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    چکیده
 اجزاي عملکرد گیاه کلزا برخی  روغن، پروتئین ودرصد و کود دامی بر نصري عگوگرد مصرفبه منظور بررسی          
 بصورت خاك آهکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفیدو در  )Hayola 401رقم (

 سطح کود سه ،وم رسیو ل دو نوع خاك، لوم ، شاملتیمارها. اجرا گردید 1388 -89 در سال زراعی  تکرارچهارگلدانی با 
کیلوگرم در هکتار  4500 و 3000 ، 1500صفر،  سطح گوگرد عنصري، چهارو    تن در هکتار50 و 25صفر، گوسفندي، 

معنی داري بر تأثیر نتایج نشان داد که بافت خاك و کود دامی . بوده است مایه تلقیح تیوباسیلوس  درصد2همراه با 
 بافت خاك بر ، ولی تأثیرداشته  دانه در غالف و وزن هزار دانه و، تعداد غالف کلمیزان روغن، پروتئین، ماده خشک

 تن کود دامی در هکتار 50بیشترین میزان پروتئین دانه در تیمار مصرف . ه استنبودتعداد دانه در غالف معنی دار 
همچنین مصرف توأم کود  .بدست آمد ولی سطوح مختلف گوگرد بر میزان پروتئین دانه تأثیر معنی داري نداشته است

 کیلوگرم گوگرد 3000 تیماردر کل  ماده خشکبیشترین  گیاه شده وکل نیز موجب افزایش ماده خشک  و گوگرد دامی
 نیز گوگرد × کود دامی ×  خاك اثرات متقابل بافت.بدست آمد تن کود دامی در هکتار 50+ عنصري همراه با تیوباسیلوس

 کیلوگرم گوگرد عنصري همراه با 4500+ تأثیر معنی داري داشته و تیمار خاك لوم الف و تعداد غبر میزان روغن دانه 
 .حداکثر میزان روغن دانه و تعداد غالف را به خود اختصاص داد تن کود دامی در هکتار 50+ تیوباسیلوس

                                                          
  گوگرد،کرد، پروتئین، روغن، کلزا، کود دامیاجزاي عمل  :واژه هاي کلیدي
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Abstract 
       In order to investigate the effect of application sulfur (S) and cattle manure (CM) on oil and 

protein percentage and some yield components of canola (Hayola 401) in two calcareous soils, a pot 

experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with four 

replications during 2009-2010 cropping season. Treatments included two levels soil texture (loam 

and clay loam), three CM levels (0, 25 and 50 ton ha-1) and four S levels (0, 1500, 3000 and 4500 

kg ha-1) with 2% inoculation Thiobacillus. Results indicated that, soil texture and cattle manure had 

significant effect on the amount of oil, protein, total dry matter, pod, grain number per pod and 

1000-grain weight. But, the effect of soil texture on grain number per pod was not significant. The 

highest amount of grain protein was obtained in 50 ton CM ha-1 treatment, But, application of 

different levels of sulfur had no significant effect on the amount of grain protein. Also, the 

application of S and CM together increased total dry matter and the highest total dry matter was 

obtained in M2S2 (3000 kg S with Thiobacillus + 50 ton CM ha-1) treatment. The interaction effect 

between T× CM ×S on the amount of oil grain and pot number had significant effect and the highest 
on the amount of oil grain and pot number were obtained in  T1M2S3 (loam + 4500 kg S with 

Thiobacillus + 50 ton CM ha-1) treatment .   

Keyword: Yield component, Protein, Oil, Canola, Cattle manure, Sulfur 
 
 

  مقدمه
هاي نباتی قادرند گیاهان روغنی به عنوان منبع روغن     

 .بخش بزرگی از نیاز روغن مصرفی انسان را تامین کنند
هاي روغنی در تأمین روغن کلزا یکی از مهمترین دانه

سویا و نخل  ازخوراکی انسان بوده و از این نظر بعد 
ن  در بی.)1380عاشوري (زینتی مقام سوم را داراست 

عناصر مورد نیاز کلزا، گوگرد چهارمین عنصر عمده 
گیاهان ). 1379 همکاران و خادمی(مورد نیاز است 

 16روغنی احتیاج زیادي به گوگرد دارند و تقریباً 
درصد  91کیلوگرم گوگرد براي تولید یک تن دانه حاوي 
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مک   و1993 زو و همکاران(ماده خشک الزم است 
 ).1996  و زوگارنس

کند مترین نقشی که گوگرد درگیاهان ایفا میمه     
آمینه ضروري سیستئین، سیتین و شرکت در اسیدهاي

