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 مقدمه
 

ماورد   كاارر  روزانا  از درصد 20از مواد غذايي اصلي مورد مصرف انسان است و حدود  يكي روغن   

شود. روغان ماورد نيااز انسااني از دو روغن تأمين مي توسط، ها  غذايي متفاوتب  رژيم بست  ،انسان نياز

و روغن هاا  گيااهي در  ها  حيواني سهم بيشتر   روغندرگذشت وشود مي تأمينمنبع حيواني و گياهي 

و ساتت اساتفاد   صنعتيها  گياهي در مصارف اغلب از روغن و داشتند مصارف خوراكي سهم كمتر  را

انداز  اورين كارخان  روغان كشاي  را با نصب و ،  شد. استتراج روغن از منابع گياهي ب  طريق  مدرنمي

سريع جمعيت و تامين نياز ايان جمعيات رو با   افزايش، . وريشد شروع 1317كشور در ورامين در سال 

. شاودوارد   روغن مورد نيااز كشاور از خاارج ازب  بعد هم  سار  بتشي  1346از سال  شد تا موجبتزايد 

مصارف  وموجاب فشاارها  اقتصااد  با  كشاورها  وارد ، بازارها  جهاني درافزايش تقاضا و قيمت آن 

، و واردات بيشاتر ان در كشاور ساران  روغان باای  مصارف ،افزايش جمعيات، نابرايند. بشكنند  روغن 

ها  اقتصااد  با  كاهش وابساتييرا ب  منظور ها  روغنيسطح زير كشت دان  و عملكردافزايش ضرورت 

كا   درصاد 15اختصاص  با  كلزا ،در بين دان  ها  روغني .  اجتناب ناپذير مي سازدامر دييركشورها  

بعد از سويا و نت  روغني مقاا  ساو  را با  خاود اختصااص داد  اسات. در  ،انتوريد روغن گياهي در جه

روغان در دانا     درصدزياد شود.مي شام  روغن را دان درصد وزن خشك 48 بارغ بر ،ارقا  كلزا از برخي

ناايي  اتو ،يخشك ب  نبود مقاو  ،و روغن ارقا  اصالح شد  چربكلزا و همچنين تركيب مناسب اسيدها  

 امكاان متتلا،، ييهاوا و بآ طيشرا با ا يگ نيا خوب نسبتا  سازگار ،زني و رشد در دماها  پائينجوان 

ر باود  و در طاول يذپااز و كاود يا  پر نين گياست. ا ساخت  فراهم كشور از يعيوس مناطق در را ان كشت

ن در آكا  كشات   كند. ب  طور يبرداشت ماز خاک  ييعناصر غذا ير قاب  توجهيخود مقاد  دور  رشد

كااربرد   ر قارار دادن ساودمنديتواند با تحت تاث يمغذايي  عد  مصرف متعادل عناصر ر ويفق  خاک ها

در گيا  كلزا  گوگرد نقش مهمي را .شود ا ين گيا يفيو ك ير عناصر، منجر ب  كاهش عملكرد كميسا
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د مصرف بيشتر گوگرد مي باشد. ب  طور  ك  برا  تورياد سا  ميزان پروتئين دان  در كلزا نيازمن .داراست

كيلاوگر   30كيلوگر  گوگرد نياز مي باشد، در حاري ك  اين مقدار بارا  كلازا در حادود  12تن گند  ب  

 در ساختمان غشاا  سالوريو  ها پروتئين پايدار  و حفظدر  گوگرد. از طرفي )حدود س  برابر ( مي باشد

 رحاا  با  ازاد امينا  ها  اسيد افزايش ب  منجر اضافي ، نيتروژنكافي گوگرد يابغ درمشاركت مي كند. 

و  كنجارا  پاروتئين كيفيات منجر ب  كاهش كميات و  جنتي در و شد  پروتئين سنتز در انها شركت عد 

در اين راستا آزمايشي ب  منظور بررسي تاثير سطوح متتل، گوگرد بر عملكارد  .دشو مي كلزا عملكرد دان 

 اساتفاد مي و برخي از صفات مرتبط با آن در ارقا  كلزا در شرايط اقليمي اردبي  اجرا گرديد تا بتوان با ك

كاهش هزين  ها  مربوط ب  زياد  مصارف كاود ضمن رقم مناسب،  انتتابو يي ايميش  ها كود از ن يبه

                                                                        در افزايش عملكرد كمك نمود.                    
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کلزا اقتصادی  اهمیت -1-1  

 

بعد از سويا و نت  روغني مقا  سو  را در بين  ،انك  توريد روغن گياهي در جه درصد 15اختصاص  با كلزا   

 روغن را دان  درصد وزن خشك 48 ، بارغ برارقا  كلزا از خود اختصاص داد  است. در برخيها  روغني ب  دان 

و روغان ارقاا   چاربروغن در دان  كلزا و همچنين تركياب مناساب اسايدها     درصدزياد شود.مي شام 

اع نشاد  اسيدها  چرب اشب مهمتريناست. از  فراهم كرد ازارها  روغن جهاني ببر را تسلط آن  ،اصالح شد 

در  .اسايدها  چارب را شاام  ماي شاود كا  از درصاد 26ا30ك  حدود  استدر روغن كلزا اسيد اروسيك 

تلقاي شاد  و در هاا غيار خاوراكي ايان ناوع روغن، باشدبای  بسياراروسيك در روغن  صورتي ك  ميزان اسيد

زيارا  ،را  مصاارف صانعتي اساتاسيد اروسيك باای، دا برخوردار از. ارقا  گيردميمورد استفاد  قرار  صنعت

دارد. روغان  كااربرداين اسيد در توريد نايلون  كند واين تركيب توريد اسيد براسيليك مي نياتيل باندشكستن 

ها  كنناد  در دساتيا ب  عناوان روان همچنينساز  و ساز ، یستيك، پالستيكساز كلزا در صنايع صابون

