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 چكيده

 تنأثير  تحنت  (.Brassica napus L) كلنزا  ةزمسنتان  ارقام برخی در روغن و دانه كيفی صفات و عملکرد ارزيابی منظور به حاضر آزمايش

 اراك در تکنرار  سه با تصادفی كامل های بلوك ةپاي طرح با خردشده های كرت صورت به ٩١-١٣٩0 زراعی سال در مصرف كم كودهای

 ارقنام  و منگنز + روی + آهن منگنز، + روی منگنز، + آهن روی، + آهن منگنز، روی، آهن، كود، مصرف بدون شامل تيمارها شد. رااج

 تنأثير  تحنت  ’اوكناپی ‘ رقنم  كنه  داد نشنان  نتنايج  بنود.  فرعی و اصلی فاكتور ترتيب به ’ليکورد‘ و ’مودنا‘ ،’اوكاپی‘ ،’زرفام‘ شامل كلزا

 عملکنرد  بيشنترين  ترتينب،  به هکتار( در كيلوگرم 40١١) منگنز + روی تيمار و هکتار( در كيلوگرم 4١٩4) كود مصرف بدون تيمارهای

 بيشنترين  داد. نشنان  را داننه  روی مينزان  بيشنترين  منگنز + آهن و شاهد تيمارهای در ’ليکورد‘ رقم پژوهش، اين در .كرد توليد را دانه

 آهنن  كنودی  تيمارهای و’مودنا‘ رقم در دانه آهن زانيم بيشترين آمد. دست به روی + آهن ودیك تيمار و ’مودنا‘ رقم در دانه مس ميزان

 كلنی،  طنور  به آمد. دست به منگنز + روی كودی تيمار و ’مودنا‘ رقم در دانه منگنز ميزان بيشترين همچنين، شد. مشاهده روی + آهن و

 اراك ةمنطقن  در تيمارهنا  اين ترتيب، بدين داد. افزايش ’اوكاپی‘ رقم در را اولئيک چرب اسيد و دانه عملکرد منگنز، + روی كودی تيمار

 .شود می توصيه مشابه اقليمی شرايط و

 دانه. كيفيت ،كلزا مصرف، كم عناصر عملکرد، چرب، اسيدهای ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 موردنياز انرژی منبع دومين غالت، از بعد روغنی های دانه

 40 از بيش با 1كلزا .[١٩] شود می سوبمح بشری جوامع

 معدود از كنجاله پروتئين درصد 44-٣6 و روغن درصد

 اقليمی شرايط در كشت قابليت كه است روغنی گياهان

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

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

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

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

 محسوب صنعتی كامالً یگياه دام ةتغذي در آن كاربرد

 از یتوجه قابل سطوح وجود همچنين، [.20] شود می

 را گياه اين اهميت كلزا، های برگ در رفمص كم عناصر

 حتوایم .[٣8] است كرده دوچندان اكیخور سبزی عنوان به

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

 فاكتورهای [٣0] كلزا روغن چرب اسيدهای تركيب و

 اند. شده گزارش كلزا روغن و دانه كيفيت تعيين در مهمی

 بيش ساالنه روغن، كيلوگرم ١7 ةسران مصرف با ايران در

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

 واردات طريق از مابقی و توليد داخل در كشور نياز وردم

 كلزا كشت ةتوسع ضرورت ترتيب، بدين .[١] شود می مينأت

 ةتوسع محدوديت دليل به ولی ،نيست پوشيده كسی بر

 ارقام و فشرده های زراعت به است الزم زيركشت سطح

  .[٣4] شود بيشتری توجه نيز پرمحصول

 و [١0] ايران زراعی اضیار از هکتار ميليون ١5 حدود

 غذايی مواد كمبود با جهان زراعی های زمين درصد 60

 از يکی آهن و روی عناصر كمبود .[42] اند مواجه

 ايران و دنيا در مصرف كم عناصر كمبودهای ترين شايع

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

 گردان،آفتاب در دانه عملکرد افزايش بر مصرف كم كودهای

 ،4] است دهكر گزارش متعددی نامحقق را گلرنگ و كلزا

 در منگنز و روی آهن، نظير فلزی های يون .[١5 ،١4

                                                           
1 . Brassica napus L.  

