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  ارزیابی عملکرد، ترکیب اسیدهاي چرب و میزان عناصر ریزمغذي بذر
  تأثیر مقادیر مختلف گوگرد در ارقام پرمحصول کلزا تحت
  

  ، 2یزین العابدین طهماسبی سروستان*، 1راد معرفت مصطفوي
  2 و امیر قالوند2ثانوي سیدعلی محمد مدرس

  علمی مرکز تحقیقات کشاورزي  دکتري رشته زراعت دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات يدانشجو1
   دانشگاه تربیت مدرسعلمی عضو هیات2 ،و منابع طبیعی اراك

  

  1چکیده
در  1385- 1387 هاي زراعی ي در سالا دو آزمایش مزرعه، کلزا محصولمنظور تعیین ارقام پر به ابتدا

 کلزا در قالب ه رقم زمستان15 زي، اراك اجراء شد ومرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مرک
 لیکورد، مودنا و اوکاپی ارقام. هاي کامل تصادفی و در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند  بلوكهطرح پای

عملکرد دانه، ارزیابی منظور   به، دومهدر مرحل. داشتند را در هکتارترین عملکرد دانه  بیشترتیب،  به
دیر مختلف  مقاتأثیر  تحتمحصول کلزا ارقام پر دررمیزان عناصر ریزمغذي بذترکیب اسیدهاي چرب و 

 يها  ك بلوه با طرح پایفاکتوریلصورت   بههمان منطقه در 1387-1388  سال زراعی دریآزمایش گوگرد،
) مودنا (V2، )اوکاپی( V1ح  سط سه ارقام کلزا داراي تیمارها شامل.شد انجام در سه تکرار کامل تصادفی

کیلوگرم گوگرد خالص ) 80 (S3و ) 40 (S2، )صفر (S1  سه سطحداراي گوگردمقادیر و  )لیکورد (V3و 
قابل اثر مت. دار بود گیري شده معنی یزان گوگرد بر تمامی صفات اندازهم× اثر متقابل رقم . بودند) در هکتار

اثر متقابل . را داشتر بذ مس در میزانترین میزان اسید اولئیک و  مودنا بیشرقم ×  کیلوگرم گوگرد 40
 .ر را نشان دادمیزان آهن در بذرقم لیکورد باالترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و ×  کیلوگرم گوگرد 80

  .داشت  وجودمعکوس ه رابطی و کیفیعملکرد کمبین ، پژوهشدر این 
  
   ریزمغذيعناصر ،اسیدهاي چرب ،گوگرد  کلزا،: کلیديهاي اژهو

                                                
     tahmaseb@modares.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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  همقدم
 .رود شمار می ههاي اخیر ب  جهان در دههههاي روغنی عمد از دانه) .Brassica napus L (لزاک

 میلیون هکتار تا 2/30 به بیش از 1970 میلیون هکتار در سال 2/8سطح زیر کشت کلزا در جهان از 
کلزا، افزایش نژادگران  ترین هدف تولیدکنندگان و به مهم .)2007فائو،  (است افزایش یافته 2007سال 

تأثیر شرایط محیطی و اثر متقابل  شدت تحت هباشد که این صفت ب در واحد سطح میعملکرد دانه 
 دانه ءجز ترین ارزش با نین روغنهمچ. )2008مرجانویک و همکاران، ( گیرد می قرار محیط و رقم

فیلسند و  (شود می تعیین ژنتیکی صورت  بهعمده طور روغن کلزا به ترکیب و نمیزا.  استکلزا
 ثیرتأ بررسی با. گیرد می محیطی قرار شرایط ثیرتأ  تحت نیز توجهی قابل مقدار به  ولی)1991همکاران، 

 محیط ژنوتیپ، که اثر شده است اهدهمش اي مدیترانه هناحی در یک کلزا روغن درصد بر محیطی شرایط
بررسی و تعیین  .)2006و همکاران،  گونازکرا (دار بود معنی اکلز درصد روغن بر ها آن متقابل اثر و

 جهت افزایش کمی و کیفی عملکرد دانه، الزم  در مناطق مختلف کشور ارقام مختلف کلزاسازگاري
 در این ثرؤهاي مکار  راه ازیکی. کلزا وجود دارد ه براي افزایش تولید دانیکارهاي مختلف  راه.است
 .)1994جیانگ و همکاران،  ( است متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقهآل و هاي ایده  تیپیافتن راستا،

