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 انیتروژنه بر عملکرد کمی و کیفی کلز کاشت و مدیریت کودمطالعه اثرات گیاه پیش

  *سیدي سیدمحسن

باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي، سازمان تحقیقات،  -بخش تحقیقات علوم زراعی

  .آموزش و ترویج کشاورزي، اراك، ایران

  چکیده

با مدیریت مناسب مصرف کود نیتروژنه، تر براي گیاه کلزا کاشت مناسببه منظور تعیین انتخاب محصول پیش
هاي کامل تصادفی با سه در قالب فاکتوریل بر پایه بلوك 1392-93و  1391-92هاي زراعی آزمایشی در سال

اجرا شد. فاکتور اول کشت قبل شامل  مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدانتکرار در 
کیلوگرم در هکتار  200و  160، 120، 80، 40، 0ور دوم سطوح کود اوره شامل اي) و فاکتنخود و ذرت (علوفه

بود. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه کلزا تحت تاثیر کشت 
اثیر قرار قبل و سطوح کود مصرفی قرار گرفتند ولی اثر کشت قبل و سطوح کود اوره درصد روغن دانه را تحت ت

ندادند. بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه در تیمار کشت قبل نخود مشاهده 
کیلوگرم در هکتار اوره بدست آمد ولی  200شدند. در بین سطوح کود نیز بیشترین میزان این صفات در مصرف 

به نظر داري نداشت. یلوگرم در هکتار اوره اختالف معنیک 160مقادیر بدست آمده در این تیمار با تیمار مصرف 
سالمت محیط زیست استفاده از  رسد در زراعت کلزا براي کاهش مصرف کودهاي نیتروژنه و کمک بهمی

کاشت حبوبات مثل نخود راه حل مناسبی باشد. همچنین توجه به سطوح کودي بهینه و عدم مصرف بیش پیش
  پایداري کشاورزي کمک شایانی خواهد نمود.از حد کودهاي شیمیایی به 

  .کاشت، حبوباتکلزا، کود اوره، تناوب، پیش :هاي کلیديواژه
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  مقدمه

درصد  40باشد که با دارا بودن بیش از هاي روغنی می) یکی از مهمترین دانهBrassica napus Lکلزا (
در تغذیه انسان و خوراك دام و طیور دارد درصد پروتئین در کنجاله خود نقش مهمی  40روغن در دانه و حدود 

دي از کشور به ). کشت این گیاه به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، در نقاط زیا2013(فتاحی نژاد و همکاران، 
نژادي در زراعی و بهلکرد دانه گیاه کلزا، تحقیقات بهپذیر است. با توجه به پتانسیل باالي عمصورت پاییزه امکان

  لکرد این گیاه در نقاط مختلف کشور ضروري است.زمینه بهبود عم

یا  تناوب به هاي متوالیسال طی در یکدیگر جاي به خاصی ترتیب و نظم با مختلف زراعی گیاهان کشت
برداشت  ضمن که است آن هر زراعت مورد در تناوب نمودن برقرار از باشد. منظورمی مرسوم زراعی گردش
 حفظ و آتی هايسال براي آن حاصلخیزي خاك جلوگیرى، فرسایش از مطلوب، کیفیت با و محصول حداکثر
 که گنجانیده شوند تناوب دوره در گیاهانى است گیرد. ضروري قرار مورد توجه سال طول در کشاورز کار تقسیم

گیاهان  به کشت کشاورزان عادت و منطقه خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات رشد، اقلیمی، دوره شرایط با
 جهان نقاط بسیاري از در دور بسیار هاينزما از زراعی محصوالت ). تناوب1376باشند (بهنیا،  داشته تطابق
است  قرار گرفته نظر مد و خوب کافی محصول برداشت براي زراعی صحیح تناوب یک وجود و بوده مرسوم
  ).1376(بهنیا، 

 از بیش آن کمبود که عنصري است ،دارد گیاه حیاتی فرایندهاي در که متعددي وظایف دلیل به نیتروژن
همکاران،  و دیویس ؛2004 همکاران، و (هاتفیلد کندمی مواجه یتمحدود را با زراعی گیاهان تولید عناصر، سایر

 جهان در مختلف گیاهان در آن مبودو ک بوده گیاهان ساختار در پرمصرف غذایی عناصر یکی از نیتروژن. )2002
 به کود به صورت که غذایی بین عناصر دلیل در همین به ) و2004همکاران،  و باشد (هاولینمی شایع بسیار
 در شیمیایی کودهاي کمک به داراست. اگرچه را اول رتبه مقدار مصرف لحاظ از نیتروژن شوند،می افزوده خاك

 و خاك حاصلخیزي پایداري، کودها این مداوم از استفاده با ولی داشت باالیی توان عملکردهايمی کوتاه مدت
 براي مؤثر راهکاري آلی، یکی از و کودهاي شیمیایی تلفیقی کاربرد شود. امروزهمی تهدید محیط زیست سالمت