بنابراین نقش اساسی در سنتز پروتئین . باشدمتیونین می
می تواند باعث افزایش  ایفا نموده و حضور این عنصر

هاي مهم ضمناً یکی دیگر از نقش. پروتئین دانه گردد
ن سولفولیپیدهاست که در گوگرد، شرکت در ساختما

 در واقع روغن گیاه را تشکیل وغشا سلول وجود دارند 
رحمان و  و 1380 اسالم زاده خلدبرین و(دهند می

 .)2007 همکاران
    
 گوگرد بدلیل ظرفیت اکسیده شدن و تولید ،از طرفی  

 خاك را pH پتانسیل الزم براي کاهش ،اسیدسولفوریک
 ، ذرات خود دارا بودهحداقل در مقیاس کوچک اطراف

تواند بخصوص در منطقه ریزوسفر در بنابراین می
انحالل ترکیبات غذایی نامحلول و آزاد شدن عناصر 

عنصري ، استفاده از گوگرد لذا .ضروري موثر واقع شود
بعنوان یک ماده اسیدزا بمنظور افزایش قابلیت جذب 

اگی و ج(عناصرغذایی در خاکهاي آهکی کاربرد دارد 
بحراتی و  ،2001 بشارتی و همکاران ،2005 ارانهمک

  ).  2009کایا و همکاران   و2008 پونگوتاي
 عمدتاً ،اکسیداسیون بیولوژیکی گوگرد در خاك     

شود که هاي تیوباسیلوس انجام میتوسط باکتري
 بدلیل پایین ي ایرانهاها در خاكجمعیت این باکتري

بلی گوگرد و مایه بودن میزان مواد آلی، عدم استفاده ق
کریمی نیا و شهرستانی (باشد تلقیح آنها بسیار ناچیز می

 چنانچه گوگرد عنصري در سطح خاك ،بنابراین). 1382
پخش و همراه با مواد آلی بالفاصله به زیر خاك 
جایگذاري شود عمل اکسیداسیون گوگرد در جوار 
رطوبت و باکتریهاي تیوباسیلوس سریع تر انجام خواهد 

 ).1386حامدي و جعفري  (گرفت
استفاده از کودهاي دامی عالوه بر افزایش ماده آلی      

خاك، باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم هاي خاك 
  ).1385طالقانی و همکاران (شود می

 ، محمد زاده و میوه )1379 (رضایی نژاد و افیونی     
 اظهار )2000 (و بلده و همکاران) 1377 (چی لنگرودي

شتند که کود هاي آلی باعث افزایش معنی دار ماده آلی دا
خاك شده و قابلیت جذب روي، آهن، مس ، فسفر، پتاسیم 

در این رابطه، کود . دهدو نیتروژن خاك را افزایش می
     .دامی بیشترین اثر را بر عملکرد ذرت داشته است

کاربرد  ن نیز نشان دادند کهابسیاري از محقق     
 (.Thiobacillus spp) کننده گوگردکسیداباکتریهاي 

 لا(موجب افزایش عملکرد، پروتئین و روغن دانه کنجد 
شایند و (  گندمدانه پروتئین  و)2007 و همکاران شاهابا

این تحقیق به منظور بررسی . گردید) 2004همکاران 
و  تأثیر گوگرد و کوددامی بر میزان روغن، پروتئین

اجرا خاك آهکی دو  کلزا در برخی از اجزاي عملکرد گیاه
 .شد
 

 مواد وروش ها
جهت بررسی تأثیر گوگرد و کود دامی بر میزان      

 پروتئین و برخی اجزاي عملکرد گیاه کلزا در ،روغن
خاك آهکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح 

 چهار با پایه بلوك هاي کامل تصادفی بصورت گلدانی
منابع طبیعی ساري  رزي و در دانشگاه علوم کشاوتکرار

 تیمارهاي پژوهش شامل دو نوع خاك، لوم. اجرا گردید
)(T1  و لوم رسی)(T2،  صفر  سطح کود گوسفندي، سه
)(M0 ،25 )(M1 50 و )(M2سطح چهارو    تن در هکتار 

 98دار با بصورت گرانوله بنتونیت (گوگرد عنصري
  وS2)( S1، 3000)( S0، 1500)(صفر ، )درصد گوگرد

4500 )(S3 مایه  درصد2 کیلوگرم در هکتار همراه با 
در هر گلدان . بوده است  تیواکسیدانتلقیح تیوباسیلوس

