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 25/1/95 : ؛ تاریخ پذیرش1/8/94: تاریخ دریافت

  1چکیده
 از یکی کلزا تغذیه هنحو. باشد هاي روغنی می ترین دانه مهم یکی از ).Brassica napus L (کلزا: سابقه و هدف

 سبز و بیولوژیک کودهاي از  استفاده.باشد می آن دانه کیفیت و روغن درصد عملکرد دانه، بر گذار تأثیر عوامل
سمت  به حرکت جهت در مهم لهأمس یک عملکرد گیاهان افزایش و شیمیایی کودهاي مصرف منظور کاهش به

هاي هوایی  ه اندامهمخیزي خاك،  کود سبز گیاهانی هستند که با هدف افزایش حاصل. باشد می پایدار کشاورزي
ترین فاکتورها در کاهش عملکرد کلزا  هاي هرز یکی از مهم علف. شوند آن توسط خاکورزي با خاك مخلوط می

هاي بارور و خورجین عملکرد دانه کلزا  طح برگ و کاهش تعداد گلاین گیاهان با کاهش ارتفاع و س. باشند می
بنابراین هدف از اجراي این آزمایش مطالعه برخی خصوصیات رشدي و شاخص سطح برگ . دهند را کاهش می
   .باشد تأثیر تیمارهاي کود سبز و منابع مختلف نیتروژن می هاي هرز مزرعه کلزا تحت توده علف کلزا و زیست

  

 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید 1392-93 این آزمایش در سال زراعی :ها روشمواد و 
هاي کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا  بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي یک چمران اهواز بهصورت کرت

)  ماش و ارزنآیش، ارزن، ماش، جو و کشت مخلوط(هاي آزمایشی شامل کود سبز در پنج سطح  تیمار. شد
  درصد50 نیتروژن شیمیایی و  درصد100صفر، (عنوان فاکتور اصلی و منابع مختلف نیتروژن در سه سطح  به

گیري و محاسبه  براي اندازه. عنوان فاکتور فرعی بودند به)) تلفیقی(کود بیولوژیک نیتروکسین +  نیتروژن شیمیایی
مربع میانی از هر کرت  هاي موجود در مساحت دو متر وتهه بهمها،  میزان عملکرد دانه، پس از حذف حاشیه

به  کرت هر شده هاي برداشت شدند و دانه خورجین جدا از ها دانه دستی به روش سپس و آزمایشی برداشت
                                                

 e.fateh@scu.ac.ir:  مکاتبهولئمس *



  و همکارانخاتون دبیقی

 138

هاي هرز و شاخص سطح برگ کلزا با  گیري علف نمونه. محاسبه گردید کل عملکرد و شده داده تعمیم هکتار
   روز بعد از کاشت صورت گرفت که 150 و 100، 50  مربع در سه مرحله  متر5/0×5/0استفاده از کوادرات 

هاي هرز پس از خشک  هاي علف نمونه. ترتیب در ابتداي ساقه رفتن، گلدهی و رسیدگی دانه بود گیاه کلزا به
  طح برگ گیري س شدن با ترازوي آزمایشگاهی توزین گردید و سطح برگ کلزا با استفاده از دستگاه اندازه

)Leaf Area Meter (به روش فتومتریک محاسبه شد .  
  

از کشت کود سبز ماش و تیمار تلفیقی نیتروژن و ) کیلوگرم در هکتار 2/4467(ترین عملکرد دانه  بیش: ها یافته
. حاصل شد) عدم کاربرد کود سبز و نیتروژن(از تیمار شاهد )  کیلوگرم در هکتار2/1434(ترین عملکرد دانه  کم
از تیمار کود سبز مخلوط ماش و ارزن )  کیلوگرم در هکتار5/10401(چنین باالترین عملکرد بیولوژیک  هم

. دست آمد از تیمار شاهد به)  کیلوگرم در هکتار3875(ترین عملکرد بیولوژیک  همراه با تیمار تلفیقی و کم
در ) مربع  گرم در متر33/150(ژن هاي هرز در تیمار آیش و عدم کاربرد کود نیترو ترین وزن خشک علف بیش

 سوم  در مرحله) مربع گرم در متر34/23(هاي هرز  ترین وزن خشک علف برداري و کم  اول نمونه مرحله
  .برداري از تیمار مخلوط ماش و ارزن و تیمار تلفیقی نیتروژن حاصل شد نمونه

  

ي هرز در ابتداي رشد کلزا و فراهمی ها زنی علف  کاربرد کود سبز از طریق کاهش رشد و جوانه:گیري نتیجه
هاي هرز، بر  اي علفعناصر غذایی براي کلزا با کاربرد کود بیولوژیک نیتروکسین و عدم دسترسی به منابع بر

 از آزمایش نشان دست آمده نتایج بهدر مجموع . ثر بوده و بهبود رشد را حاصل کرده استؤ کلزا م رشد و توسعه
کیب با تلفیق کودهاي بیولوژیک و شیمیایی منجر به کاهش مصرف کودهاي شیمیایی داد کاربرد کود سبز در تر

