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چكيده
آزمايش حاضر بهمنظور ارزيابی عملکرد و صفات كيفی دانه و روغن در برخی ارقام زمسنتانة كلنزا ) (Brassica napus L.تحنت تنأثير
كودهای كممصرف در سال زراعی  ٩١-١٣٩0به صورت كرتهای خردشده با طرح پاية بلوكهای كامل تصادفی با سه تکنرار در اراك
اجرا شد .تيمارها شامل بدون مصرف كود ،آهن ،روی ،منگنز ،آهن  +روی ،آهن  +منگنز ،روی  +منگنز ،آهن  +روی  +منگنز و ارقنام
كلزا شامل ‘زرفام’‘ ،اوكاپی’‘ ،مودنا’ و ‘ليکورد’ بهترتيب فاكتور اصلی و فرعی بنود .نتنايج نشنان داد كنه رقنم ‘اوكناپی’ تحنت تنأثير
تيمارهای بدون مصرف كود ( 4١٩4كيلوگرم در هکتار) و تيمار روی  +منگنز ( 40١١كيلوگرم در هکتار) بهترتينب ،بيشنترين عملکنرد
دانه را توليد كرد .در اين پژوهش ،رقم ‘ليکورد’ در تيمارهای شاهد و آهن  +منگنز بيشنترين مينزان روی داننه را نشنان داد .بيشنترين
ميزان مس دانه در رقم ‘مودنا’ و تيمار كودی آهن  +روی بهدست آمد .بيشترين ميزان آهن دانه در رقم ‘مودنا’و تيمارهای كنودی آهنن
و آهن  +روی مشاهده شد .همچنين ،بيشترين ميزان منگنز دانه در رقم ‘مودنا’ و تيمار كودی روی  +منگنز بهدست آمد .بهطنور كلنی،
تيمار كودی روی  +منگنز ،عملکرد دانه و اسيد چرب اولئيک را در رقم ‘اوكاپی’ افزايش داد .بدينترتيب ،اين تيمارهنا در منطقنة اراك
و شرايط اقليمی مشابه توصيه میشود.
كلیدواژهها :اسيدهای چرب ،عملکرد ،عناصر كممصرف ،كلزا ،كيفيت دانه.

* نويسنده مسئول

Email: mmostafavirad@gmail.com

معرفت مصطفویراد و همکاران

ساختمان بسياری از آنزيمها مشاركت دارند [ .]22در سنتز،

 .1مقدمه
دانههای روغنی بعد از غالت ،دومين منبع انرژی موردنياز

كربوهيدرات بهويژه در شرايط بروز تنش خشکی در

جوامع بشری محسوب میشود [ .]١٩كلزا 1با بيش از 40

گياهان نقش مهمی ايفا میكند [ ]٣5و مقاومت گياهان به

درصد روغن و  44-٣6درصد پروتئين كنجاله از معدود

تنشهای محيطی را افزايش میدهد [ .]4تحقيقات نشان

گياهان روغنی است كه قابليت كشت در شرايط اقليمی

داد كه كاربرد روی توانايی جوانهزنی ،رويش و استقرار

مختلف را داراست [ .]4١در مقياس جهانی ،سطح

گياه زراعی گندم را افزايش داد [ .]2٣همچنين ،گزارش

زيركشت كلزا تا سال  20١0به بيش از  ٣0/٣١ميليون

شده است كه مصرف توأم روی و منگنز [ ]22و كاربرد

هکتار افزايش يافته و از نظر توليد ،پس از سويا مقام دوم

آهن به همراه روی [ ]١4عملکرد دانة آفتابگردان را افزايش

را داراست [ .]27كلزا به دليل مصارف انسانی ،صنعتی و

داد .منگنز نيز رشد گياه ،توليد شاخههای فرعی ،گلدهی

كاربرد آن در تغذية دام گياهی كامالً صنعتی محسوب

گياه ،عملکرد دانه و سنتز روغن [ ]5و ميزان اسيدهای

میشود [ .]20همچنين ،وجود سطوح قابلتوجهی از

چرب [ ]24را افزايش میدهد.