 (. 2000كيمبر و مگ رگور، ) كاربرد دارد جت موتور در بایصنعتي و ب  دري  تحم  حرارت 

بودن درصد اسيدها  چارب اشاباع شاد  در  ترب  دري  پايين ،در روغن كلزا كلسترولبودن ميزان  ترپايين  

)سايد  شاودهاا  گيااهي محساوب مينسبت ب  سااير روغن ،برا  اين روغن ا  ارعاد فوق مزيت ،تركيب آن

. تركياب كنادكيفيات تحما  مي تغييارگراد را بدون درج  سانتي 220 حرارت نویكا. روغن (1386شريفي، 

و  ن كمترآاسيد پارمتيك با اين تفاوت ك   ،است اسيد چرب در روغن كانوی مشاب  روغن زيتون و بادا  زميني

هاا   فرآورد كاردناين روغن برا  سار  و برشات  ، از كشورها  پيشرفت در .استيك آن بيشتر ئاسيد رينور

در طاب  غاذا، تهيا   آناز  و با  هماين دريا شود. طعم روغن كانوی بسيار مطبوع اسات غذايي استفاد  مي

، سااز ، روغان كلوچ عناوان مارگاارين با شود. روغن كلزا پز  و تهي  سس استفاد  ميگياهي، شيرينيكر 

   كلازا با  همارا شد  آسياب دان ر اين است . اعتقاد بگيردميمورد استفاد  قرار  نيز ، روغن آشپزخان مايونز

  با همرا  است ورود. روغن كلزا برا  تقويت و شادابي پوست مناسب كار مي ب درمان سرطان  برا  نمك
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 برونشايتها  مزمن و . عصار  ريش  كلزا برا  درمان سرف شوداستفاد   مي نيز روماتيسم درمان برا كافور  

ضاريب ياد   محساوب و از شاوند  خشاكها  نيما  ،  جزء روغندرصد روغن40حدود  كاربرد دارد. كلزا با

 خارجدرصد آن از دان   75تنها  ،شودبا فشار و بدون حرارت استتراج  چنان ك  روغن برخورداراست. 96ا106

 درصاد اسايد چارب 90ا5/92حدود  در ندارد. روغن كلزا نياز تصفي شود ك  دارا  رنگ روشن است و ب  مي

 ، ارزشروغان كلازا مفيداسيد چرب اشباع شد  دارد. با مشاهد  اثرات  درصد 5/7ا10در حدود  اشباع نشد  و

كشورها  آسيايي هناوز از كنجارا   از در برخي اينك  بابرا  مصارف صنعتي و غذايي رو ب  افزايش است.  آن

از پاروتئين  عنوان يك ماد  غذايي غنيارزش اين گيا  زراعي ب   وري ،شودكلزا ب  عنوان يك كود استفاد  مي

درصاد آن  60اا70 كا  پروتئين خا  دارد درصد 30ا35در حدود  كلزاكنجار   .است افزايشها روب  برا  دا 

                                     (.                                                               1995)خلي  و همكاران،  رسدو ب  مصرف تغذي  دا  مي استهضم  قاب 

 
 های گیاهيويژگي -1-2

 

 

دما  است.  بلند. گياهي سرما دوست و روز است ها براسيكاس  و جنس كلم تير يكسار  از  گياهيكلزا     

نياز ب  شرايط آب و هوايي، گيا  مناطق معتدر  محسوب نظر . از گراد است  سانتيدرج 2آن  پاي  رشد 

ايان گونا  تا ين موجب شد  است يزني و رشد در دماها  پاجوان  برا ها  كلزا بذر گون  توانايي .دشومي

 شاوند كشاتارتفاعات بای و مناطق معتدر   ،توانند در شرايط خنكك  مي باشند گياهانيب  عنوان معدود 

 دماا هاا ل  شروع گلدهي (. اين گيا  در مقايس  با ساير گياهان روغني تا مرح1998برگلوند و مك كي، )

باا خشاكي سابب   تاوم  كام دما  بای نياز دارد، زيارا دماا  دهد. در دور  گلدهي ب را ترجيح مي ينيپا

  محادود  ياكتواند (. كلزا مي1992جونز و ورهي، ) شودها و كاهش درصد روغن ميكوچك ماندن دان 

هاا  شاماري باا دور  منجمادنطقا  اقياانو  . ايان گياا  در مكندوسيع از طول دور  روشنايي را تحم  

 ساعت نياز قاادر با  رشاد اسات 8ا10روشناييساعت و همچنين در مناطقي با دور   24روشنايي روزان  

يز  يو دارا  دو تيپ رشد  بهار  و پا ناسازگار خود ،گيا  دو جنس  (. اين1991رائو و مند ها ، )نق  از 
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از برخاوردار اسات و ايان امار رشاد روزت  از . كلازاهستندرمحصول پ مساعد يز  در شرايطي. ارقا  پااست

در  برگاي 8-10كند. مقاومت كلزا در برابر سرما در مرحل  زمستان جلوگير  مي ويز يسرمازدگي آن در پا

روزت ب  حداكثر ميرسد. در اين مرحل ، اگر مزرع  پوشش برف داشت  باشد دما  تا 20 درج  سانتيگراد 

 . دارا باودن تياپكندگراد را ب  مدت كوتاهي تحم  مي سانتي درج  ا15 دما  تا يوشش برفو در نبود پ

.            ساازدمتتلا، فاراهم مي را در شارايط اقليماي گياا ، پاييز  و حد واساط امكاان كشات ايان ها  بهار 

                                                                      

  سازگاری -1-3
 

در حال حاضر ب  يك  وري ،رشد و نمو يافت ، شماري و جنوبي ها  نيمكر ابتدا در مناطق گر   كلزا    

معتادل  مناطق در وتعلق دارد  آب و هوايي گسترد  سازگار  يافت  است. اين گيا  ب  مناطق معتدل تنوع

(. ب  دريا  1376ناصر ، ) كندي رشد ميب  خوب ،ندارند مناسبيها  روغني رشد و سردسير ك  ساير دان 

توانناد در كا  مياند آن ب  وجود آمد ي از ينژادها، ها  متتل، موجود در اين گيا تيپ ووجود تنوع گون  