هاي هرز   و همچنین بهبود رشد و عملکرد کلزا، افزایش میزان سطح برگ و در نتیجه کاهش وزن خشک علف
   .مزرعه کلزا گردید

  
  نیتروکسین  شاخص سطح برگ، عملکرد دانه، کشاورزي پایدار، کود بیولوژیک :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 کمیت متعددي هاي فاکتور. باشد هاي روغنی می ترین دانه یکی از مهم ).Brassica napus L (کلزا

 بر گذار تأثیر عوامل از یکی کلزا تغذیه هنحو  که در این بیندهند می قرار تأثیر تحت را کلزا دانه کیفیت و
 حاوي که است خوراکی روغن تنها کلزا روغن .باشد می آن دانه کیفیت و روغن درصد دانه، عملکرد

 چرب اسیدهاي را کلزا روغن چرب اسیدهاي ترکیب هعمد قسمت .است دار گوگرد چرب اسیدهاي
 کودهاي مصرف کاهش منظور به سبز و بیولوژیک کودهاي از استفاده). 22(دهد  اشباع تشکیل می غیر

. باشد می پایدار کشاورزي سمت  به حرکت هتج در مهم لهأمس یک گیاهان عملکرد افزایش و شیمیایی
خیزي   گیاهانی هستند که با هدف افزایش حاصلشوند شامل منظور کود سبز کاشته می ی که بهگیاهان

از  قبل  معموالًاین گیاهان. شود هاي هوایی آن توسط خاکورزي با خاك مخلوط می ه اندامهمخاك، 
  .)2(هاي هوایی زیادي دارند   سرعت رشد اندام رشد کوتاه و گیاه اصلی کشت شده، طول دوره

 کاشتکه  در حالی. شود می آن آلی مواد میزان کاهش باعث خاك از کشاورزان مداوم استفاده
عنوان یکی از راهکارهاي کاهش  تواند به  با گیاهان زراعی دیگر و غالت میگیاهان لگوم در تناوب

هاي هرز یکی از  کنترل علف). 23(یتروژنی باشد ویژه کودهاي ن هاستفاده از کودهاي شیمیایی ب
تأثیر رقابت  میزان زیادي تحت عملکرد گیاهان زراعی به. هاي مهم در هر نظام کشاورزي است جنبه
 اثر رقابتاز آگاهی نیازمند هاي هرز  ریزي براي مدیریت علف برنامه. گیرد هاي هرز قرار می علف
ها  کش استفاده مداوم از علف). 8( باشد مید گیاهان زراعی  بر عملکرد و اجزاي عملکرهاي هرز علف

هاي  روش. شود هاي غیرشیمیایی می تر به روش ها منجر به توجه بیش با توجه به اثرات جانبی آن
، ارقام 2هاي طبیعی ، فراورده1هاي هرز شامل استفاده از عوامل بیولوژیک جایگزین براي مدیریت علف

  ).10( است 8 و دگرآسیبی7دهی ، آفتاب6 ، مالچ5 و همراه4، گیاهان پوششی3الزراعی با توان رقابتی با
. دنباش ترین فاکتورها می هاي هرز یکی از مهم ، علفعوامل مختلف بر کاهش تولید کلزااز میان 
 عملکرد دانه کلزا را کاهش ،هاي بارور و خورجین  تعداد گل، با کاهش ارتفاع و سطح برگاین گیاهان

                                                
1- Biological agents 
2- Natural products 
3- Resistant varieties 
4- Cover crops 
5- Companion crops 
6- Mulch 
7- Soil solarization 
8- Allelopathy 
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 مناسب نیتروژن مقدار یینعت لزا،ک عملکرد در نیتروژن کننده ینتعی نقش و اهمیت دلیل به). 29(د نده می
 توسعه نتیجه در و زارعین رايب تر بیش سودآوري و عملکرد افزایش در اي کننده تعیین نقش تواند یم

عملکرد انه و عملکرد د با هدف مطالعه بنابراین این آزمایش). 19 (نماید ایفا منطقه در کلزا کشت
هاي  توده علف شاخص سطح برگ و زیستاز جمله  بیولوژیک و نیز برخی خصوصیات مورفولوژیک

    .انجام شدتأثیر تیمارهاي کود سبز و منابع مختلف نیتروژن  هرز مزرعه کلزا تحت
  

  ها مواد و روش
اه شهید  کشاورزي دانشگ  در مزرعه تحقیقاتی دانشکده1392- 93این آزمایش در سال زراعی 
 دقیقه 41 درجه و 48 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 19 درجه و 31چمران اهواز با عرض جغرافیایی 

هاي  صورت کرت آزمایش به.  با اقلیم گرم و خشک انجام شد متر از سطح دریا18 و با ارتفاع شرقی
فاکتور اصلی شامل . هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد بار خرد شده و در قالب طرح بلوك یک