  .)2006 باشد (شارما،می مطلوب سطح در عملکرد حفظ و محصول تولید

  هامواد و روش

علی سینا تحقیقاتی دانشگاه بودر مزرعه  1392-93و  1391-92هاي زراعی این تحقیق در سال زراعی سال
دقیقه شمالی  31درجه و  24درجه شرقی عرض جغرافیایی  31درجه و  48واقع در همدان با طول جغرافیایی 
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متر بوده و از نظر 1880ارتفاع آن از سطح دریا  متر ومیلی 335این منطقه  انجام شد. میانگین بارندگی ساالنه
اسیدیته  دارايو آزمایش شنی رسی  اجراي محل خاكشود. محسوب میاقلیمی جزء مناطق سرد و خشک 

  دسی زیمنس بر متر بود.  42/0و هدایت الکتریکی  40/7

تکرار انجام شد. فاکتور اول کشت  3هاي کامل تصادفی با بلوك به صورت فاکتوریل بر پایه طرح آزمایش
کیلوگرم  200و  160، 120، 80، 40، 0اوره شامل اي) و فاکتور دوم سطوح کود قبل شامل نخود و ذرت (علوفه

صورت گرفت. طول هر  بنديکرت 1392و  1391دیسک در شهریور  و شخم عملیات انجام از پسدر هکتار بود. 
خط کشت وجود داشت. کشت به صورت دستی به  6که در هر کرت طوريمتر بود، به 3متر با عرض  6کرت 

بوته  60متر در نظر گرفته شد. تراکم کشت حدود سانتی 50ي خطوط کشت متر و فاصلهسانتی 2عمق تقریبی 
رقم  هاي هرز بر اساس نیاز مزرعه انجام گردید.در متر مربع در نظر گرفته شد. آبیاري و مبارزه با آفات و علف

قارچکش بود که از مؤسسه تحقیقات استان همدان تهیه شد. بذرها قبل از کاشت با  SLM046مورد مطالعه 
هاي زراعی انجام شد. نیتروژن موردنیاز از منبع کود اوره تأمین و ضدعفونی شدند و کاشت در اوایل مهر ماه سال

در سه مرحله قبل از کاشت، ساقه رفتن و گلدهی مصرف شد. آبیاري مزرعه به صورت نشتی انجام شد. در این 
عداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و آزمایش صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجین در مترمربع، ت

گیري و مطالعه شد. عملیات برداشت در اوایل تیر ماه لکرد روغن و شاخص کلروفیل اندازهبیولوژیک، درصد و عم
انجام شد. صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجین در مترمربع، تعداد دانه در خورجین و  1393و  1392هاي سال

گیري شدند. براي تعیین صفات عملکرد دفی برداشت شده از هر کرت اندازهنمونه تصا 10انه از طریق وزن هزار د
متر مربع از هر واحد آزمایشی با رعایت اثر حاشیه (دو ردیف کاشت از طرفین و  2بیولوژیک و عملکرد دانه نیز 

 502سنج ط دستگاه کلروفیلنیز توس عدد کلروفیل نیم متر از باال و پایین خطوط کاشت) برداشت شد.
)SPAD502صد پروتئین دانه از روش کجلدال و درصد روغن دانه به روش سوکسله و در ) ارزیابی شد. در

افزار نرم از استفاده با هاداده واریانس آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژي دانشکده کشاورزي تعیین شدند. تجزیه
SAS آزمون  از استفاده با هامیانگین مقایسه شد. انجام LSDگرفت. صورت درصد پنج احتمال سطح در  

  نتایج و بحث

کاشت و کود نیتروژن بر صفات عملکرد بیولوژیک و دانه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار پیش
داري تاثیر معنیها کود نیتروژن بر این ویژگی× کاشت ). ولی اثر متقابل تیمار پیش1داري بود (جدول کلزا معنی

بعد از محصول  دانه کلزاي بیشتري کاشت عملکرد بیولوژیک وزراعی پیش). در بین دو گیاه 1نداشت (جدول 
). در میان سطوح کود اوره بیشترین و کمترین مقادیر عملکرد بیولوژیک و دانه کلزا 2نخود بدست آمد (جدول 

کیلوگرم در هکتار اوره بود. البته میان تیمارهاي مصرف  200ترتیب متعلق به تیمارهاي عدم مصرف و مصرف به
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در ). 3داري مشاهده نشد (جدول کیلوگرم در هکتار اوره در ویژگی عملکرد دانه کلزا اختالف معنی 200و  160
بیشتر مواقع یکی از گیاهان وارد شده در تناوب زراعی، گیاهی از خانوادة حبوبات است. دلیل عمدة این مطلب را 

توان در تثبیت نیتروژن توسط اعضاي این خانواده و افزایش حاصلخیزي خاك دانست. همچنین، این امر می
نیلسون و  - ). هاگارد2004باعث بهبود کیفیت محصول تولیدي در کشت مخلوط خواهد شد (لی و همکاران، 

زایش مادة آلی خاك از ) در بررسی خود روي نخود افزایش نیتروژن خاك را تأیید کردند. اف2009همکاران (
). بنی 2005هاي مختلف، ذکر شده است (مسري و رایان، جمله کارکردهاي مثبت حضور حبوبات در کشت