کیلوگرم کود اوره  300 کیلوگرم خاك و مقادیر معادل10
یک سوم هنگام کاشت، یک ( در هکتار در سه مرحله

و ) سوم موقع رزت و یک سوم باقیمانده قبل از گلدهی
 کیلوگرم 150ات پتاسیم و کیلوگرم سولف100

 بعنوان کود )هنگام کاشت( سوپرفسفات تریپل در هکتار
و گوگرد ) گوسفندي(همچنین کود دامی . پایه اضافه شد

نیز با توجه به )  درصد2(همراه با باکتري تیوباسیلوس 
قبل  .تیمارهاي کودي قبل از کاشت به خاك اضافه گردید
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یکی و شیمیایی برخی خصوصیات فیزاز اعمال تیمارها، 
 نظیردامی کود  ودو نوع خاك مورد استفاده در آزمایش

بلک والکی(، کربن آلی )1986نلسون ( EC و pHمیزان 
 فسفر قابل ،تک دستگاه کجلتوسط، نیتروژن کل )1934

  فتومتر دستگاه اسپکترواستفاده از جذب خاك با 
   و پتاسیم قابل جذب خاك )1990ولسنا( )70مدل (

 Sherwood Flame مدل(فلیم فتومتر  اهدستگ توسط

photometer ()تعیین گردید  )1372زاده احیائی و بهبهانی
 20در هر گلدان . ستاآمده ) 1(ول که نتایج آن در جد
کاشته و بعد از   )Hayola 401رقم (بذر جوانه دار کلزا 

 عدد تنک گردید و در طی مراحل 5سبز شدن به تعداد 
پس از . گیاه آبیاري انجام شدرشد نیز براساس نیاز 

برداشت، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن 

براي  .هزار دانه و عملکرد ماده خشک گیاه تعیین شد
 گرم نمونه وزن گردید 3 درصد روغن دانه، اندازه گیري
ساخت کشور  -1046HTمدل  (از سوکسله و با استفاده

نیز کل دانه  ژن نیتروو )1997( AOCS به روش) سوئد
 Auto (تکتوسط دستگاه کجل )AOAC )1995 به روش

Analyzer 2300  شرکت (Foss  تعیین شد و در نهایت
 ضرب شده و از 25/6در ضریب ثابت میزان نیتروژن 

 .مشخص گردیددانه این طریق درصد پروتئین 
- سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم

ها با مقایسه میانگین و MSTAT-Cو  SPSSافزارهاي 
  .دامنه اي دانکن صورت گرفت آزمون چند

                  
  

  ي مورد استفاده در آزمایش خاك ها کود دامی و نتایج برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی-1 جدول
 Silt  خصوصیات

(%) 
Sand 
(%)  

Clay 
(%)  N (%)  P 

(mg/kg)  
K 

(mg/kg)  
EC 

(dS/m) pH So4 
(%) 

T.N.V 
(%) 

O.C 
(%)  

  85/9  -  1/0  3/7  68/9  2486  1012  91/1  -  -  -  کود دامی
  85/1  2/15  11/0  79/7  7/0  9/180  36/8  093/0  18  38  44  بافت لوم

  35/2  3/18  97/0  73/7  98/0  2/263  20/7  143/0  30  6/21  4/48  بافت لوم رسی
  
 

 

 نتایج وبحث
 ،(T) بافت خاكنوع  اصلیاثرات  :درصد روغن دانه     
نوع  اثرات متقابل  و همچنینS)( ، گوگرد(M) دامیکود

بافت نوع  گوگرد و×  گوگرد، کود دامی  ×بافت خاك
داري بر درصد گوگرد تأثیر معنی×  کود دامی  ×خاك

یشترین میزان روغن ب. )2جدول( روغن دانه داشته است
 کیلوگرم گوگرد 4500+ لوم خاك ( T1S3دانه در تیمار 

و کمترین ) همراه با تیوباسیلوسعنصري در هکتار 
خاك لوم رسی بدون مصرف ( T2S0میزان نیز در تیمار 

ضمنأ در تمامی تیمارهاي . بدست آمد) کود گوگردي
خاك لوم رسی میزان روغن دانه کلزا کمتر از تیمارهاي 

  .)3جدول (خاك لومی بوده است
نیز دلیل ) 2004(ملیک و همکاران اصغر 

ه در اثر مصرف گوگرد را افزایش درصد روغن دان
نقش مهم گوگرد در بسیاري از اسیدهاي چرب و نیاز 