عناصر كممصرف در برگهای كلزا ،اهميت اين گياه را

بدينترتيب ،مديريت عناصر غذايی و كاربرد

بهعنوان سبزی خوراكی دوچندان كرده است [ .]٣8محتوای

كممصرفها گام مؤثری در جهت رشد بهينة گياه و افزايش

عناصر غذايی دانه [ ،]28ميزان روغن و پروتئين دانه []40

عملکرد و پايداری توليد [ ]28 ،١0و تأمين عناصر

و تركيب اسيدهای چرب روغن كلزا [ ]٣0فاكتورهای

كممصرف [ ]١6مورد نياز گياه زراعی و جامعة بشری

مهمی در تعيين كيفيت دانه و روغن كلزا گزارش شدهاند.

است .كاربرد عناصر كممصرف به دو صورت محلولپاشی

در ايران با مصرف سرانة  ١7كيلوگرم روغن ،ساالنه بيش

و مصرف خاكی انجام میشود ،ولی شيوة محلولپاشی

از  ١ميليون تن روغن الزم است .حدود  ٩درصد روغن

برگها در دو مرحلة ساقه رفتن و قبل از گلدهی گياهان

مورد نياز كشور در داخل توليد و مابقی از طريق واردات

زراعی بيشتر مورد توجه محققان است [.]2٣ ،2١

تأمين میشود [ .]١بدينترتيب ،ضرورت توسعة كشت كلزا

هدف از انجام پژوهش حاضر ،ارتقای عملکرد كمّی و

بر كسی پوشيده نيست ،ولی به دليل محدوديت توسعة

كيفی دانه و روغن كلزا با استفاده از كودهای كممصرف در

سطح زيركشت الزم است به زراعتهای فشرده و ارقام

مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی اراك بود.

پرمحصول نيز توجه بيشتری شود [.]٣4
حدود  ١5ميليون هکتار از اراضی زراعی ايران [ ]١0و

 .2مواد و روشها
بهمنظور ارزيابی عملکرد و صفات كيفی دانه و روغن در

مواجهاند [ .]42كمبود عناصر روی و آهن يکی از

برخی ارقام زمستانة كلزا تحت تأثير كودهای كممصرف،

شايعترين كمبودهای عناصر كممصرف در دنيا و ايران

آزمايشی در سال زراعی  ٩١-١٣٩0در مزرعة مركز

گزارش شده است [ .]22 ،١٣از طرف ديگر ،نقش مثبت

تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی استان مركزی (اراك)

كودهای كممصرف بر افزايش عملکرد دانه در آفتابگردان،

واقع در عرض جغرافيايی  ٣4° 5شمالی و طول جغرافيايی

كلزا و گلرنگ را محققان متعددی گزارش كرده است [،4

 4٩° 42شرقی و ارتفاع  ١775متر از سطح دريا به صورت

 .]١5 ،١4يونهای فلزی نظير آهن ،روی و منگنز در

كرتهای خرد شده با طرح پاية بلوكهای كامل تصادفی و

 60درصد زمينهای زراعی جهان با كمبود مواد غذايی

در سه تکرار انجام شد.
1 . Brassica napus L.
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جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
سال