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

 در خشکی تنش بروز شرايط در ويژه به كربوهيدرات

 به گياهان مقاومت و [٣5] كند می ايفا مهمی نقش گياهان

 نشان تحقيقات .[4] دهد می افزايش را محيطی های نشت

 استقرار و رويش زنی، جوانه توانايی روی كاربرد كه داد

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

 كاربرد و [22] منگنز و روی مأتو مصرف كه ستا هشد

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

 دهی گل فرعی، های شاخه توليد گياه، رشد نيز منگنز داد.

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

 دهد. می افزايش را [24] چرب

 كاربرد و غذايی عناصر مديريت ترتيب، بدين

 افزايش و گياه ةبهين رشد جهت در مؤثری گام ها مصرف كم

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

 بشری ةجامع و زراعی گياه نياز مورد [١6] مصرف كم

 پاشی محلول صورت دو به مصرف كم عناصر كاربرد .است

 پاشی محلول ةشيو ولی ،شود می انجام خاكی مصرف و

 گياهان دهی گل از قبل و رفتن ساقه ةمرحل دو در ها برگ

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

 و یكمّ عملکرد یارتقا حاضر، پژوهش مانجا از هدف

 در مصرف كم كودهای از استفاده با كلزا روغن و دانه كيفی

 .بود اراك طبيعی منابع و كشاورزی تحقيقات مركز
 

 ها روش و مواد .2

 در روغن و دانه كيفی صفات و عملکرد ارزيابی منظور به

 مصرف، كم كودهای تأثير تحت كلزا ةزمستان ارقام برخی

 مركز ةمزرع در ٩١-١٣٩0 زراعی سال در ايشیآزم

 )اراك( مركزی استان طبيعی منابع و كشاورزی تحقيقات

 جغرافيايی طول و شمالی ٣4° 5 جغرافيايی عرض در واقع

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

 و تصادفی كامل های بلوك ةپاي طرح با شده خرد های كرت

  شد. مانجا تکرار سه در
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 آزمایش اجرای محل خاک شیمیایی و یفیزیک های ویژگی .1 جدول

 سال

 زراعی
 اكخ عمق
(cm) 

 الکتريکی هدايت اشباع درصد
dS/m)) 

 كل ةاسيديت

 اشباع

 درصد

 شونده خنثی مواد
 آلی كربن

)%( 
 كل نيتروژن
)%( 

 فسفر

(ppm) 

١٣٩ -٩١0 ٣0- 0 5٩ 8/١ 4/7 ٣4 55/0 06/0 5/١7 

 پتاسيم

(ppm) 

 آهن

(ppm) 

 منگنز

(ppm) 

 روی

(ppm) 

 مس

(ppm) 

 رس

)%( 

 لوم

)%( 

 شن

 خاك بافت )%(

 رسی 25 ٣٣ 42 58/0 7 ١٣/٣ ١0/4 2٩0

 