به این عنصر براي سنتز دیگر متابولیتهاي حاوي 
اسیدلیپوئیک و سولفولیپیدها  ب، ویتامین آ،کوآنزیم
  .دانستند

ن نیز اظهار داشتند که تأمین ابسیاري از محقق
 افزایش مقدار مناسب گوگرد، سنتز روغن دانه کلزا را

سارکر و همکاران  و 1993پورویماس و همکاران (داد 
راوي و همکاران  و 2007 احمد و همکاران و 2002
         ).2010 بهمنیار و کاظمی و2008
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  درصد روغن و پروتئین دانه  تجزیه واریانس اثر تیمارهاي بافت خاك، کود دامی و گوگرد بر -2جدول                   

 گین مربعاتمیان

 روغن پروتئین
  منابع تغییرات درجه آزادي

 

 تکرار 3 933/0 124/1
 (T)نوع بافت خاك  1 688/111** 386/34**
 (M) کوددامی 2 794/27** 499/11**

 (S)گوگرد 3 055/23** 443/2

 (T×M)کوددامی×نوع بافت خاك 2 700/1 981/0

 (T×S)گوگرد×نوع بافت خاك 3 091/15** 294/0

 (S×M)کوددامی×گوگرد 6 999/3** 114/1

 (T×S×M)کوددامی×گوگرد×نوع بافت خاك 6 869/3** 741/1

 خطا 69 154/1 438/1

 )درصد(ضریب تغییرات   42/2 56/5

  درصد1معنی دار در سطح **      

  
 )درصد(بر میزان روغن کلزا  گوگرد و  خاكبافتنوع اثرات متقابل مقایسه  -3جدول

 روغن*  گوگرد اك خبافتنوع 
 S0)عدم مصرف گوگرد عنصري(  c0/43 

T1 )لوم( S1)1500کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار ( b 2/45 
 S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( b 6/45 
 S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( a0/47 

   S0)عدم مصرف گوگرد عنصري( c 0/43 
T2)لوم رسی( S1)1500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( c 3/43 

 S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( c 3/43 
 S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( c 4/43 

  .وجود ندارد% 5در هر ستون حرف مشترك نشاندهنده این است که بین تیمارها اختالف معنی داري در سطح *                      
  
  
  

 ،همچنین با توجه به اثرات متقابل کود دامی و گوگرد    
در سطوح باالي مصرف   نیزدانه بیشترین میزان روغن

 کیلوگرم M2S3 )4500 دامی و گوگرد در تیمارکود
 تن 50+ گوگرد عنصري در هکتار همراه با تیوباسیلوس 

 درصد و کمترین میزان 46به میزان ) کود دامی در هکتار
 خاك بدون مصرف( M0S0 در تیمار نیز ) درصد1/41(

گوگرد و  .)4جدول ( آمدبدست ) کود دامی و گوگردي
ماده آلی بدلیل تأثیري که بر شرایط شیمیایی خاك نظیر 

 داشته، موجب افزایش قابلیت دسترسی pHکاهش 
 1983فریتز و گل ان(عناصر غذایی توسط گیاه می گردد 

 ).  2010ایفدیی و همکاران، و 
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 )درصد(گوگرد بر میزان روغن کلزا   مقایسه اثرات متقابل کود دامی و-4جدول

 روغن*  گوگرد کود دامی
 S0)عدم مصرف گوگرد عنصري(  d1/41  

 M0)عدم مصرف کود دامی( S1)1500کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار ( cd9/42 
 S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( abc 5/44 
 S3)4500  رم گوگرد عنصري در هکتارکیلوگ( ab 9/44 
 S0)عدم مصرف گوگرد عنصري( bc 8/43 

M1) 25تن کود دامی در هکتار ( S1)1500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( abc 7/44 
 S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( ab9/44 
 S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( abc 6/44 
 S0)ف گوگرد عنصريعدم مصر( bc0/44 

 M2)50تن کود دامی در هکتار ( S1)1500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( ab3/45 
 S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( ab4/45 
 S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( a0/46 

 .وجود ندارد% 5معنی داري در سطح  اختالف هادر هر ستون حرف یا حروف مشترك نشاندهنده این است که بین  تیمار *
 
 

 درصد پروتئین دانه 
 تنها اثرات ساده بافـت خـاك و         2با استناد به جدول          

کود دامـی بـر میـزان پـروتئین دانـه تـأثیر معنـی داري                
خـاك بـا بافـت لـوم رسـی          اي کـه    به گونـه  . داشته است 