یابی به عملکرد  ین ترتیب گزینش ارقام پرمحصول و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه جهت دسته اب
  .مطلوب دانه و روغن کلزا ضروري است

چاودري و همکاران،  (کند و درصد روغن  ایفا میدانهگوگرد نقش مهمی در ترکیب شیمیایی 
و کاربرد مقدار مناسبی از ) 2006ول، عبدل و فیاض (دهد  را افزایش می دانهو گلوکوزینوالت )1992

 برابر افزایش دهد 4تواند عملکرد کلزا را   که با فقر گوگرد مواجه هستند میگوگرد در مناطقی
 سیستئین و متیونین همینهاي آ ساختمانی اسیدکی از اجزايگوگرد ی). 1996گارت و ژائو،  مک(

تواند  بنابراین فراهمی ناکافی گوگرد می. ها نقش اساسی دارد ها و آنزیم باشد و در سنتز پروتئین می
 که با  شده استهنشان داد). 2001شرر،  ( قرار دهدتأثیر  را تحت کلزاعملکرد و کیفیت محصول

 در ).1987 ،ناتال و همکاران( مقدار زیادي افزایش یافته ن دانه ب پروتئیانمیز، افزایش کاربرد گوگرد
  گزارش شده است نیز پروتئین دانهمیزان مقداري کاهش در  افزایش اندك و بعضاًمشابهی،مطالعات 

ترکیب اسیدهاي چرب در ارقام مختلف کلزا بسته  ).2003 گرانت و همکاران، ؛2002مالهی و گیل، (
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ترین اسیدهاي  مهم). 1997ولدنگ و همکاران، ( ، متفاوت گزارش شده استقلیمی منطقه ابه شرایط
ماتسون و  (باشد می  اسید و پالمیتیکئیک، لینولنیک، اولئیک، استئاریک لینولشاملچرب بذور کلزا 

مولر و  (وجود دارداولئیک و  چرب پالمیتیک هاياسیدبین  همبستگی منفی). 1985گراندي، 
همچنین . شود می و گزینش براي افزایش اسیداولئیک سبب کاهش اسیدپالمیتیک )2002شیرهولت، 

) 2002فالجال و همکاران،  (در آفتابگردانلینولئیک  و اولئیکرابطه معکوس بین میزان اسیدهاي چرب 
 افزایش گوگرد در خاك میزان گلوکوزینوالت دانه .گزارش شده است) 2006ول، عبدل و فیاض (و کلزا

بلوخینا و همکاران،  (گلوکوزینوالت و پروتئین مسیر بیوسنتزي مشترکی دارندچون  دهد یش میفزارا ا
کمبود مواد آلی و حاللیت یل متعددي از قبیل قلیایی بودن، دال ههاي زراعی ایران ب  اغلب خاك).2003

نی نیاز باالیی به هاي روغ از طرفی دانه. باشند  دچار کمبود آهن، روي و منگنز میکم عناصر ریزمغذي،
 نیاز کلزا به عنصر ).2001ملکوتی و تهرانی،  (ویژه آهن، منگنز، بور و روي دارند هعناصر ریزمغذي ب

 تواند  میگوگردین ترتیب کاربرد ه اب .)1993ناتال و همکاران،  (روي دو برابر گندم گزارش شده است
 عناصر ریزمغذي فراهمی و جذب در ی نقش مهم، گیاهه خاك در محیط ریشهق بهبود اسیدیتاز طری

داري از  ح معنیو وجود سط،شود می اله استفادهد روغن و پروتئین کنجچه کلزا براي تولیاگر. ایفا نماید
هاي   فاکتورهاي مختلف تغذیه از بافتساییعناصر ریزمغذي در کلزا سبب شده است تعیین و شنا

تواند مقادیر   چون کلزا می، قرار گیردها پژوهشبزي خوردن محور بسیاري از عنوان س هرویشی کلزا ب
میلر و  (مین نمایدرف مورد نیاز در رژیم غذایی را تأمص توجهی از عناصر پرمصرف و کم قابل

  ترکیبمقادیر مختلف گوگرد بر عملکرد، اثرات  بررسیپژوهشاین هدف از انجام  .)2009همکاران، 
 زمستانه در شرایط محصول پريسه رقم کلزا در ربذ ریزمغذي  و محتوي عناصراسیدهاي چرب

  .بود اراكاقلیمی سرد 
  

  ها مواد و روش
    کلزايه ارقام زمستان زراعی در مهم و برخی صفات عملکردهمنظور ارزیابی و مقایس به

