف کلزا .(2336

جهرت افرزایش    متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه آل وایده  هایتیپ و یافتنارقام مختلف  سازگاری

   .(1990است )جیانگ و همکاران، ی و کیفی دانه، ضروری کم

کلزا نیاز گیاه کلزا است و نیاز  موردعنصر چهارمین  د از نیتروژن، فسفر و پتاسیم،بع گوگرد

هایی با مواد آلی کم و خاك بیشتر در ،عالئم کمبود گوگرد. باشدگوگرد حدود سه برابر غالت میبه

ظاهر  ،شودکار برده میبههای خش  و مناطقی که مقادیر باالیی نیتروژن دارای بافت سنگین و در سال

کاربرد کودهای  ،های زراعیدهد که یکی از عوامل کمبود گوگرد در خاكنشان میاین امر  .شودمی

تعادل بین نیتروژن و گوگرد  حفظ توازن وترتیب، باشد. بدینویژه نیتروژن میبهشیمیایی فاقد گوگرد 

گوگرد  عنصر غذاییکاربرد مقدار مناسبی از و  (2338ول، )عبدل و فیاض ضرورت داردت کلزا در زراع

ت و یربرابر افزایش دهد )م  گ 0تا لزا را تواند عملکرد کمی ،گوگردهای مواجه با کمبود در خاك

( دریافتند که گوگرد بر تمامی اجزای رویشی و زایشی کلزا 2337مالهی و همکاران ) (.1998ژائو، 

گوگرد نشان دادند. همچنین کاربرد کودهای بهدار داشت و تمامی ارقام کلزا، واکنش مشابهی تأثیر معنی

 (.2333دهد )فیسمس و همکاران، گوگردی کارایی مصرف نیتروژن را افزایش می

های شور وه برای کشاورزی در ایران را خاكتار از اراضی دارای استعداد بالقهکمیلیون  11حدود 

قلیایی و کمبود مواد  اسیدیته ،ها(. در این قبیل خاك2331، و تهرانی دهند )ملکوتیتشکیل می و قلیا

مصرف و رشد کافی گیاهان ایجاد کرده آلی، شرایط نامطلوبی را برای جذب عناصر پرمصرف و کم

بهبود مدیریت تغذیه جهت رشد بهینۀ گیاه و افزایش عملکرد و پایداری تولید ضروری است  است و

گوگرد عالوه بر افزایش عملکرد، با اکسیداسیون در خاك  (.2330یزدی و برزگر فیروزآبادی، )عالیی

 پور( و جذب عناصر غذایی نقش مهمی داشته باشد )ابراهیمpHتواند در بهبود اسیدیته خاك )می

طور ه( خاك را بpH(. مصرف مواد اسیدزا مانند گوگرد گرانوله، اسیدیته )2333کاسمانی و فروغی، 

ن، ی)چ آورندصورت محلول در میبهموضعی کاهش داده و عناصر نامحلول را برای جذب گیاه 
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و محتوی مقادیر مختلف گوگرد بر عملکرد دانه  اثرات بررسی تحقیقاین هدف از انجام  (.2331

 .بود اراكزمستانه در شرایط اقلیمی سرد  محصولپر یسه رقم کلزا روبذ پرمصرف در عناصر

 

 هامواد و روش

 دری آزمایش، زمستانه و تعیین ارقام پرمحصول کلزای ژنوتیپ 11منظور مقایسه عملکرد کمی به

 طبیعی اراكات کشاورزی و منابع مرکز تحقیق ۀدر مزرع 1368 –67و  1361 –68 های زراعیسال

 دقیقۀ شرقی و 02درجه و  09دقیقۀ شمالی و طول جغرافیایی  1درجه و  30واقع در عرض جغرافیایی 

 .اجراء شدهای کامل تصادفی در سه تکرار در قالب طرح پایۀ بلوك متر از سطح دریا 1771ارتفاع 

