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Archive of SID  هاي كشاورزي هاي مكانيك ماشين پژوهشنشريه 
 )١٢٠-١٠٧( ١٣٩٨پاييز و زمستان / ٢/ شماره ٨جلد 

  
  
  
  

 نايکاملاه يگاز  يديزل توليوديب يها يژگيو يعملکرد و برخ بر ييايميو ش يستيز يهار کوداث
(Camelina sativa L.)  

  
   ۳و پيام دانا *۲، محمود رضا تدين١مرضيه حسني

  
 
  دهيچک

  
 يدارا ،يروغن دانه اهيگن يا .است زليوديب ديتول يبرا يمناسب هياول ماده کاسه،يبراس خانواده از (.Camelina sativa L) نايکامل

 عملکرد بر ييايميش کود و يستيز کود اثر بررسي يبرا. است معتدل ييهوا و آب طيشرا اب سازگار و مطلوب يزراع يها يژگيو
ن يا انجام شد. پژوهشي کازرون در واقع يامزرعه در ۱۳۹۵ يزراع سال در ،نايکامل از يديتول زليوديب يها يژگيو يبرخ و

 ۲بارور يستيز کود شامل مارهايت .شـد اجـراتکرار  سه در و يتصادف کامل يهابلوک طرح قالب در ليفاکتور صورت به پژوهش
 Strain 5P  agglomeransو Pseudomonas putida Strain 13P يباکتر( فسفات تيحالل دهنده شيافزا يباکتر يحاو

Pantoea( سطح ۲ در اول عامل عنوان به )شاهد، يمارهايت شامل دوم عامل عنوان به ييايميش کود و) مصرف عدم و مصرف 
 ۳۰ و) هکتار در لوگرميک ۱۰۰ و ۵۰ ،۲۰۰ بيترت به( شده هيتوص حد در مقدار دو و ييتنها به گوگرد فسفر، تروژن،ين يکودها
 و روغن عملکرد ،روغن درصد ،دانه عملکرد ،نايکامل گياه براي يا هيتغذ شرايط ايجاد با. بودند شده هيتوص حد از کمتر درصد
 داد نشان نتايج. شدند مطالعه گوگرد درصد و صابوني عدد و يدي دعد چگالي، شامل بيوديزل صفات همچنين و دانه نيپروتئ

 .است بوده تيمارها ساير از بيش يستيز کود مصرف با گوگرد+فسفر+تروژنين تيمـار در روغن عملکرد و دانه عملکرد که
 کود مصرف بدون گوگرد+فسفر+تروژنين ماريت و يستيز کود مصرف بدون مطلوب حد در دارگوگرد ييايميش يهادکوماريت
 گوگرد و صابوني عدد و يـدي عدد چگالي، نيشتريب. داشتند را دانه نيپروتئ و روغن درصد افزايش بيشترين بيترت به يستيز
 هيدروکسيدسديم گرم يليم ۱/۲۲۷ و روغن گرم ۱۰۰ بر يد گرم يليم ۹۴/۲۶ مترمکعب،يسانت بر گرم ۰۰۰۹۲۴۸/۰ ترتيب به(

 در گوگرد و يستيز کود ماريت زين و فسفر و تروژنين يتيمارها تحت توليدي بيوديزل در) يوزن درصد ۰۲۷/۰ و روغن گـرم بر
 پژوهش جينتا مجموع در .آمد دست به ،يستيز کود مصرف بدون مطلوب حد در فسفر و گوگرد+تروژنين ماريت و مطلوب حد

 دانه از يتوليد بيوديزل و روغن يها يژگيو بهبود باعث ييايميش يکودها همراه به يستيز يکودهـا کـاربرد که داد نشان
  .شود يم نايکامل

  
  .گوگرد نا،يکامل ،يصابون عدد ،يدي عدد روغن، درصد دانه، نيپروتئ :يديکل يهاواژه

  
 Camelina)هاي بيوديزل توليدي از گياه کاملينا  . اثر کودهاي زيستي و شيميايي بر عملکرد و برخي ويژگي١٣٩٨. و دانا پ حسني م. تدين م. ر. ارجاع:

sativa L.). ١٢٠- ١٠٧): ٢(٨هاي كشاورزي.  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش.  

                                                             
  .دانشگاه شهرکرد دانشكده كشاورزي، دانشجوي سابق کارشناسي ارشد، - ١
  .دانشگاه شهرکرددانشكده كشاورزي، دانشيار، گروه زراعت،  - ٢
  .اهوازدانشجوي دکتري، گروه شيمي، دانشگاه آزاد اميديه  - ٣
  mrtadayon@yahoo.com نويسنده مسئول: *

  ١٢/٠٨/١٣٩۸تاريخ پذيرش:                                 ١٢/٠٢/١٣٩٨تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
 تياهم از يروغن دانه اهانيگ از کيارگان روغن ديتول
 ،غالت از پس يروغن دانه اهانيگ و است برخوردار ياديز

 براساس. دهنديم ليتشک را جهان ييغذا ريذخا نيدوم
 و است ايسو از کايآمر زليوديب منابع درصد ۷۵، يگزارش

 نصف درحدود زليوديب ديتول در يوانيح يها روغن مجموع
 مسئله نيا. (Gerpen, 2004) است ياهيگ يها روغن منابع

 تواند ينم اما دهد يم نشان را ايسو ژهيو به اهانيگ تياهم
 جلوه تياهم يب و کمرنگ را اهانيگ ريسا يمطالعات تياهم

 نايکامل اهانيگ نيا جمله از ).Ranjbar et al., 2011( دهد
 به متعلق .Camelina sativa L يعلم نام با

اه ين گيا . است اروپا شمال يبوم و  Brassicaceaeخانواده
 آب با کهاست ) روز ۱۰۰ تا ۸۵( مدت کوتاه محصول کي
 کتان عنوان با داشته و يخوب يسازگار معتدل يهوا و

 شود يم شناخته gold-of-pleasure اي )(flaxfalse کاذب
(Obour et al., 2015) .در ييايميش يکودها تياهم 

 رياثت  آن عملکرد بر که است يا گونه  به اهيگ نيا زراعت
 عملکرد شيافزا ياساس هايمؤلفه از. دارد يقابل توجه
 است ييايميش کودهاي از يريگ بهره کشاورزي، محصوالت

)(Sturz & Christie, 2003.   
 روغن و دانه عملکرد شيافزا يبرا خاک در موجود عناصر

 ريمقاد ،اهانيگ نيا از دانه تن هر ديتول با. هستند الزم
 يبرا. شود يم کاسته خاک ييغذا ريذخا از يتوجه قابل
 شيافزا به توجه ،روغن مقدار نيشتريب به يابيدست

 بدون ).Khwaja Pour, 2007( دارد ياديز تياهم عملکرد
 ديتول در روغند يتول بر عالوه يروغن اهانيگ نقش ديترد

