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 چکیده

 01در  ای ملییه کودی گیاه کلزا، پروژهبه منظور مقایسه روش کوددهی زارعین با روش تلفیقی حاصلخیزی خاک و توص

اردبیل گلستان، مازندران، خوزستان )دزفول(، خوزستان )اهواز(، های مزرعه در استان 45مناطق اجرا شامل ، اجرا شد. استان

. این مناطق، طیف وسیعی از مغان(، آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس و ورامین بود)

در قسمتی از این مزارع انتخابی، مدیریت شد. های کشت کلزا و دامنه متفاوتی از خصوصیات خاک را شامل میاقلیم

کوددهی بر اساس آزمون خاک )مصرف بهینه کود( و در نیمه دیگر مزرعه انتخابی، مدیریت با روش عرف زارع یا شاهد 

مار عرف زارع و تیمار توصیه کودی در هر استان و در هر منطقه عملکرد دانه تی ،منطقه، اعمال شد. در پایان دوره رشد

مصرف نیز، بیشترین مقایسه شد. با توجه به نتایج، فسفر بیشترین درصد کمبود را در خاک مزارع داشت و از عناصر کم

کیلوگرم در  611کمبود مربوط به عنصر روی بود. به طور میانگین، افزایش عملکرد دانه در کل نقاط اجرا در سال اول 

نسبت به تیمار عرف زارع بود. در سال دوم افزایش عملکرد دانه در کل نقاط اجرا به طور میانگین  ،درصد 45هکتار یا 

درصد افزایش  4/44کیلوگرم در هکتار یا  694مقدار  ،برای میانگین دو سالدرصد بود.  5/44کیلوگرم در هکتار یا  485

با توجه به عملکردهای حاصله به ، حاصل شد. نسبت فایده به هزینه در مناطق مختلف عملکرد دانه نسبت به عرف زارع

( و 44/46خصوصیات خاک و مقدار کود مصرفی، بستگی داشت. بیشترین مقدار این نسبت مربوط به منطقه نیشابور )

طابق توصیه انجام شده از نتایج نشان داد که مصرف کود م ( بود.48/1( و کمترین آن مربوط به بوشهر )10/44داراب )

 لحاظ زمان، مقدار، منبع و روش مصرف، باعث بهبود عملکرد کلزا در کلیه مناطق، خواهد شد.

 ای، مناطق اصلي کشت، نسبت فایده به هزینه، آزمایش مزرعهتوصیه کودی، عناصر غذایي، کلزاهای کلیدی:واژه

                                           
 :آب  و  کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، بلوار امام خمیني )ره(، موسسه تحقیقات خاکآدرس نویسنده مسئول. 
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 مقدمه

 درفراهم نمودن نیازهای جمعیتي که  منظوربه

افزایش است در اغلب کشورهای در حال توسعه،  الح

ریزی و تالش در جهت افزایش تولید محصوالت برنامه

کشاورزی و از جمله تولید روغن و پروتئین، همیشه 

 های بخش کشاورزی استوجود داشته و از اولویت

 ،های روغنيتولید جهاني دانه(. 6112، احمد و همکاران)

 کهطوریبه .شته داشته استرشد قابل توجهي در دهه گذ

 به 0897 یلیون هکتار در سالم 7/000ز سطح زیر کشت ا

افزایش پیداکرده است.  6107 میلیون هکتار در سال 0817

و نخل  زمینيبادامدر مورد سویا، شلغم روغني،  مخصوصاً

فائو، )اند درصدی داشته 011 الي 04 روغني که افزایشي

یل درصد انرژی باال، نقش های روغني به دلدانه (.6107

 ی انرژی غذایي درمهمي در افزایش میزان عرضه

نتایج حاصل از مطالعات  .توسعه دارند حال درکشورهای 

میزان که  دادنشان  0987 انستیتوی تغذیه ایران در سال

بیش از مقادیر درصد  60 ما کشور درمصرف سرانه روغن 

و )عبدی  استدر سبد غذایي مطلوب  شدهتوصیه

انرژی که  تأمین( و سهم روغن نباتي در 0989همکاران، 

درصد است  09/04 ،درصد باشد 97/01 -09/01باید 

 .(0980)عبادی، 

 کشور درهای روغني از سویي تولید دانه

 خوداتکایينیاز جمعیت نیست و ضریب  تأمینجوابگوی 

 درصد 01کشور در تولید روغن در حال حاضر در حدود 

 4/0 درصد از 81 که نزدیک به معني استاین بدان  .است

میلیون تن روغن گیاهي مورد نیاز کشور در سال از طریق 

چهار که ساالنه بیش از  طوریبه. شودمي تأمینواردات 

های روغني از کشور میلیارد دالر ارز، جهت واردات دانه

واژه . (0988 ،راد و همکارانشیراني)شود خارج مي

برای ارقام کلزای با ترکیب  8780 سال درکه  0کانوال

ارائه گردید،  یافتهکاهشگلوکوزینوالت  روغن متفاوت و

 درصد دو شامل ارقامي از کلزا است که حاوی کمتر از

                                           
1 -Canola 

 9میکرومول گلوکوزینوالت 91 در روغن و 6اسید اروسیک

 پروتئین موجود در. در هر گرم روغن خوراکي است

-ام و طیور استفاده ميدر تغذیه د این نوع کلزا نیز کنجاله

 (.6104و همکاران،  دائون) شود

های کشور کشت کلزا تقریباً در تمام اقلیم

، راد و همکارانشیراني) گیردپاییزه انجام مي صورتبه

به دلیل سازگاری آن با شرایط مختلف، ارزش . (0988

اقتصادی، قیمت مناسب آن در مقایسه با غالت و اهمیت 

دانه  نسبت به سایر محصوالتت، آن در تناوب با غال

بیشترین  ،شامل سویا، آفتابگردان، گلرنگ و کنجد روغني

 ،آمارنامه کشاورزی) کشور دارد درسطح زیر کشت را 

0987.) 