و فاکتور ) ارزن+   و مخلوط ماش3، جو2، ارزن1آیش، ماش(گیاهان مختلف کود سبز در پنج سطح 
  درصد50  نیتروژن شیمیایی و درصد100صفر، ( نیتروژن در سه سطح منابع مختلففرعی شامل 

 کود نیتروژن میزان مصرف. بود)) تلفیقی(کود بیولوژیک نیتروکسین   درصد50 + نیتروژن شیمیایی
کاشت گیاهان کود سبز در تاریخ چهارم شهریور و اختالط کود سبز با .  کیلوگرم در هکتار بود200

   براي ارزن ترتیب هان کود سبز در این طرح به مقدار بذر گیا. مهر صورت گرفت22خاك در تاریخ 
و مخلوط ) 21و  12(ر  کیلوگرم در هکتا180 یلوگرم در هکتار و جوک 40 کیلوگرم در هکتار، ماش 5

در نیمه دوم مهرماه با انجام ، ها بود کشتی آن ارزن و ماش که تراکم هر کدام در مخلوط نصف تک
 با خاك و با کود سبزپس از اختالط . عملیات شخم، کود سبز توسط دیسک به زیرخاك برگردانده شد

کلزا در تیمارهاي کود  بذور. صورت گرفت 1392 آبان 27کشت در تاریخ حفظ یک فاصله زمانی، 
هاي فرعی  طول کرت.  و کشت شدندآغشته شدهبیولوژیک قبل از کاشت با کود بیولوژیک نیتروکسین 

 بذور با کود بیولوژیک به این صورت بود که قبل  آغشته کردن نحوه.  متر بود1/2ها   متر و عرض آن3
پس بذور خشک شده و بالفاصله کشت  س آغشته شده، نیتروکسین ازلیتر  میلی500شت، بذور با از کا
ها به آزمایشگاه،  مرحله، پس از انتقال نمونه منظور محاسبه شاخص سطح برگ کلزا در سه به. شدند

                                                
1- Vigna radiate L. 
2- Pennisetum sp. 
3- Hordeum vulgare L. 
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با دقت جدا و سپس با استفاده از دستگاه مربع متر 5/0×5/0در مساحت ها  بوته هاي تک برگ
. دست آمد ها به ومتریک مساحت آنبه روش فت )Delta T Area Meter مدل(گیري سطح برگ  اندازه

براي . دست آمده به سطح زمین اشغال شده شاخص سطح برگ محاسبه گردید با تقسیم سطح برگ به
مربع میانی از حت دو مترهاي موجود در مسا ه بوتههمگیري و محاسبه میزان عملکرد بیولوژیک،  اندازه

 گیري  اندازه.گراد قرار داده شدند جه سانتی در70 ساعت در آون با دماي 48مدت   بههر کرت آزمایشی
 براي .شد محاسبه عملکرد بیولوژیک نهایت در و آزمایشگاهی انجام شد يوزن خشک توسط ترازو
از خطوط آذین اصلی،  و طول گل فرعی  ز جمله ارتفاع بوته، تعداد شاخهبرآورد برخی از صفات ا

هاي حاصل  داشت و میانگین داده تصادفی برصورت  بوته به10میانی هر کرت با حذف اثر حاشیه 
هاي هرز در  علف گیري نمونه. عنوان ارزش آن صفت در تجزیه واریانس مورد استفاده قرار گرفت به

 صورت گرفت و 5/0×5/0 روز بعد از کاشت با استفاده از کوادرات 150 و 100، 50  سه مرحله
گراد قرار داده و با   درجه سانتی70  آون با دماي ساعت در24مدت  هاي کاغذي به ها را در بسته نمونه

صورت  به و  هرز در سه مرحلههاي  کنترل علف. ها توزین شد ترازوي آزمایشگاهی وزن خشک آن
 روز پس از کاشت 100و ) ابتداي به ساقه رفتن( روز پس از کاشت 50 رشد،  در مراحل اولیهدستی 

ها نیز صورت  هاي هرز، کنترل آن برداري از علف ونهدر هر مرحله بعد از نم (انجام شد) گلدهی(
قبل از اجراي آزمایش، آزمون تجزیه خاك جهت تعیین خصوصیات شیمیایی صورت گرفت  .)گرفت

، )درصد 043/0(، نیتروژن کل خاك ) درصد48/0(  آلی میزان ماده ، لومی رسیکه در خاك با بافت
 5/2(، هدایت الکتریکی )گرم بر کیلوگرم  میلی87(، پتاسیم )گرم بر کیلوگرم  میلی45/5(فسفر 

گیري صفات مورد نظر   از اندازهدست آمده  بههاي داده. بود) 6/7(و میزان اسیدیته ) زیمنس بر متر دسی
 LSD  آزمون استفاده ازها نیز با گینان تجزیه واریانس گردید و مقایسه می SASافزار با استفاده از نرم

    . شدانجام در سطح یک درصد 
  

 نتایج و بحث
  کود سبز، سطوح  ثیرأ نشان داد که تها  داده از جدول تجزیه واریانسدست آمده بهنتایج 

آذین   فرعی، ارتفاع بوته، طول گل ز و سطوح نیتروژن بر تعداد شاخهنیتروژن و اثر متقابل کود سب
 دار شد درصد معنیدر سطح احتمال یک کلزا شاخص برداشت و بیولوژیک   وعملکرد دانه ،اصلی

   .)1 جدول(
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 . تأثیر کود سبز و منابع نیتروژن بر عملکرد و برخی از صفات کلزا تجزیه واریانس -1جدول 
Table 1. Analysis of variance (mean of squares) the effect of green manure crops and nitrogen 
resources on yield and some of characteristics of canola.  