 بهترين سازگار  را متتل، ارقا  ،(1376ناصر ، )كنند رشد  نيز خشك حدود تا  و و هوا  مرطوب آب

ي جغرافياايهاا  اند. در عرضبرا  كشت در آن منطق  اصالح شد  دهند ك ا  نشان ميمنطق  در بيشتر

سايد ) شاودبهاار  اساتفاد  مي ارقاا از  ،ارتفاعات بایتر ك  شانس بقا  گيا  در زمستان كم اسات زياد و

  رشاد دارد. ارقاا  بهاار  از با طول دور  مستقيمي ارتباط، بهار  ويز  ي(. نوع رقم اعم از پا1386شريفي، 

 ياا و آب و هوا  سرد ي بادر مناطق .ساز  نيازمند نيستندو ب  بهار  هستند برخورداركوتا      رشددور 

تاوجهي داشات   قاب تواند عملكرد تر ميها  رويشي كوتا مرتفع و كوهستاني با استفاد  از دور  مناطق در

در  دارناد. ايان ارقاا ،تر  د طوینيو فص  رش هستندساز  متغير يز  از رحا  نياز ب  بهار يباشد. ارقا  پا

منااطقي كا   در د.ناكنبيشترين عملكرد دان  را توريد مي ،رطوبمو  خنك، آب و هوا  معتدل با يمناطق

صورت ديام نسابت با  كشات آن  ب توان مي ،با توزيع مناسب باشد و مترميلي 400مناطق گر  بارندگي 

در صورتي ك   ،دان  مطلوب است عملكردتوريد حداكثر برا  ،متر بارندگيميلي 700با  يمناطق كرد.اقدا  
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شادن زماين  مردابيزا و   بيمار هاخسارت ناشي از هجو  قارچ ،از اين مقدار باشد تربارندگي بيش ميزان

دهاد. ايان نشاان مي را سازگار  وسيعي خاکانواع متتل،  (. كلزا نسبت ب 1977ميجر، ) يابديمافزايش 

هاا  پوشايد  از خاكساتر آتشفشااني زمين در و ،تاا شاني سانيين تا حدود ها  رسي گيا  را در خاک

باا  و كاافيراي آي با بافت متوسط، مواد يهارشد آن خاک برا ترين خاک مناسب وري د،كرتوان كشت مي

 دييار . با  عباارتمي باشد  2/6–7اسيديت  خاک در محدود  كلزا قادر ب  تحم   مناسب است. زهكشي 

. اين گيا  از جمل  گياهان بردباار با  ها  قليايي مقاو  استاز خاک تربيشها  اسيد  در برابر خاک اكلز

، زهكشي از ساختمان خوب برخوردارخاک عميق  برا  اين گيا  آلايد  خاک. شودميمحسوب  نيز شور 

 ،بندناد مناساب نيساتندك  بعد از بارندگي سال  مي ييهاخاک. استب آمناسب و قابليت نيهدار  بای  

گياهچ  نتواناد  شود تاموجب ميبودن بذر آن  تراپي جي  در كلزا و كوچك سبز كردن نوعزيرا با توج  ب  

                                                                                          .خاک را بشكافد ،خروجهنيا   ب 

                                                                 

                                                                                                                     کوددهي-1-4

اماروز  با  دیيلاي چاون  .اساتدر افزايش عملكرد كمي و كيفي محصول موثر  هابهين  كود مصرف  

افزايش برداشت گوگرد از خاک ب  دري  استفاد  از واريت  هايي با عملكارد باای، كااهش مصارف گاوگرد، 

افزايش كاربرد كود ها  بدون گوگرد و  نياز بای  اين گيا  ب  گوگرد، كمبود اين عنصر در جهاان روز با  

  چرا ،ز بيشتر  ب  گوگرد دارد(. از سو  ديير گيا  روغني كلزا نيا1995روز در حال افزايش است )تاندون، 

 (.1379ك  عالو  بر پروتئين ها در تركيبات گليكو زينویتي خود نيز گوكرد دارد )خادمي و همكاران، 

(. دانا  هاا  1379گوگرد موجب  افزايش قابليت استفاد  از عناصر كم مصارف ماي گاردد )ملكاوتي، 

. ب  عنوان مثال مقدار گوگرد مورد نياز برا  توريد  روغني در مقايس  با غالت نياز بيشتر  ب  گوگرد دارند

 20اراي 5كيلوگر  و دان  ها  روغناي حادود  8كيلوگر ، گياهان ريو   4-3يك تن محصول غالت حدود 

ب  عبارتي چنان ك  ميزان گوگرد مورد نياز برا  توريد يك تن گند  و كلزا مقايس  شود  كيلوگر  مي باشد.
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كيلوگر  گوگرد نياز ماي باشاد در حااري كا  بارا   12توريد س  تن گند  فقط مشتص مي گردد ك  برا  

 .(1990 ،)داراناي و خليا  كيلاوگر  ( نيااز ماي باشاد 30توريد  همين مقدار كلزا ب  حدود سا  برابار آن )

محققان اظهار مي دارند ك  مجموع  روغن  و پروتئين دان  كلزا تقريبا ثابت است ب  عبارتي افازايش يكاي 

(. نيتروژن اضافي در غياب گوگرد كافي منجر ب  افزايش اسايد 1993اعث كاهش ديير  مي شود )بنت، ب

ها  امين  ازاد ب  رحا  عد  شركت آنها در سنتز پروتئين شد  و از كيفيت پروتئين كنجار  دان  كلزا ماي 

 برا  توريد حاداكثر، درقسمت ها  متتل، گيا  كلزا  ( نسبت نيتروژن ب  گوگرد را در1986كاهد. بايلي )

گزارش نماود. در حارات كلاي   21 /8 -2/20برگ،   9/30-6/0، ساق  8/3-2/0، خورجين 2/12-2/8دان 

نهاا با  آنياز دان  ها  روغني برا  گوگرد جهت حداكثر توريد و كيفيت عاري، هم انداز  و يا بيشتر از نياز 

را با هم مقايس  مي كند. هماان طاور  سورفور   بنياز غذايي گياهان متتل،  1-1جدول . فسفر مي باشد

 ك  مالحظ  مي شود نياز كلزا ب  سورفور در مقايس  با ديير دان  ها  روغني  بيشتر است. 