 براساس که يطور به است روشن کامالز ين زليوديب
 و سهم نيشتريباهان يگ ۲۰۲۰ سال تا ،ها ينيب شيپ
 دارند جهان در زليوديب ديتول در را رشد نيشتريب
)Ranjbar et al., 2011.( يها سوخت انواع از يکي زليوديب 
 و يوانيح و ياهيگ يها روغن از تواند يم که است يستيز

 ,.Pinto et al). شود ديتول ها روغن نيا يپسماندها يحت

 بيترک از است عبارت زليوديب ،استاندارد براساس (2005
 که چرب يدهاياس بلند رهيزنج يليمونوآکل ياسترها
 است ريدپذيتجد يديپيل مواد با الکل کي واکنش حاصل

)Zhang, 2002(. را روغن غلظت ديبا زليوديب ديتول يبرا 
  ها روش نيبهتراز  يکي که آورد نييپا مختلف يها روش به

 ,Demirbas( شده است يمعرف ونيکاسيفياستر ترانس

2008a(. چون يبيمعازل يسه با ديدر مقا زليوديب اگرچه 

 مس، يخوردگ بودن باال ،يانرژ حجم بودن نييپا
 نشر اما ،دارد را باالتر متيق تيدرنها و باالتر تهيسکوزيو

 به شيگرا باعث يصنعت يهاروغن توسط ها يآلودگ
 ,Bala( است شده زليوديب جمله از يستيز يها سوخت

 يريگ روغنزان يم ،کنجد اهيگ يرو يا مطالعهدر  .)2005
 زليد ينيگزيجا يبرا مناسب يسوخت و بود درصد ۵۸
 بر شده ديتول زليوديب. )Demirbas, 2008b( شد ديتول

 America) کايآمر آزمون و مواد انجمن استاندارد دو اساس
Society of Testing and Materials international, 

ASTM)  اروپا ياستانداردها و (European Standards) 
 روغن نيچند يروبر يگريج مطالعه دينتا .شد يبررس

 ايسو و کنجد ذرت، ،کلزا خردل، کتان، جمله از ياهيگ
 ذرات و بوده پاک کتان روغن از حاصل زليوديب داد نشان
 درات،يکربوه ذرات انتشار راست.دا را يترکم ندهيآال

 ينفت يها سوخت از آن تروژنين دياکس و دکربنيمونواکس
 Demirbasاست ( زيناچ ها آنبه  نسبت و هبودکمتر 

 مدرن كشاورزي مناسب يها وهيش از يكي امروزه .)2006
 مشكالت حل و شيميايي كودهاي مصرف کاهش براي
 مناسب زمان بر عالوه زيست، محيط آلودگي از ناشي

 ويژه به زيستي كودهاي كارگيري هب كود، مصرف
 كودهاي با تلفيق صورت به گياهي رشد محرك يها يباکتر

  خاک در طبيعي طور به ها يباکتر اين .است شيميايي
 بنابراين .است پايين ها آن تراكم و تعداد ولي دارند وجود
 ها آن جمعيت تواند يم ها يباکتر اين با گياهان بذر تلقيح

رات يش تاثيباعث افزا درنتيجه و رسانده مطلوب حد به را
 کود .)Cakmakci et al., 2007( دشو خاك در ها آن مفيد

 دهنده شيافزا يها يباکتر از يا مجموعه زين ٢ بارور فسفات
 و Bacillus مختلف يها جنس از فسفات تيحالل

Pseudomonas را خاك در نامحلول فسفر قادرند که است 
 يطور کل به .کنند ليتبد اهيگ دسترس قابل محلول فرم به
 کنند جذب را محلول يرآليغ فسفات قادرند تنها اهانيگ

 اهيگ ازين از مراتب به خاك در آن زانيم عادي درحالت که
شدت  به اهانيگ رشد زانيم بر فسفر کمبود. استکمتر 

 را  آن تيفيک و بذر وه،يم گل، ليتشک و گذارد يم يمنف اثر
 ).Kuchaki et al., 2008( دهد يم قرار ريتاث تحت زين

 و يستيز کودهاي کاربرد بر شده انجام مطالعات يبررس
که  دهديم نشان ييايميش کودهاي با ها آن بيترک

 يفيک و يکم عملکرد بر يستيز کودهاي از استفاده
 کودهاي مصرف کاهش داشته و يمثبت اثرات اهانيگ
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 مثبت نقش به يعلم منابع. دارد يرا درپ ييايميش
 يزراع اهانيگ عملکرد بر اهيگ رشد محرك زوباکترهايير

 نيا در .)Adesemoye et al., 2010( اندکرده اشاره مختلف
 يدگاه زراعيزل از ديوديبه ب که است شده يسع پژوهش
 توسعه بدون ياهيگ يها سوخت شک يب .شود پرداخته
 يها پژوهش شتريب .داشت نخواهند يمفهوم يکشاورز

 ديتول يندهايفرا به مربوط زليوديب درمورد شده انجام
 تيفيک مطالعه. است ياهيگ يها روغن از زليوديب
 عالوه د،يتول مراحل ريسا تا اهيگ کاشت مرحله از ،زليوديب

 تردرک لقاب را آن ديتولضرورت  ،آن گسترش و سعهتو بر
 يندهايفرا از بهتر را اهيگ کي کشت مردم رايز کند يم
 به محصول کي از يعموم درک و کنند يم درک ييايميش

 و تيکم ،تر يتخصص ينگاه با. کند يم کمک آن توسعه
 .دانستوابسته  آن هياول ماده به ديبا را زليوديب تيفيک

 ماده ديتول منظور به اهانيگ يفيک و يکم عملکرد نيبنابرا
 مدرن يکشاورز .است ياريت بسياهم يدارا زليوديب هياول
 يها سوخت عيصنا ييشکوفا باعث تواند يم يصنعت و

 محصوالت ازمندين زليوديب ديتول. شود ريدپذيتجد
 داد پاسخ را زليوديب يبرا تقاضا بتوان تا است يکشاورز

).(Demirbas, 2008a اثر يبررس پژوهش، نيا از هدف 
 يکودها متفاوت ريمقاد همچنين و يستيز يهاکود

 يعملکرد يها يژگيو بر گوگرد و فسفر تروژن،ين ييايميش
 .است نايکامل روغن از حاصل زليوديب ژهيو به و نايکامل

  
  ها روش و مواد

 انواع و يستيز کود اثر يابيارز منظور به شيآزما نيا
 نايکامل اهيگ يزراع يهايژگيو يبرخ بر ييايميش يکودها

 يزراع سال در زليوديب مصارف يبرا آن دانه روغن و
 مشخصات با( کازرون در واقع يامزرعه در ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 و يشرق طول هيثان ۱۵ و قهيدق ۳۹ و درجه ۵۱ ييايجغراف

 از متر ۸۶۰ ارتفاع و يشمال عرض قهيدق ۲۷ و درجه ۲۹
 توجه با و يهواشناس آمار براساس. شد انجام) ايدر سطح