 ین دانه را بـه خـود اختـصاص داد         ئبیشترین میزان پروت  
 میـزان پـروتئین دانـه    ،دامـی بـا کـاربرد کـود    .)6جدول(
 4/22  و 9/21درصد در تیمار شاهد بترتیـب بـه          2/21از

دامـی در هکتـار      تـن کـود    50 و   25درصد در تیمارهـاي     
   ).1شکل(افزایش یافت 

  
 تأثیر سطوح مختلف نوع بافت خاك بردرصد - 5 جدول

  پروتئین دانه

  .      است%  5تفاوت در حروف نشانگر اختالف معنی دار در سطح * 
  
  

  
  تأثیر سطوح مختلف گوگرد  بر درصد پروتئین دانه-6جدول

  پروتئین*  کود گوگردي
S0)عدم مصرف گوگرد عنصري(  a4/21 

S1)1500کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار ( a9/21 

S2)3000  رم گوگرد عنصري در هکتارکیلوگ( a0/22 

S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( a1/22 

در هر ستون حرف مشترك نشاندهنده این است که بین تیمارها * 
  وجود ندارد% 5داري در سطح معنی اختالف

   
 میزان پروتئین ،اگرچه با افزایش سطوح گوگرد

-آماري معنیدانه افزایش یافت ولی این افزایش از لحاظ 
 چون بیشتر گوگرد اضافه شده از ).6جدول(دار نبود 

طریق کود در مسیر سنتز روغن به کار گرفته شده و 
طی دوره سنتز پروتئین در دانه بیشتر کربن تثبیت شده 

ملکی . در گیاه جهت ساخت روغن استفاده گردیده است
نیز اظهار داشت که کاربرد گوگرد در خاك ) 1387(

 نوع بافت خاك پروتئین* 
2/21 b T1 )لوم( 

4/22 a T2)لوم رسی( 
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 داري بر درصد پروتئین بادام زمینی نداشته تأثیر معنی
ن بیان کردند که استفاده از کود ابسیاري از محقق. است

پروتئین و جذب گوگرد  درصد ثبتی برگوگردي تأثیر م
احمد و ؛ 1987نوتال و همکاران (در دانه کلزا داشت 

  ).2006 مالهی و گیل  و2000 آبدین
  عملکرد ماده خشک

اك، کود دامی، گوگرد و همچنین بافت خنوع اثرات      
کود دامی تأثیر معنی داري بر ×اثرات متقابل گوگرد

بیشترین ). 7جدول(ماده خشک داشته است  عملکرد
در  گرم در گلدان 19/29عملکرد ماده خشک به میزان 

 کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار M2S2   )3000تیمار 

) ار تن کود دامی در هکت50+ همراه با تیوباسیلوس
در یک گروه آماري قرار   M2S3بدست آمد که با تیمار 

  M0S0داشت و عملکرد ماده خشک را  نسبت به تیمار
بشارتی و ). 8جدول ( درصد افزایش داد 37/30) شاهد(

نشان دادند که کاربرد گوگرد همراه با ) 2001(همکاران 
داري بر عملکرد ذرت باکتري تیوباسیلوس اثر معنی

  .ین باعث افزایش ماده خشک شده استداشته و همچن
اظهار داشتند که افزایش کود ) 2002(منتلر و همکاران 

 تن در هکتار باعث افزایش وزن ماده 60دامی به میزان 
خشک اندام هوایی و همچنین افزایش وزن هزار دانه در 

  .ذرت شد
                                                       

 
  تأثیر سطوح مختلف کود دامی بر درصد پروتئین دانه -1شکل

 عملکرد ماده خشک و اجزاي عملکرد کلزاگوگرد بر  کوددامی و خاك، تیمارهاي مختلف بافت  تجزیه واریانس اثر-7جدول
 میانگین مربعات

عملکرد ماده خشک  درجه آزادي منابع تغییرات
 )گرم درگلدان(

تعداد غالف 
 در بوته

ر تعداد دانه د
 غالف

وزن هزار دانه 
)گرم(  

 012/0 139/0 458/1 992/4 3 تکرار
 1 *837/29 **042/70 ns667/2 **610/0 (T) نوع بافت خاك
 2 **697/81 **656/188 **760/33 **580/0 (M) کوددامی
 3 **054/22 **708/19 *861/3 **196/0 (S)گوگرد

 2 266/6 **260/51 635/3 091/0 (T×M)کوددامی× خاكبافتنوع 
 3 291/9 264/6 861/1 050/0 (T×S)گوگرد× خاكبافتنوع 