 منابع تغییر
S.O.V  

درجه 
  آزادي

df  

 شاخه فرعی
  در بوته

(Branch 
per Plant) 

ارتفاع 
 بوته

(Plant 
Height) 

 طول 

 آذین اصلی گل
Length of main 
inflorescence 

 عملکرد دانه
(Grain 
Yield) 

عملکرد 
  بیولوژیک

(Biological 
Yield) 

شاخص 
  برداشت

(Harvest 
Index) 

 تکرار
Replication 

2 0.06 0.7 1.03 374.5 20988.4 0.6 

  کود سبز
Green manure 

(GM) 
4 0.8** 1232.8** 430.3** 8483435.2** 36426946.4** 4** 

 خطاي اصلی
Main error 

8 0.03 1 0.7 8666.4 71369.3 1.1 

  منابع نیتروژن
Nitrogen 

resources (NR) 
2 1.09** 235.3** 146.9** 1904140.7** 7923489.9** 13.7** 

   × سبز کود
  سطوح نیتروژن

GM×NR 
8 0.1** 12.8** 10.1** 90262.1** 562053.5** 0.6* 

  خطاي فرعی
Sub error  

30 0.02 0.7 0.5 19931.8 141429 0.5 

 . دار معنی و غیر  درصد1و  5دار در سطح  ترتیب معنی  بهns و **، *
*, ** and ns Significant at the 5% and 1% probability levels and no significant respectively.  

  
نشان   فرعیهاي  شاخه تعداد  بر منابع نیتروژن وسبزکود  متقابل اثر میانگین مقایسه : فرعی تعداد شاخه

ترین  و کممربوط به تیمار کود سبز ماش و نیتروژن تلفیقی  )33/4 ( فرعی ترین تعداد شاخه  بیشداد که
مصرف نیتروژن در . )2 جدول(  بود)عدم کاربرد کود سبز و نیتروژن (ط به تیمار شاهدمربو) 7/2 (آن

و  ، طول مدت گلدهی را افزایش دادهودش میرویشی گیاه  ابتداي مرحله گلدهی موجب تحریک رشد
گیرد،  هاي جانبی قرار می  را که در اختیار جوانهن مواد فتوسنتزي فتوسنتزي میزاطریق افزایش سطح از
هاي جانبی  هاي جانبی و به وجود آمدن شاخه این عامل موجب تحریک رشد جوانه. دهد فزایش میا

 موجب ،کاربرد کود بیولوژیک از طریق کاهش خطر آبشویی عناصربا توجه به نتایج  .شود تر می بیش
یش و افزاگیاه اي  تر و بهتر ریشه و جذب عناصر خاك گردیده که در نتیجه آن رشد سبزینه رشد بیش
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 فرعی  افزایش تعداد شاخه) 2000(یودین  قوش و موه.یابد  فرعی نیز افزایش می به تبع آن تعداد شاخه
بیان نمودند که ) 1998(رایت و همکاران ). 13(کنجد با کاربرد کود بیولوژیک را گزارش نمودند 

شود که علت این  باعث می فرعی در هر بوته کلزا را  اد شاخهداري در تعد کاربرد نیتروژن افزایش معنی
هاي جانبی نسبت دادند   انتهایی و مریستم انتقال عناصر و تحریک رشد جوانهامر را به افزایش جذب و 

  کود نیتروژن کیلوگرم در هکتار100 و 50در مقایسه مقادیر صفر، ) 2012(فروغی و عبادي ). 31(
 فرعی کلزا با افزایش مقدار کود  اد شاخه قوي بین افزایش عملکرد دانه و تعد نشان دادند که رابطه
 فرعی  ترین ارتفاع بوته و تعداد شاخه بیش) 2011(گرشاسبی و همکاران ). 9(مصرفی وجود دارد 

  ).11(در باالترین سطح نیتروژن مصرفی گزارش نمودند را کنجد 
یمار کود سبز ماش و ترین ارتفاع بوته از ت ، باال میانگینهمقایسبر اساس نتایج جدول  :ارتفاع بوته

 بود که از تیمار عدم )متر سانتی 3/94(ترین ارتفاع بوته نیز  کم و) متر  سانتی5/131 (معادلتیمار تلفیقی 
 کمبود نیتروژن در شرایط عدم ).2جدول  ( حاصل شد)شاهد(کاربرد کود سبز و عدم کاربرد نیتروژن 