 موردنظر، منطقه کوپن، يمياقل يبند طبقه سامانه به
 ليفاکتور صورت به شيآزما نيا. دارد خشک مهين يمياقل
 اجرا تکرار سه در يتصادف کامل يهابلوک طرح قالب در

 يحاو ٢بارور  يستيکود ز شامل يکود يمارهايت. شد
فسفات  تيدهنده حالل شيافزا يباکتر

  Strain 5Pو Pseudomonas putida Strain 13Pيباکتر(

agglomerans Pantoea (سطح  ٢عنوان عامل اول در  به
عنوان عامل دوم  به ييايمي(مصرف و عدم مصرف) و کود ش

 ييتنها تروژن، فسفر، گوگرد بهين يکودها يمارهايشامل ت
 ۱۰۰ و ۵۰ ،۲۰۰ بيترت به( و در دو مقدار در حد مطلوب

درصد کمتر از مقدار مطلوب  ٣٠و  )هکتار در لوگرميک
درصد  ٣٠عنوان مطلوب و  ر استفاده شده بهيبودند. مقاد

براساس آزمون  ييايميمار کود شيکمتر از مطلوب در ت
شگاه در نظر گرفته شده است. منبع يه آزمايخاک و توص

ب اوره، سوپر فسفات يترت به ييايمياستفاده از کود ش
ک سوم از مقدار کود ي پل و گوگرد خالص بوده است.يتر
دو سوم و  ن داده شديه بستر به زميتروژن در هنگام تهين

مانده پس از کاشت به صورت سرک در دو مرحله تا يباق
 ماريت عنوان به کود فاقد بلوک وشد ع يتوز يقبل از گلده

 از مرکب يا نمونه ن،يزم يساز آماده از قبل. بود شاهد
 شگاهيآزما در و هيته يمتر يسانت ۳۰ تا صفر عمق از خاک
 که شد يبررس آن ييايميش يها يژگيو ،خاک و آب هيتجز
 اتيعمل از پس. است شده ارائه ۱ جدول در آن جينتا

. شدند جاديا ها کرت و شده حيتسطن يزم سک،يد و شخم
ها  ابعاد کرت. شد انجام دست با و يخط صورت به کشت

 يرو ن ويخط کشت با فاصله ب ٧متر و شامل  ٢ × ٥/١
 ٤٠٠راکم متر بود. بذرها با ت يسانت ٥و  ١٥ب يترت ف بهيرد

 به بسته مزرعه ياريآب .ندمربع کاشته شدبوته در متر
اه يگ ياريط محل، رطوبت خاک و دور مرسوم آبيشرا
 هر بهمخلوط با خاک  صورت به کودها. نا انجام گرفتيکامل

با نسبت  بذرمال روش به يزيست کود .نددش اضافه بلوک
ک هکتار) و براساس ي يبرا گرم ١٠٠مشخص (

و دور از تابش  کشت از قبل ،شده هيالعمل توصدستور
 مورد يزيست کود. شد آغشته بذر با مستقيم خورشيد

 گونه دو حاوي ،٢بارور فسفاته تجاري نام با استفاده
 Pantoea فسفات تيحالل دهنده افزايش باکتري

agglomerans Strain 5P و Pseudomonas putida 

Strain 13P زانيم به CFU/gr شرکت از ١٠٨تا  ١٠٧ 
 ديتول با مذکور يها يباکتر. شد هيته سبز فناور زيست

 ريشه اطراف در فسفاتاز يها ميآنز و کيارگان دهايياس
 فسفر قادرند و شوند يم فسفات يون شدن آزاد باعث

 اهيگ دسترس قابل محلول فرم به را خاک در نامحلول
 صورت به هرز يها علف با مبارزه اتيعمل. کنند تبديل

  .گرفت انجام يدست
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  مارهايخاك مزرعه قبل از اعمال ت ييايميو ش يکيزيمشخصات ف -١جدول 
اسيديته 

  خاک
شوري 
(dS/m)  

درصد اشباع خاک 
(%)  

فسفر قابل جذب 
(mg/kg)  

پتاسيم قابل جذب 
(mg/kg)  

نيتروژن 
(%)  

آهن 
(mg/kg) 

روي 
(mg/kg)  

٣/١  ٢  ١٤/٠  ١٧٤  ٩/٢  ٤٩  ٦٥/٠  ٩٩/٧  
  

  بافت خاک  (%)آهک   (%)رس   (%) لتيس  (%) شن  (%)ي کربن آل  (mg/kg) منگنز  (mg/kg) مس
  يسيلت يلوم رس  ٥/١٠  ٢/٣٧  ٤٤  ٨/١٨  ٤٥/١  ٢٢/٧  ٧٦/٠

                

 و دانه روغن مقدار ک،يفنولوژ صفات لحاظ از نايکامل اهيگ
 .گرفت قرار يابيارز مورد زليوديب مصارف يبرا آن تيفيک

ن عملکرد دانه، ييتع يبرا، ايپس از حذف اثرات حاشيه
 درصد ،دانه روغن يريگاندازه يبرا .برداشت انجام شد

 روش از تروژن دانهين يمحتوا و سوکسله روش از روغن
. شد محاسبه نيپروتئ زانيم و يريگاندازه داللکج

 روغن درصد بيضرا از استفاده با روغن عملکرد همچنين
 زانيم ابتدا نيپروتئ درصد محاسبه يبرا .شد محاسبه

 ضرب ٢٥/٦ عدد در سپس و محاسبه هادانه يآل تروژنين
 روش به يديتول روغن .)Anonymous, 2002( شد

 اساس که شد ليتبد زليوديب به ونيکاسيفيراست ترانس
 دستگاه از ،يچگال يريگ اندازه يبرا. است زليوديب ديتول

 DMA مدل پار آنتون شرکت ساخت تاليجيد متر يچگال

35n استاندارد تحت D4052 يداردهااستان به متعلق 
ن يا يبرا. شد استفاده  (ASTM)کايآمر مواد آزمون انجمن

 زليوديب از تريل يليم ۷/۰ حدود در يکوچک حجممنظور 
 در نوسانات شدن برطرف از پس و شده قيتزر دستگاه به

 يواسنج نشانه که دستگاه شگرينما يبررو شده ارائه عدد
 کياتومات طور به نمونه يچگال بود، دستگاه کياتومات

 روغن گرم ۵/۰ ،يدي عدد يريگ اندازه يبرا. شد محاسبه
 آن به مانوس محلول سپس. شد حل کلروفورم گرم ۱۰ در

 و ختهير محلول يرو مقطر آب يمقدار شده و اضافه
 دوري تريل يليم ۱۵ سپس. شد داده قرار يکيتار در يمدت

 اضافه آن به مقطر آب تريل يليم ۱۰۰ و درصد ۱۵ ميپتاس
 تا ونيتراسيت و شد تريت ميسد وسولفاتيت با محلول. شد