عمق خاك
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بافت خاك
رسی

كودهای كممصرف شامل بدون مصرف كود ( ،)F1آهن

كيلوگرم نيتروژن خالص از منبع اوره  46درصد و 75

( ،)F2روی ( ،)F3منگنز ( ،)F4آهن  +روی ( ،)F5آهن  +منگنز

كيلوگرم فسفر خالص در هکتار از منبع سوپرفسفات تريپل

( ،)F6روی  +منگنز ( ،)F7آهن  +روی  +منگنز ( )F8و ارقام

استفاده شد و تمامی كود فسفاته و يکسوم كود اوره ،قبل

كلزا شامل ‘زرفام’‘ ،(V1) 1اوكاپی’‘ ،(V2) 2مودنا’ (V3) 3و

از كاشت و يکسوم كود اوره در مرحلة ساقهدهی و

‘ليکورد’ (V4) 4بهترتيب فاكتور اصلی و فرعی بودند .كودهای

یکسوم باقیمانده در مرحلة شروع غنچهدهی بهصورت

كممصرف به صورت محلولپاشی در دو مرحلة آغاز

سرك استفاده و تمامی عمليات كاشت و مواظبتهای

ساقهدهی و ظهور غنچههای گل با دز سه در هزار بهترتيب از

زراعی مطابق دستورالعمل كاشت كلزا انجام شد [.]٩

منابع كالت آهن  6درصد 5توليد شركت بيورت 6كالت روی

محصول نهايی ،مصادف با تشکيل الية سياه و قهوهای

 ١4درصد 7و كالت منگنز  ١٣درصد 8از توليدات شركت

روی دانه (تغيير رنگ دانههای كلزا به سياه يا قهوهای) ،با

ليبرل 9انگليس استفاده شد .كشت بهصورت جوی و پشتهای

حذف حاشيه در سطحی معادل  4/8مترمربع از هر كرت

و آبياری بهروش سيفونی صورت گرفت .در هر كرت

بهصورت دستی برداشت ،سپس خرمنكوبی انجام و

چهار خط با فاصلة  ٣0سانتیمتر كشت شد .قبل از اجرای

عملکرد دانه (كيلوگرم در هکتار) محاسبه شد .درصد روغن
10

 ]47[ NMRو اسيدهای چرب بهروش

طرح ،از عمق  ٣0سانتیمتری خاك مزرعة مورد نظر برای

دانه به روش

تعيين ويژگیهای فيزيکی و شيميايی آن نمونهبرداری شد

كروماتوگرافی مايع با كارايی باال

(جدول  .)١براساس نتايج آزمون خاك ،مقدار ١50

كممصرف بهروش جذب اتمی ]2[ 12اندازهگيری شد .تجزية

11

[ ]45 ،٣7و عناصر

واريانس دادهها با استفاده از برنامة آماری  SASو مقايسة
1. Zarfam
2. Okapi
3. Modena
4. Licord
5. EDDHA
6. Biovert, S.A .
7. Zn EDTA
8. Mn EDTA
9. Librel

ميانگينها بهروش  LSDانجام گرفت.

10. Nuclear Magnetic Resonance
)11. High Performance Liquid Chromatography (HPLC
12. Atomic Absorption
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 .3نتایج و بحث

يکی از داليل احتمالی اين امر تفاوت ارقام در سرعت

 .1. 3عملكرد دانه

انتقال يونهای آهن و روی از طريق آوندهای آبکشی

نتايج تجزية واريانس دادهها نشان داد كه اثر تيمارهای

كلزاست ،چون سرعت انتقال يونهای آهن حدود 50

كودی ،ارقام مختلف كلزا و برهمكنش تيمارهای كود و رقم

درصد كمتر از عنصر روی گزارش شده است [ .]2٩بهنظر

بر عملکرد دانه در سطح احتمال  ١درصد معنادار بود

میرسد سرعت انتقال يونهای آهن بهوسيلة عناصر

(جدول  .)2در آزمايش حاضر ،رقم ‘اوكاپی’ در تيمارهای

كممصرف منگنز و روی كاهش میيابد ،در حالی كه ممکن

كودی شاهد و روی  +منگنز و رقم ‘ليکورد’ در تيمار كودی

است در اثر كاربرد منگنز سرعت انتقال عنصر روی از

منگنز بيشترين عملکرد دانه را داشت ،ولی تفاوت معناداری

طريق آوندهای آبکشی افزايش يابد و با شركت در

نداشت .كاهش عملکرد دانة رقم ‘زرفام’ در اغلب تيمارهای

فرايندهای توليد سبب ارتقای عملکرد محصول شود .با اين

كودی بيشتر از بقية ارقام مورد مطالعه بود .در اين راستا،

توصيف ،نتايج ديگر تحقيقات نشان داد كه مصرف عناصر

تحقيقات نشان داد عملکرد دانه و فرايندهای تشکيل آن به

روی و آهن سبب افزايش عملکرد دانة كلزا شد [.]2١

ژنتيک ،محيط ،عوامل زراعی و تداخل بين آنها بستگی دارد
[ .]4٣همچنين ،عملکرد دانه صفت پيچيدهای است كه تحت