کود سبز از .  استکاهش ارتفاع شده هایتدر ن و  سبب کاهش رشد رویشی گیاهکاربرد کود نیتروژن
طریق بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك و بهبود رشد ریشه و جذب بهتر عناصر توسط آن، باعث 

در آزمایشی به این نتیجه ) 2009(کومار و همکاران . شوند میافزایش رشد و توان رویشی گیاه 
داري نسبت به شرایط عدم  طور معنی فاع بوته را به نیتروژن ارتبیولوژیکرسیدند که تلقیح کنجد با کود 

 در ترکیب 1 نمودند که کاربرد کود سبز سسبانیابیان) 2013 (پرمی و همکاران .)17(کاربرد افزایش داد 
داري با شاهد  و اختالف معنی داري افزایش داد طور معنی  را به2با بقایاي کلزا ارتفاع بوته کلزاي هندي

ت در اثر  ذر افزایش ارتفاع بوته) 2008(اران بیاري و همک). 24(نشان داد ) زعدم کاربرد کود سب(
). 4(علت افزایش جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه گزارش کردند  به اهاي زیستی ر کاربرد کود

مطالعات ). 28(با افزایش سطح نیتروژن بیان نمودند را  افزایش ارتفاع بوته کلزا پژوهشگرانبرخی 
افزایش ارتفاع ارزن را بر اثر تلقیح با ازتوباکتر و آزوسپریلوم همراه ) 2005(ار و همکاران چاندراسک

 خود مشاهده نمودند که هاي در آزمایش) 2004( یوسف و همکاران). 7 (ندبا کاربرد اوره نشان داد
هوایی گیاه و اندام   افزایش ارتفاع بوته،زوسپیریلوم و ازتوباکترآاستفاده از کود بیولوژیک حاوي 

   ).34( را باعث شده است 3دارویی مریم گلی
                                                
1- Sesbania sp. 
2- Brassica  juncea L. 
3- Saliva officinalis L. 
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 منابع نیتروژن و اثر ،ثیر کود سبزدول تجزیه واریانس نشان داد که تأنتایج ج :آذین اصلی طول گل
آذین  ترین طول گل بیش). 1 جدول(دار شد   درصد معنیآذین در سطح یک طول گلها بر  متقابل آن

ترین طول  و کاربرد تیمار تلفیقی نیتروژن و کم) ارزن+  ماش(ر مخلوط  از تیما)متر  سانتی9/55 (اصلی
کاربرد کود سبز از طریق  .)2 جدول( از تیمار شاهد حاصل شد )متر  سانتی13/32 (آذین اصلی گل

 همچنین افزایش جذب عناصر .خیزي خاك شرایط مطلوبی براي گیاه اصلی فراهم آورد بهبود حاصل
  . دیگرد روکسین منجر به افزایش ارتفاع گیاه و پارامترهاي وابسته به آن در تیمار تلقیح با نیت
منابع نیتروژن و اثر متقابل آن ها بر عملکرد بیولوژیک در سطح ثیر کود سبز، أت: عملکرد بیولوژیک

ترین  بیش سطوح نیتروژن، وسبز  اثرات متقابل کود میان از). 1 جدول(دار شد  یک درصد معنی
از تیمار کود سبز مخلوط ماش و ارزن و تیمار  ) کیلوگرم در هکتار5/10401 (ژیکعملکرد بیولو

کود کاربرد کود سبز و  از عدم ) کیلوگرم در هکتار3875(ترین عملکرد بیولوژیک معادل  و کمتلفیقی 
تأثیر کود سبز بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاك و همچنین تثبیت ). 2 جدول( ددست آم  بهنیتروژن

هاي بیولوژیکی خاك شده که باعث افزایش ارتفاع، عملکرد دانه  ژیک نیتروژن باعث بهبود فعالیتبیولو
همچنین گزارش شده است که با مصرف مقادیر باالي . و در نهایت عملکرد بیولوژیک شده است

باشان ). 1(یابد  نیتروژن در کلزا، ماده خشک گیاهی و تعداد غالف در بوته و مقادیر دانه و کاه افزایش می
هاي محرك رشد کارایی استفاده از  ساله با باکتري گزارش نمودند تلقیح گیاهان یک) 2010(باشان  و دي

راویا و ). 3( گردد تر می توده بیش باعث افزایش رشد گیاه و تولید زیست عناصر غذایی را تغییر داده و
 در اثر ترکیب کود 1خروس ه تاجنشان دادند که عملکرد بیولوژیک و عملکرد دان) 2006(همکاران 

افزایش ) 2002(همچنین شاکال و همکاران ). 26(شیمیایی و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن افزایش پیدا کرد 
  .)28( در ترکیب کود شیمیایی و کود بیولوژیک را گزارش نمودند کلزاعملکرد بیولوژیک 

منابع نیتروژن و اثر ، کود سبز ر تیمارهايثیأنشان داد تها  داده تجزیه واریانس نتایج: عملکرد دانه
 اساس مقایسات میانگین  بر). 1 جدول( دار شد  بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنیها متقابل آن