که نوع مدیریت  دادها نشان ها و گزارشبررسي

و میزان تولید در منطقه اه مزرعه کلزا، بر میزان پاسخ گی

 .(6109جاني و سوالنایاکاناهالي، الفر)دارد  سزایيبه  تأثیر

های زیادی در غلظت عناصر غذایي تفاوتدر این گیاه 

 صورتبههای مختلف وجود دارد و هر عنصر بین قسمت

در  0هاها و غنچهبرگ مثالً؛ کندجداگانه رفتار مي کامالً

باشند در حالي مرحله گلدهي حاوی غلظت زیاد فسفر مي

ائیني دارند. در مرحله رسیدگي، پ نسبتاًها فسفر که ساقه

ها ولي دانه کم 4هاها و خورجینغلظت فسفر در ساقه

و  کوئنیگ، 6118، و همکارانرز ) دارندیشتری غلظت ب

 (.6102، روتز-جونز و اولسن، 6100همکاران، 

دهد که مصرف بهینه و ميمطالعات نشان 

تواند باعث بهبود کمیت و کیفیت متعادل عناصر غذایي مي

. از (0988، بایبوردی، 6104، سوزر) محصول کلزا گردد

افزایش مقدار تولید در واحد سطح باعث افزایش این رو 

کشاورزان به  تولید کلزا و افزایش تمایلتوجیه اقتصادی 

 (.6100پرتي و بهاروچا، ) کشت این محصول خواهد شد

در خصوص توصیه کودی کلزا در کشور ایران، تحقیقات 

، 0989 پور و همکاراننورقلي) م گرفته استمتعددی انجا

                                           
2- Erucic acid 
3- Glucosinolate 
4- Buds 

5 -Pods 
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0984 ،0980 ،a0981 ، b 0981) رضایي و همکاران  و

a,b,c,d0980 در خصوص  شدهانجام(. در تحقیقات

کشور در کلزای و مدیریت حاصلخیزی در مزارع  دهيکود

های مختلف محیطي و برای عناصر غذایي شرایط تنش

آهن، بور، منگنز و  نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، روی،

 شدهانجامنتایج تحقیقات  است. شدهارائههایي مس، توصیه

 نشان داد که در زمینه توصیه کودی کلزا در سطح کشور

امکان افزایش عملکرد در واحد سطح کلزا وجود دارد 

ولي این اطالعات به نحو صحیح در اختیار کشاورزان قرار 

-تغذیه بهینه کلزا مينگرفته است. لذا ایجاد مزارع پایلوت 

های جدید و ایجاد تواند باعث آشنایي کشاورزان با یافته

برای افزایش تولید کلزا گردد. در مناطق  هاآنانگیزه در 

توصیه بهینه  منظوربهای دیگر نیز بر انجام مطالعات مزرعه

شده است )رن و همکاران،  تأکیدکودی در گیاه کلزا 

کشاورزان  یآسان برا يراه ایمزرعه هایشیآزما(. 6104

 زاتیمحصوالت و تجهها، فعالیتاست تا نحوه عملکرد 

 ای که دریهفرض .اموزندیکشت خود ب هایسامانهرا در 

 يابی، ارزوجود دارد ایمزرعه هایشیآزما پس زمینه

، تیاست. در نها يرشد واقع طیدر شرا دیتول یهاوهیش

طراحي شده ای که به نحو صحیحي های مزرعهآزمایش

محصوالت،  کاربرد به واکنش بینيپیش یبرا باشند

مشابه  مزارعها در صورت استفاده در یو فناور هافعالیت

، نی. عالوه بر ادنریگيمورد استفاده قرار م ،مجاور ای

 قاتیتحق ياعتبار سنج یبرا یامزرعه هایشیآزما

 در قطعات هاآن يابیارز و کوچک اتقطع در شدهانجام

. دنریگيمورد استفاده قرار م يدانیم اسیدر مقو تر بزرگ

کشاورزان  یبرا 0یعلم شهروند ایمزرعه هایشیآزما

 شیدر مزرعه آزماآن را کشاورزان  خود که چرااست. 

 های اجرامکاناز  یاریبس جینتا گذاریاشتراککنند. به يم

سال و درک بهتر نحوه چند منطقه و در طول  کیدر 

و خاک  آب و هوا راتییبا تغ يتیریمد ماتیمتعامل تص

ی از مزایای این نوع فعالیت است بهبود سودآور یبرا

                                           
1 -Citizen science 

، کیرکبي، 6107و همکاران،  درو، 6108، لیخت و ویت)

0892.) 

مطالعه وضعیت کوددهي در مناطق عمده لذا 

نیل به عملکرد و کیفیت مناسب کلزای ، کشت کلزا

کودهای  و نامتعادل رویهجلوگیری از مصرف بي، تولیدی

از  ،افزایش تولید در واحد سطح محصول کلزا و شیمیایي

لذا با هدف آشنایي . اهدافي بود که در این پروژه دنبال شد

کارشناسان و نیز کشاورزان با روش صحیح کوددهي و 

مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، این پروژه در 

 سطح مزارع کشاورزان اجرا شد.