 .2. 3عملكرد روغن

تأثير عوامل محيطی و رقم قرارمیگيرد [ .]٣٣ارقام مختلف

براساس نتايج تجزية واريانس ميانگين دادهها ،اثر كود ،رقم

كلزا از نظر قابليت توليد محصول متفاوت [ ]٣٩ ،25و اثر

و اثر متقابل كود و رقم بر عملکرد روغن دانه در سطح

عناصر كممصرف بر عملکرد دانة گلرنگ [ ]١١مثبت و

احتمال  ١درصد معنادار بود (جدول  .)2تفاوت ارقام كلزا

معنادار گزارش شده است .همچنين ،نتايج نشان داد كه

از نظر عملکرد روغن دانه را ديگر محققان نيز گزارش

كاربرد عنصر منگنز به تنهايی سبب ارتقای عملکرد دانة كلزا

كردهاند [ .]8 ،7در اين آزمايش ،اثر متقابل كود و رقم نشان

در رقم ‘ليکورد’ شد (جدول  .)٣در آزمايش مشابهی ،اثر

داد كه بيشترين عملکرد روغن در هکتار مربوط به رقم

منگنز بر عملکرد دانة گلرنگ [ ]6و سويا [ ]١8مثبت

‘اوكاپی’ در تيمار شاهد و تيمار كودی آهن  +روی بود و

گزارش شده است زيرا منگنز سرعت رشد نسبی و عملکرد

تفاوت معناداری با عملکرد روغن ‘ليکورد’ در تيمار

گياهان زراعی را افزايش میدهد [ .]44برخی ديگر نشان

كودی منگنز ،رقم ‘اوكاپی’ در تيمار كودی آهن  +روی و

دادند كه استفاده از عناصر روی ،آهن و منگنز سبب افزايش

ارقام ‘مودنا’ و ‘ليکورد’ در تيمار كودی آهن  +روی +

عملکرد دانه در لوبيا شد [.]46

منگنز نداشت (جدول  .)٣بدينترتيب ،نتايج نشان داد كه

در اين آزمايش ،كاربرد توأم عناصر آهن و منگنز منجر

واكنش ارقام مختلف كلزا به كودهای كممصرف در جهت

به كاهش عملکرد دانه شد ،ولی مصرف توأم عناصر روی

افزايش عملکرد روغن در هکتار متفاوت بود .در اين

و منگنز سبب افزايش عملکرد دانه در رقم ‘اوكاپی’ شد

آزمايش ،علیرغم مشابه بودن درصد روغن دانه در ارقام

(جدول  .)٣بدينترتيب ،بهنظر میرسد كه همافزايی دو

مختلف كلزای مورد مطالعه ،رقم پرمحصول ‘اوكاپی’

عنصر روی و منگنز در جهت افزايش عملکرد دانة كلزا

بيشترين عملکرد روغن در واحد سطح را نشان داد .بهنظر

بيش از عناصر آهن و منگنز است .به عالوه ،كاربرد توأم

میرسد كه عملکرد روغن كلزا در واحد سطح بيشتر تابع

روی و آهن نتوانست توليد دانه در كلزا را افزايش دهد.

عملکرد دانه است و افزايش عملکرد دانه سبب ارتقای

دوره   16شماره   3پاییز 1393
630

تأثیر عناصر كممصرف بر عملکرد ،صفات كیفی و روغن دانة ارقام زمستانة كلزا

عملکرد روغن در هکتار میشود كه با ديگر تحقيقات

تيمار كودی روی  +منگنز بهدست آمد ،ولی در اغلب

مطابقت داشت [.]8 ،٣

تيمارهای كودی با ميزان اسيد چرب اولئيک ارقام ‘زرفام’
و ‘ليکورد’ تفاوت معنادار نشان نداد (جدول .)٣
نتايج نشان داد كه واكنش برخی ارقام كلزا نظير

 .3. 3درصد روغن دانه و اسيدهای چرب روغن
در اين پژوهش ،اثر تيمارهای كودی بر درصد روغن دانه و

‘اوكاپی’ در راستای افزايش سنتز و تجمع اسيد چرب

اسيد چرب پالمتيک در سطح احتمال  5درصد و بر اسيد

اولئيک ممکن است بيش از ارقام ديگر باشد .بنابراين ،با

چرب اولئيک در سطح احتمال  ١درصد معنادار بود.