در تیمار کود سبز ماش و تیمار تلفیقی )  کیلوگرم در هکتار2/4467(ترین عملکرد دانه  ، بیشها داده
داري با تیمار کود سبز مخلوط ماش و ارزن در ترکیب با تیمار  دست آمد که اختالف معنی نیتروژن به

عدم کاربرد (ترین عملکرد دانه نیز در تیمار آیش  نشان نداد و کم)  کیلوگرم در هکتار3/4450(تلفیقی 
روستی و همکاران ). 2 جدول(حاصل شد   کیلوگرم در هکتار2/1434میزان  به) کود سبز و نیتروژن

                                                
1- Celosia argentea 
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 را به نقش مثبت ي محرك رشد به همراه کود نیتروژنها ملکرد توسط باکتريعلت افزایش ع) 2006(
هاي محرك رشد و توسعه بهتر ریشه گیاه نسبت دادند که با افزایش  باکتري در تنظیم و تولید هورمون

 در بررسی تأثیر سطوح) 2011(گرامی ). 25(نماید  تر به بهبود عملکرد کمک می امکان جذب بیش
، 1آیش، ارزن، ماش، سسبانیا(و گیاهان کود سبز )  کیلوگرم در هکتار150 و 100، 50 صفر،(نیتروژن 
، افزایش عملکرد دانه همزمان با افزایش میزان کود نیتروژن و تحت )3بلبلی  و لوبیا چشم2آمارانت

پور و یدوي  یوسف. )12(بلبلی در گندم را مشاهده نمودند  تیمارهاي کود سبز ماش و لوبیا چشم
گزارش نمودند که برهمکنش کود شیمیایی و نیتروکسین بر عملکرد دانه آفتابگردان تأثیر ) 2013(

کیلوگرم در  200(  درصد کود شیمیایی مورد نیاز66 و 33، 0که در سطوح  طوري داري داشته، به معنی
 درصدي در 73/5 و 78/9، 64/31ترتیب باعث افزایش  ، تلقیح با نیتروکسین به) به فرم اورههکتار

 درصد کود شیمیایی مورد نیاز، کاربرد 100اما در سطح عملکرد دانه نسبت به عدم تلقیح شده است 
  ).33(داري از لحاظ این صفت ایجاد نکرد  تفاوت معنینیتروکسین 

هاي   آن بخش از عملکرد بیولوژیک است که در اندام دهنده شاخص برداشت نشان: شاخص برداشت
ثیر کود سبز و منابع أ، ت این آزمایشدست آمده هبر اساس نتایج ب .شود دي محصول ذخیره میاقتصا

نیتروژن بر شاخص سطح برگ در سطح یک درصد و اثر متقابل کود سبز و منابع نیتروژن در سطح پنج 
یقی باالترین میزان شاخص برداشت در تیمار کود سبز ماش و تیمار تلف). 1 جدول(دار شد  درصد معنی

در تیمار عدم کاربرد کود سبز و منابع نیتروژن حاصل )  درصد37(ترین میزان  و کم)  درصد45(نیتروژن 
دار شاخص برداشت دو رقم  در مطالعات خود اختالف معنی) 2015(مسعودي و حسینی ). 2 جدول(شد 

 با کود بیولوژیک در تیمار کاربرد کود شیمیایی نیتروژن، کود شیمیایی نیتروژن در ترکیبرا لوبیا 
نیتروکسین و کود شیمیایی نیتروژن در ترکیب با کود گاوي را در مقایسه با شرایط عدم کاربرد نیتروژن را 

 افزایش عملکرد دانه در  افزایش شاخص برداشت به واسطه) 2006(گازار و همکاران ). 18 (ندنشان داد
دار گیاهان مختلف کود سبز  تفاوت معنی) 2011(گرامی ). 14(شرایط کاربرد کود نیتروژن را نشان دادند 

بر شاخص برداشت گندم را گزارش نمودند ) بلبلی، آمارانت، سسبانیا، ارزن و شاهد ماش، لوبیا چشم(
 با کاربرد کود سبز ماشک  رادار شاخص برداشت ذرت افزایش معنی) 2015(محمدي و همکاران ). 12(

   ).20(در گیاه ذرت نشان دادند ) لوگرم در هکتار کی400( نیتروژن توصیه شده  درصد100و 
                                                
1- Sesbania sp. 
2- Amaranthus sp.  
3- Vigna unguiculata  
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کاربرد تیمار بردن کود سبز با  کار  که تحت شرایط به نشان دادنتایج آزمایش: شاخص سطح برگ
  عدم کاربرد (  نسبت به تیمار شاهدکلزاشاخص سطح برگ ،  کود شیمیایی و بیولوژیکتلفیقی

باالترین میزان شاخص  .تر بوده است برداري بیش نه در هر سه زمان نمو)کود سبز و منابع نیتروژن
   روز پس از 100برداري  سطح برگ در تیمار کاربرد کود سبز ماش و تیمار تلفیقی در نمونه