 

 هامواد و روش

ها، های جهاد کشاورزی استانبا همکاری سازمان

 خاک خصوصیات از متفاوتي دامنهتعدادی مزرعه کلزا با 

شدند. مناطق اجرا شامل خوزستان )قسمت جنوب و  انتخاب

، گلستان، مازندران، اردبیل، آذربایجان (شمال استان خوزستان

 شرقي، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه، اصفهان و

-مزرعه را شامل مي 40 تعداد ،اجرا فارس بود که در دو سال

ای تکمیل گردید که در آن شد. برای هر مزرعه پرسشنامه

 یادداشتهای انجام شده فعالیتاطالعات مزرعه و روند 

. پس از انتخاب مزارع، یک نمونه مرکب (0)جدول  گردید

و جهت انجام  متری تهیهخاک از عمق صفر تا سي سانتي

آب و  ،های فیزیکي و شیمیایي الزم به آزمایشگاه خاکجزیهت

حاصل از تجزیه آزمایشگاهي  اطالعاتگیاه ارسال شد. 

ای مزارع مورد استفاده برای تفسیر وضعیت تغذیه، هانمونه

در قسمتي از این مزارع انتخابي، مدیریت قرار گرفت. 

کوددهي براساس آزمون خاک )مصرف بهینه کود( اعمال و 

مدیریت با روش عرف زارع  ،ر نیمه دیگر مزرعه انتخابيد

انتخاب شدند که تنوع  ایگونهبهمزارع منطقه اعمال شد. 

های عملکردی در هر استان شرایط اقلیمي، خاکي و گروه

 6)جدول  نتایج آزمایش خاکبا توجه به د. نپوشش داده شو

مرحله مصرف تمامي کودها  نوع، زمان و مقدار، ،(9و 

 در مورد بسیاری از مزارع، میزان .(0)جدول  ص گردیدمشخ

بذر مصرفي در هکتار و عملیات آبیاری، عرف زارع بود. در 
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)البته  های کشت شده کلزا متفاوت بودمناطق مختلف رقم

بین مناطق سرد و بین مناطق گرم تشابهاتي از بابت رقم 

های . سایر عملیات زراعي براساس توصیهوجود داشت(

ها و اسي صورت گرفت )مبارزه با آفات و بیماریکارشن

 های هرز(.علف

-روزت و قبل از شروع ساقهانتهای در مرحله 

تر و خشک و میانگین دهي در کادر یک مترمربع، وزن

های هرز باریک برگ قطر ریشه و طول آن و تعداد علف

نمونه  همچنینشد.  گیریاندازهبرگ در هر تیمار، و پهن

در این  کامل در شروع مرحله ساقه دهي()بوته  گیاه

. (6110،بلیهولدراز  98)قبل از مرحله کد  مرحله تهیه شد

عملکرد دانه تیمار عرف زارع و تیمار ، در پایان دوره رشد

توصیه کودی در هر استان و در هر منطقه در کادرهای 

شد. همچنین در  گیریاندازهتکرار  سهمترمربعي و در  یک

متر(، د صفاتي مانند ارتفاع بوته )سانتيانتهای فصل رش

تعداد دانه در خورجین در هر  و تعداد خورجین در بوته

د کودهای رقرائت شد. برای مقایسه اقتصادی کارب کرت

محاسبه  ،، نسبت فایده به هزینه برای مناطقشدهتوصیه

 .(0984، غفاری مقدمو  فنایي) گردید

 

 )نمونه شهرستان مرند( ل مختلف رشد کلزاشرح عملیات کوددهی در مراح -1جدول 

انتهای غنچه دهی و 

 شروع گلدهی
 منطقه نام زارع تیمار پیش از کشت برگی 8-4 خروج از روزت و ابتدای ساقه دهی

 75سولفات آمونیوم+ 57
 کیلوگرم کلرور پتاسیم

 - سولفات آمونیوم 57اوره+ 055
 75تریپل+سوپر فسفات  075

 اوره 75سولفات پتاسیم+

عرف 
 زارع

-عباس

 عابدینی

 دولت آباد(مرند )

 75سولفات آمونیوم+ 57
 کیلوگرم کلرور پتاسیم

 3سولفات آمونیوم+ 57اوره+ 055
هزار  در 2هیومات پتاسیم+ درهزار

 اسیدآمینه

در  2پاشی اسیدآمینه محلول
در  2 پتاسیمهزار+ هیومات 
 هزار

 موارد مثل زارع
توصیه 
 کودی

 