 آهن ،(F1) كود مصرف بدون شامل مصرف كم كودهای

(F2)، روی (F3)، منگنز (F4)، روی + آهن (F5)، منگنز + آهن 

(F6)، منگنز + روی (F7)، منگنز + روی + آهن (F8) ارقام و 

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

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

 آغاز ةمرحل دو در پاشی محلول صورت به مصرف كم

 از ترتيب به هزار در سه دز با گل های غنچه ظهور و دهی ساقه

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

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

 ای پشته و یجو صورت به كشت .شد استفاده انگليس 9ليبرل

 كرت هر در گرفت. صورت یفونيس روش به یاريآب و

 اجرای از قبل شد. كشت متر یسانت ٣0 ةفاصل با خط چهار

 برای نظر مورد ةمزرع خاك متری سانتی ٣0 عمق از طرح،

 شد برداری نمونه آن شيميايی و فيزيکی های ويژگی تعيين

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

                                                           
1. Zarfam 

2. Okapi 

3. Modena 

4. Licord 

5. EDDHA 

6. Biovert, S.A .  

7. Zn EDTA 

8. Mn EDTA 

9. Librel 

 75 و درصد 46 اوره منبع از خالص نيتروژن كيلوگرم

 تريپل سوپرفسفات منبع از هکتار در خالص فسفر كيلوگرم

 قبل اوره، كود سوم يک و فسفاته كود تمامی و شد استفاده

 و دهی ساقه ةمرحل در اوره كود سوم يک و كاشت از

 صورت به دهی غنچه شروع ةمرحل در مانده باقی سوم یک

 های مواظبت و كاشت عمليات تمامی و استفاده سرك

 .[٩] شد انجام كلزا كاشت دستورالعمل مطابق زراعی

 ای قهوه و سياه ةالي تشکيل با مصادف ،يینها محصول

 با ای(، قهوه يا سياه به كلزا های دانه رنگ )تغيير دانه روی

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

 و انجام كوبی خرمن سپس ،برداشت یدست صورت به

 روغن درصد د.ش محاسبه (هکتار در گرم)كيلو دانه عملکرد

 روش به چرب اسيدهای و NMR [47] 10روش به دانه

 عناصر و [45 ،٣7] 11باال كارايی با مايع كروماتوگرافی

 ةتجزي شد. گيری اندازه [2] 12اتمی جذب روش به مصرف كم

 ةمقايس و SAS آماری ةبرنام از استفاده با ها داده واريانس

 گرفت. انجام LSD روش به ها ميانگين

 

                                                           
10. Nuclear Magnetic Resonance 

11. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

12. Atomic Absorption  
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 بحث و جینتا .3

 دانه عملكرد .1. 3

 تيمارهای اثر كه داد نشان ها داده واريانس ةتجزي نتايج

 رقم و كود تيمارهای كنش برهم و كلزا لفمخت ارقام كودی،

 بود دارامعن درصد ١ احتمال سطح در دانه عملکرد بر

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

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

 داریامعن تفاوت ولی داشت، را دانه عملکرد بيشترين منگنز

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

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

 به آن تشکيل يندهایافر و دانه عملکرد داد نشان تحقيقات

 دارد بستگی ها آن بين تداخل و زراعی عوامل محيط، ژنتيک،

 تحت كه است ای پيچيده صفت دانه عملکرد ،همچنين [.4٣]

 مختلف ارقام [.٣٣] گيرد قرارمی رقم و محيطی عوامل أثيرت

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

 و مثبت [١١] گلرنگ ةدان عملکرد بر مصرف كم عناصر

 كه داد نشان نتايج همچنين، .است هشد گزارش دارامعن

 اكلز ةدان عملکرد یارتقا سبب تنهايی به منگنز عنصر كاربرد

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

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

 عملکرد و نسبی رشد سرعت منگنز زيرا است شده گزارش

 نشان ديگر برخی [.44] دهد می افزايش را زراعی گياهان

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

 [.46] دش لوبيا در دانه لکردعم

 منجر منگنز و آهن عناصر توأم كاربرد آزمايش، اين در

 روی عناصر توأم مصرف ولی شد، دانه عملکرد كاهش به

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

 دو افزايی هم كه رسد می نظر به ،ترتيب  بدين (.٣ )جدول

 كلزا ةدان عملکرد ايشافز جهت در منگنز و روی عنصر

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

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

 سرعت در ارقام تفاوت امر اين احتمالی داليل از يکی

 آبکشی آوندهای طريق از روی و آهن های يون انتقال

 50 حدود آهن های يون انتقال سرعت چون ،ستكلزا

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

 عناصر ةوسيل به آهن های يون انتقال سرعت رسد می

 ممکن كه حالی در ،ابدي می كاهش روی و منگنز مصرف كم

 از روی عنصر انتقال سرعت منگنز كاربرد اثر در است

 در شركت با و يابد افزايش آبکشی آوندهای طريق

 اين با شود. محصول عملکرد یارتقا سبب توليد ندهایيافر

 عناصر مصرف كه داد نشان تحقيقات ديگر نتايج توصيف،

 .[2١] دش كلزا ةدان عملکرد افزايش سبب آهن و روی

 