كاربرد كودهای كممصرف بسته به نوع رقم میتوان به

همچنين ،بين ارقام مختلف كلزا از نظر اسيدهای چرب

موازات افزايش عملکرد دانة كلزا ،كيفيت روغن را نيز از

اولئيک و لينولنيک تفاوت معنادار در سطح احتمال ١

طريق ارتقای ميزان اسيد اولئيک افزايش داد .چون ،اسيد

درصد مشاهده شد (جدول  .)2برخالف نتايج بهدست آمده

اولئيک بيشترين ميزان اسيدهای چرب روغن كلزا را

از تحقيق حاضر ،نتايج برخی تحقيقات نشان داد كه درصد

تشکيل میدهد و نقش بارزی در افزايش كيفيت روغن

روغن دانه در ارقام مختلف كلزا متفاوت بود [.]8 ،7

كلزا دارد [ ]١7احتماالً در آينده بتوان عملکرد كمّی و كيفی

همچنين ،ديگر تحقيقات تركيب اسيدهای چرب روغن

محصول كلزا را از طريق كاربرد برخی كودهای كممصرف

كلزا را بسته به نوع رقم و شرايط محيطی متفاوت نشان داد

بهموازات هم ارتقا داد .بيشترين ميزان اسيد چرب لينولئيک

[ .]48 ،٣2 ،7 ،٣بهعالوه ،برهمكنش كود و رقم بر درصد

در رقم ‘مودنا’ تحت شرايط عدم مصرف كودهای

روغن دانه و اسيدهای چرب پالمتيک و لينولئيک در سطح

كممصرف حاصل شد و تفاوت معناداری با ميزان اسيد

احتمال  5درصد و بر اسيدهای چرب اولئيک و لينولنيک

چرب لينولئيک ارقام ديگر كلزا در بيشتر تيمارهای كودی

در سطح احتمال  ١درصد معنادار بود (جدول  .)2در اين

نداشت (جدول .)٣

تحقيق ،رقم پرمحصول ‘اوكاپی’ بيشترين درصد روغن دانه

در اين تحقيق ،ميزان اسيد چرب لينولئيک در ارقام

را در تيمار كودی آهن دارا بود ،ولی تفاوت معناداری با

كلزای ‘زرفام’‘ ،اوكاپی’ و ‘ليکورد’ در شرايط عدم مصرف

درصد روغن دانة ارقام ‘زرفام’ و ‘مودنا’ در برخی

كودهای كممصرف نسبت به رقم ‘مودنا’ كاهش نشان داد،

تيمارهای كودی نداشت (جدول .)٣

ولی كاربرد كودهای كممصرف توانست در اين ارقام ميزان

ميزان روغن دانه صفتی ارثی با وراثتپذيری باالست و

اسيد چرب لينولئيک روغن را ارتقا دهد .علیرغم اينکه

تا حدودی نيز تحت تأثير شرايط محيطی قرارمیگيرد [،٩

اسيد چرب لينولئيک در ارتقای كيفيت روغن كلزا در

 .]26چنين استنباط میشود كه با ارتقای درصد روغن دانه

مقايسه با اسيد چرب اولئيک سهم كمتری دارد ،با استفاده

در ارقام پرمحصول كلزا میتوان در آينده بهموازات افزايش

از كودهای كممصرف در برخی ارقام كلزا میتوان از طريق

كميت عملکرد ،كيفيت محصول را نيز ارتقا داد .بيشترين

بهبود ميزان اسيد چرب لينولئيک روغن كلزا ،كيفيت

ميزان اسيد چرب پالمتيک در رقم ‘اوكاپی’ و تيمار كودی

محصول را افزايش داد .در اين مطالعه ،رقم ‘اوكاپی’

شاهد حاصل شد و تفاوت معناداری با ميزان اسيد چرب

بيشترين ميزان اسيد چرب لينولنيک را در تيمارهای شاهد

پالمتيک ديگر ارقام كلزا و در اغلب تيمارهای كودی نشان

و منگنز نشان داد .همچنين ،نتايج نشان داد كه كاربرد

نداد .همچنين ،نتايج مقايسة ميانگين دادهها نشان داد كه

كودهای كممصرف در ديگر ارقام كلزای مورد بررسی ،ميزان

بيشترين اسيد چرب اولئيک در رقم ‘اوكاپی’ و تحت تأثير

اسيد چرب لينولنيک روغن را افزايش داد (جدول .)٣
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براساس نتايج بهدست آمده از تحقيق حاضر ،اسيد

دانه ناشی از اختالفات ژنتيکی آنهاست .بنابراين ،بسته به

چرب لينولنيک را میتوان از شاخصهای مهم افزايش

نوع رقم ،افزايش جذب و تجمع عناصر كممصرف دانه

عملکرد دانه در ارقام پرمحصول كلزا نظير ‘اوكاپی’

سبب افزايش كيفيت عملکرد كلزا میشود [.]4٩

برشمرد ،زيرا اسيد لينولنيک برای افزايش فعاليت فتوسنتزی

بهعالوه ،رقم ‘مودنا’ در تيمارهای كودی شاهد ،روی و

گياه [ ]٣١و توسعة دانة گردة كلزا [ ]٣6مهم و ضروری

روی  +منگنز و رقم ‘زرفام’ در تيمار كودی آهن  +روی

گزارش شده است.