 برحسب کیلوگرم در هکتار()مقدار مصرف کودها 
 

 نتايج

 مناطق اجرا وضعیت عناصر غذايی در خاک

با توجه به نتایج تجزیه خاک مناطق، مقدار 

خراسان )در تایباد  9/01در ساری تا  94/1شوری از 

 47/0نوسان داشت. فسفر از  (یزررضوی، روستای کا

گرم در میلي 96کیلوگرم استان اردبیل تا رم در گمیلي

در درصد  02/1رم در تیران اصفهان، کربن آلي از کیلوگ

گرم در میلي 84در ساری، پتاسیم از درصد  68/6داراب تا 

گرم در میلي 249تا  منطقه حر ریاحي در شوش کیلوگرم

گرم در کیلوگرم میلي 94/9در ساری، گوگرد از کیلوگرم 

 در قوچان، منیزیم ازگرم در کیلوگرم میلي 029در سنقر تا 

 864در تبریز منطقه هشترود تا گرم در کیلوگرم میلي 41

گرم میلي 40/1در کرمانشاه، آهن از  گرم در کیلوگرممیلي

گرم در میلي 09/ 9اصفهان تا  شهرشاهیندر در کیلوگرم 

 تاگرم در کیلوگرم میلي 09/1در ساری، روی از کیلوگرم 

از در انبارالوم گلستان، مس گرم در کیلوگرم میلي 06/6

گرم در میلي 99/0 در انبارالوم تاگرم در کیلوگرم میلي 0/1

گرم در میلي 09/0مغان، منگنز از  آبادپارسدر کیلوگرم 

گرم در میلي 69اصفهان تا  شهرنیشاهدر کیلوگرم 

در گرم در کیلوگرم میلي 96/1در ساری و بور از کیلوگرم 

در رم گرم در کیلوگمیلي 12/9شوش منطقه حر ریاحي تا 

(. بیشترین درصد کمبود در 6نوسان داشت )جدول  ،تایباد

درصد از  90خاک مزارع مربوط به عنصر فسفر بود که 

، دارای کمبود این عنصر بودند و در شدهکشتکل مزارع 

منگنز و پتاسیم قرار گرفتند. ،آهن ،رویعناصر مرحله بعد 
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 یاهی کلزا در مناطق گرمنتایج تجزیه خاک مزارع طرح پایلوت تغذیه گ -2جدول 

 pH EC T.N.V OC K P Sand Silt Clay Fe Cu Zn Mn B Mg 4SO محل مزرعه

 - (dS/m) (%) (mg/kg) (%) (mg/kg) 

 025 095 - 9/6 1/5 6/5 9/0 02 66 22 03 211 99/5 7/01 3/9 3/5 (0روستای آق آباد)گنبد 
 97 7/122 - 7/9 0/0 2/2 5/35 31 12 21 9/3 225 67/0 35 9/2 6/5 علی آباد

 036 757 - 5/3 2/5 0 5/3 32 65 9 1/2 295 1/5 7/09 5/1 9/5 (الومانبار)آق قال
 025 095 - 9/6 1/5 6/5 9/0 02 66 22 03 211 99/5 7/01 3/9 3/5 (2)گنبد  روستای آق آباد

 72 196 - 5/9 9/5 6/0 1/09 39 39 21 9/21 202 96/0 09 0/0 7/5 رحمت آباد
 - - - 9/9 9/5 3/0 3/9 22 62 01 5/7 279 29/0 09 0/2 6/5 سیمین شهر

 - 050 - 1/05 2/5 5/5 1/3 - - - 0/5 295 95/5 5 5/0 7/5 )حاجی قوشان(گنبد
 9/02 195 9/5 6/9 0 2/0 3/5 7/33 6/16 9/20 3 072 95/5 6/65 03/0 66/5 رستم
 7/01 305 7/5 03 7/0 5/5 0/2 0/29 2/19 5/23 00 365 06/5 7/79 03/0 52/5 داراب
 3/036 7/575 6/5 06 9/5 3/0 3/3 9/32 7/11 5/22 7/3 379 67/5 3/17 07/3 57/5 کوار

 375 - - 23 1/0 9/2 3/13 30 35 39 0/35 625 29/2 0 97/5 01/5 شویالشت ساری
 262 - - 27/03 00/0 - 10/20 39 72 05 09 330 9/5 30/2 - - نکا

 5/32 955 92/0 69/3 96/5 39/1 01/3 75 39 02 6/25 317 75/5 1/5 71/5 9/5 پارس آباد
 7/27 591 1/2 32/2 26/5 9/0 29/2 17 37 25 1/9 125 90/5 6/05 67/5 9 مغان

 25 - - 9/9 77/5 59/0 9/7 10 39 20 72/1 265 799/5 9 665/5 57/9 بیله سوار
 - - - 9/37 39/1 55/0 91/5 15 30 22 75/0 139 36/0 32/3 670/5 26/5 گرمی

 057 1301 - 05/7 96/1 76/5 56/1 77 35 9 15 757 59/0 - 15/2 - روستای اولتان
 256 211 56/0 96/5 02/0 31/5 35/2 05 12 10 2/05 037 1/5 59 01/3 7/5 الور

 235 703 79/0 02 76/2 06/0 25/3 07 39 15 9/06 065 59/5 75 5/3 6/5 چهوک

 لوم - - 2/9 291 6/5 15 9/7 0/5 ردسوسنگ
3/05 

 
9/0 02/2 7/6 91/5 163 - 

 - 069 17/5 9 09/5 72/5 6/0 لوم - - 6/00 093 16/5 10 22/3 5/5 بهبهان
 - 711 59/0 06 19/5 59/2 9/07 لوم - - 22 299 62/5 15 9/7 6/5 حمیدیه
 - 257 25/0 7/9 02/2 39/5 6/2 لوم - - 0/6 059 71/5 12 3/9 9/5 2بهبهان

 - - - 9/2 99/0 95/5 25/0 29 39 31 3/02 295 99/5 15 7/6 6/5 حمیدیه
 - - - 1/9 29/5 16/0 3/05 15 32 29 2/5 253 6/5 39 9/5 3/5 0دشت آزادگان
 - - - 7/5 7/5 2/0 01 10 29 35 2/3 079 60/5 10 7/3 5/5 2دشت آزادگان