 6 *219/10 *865/8 913/1 054/0 (S×M)کوددامی×گوگرد
 6 752/1 *274/10 622/2 023/0 (T×S×M)کوددامی×گوگرد× خاكبافتنوع 

 036/0 269/1 734/3 364/4 69  خطا
 82/5 19/5 58/5 14/8  )درصد(ضریب تغییرات 

  درصد  5  درصد و1به ترتیب معنی دار در سطح * و**    



 1391سال / 3 شماره 22جلد /                                         نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار      ... و کریمی، بهمینار                      78
 

  
   بوتهدرغالف   بر عملکرد ماده خشک و تعداد گوگرد  مقایسه اثرات متقابل کوددامی و-8 دولج

 گوگرد )تن در هکتار (کود دامی
گرم در ( عملکرد

 )گلدان
 تعداد غالف

  S0)عدم مصرف گوگرد عنصري(  e39/22 f13/31 
 M0)عدم مصرف کود دامی(  S1)1500کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار ( de04/24 ef75/32 

  S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( cd60/24 ef63/32 
  S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( bcd18/26 de38/34 
 S0)عدم مصرف گوگرد عنصري( bcd87/25 cd 63/35 

 M1)25تن کود دامی در هکتار ( S1)1500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( bc61/26 cd 75/35 
  S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( cd19/25 bcd50/36 
 S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( bc97/26 d88/34 
 S0)عدم مصرف گوگرد عنصري( bc52/26 cd 38/35 

 M2)50تن کود دامی در هکتار ( S1)1500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( bcd98/25 abc 38/37 
 S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( a19/29 ab50/38 
 S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( ab25/28 a88/38 

  .ود نداردوج% 5در هر ستون حرف یا حروف مشترك نشاندهنده این است که بین تیمارها اختالف معنی داري در سطح * 

 تعداد غالف در بوته
، کود دامی و گوگرد   خاكبافت نوعسطوح مختلف      

. دار تعداد غالفها در بوته کلزا گردیدموجب تأثیر معنی
گوگرد × کوددامی،دامیکود×همچنین اثرات متقابل بافت

داري بر تعداد گوگرد تأثیر معنی×دامیکود×و بافت
   .)7جدول(غالف در هر بوته داشته اند 

  

 T1S2بیشترین تعداد غالف در هر بوته در تیمار      
 کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار 3000+ خاك لوم (

لحاظ آماري با  بدست آمد که از) همراه با تیوباسیلوس
داري اختالف معنی T2S3 و T1S3 ،T1S1تیمارهاي 

خاك ( T2S0نشان نداد و کمترین میزان نیز در تیمار 
بدست آمد ) ون مصرف کود گوگرديلوم رسی بد

.)9جدول(
  

 بوته  درو گوگرد بر تعداد غالفخاك  بافت  نوع مقایسه اثرات متقابل-9 جدول
 تعداد غالف * گوگرد بافت
 S0)عدم مصرف گوگرد عنصري(  bc 50/34 

T1 )لوم( S1)1500کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار ( a50/36 
 S2)3000   در هکتارکیلوگرم گوگرد عنصري( a25/37 
 S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( a42/36 
 S0)عدم مصرف گوگرد عنصري( c 58/33 

T2)لوم رسی( S1)1500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( bc 08/34 
 S2)3000  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( bc50/34 
 S3)4500  کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار( ab68/35 

 .وجود ندارد% 5داري در سطح در هر ستون حرف یا حروف مشترك نشاندهنده این است که بین تیمارها اختالف معنی                  
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دامی و گوگرد همچنین با توجه به اثرات متقابل کود     

بیشترین تعداد غالف نیز در سطوح باالي مصرف کود 
  کیلوگرم گوگردM2S3 )4500 دامی و گوگرد در تیمار

 تن کود 50+ عنصري در هکتار همراه با تیوباسیلوس 
  وM2S2بدست آمد که با تیمارهاي ) دامی در هکتار

M2S1 داري نداشت و از لحاظ آماري اختالف معنی
خاك بدون مصرف ( M0S0کمترین میزان نیز در تیمار 

همانطوریکه  .)8جدول(بدست آمد ) کود دامی و گوگردي
نشان داده شده، بیشترین تعداد دانه در غالف  2 شکلدر 

بدست آمد که )  تن کود دامی در هکتارM2)50 در تیمار 
.  درصد افزایش نشان داد60/9نسبت به تیمار شاهد 

نیز نشان داد که ) 1388(نتایج تحقیقات آرام و همکاران 
با افزایش کاربرد کود دامی، تعداد دانه در بالل ذرت 