)Brassica napus L.( درابتدا ،  کلزامحصول ایران و تعیین ارقام پر و خشکسازگار با مناطق سرد 
لزاي دو صفر تیپ زمستانه در  رقم ک15تعداد  1386-1387 و 1385-1386 اعیهاي زر  سالطی
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 درجه و 34 واقع در عرض جغرافیایی ات کشاورزي و منابع طبیعی اراك مرکز تحقیق تحقیقاتیهمزرع
 در  متر از سطح دریا1775 ارتفاع  شرقی وه دقیق42 درجه و 49 شمالی و طول جغرافیایی ه دقیق5

سال   دردیگري آزمایش  سپس.هاي کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند لوكه بقالب طرح پای
 و در سه ی کامل تصادفيها  ك بلوه با طرح پایفاکتوریل صورت  بههمان منطقه در 1387-1388 زراعی
 میزان و  روغن ترکیب اسیدهاي چرب مقادیر مختلف گوگرد بر عملکرد،اثرات  بررسیجهت تکرار

تیمارها شامل ارقام کلزا . شد  انجاممحصول زمستانهي پرسه رقم کلزا  بذوري درعناصر غذایی ریزمغذ
، )صفر (S1مقادیر گوگرد داراي سه سطح و ) لیکورد (V3و ) مودنا (V2، )اوکاپی( V1سطح سه داراي 

S2) 40کیلوگرم در هکتار  ( وS3) 80پشته2هر کرت شامل . بودند)  کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار  
 مقدار ها  در تمام آزمایش و متر بود6طول  متر و به  سانتی15 خط کشت به فاصله 6متري و  نتی سا60

  تریپل فسفات سوپر اوره و از منبع در هکتار فسفر خالصترتیب نیتروژن و ه ب کیلوگرم75  و150
با پس از رسیدگی . هاي متداول انجام شد اساس روشبر عملیات زراعی کلزااستفاده شد و تمامی 

 12 بر مبناي رطوبت هکتار میزان عملکرد دانه درو حذف حاشیه، محصول کلزا با دست برداشت 
هاي آسیاب   پروتئین دانه،)1974تایواري و همکاران، ( NMR1دانه به روش  و درصد روغندرصد 

رب  اسیدهاي چ گلوکوزینوالت وو) 2007غالمحسینی و همکاران،  (2 اینفراماتیکدستگاه با  کلزاشده
 و عناصر ریزمغذي به روش )1999کایوشیک و اگنیورتی،  (3کروماتوگرافی مایع با کارایی باال به روش

ام آزمون بارتلت و اطمینان از پس از انج .ندگیري شد  اندازه)2008 و همکاران، نصري (4جذب اتمی
تجزیه ي اول و ها هاي آزمایش مرکب دادهتجزیه واریانس متجانس بودن واریانس اشتباه آزمایشی، 

ها به روش   میانگینه و مقایسSAS آماري برنامه با استفاده از ي آزمایش دومها داده ه سادواریانس
LSDانجام گرفت .  
  

                                                
1- Nuclear Magnetic Resonance 
2- Inframatic 8620 Percor 
3- High Performance Liquid Chromatography 
4- Atomic Absorption 
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  نتایج و بحث
گیري شده  ال بر عملکرد و دیگر صفات اندازه اثر س نشان داد که مرکب واریانسهتجزینتایج 

 سالی به سال دیگر ناشی از  بیشترین تفاوت عملکرد ازافت کهتوان دری ین ترتیب میه اب. دار بود معنی
 تعداد  رشد،ه، طول دور ارتفاع بوتهلف کلزا از نظر ارقام مخت.باشد محیط رشد می هپذیري سالیانتغییر

 داري  تفاوت معنیروغن و  عملکرد دانه ودانهوزن هزار خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین،
 ه اثر رقم بر صفات عملکرد و اجزاي کند نشان داد)2008 (صري و همکارانن .)1جدول  (داشتند

نشان داد که ارقام لیکورد، مودنا ) 2جدول (ها   میانگین دادههمقایس .دار داشت معنیهاي  عملکرد تفاوت
از تواند ناشی   که میترین عملکرد دانه را دارا بودند  بیشترتیب در مقایسه با دیگر ارقام هو اوکاپی ب