 

(  1991با سورفور )نق  از تاندون،  عناصر متتل، نياز غذايي گياهان متتل، در مقايس  -1-1جدول    

S 

(kg/ha) 

K 

(kg/ha) 

P 

(kg/ha) 

N 

(kg/ha) 
عملكرد ) تن در 

 هكتار(

 

 گيا 

 برنج 7 150 25 150 20

 گند  4 168 34 110 25

 ذرت 8 360 52 230 50

15 110 25 200 5/2  سويا 

 کلزا   2 90 16 110 35

28 110 22 250 5/3  بادا  زميني 

30 85 37 140 5/1  پنب  

 افتابيردان 2 75 7 35 25

20 64 24 62 2/1  كنجد 

75 249 36 319  نت  روغني 20 
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ن در کلزاآو اهمیت  گوگرد -5-1  

گوگرد چهارمين عنصر عمد  مورد نياز گيا  كلزا است. گيا  كلازا و دانا  آن دارا  مقادار زيااد  پاروتئين   

مينو اسيد ها  ساد  محتو  گوگرد تشكي  شد  است و زماني توسط گيا  توريد ماي آن از آاست . پروتئين 

باشد. گوگرد برا  تشكي  كلروفي  بارا  مراحا  فتوسانتز  1ب   8وژن ب  گوگرد معادل شود ك  نسبت نيتر

ياا باایتر  1ب   19مورد نياز است. نسبت نيتروژن ب  گوگرد همچنين برا  تشتيص بسيار مهم است. نسبت 

در مزارعاي  ن دیرت بر كمبود گوگرد دارد ك  با مقدار كمتر نيتروژن ممكن است اين كمبود ايجاد نشود.آاز 

ك  در مرز كمبود گوگرد هستند ممكن است عاليم ظاهر  كمبود مشاهد  نيردد وري عملكرد دان  با  طاور 

قاب  توجهي كاهش يابد. هنيامي ك  عاليم كمبود ظاهر  مشاهد  مي گاردد كمباود گاوگرد بسايار شاديد 

 ردد زيرا در اين مراح  گيا  با است. معموی كمبود در اواي  غنچ  دهي و مرحل  ب  گ  رفتن مشاهد  مي گ

 گوگرد نياز شديد  دارد.

ن در تشكي  كلروفي   منجار با  زرد شادن بارگ هاا   جاوان در مراحا  آكمبود گوگرد ب  دري  نقش   

زرد  ابتدايي رشد مي شود و ب  تدريج تمامي برگ ها زرد خواهد شد. از ديير عاليام كمباود ماي تاوان با  

شادن  چروكياد رشد غاالف و  كند  ،ا يماندن گ تررشد و كوچك اختالل در، هاكلروز بين رگبرگ ،هابرگ

 از آنجايي كا  .شوددهي و مرحل  ب  گ  رفتن مشاهد  ميغنچ  اواي  دراين عاليم، بيشتر  اشار  نمود. هادان 

 ،كنادتر باایيي حركات هاا  جاوان ها  پاايين با  بارگتواند از برگو نمي يستندر گيا  متحرک  گوگرد

 قسامتدر  تر واقاعمسّنها  بيشتر از برگ ،ها  در حال رشد شاخ  و غالف هاجديد، گ  ها برگ بنابراين

با كمبود شديد رشد بارگ هاا ضاعي، شاد  و  (.1993نوتال و همكاران، ) دنشودچار كمبود مي ،پايين گيا 

سمت بایيي گيا  ضعي، مي شود رنگ ارغواني در پشت برگ ها شديد تر مي شود. در كمبود ها  متوسط ق

در حاري ك  قسمت ها  پايين گيا  سارم ب  نظر مي رسد. گ  ها ب  جا  زرد پار رناگ زرد كام رناگ ماي 

شوند. گلدهي ب  تاخير افتاد  و مرحل  رسيدگي طویني مي شود. در نتيج  گيا  غالف ها  باارغ و رسايد  و 

ي ماي  ب  قرمز در برگ ها، ساق  و عالف مشاهد  مي گردد. غالف ها  سبز را با هم دارد و رك  ها  ارغوان
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تعداد غالف ها ب  سمت قسمت بای  گيا  كاهش يافت  و تعداد دان  در غالف كاهش ماي ياباد. دريا  دييار 

سااختمان اسايد هاا  امينا   ءگاوگرد جاز نياز كلزا ب  گوگرد ميزان پروتئين بای در دان  كلزا  ماي باشاد.

ها  امين  برا  سااخت  نين و در نتيج  جز ساختمان پروتئين ها است. هر دو اين اسيدسيستئين و متيو

نقش (. 1993بنت، ديير تركيبات دارا  گوگرد مانند كوانزيم ها و فراورد  ها  ثانو  گياهان یز  هستند)

ع روغان مهم ديير گوگرد شركت در ساختمان سورفوريپيد ها است ك  در غشا  سلول وجاود دارد و در واقا

گوگرد در گيا  متحرک نبود  گيا  را تشكي  مي دهد و وجود گوگرد برا  اين تركيب چربي گيا  نياز است. 