 بررسی جهتم در مرحله دو درج شده است. 1های مورد مطالعه کلزا در جدول مشخصات ژنوتیپ

ی سه رقم کلزامقادیر مختلف گوگرد بر عملکرد و تجمع عناصر غذایی پرمصرف در بذور  اثر

در سه  یکامل تصادف یهاكبا طرح پایۀ بلو فاکتوریل صورتبه دیگری آزمایش پرمحصول زمستانه،

هواشناسی منطقه های داده شد. انجام همان منطقهدر  1366-69و  1367–66زراعی  هایسال در تکرار

 گزارش شده است. (2)ها در جدول در طی دوره انجام آزمایش

مقادیر گوگرد دارای سه و اوکاپی، مودنا و لیکورد  نظیرتیمارها شامل ارقام کلزا در آزمایش دوم 

متری سانتی 83 پشته دوبودند. هر کرت شامل کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار  63و  03سطح صفر، 

بر اساس نتایج  آزمایش هر دودر  و متر بود پنجطول بهمتر و سانتی 11فاصله بهخط کشت  ششو 

 از منبع در هکتار فسفر خالص نیتروژن و کیلوگرم 71 و 113 مقدارترتیب به (3آزمون خاك )جدول 

انجام های متداول بر اساس روش عملیات زراعی کلزااستفاده شد و تمامی  تریپلفسفات سوپر اوره و

 هکتار میزان عملکرد دانه درو پس از رسیدگی با حذف حاشیه، محصول کلزا با دست برداشت . شد

ترتیب محتوای عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد دانه بهدرصد و  12بر مبنای رطوبت 

)زرین کفش، فتومتری ت  آتوآنالیزر، کلریمتری، فلیمهای کجلدال و با استفاده از دستگاه کجلروشبه

ام آزمون بارتلت و پس از انج .گیری شدند( اندازه1962و همکاران،  گسنجی )پ( و کدورت1969

های اول و های آزمایشمرکب دادهتجزیه واریانس اطمینان از متجانس بودن واریانس اشتباه آزمایشی، 

درصد  1و در سطح احتمال  LSDروش بهها میانگین ۀو مقایس SASآماری  برنامهبا استفاده از  دوم

  انجام گرفت.
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 مشخصات ارقام كلزاي مورد مطالعه -1جدول 

 منشرأ تیپ رشد نام رقم منشرأ تیپ رشد نام رقم

Anatol  آلمان سرمابهبهاره مقاوم Lioness آلمان پائیزه 

Billy آلمان پائیزه Modena فرانسه پائیزه 

Talayeh  آلمان سرمابهبهاره مقاوم Oase آلمان پائیزه 

GK Helena مجارستان پائیزه Okapi فرانسه پائیزه 

Gkh 1103 آلمان پائیزه Opera سوئد پائیزه 

GKH 305 مجارستان پائیزه SLM046 آلمان پائیزه 

Licord آلمان پائیزه 
Zarfam ایران پائیزه 

Lilian آلمان پائیزه 

 

 هاي زراعی كلزا در اراکدر طول فصل هاي سالبر حسب ماه ميزان بارندگی و ميانگين حداقل و حداكتر دما -2جدول 

 هایماه
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 17/13 29/31 32/11 73/1 32/32 81/11 11/3 38/32 16/11 - 28/23 99/10 شهریور