 در .تفاوت ژنتیکی ارقام در استفاده از منابع رشد در راستاي افزایش عملکرد دانه در واحد سطح باشد
، ) گرم403/4(دانه ، وزن هزار)75/199(رجین در بوته  لیکورد از نظر تعداد خو رقم،این پژوهش
ترتیب  هب) کتار کیلوگرم در ه44/2895(و عملکرد روغن )  کیلوگرم در هکتار67/3794(عملکرد دانه 

ترتیب از فاکتورهاي  به دانهتعداد خورجین در بوته و وزن هزار .بر ارقام مودنا و اوکاپی برتري داشت
در این مطالعه رقم آناتول و ). 1992، تیلور و اسمیت( مهم افزایش عملکرد کلزا گزارش شده است

ی با توجه به وجود مکانسیم جبرانی دار نداشتند ول لیکورد از نظر تعداد خورجین در بوته تفاوت معنی
تري در هر خورجین  ، رقم لیکورد تعداد دانه بیش)1996جنسن و همکاران، (بین اجزاي عملکرد 

تري   بیشهین ترتیب عملکرد دانه اتر از آناتول بود و ب  رشد لیکورد بیشهداشت از طرفی طول دور
ها که بتوانند  ولید تعداد مناسبی از خورجینشود که ت چنین استنباط می. نسبت به آناتول تولید کرد

  عملکرد دانه ایفا کنند  تواند نقش بارزي در افزایش طور طبیعی کامل کنند، می  رشد خود را بههچرخ
باال را یابی به عملکرد  تواند دست  زراعت کلزا تنها باال بودن تعداد خورجین در بوته نیز نمیو در

  .تضمین کند
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در ترین تعداد دانه در خورجین را دارا بود اما تعداد خورجین   رقم طالیه بیشپژوهشدر این 
تر تعداد دانه در  تري نسبت به رقم لیکورد داشت که بیانگر نقش کم دانه و عملکرد کمبوته، وزن هزار

با  نتایج این پژوهش. باشد خورجین در افزایش عملکرد دانه در مقایسه با دیگر اجزاي عملکرد می
نشان  تجزیه واریانس نتایجدر آزمایش سوم، . مطابقت دارد )1992 ( تیلور و اسمیتهاي تحقیقاتی یافته
دار  معنیبسیار  تأثیر گیري شده به استثناي اسید چرب لینولنیک  اندازه صفات تمامیبر که ارقام کلزا داد

 عملکرد دانه، ترکیب برگوگرد × کنش رقم   و همچنین اثر مقادیر مختلف گوگرد و برهمداشت
ن دیگر اکه با نتایج محقق). 3جدول (بود دار  معنیبسیار مطالعه  صفات مورداسیدهاي چرب و دیگر 

 مالهی و ؛2006؛ مالهی و گیل، 2003؛ گرانت و همکاران، 2002، جان و همکاران(مطابقت داشت 
رد از نظر عملکرد دانه و روغن، لیکو رقمنشان داد که ) 4جدول (ها   میانگینهمقایس ).2007همکاران، 

 عناصر ریزمغذي آهن، روي، میزانگلوکوزینوالت کنجاله، اسیدهاي چرب استئاریک و لینولنیک و 
ترین  ترین عملکرد دانه و بیش  رقم اوکاپی کمن پژوهش در ای.مس و منگنز بر ارقام دیگر برتري داشت

 ی و کیفیکم عملکرد دهد که نتایج نشان می. بودمیزان اسیدهاي چرب پالمیتیک و اولئیک را دارا 
 در مقایسه با ارقام  کلزاهبازدرسد که ارقام پر نظر می  به همچنین.روغن کلزا روند معکوسی دارند

ین ترتیب گزینش در جهت کاهش ه ابهستند و  تري  محتوي گلوکوزینوالت بیش،محصول کم
شود که فراهمی و  عالوه چنین استنباط می ه ب.م باشدأگلوکوزینوالت ممکن است با کاهش عملکرد تو

 شکوفایی پتانسیلدر  نقش بارزي تواند  می بسته به نوع رقم،جذب عناصر ریزمغذي مورد مطالعه
  بر خالف نتایج جان و همکاراندر این پژوهش. داشته باشد  سطحدر واحد کلزا ژنتیکی عملکرد

 ولی اقام کلزا از مشاهده نشد در بین ارقام کلزا داري تفاوت معنیاز نظر اسید چرب لینولئیک  ،)2002(
با کاربرد گوگرد  ،آزمایشدر این . داري داشتند معنینظر اسید لینولنیک و سایر اسیدهاي چرب تفاوت 