 22 376 31/5 6/1 9/5 6/3 00 12 11 01 1/7 030 99/5 15 97/5 6/5 (مرکزخدمات دهقان) دزفول
 7/90 339 72/5 1/1 9/5 2/0 9/0 2 69 35 6/9 030 63/5 15 2/7 33/5 (مرکزخدمات سردارآباد )شوشتر
 7/17 301 32/5 9/2 6/5 9/0 5 31 72 01 0/3 97 99/5 15 2/0 65/5 (مرکزخدمات حرریاحی)شوش

 325 239 19/5 1/2 1/0 69/5 9/0 22 16 32 6/09 099 17/5 15 5/3 10/5 (خلف مسلم)شوش 
 - - - 51/0 1/5 01/0 1/5 21 72 21 3/5 002 59/5 15 9/0 56/5 (میان آب روستای سه بنه) شوشتر

 - - - 1/0 6/5 99/0 6/6 35 11 26 7/9 051 97/5 15 9/0 55/5 (فراش) دزفول
 - - - 2/2 3/5 39/5 29/0 2 39 65 1 051 2/5 15 7/6 52/5 (شاهور)شوش

 
 



 مقایسه کوددهی کلزا در مزارع زارعین با کوددهی تلفیقی در برخی از مناطق کشور ایران/  200

 نتایج تجزیه خاک مزارع طرح پایلوت تغذیه گیاهی کلزا در مناطق سرد -3جدول 
 pH EC T.N.V OC K P Sand Silt Clay Fe Cu Zn Mn B Mg 4SO محل مزرعه

 - (dS/m) (%) (mg/kg) (%) (mg/kg) 

 25 055 2/0 3/6 70/5 59/0 6/1 25 37 17 9/00 209 16/5 2/09 99/0 26/5 (آباددولتمرند)
 22 255 0/2 9/7 19/5 92/0 6/6 05 15 75 0/5 095 60/5 2/05 90/6 62/5 کند(تبریز)تازه

 27 75 97/5 0/6 32/5 56/0 5/1 37 37 35 6/9 209 71/5 6/06 95/0 90/5 هشترود)خورشید(

 29 075 0/0 5/7 39/5 61/0 2/1 27 37 15 0/05 095 90/5 6/07 56/0 22/9 سراب )شربیان(

 22 076 0 3/7 10/5 99/0 6/7 05 37 77 9/00 276 76/5 2/02 99/3 26/5 عجب شیر
 33 269 2 9/5 36/5 62/0 7/7 25 35 75 0/9 320 57/5 2/09 90/6 62/5 اسکو خاصبان

 - 295 65/5 09/0 59/0 01/5 71/5 05 06 65 6/7 279 2/5 35 59/1 9 0شهرشاهین
 - 335 - 99/0 65/5 /26 53/2 35 31 36 32 211 59/5 7/29 0 19/5 تیران و کرون

 - - - 66/25 92/0 <0/5 7/9 9/23 5/20 3/71 99/00 165 36/5 5/11 21/3 16/9 کاشان

 - - - 3 36/2 69/5 51/5 7/25 7/25 72 9/76 975 20/0 7/11 52/5 02/9 تیران

 - - - 19/9 9/0 72/5 32/0 07 09 65 7/07 325 59/0 37 22/2 01/5 2شهرشاهین

 - - 55/0 9/2 2/0 76/5 62/5 35 11 26 5 225 79/5 5/23 29/2 51/9 (ورامینقرچک)
 - 255 9/0 9/9 50/5 53/5 3 35 16 21 2/1 365 57/5 5/06 1/6 2/9 محمدیه)ورامین(

 9/162 195 51/0 32/7 70/5 52/0 69/5 20 75 29 6/9 259 53/5 6/02 56/6 6/5 قوچان
 9/07 117 59/5 29/3 92/5 91/5 29/3 05 16 35 9 060 65/5 9/20 57/2 2/9 نیشابور
 500 757 91/2 02/3 76/5 9/5 9/5 23 15 35 6/5 096 37/5 5/05 77/5 9/5 0تایباد 

 0005 735 56/3 51/1 39/5 56/5 91/5 20 76 23 0/5 095 63/5 09 23/05 9/5 2تایباد 

 - - - 97/9 7/335 12/5 25/1 55/5 32/0 52/1 9/05 365 69/5 7/35 52/0 76/5 سنقر

 - - - 7/21 927 5/5 2 96/5 56/0 31/5 22 295 61/5 7/35 39/0 53/5 کرمانشاه

 01 175 7/5 25/9 71/0 92/2 76/00 رسی - - 2/02 195 56/0 21 6/5 9/5 لری(کرمانشاه)روستای تپه
 59/1 9/269 6/5 7/01 79/5 95/0 6/5 رسی سیلتی - - 9/03 115 05/0 35 5/5 5/5 هرسین )بلوردی(
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 عملکرد دانه در مناطق مختلف