 61/3 63/20 36/9 - 11/27 87/13 10/1 00/21 61/9 31/00 08/21 28/13 مهر

 71/80 97/11 12/1 60/39 13/13 91/3 21/3 63/23 97/3 11/21 93/11 18/1 آبان

 11/18 33/7 -17/1 62/23 10/9 -27/1 03/89 03/13 33/3 10/36 33/0 -37/0 آذر

 93/13 10/12 23/3 13/1 17/6 -13/0 33/17 -81/3 -61/12 82/21 37/1 -93/7 دی

 01/37 63/13 -11/3 83/17 33/9 -22/1 11/18 -87/1 -01/12 83/33 33/7 -03/2 بهمن

 18/23 26/17 13/8 63/7 17/11 17/2 63/23 33/11 20/1 63/39 21/12 -13/3 اسفند

 72/17 16/16 11/8 63/86 86/11 19/3 70/11 97/21 67/7 13/110 12/18 19/1 فروردین

 30/39 16/23 90/9 11/29 97/22 60/9 12/19 06/21 01/13 81/83 06/23 13/13 اردیبهشت

 33/3 16/32 06/11 02/3 31/33 18/10 - 61/31 60/10 00/1 70/31 90/11 خرداد

 11/7 30/31 13/18 16/2 19/31 11/16 12/3 81/31 86/19 32/38 01/30 67/19 تیر

 سازمان هواشناسی کشورمأخذ: 
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 محل انجام آزمایششيميایی خاک  وی مشخصات فيزیک -3جدول 
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87/37 23/17 10/01 21/233 31/9 02/3 06/3 60/7 10/1 33-3 68-61 

38/31 12/16 12/08 10/203 21/13 03/3 12/3 98/7 92/3 33-3 67-68 

81/36 18/17 23/00 36/373 80/6 02/3 18/3 60/7 93/3 33-3 66-67 

32/36 12/16 10/03 29/310 61/6 03/3 13/3 61/7 93/3 33-3 69-66 

 

 نتايج و بحث 

اثر سال بر عملکرد و دیگر صفات  نشان داد که آزمایش اول 1مرکب واریانس ۀتجزینتایج 

سال بهتوان دریافت که بیشترین تفاوت عملکرد از سالی دار بود. بدین ترتیب میگیری شده معنیاندازه

؛ 2338و شرایط اقلیمی منطقه بود )سونجاك و رنگل،  دیگر ناشی از تغییرپذیری سالیانۀ محیط

تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن نظر لف کلزا از ارقام مخت (.2338گونازکرا و همکاران، 

( نشان 1ها )جدول مقایسۀ میانگین داده (.0)جدول  داری داشتندتفاوت معنی عملکرد دانه و هزار دانه

ترتیب در مقایسه با دیگر ارقام مورد مطالعه بیشترین عملکرد به، مودنا و اوکاپی داد که ارقام لیکورد

که اثر رقم  ند( نشان داد2336( و نصری و همکاران )2337احمدزاده و همکاران ) .دانه را دارا بودند

  .دار داشتهای معنیبر صفات عملکرد و اجزای عملکرد تفاوت

ترتیب بر ارقام مودنا و بهلیکورد از نظر تعداد غالف در بوته و وزن هزار دانه  رقم در این تحقیق،

ترتیب از فاکتورهای مهم افزایش به اوکاپی برتری داشت. تعداد غالف در بوته و وزن هزار دانه

(. در این مطالعه رقم آناتول و لیکورد از نظر 1992، تیلور و اسمیتعملکرد کلزا گزارش شده است )

ا هشود که تولید تعداد مناسبی از غالفدار نداشتند. چنین استنباط میدر بوته تفاوت معنی تعداد غالف

عملکرد دانه  تواند نقش بارزی در افزایشطور طبیعی کامل کنند، میکه بتوانند چرخۀ رشد خود را به

                                                           
های دو در این آزمایش پس از انجام آزمون بارتلت و اطمینان از متجانس بودن واریانس اشتباه آزمایشی برای داده -1

 انجام شده است.ساالنه تجزیه واریانس مرکب 
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عملکرد باال را بهد دستیابی توانایفا کنند و در زراعت کلزا تنها باال بودن تعداد غالف در بوته نمی

تضمین کند. همچنین رقم طالیه بیشترین تعداد دانه در غالف را دارا بود که بیانگر نقش کمتر تعداد 

باشد. نتایج این تحقیق با دانه در غالف در افزایش عملکرد دانه در مقایسه با دیگر اجزای عملکرد می

 ابقت داشت. مط (1992) تیلور و اسمیت های تحقیقاتییافته

 
 تجزیه واریانس مركب عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام كلزا -4جدول 