 روغن عملكرد .2. 3

 رقم كود، اثر ها، داده ميانگين واريانس ةتجزي نتايج اساسبر

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

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

 گزارش نيز نامحقق ديگر را دانه روغن عملکرد نظر از

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

 رقم به مربوط هکتار در روغن عملکرد بيشترين كه داد

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

 تيمار در  ’ليکورد‘ روغن عملکرد با داریامعن تفاوت

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

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

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

 جهت در فمصر كم كودهای به كلزا مختلف ارقام واكنش

 اين در بود. متفاوت هکتار در روغن عملکرد افزايش

 ارقام در دانه روغن درصد بودن مشابه رغم علی ،آزمايش

 ’اوكاپی‘ پرمحصول رقم مطالعه، مورد كلزای مختلف

 نظر به داد. نشان را سطح واحد در روغن عملکرد بيشترين

 تابع بيشتر سطح واحد در كلزا روغن عملکرد كه رسد می

 یارتقا سبب دانه عملکرد افزايش و است دانه ملکردع
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 تحقيقات ديگر با كه شود می هکتار در روغن عملکرد

  .[8 ،٣] داشت مطابقت

 

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

 اسيد بر و درصد 5 احتمال سطح در پالمتيک چرب اسيد

 بود. دارامعن درصد ١ احتمال سطح در اولئيک چرب

 چرب اسيدهای نظر از كلزا مختلف ارقام بين ،همچنين
 ١ احتمال سطح در دارامعن تفاوت لينولنيک و اولئيک

 آمده دست هب نتايج خالفبر (.2 )جدول دش مشاهده درصد

 درصد كه داد نشان تحقيقات برخی نتايج ،حاضر تحقيق از
 .[8 ،7] بود متفاوت كلزا مختلف رقاما در دانه روغن

 روغن چرب اسيدهای تركيب تحقيقات ديگر ،همچنين

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

 درصد بر رقم و كود كنش برهم عالوه،  به .[48 ،٣2 ،7 ،٣]
 سطح در لينولئيک و پالمتيک چرب اسيدهای و دانه روغن

 لينولنيک و اولئيک چرب اسيدهای بر و درصد 5 احتمال
 اين در (.2 )جدول بود دارامعن درصد ١ احتمال سطح در

 دانه روغن درصد بيشترين ’اوكاپی‘ پرمحصول رقم ،تحقيق
 با داریامعن تفاوت ولی بود، دارا آهن كودی تيمار در را

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

 (.٣ )جدول نداشت كودی تيمارهای
 و ستباال پذيری وراثت با ارثی صفتی دانه روغن ميزان

 ،٩] گيرد قرارمی یمحيط شرايط تأثير تحت نيز حدودی تا

 دانه روغن درصد یارتقا با كه شود می استنباط چنين .[26

 افزايش موازات به آينده در توان می كلزا پرمحصول ارقام در

 بيشترين .داد ارتقا نيز را محصول تيكيف عملکرد، كميت

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

 چرب اسيد ميزان با داریامعن تفاوت و شد حاصل شاهد

 نشان كودی تيمارهای اغلب در و كلزا ارقام ديگر پالمتيک

 كه داد نشان ها داده ميانگين ةمقايس نتايج ،همچنين نداد.