 زرد محلول رنگ تا افتي ادامه دي يا قهوه رنگ شدن ليزا
 ليزا تا ونيتراسيت عمل و شده اضافه نشاسته چسب. شود

 يمصرف وفسفاتيت حجم. افتي ادامه رهيت يآب رنگ شدن
 يدي عدد ،۱ رابطه از استفاده با و کرده ادداشتي ابتدا از را
 آن دارد تياهم يدي عدد درباره که يا نکته. آمد دست به

 کاهش باعث باشد ۵۰ از بزرگتر اگر بيضر نيا که است
   ).Drapcho et al., 2008( شود يم موتور عمر

 )۱(                           = (   )×   . × ×    ×    ×   
 يبرا يمصرف ميسد وفسفاتيت حجم B ،يدي عدد IV که

 يمصرف ميسد وفسفاتيت حجم S ،تر)يل يلي(م شاهد ماريت
 ميسد وفسفاتيت تهينرمال N ،)ليتر ميلي( نمونه ماريت يبرا
 AOCS ۱۹۹۳ استاندارد. است )ليتر ميلي( نمونه وزن W و

CD3 نييتع شيآزما. است شده فيتعر يصابون عدد يبرا 
 به رفلوکس يدما در يالکل يايقل حضور در يصابون عدد

 الکل رفلوکس، يدما در. شد انجام قهيدق ۶۰ تا ۳۰ مدت
 برگردانده طيمح به بردم توسط شدن بخار از بعد طيمح
 براساس گوگرد يريگ اندازه يبرا .)Jalali, 2008( شد

 که بيترت نيبد .شد عمل ASTM D5453 استاندارد
 ثبت آن وزن و ختهير ريتبخ ظرف در را نمونه از يمقدار

 از پس بسوزد تا شد زده آتش ميمال يحرارت با نمونه. شد
 يرو بر چکان قطره با خالص کيدسولفورياس ،شدن سرد

 داده قرار کوره C ° ۳۰۰يدما درسپس  شد.  ختهير آن
 زمان تا و رسانده شد C °۵۵۰ به جيتدر به دما نيا وشد 

 ،کرده سرد را نمونه امجدد. افتي ادامه کربنسوخت کامل 
 به درصد ۵۰ کيدسولفورياس قطره ۷-۹ و آب قطره ۴-۳

 درجه ۷۵۰ تا ۳۰۰ يدما در را نمونه دوباره .شد اضافه آن
 نمونه سپس داده حرارت قهيدق ۳۰ مدت به گراد يسانت
 تاشد  انجام قهيدق ۱۵ تا کردن گرم عمل ن شد.يتوز
 وزن شده ثبت مقدار. شود ثبت مجددا يوزن راتييتغ

دست  به آن درصد ،نمونه وزن به توجه با که است گوگرد
سه يانس و مقايه واريتجز ت،ينها در ).Moser, 2009( آمد

 LSD)(دار ين اختالف معنيها با آزمون کمترداده نيانگيم
 SAS( افزار درصـد بـا استفاده از نرم ٥سطح احتمـال  در

 Excel افـزار نرمو رسـم نمودارهـا بـا  MSTATC و 9.1)
  انجام شد.
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  ج و بحثينتا
  دانه عملکرد

 کنش برهم و ييايميش کود يمارهايت که داد نشان جينتا
 بر درصد کي احتمال سطح در يستيز و ييايميش کود

 اثر يول است داشته يداريمعن اثر نايکامل دانه عملکرد
). ۲ جدول( نشد داريمعن دانه عملکرد بر يستيز کود

 با گوگرد+ فسفر+ تروژنين ييايميش کود ماريت از استفاده
 عملکرد يدرصد ٨٥/٨٦ شيافزا باعث يستيز کود مصرف

 شد يستيز کود مصرف بدون اهدش ماريت به نسبت دانه
 دانه عملکرد شيافزا نيا که رسديم نظر به). ١ شکل(

 کود حضور در يستيز کودهاي ييکارا شيافزا دهنده نشان
 تيمار با مقايسه در زيستي كود تيمار. است ييايميش

 بهبود براي تريمناسب شـرايط مراتـب به شيميايي، شاهد
 طريق از و كرده مهيا خاك داخـل زيـستي هايفعاليت
 عملکرد افزايش موجب ريشه، توسـط غـذايي مواد جذب
 Dey et al. (2004) يهاافتهي با جينتا نيا. است شده دانـه

. دارد مطابقت ييايباکتر يستيز کود کاربرد نهيزم در
 کاربرد که داد نشان  Gaind & Guar (1991) قاتيتحق

 کننده حل هايسميکروارگانيم با خاك حيتلق و فسفر
 ينيزم بيس بقوالت، غالت، عملکرد شيافزا باعث فسفات،

 کود از استفاده جينتا. است شده يزراع اهانيگ ريسا و
 داده نشان کشور مختلف مناطق در ٢ بارور فسفات يستيز

 شيافزا موجب کود نيا کاربرد موارد، اکثر در که است
 است شده يزراع اهانيگ عملکرد درصدي ١٠ ش ازيب
)Hosseinzadeh, 2005.( Mohsen Nia & Jalilian 

 شيافزا به ستييز کودهاي کاربرد که داشتند انيب (2012)
در  همچنين شود. يمنجر م دانه عملکرد در درصدي ٩٣

 کود بدون تيمار در دانه عملکرد کاهشش، ين آزمايا
 جينتا براساس .شد گزارش کودي تيمارهاي به نسبت

Bashan et al. (2004)  يشيرو رشد متعادل طيشرا جاداي 
 هادانه يرشد مراحل کامل شدن يط و اهيگ در يشيزا و
 طيشرا .استگلرنگ  در دانه عملکرد شيافزا ليدال از
 کود مختلف سطوح که شوديم برقرار يزمان تعادلم
) يشيزا رشد يبرا( فسفره و) يشيرو رشد يبرا( تروژنين

 نشان Moradi et al. (2010) يبررس جينتا. باشد مناسب
 دانه عملكرد توانمي تنها نه كودي تلقـيح روش با که داد
 توجهي قابل طور به بلكه داد افزايش را سـطح واحـد در

 افزايش. آورد پايين را شيميايي كود مـصرف توانمي
 كاربرد با غذايي، عناصر به گياه دسترسـي قابليت

 در گياه، توسط هاآن بيشتر جذب و شـيميايي كودهـاي
 گياه برگ سطح افزايش با فتوسنتز و رشد افزايش نتيجه

  .است تلفيقي تيمارهاي در دانه عملكرد افزايش عوامل از
  

   دانه روغن درصد
 کود تيمار که) ٢ جدول( داد نشان واريانس جدول نتايج

 آماري سطح در داريمعني اثر روغن ميزان بر شيميايي
 کنش برهم اثر و زيستي کود تيمار ولي داشت درصد يک
 مورد تيمارهاي بين. نبود دارمعني روغن، ميزان بر دو اين