از طریق افزایش تعداد  ) در مطالعه خود اظهار داشتند کودهاي نیتروژنه معموال2009ًسعیدي و مدحج (
ها از طریق افزایش گلدهی و میزان باروري گلهاي جانبی در بوته، شاخص سطح برگ و دوام آن پس از شاخه

  شود.تعداد خورجین در بوته و وزن دانه موجب افزایش عملکرد بیولوژیک و دانه کلزا می
 

- 92 تجزیه واریانس مرکب اثرات کشت قبل و کود بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در سال هاي زراعی -1جدول 
  .1392-93و  1391

  آزاديدرجه   منابع تغییرات
 عملکرد بیولوژیک

)2-g m(   

 عملکرد دانه

)2-g m(   

  پروتئین

 درصد

  روغن

 درصد

 ns 182/25 ns 0/85  ns 3/17 ns  122250/33 1  سال

 ns  13/06 *28/11 **9312/25 **136161/00  1  کشت قبل

 ns 303/65 ns 8/61 ns 9/47  ns 3446/48  1  کشت قبل× سال 

 ns  17/19 **31/77 **41810/25 **491282/00 5 سطوح کود

 ns 339/07 ns 10/11 ns 8/24  ns 3664/58  5  سطوح کود× سال 

 ns 510/25  ns 9/29 ns 11/41 ns  4004/00 5 سطوح کود× کشت قبل 

 ns 318/38  ns 7/98 ns 9/91 ns  3506/47  5  سطوح کود× کشت قبل ×  سال 

  89/5  93/4  52/259  51/3326 44 خطاي آزمایشی

  75/12  03/13  12/14  68/12    ضریب تغییرات (%)

nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنیترتیب غیرمعنی، * و ** به 
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کاشت و کود دهد که اثرات تیمارهاي پیشنشان می 1در مورد صفت درصد روغن دانه کلزا نتایج جدول 
کاشت نخود و تیمارهاي مصارف یزان درصد روغن دانه کلزا در پیشاند. مدار نبودهنیتروژن بر این ویژگی معنی

دلیل رابطه داري نشان داد. در واقع در برخی موارد، افزایش مصرف نیتروژن بهباالي کود اوره کاهش غیرمعنی
 ). 2006پوري و همکاران، شود (قلینه میمستقیمی که با سنتز پروتئین دارد، موجب کاهش درصد روغن دا

  
- 93و  1391-92هاي زراعی ر عملکرد کمی و کیفی کلزا در سالب مقایسه میانگین اثر کشت قبل -2ل جدو

1392.  

 کشت قبل
 عملکرد بیولوژیک

)2-g m(   

 عملکرد دانه

)2-g m(   

  پروتئین

 درصد

  روغن

 درصد

 a 263/33 a 22/29 a 45/71 a 924/67 نخود

 b 231/16 b 19/06 b 46/33  a 801/67 ذرت

 

 .1392-93و  1391-92هاي زراعی مقایسه میانگین اثر کود بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در سال -3جدول 

  سطوح کود (کیلوگرم)
 عملکرد بیولوژیک

)2-g m(   

 عملکرد دانه

)2-g m(   

  پروتئین

 درصد

  روغن

 درصد

0  567/50f  125/00 f 19/05 c 45/29  a 

40  638/00e  180/00 e 19/89 b 45/18 a 

80 00/715 d 235/00 d 20/00 b 45/03  a 

120  00/846 c  285/00 c 20/46  ab 44/79 a 

160  00/1083 b  316/00  ab 20/79 a 44/58  a 

200  1311/50 a 342/50 a 21/06  a 44/31 a 
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  گیري نهایینتیجه

حاضر نشان داد بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه در  پژوهشنتایج 
عملکرد بیولوژیک و هاي ویژگیکشت نخود مشاهده شدند. در بین سطوح کود نیز بیشترین میزان تیمار پیش

مقادیر بدست آمده در ولی  .کیلوگرم در هکتار اوره بدست آمد 200عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه در مصرف 
بنابراین براي کاهش هزینه . داري نداشتندکیلوگرم در هکتار اوره اختالف معنی 160این تیمار با تیمار مصرف 

 در زراعت کلزا کیلوگرم در هکتار اوره 160و حفظ محیط زیست از آثار منفی این مواد مصرف  یکودهاي شیمیای
  بهینه و کافی است.

  توصیه ترویجی

هاي صحیح زراعی و مصارف بهینه گردد با رعایت تناوببه نتایج این مطالعه به کشاورزان توصیه می هتوجبا 
کودهاي شیمیایی چرخه اقتصاد کشاورزي خود را بهبود بخشیده و به سالمت جامعه خود کمک کنند. در این 

توجه به درصد پایین ماده  شت حبوبات باک کاشت (تناوب) نخود براي کاشت گیاه کلزا بهتر بود.پژوهش پیش
بقایاي . تواند بهترین تناوب براي اصالح خاك باشدتوقع میو کشت متوالی محصوالت پر کشورهاي آلی خاك

  .دنکنحبوبات با تجزیه سریع و آسان در خاك کمترین تداخل را با محصوالت بعدي موجود در تناوب ایجاد می
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