هاا و هاا  جدياد، گ بناابراين برگ .تر بایيي حركات كنادها  جوانها  پير ب  برگتواند از برگو نمي

پااايين گيااا  دچااار كمبااود هااا  پيرتاار در قساامت ها  در حااال رشااد بيشااتر از برگهااا  شاااخ غالف

                              (.1386سيد شريفي، شود)مي

برگ ها  جديد، گ  ها و غالف شاخ  ها  در حال رشد بيشتر از برگ ها  پيار در قسامت پاايين گياا    

ا  دچار كمبود مي شوند. گوگرد همچنين برا  حفط و پايدار  پروتئين ها یز  است ك  با ايجااد پيوناد ها

شايميايي  سااختار(.  1380بي سورفيد  ساختمان پروتئين را حفاظت مي كند)خلاد بارين و اساال  زاد ، 

و گاوگرد در خااک  نيتروژن آمين  گوگرد  است. ميزان گلوكوزينویت از فراهمي اسيدها گلوكوزينویت از 

رو  محتو  گلوكوزيناویت  بر ننيتروژ مصرفدر ارزيابي اثرات  بايدب  گوگرد  نيتروژن. نسبت شودمتأثر مي

 گلوكوزيناویت دو عنصر غاذايي موجاب باای رفاتن ساطوح  اينمند  زياد گيا  از در نظر گرفت  شود. بهر 

نوتاال و ) نادا كرد گازارش 12 برابار   گلادهيب  گوگرد را در مرحلا  نيتروژنشود. حد مطلوب نسبت مي

از وجاود  معياار كنند  وضعيت فيزيوروژيكي گياا  و ياا  تواند منعكسگلوكوزينویت مي .(1993همكاران، 

 در بعد از گلدهي باشد.  رطوبتيتنش 

سنتز  دركلزا هم جهت سنتز پروتئين و هم گوگردزيرا  ،نياز داردبيشتر  درمقايس  با غالت ب  گوگرد  كلزا

عملكرد كمي و  رو بر مستقيمياثرگوگرد ،دراين گيا  (.1999)هانيك رو  و همكاران، رودروغن بكار مي

از طريق آب  آن را وسپس دكردارد. اين كودرا ميتوان درسطح خاک پتش  دان كيفي 
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  گاوگرد  كناد و تغذيا جاذب مي خااکرا فقاط از  ها. گيا  ساورفاتساختيا باران وارد خاک  و آبيار 

 هساتندب  شستشو  ها بسيار حسا  نيترات همانندنيز  هادارد. سورفات آنبستيي زياد  ب  معدني شدن 

. وجاودداردامكاان باروز كمباود گاوگرد  ،متار اساتميلي 300از بيشاترو درمناطقي ك  بارندگي پااييز  

در كلزا  بهار ، كرد. سورفات پتاسيم و يا كود سورفات كلسيم استفاد   كودتوان از ها  اسيد  ميدرخاک

با   مصارف گاوگرد. گياردن بيشتر انجا  ميدر بهار معدني شد ، زيراافتدب  ندرت اتفاق مي گوگردكمبود 

اساتفاد  ازگاوگرد با  شاك  ساورفات در . اين عنصركافي نيست كمبودپودر يا گ  گوگرد برا  رفع  شك 

   افازايشو تنهاا موجاب  ردرو  عملكرد نادا بر . استفاد  از پودر گوگرداثر بارز استافزايش عملكرد موثر

هايي ك  مبتال با   خاکدر(. 1993نوتال و همكاران،) شودشت ميغلظت كلي گوگرد در گيا  ب  هنيا  بردا

درايان  .و پودرگوگرد ديد  شاد  اسات يمثبتي ميان كودها  نيتروژن متقاب اثرات  كمبود گوگرد هستند

 و، عملكارد دانا  د و گوگرد اضافي درخاک مصارف نشاودوب  افزايش نيتروژن مبادرت ش فقط اگر هاخاک

، گاوگرد باای برخاوردارازها  يابد. درمقاب  با افزودن نيتروژن در خاکت بذركاهش ميميزان گلوكوزينوی

.كمبود گاوگرد در يابادميبذرافزايش  گلوكوزينویت، عملكرد و ميزان بدون مصرف گوگرد اضافي در خاک

، باای ژنهمانناد نيتارو (.2000ايفا،فقير از مواد آري بسيار شايع اسات) ها خاکها  درشت بافت و خاک

از معدني شدن گوگرد توسط فعاريت ميكروبي ممانعات  نيز و پايين ماندن دما  خاک خاکبودن رطوبت 

يناویت باذر همبساتيي زگوگرد برا  بيوسنتز گلوكوزينویت ضارور  اسات. ميازان گلوكووجودكند. مي

و  اساتمهام  گوگردبرا  تر ب  هنيا  ساق  رفتن دارد. آزمون خاک ها  جوانگوگرد برگ با ميزان زياد 

گار  هساتند ميلي 10ساورفات كمتاراز دارا هايي ك  خاکآن درهكتار كيلوگر  در50مقدار ب  طورعمد 

بشاويي باای در ماورد محصاویت آكمبود گوگرد و يا پتانسي  كمبود در خاک هاايي باا  .شوداستفاد  مي

                                                                    ت مي گيردأروغني يك پديد  عمومي بود  و از دیي  زير نش

          افزايش مصرف كود ها  نيتروژني و فسفاتي بادرج  خلوص بای نظير اور  و فسفات امونيم ك  -1
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   گوگرد را از طريق افزايش عملكرد افزايش داد  است بدون اينك  اين عنصر را ب  خاک اضاف  نمايند.      

معرفي واريت  هايي با عملكرد بای و اعمال مديريت ها  افزايش دهند  عملكرد ك  سبب افزايش تقاضا  -2

 ب  عناصر غذايي از جمل  گوگرد مي شوند.                                                                            

لتيز  كم ك  ميزان گوگرد قاب  استفاد  كمتر  توسع  كشت محصویت روغني در خاک ها  با حاص -3

  دارند.                                                                                                                       

دركشت ها  متراكم ك  در تناوب زراعي آنها دان  ها  روغني كشت مي شود جاذب گاوگرد ماي تواناد  

خيلي بای باشد ب  خصوص وقتي بقايا  گياهي حين برداشت از مزرع  بيرون برد  مي شاود كااهش قابا  

توج  سورفور درخاک بوجود مي ايد. عليرغم اينك  محتوا  گوگرد گيا  تقريبا مشاب  محتو  فسافر اسات 

یت جاو  )بااران كاربرد گوگرد ب  انداز  كاربرد فسفر جلب توج  نكرد  است زيارا گاوگرد از طرياق نازو

اسيد (، آب آبيار ، كود ها  دامي، كود هاا  شايميايي گاوگرد دار از قبيا  ساورفات آماونيم و ساوپر 