 حد در گوگرد تيمار را روغن ميزان بيشترين ،بررسي
 از بعد و شاهد به نسبت افزايش درصد ٨٧/٢٠ با مطلوب

افزايش  درصد ٧٧/١٨ با گوگرد+  فسفر+ نيتروژن تيمار آن
 با روغن درصد کاهش). ٢ شکل( داشت شاهد به نسبت

 )Vera et al., 2004( کانوال گياه در نيتروژن ميزان افزايش
 کودي تيمارهاي که است حالي در اين است، شده مشاهده

 Rezvani( اندداشته مثبت تاثير کرچک روغن درصد بر
Moghadam et al., 2008.(  

  
  روغن عملکرد

 کود تيمارهاي شودمي مشاهده ٢ جدول در که طور همان
 کودهاي کنش برهم اثر همچنين شيميايي، کود و زيستي
 احتمال سطح در روغن عملکرد بر شيميايي در زيستي

 به مربوط روغن عملکرد بيشترين. بود دارمعني درصد يک
 تاثير تحت و گوگرد+فسفر+نيتروژن شيميايي کود تيمار
 زيستي کود بدون شاهد به نسبت که بود زيستي کود
 نظر به). ٣ شکل( داد نشان افزايش درصد ٥٥/١١٨
 با زيستي کود و شيميايي کودهاي تيمارهاي رسد مي

 معدني نيتروژن طور همين و گياه نياز مورد فسفر تامين
 رويشي مراحل با هماهنگ را ضروري عناصر است توانسته

 افزايش به منجر اين امر کند. آزاد کاملينا گياه زايشي و
 در کربن افزايش آسيميالسيون و فتوسنتزي هايرنگدانه
 موجب گياه نيازبراساس  فسفر تامين و شود يم هابرگ

 افزايش به منجر نهايت در و شده گياه رسيدگي در تسريع
) ٢ شکل( دانه روغن ميزان نيز و) ١ شکل( دانه عملکرد

 عملکرد داريمعني افزايش به منجر عوامل اين است. شده
 که آنجايي از. اند شده تيمار اين در) ٣ شکل( دانه روغن

 دانه عملکرد در روغن درصد حاصلضرب از روغن عملکرد
 اين در دانه عملکرد بودن باال دليل به آيد،مي دست به

 انتظار از دور نيز روغن عملکرد نظر از آن برتري تيمار،
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گوياي  نيز et al. (2008) Gryndler نيست. نتايج پژوهش
 & Mohammad Zadeh همچنين. همين امر است

Tabatabaei (2010) ايجاد با گوگرد که داشتند بيان 
 جذب ضريب افزايش و ريشه اطراف در اسيدي محيط
 روغن عملکرد ميزان تا باعث شد بوته توسط غذايي عناصر
  .يابد افزايش درصد ٣٠شاهد  به نسبت

  
  دانه نيپروتئ زانيم
 بر شيميايي کودهاي اثر واريانس، تجزيه جدول براساس 

تاثير  ولي بود دارمعني درصد يک سطح در دانه پروتئين
 صفت اين بر تيمار دو اين کنش برهم و زيستي کود تيمار

 دانه پروتئين ميزان بيشترين). ٢ جدول( بود دارغيرمعني
 به نسبت که داشت تعلق گوگرد+فسفر+نيتروژن تيمار به

 در). ٤ شکل( داد نشان افزايش درصد ٨٧/٢٢ شاهد
 که نمود بيان توانمي گياه در پروتئين افزايش خصوص
 در شود، جذب گياه توسط که صورتي هر به نيتروژن

 سپس و آمينه اسيدهاي به احياء جريان توسط گياه داخل
 فيزيولوژي در را خود نقش و شودمي تبديل پروتئين به

 Roy & Singh 2006.( Grant & Bailey( کندمي ايفا گياه

 دانه روغن درصد نيتروژن، کاربرد نمودند گزارش (1993)
. دهدمي افزايش را پروتئين درصد ولي داده کاهش را کلزا

 کودهاي از استفاده اثـر بـر پروتئين درصد افـزايش
 ها،باکتري تلقيح تاثير افزايش دليل به تواندمي بيولوژيک

 و فيزيولوژيکي فعاليت رشد و کنندگي تنظيم کارايي
 ).Ram Raho et al., 2007( باشد گياه در متابوليسمي

 پروتئين درصد مقايسه مورد در ٥ شکل هاييافته براساس
 دو اين افزايش بين که داشت بيان توانمي روغن درصد و

 که طوري به. است داشته وجود معکوسي رابطه صفت
 شيميايي کود تيمار به مربوط روغن درصد بيشترين

 درصد به نسبت که است بوده مطلوب حد در گوگرد
 پروتئين درصد به نسبت و درصد ٢٩/١٣٠ آن پروتئين

 ترتيب همين به داد. نشان افزايش درصد ٥٧/٤٤ شاهد
 تيمار در نيز پروتئين درصد بيشترين
 درصد به نسبت که شد مشاهده گوگرد+فسفر+نيتروژن

 روغن درصد به نسبت و درصد ٤٨/٨٦ تيمار همين روغن
 شيميايي کودهاي. داد نشان افزايش درصد ٧٢/٢ شاهد

 هايقسمت از نيتروژن واردات مقدار فسفر، و نيتروژن
 داده افزايش هاکربوهيدرات با مقايسه در را دانه به رويشي

 آن پروتئين درصد و دانه نيتروژن غلظت افزايش موجب و

 .Yasary & Patwardhan, 2007.( Fathi et al( دشونمي

- زمينه پيش شدن بيشتر کلزا، گياه مطالعه با نيز (2002)
 دسترس قابل مواد کاهش و دارنيتروژن پروتئيني هاي

 تاييد را نيتروژن کود افزايش اثر در چرب اسيدهاي سنتز
 آن از حاکي نيز شده انجام هايبررسي ريسا اند.نموده
 را دانه روغن درصد روند افزايش نيتروژن، افزايش که است

را درپي  خورجين نمو شدن ترطوالني و انداخته تاخير به
 درصد و وامانده کامل بلوغ به رسيدن از دانه درنتيجه دارد.
 ).Ahmadi & Javidfar, 1998( يابدمي کاهش روغن

 واردات مقدار مشخصي، مقدار تا نيتروژن کود کاربرد
 با مقايسه در را دانه به رويشي هايقسمت از نيتروژن

 غلظت افزايش موجب و داده افزايش هاکربوهيدرات
 & Imam( شود مي آن پروتئين درصد و دانه نيتروژن

Niknejad, 1993 .(Sharma (2005) که کرد گزارش 
 روغن درصد بر داريمعني و منفي تاثير نيتروژن مصرف
 دانه، عملکرد بر مثبت تاثير دليل به ولي است داشته کنجد