ت، بطوریکه بیشترین تعداد دانه در شیرین افزایش یاف
 تن کود 60( بالل با کاربرد بیشترین مقدار کود دامی

و کمترین تعداد دانه در بالل مربوط به ) دامی در هکتار
   .دامی بودشرایط عدم کاربرد کود

 
 تعداد دانه در غالف 

نتایج نشان داد که کاربرد کود دامی و گوگرد تأثیر     
   ).7جدول(د دانه در غالف داشته است داري بر تعدامعنی

 

  
  دانه در غالف تأثیر سطوح مختلف کود دامی بر تعداد -2شکل

 

همچنین کاربرد گوگرد نیز موجب افزایش معنی دار 
تیمار  تعداد دانه در غالف شده و بیشترین میزان نیز در

 کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار همراه با 4500
 52/4نسبت به تیمار شاهد  که تیوباسیلوس بدست آمد
تعداد دانه در غالف از  ).3شکل (درصد افزایش یافت

شود اجزاي مهم عملکرد در بوته کلزا محسوب می
     ).2000 دیپنبروك(

  
  

  دانه در غالف تعداد  تأثیر سطوح مختلف گوگرد بر-3 شکل
 

   وزن هزار دانه
 ، گوگرد و کود دامیخاك بافتنوع  اصلیاثرات           

 تأثیر معنی داري بر وزن هزار دانه داشته است
درواقع خاك لوم بدلیل تهویه خوب شرایط  ).7جدول(

ها فراهم کرده خاك را براي گسترش میکروارگانیسم
رسی وزن  در مقایسه با خاك لومهمین دلیل است به 

  ).10جدول(هزار دانه بیشتري را به خود اختصاص داد 
  

   )گرم(وزن هزار دانه بر نوع بافت خاك  تأثیر سطوح مختلف -10جدول
وزن هزار دانه*   بافت 

T1 )43/3 )لوم  a 

T2)27/3 )لوم رسی  b 
  .است%  5تفاوت در حروف نشانگر اختالف معنی دار در سطح *  
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 50نشان داده شده، کاربرد 4 شکلهمانطوریکه در      
 دامی در هکتار بیشترین وزن هزار دانه را به خودتن کود

 درصد 35/8شاهد  اختصاص داده که در مقایسه با تیمار
) 1388(نتایج تحقیقات آرام و همکاران  .افزایش یافت

 نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه ذرت شیرین با 
 تن کود دامی در هکتار بدست آمد، با افزایش 60کاربرد 

مقدار کود دامی وزن هزار دانه افزایش پیدا کرد و 
)  مصرف کود دامیعدم(ر مربوط به شاهد کمترین مقدا

  .بود
همچنین افزایش سطوح گوگرد نیز منجر به 

 درصدي وزن هزار دانه در مقایسه با تیمار 95/5 افزایش

بررسیهاي آسار و ). 5شکل(شاهد شده است 
حاکی از افزایش معنی دار وزن ) 1995(اسکاریسبرك 

وزن . هزار دانه کلزا در نتیجه مصرف گوگرد می باشد
- هاي مهم عملکرد محسوب میهزاز رانه یکی از مولفه

شود که از یک سو به میزان مواد فتوسنتزي موجود، 
بویژه در مراحل اولیه رشد دانه و از سوي دیگر به 
ظرفیت و توانایی دانه در حال رشد براي استفاده از این 

 ).1377گیالنی (مواد بستگی دارد 
   

     
  

 
  

 

      
  )گرم( دانه هزار تأثیر سطوح مختلف کوددامی بر وزن -4  شکل 

  

  
  

 ) تأثیر سطوح مختلف گوگرد بر وزن هزاردانه گرم-5شکل 
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 نتیجه گیري
با توجه به نقشی که گوگرد در سنتز روغن و         

پروتئین ایفا می کند افزایش سطوح گوگرد، میزان روغن 
ی تأثیر ولاي افزایش داده دانه را بطور قابل مالحظه

از . داري بر درصد پروتئین دانه نداشته استمعنی
طرفی استفاده از گوگرد عنصري موجب افزایش ماده 

 4500خشک و برخی از اجزاي عملکرد بویژه در تیمار
همچنین کود . کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار گردید

دامی بعنوان منبعی از عناصر غذایی است که بتدریج این 
 تن 50ختیار گیاه قرار داده، لذا مصرف ا عناصر را در

دامی در هکتار بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه کود
از طرفی مصرف گوگرد . تأثیر بسزایی داشته است