در تیمار عدم ) 03/0 (ترین میزان شاخص چنین کم هم). 3 شکل(حاصل شد ) 51/4(کاشت 
 روز بعد از کاشت حاصل شد 150 يبردار  در نمونه)شاهد (کاربرد کود سبز و منبع نیتروژن

  ند ها و رو عدم کاربرد نیتروژن و کاربرد نیتروژن شیمیایی منجر به ریزش برگ). 2 شکل(
  که عدم  با توجه به این.  استبرداري شده  سوم نمونه نزولی شاخص سطح برگ در مرحله
ه است، استنباط برداري شد دار در هر سه مرحله نمونه کاربرد نیتروژن منجر به کاهش معنی

  اي در گیاه را باعث شده است که از  شود که کمبود عناصر غذایی کاهش رشد سبزینه می
  چنین مصرف نیتروژن مورد نیاز  هم. یابد طریق کاهش رشد، شاخص سطح برگ نیز کاهش می

مکن گیرد و بخشی از آن م طور کامل مورد استفاده گیاه زراعی قرار نمی  به،گیاه به فرم شیمیایی
است از طریق آبشویی از دسترس گیاه خارج شده و مورد استفاده گیاه قرار نگیرد در نتیجه در 

ها روي یکدیگر شاهد روند نزولی  اندازي برگ ها و سایه دلیل پیري برگ اواخر دوران رشد به
افزایش شاخص سطح برگ ) 2010 (پور و همکاران خاصی. ح برگ بودیمتغییرات شاخص سط

افزایش سطح ) 2008(بیاري و همکاران ). 16( ثیر کود نیتروژن را گزارش نمودندأت کلزا تحت
 خود مشاهده هاي  درصد در پژوهش65در پاسخ به تلقیح با ازتوباکتر تا حدود را برگ ذرت 

کاهش شاخص سطح برگ و تمام اجزاي عملکرد کلزا ) 2012(یعقوبی و آقاعلیخانی ). 4(نمودند 
 که اولین ند تداخل علف هرز با کلزا را نشان داد ه را با افزایش طول دورهدان جزء وزن هزار به

هاي هرز با گیاه زراعی کلزا، کاهش شاخص سطح برگ کلزا گزارش  پیامد حضور و رقابت علف
   ).32(شده است 
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  . تأثیر کود سبز و عدم کاربرد نیتروژن بر روند تغییرات شاخص سطح برگ کلزا -1شکل 

Figure 1. The effect of green manure and no nitrogen application on canola LAI index. 
  

 
  .  نیتروژن شیمیایی بر روند تغییرات شاخص سطح برگ کلزا درصد100تأثیر کود سبز و کاربرد  -2شکل 

Figure 2. The effect of green manure and 100% chemical nitrogen application on canola LAI index.  
 

 
  . بر روند تغییرات شاخص سطح برگ کلزا) شیمیایی و بیولوژیک(تأثیر کود سبز با کاربرد نیتروژن تلفیقی  -3شکل 

Figure 3. The effect of green manure and integrated nitrogen application (Chemical and 
biological) on canola LAI index.  
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هاي   علفترین وزن خشک  بیش این آزمایش،دست آمده بر اساس نتایج به :رزهاي ه وزن خشک علف
 50برداري  در تیمار عدم کاربرد کود سبز و عدم کاربرد نیتروژن در نمونه) مربع گرم در متر33/150(هرز 

در تیمار کود ) مربع گرم در متر4/23(هاي هرز  شک علفترین وزن خ و کم) 4 شکل(روز پس از کاشت 
دست آمد   روز پس از کاشت به150برداري  خلوط ماش و ارزن در ترکیب با تیمار تلفیقی در نمونهسبز م

 و 4، پنیرك3، یونجه باغی2، چغندر وحشی1هاي هرز غالب مزرعه شامل خردل وحشی علف). 6 شکل(
ادي هرز مربوط به خردل وحشی بود که با توجه به شباهت زی ترین تراکم علف بیش.  بودند5تاج خروس

  میزان کود با افزایش داد کهنشاناین بررسی نتایج . ترین میزان بیومس را نشان داد که با کلزا دارد، بیش
تر منابع غذایی در سطوح  علت فراهمی کم   بههاي هرز کاهش یافت که احتماالً مصرفی وزن خشک علف

هاي هرز مهیا شده  رشد علفتري براي  تر نیتروژن، رشد رویشی کلزا کاهش یافته و فضاي بیش پایین
چنین کاربرد گیاهان کود سبز از طریق پوشش سطح خاك قبل از کاشت کلزا شرایط نامساعدي  هم. است

 کود .هاي هرز در ابتداي فصل که کلزا داراي رشد کندي است را باعث شده است زنی علف جهت جوانه
براي رشد فراهم را شرایط مطلوبی سبز از طریق آزادسازي تدریجی عناصر مورد نیاز گیاه زراعی 

هاي بیولوژیک منجر به کاهش دسترسی به  چنین تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق کود هم. دننمای می
 بررسی تأثیر هاي در آزمایش) 2009(لیس و همکاران بیال .شود هاي هرز می عناصر غذایی براي علف