 میانگین مربعات 

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

 تعداد غالف

 در بوته

 تعداد دانه

 در غالف

 وزن هزار

 دانه

 عملکرد

 دانه

 11/37761** 11/3** 33/39** 01/1111** 1  سال

 30/223 31/3 31/3 39/3 0 بلوك در سال

 39/691129** 09/3** 16/66** 73/7108** 10  رقم

 02/160221** 33/3** 28/7** 32/063** 10  سال×واریته 

 01/311 31/3 31/3 08/3 18 اشتباه آزمایشی

 82/3 98/31 00/3 16/3 - (درصد)ییراتغتضریب

ns1دار در سطح احتمال معنیو  %1دار در سطح احتمال دار، معنیترتیب غیر معنی، * و ** به% 

 

 براثر مقادیر مختلف گوگرد  که نشان دادتجزیه واریانس مرکب  نتایجدر مرحله دوم این تحقیق، 

 بود. همچنین اثردار معنی نظیر محتوای پتاسیم و گوگرد دانه مطالعه صفات موردعملکرد دانه و دیگر 

عالوه اثر بهبود. دار معنی استثنای میزان فسفر دانهبهگیری شده اندازه صفات تمامی بر ارقام کلزا

( که با 8بود )جدول دار معنی مطالعه صفات موردعملکرد دانه و دیگر  برگوگرد × برهمکنش رقم 

؛ مالهی و گیل، 2333؛ گرانت و همکاران، 2332نتایج محققین دیگر مطابقت داشت )جان و همکاران، 

اوکاپی در اثر کاربرد  رقم( نشان داد که 7ها )جدول (. مقایسۀ میانگین2337مالهی و همکاران،  ؛2338

داری با رقم کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار بیشترین عملکرد دانه را دارا بود، ولی تفاوت معنی 03

فاوت در نیاز تواند تکیلوگرم گوگرد خالص در هکتار نداشت. این امر می 63و  03لیکورد در سطوح 

 گوگرد تلقی شود.بهفیزیولوژی  ارقام مختلف کلزا 
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 ميانگين عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام مختلف كلزا در تجزیه مركب -5جدول 

 تعداد غالف 

 در بوته

 تعداد دانه

 در غالف

 وزن هزار

 دانه )گرم(

 دانه  عملکرد

 هکتار( )کیلوگرم در

  سال زراعی

68- 1361 b60/136 a36/26 b87/3 b3310 

67- 1368 a11/120 b78/28 a70/3 a3311 

  ارقام

Anatol a71/199 k63/21 f13/3 m2217 

Billy c22/112 b21/29 de81/3 l2197 

Talayeh k83/60 a18/36 f12/3 h2938 

GK Helena c23/112 l87/21 c63/3 f3336 

Gkh 1103 h31/99 d73/26 de81/3 e3161 

GKH 305 i36/91 i33/28 e82/3 e3177 

Licord a71/199 e32/26 a03/0 a3791 

Lilian j187/69 f92/27 g03/3 d3208 

Lioness e76/137 c93/26 f13/3 k2719 

Modena f73/130 h17/28 fg01/3 b3811 

Oase b36/132 e28/26 fg11/3 i2618 

Okapi g91/132 g28/27 fg11/3 c3277 

Opera g02/132 h81/28 b11/0 j2623 

SLM046 g02/132 f38/26 d72/3 g2973 

Zarfam d87/113 j86/23 b11/0 f3319 

 ندارند                                                                                                    LSDآزمون  %1دار در سطح در هر ستون اختالف معنیبههای با حروف مشامیانگین

     

تمامی ارقام مورد مطالعه  (،2337مالهی و همکاران ) های پژوهشیدر این آزمایش همانند یافته        

. و مثبت در برابر کاربرد گوگرد نشان دادندبهرفتار و واکنش مشا ،ر عملکرد دانه در واحد سطحظاز ن