فسفات جبران مي شود. اما امروز  كمبود گوگرد در خااک هاا  زراعاي با  دريا  كشات وكاار ماداو  ) 

هش د  اكسايد گاوگرد در (، استفاد  از كود ها  با درج  خلوص بای و كا1998اسچانك و هانيك رو ، 

(. متاسفان  اغلب توريد كننادگان دانا  هاا  1988اتمسفر ب  سرعت رو ب  افزايش است )مورفي و بوگان، 

درصد از پتانسي  و بازد  توريد محصول شان را ب  خاطر عد  اگاهي از اهميات گاوگرد  40اري  10روغني 

م خفي، تا متوسط كمبود گاوگرد از دسات ماي در توريد دان  ها  روغني و عد  توانايي در تشتيص عالي

دهند. يك نكت  ديير اينك  كمبود گوگرد در توريد محصول اغلب با كمباود هاا  نيتاروژن و فسافر و ياا 

كاهش ميزان حاصلتيز  خاک پوشش داد  مي شود. بيشتر محصویت ب  انداز  فسفر ب  گوگرد نياز دارند 

كمبود ان در هر مرحل  از رشد گيا  مي تواند با  طاور ماوثر  . ب  علت غير متحرک بودن گوگرد درگيا  

موجب كاهش عملكرد شود. در خاک هايي ك  گوگرد قابا  جاذب خيلاي پاايين باود ، وراي كاود هاا  

ن ب  طور اشكار در طي رويش كلازا ياا در مرحلا  گلادهي و آنيتروژني و فسفاتي مصرف مي شود كمبود 

(. موقعي مي توان عكس ارعم  كلزا ب  گوگرد اضاف  2000و رسيچ، تشكي  دان  مشاهد  مي شود )مارهي 
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كيلاوگر  در  30-20سانتي متر  خاک كمتار از  60شد  را انتظار داشت ك  مقدار سورفات خاک تا عمق 

هكي  در بيشتر مناطق كشور ب  دري  كاهش اسايديت  خااک و آهكتار باشد. مصرف گوگرد در خاک ها  

اصر غذايي خاک مي تواند ضمن كمك ب  بهبود حاصالتيز  و افازايش پتانساي  افزايش قابليت جذب عن

                               . تورياااد از جنبااا  هاااا  صاااالح اراضاااي و پاااارامتر هاااا  ساااالمت خااااک نياااز ماااوثر واقاااع شاااود

                                                                                      .            

                                                                                                         مفهوم کارايي مصرف کود  -1-6  

 (. 1988 اند )گاودرود و جلاو ،ها  متتل، بيان كرد  پژوهشيران كارآيي مصرف كود را ب  صورت    

آن را ب  صورت تركيبي از كارآيي فيزيوروژيك و كارآيي بازيافت ظااهر  بياان كارد  تر، تعريفي دقيق در 

اند. بر اين اسا  كارآيي مصرف كود )عنصر غذايي( عبارت از مقدار ماد  خشك توريد شد ، ب  ازا  مقدار 

:                          آيد:                                             كود مصرفي است و از رابط  زير بدست مي  

Ee= (Ydf- Yef)/F 

 Ee : كارآيي مصرف كود)كيلوگر  در كيلوگر (

.: مقدار ماد  خشك توريد شد  توسط گياهي ك  كود دريافت كرد  است)كيلوگر  در هكتار(  Ydf 

.: مقدار ماد  خشك توريد شد  توسط گياهي ك  كود دريافت نكرد  است)كيلوگر  در هكتار(  Yef 

.مقدار كود يا عنصر غذايي مصرف شد )كيلوگر  در هكتار( :  F 

مقدار كود مصارفي و نياز زماان و روش كاوددهي بساتيي دارد. روش  ،كارآيي مصرف كود ب  نوع   

كوددهي نقشي اساسي در استفاد  بهين  از كود و افزايش كاارآيي مصارف آن دارد. مقادار جاذب عناصار 

بيشترين نياز در مرحل  آغاازين دور  رشاد و در  ،كند. در برخي گياهانغذايي در طي دور  رشد تغيير مي

بعضي ديير در مراح  بعد  قرار دارد. بديهي است ك  با مصرف عناصر غذايي براسا  نياز گياا  در طاي 

يابد. معمویً بایترين كاارآيي مصارف كاود در اوراين واحادها  دور  رشد، كارآيي مصرف كود افزايش مي

آيد. ب  تدريج با مصرف مقادير بيشتر كود، كمبود عناصر غذايي گيا  برطرف   دست ميمصرف آن ب
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شود. از اين مرحل  ب  بعد، واكنش گيا  در برابر كود مصرفي كام شاد  و بناابراين كاارآيي مصارف آن مي

ن گردند. در ايايابد. در بيشتر مزارع كشور كودها  شيميايي ب  روش پتش سطحي مصرف ميكاهش مي

روش، افزايش عملكرد در واحد سطح هميا  با افزايش مصرف كود نيست و در نتيج  كارآيي مصرف كاود 

( بيان كردند ك  با كاهش تدريجي عناصر غذايي، ميزان فتوسنتز كااهش 1990پايين است. كلر و بلينسر )

ها را در پراكنش ريش  شود. برخي پژوهشيران بر اين باورند مصرف كوديافت  و در نتيج  رشد گيا  كم مي

دهاد، باا با  كند. اين كار توان گيا  را برا  جذب آب و مواد غذايي از خااک افازايش ميخاک بيشتر مي

يابد و با  ايان ها  بهين  مصرف كود، قابليت دسترسي عناصر غذايي برا  گيا  افزايش ميكارگير  روش

شود. از طرف ديير مصرف كود، باا افازايش ترتيب رشد محصول بيشتر و زمان رسيدن آن هم سريعتر مي

(. كاارآيي 1987شاود )ويتاز و همكااران، سطح پوشش گياهي، موجب كاهش تبتيار و هادررفت آب مي