  افزایشدر ارقام اوکاپی و مودنا) کیلوگرم در هکتار ( روغنم در هکتار، عملکرد دانه و کیلوگر40تا 
 کیلوگرم گوگرد در هکتار 80که عملکرد لیکورد تا میزان   در حالیدا کردروند نزولی پی و سپس یافت

تواند بیانگر تفاوت در نیاز فیزیولوژیک ارقام مختلف کلزا  این امر می. )5جدول  (روند افزایشی داشت
 مالهی . باشدتر رقم لیکورد در جذب منابع رشد در راستاي افزایش عملکرد  و یا قابلیت بیشبه گوگرد

 کیلوگرم 30هاي کلزا در سطح  مام گونه عملکرد دانه در تاند که گزارش کرده) 2007(مکاران و ه
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هاي مختلف کلزا   و پروتئین دانه در ارقام و گونه روغنمیزانگوگرد خالص در هکتار حداکثر بود و 
د مطلوب یابی به عملکر ها و ارقام کلزا جهت دست  گوگرد افزایش یافت و تمامی گونهدر اثر کاربرد

به موازات افزایش کاربرد گوگرد در خاك، میزان  .نشان دادنددانه واکنش مشابهی به گوگرد 
فیسمس  ( چون گلوکوزینوالت یک ترکیب گوگردي است،گلوکوزینوالت کنجاله نیز افزایش پیدا کرد

رب  اسیدهاي چ از نظر کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار40تیمار  عالوه هب. )2000و همکاران، 
لزا را که بخش اعظمی از روغن ک با توجه به این. داشت دیگر برتري تیمارهايبر استئاریک و اولئیک 

 با کاربرد ،رود شمار می هدهد و از فاکتورهاي مهم کیفیت روغن کلزا ب اسید چرب اولئیک تشکیل می
و کیفیت روغن کلزا توان به افزایش نسبی عملکرد دانه   کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار می40 مقدار

 در این راستا نشان داده شده است که کاربرد مقادیر مناسب گوکرد، کارایی مصرف منابع .دست یافت
در این ). 2002کرامر و همکاران، (دهد   افزایش عملکرد، تغییر میجهتوسیله گیاه زراعی را در  هب

 در و) 2002جال و همکاران، فال (تري بر روي سنتز اسید اولئیک داشت  بیشتأثیر گوگرد پژوهش
چون فراهمی گوگرد در زمان پر  حداکثر بود،  کیلوگرم گوگرد در هکتار میزان اسید اولئیک40تیمار 

جان و همکاران،  (کند  جلوگیري می و کاهش آنشدن دانه از تبدیل اسید اولئیک به اسید اروسیک
  اولئیک و چربم در هکتار مقدار اسیدهاي کیلوگر80 با افزایش کاربرد گوگرد تا حال، با این. )2002

 در این راستا، ترکیب اسیدهاي چرب در ارقام مختلف . پیدا کرد افزایش لینولنیکلی و کاهشلینولئیک
همانند ). 1997ولدونگ و همکاران، (کلزا بسته به نوع شرایط محیطی، متفاوت گزارش شده است 

 گوگرد بر ترکیب اسیدهاي تأثیرن، در این آزمایش نیز روند متفاوتی از ا دیگر محققی تحقیقاتهاي یافته
 عناصر میزان .)2001 دانیل و همکاران، ؛2000گوارت و لمی،  (چرب روغن کلزا مشاهده گردید

 80 کیلوگرم گوگرد در هکتار افزایش یافت ولی در تیمار 40  تا سطحبذرریزمغذي مس و روي در 
، محتوي عناصر ریزمغذي مس و روي روند کاهشی و میزان آهن و منگنز کیلوگرم گوگرد در هکتار

 80گوگرد تا  در اثر افزایش کاربرد بذرافزایش میزان آهن و منگنز .  روند افزایشی نشان دادبذر
 توسط ها در خاك تر آن تواند ناشی از کاهش اسیدیته و فراهمی و جذب بیش کیلوگرم در هکتار می

بر تمامی صفات مورد داري   معنیتأثیرگوگرد نیز × مختلف گوگرد و اثر متقابل رقم مقادیر  . باشدگیاه
هماهنگی دارد ) 2007 (و مالهی و همکاران) 2002 (هاي جان و همکاران  داشت که با یافتهمطالعه
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 مس در میزانترین میزان اسید اولئیک و  رقم مودنا بیش×  کیلوگرم گوگرد 40اثر متقابل ). 5جدول (
 آهن میزانرقم لیکورد باالترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و ×  کیلوگرم گوگرد 80 و اثر متقابل ربذ