تیمار شاهد بهکاربرد گوگرد توانست عملکرد دانه را در تمام ارقام مورد مطالعه کلزا نسبت  طوری کهبه

کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار عملکرد  03و در شرایط استفاده از گوگرد تا  (7افزایش دهد )جدول 
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خود بهولی با افزایش کاربرد گوگرد سیر نزولی  ،مودنا روند افزایشی نشان داددانه در ارقام اوکاپی و 

کیلوگرم گوگرد خالص در  63و  03گرفت. همچنین در رقم لیکورد از نظر عملکرد دانه در سطوح 

ولی در مقایسه با تیمار شاهد افزایش عملکرد قابل توجهی  ،داری مشاهده نشدهکتار تفاوت معنی

مقادیر باالی مصرف گوگرد منفی و یا ثابت بود. بهنشان داد که واکنش ارقام کلزا داشت. نتایج 

های محیطی، کاهش هزینههای زیستآلودگیمنظور جلوگیری از بهبهینه گوگرد ترتیب کاربرد بدین

عملکرد باال در زراعت بههای گیاهی و دستیابی تولید و حفظ تعادل عناصر غذایی در خاك و بافت

افزایش نسبی بهتوان کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار می 03ضرورت دارد و با استفاده از  کلزا

 عملکرد دانه کلزا دست یافت.

وسیله گیاه بههای زراعی، کارایی مصرف منابع عالوه کاربرد مقادیر مناسب گوکرد در زمینبه

مالهی و همکاران  (.2332همکاران، دهد )کرامر و زراعی را در جهت افزایش عملکرد، ارتقاء می

کیلوگرم گوگرد خالص  33های کلزا در سطح اند که عملکرد دانه در تمام گونه( گزارش کرده2337)

کیلوگرم  03ی نیتروژن دانه را در تیمار ارقم اوکاپی بیشترین محتو عالوهبه در هکتار حداکثر بود.

اری با رقم لیکورد تحت شرایط عدم استفاده از دگوگرد خالص در هکتار نشان داد که تفاوت معنی

کیلوگرم  03دانه در تیمار  و پتاسیم در این آزمایش بیشترین میزان فسفر گوگرد )تیمار شاهد( نداشت.

( نشان داد که 2333در حالی که جکسون ) رقم مودنا اختصاص داشت.بهگوگرد خالص در هکتار 

گوگرد دانه کلزا اثر معکوس داشت و تنها در منطقۀ مواجه گوگرد بر سطوح نیتروژن، فسفر، پتاسیم و 

رقم لیکورد بیشترین میزان گوگرد  همچنین با کمبود گوگرد، میزان این عنصر را در دانه افزایش داد.

افزایش در میزان گوگرد ذخیره شده در بذور  دانه را در هر سه تیمار گوگردی مورد مطالعه نشان داد.

(. 2337)مالهی و همکاران،  کلزا در اثر کاربرد گوگرد توسط محققین دیگری نیز گزارش شده است

نوع رقم و شرایط محیطی متفاوت بوده و بهجذب عناصر غذایی بسته شود که چنین استنباط می

 نتیکی کلزا در واحد سطح داشته باشد.تواند نقش بارزی در شکوفایی پتانسیل عملکرد ژمی

اغلب  ویژه فسفر و پتاسیمبه ی عناصر غذایی بذور کلزاامحتو نشان داد که هانتایج مقایسه میانگین

با افزایش کاربرد گوگرد میزان نیتروژن  روند معکوس داشت. با عدم استفاده و یا کاربرد زیاد گوگرد

از  تا حد بهینه رسد که کاربرد گوگردنظر میبهنشان داد.  و محتوی گوگرد دانه افزایش دانه کاهش

افزایش استفاده از گوگرد سبب تجمع بیشتر گوگرد در دانه  کند وجذب لوکس نیتروژن جلوگیری می

را نشان  یو گوگرد این امر ضرورت برقراری توازن بین استفاده از کودهای نیتروژنه شود کهکلزا می
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، افزایش جذب و تجمع عناصر نوع رقمبهبسته  محققین دریافتند که. (2338 )عبدل و فیاضول، دهدمی