(. 1993بعنوان مقدار محصول توريد شد  ب  ازا  هر واحد نهاد  مصرف شد  تعري، شد  است )اريكساون 

هايي جهت ارزيابي ميازان مارثر باودن مصارف صكارآيي مصرف عناصر غذايي يا كارآيي مصرف كود شاخ

طور كلي ب  صورت مقادار ماادخ خشاك تورياد باشند ك  ب عناصر غذايي يا كودها برا  توريد محصول مي

شد  بازا  هر واحد از عناصر غذايي يا كود مصرف يا جذب شد  و يا بصورت عملكرد نسابي ياك ژنوتياپ 

ا  مطلاوب و ياا افازايش عملكارد بتاش ن در شارايط تغذيا در يك خاک فقير، در مقايس  با عملكارد آ

اسات برداشت شد  گيا  زراعي ب  ازا  هر واحد عنصر غذايي مصارف شاد  بصاورت كاود تعريا، گرديد 

(. كارآيي عناصر غذايي بطور كلي در س  گارو : كاارآيي 1981 ،نوا و روميس و 1998 ،)كاسمن و همكاران

زراعي1، كارآيي فيزيوروژيك2 و نسبت بازيافت3 طبق بند  گرديد  است، ك  رابطة زير بين آنها برقرار است 

  (.                                                                         1992 ،)چامپيون و بارتورومي 

كارآيي فيزيوروژيك= كارآيي زراعي× نسبت بازيافت  

                                                                             

                                                 
1) Agronomic Efficiency (AE) 
2 ) Physiological   Efficiency (PE) 
3 ) Recovery  Fraction (RF) 
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 از ديدگا  اقتصاد  یز  است تا كارآيي كود افزايش يابد ك  در آن صورت حفاظ محايط زيسات نياز

 حاص  خواهد شد. استفاد  از ارقا  با كارآيي بای در استفاد  از كود، رعايت تنااوب زراعاي، توصاي  دقياق

 يو شا موقع كودها از رحا  مراح  رشد گيا ، شك  كود، نوع كاود،  كود  با توج  ب  نياز گيا ، مصرف ب 

                         باشند. كاربرد كود وروش آبيار ، از جمل  را  ها  افزايش كارآيي استفاد  از كود مي

كود ها  گوگرد  ن  تنها عملكرد و كيفيت محصویت روغني را افزايش مي دهناد بلكا  كاارايي مصارف 

كود ها نظير نيتروژن و فسفر را بهبود مي بتشند و از اين طريق هزينا  هاا  تورياد را كااهش داد  و ساير 

(. بار اساا  نتاايج 2000بازگشت اقتصاد  برا  توريد كنند  ها را افزايش مي دهند )فيسامز و همكااران، 

كيلوگر  افزايش برخي ازمايشات متوسط پاس  عملكرد محصویت مهم روغني ب  مصرف كود ها  گوگرد  )

عملكرد ب  ازا  كيلوگر  گوگرد مصرفي ( نشان داد  است ك  هر كيلوگر  از گوگرد مصرف شد  توسط كاود 

كيلوگر  افزايش داد. با  طاور   5/4و  9/8، 3/12سويا و كلزا را ب  ترتيب ب  انداز   ،ها، عملكرد بادا  زميني

د محصویت روغني قاب  مقايس  و يا حتاي باایتر از ك  اثر مصرف كود ها  گوگرد  در مورد افزايش عملكر

كيلوگر  دان  ب  ازا  هار  5/6تا  4فسفر و پتاسيم بود ك  حدود  ،حد قاب  انتظار از مقادير مربوط ب  نيتروژن

( در با  كاارگير  مقاادير 1998(.  احمد و همكاران )1998كيلوگر  عنصر مصرفي گزارش شد  است )رين، 

كيلوگر  در هكتاار ( در ارقاا  كلازا گازارش كردناد كا  باا  40و  30،  20، 10)صفر، متتل، كود گوگرد  

كيلوگر  در هكتار عملكرد دان  افزايش يافت وري ميازان ايان افازايش در ساطوح  30افزايش كود مصرفي تا 

طح دو  نان گزارش كردند ك  افزايش عملكرد در ب  كارگير  سآن بود. آپايين كود  بيشتر از سطوح بایيي 

 20كيلاوگر  در هكتاار ، در ساطح ساو  كاود  ) 750كيلاوگر  در هكتاار ( در حادود  10كود  )مصرف 

كيلاوگر  در هكتاار( در  30كيلوگر  در هكتار و در سطح چهار  كاود  ) 417كيلوگر  در هكتار( در حدود 

 كيلوگر  در هكتار بود. 167حدود 
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ملکرد کلزاتاثیر گوگرد بر عملکرد و اجزای ع -7-1  

 
تحقيقات زياد  ب  منظور ارزيابي اثر كود ها  گوگرد  بر عملكرد و كيفيت محصویت روغني يكساار     

نظير كلزا، بادا  زميني، سويا و افتابيردان در سال ها  اخير انجا  شد  است. در ازمايشي كا  با  منظاور 

كيلوگر  در هكتار از مناابع ساورفات  90تا  20ارزيابي محصویت روغني ب  كود دهي گوگرد  در مقادير 

افازايش معناي دار  در  ،امونيم ، گوگرد عنصر  و سوپر فسفات ساد  در خاک ها  متتل، انجا  گرفات

درصد بواسط  كود دهي گوگرد   تحت شرايط مزرع  اياي بارا  بيشاتر محصاویت  91عملكرد ب  انداز  

مد  تحات تااثير مصارف كاود هاا  آعملكرد بدست  روغني از جمل  كلزا مشاهد  گرديد. متوسط افزايش

% ، باادا  زميناي  3/12درصد براورد گرديد  است ك  متوسط افازايش عملكارد بارا  ساويا  11گوگرد  

%بود. اگر چ  اختالف معني دار  در عملكارد محصاویت روغناي باين  7/6و كنجد  %4/13، كلزا  %11/4

ياد عملكرد در مورد گچ و سوپر فسفات ساد  در توريد سويا منابع كود  متتل، مشاهد  نشد اما افزايش ز