ترین میزان اسید چرب لینولئیک را نشان داد  رقم اوکاپی بیش×   گوگردتیمار شاهد و اثر متقابل بذردر 
×  کیلوگرم گوگرد 40ل کلزا به اثر متقاببذرمع منگنز و روي در ترین تج که بیش حال آن). 5جدول (

 در مغذي، افزایش جذب و تجمع عناصر ریزاین بسته به نوع رقمبنابر. رقم لیکورد اختصاص داشت
تواند مقادیر  می و )2009یانگ و همکاران، (شود  یت و کیفیت عملکرد کلزا می سبب افزایش کمبذر
میلر و همکاران، (مین نماید  را تأمغذي مورد نیاز در رژیم غذایی انسانریزتوجهی از عناصر  قابل

داري از نظر محتوي عناصر  اند که تفاوت معنی ردهن، گزارش کاکه برخی محقق  در حالی).2009
 نصري و ؛2009میلر و همکاران، (ریزمغذي آهن، روي و مس، در بین ارقام کلزا وجود نداشت 

ک چرب اولئیک و لینولئیهمبستگی منفی بین عملکرد دانه با اسیدهاي همچنین ). 2008همکاران، 
در این آزمایش . باشد می کلزا ی و کیفی کم عملکرد معکوس بینهوجود داشت که بیانگر وجود رابط

). 6جدول  ( داشت لینولنیک استئاریک وهاي چربدی اسدار با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی
باال بودن عملکرد ویژه  به.  دارند مهمی در عملکرد دانه کلزارسد که فاکتورهاي مزبور نقش نظر می هب

 چون این اسید چرب لینولنیک باشد، ممکن است ناشی از باال بودن درصد اسید  در رقم لیکورددانه
 گرده ضرورت دارد ه دانه و براي توسع)1989هاگلی و همکاران، (کند  ی در فتوسنتز ایفا مینقش مهم

 همبستگی  و پالمیتیکچرب لینولئیک، لینولنیک اسیدهاي بااولئیک اسید  .)1996کن و بروس،  مک(
و کلزا ) 2002فالجال و همکاران، (در آفتابگردان  در این راستا نتایج مشابهی . داشتدار  و معنیمنفی

 گزینش براي افزایش این بنابرگزارش شده است) 2006ول، عبدل و فیاض؛ 2002مولر و شیرهولت، (
 ، نتایج نشان داد که کاربرد گوگردکلیطور هب. شود بور میک سبب کاهش اسیدهاي چرب مزاسید اولئی

ت عملکرد کلزا یدهد و در افزایش کمیت و کیف  جذب عناصر ریزمغذي را افزایش میفراهمی و
در راستاي افزایش عملکرد در گذار است و رقم لیکورد قابلیت باالیی در جذب عناصر ریزمغذي تأثیر
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Abstract1 

First of all, in order to determine the high yielding rapeseed varieties, two field 
experiments were performed in 2006-2008 cropping seasons in Agricultural and 
Natural Resources Research Center of Markazi Province, Arak (34º 5  ́N; 49º 42  ́E, 
and 1775 m above sea level), Iran. In this research, 15 winter rapeseed varieties were 
compared in a randomized complete block design with three replications. Means 
comparison showed that Licord, Modena and Okapi had the greatest seed yield, 
resptctively. In second phase, in order to assesment of the effects of different sulphur 
(S) rates on seed yield, fatty acids composition and seed micro nutrient content in 
three high yielding winter rapeseed varieties, the other experiment carried out during 
2008-2009 cropping seasons at the same site. Experimental design was a factorial 
arrangement based on randomized complete block with three replications. Three 
rapeseed varieties (V1=Okapi, V2=Modena and V3=Licord) and three rates of sulphur 
(S1=0, S2=40 and S3=80 kg S/ha) comprised the experimental factors. The 
interactions between sulphur×varieties were significant for seed yield, fatty acids and 
other measured traits. The interactions between 40 kg/ha Sulphur×Modena had the 
highest ratio of oleic acid, seed Cu content. The interaction effect between 80 kg/ha 
sulphur×Licord showed the highest seed and oil yield and seed Fe content. In this 
research, there was inverse relastionship beween quantitative and qualitative yield. 
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