تجزیه واریانس نتایج  ،برای هر یک از مناطق

عملکرد دانه و اجزای عملکرد و مقایسه میانگین عملکرد، 

 4و  0جداگانه محاسبه گردید که نمونه آن در جدول 

در سال اول ، میانگین مناطق بر اساس نتایجاست.  شدهارائه

شهر اصفهان به مقدار بیشترین عملکرد دانه، از منطقه شاهین

کیلوگرم در هکتار حاصل شد و کمترین عملکرد دانه  2921

به مقدار  آبادآقنیز از مزرعه دیم استان گلستان در منطقه 

بندی عملکرد در جمع. آمد به دستکیلوگرم در هکتار  201

، میانگین عملکرد در تیمارهای سال اولدر  کلیه مناطق

کیلوگرم دانه در هکتار و در  9682 ،کودی در کل کشور

کیلوگرم در هکتار بود که تفاوت این دو  6760 ،عرف زارع

بدین (. 2)جدول  کیلوگرم دانه در هکتار بود 474عملکرد، 

حاصل  درصد افزایش عملکرد در میانگین مناطق 60ترتیب 

ت عملکرد دانه بین توصیه کودی و عرف بیشترین تفاو. شد

 آن از پسدر منطقه جنوب خوزستان حاصل شد و  ،زارع

منطقه اصفهان و خراسان رضوی قرار داشت ولي بیشترین 

بین توصیه کودی و عرف زارع از لحاظ عملکرد تفاوت 

کرمانشاه و در سال اول، مربوط به منطقه داراب بود.  ،دانه

افزایش عملکرد را نسبت به عرف آذربایجان شرقي کمترین 

در منطقه آذربایجان شرقي در منطقه هشترود زارع داشتند. 

افزایش دما در اواخر اسفند باعث شروع رشد گیاه جلوتر از 

برای زارعین منطقه  موقعبهمیانگین منطقه شد ولي آب سد 

آزاد نشد. این امر باعث ایجاد تنش در گیاهان زراعي منطقه 

 شد.

 

 تجزیه واریانس عملکرد دانه و اجزای عملکرد در منطقه جنوب خوزستان -4جدول 

 درجه آزادی منبع

 میانگین مربعات

 عملکرد دانه

 (کیلوگرم در هکتار)

وزن هزار دانه 

 (گرم)

 خورجین

 در بوته 
 دانه در خورجین

 **03/5 **3755 **5/73 **1092636 0 تیمار
 5/53ns 26 ns 0/9 ns *05395 6 )مکان( تکرار

 **56 **02569 *5/22 **9629509 2 مکان
 ns 939** 5/93 ns 5/00 **055596 2 تیمار×مکان

 5/1 1 7/1 9/0 ضریب تغییرات )%(
 دارمعنیغیر  nsدر سطح یک و پنج درصد،  دارمعنیبه ترتیب  *و  **

 
 نتایج تغذیه متعادل کلزا در مناطق مختلف جنوب استان خوزستان -5جدول 

  
 ملکردع

 دانه کیل گیری
 وزن هزار دانه

تعداد خورجین در 

 بوته
 تعداد دانه در خورجین

 - - )گرم( )کیلوگرم در هکتار(  

 شاهد تیمار کودی شاهد تیمار کودی شاهد تیمار کودی شاهد تیمار کودی نام رقم کلزا نام منطقه

 2955b 0655c 7/3a 3/3a 039c 97c 27a 09a 75هایوال  حمیدیه
 0935c 0065d 72/3a 35/3a 9/099b 5/035b 1/21a 5/20a 125هایوال  ت آزادگاندش

 3115a 2129b 1/3b 9/2b 031c 5/030b 05b 3/07b 75هایوال  بهبهان حومه
 1195a 3295a 15/3b 21/3ab 5/236a 6/256a 3/09b 1/05b 75هایوال  بهبهان دودانگه

 09 7/052 29/3 0520 میانگین افزایش نسبت به شاهد
 درصدپنج  آماری در سطح دارمعنی اعداد دارای حروف مشترک بدون تفاوت ستون هر*در 

 
 

 



 وددهی تلفیقی در برخی از مناطق کشور ایرانمقایسه کوددهی کلزا در مزارع زارعین با ک/  202

 در سال اول با مصرف بهینه کود در مناطق مختلف کشوردانه افزایش عملکرد  -6جدول 

 استان
 کودی تیمارعملکرد 

 (کیلوگرم در هکتار)

کیلوگرم ) زارع عملکرد عرف

 -(در هکتار

 عملکرد فمیانگین اختال

 (کیلوگرم در هکتار)

 افزایش عملکرد

 (درصد) نسبت به زارع دانه

 15 961 2037 2999 خراسان رضوی

 31 955 2310 3010 ورامین

 05 302 3263 3757 آذربایجان شرقی

 25 955 3326 1207 اصفهان

 20 791 2525 3300 اردبیل )مغان(

 06 267 0697 0975 بوشهر

 19 0520 2009 3039 خوزستان )اهواز(

 03 359 2931 3203 خوزستان )دزفول(

 5 325 1335 1675 کرمانشاه

 27 372 0702 0995 گلستان

 21 593 3105 1206 فارس

 21 765 2393 2975 مازندران

 21 796 2652 3250 کشورسال اول میانگین 

 

میانگین عملکرد در تیمارهای کودی  سال دومدر 

وگرم در هکتار و در عرف زارع کیل 0/9499در کل کشور 

کیلوگرم در هکتار بود که تفاوت این دو عملکرد،  9/6787

 0/67. بدین ترتیب (7)جدول  کیلوگرم در هکتار بود 970

درصد افزایش عملکرد در میانگین مناطق حاصل شد. 

خوزستان بود جنوب بیشترین تفاوت عملکرد دانه در منطقه 

ر داشت. منطقه مغان کمترین منطقه اصفهان قرا آن از پسو 

 و خرید. افزایش عملکرد را نسبت به عرف زارع داشت

رشد( و به مقدار  فیزیولوژیکي)مطابق مرحله  موقعبهاستفاده 

و توجه به  مطابق آزمون خاک شدهتوصیهاز کودهای  مناسب

-در مورد کودهای کم خصوصبهکود  تولیدکنندهشرکت 

از مواردی بود  ،موقعبهی مصرف و مواد محرک رشد و آبیار

 تأثیرکه در میزان افزایش عملکرد مناطق در هر دو سال 

 داشت.