نها باشد آو بادا  زميني در مقايس  با ساير منابع گوگرد گزارش شد  و ممكن است مربوط ب  مقدار كلسيم 

                  (.                                                                                               2-1)جدول 

(1998تاثير گوگرد بر عملكرد دان  ها  روغني )نق  از ميسيك،  -2-1جدول   

 گيا  تعداد ازمايش ميانيين)كيلوگر  در هكتار( دامن  افزايش عملكرد)كيلوگر  در هكتار(

 %  (5-58/8  )781- 74  (3/12 )  %268  سويا 27 

 %  (7-31/4  )1448- 100  (4/11 )  %400 ادا  زمينيب 18   

 %  (9-47/2  )397- 37  (3/13 )  %158  کلزا 48 

 %  (4/3-11/3  )60- 20  (7/6 )  %40  كنجد 2 

 %18- 3  %11  ك  95 

 

كيلاوگر  در هكتاار با  طاور  60گزارش شد  است ك  عملكرد دان  ها  روغني با افزايش مقدار گوگرد تا 

كيلوگر  75در مقادير بای تر در مورد بادا  زميني با خطي افزايش مي يابد. ب  طور  ك  افزايش عملكرد   
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كيلوگر  در هكتار گازارش شاد  اسات. در ازماايش  90و  86در هكتار و در مورد كلزا و سويا ب  ترتيب با 

يد ك  مصرف گوگرد عملكرد كماي و كيفاي ( گزارش گرد1992انجا  شد  توسط گانياردهارا و همكاران )

( گزارش كردند ك  كمبود گوگرد عملكارد 1995د مي بتشد. مگ گرا  و زهائو )دان  ها  روغني را بهبو

( گزارش كردند ك  مصارف گاوگرد تاا 1995بيس وا  و همكاران ). كمي و كيفي كلزا را كاهش مي دهد

( گزارش كرد كا  كااربرد 2000جك سون ) كيلوگر  در هكتار موجب افزايش درصد روغن مي شود. 100

در ازماايش خارص در هكتار مي تواند عملكرد كلزا را ب  نحو چشم گير  افزايش دهد. كيلوگر  گوگرد  20

كيلوگر  موجب افزايش وزن دان  شد. در ازمايش ديير  مصرف  64( مصرف گوگرد تا 1994واكلر و بو )

و روغن  پروتئين  ،اجزا  عملكرد ،كيلوگر  درهكتار تاثير معني دار  بر ميزان توريد دان  50كود گوگرد تا 

( گزارش كردند ك  محتوا  روغن دان  با با  كاارگير  كاود گاوگرد 2007مارهي و همكاران ) دان  داشت.

گرناد و بيلاي ( گزارش شد  اسات. 1999افزايش مي يابد. نتايج مشابهي نيز توسط هانكلو  و همكاران )

تعداد دانا  در  ،ماد  خشككيلوگر  در هكتار توريد  40مصرف گوگرد ب  ميزان گزارش كردند ك  ( 1993)

گزارش شد  است ك  كمبود گوگرد در كلازا ماي  پروتئين و روغن دان  را افزايش داد. ،وزن هزاردان  ،غالف

گازارش  (2003) ( و سابحاني و همكااران2000درصد كاهش دهد. مارهي و رايچ ) 80تواند عملكرد را تا 

احمد زايش ميزان مصرف گوگرد افزايش مي يابد.    كردند ك  محتوا  روغن و عوام  موثر بر عملكرد با اف

كيلوگر  در هكتار( گازارش  60 و 40 ،20 ،كارگير  مقادير ) صفر با ب ( در يك بررسي 2006و همكاران )

. ماي دهادارتفاع بوت  را ب  طور معني دار  افازايش  شاخص برداشت و  گوگرد استفاد  از كودكردند ك  

گوگرد  را دريافت كارد  بودناد.  ك  بایترين سطحگزارش نمودندكرت هايي ا دررحداكثر ارتفاع بوت   انان

ارتفاع بوت  و تعداد نيا  در بوتا   كااهش ماي ياباد.  ،( گزارش كرد ك  بواسط  كمبود گوگرد1980هورمز)

 ( گزارش كردند ك  ارتفاع گيا  و تعداد دانا  در نياا  باا افازايش كااربردگوگرد2003سبحاني و همكاران )

كيلوگر  در 50تا  30وانان حداكثرارتفاع بوت  وتعداد دان  در نيا  را در ب  كارگير  مقادير افزايش مييابد  
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Abstract 

  In order to evaluate the effects of various levels of sulfur fertilizer on sulfur use 

efficiency, yield and yield components in canola cultivars, an split plot experiment 

based on randomized complete block design was conducted in 2007. Factors were: 

sulfur fertilizer at four levels (0, 25, 50 and 75 kg/ha) in the main plots and canola 

cultivars at three levels (Fornax, Opera and Slmo) in the sub plots. The results showed 

that various levels of sulfur fertilizer affected grain yield, plant height, harvest index, 

grain per pod and pod per plant significantly. Maximum grain yield, plant height, 

harvest index, grain per pod and pod per plant was obtained by the plots which 

received 75 kg sulfur/ ha. The effect of compound of treatment cultivar× levels of 

sulfur showed that maximum grain yield was obtained by the plots which was applied  

75 kg sulfur/ ha with opera cultivar. Similar results were obtained in grain per pod, 

thousand kernel weight and harvest index. Comparison of means showed that 

increasing application of sulfur fertilizer decreased sulfur use efficiency. Sulfur use 

efficiency decreased from 4.91 kg/kg with application 25 kg/ha sulfur fertilizer to 2.85 

kg/kg in application 75 kg/ha sulfur fertilizer. Effect of compound of treatment 

cultivar × sulfur levels was significant on sulfur use efficiency. Maximum sulfur use 

efficiency (5.26 kg/kg) was obtained in the plots which 50 kg sulfur ha-1 with opera 

cultivar was applied and minimum of it (2.38) was obtained in the plots which 75 kg 

sulfur ha-1 with fornax cultivar was applied. 

 

 