بيشترين ميزان مس دانه را نشان داد ،ولی تفاوت معناداری
نداشت (جدول  .)٣واكنش ارقام كلزا به كودهای

 .4. 3غلظت عناصر کممصرف دانه

كممصرف از نظر جذب و تجمع مس در دانة كلزا متفاوت

در اين آزمايش ،اثر كود بر محتوای عنصر روی دانه در

بود .براساس نتايج تحقيق حاضر ،در مناطقی كه خاكهای

سطح احتمال  5درصد و بر غلظت عناصر آهن و منگنز

زراعی با كمبود مس مواجهاند يا امکان استفاده از كودهای

دانه در سطح احتمال  ١درصد معنادار بود .اثر رقم بر ميزان

حاوی عنصر مس وجود ندارد ،كشت رقم ‘مودنا’ توصيه

عناصر مس و آهن دانه بهترتيب در سطح احتمال  ١و 5

میشود .نتايج مقايسة ميانگين دادهها نشان داد كه رقم

درصد معنادار نشان داد .همچنين ،برهمكنش تيمارهای

‘مودنا’ بيشترين ميزان آهن دانه را در تيمار كودی روی +

كودی و رقم از نظر محتوای عناصر كممصرف روی ،مس،

منگنز داشت (جدول .)٣

آهن و منگنز دانه ،تفاوت معنادار در سطح احتمال  ١درصد

تيمارهای كودی بسته به نوع رقم ،ميزان عناصر

نشان داد (جدول  .)2محققان بسته به نوع رقم ،ميزان

كممصرف دانة كلزا را تحت تأثير قرار داد كه اين امر ناشی

تجمع عناصر كممصرف در دانة كلزا را متفاوت گزارش

از واكنش متفاوت ارقام كلزا به عناصر غذايی مختلف

كردهاند [ .]4٩ ،٣حال آنکه برخی محققان ديگر تفاوت

است .بهعالوه ،در شرايط عدم كاربرد كود ،ميزان آهن دانه

معناداری بين ارقام مختلف كلزا از نظر محتوای عنصر روی

در رقم ‘اوكاپی’ بيش از ارقام ديگر بود ،ولی تفاوتی با

در دانه مشاهده نکردند [ .]٣٩ ،٣8مقايسة ميانگين دادهها

ارقام ‘زرفام’ و ‘مودنا’ نداشت .بهنظر میرسد كه در شرايط

نشان داد كه رقم ‘ليکورد’ در تيمار كودی آهن  +منگنز

كمبود آهن كارايی رقم ‘اوكاپی’ برای جذب و تجمع آهن

بيشترين ميزان روی دانه را داشت (جدول  .)٣در تيمار

در دانه بيش از ارقام ديگر باشد .در اين پژوهش ،ارقام

شاهد نيز رقم ‘ليکورد’ در مقايسه با ارقام كلزای مورد

‘مودنا’‘ ،ليکورد’ و ‘زرفام’ در تيمارهای كودی آهن +

بررسی بيشترين ميزان روی دانه را داشت .در آزمايش

روی و روی  +منگنز و رقم ‘اوكاپی’ در تيمار كودی شاهد

مشابهی ،بيشترين ميزان غلظت عناصر غذايی كممصرف در

بيشترين ميزان منگنز دانه را دارا بود كه نشاندهندة باال

رقم ‘ليکورد’ گزارش شده است [.]١2

بودن كارايی رقم ‘اوكاپی’ در جذب منگنز در مقايسه با

در اين تحقيق ،استفاده از كود حاوی عنصر روی

ارقام ديگر است (جدول  .)٣بدينترتيب ،ارقام مختلف

نتوانست ميزان روی دانه را در رقم ‘اوكاپی’ نسبت به رقم

كلزا قابليتهای متفاوتی در جذب و تجمع عناصر غذايی

‘ليکورد’ افزايش دهد .بدينترتيب ،بهنظر میرسد كه

كممصرف در دانه دارد [ ]4٩و مقادير قابل توجهی از

كارايی ارقام در جذب و تجمع عنصر روی در دانة كلزا

عناصر كممصرف مورد نياز در رژيم غذايی انسان را تأمين

متفاوت است و بخشی از تفاوت ارقام كلزا در ميزان روی

میكند.
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 .4نتيجهگيری

 .5بايبوردی ا و ملکوتی م ج ( )١٣82اثرات سطوح ازت

بهطور كلی ،عملکرد دانه و صفات كيفی روغن و دانة كلزا

و منگنز بر عملکرد و كيفيت دو رقم كلزای پاييزه در

واكنشهای متفاوتی به كودهای كممصرف نشان داد.