 
 در سال دوم با مصرف بهینه کود در مناطق مختلف کشوردانه درصد افزایش عملکرد  -7جدول 

 استان
 عملکرد تیمار کودی

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد عرف زارع

 )کیلوگرم در هکتار(

 فمیانگین اختال

 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد 

 درصد افزایش عملکرد 

 نسبت به زارع دانه

 25 679 3292 3975 آذربایجان شرقی

 6/19 0575 3730 7290 اصفهان

 7/00 257 2155 2657 اردبیل )مغان(

 3/10 0097 2965 1572 خوزستان )اهواز(

 5/22 737 2379 2991 خوزستان )دزفول(

 7/01 169 3225 3517 کرمانشاه

 32 605 0957 2722 گلستان

 1/25 591 3/2595 1/3799 میانگین کشور

 

 عملکرد دانه شیافزا، مناطقدر میانگین دو سال 

، 929مغان کیلوگرم در هکتار،  094 در آذربایجان شرقي

، 980، کرمانشاه 0098، جنوب خوزستان 0964اصفهان 

ت به کیلوگرم در هکتار نسب 094و گلستان  047دزفول 
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نشان  آمدهدستبهبود. مشاهدات و نتایج  مناطق عرف زارع

تواند داد که مدیریت کود دهي در مزارع کلزای کشور مي

بوده و باعث افزایش عملکرد گردد. در میانگین  مؤثربسیار 

کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد دانه و به  764دو سال، 

ع حاصل نسبت به عرف زار ،درصد افزایش 7/64عبارتي 

 فیزیولوژیکي)مطابق مرحله  موقعبهخرید و استفاده شد. 

مطابق  شدهتوصیهرشد( و به مقدار مناسب از کودهای 

کود بخصوص در  تولیدکنندهآزمون خاک و توجه به شرکت 

مصرف و مواد محرک رشد و آبیاری مورد کودهای کم

از مواردی بود که در میزان افزایش عملکرد مناطق  موقعبه

 داشت. تأثیرر هر دو سال د

 

 نسبت فايده به هزينه

برای محاسبه نسبت فایده به هزینه از جدولي 

به  دهینسبت فا استفاده شد. مناطقبرای  9 مشابه جدول

با توجه به عملکردهای حاصله به مختلف  در مناطق نهیهز

بستگي داشت. این  ،خصوصیات خاک و مقدار کود مصرفي

های مصرفي در دو تیمار و قیمت نسبت بر اساس هزینه کود

 دانه کلزا در دو تیمار توصیه کودی و شاهد محاسبه شد

بیشترین مقدار نسبت فایده . (0984، مقدم )فنایي و غفاری

( و داراب 46/62)به هزینه مربوط به منطقه نیشابور 

(، 69/1( و کمترین آن مربوط به مناطق بوشهر )90/66)

هشترود آذربایجان شرقي  ( و00/1شوش منطقه حر ریاحي )

میانگین در آذربایجان  طوربه( بود. مقدار این نسبت 06/1)

، 69/1، بوشهر 86/6، در مغان 42/0، در اصفهان 42/9شرقي 

، جنوب خوزستان 7/04، خراسان رضوی 08/4ورامین 

و  97/0، گلستان 2/9، کرمانشاه 89/9، شمال خوزستان 42/7

این نسبت برای تمام مناطق  بود که میانگین 04/01در فارس 

 بود. 28/4

 

 در منطقه اصفهاندر مقایسه با تیمار شاهد  شدهتوصیهبررسی اقتصادی کاربرد کود در تیمار کودی  -8جدول 

 (1عملکرد دانه ) نام رقم کلزا نام منطقه
افزایش عملکرد تیمار 

 (2) کودی

درآمد حاصل از افزایش 

 (3) عملکرد

رفی در تفاضل هزینه کودهای مص

 (4) شاهدتیمار کودی با تیمار 
 نسبت فایده به هزینه

  
 )تومان( )تومان( )کیلوگرم در هکتار( )کیلوگرم در هکتار(

  3)ستون 

 تقسیم بر 

 ( 4ستون 

     شاهد تیمار
 95/3 609755 2397015 936 3763 1399 دانوب تیران
 31/7 595555 1225017 0153 1995 6365 نپتون شهرشاهین

 91/3 269755 0530155 365 0725 0995 اسمیالو کاشان
 76/1 779555 2719997 995 3327 1207 میانگین منطقه

 

 نهايی بندیجمع

نتایج نشان داد که با کاربرد دستورالعمل توصیه 

درصد بر تولید  7/64 ،متوسط طوربهتوان بهینه کودی مي

عناصر فسفر و  ی پروژه،در دو سال اجرا کلزای کشور افزود.