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

 اغلب در ولی آمد، دست هب منگنز + روی كودی تيمار
 ’زرفام‘ ارقام اولئيک چرب اسيد ميزان با كودی تيمارهای

 (.٣ )جدول نداد نشان دارامعن تفاوت ’ليکورد‘ و

 نظير كلزا ارقام برخی واكنش كه داد نشان نتايج
 چرب اسيد تجمع و سنتز افزايش راستای در ’اوكاپی‘

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

 به توان می رقم نوع به بسته مصرف كم كودهای كاربرد

 از نيز را روغن كيفيت كلزا، ةدان عملکرد افزايش موازات
 اسيد ،چون داد. افزايش اولئيک اسيد ميزان یارتقا طريق

 را كلزا روغن چرب اسيدهای ميزان بيشترين اولئيک

 روغن كيفيت افزايش در بارزی نقش و دهد می تشکيل
 كيفی و یكمّ عملکرد بتوان آينده در احتماالً [١7] دارد كلزا

 مصرف كم كودهای برخی كاربرد طريق از را كلزا محصول
 لينولئيک چرب اسيد ميزان بيشترين داد. ارتقا هم موازات به

 كودهای مصرف عدم شرايط تحت ’مودنا‘ رقم در

 اسيد ميزان با داریامعن تفاوت و دش حاصل مصرف كم

 كودی تيمارهای بيشتر در كلزا ديگر ارقام لينولئيک چرب
 (.٣ )جدول نداشت

 ارقام در لينولئيک چرب اسيد ميزان تحقيق، اين در
 مصرف عدم شرايط در ’ليکورد‘ و ’اوكاپی‘ ،’زرفام‘ كلزای

 داد، نشان كاهش ’مودنا‘ رقم به نسبت مصرف كم كودهای

 ميزان ارقام اين در توانست مصرف كم كودهای اربردك ولی

 اينکه رغم علی دهد. ارتقا را روغن لينولئيک چرب اسيد
 در كلزا روغن كيفيت یارتقا در لينولئيک چرب اسيد

 استفاده با دارد، كمتری سهم اولئيک چرب اسيد با مقايسه

 طريق از توان می كلزا ارقام برخی در مصرف كم كودهای از

 كيفيت كلزا، روغن لينولئيک چرب اسيد ميزان بهبود

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

 شاهد تيمارهای در را لينولنيک چرب اسيد ميزان بيشترين
 كاربرد كه داد نشان نتايج همچنين، داد. نشان منگنز و

 ميزان بررسی، مورد كلزای ارقام ديگر در مصرف كم كودهای

  (.٣ )جدول داد افزايش را روغن لينولنيک چرب اسيد
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 اسيد ،حاضر تحقيق از آمده دست هب نتايج اساسبر

 افزايش مهم های شاخص از توان می را لينولنيک چرب

 ’اوكاپی‘ نظير كلزا پرمحصول ارقام در دانه عملکرد

 فتوسنتزی فعاليت افزايش برای لينولنيک اسيد زيرا ،برشمرد

 ضروری و مهم [٣6] كلزا ةگرد ةدان ةسعتو و [٣١] گياه

 است. شده گزارش

 