و  (2339شود )یانگ و همکاران، یت و کیفیت عملکرد میسبب افزایش کم کلزا رودر بذ غذایی

مین نماید )میلر و را تأ مورد نیاز در رژیم غذایی انسان غذاییتواند مقادیر قابل توجهی از عناصر می

  (.2339همکاران، 

داری مطالعه همبستگی بین صفات مورد مطالعه نشان داد که عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی

و . همچنین همبستگی بین میزان نیتروژن داشتت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد ظبا غل

در شرایط استفاده مناسب و توام از عناصر  دهد کهدار بود. این امر نشان میگوگرد دانه مثبت و معنی

موازات هم صورت بهتغییرات فعل و انفعاالت مرتبط با این دو عنصر  غذایی گوگرد و نیتروژن،

توان توازن الزم بین میزان گوگرد و نیتروژن در می کاربرد منابع نیتروژن و گوگرداز طریق گیرد و می

و کارایی مصرف نیتروژن را در راستای افزایش محصول های گیاهی را برقرار نمود و جذب بافت

گیاه  وسیلهبهاز جذب باالی نیتروژن گوگرد  شود کهاز این نتایج، چنین استنباط می .بهبود بخشید

های های گوگردی و پروتئینتواند ناشی از رقابت برای سنتز پروتئینکند که این امر میجلوگیری می

این امر ضرورت  ،. در واقعشودکه در شرایط کاربرد گوگرد حادث می حاوی نیتروژن در گیاه باشد

(. 2338)عبدل و فیاضول،  دهدحفظ توازن و تعادل بین نیتروژن و گوگرد را در زراعت کلزا نشان می

 (.6دار بود )جدول غیرمعنی ی نیتروژن و پتاسیم دانه منفی واهمبستگی بین محتو ،در این مطالعه

محتوای عناصر و  در افزایش کمی تواندمی در هکتار گوگردکیلوگرم  03 کاربردنتایج نشان داد که 

عملکرد دانه  جهت ارتقاءدر استفاده از گوگرد رقم لیکورد بارزی ایفاء کند.  کلزا نقش دانه غذایی

   .دنشوتوصیه میبهمشا در منطقه اراك و مناطق زراعت کلزا برای و قابلیت باالیی داشت

 

 گيري کلينتيجه

مقدار مصرف گوگرد در واحد سطح و نوع رقم، بهنتایج این پژوهش نشان داد که بسته  طورکلیهب

یت و کیفیت عملکرد کلزا را تحت تأثیر قرار یابد و کمجذب عناصر پرمصرف در دانه کلزا افزایش می

استای افزایش عملکرد در واحد مصرف در ر دهد و قابلیت ارقام کلزا در جذب عناصر غذایی پرمی

 .باشدسطح متفاوت می
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 تجزیه واریانس مركب عملکرد و ميزان عناصر غذایی دانه در ارقام كلزا -6جدول 

 میانگین مربعات 

 منابع تغییر
 درجه 

 آزادی

 عملکرد

 دانه

 نیتروژن

 دانه

 فسفر

 دانه

 پتاسیم

 دانه

 گوگرد

 دانه

 022/3** 820/3** 061/3** 028/1** 1991302** 1 سال 

 331/3 331/3 331/3 313/3 11711 0 بلوك در سال 

 ns371/3 ns332/3 *311/3 **383/3 2113979** 2 گوگرد 

 ns331/3 **170/3 **311/3 133/3* 1370169** 2 رقم 

 311/3** 333/3** 330/3* 300/3** 073381** 0 رقم  ×گوگرد 

 ns321/3 ns331/3 **31/3 **331/3 180182** 2 گوگرد ×سال 

 ns081 ns333/3 ns331/3 **331/3 **331/3 2 رقم ×سال 

 ns316/3 ns331/3 **331/3 **331/3 10302** 0 رقم ×گوگرد  ×سال

 331/3 331/3 331/3 331/3 3330 98 خطای آزمایش

 870/1 191/2 931/3 722/13 23139262 181 کل

 601/2 163/1 823/8 070/1 86/1 - (درصدضریب تغییرات )