داشتند.  غذایي روی بیشترین درصد کمبود را در بین عناصر

های مزارع البته با توجه به کمبود مواد آلي خاک در خاک

 توان جایگاه خاص نیتروژن را مدنظر قرار نداد.کشور نمي

مصرف متعادل کودها،  منظوربهانجام آزمون خاک 

مناطق سرد  در خصوصبهکاربرد مواد آلي در مزارع کلزا 

مراحل مصرف  ویژهبهمواجه با تنش سرما، توجه به مقدار و 

مصرف کود پایه است. برای کلزا بسیار حیاتي  کود نیتروژني

در مناطق سرد حذف نگردد. حذف در کشت کلزا  تروژنِین

در رشد و دیر  ریتأخنیتروژن در مرحله اولیه رشد، باعث 

ش احتمال برگي و افزای 2-9رسیدن گیاه به مرحله 
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، اوره همراه با سولفات هاسرکسرمازدگي خواهد شد. در 

آمونیوم مصرف گردد. پتاسیم از منابع محلول مثل سولو 

پتاس همراه با سرک نیتروژن در مراحل خروج از روزت و 

 شروع ساقه دهي که دارای روز گرم و شب سرد است

در مناطق سرد برای رشد  هفسفر. مصرف کود مصرف شود

مناسب اندام هوایي و ریشه و افزایش تحمل به تنش  اولیه

در مرحله پیش کشت،  کهدرصورتي سرما ضروری است.

، در مرحله نشوداز منبع و مقدار مناسب مصرف  هفسفرکود 

ی یا اریکودآببرگي و یا خروج از روزت، کمبود با  چهار

جبران گردد. در غیر تواند ميپاشي از منابع محلول محلول

ت افزایش احتمال سرمازدگي، کاهش گلدهي و این صور

ي کلزا پس از وقوع باز توانعملکرد دانه وجود دارد. برای 

سرمازدگي، بهتر است برای جبران از بین رفتن اندام هوایي 

گیاه، پس از شروع رشد در اواخر زمستان، نسبت به مصرف 

نیتروژن و پتاسیم اقدام گردد. در این وضعیت برای جبران 

درصد نیتروژن بیشتر، نسبت به  04تا  01حدود  خسارت

شرایط عادی مصرف گردد تا حرکت گیاه تسریع گردد. 

نیز مفید  مصرفکمپاشي ترکیبات حاوی عناصر محلول

کوددهي تکرار و  ،خواهد بود. در صورت بروز تگرگ

انجام گیرد. در مناطقي مثل گلستان، بذر مال مجدد آبیاری 

اسب و در صورت امکان، انجام یک نمودن با مواد کودی من

دسي  ششتا  چهاری کمي شور )هاآبمورد آبیاری حتي با 

تواند باعث کاهش زیمنس بر متر( در مرحله گلدهي مي

دهي گردد. در خسارت تنش خشکي و عدم خورجین

پاشي با کود کامل محلول ،ی شور این منطقههاخاک

شالیزاری گردد. در اراضي بدون بور توصیه مي مصرفکم

 04 -01 ، مقدار نیتروژن و فسفربرنج( جایبه)کشت کلزا 

درصد بیشتر مصرف گردد. در اراضي دچار آب ماندگي به 

علت عدم امکان تردد در مرحله مصرف سرک کودها، برای 

استفاده گردد )پس از رفع پاشي کودها از محلول ،جبران

 غرقابي(.

 ،لدر قسمت قب شدهاشارهغیر از نکات کودی 

تاریخ  تیرعابسترسازی مناسب قبل از کشت،  مواردی مثل

مناسب کاشت، تراکم مناسب بوته و ممانعت از تراکم زیاد 

در اکثر موارد تراکم زیاد در نقاط ) بوته در واحد سطح

 از جمله خوزستان، مازندران، تایباد و ... مختلف کشور

ز ااستفاده و  هرز یهامبارزه با علف(، شوديممشاهده 

و  کارفیرداستفاده از  جایبه، پیش رویشي یهاکشعلف

 .ریزدانه کار استفاده گردد بذرکاراز  ،کلزا درکشتیا دیسک 

ي با مصرف دهکودو هماهنگي دوره انجام آبیاری صحیح 

، کنترل شته و جلوگیری از غرقاب کردن مزرعهآبیاری 

مومي، هماهنگي بین کارشناسان مزارع، محققین و نیز 

رعین برای انجام توصیه صحیح کودی، در مقدار تولید زا

 است. مؤثرمزارع 
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Abstract 
A national project was carried out in 10 provinces in order to compare the 

fertilization method of farmers with the integrated method of soil fertility 

recommendation for canola plants. The experiment included 54 farms in the 

provinces of Golestan, Mazandaran, Khuzestan (Dezful), Khuzestan (Ahvaz), 

Ardabil (Maghan), East Azerbaijan, Isfahan, Bushehr, Khorasan Razavi, 

Kermanshah, Fars and Varamin regions. These areas consisted of a wide range of 

canola cultivation regions, climatic conditions and a different range of soil 

characteristics. In a part of selected fields, fertilization was recommended based on 

the soil test (optimal use of fertilizers) and in the other half of the fields, application 

was according to the traditional method of the farmer in the region. At the end of 

the growth stage, the seed yield of treatments was compared in each province and 

in each region. According to the results, phosphorus had the highest percentage of 

deficiency in the soil of the fields, and among the micro nutrients, the highest 

deficiency was related to the zinc element. On average, the increase in grain yield 

of first year was 600 kg ha-1 or 24%, compared to the conventional treatment. In 

the second year, the increase in grain yield was 784 kg ha-1 or 27.4%. For the 

average of two years, the amount of 692 kg ha-1 or 25.7% increase in grain yield 

was obtained. The benefit to cost ratio of different regions depended on the 

characteristics of the soil and the amount of used fertilizers. The highest value of 

this ratio was obtained from the region of Neishabur (26.52) and Darab (22.31. The 

lowest was obtained from Bushehr (0.28). The results showed that the consumption 

of fertilizers with considering the time, quantity, source and method of application 

will improve the yield of canola in all regions. 
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