 دانه مصرف کم عناصر غلظت .4. 3

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

 منگنز و آهن عناصر غلظت بر و درصد 5 احتمال سطح

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

 5 و ١ احتمال سطح در ترتيب به دانه آهن و مس عناصر

 تيمارهای كنش برهم ،همچنين داد. نشان دارامعن درصد

 مس، روی، مصرف كم عناصر محتوای نظر از رقم و یكود

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

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

 گزارش متفاوت را اكلز ةدان در مصرف كم عناصر تجمع

 تفاوت ديگر نامحقق برخی آنکه حال .[4٩ ،٣] اند كرده

 روی عنصر محتوای نظر از كلزا مختلف ارقام بين داریامعن

 ها داده ميانگين ةمقايس .[٣٩ ،٣8] نکردند مشاهده دانه در

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

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

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

 آزمايش در داشت. را دانه روی ميزان بيشترين بررسی

 در مصرف كم غذايی عناصر غلظت ميزان بيشترين مشابهی،

 .[١2] است دهش گزارش ’ليکورد‘ رقم

 روی عنصر حاوی كود از استفاده تحقيق، اين در

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

 كه رسد می نظر به ،ترتيب بدين دهد. افزايش ’ليکورد‘

 كلزا ةدان در روی عنصر تجمع و جذب در ارقام كارايی

 روی ميزان در كلزا ارقام تفاوت از بخشی و است متفاوت

 به بسته ،بنابراين .ستها آن ژنتيکی اختالفات از ناشی دانه

 دانه مصرف كم عناصر تجمع و جذب افزايش قم،ر نوع

  .[4٩] شود می كلزا عملکرد كيفيت افزايش سبب

 و روی شاهد، كودی تيمارهای در ’مودنا‘ رقم ،عالوه به

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

 داریامعن تفاوت ولی داد، نشان را دانه مس ميزان بيشترين

 كودهای به كلزا ارقام اكنشو (.٣ )جدول نداشت

 متفاوت كلزا ةدان در مس تجمع و جذب نظر از مصرف كم

 های خاك كه مناطقی در ،حاضر تحقيق نتايج اساسبر بود.

 كودهای از استفاده امکان يا اند مواجه مس كمبود با زراعی

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

 رقم كه داد نشان ها داده ميانگين ةمقايس نتايج .شود می

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

  (.٣ )جدول داشت منگنز

 عناصر ميزان رقم، نوع به بسته كودی تيمارهای

 ناشی امر اين كه داد قرار تأثير تحت را كلزا ةدان مصرف كم

 مختلف غذايی عناصر به اكلز ارقام متفاوت واكنش از

 دانه آهن ميزان كود، كاربرد عدم شرايط در عالوه، به .است

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

 شرايط در كه رسد می نظر به نداشت. ’مودنا‘ و ’زرفام‘ ارقام

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

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

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

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

 باال ةدهند نشان كه بود دارا را دانه منگنز ميزان بيشترين

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

 مختلف ارقام ترتيب، بدين (.٣ )جدول است ديگر ارقام

 غذايی عناصر تجمع و جذب در یمتفاوت های قابليت كلزا

 از توجهی قابل مقادير و [4٩] دارد دانه در مصرف كم

 تأمين را انسان غذايی رژيم در نياز مورد مصرف كم عناصر

 .كند می
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 گيری نتيجه .4

 كلزا ةدان و روغن كيفی صفات و دانه عملکرد كلی، طور به

 داد. نشان مصرف كم دهایكو به متفاوتی های واكنش

 عملکرد افزايش جهت در منگنز و روی عنصر دو افزايی هم

 كلزا روغن در اولئيک غيراشباع چرب اسيد بهبود و دانه

 استفاده با ترتيب، بدين بود. ديگر تيمارهای از بيش و مثبت

 و منگنز و روی مأتو كاربرد و منگنز مصرف كم عنصر از

 مشابه اقليمی شرايط و اراك در ’اوكاپی‘ رقم كشت

 بخشد. بهبود را كلزا روغن و دانه كيفيت و كميت توان می

 متفاوت قابليت و رقم نوع به بسته كلزا محصول عالوه، به

 نقش دانه در مصرف كم عناصر ةذخير و جذب در ارقام

 غذايی رژيم نياز مورد غذايی عناصر تأمين در بسزايی

  كند. می ايفا بشری ةجامع
 

  منابع

 و یكم عملکرد یابيارز (١٣٩١) م یمرزآباد آزاد .١

 زنی جوانه و مصرف كم عناصر چرب، یدهاياس ،یفيك

 اراك. در (.Brassica napus L) كلزا شرفتهيپ ارقام بذر

 یكارشناس ةنام انيپا ان.يآشت یاسالم آزاد دانشگاه

  ص. ٩6 ارشد.