 افزايش با. است داده افزايش را روغن عملکرد نهايت در
 پروتئيني هايزمينه پيش تشکيل نيتروژن، مصرف

 مواد تهيه در پروتئين تشکيل و شده بيشتر دارنيتروژن
 الزم مواد ميزان نتيجه در و يابدمي افزايش فتوسنتزي

 نقش عمده طور به .يابدمي کاهش روغن به تبديل براي
 کيفيت بهبود و روغن و پروتئين ساخت گياهان، در گوگرد

 بسيار عنصر دليل همين به و اسـت کشاورزي محصوالت
 ).Rezaei et al., 2013) است روغني هايدانه براي مهمي

 کانـادا در ١٩٩٨-١٩٩٩ سال در ايمزرعه هـايآزمايش
 کلزا در را کمبود عالئم گوگرد، مصـرف کـه داد نشان

 پـروتئين و روغـن درصـد افـزايش باعث و نمود برطرف
  .شـد دانـه

  
  بيوديزل چگالي
 زيستي کود تيمارهاي تاثير تحت توليدي بيوديزل چگالي

 کود تيمارهاي کنش برهم همچنين و شيميايي کود و
 درصد يک احتمال سطح در شيميايي کود در زيستي
 جرم که است آن بيانگر چگالي). ۳ جدول( شد دار معني
 براساس آن سنجش معيار و شده متراکم حد چه تا ماده
 يک معادل وزني که است خالص آب ليتر يک وزن

 نتايج .(Smith & Shekhawat, 2009) دارد کيلوگرم
 بين در که دهد مي نشان آزمايش از اين آمده دست به

 را چگالي بر تاثير بيشترين رفته، کار به غذايي عناصر
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 کود مصرف همراه به مطلوب حد در فسفر و نيتروژن عناصر
 شيميايي کود تيمار از استفاده). ۶ شکل( اند داشته زيستي

 زيستي کود مصرف با مطلوب حد در فسفر و نيتروژن
 به نسبت بيوديزل چگالي درصدي ٠٢١/٠ افزايش باعث
 که دهد مي نشان موضوع اين. )٦ شکل( شد شاهد تيمار

 آن تبع به و روغن چگالي بر فسفر و نيتروژن عنصر دو هر
 ساير تاثير نتيجه. هستند موثر بيوديزل بر چگالي
 تيمارهاي به نسبت هاآن کم اختالف و کودي تيمارهاي
 چگالي بر زيستي کود مصرف با مطلوب فسفر و نيتروژن
 داري معني طور به نيز  ويژگي اين دهد مي نشان بيوديزل

). ۶ شکل( گرفته است قرار غذايي عناصر ساير تاثير تحت
 بيوديزل روي بر  Abramovic & Abram (2005)پژوهش

 چگالي آن که داد نشان کاملينا روغن از حاصل
. است مترمکعب سانتي بر گرم ۰۰۰۹۲۶/۰–۰۰۰۹۱۹/۰

 شاخص چند برروي Demirbas (2008b( مطالعه نتايج
 کلزا، هاي روغن از حاصل بيوديزل هاي سوخت در مهم

 ترتيب که چگالي آنها به داد نشان گلرنگ و خردل کتان،
 کاملينا بوده و چگالي ليتر بر گرم ٨٦٦ و ٨٦٦ ،٨٨٥ ،٨٥٧

 براساس .اندکي دارد افزايش گياهان اين به نسبت
 ۰۰۰۹۵۰/۰ تا ۰۰۰۹۱۹/۰  کاملينا براي چگالي استاندارد،

 که )Sampath, 2009( باشد مي مترمکعب سانتي بر گرم
 با آزمايش اين تيمارهاي از توليدي بيوديزل چگالي نتايج

 در چگالي کاهش و داشت مطابقت نيز استاندارد اين
  .شود مي ديده پژوهش اين تيمارهاي تمامي

  
  نايکامل اهيگ روغن ياجزا و عملکرد به مربوط يها يژگيو يبرخ مربعات نيانگيم و يآزاد درجه -٢ جدول

  آزادي درجه  تغييرات منبع
  مربعات ميانگين

دانه عملکرد   دانه نيپروتئ  روغن عملکرد  دانه روغن درصد 
۵۸/۳۱۲۷ ٢ تکرار ** **۲۴۷/۲ **۹۶/۱۱۵۸ **۴۳/۳ 

يستيکودز  ٨٨/٥١٦ ١ ns ns٧٨/١٥٢٤٦** ٠٤٦/١ ns١٨/٠ 

ييايميکودش  ٧٢/٤١٣٠ ١٠ ** **٣٤/٣٦** ٩٣/١٦٢٣١٣** ١١/٤٣ 

ييايميش کود × يستيز کود  ٤٨/٤٠٦٢ ١٠ ** ns٦٧/٩٧٣** ٣٦/٠ ns٠٥/٠ 

٢٠٥/١٦٦ ٤٢ خطا  ۳۵/۰  ۰۳/۱۶۱  ۰۳/۱۶۱  
%)( راتييتغ بيضر  - ١٣/٦  ٥٧/١  ٤٩/١  ٤٨/١  

 ns  درصد ١ و ٥ احتمال سطح در داريمعن بيترت به ** و * دار،يمعن عدم  
  

 
  نايکامل اهيگ دانه عملکرد بر يستيز کود×  ييايميش کود کنش برهم اثر نيانگيم سهيمقا - ۱ شکل

  .ندارند داريمعن اختالف گريكدي با درصد ٥ احتمال سطح درLSD  آزمون براساس هستند مشترک حروف يدارا که ييهاستون
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  کاملينا دانه روغن درصد بر شيميايي کود اثر - ٢شکل 

  .ندارند دارمعني اختالف يكديگر با درصد ٥ احتمال سطح درLSD  آزمون براساس هستند مشترک حروف داراي که هاييستون
  

 
  نايبر عملکرد روغن کامل يستيکود ز × ييايميکود ش کنش اثر برهم نيانگيم سهيمقا - ۳شکل 

  .ندارند دارياختالف معن گريكديدرصد با  ٥ در سطح احتمالLSD  حروف مشترک هستند براساس آزمون يکه دارا ييهاستون
  

 
  ناين دانه کامليبر پروتئ ييايميکود ش اثر - ٤شکل 

  .ندارند دارياختالف معن گريكديدرصد با  ٥ سطح احتمالدر LSD  حروف مشترک هستند براساس آزمون يکه دارا ييهاستون
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  ناين دانه و درصد روغن کامليسه پروتئيبر مقا ييايميکود ش اثر - ٥شکل 

  .ندارند دارياختالف معن گريكديدرصد با  ٥ در سطح احتمالLSD  حروف مشترک هستند براساس آزمون يکه دارا ييهاستون
  