ها با تیمار آیش   آن هاي هرز و مقایسه  و وزن خشک علف بر تراکم6گیاهان کود سبز ماشک و شبدر قرمز
در تیمار کود سبز  هاي هرز ترین وزن خشک و تراکم علف نمودند کمگزارش ) عدم کاربرد کود سبز(

دلیل کاهش تراکم و وزن . ترین تراکم و وزن خشک تحت تیمار آیش حاصل شده است ماشک و بیش
هاي پایینی کانوپی در تیمار کود سبز ماشک  وري به قسمتهاي هرز را کاهش شدید نور عب خشک علف

). 6( هاي هرز اعالم کردند در مقایسه با کود سبز شبدر قرمز و آیش و کم شدن فعالیت فتوسنتزي علف
تأثیر گیاهان پوششی را گزارش  هاي هرز تحت  درصدي رشد علف90 کاهش) 1997(اسچگل و جاولین 

را هاي هرز   درصدي وزن خشک علف36 و 31، 18کاهش  )1993( انبایدربیک و همکار). 27( نمودند
در ) 2014(کاظمینی و همکاران ). 5( مشاهده نمودند 9 و التیروس8، عدس7در تیمار کود سبز نخود

                                                
1- Sinapis arvensis L. 
2- Beta maritime L. 
3- Melilotus officinalis L. 
4- Malva neglecta L. 
5- Amaranthus retroflexus L. 
6- Trifolium pretense L. 
7- Cicer arietinum L. 
8- Lens culinaris L. 
9- Lathyrus sativus L. 
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بر )  درصد75 و 50، 25(و بقایاي کلزا )  کیلوگرم در هکتار450 و 300، 150(بررسی تأثیر کود نیتروژن 
هاي   علفتوده زیستترین  هاي هرز نشان دادند، کم رد آفتابگردان و رشد علفعملکرد و اجزاي عملک

) 2015(محمدي و همکاران ). 15( حاصل شد)  کیلوگرم در هکتار150(ترین سطح کودي  هرز در پایین
 356 (2 و ماشک1هاي هرز مزرعه ذرت در تیمار کاربرد کود سبز مخلوط چاودار توده علف کاهش زیست

   ). 20(مشاهده نمودند )  کیلوگرم در هکتار8/2092( در مقایسه با عدم کاربرد کود سبز) هکتارکیلوگرم در 
  

 
 . هاي هرز کلزا تأثیر کود سبز با تیمار عدم کاربرد نیتروژن بر روند تغییرات وزن خشک علف -4شکل 

Figure 4. The effect of green manure and no nitrogen application on canola - weeds dry weight.  
 

  
 . هاي هرز  نیتروژن شیمایی بر روند تغییرات وزن خشک علف درصد100 تأثیر کود سبز با تیمار کاربرد -5 شکل

Figure 5. The effect of green manure and 100% chemical nitrogen application on canola - weeds 
dry weight.  

                                                
1- Secale cereale 
2- Vicia sativa L. 
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 . هاي هرز   بر روند تغییرات وزن خشک علف)شیمیایی و تلفیقی (ا تیمار کاربرد نیتروژن تلفیقی تأثیر کود سبز ب-6شکل 
Figure 6. The effect of green manure and integrated nitrogen application (Chemical and 
biological) on canola - weeds dry weight.  

  
 گیري کلی نتیجه

 از این پژوهش کاربرد کود سبز قبل از کاشت گیاه اصلی منجر به ت آمدهدس با توجه به نتایج به
هاي  زنی دیرتر و کاهش رقابت علف هاي هرز و در نتیجه جوانه زنی علف نامساعد شدن شرایط جوانه

هاي  چنین کاربرد کود  هم.است  حساس رشدي کلزا شده هرز در اوایل فصل رشد کلزا که مرحله
سازد و  هاي هرز محدود می  کودهاي شیمیایی، دسترسی به نیتروژن را براي علفبیولوژیک در تلفیق با

وته، تعداد هاي رشدي کلزا از جمله ارتفاع ب سازي تدریجی عناصر غذایی، منجر به بهبود ویژگیبا آزاد
چنین شاخص سطح برگ و در نهایت عملکرد بیولوژیک در کلزا شده که از این   فرعی و هم شاخه

در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به . دهد تأثیر قرار می هاي هرز را تحت علفطریق رشد 
هاي سبز و بیولوژیک بر برخی صفات مورفولوژیکی کلزا، انتخاب کود سبز مناسب قبل  تأثیر مثبت کود

شد و هاي هرز، ر تواند بر کنترل علف هاي بیولوژیک می از کاشت گیاه اصلی و تلقیح بذور با کود
باشد و با هاي شیمیایی  ثر بوده و راهکار مناسبی در جهت کاهش مصرف کودؤعملکرد دانه کلزا م

تر صورت  هاي شیمیایی، دستیابی به اهداف کشاورزي پایدار سریعتوجه به کاهش مصرف کود
  .پذیرد می
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