شهرستان اهر ،آذربايجان شرقی .علوم آب و خاك:١ .

همافزايی دو عنصر روی و منگنز در جهت افزايش عملکرد

.7 -٣

دانه و بهبود اسيد چرب غيراشباع اولئيک در روغن كلزا

 .6حسنلويی ف ،يارنيا م ،رحيمزاده ف و حسينزاده

مثبت و بيش از تيمارهای ديگر بود .بدينترتيب ،با استفاده

مقبلی ع ح ( )١٣87اثر كاربرد عناصر كممصرف در

از عنصر كممصرف منگنز و كاربرد توأم روی و منگنز و

مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد

كشت رقم ‘اوكاپی’ در اراك و شرايط اقليمی مشابه

گلرنگ .علوم كشاورزی.25-2٣ :4 .

میتوان كميت و كيفيت دانه و روغن كلزا را بهبود بخشد.
بهعالوه ،محصول كلزا بسته به نوع رقم و قابليت متفاوت

 .7خاتميان اسکويی ف ( )١٣8٩مقايسه  ١6رقم كلزا از

ارقام در جذب و ذخيرة عناصر كممصرف در دانه نقش

نظر كمی و كيفی در منطقه اراك .دانشگاه تربيت

بسزايی در تأمين عناصر غذايی مورد نياز رژيم غذايی

مدرس تهران ،پاياننامه كارشناسی ارشد ٩0 ،ص.

جامعة بشری ايفا میكند.

 .8عابديان ح ر ( )١٣8٩بررسی تأثير منابع مختلف
نيتروژن بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن

منابع

پنج رقم كلزای زمستانه در منطقه اراك .دانشگاه آزاد

 .١آزاد مرزآبادی م ( )١٣٩١ارزيابی عملکرد كمی و

اسالمی بروجرد ،پايان نامه كارشناسی ارشد ١٣8 ،ص.

كيفی ،اسيدهای چرب ،عناصر كممصرف و جوانهزنی
بذر ارقام پيشرفته كلزا ( )Brassica napus L.در اراك.

 .٩عزيزی م ،سلطانی ا و خاوری خراسانی س ()١٣85

دانشگاه آزاد اسالمی آشتيان .پاياننامة كارشناسی

كلزا ،فيزيولوژی ،زراعت ،بهنژادی و تکنولوژی زيستی

ارشد ٩6 .ص.

(ترجمه) .انتشارات جهاددانشگاهی مشهد ،چاپ سوم،
 2٣2ص.

 .2احمدوند م ر و نجفپور ذ ( )١٣86محاسبه و تحليل
شاخصهای فيزيکی مزيت نسبی توليد دانههای

 .١0عالئیيزدی ف و برزگر فيروزآبادی غ ()١٣8٣

روغنی در ايران در سال  .١٣84مجموعه مقالههای

مديريت تغذيه گياه در خاكهای آهکی .چاپ اول،

دومين سمينار علمی كاربردی دانههای روغنی و

نشر آموزش كشاورزی 5١ ،ص.

روغنهای نباتی ايران ،تهران .صص.508-500 .

 .١١قديری ع ،جليلی ف ،نصرالهزاده ا ،فرشيدفر ر و نيکنام

 .٣احيايی ع م و بهبهانیزاده ع ا ( )١٣72شرح روشهای

م ( )١٣٩١اثرات محلولپاشی عناصر كممصرف و اوره

تجزيه خاك .جلد اول ،نشرية شمارة  ،8٩٣مؤسسة

روی برخی خصوصيات گلرنگ .خالصه مقاالت

تحقيقات خاك و آب ،تهران ،ايران.

دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران.

 .4بايبوردی ا ( )١٣82اثر آهن ،منگنز ،روی و مس بر

دانشگاه آزاد اسالمی كرج.

كيفيت و كميت گندم تحت تنش شوری .علوم خاك

 .١2مصطفویراد م ( )١٣8٩ارزيابی اثرات مديريت تغذيه

و آب.١40-١50 :١7 .
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