  يدي عدد
 از يديتول زليوديب يدي عدد بر ييغذا عناصر يمارهايت

 ٣ جدول در که طور همان. اند داشته يدار يمعن اثر نايکامل
 ،ييايميش کود و يستيز کود يمارهايت شوديم مشاهده

 در يستيز يکودها يمارهايت کنش برهم اثر نيهمچن
 درصد کي احتمال سطح در يدي عدد بر ييايميش

 ،)۷ شکل( يشيآزما يها داده براساس. بود دار يمعن
 حد در گوگرد ييايميش کود ماريت به يدي عدد نيشتريب

 ماريت و بودهمربوط  يستيز کود مصرف بدون مطلوب
 از پس ،يستيز کود مصرف بدون ،کمتر درصد ۳۰ گوگرد

 و ۷۷/۱ شاهد به نسبت بيترت به که است گرفته قرار آن
 عدد مقدار بودن باال. داده است نشان شيافزا درصد ۷۰/۱

 باال با مطلوب حد در گوگرد ييايميش کود ماريت در يدي
 و مشابه ماريت نيا در) ۲ شکل( روغن درصد رمقدا بودن

 ۱۹۹۳ مقررات ،يدي عدد استاندارد اريمع .باشد يم منطبق
AOCS CD1-25 يساز اشباع يبرا يمصرف دي وزن و است 

 نيا هرچه. باشد يم روغن گرم ۱۰۰ در مضاعف يها اتصال
 و ادتريز روغن دشدنياکس باشد، شتريب بيضر

 ديبا سوخت که ييجا آن از. است شتريب آن يشوندگ خشک
 حفظ و يانباردار يبرا آن يداريپا شود، رهيذخ مخازن در
 روغن نشدن اشباع درجه شيافزا. است مهم اريبس تيفيک
 و شود يم سوخت و روغن دشدنياکس باعث ،دما شيافزا با

شکل  يريخم  ماده کي به سوخت شدن مرهيپل امکان
 اساس بر ).Drapcho et al., 2008( ديآ يم وجود به

 گرم ۱۰۵ نايکامل يبرا يدي عدد مجاز نهيشيب ،استاندارد
 يبرا و )Sampath, 2009( روغن گرم ۱۰۰ يبرا دي

 است روغن گرم ۱۰۰ يبرا دي گرم يليم ۱۲۰ زليوديب
)Thomas et al., 2011.( درجه شاخص نيا چون 

 لذا ،کند يم نييتع را يديتول زليوديب و روغن شدن اشباع
 اي ونيداسياکس واکنش برابر در که است مهم اريبس
 سرعت همچنين .باشد داريپا زليوديب شدن دروژنهيه

 زانيم و ژنياکس حضور ،حرارت به روغن ونيداسياکس
 نيا .)Ranjbar et al., 2011( وابسته است هادانيپراکس

 ژهيو به يگوگرد يکودها که است آن دهنده نشان جينتا
 از يديتول زليوديب تيفيک بر مطلوب حد در گوگرد

 يشتريب تياهم عناصر ريسا به نسبت يروغن دانه اهانيگ
 مورد صفات و روغن سنتز بر صرعن نيا شتريب ريتاث .دارد
 در نايکامل يدي عدد .ن امر باشديل ايتواند دل يم يبررس

 بر دي گرم يليم ۹۴/۲۶ تا ۰۴/۲۶ محدوده در پژوهش نيا
 & Abramovic گزارش براساس که بود روغن گرم ۱۰۰

Abram (2005) از يديتول زليوديب يبرا شاخص نيا 
  .داشت مطابقت نايکامل
 

  يصابون عدد
 درصد کي احتمال سطح در يصابون عدد شدندار يمعن

 است شيآزما در شده اعمال طيشرا ياثرگذار دهنده نشان
 در زل،يوديب ديتول هنگام ياهيگ يها روغن). ۳ جدول(

 يصابون به شدت به گراد يسانت درجه ۶۰ يباال يدماها
 عدد نيشتريب ).Ranjbar et al., 2012( دارندل يتما شدن
 گرم بر ميددسيدروکسيه گرم يليم ۱/۲۲۷ با يصابون
 مصرف بدون مطلوب حد در فسفر+گوگرد ماريت به روغن

 ۴۳/۱۳ شاهد ماريت به نسبت که بودمربوط  يستيز کود
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 ۸/۱۹۴ با زين آن نيکمتر .داد نشان شيافزا درصد
 فسفر ماريت به روغن گرم بر ميدسديدروکسيه گرم يليم

 کود مصرف بدون کمتر درصد ۳۰ فسفر و مطلوب حد در
 کاهش درصد ۶۹/۲ شاهد به نسبت که بودمربوط  يستيز

 بر کودهـا اين آثار از مساله نيا ).۸ شکل( داد نشان
 بـه ميـل که شود يناشي م نايکامل روغن چرب اسيدهاي
 طبق .دهند يم افزايش را حاصل بيوديزل در شدن صـابوني

 ميدپتاسيدروکسيه گرم يليم برحسب يصابون عدد ،فيتعر
 تمام با کامل واکنش يبرا که ميدسديدروکسيه اي

 است الزم روغن گرم کي در موجود ريپذ واکنش يها گروه
 ۵ نيب زليوديب يبرا شاخص نيا مطلوب حد. شود يم انيب

 .باشد يم روغن گرم ۱۰۰ يبرا ميدسديدروکسيه گرم ۸ تا
 و اشباع چرب يدهاياس ،روغن شدن ياستر با مجموع در
 رخ شدن ياستر از پس که آنچه. ابندي يم کاهش راشباعيغ
 الکل و زوريکاتال حضور در روغن که است يطيشرا دهد يم

 است زليوديب يداريپا انگريب که رسد يم يداريپا کي به
)Ranjbar et al., 2012.( Abramovic & Abram (2005) 
 يصابون عدد ،نايکامل روغن از حاصل زليوديب يبررس با

 بر ميسدديدروکسيه گرم يليم ۸/۱۸۷ را اهيگ نيا يبرا
 دهنده نشان موضوع اين. اند کرده گزارش روغن گرم
 استريفيکاسيون ترانس واکنش از پس صابوني عدد شيافزا

 عليرغـم Drapcho et al. (2008) .است روغن روي
وابسته  روغن کيفيت به را شدن صـابوني واکـنش کـه ايـن

تاکيد  شـدن صـابوني واکـنش بودن مـضر بـر اما اند دانسته
 بايـد شـدن صـابوني کـه کردنـد پيـشنهاد و داشـته
 واکـنش در نيهمچن .شـود داشـته نگـه پـايين

 آب ميـزان ،شـدن صابوني کاهش براي استريفيکاسيون
 از حاصل جينتا که باشد درصد۵/۰ از بيشتر نبايـد

  .داد نشان را مطالعات با شاخص نيا مطابقت عدم ،شيآزما
  

  زليوديب گوگرد زانيم
 و يستيز کود يمارهايت ريتاث تحت زليوديب دگوگر مقدار

 قرار مارهايت نيا کنش برهم همچنين و ييايميش کود
 برابر زليوديب در گردگو زانيم حداکثر .)۳ جدول( گرفت