 تحليل و محاسبه (١٣86) ذ پورنجف و ر م احمدوند .2

 هایدانه ديتول ینسب تيمز یکيزيف های شاخص

 هایمقاله مجموعه .١٣84 سال در رانيا در یروغن

 و یروغن هایدانه یكاربرد یعلم ناريسم نيدوم

 .508-500 صص. تهران. ران،يا ینبات هایروغن

 های روش شرح (١٣72) ا ع زادهبهبهانی و م ع احيايی .٣

 ةسسؤم ،8٩٣ ةشمار ةنشري اول، جلد خاك. هتجزي

 ايران. تهران، آب، و خاك حقيقاتت

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

 خاك علوم شوری. تنش تحت گندم كميت و كيفيت

 .١40-١50 :١7 آب. و

 ازت سطوح اثرات (١٣82) ج م یملکوت و ا یبورديبا .5

 در زهييپا یكلزا رقم دو تيفيك و عملکرد بر منگنز و

 :١ خاك. و آب علوم رقی.ش جانيآذربا اهر، شهرستان

٣- 7. 

 زادهحسين و ف زادهرحيم م، يارنيا ف، یيحسنلو .6

 در مصرفكم عناصر كاربرد اثر (١٣87) ح ع مقبلی

 عملکرد اجزای و عملکرد بر رشد مختلف مراحل

 .25-2٣ :4 كشاورزی. علوم گلرنگ.

 از كلزا رقم ١6 سهيمقا (١٣8٩) ف یياسکو انيخاتم .7

 تيترب دانشگاه اراك. نطقهم در یفيك و یكم نظر

 ص. ٩0 ارشد، یكارشناس نامهانيپا تهران، مدرس

 مختلف منابع ريتأث یبررس (١٣8٩) ر ح انيعابد .8

 روغن درصد و عملکرد یاجزا عملکرد، بر تروژنين

 آزاد دانشگاه اراك. منطقه در زمستانه یكلزا رقم پنج

 ص. ١٣8 ارشد، یكارشناس نامه انيپا بروجرد، یاسالم

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

 زيستی تکنولوژی و نژادیبه زراعت، فيزيولوژی، كلزا،

 سوم، چاپ مشهد، جهاددانشگاهی انتشارات )ترجمه(.

 ص. 2٣2

 (١٣8٣) غ فيروزآبادی برزگر و ف زدیيعالئی .١0

 اول، چاپ آهکی. هایخاك در گياه هتغذي مديريت

 ص. 5١ كشاورزی، آموزش نشر

 نيکنام و ر فرشيدفر ا، زادهنصراله ف، جليلی ع، يریقد .١١

 اوره و مصرفكم اصرنع پاشیمحلول اثرات (١٣٩١) م

 مقاالت خالصه گلرنگ. خصوصيات برخی روی

 ايران. نباتات اصالح و زراعت علوم كنگره دوازدهمين

  كرج. اسالمی آزاد دانشگاه

 هيتغذ تيريمد اثرات یابيارز (١٣8٩) م رادیمصطفو .١2
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 یكلزا ارقام یبرخ یفيك و یكم صفات بر یقيتلف

 رساله اراك. در ريسردس مناطق به سازگار زمستانه

 مدرس تيترب دانشگاه زراعت، رشته یدكتر دوره

 ص. ١65 تهران،

 در هاريزمغذی نقش (١٣78) م م طهرانی و ج م ملکوتی .١٣

 كشاورزی. محصوالت كيفيت بهبود و عملکرد افزايش

 ص. 2٩٩ تهران. مدرس، تربيت دانشگاه انتشارات

 ر م نعيمی و ر وكيل ح، ا باغیكوچه ح، م ميرزاپور .١4

 عملکرد و رشد بر آهن كالت كاربرد اثر (١٣84)

 اولين قم. شور هایخاك در ركورد رقم آفتابگردان

  گرگان. در روغنی هایدانه المللیبين كنگره

 (١٣82) ع زادهسروش و م ع س ثانویمدرس ل، اریي .١5

 رقم پنج كيفی صفات بر روی و منگنز پاشیمحلول اثر

 .١5١–١4٣ :١8 آب. و خاك علوم بهاره. گلرنگ
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