همراه با کود دامی باعث افزایش اکسیداسیون 
با توجه به   وبیولوژیکی گوگرد در محیط خاك گردید

 ك لوم رسیدر مقایسه با خا  در خاك با بافت لوماینکه
، عمل اکسیداسیون تر بودن شرایط تهویهبدلیل مناسب

گیرد، بنابراین خاك لوم توانسته  بهتر صورت میگوگرد
شرایط را براي گسترش میکروارگانیسم ها، تغذیه بهتر 

در نهایت افزایش ماده خشک و رشد گیاه فراهم کند و 
ه بیشتر شد در این خاك کل و اجزاي عملکرد گیاه نیز

چه میزان بعضی از صفات مورد بررسی در  اگر. است
خاك با بافت لوم رسی بیشتر بوده ولی در مقایسه با 

بنابراین . تیمار شاهد افزایش چندانی را نشان نداد
 کیلوگرم گوگرد عنصري در هکتار همراه 4500مصرف 

دامی در هکتار بمنظور  تن کود50با تیوباسیلوس با 
ن دانه کلزا و برخی از بهبود میزان روغن و پروتئی

  .باشداجزاي عملکرد گیاه قابل توصیه می

  
  

   مورد استفادهمنابع

 اجزاي و عملکرد بر کاشت تاریخ و دامی کود سطوح اثر. 1388ب،  آرام ش، فرامرزي ع، فربودي م و خورشیدي بنام م
تبریز، سال  واحد اسالمی آزاد اهدانشگ کشاورزي علوم پژوهشی علمی  مجله.میانه يمنطقه در شیرین ذرت عملکرد

  .11 تا 1صفحه هاي ، 12سوم، شماره 

، موسسه تحقیقات خاك و آب، نشریه شماره )جلد اول(شرح روشهاي تجزیه خاك . 1372. ا احیائی م و بهبهانی زاده ع
 . ، تهران، ایران893

کیفی  کود دامی بر خواص کمی و بررسی اثرات مصرف گوگرد، باکتري تیوباسیلوس و. 1386حامدي ف  و جعفري ح، 
تا  113صفحه هاي .  کاربردي دانه هاي روغنی و روغن هاي نباتی ایران-مجموعه مقاالت دومین سمینار علمی. کلزا
117.  

گامی موثر در افزایش عملکرد و کیفیت (تغذیه بهینه کلزا . 1379ج و مهاجر میالنی ب، .خادمی ز، رضایی ح، ملکوتی م
 . صفحه213زش کشاورزي، نشر آمو). روغن

  . صفحه902انتشارات دانشگاه شیراز، . تغذیه معدنی گیاهان عالی. 1380زاده خ، خلدبرین ع و اسالم

 . صفحه134انتشارات افراز، . کشت دوم کلزا. 1380عاشوري م،
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یر مقادیر مختلف کود تأث. 1385، توحیدلو ق و حمدي ف، .، دهقانشعار م.، نوشاد ح.، صادق زاده س.فتح اله طالقانی د 
 67صفحه هاي ): 2(22مجله چغندر قند، . دامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند در تناوب گندم و چغندر قند

 .78تا 

ارزیابی توان اکسایش گوگرد توسط میکروارگانیسمهاي هتروتروف در خاکهاي . 1382کریمی نیا آ و شهرستانی م، 
  .79 تا 69، صفحه هاي )17جلد  (1همجله علوم خاك و آب، شمار. مختلف

هاي رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم برنج در شرایط ببرسی اثرات تراکم و سن نشا بر شاخص. 1377گیالنی، 
خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید چمران، دانشکده مجتمع آموزشی و پژوهشی 

  . صفحه239ورامین، 

. اثر مواد آلی بر خواص شیمیایی خاك، جذب عناصر به وسیله ذرت و عملکرد آن. 1379 افیونی م، رضایی نژاد ي و
  . 27تا  19، صفحه هاي 4مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، جلد چهارم، شماره 

صرف کود روش مصرف توأم کود حیوانی و فسفر در خاك براي کاهش م. 1377محمد زاده ع و میوه چی لنگرودي ح، 
  .27 تا 20، صفحه هاي 12شماره . نشریه علمی پژوهشی خاك و آب. هاي فسفره در خاك هاي استان بوشهر

، پایان نامه  (.Arachis hypogaea L)اثر کاربرد آهن و کود گوگرد بر رشد، عملکرد و کیفیت بادام زمینی . 1387ملکی س، 
 . صفحه119ابع طبیعی ساري، کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزي و من
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