 دار     : غیر معنیnsدرصد        1دار در سطح احتمال درصد              *: معنی 1دار در سطح احتمال **: معنی

 
 ارقام كلزا بر عملکرد و ميزان عناصر غذایی دانه در ارقام كلزا ×اثرات متقابل مقادیر گوگرد   -7جدول 

مقدار مصرف گوگرد 
 هکتار()کیلوگرم در 

 رقم
 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(
 نیتروژن
 )درصد(

 فسفر
 )درصد(

 پتاسیم
 )درصد(

 گوگرد
 )درصد(

 c1303 c61/2 a17/3 c11/1 b08/3 اوکاپی 
 b1076 bc93/2 c10/3 b23/1 c03/3 مودنا 3

 a1128 a13/3 bc11/3 a33/1 a10/3 لیکورد 
 a1813 a31/3 b11/3 c22/1 a13/3 اوکاپی 
 b1829 c71/2 a16/3 a38/1 b09/3 مودنا 03
 ab1831 bc91/2 b11/3 b26/1 a13/3 لیکورد 
 c1013 bc93/2 b10/3 c22/1 ab10/3 اوکاپی 
 b1061 a97/2 b10/3 b27/1 b13/3 مودنا 63
 a1837 c62/2 a18/3 a33/1 a11/3 لیکورد 

درصد  1داری در سطح احتمال باشند اختالف معنیمشترك میهایی که در هر ستون برای هر تیمار دارای حروف میانگین
 ندارند     LSDآزمون 
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 ضرایب همبستگی بين عملکرد و ميزان عناصر غذایی پرمصرف دانه در ارقام كلزا -8جدول 

 ردیف

1 2 3 0 1 

 عملکرد دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 نیتروژن

 )درصد(

 فسفر

 )درصد(

 پتاسیم

 )درصد(

 گوگرد

 )درصد(

1 1     

2 *28/3 1    

3 **39/3 *21/3 1   

0 **03/3 ns17/3- **13/3 1  

1 **07/3 **38/3 **02/3 *27/3 1 

 دار     : غیر معنیnsدرصد     1دار در سطح احتمال درصد      *: معنی 1دار در سطح احتمال **: معنی
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Abstract 

In order to compare the seed yield of 15 winter rapeseed (Brassics napus L.) 

genotypes, a field experiment were performed in 2006-7 and 2007-8 cropping 

seasons in Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi Province, 

Arak, Iran. Rapeseed genotypes were compared in a randomized complete block 

design with three replications. Means comparison showed that Licord (3795 kg ha-1), 

Modena (3655 kg ha-1) and Okapi (3277 kg ha-1) genotypes had the highest seed 

yield, respectively. In the second phase of this research, in order to evaluate the 

effects of sulphur (S) rates on seed yield and accumulation of macro nutrient in seeds 

of  high yielding rapeseed genotypes, a field experiment carried out as factorial 

arrangement based on randomized complete block design with three replications, 

during 2008-9 and 2009-10 cropping seasons at the same site. Treatments were three 

rapeseed varieties (Okapi, Modena and Licord) and three rates of sulphur (0, 40 and 

80 kg ha-1).The interaction effect between sulphur*variety was significant for seed 

yield and other measured traits. The combination of 40 kg ha-1 Sulphur*Okapi 

showed the highest seed yield and seed nitrogen content. Greatest seed phosphorus 

and potassium content was observed in Modena cultivar and S2 treatment (40 kg S 

ha-1). Licord cultivar showed the highest ratio of seed sulphur content at control and 

different rates of sulphur utilization in comparison with other vareties. In general, it 

is presumed that utilization of 40 kg S ha-1 can enhance seed yield and seed macro 

nutrient content, related to rapeseed genotype. 
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