 معادل زانيم نيا که است لوگرميک بر گرميليم ۱۰ با
 به باشد کمتر گوگرد زانيمهرچه . است درصد ۰۰۱/۰
 .)Ranjbar et al., 2011( است سوخت بودن تر پاک يمعنا

 حد در فسفر ييايميش کود ماريت از گوگرد زانيم نيشتريب
 کود ماريت آن از پس و يستيز کود مصرف بدون مطلوب

 مصرف بدون مطلوب از کمتر درصد ۳۰ فسفر ييايميش
 دست به يستيز کود مصرف با همراه شاهد و يستيز کود
 کود ماريت به متعلق زين گوگرد زانيم نيکمتر .آمد

 کود همراه به مطلوب از کمتر درصد ۳۰ فسفر ييايميش
 کود ماريت اثر تفاوت. )۹ شکل( است بوده يستيز
 يستيز کود مصرف بدون مطلوب حد در فسفر ييايميش

 درصد ۲۳/۱۸۷ يستيز کود مصرف بدون شاهد به نسبت
 نيا که است آن دهنده ننشا که) ۹ شکل( است بوده

 گوگرد زانيم بر يدار يمعن طور به يکود يمارهايت
 تواند يم ها آن مصرف و اند بوده موثر يديتول زليوديب

. شود يديتول زليوديب در گوگرد زانيم شيافزا موجب
 بر کودها متفاوت ريمقاد و نوع که داد نشان پژوهش جينتا

 داشته يدار يمعن ريتاث يديتول زليوديب گوگرد مقدار
 را گوگرد زانيم مجاز حد Drapcho et al. (2008). است
 زانيم مجموع در که کردند اعالم يوزن درصد ۰۵/۰

 گوگرد زانيم. است  آن مجاز حد از کمتر اهيگ يبرا گوگرد
 رايز کند يم دايپ تياهم شود يم سوزانده سوخت که يزمان

 زانيم نيهمچن .شود يم گوگرد يدهاياکس ديتول باعث
 و ۰۰۶/۰ - ۰۲۰/۰ بيترت به زليد و زليوديب گوگرد

 Shekawat et( شد گزارش يوزن درصد ۰۲۰/۰ - ۰۵۰/۰
al., 2011.( 

  

 ناياه کاملياز روغن گ يديزل توليوديب يها شاخص ين مربعات مربوط به برخيانگيو م يدرجه آزاد - ٣جدول 

  آزادي درجه  راتييتغ منبع
  مربعات نيانگيم

  گوگرد  يصابون عدد  يدي عدد  يچگال
 ٠ ٠ ٠ ۰ ٢ تکرار

يستيز کود  ٠١/١×١٠-٣** ١  **٧٠/٠  **۰۴/۱۷۶ **٠٢/٠×١٠-٣  
ييايميش کود  ١٣/٦×١٠-٤** ١٠  **٣٢/٠  **٠٣/٠×١٠-٣** ١٣/٢١٧  

ييايميش کود × يستيز کود  ٤٤/٧×١٠-٤** ١٠  **١٦/٠  **١٨/٠×١٠-٣** ٦٩/٩١  
  ٠  ٠ ۰ ٠ ٤٢ خطا

(%) راتييتغ بيضر  - ٠ ٠ ٠ ٠  
 nsدرصد ١ و ٥ احتمال سطح در داريمعن بيترت به ** و * دار،يمعن عدم 
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  نايکامل اهيگ روغن از يديتول زليوديب يچگال بر يستيز کود×  ييايميش کود کنش برهم اثر نيانگيم سهيمقا - ۶ شکل

  .ندارند داريمعن اختالف گريكدي با درصد ٥ احتمال سطح درLSD  آزمون براساس هستند مشترک حروف يدارا که ييهاستون
  

  
  نايکامل اهيگ روغن از يديتول زليوديب يدي بيضر بر يستيز کود×  ييايميش کود کنش برهم اثر نيانگيم سهيمقا - ۷ شکل

  .ندارند داريمعن اختالف گريكدي با درصد ٥ احتمال سطح درLSD  آزمون براساس هستند مشترک حروف يدارا که ييهاستون

 

  
  نايکامل اهيگ روغن از يديتول زليوديب يصابون عدد بر يستيز کود×  ييايميش کود کنش برهم اثر نيانگيم سهيمقا -۸ شکل

 .ندارند داريمعن اختالف گريكدي با درصد ٥ احتمال سطح درLSD  آزمون براساس هستند مشترک حروف يدارا که ييهاستون
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نايکامل اهيگ روغن از يديتول زليوديب گوگرد بر يستيز کود×  ييايميش کود کنش برهم اثر نيانگيم سهيمقا - ۹ شکل  

  .ندارند داريمعن اختالف گريكدي با درصد ٥ احتمال سطح درLSD  آزمون براساس هستند مشترک حروف يدارا که ييهاستون
 

  يريگ جهينت
 عناصر کاربرد که داد نشان شيآزما نيا از حاصل جينتا

 کود مصرف همراه به ييايميش يکودها ژهيو به ،ييغذا
 و دانه عملکرد شيافزا و اهيگ رشد بهبود باعث يستيز

. شود يم نايکامل دانه از يديتول روغن ياجزا و روغن
 نيپروتئ و دانه عملکرد نيشتريب پژوهش، نيا در اگرچه

 گوگرد+فسفر+تروژنين ييايميش کود ماريت به مربوط دانه
 با اما است بوده يستيکودز مصرف عدم و مصرف همراه به

 و تيفيک بر زين عناصر ريسا کاربرد ،حاصله جينتا به توجه
 مثبت ريتاث نايکامل روغن از يديتول زليوديب يها يژگيو

 ديتول هنگام به زليوديب دکنندگانيتول لذا. است داشته
 نموده توجه اهيگ يا هيتغذ طيشرا به توانند يم محصول نيا
 را يمصرف يکودها انزيم و نوع د،يتول اهداف براساس و

 تنها نه ييغذا عناصر ها شاخص يبرخ در. ندينما نييتع
از  بلکه اند نشده زليوديب سوخت تيفيک شدن بهتر باعث

 که کرد فراموش دينبا اگرچه .اند کاسته زين آن يها تيمز
 يقبول قابل حد در يديتول يهازليوديب يطور کل به

 مشاهده پژوهش نيا در ييغذا عناصر ياثرگذار و اند بوده
 سوخت دو نيا سهيمقا از آمده دست به جينتا .است شده
 نيگزيجا اي مکمل را زليوديب توان يم که دهد يم نشان
 صورت هب اي خالص صورت به زليد سوخت براي يمناسب
 کاهش به و دانست زليوديب و زليد سوخت مخلوط

  .شد خواهد کمک زين ستيز طيمح يآلودگ
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