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  چكيده

بررسی اثر گیاهان  منظوربه باشد.مانند گندم و جو می زمستانه پوششی کشت گیاهان هرز، هايفکنترل عل براي عملی کارهايجمله راه از
هاي خرد شده در قالب طرح صورت کرتاي بههاي هرز در کشت کلزا، آزمایشی مزرعهپوششی و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز اجرا شد.  1392 - 1393هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی بلوك
 %75گندم،  %50گندم،  %25 شاهد،ی (پوشش یاهگعنوان فاکتور اصلی و ) بهدر هکتار یلوگرمک150و  75( یتروژنح نوشامل سط تیمارها
داري بین کاربرد و عدم کاربرد گیاه فاوت معنینتایج نشان داد که ت .عنوان فاکتور فرعی بود) بهجو %75جو و  %50 جو، %25 گندم،

 نسبت به گندم از هاي هرزعلفجو در مهار گیري شده وجود داشت. گیاه پوششی هاي اندازهپوششی و برهمکنش آنها با نیتروژن بر ویژگی
گیاه پوششی جو در  ز برهمکنش مقادیراي که کمترین تراکم، وزن خشک و ارتفاع علف هرز اتوانایی رقابتی باالتري برخوردار بود به گونه

کیلوگرم در هکتار) در  1760کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن کلزا ( 5290بیشترین عملکرد دانه (طورکلی به .دست آمدنیتروژن، به
 ولوگرم نیتروژن در هکتار کی 75داري با تیمار تفاوت معنی ولیدست آمد گیاه پوششی جو به %50کیلوگرم نیتروژن در هکتار با  150تیمار 

  .گیاه پوششی گندم نداشت 50%
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  مقدمه
ـ دارا بـودن  بـا   (.Brassica napus L)کلـزا   درصـد   40از  یشب

کنجالـه از معـدود   در  یندرصد پروتئ 36 - 44 در دانه وروغن 
 یمــیاقل یطکشــت در شــرا قابلیــت اســت کــه یروغنــ یاهــانگ
یا مهم دن یروغن یاهگ ینسوم یاهگ ). این27(وناگون را داراست گ

سـرعت در   در منـاطق معتـدل بـه    آن کشتزیر که سطح  است
   ).4( است یشحال افزا

 هـاي بیمـاري  و آفـات  از ناشی هايخسارت از جلوگیري
کشـاورزي   محصـوالت  تولید افزایش هايراه از یکی، گیاهی

 کشـاورزي  حصـوالت م وارده بـه  خسـارت  میـزان . باشـد می
 آفـات  سـایر  و حشـرات  هـا، بیماري هرز، هايعلف وسیلهبه
). 25( اسـت  شـده  تعیـین درصـد   5 و 20، 30، 45 ترتیـب به

 و بوده مؤثر هرز هايعلف از بسیاري مورد در کنترل شیمیایی
 اسـت، امـا تـأثیر    شده تولید افزایش در زیادي تحولمنجر به 
کشاورزي،  محصوالت کیفیت و زیستطمحی بر آن نامطلوب

 کـه  اسـت  شده هاییروش از استفاده به بیشتر توجه به منجر
و  نباشـد  یـا  بـوده  کـم  شـیمیایی  مـواد  مصرف به نیاز آنها در

 از یکـی  .)12(پایداري کشـاورزي مـورد توجـه قـرار گیـرد      
 گیاهـان  از هـرز اسـتفاده   هـاي علـف  طبیعی کنترل هايروش

 بـراي  دیربـاز  از کـه  اسـت  پوششی بـا خاصـیت دگرآسـیبی   
 یـک  عنـوان به تواندمی و بوده مطرح هرز هاي علف مدیریت
 هايهزینه کاهش و هاکشعلف جایگزین براي مصرف روش

  ).22شود ( استفاده هرز هاي علف مدیریت
 نیتـروژن،  شـویی آب جلـوگیري از  منظوربه پوششی گیاهان

 کنتـرل  خـاك و  فرسـایش  از جلـوگیري  خـاك،  سـاختمان  بهبود
شـوند و باعـث افـزایش    مـی  نماتدها کشت و خاك هايبیماري

 پوششـی  گیاهـان  دادن قـرار ). 2(شـوند  پایداري نظام کشت می
بـا اسـتفاده از اثـرات     توانـد مـی  زراعـی  هايتناوب در زمستانه

 هـاي هـرز جلـوگیري کنـد    دگرآسیبی از استقرار و رشد علـف 
 یا بستانتا اواخر باید، در سالهیک زمستانه پوششی گیاهان). 31(

 یابند استقرار زمستان از قبل اینکه براي شوند، کشت پاییز اوایل
 ). در24باشـند (  داشـته  را تـوده زیسـت  حداکثر بهار اوایل در و

 غـالت  مـوارد  اکثـر  در زمسـتانه  و پـاییزه  هرز هايعلف کنترل
 رشد سریع پاییز در دارند؛ زیرا تأثیر گیاهان سایر از بیشتر ايدانه

 ادامه زمستان سرتاسر در آنها رویش و پوشانندمی را خاك کرده،
سـاله،  هاي هـرز یـک  یابد و با اثرات بازدارنده بر روي علفمی

 ). 30( دهندهاي مصنوعی را کاهش میکشکاربرد علف

هـاي  یکی از منابع مهمی که باعث تشدید رقابت بین علـف 
رو گردد، عناصر غـذایی اسـت. از ایـن   هرز و گیاهان زراعی می

مدیریت کود خاك از نظر مقدار، نـوع، زمـان مصـرف و روش    
هـاي هـرز مـورد توجـه قـرار دارد.      کاربرد، در مـدیریت علـف  

گیاهـان   هاي تأثیرگذار بر کمیت و کیفیـت نیتروژن یکی از نهاده
بهینـه نیتـروژن و واکـنش     رو، تعیین مقـدار از این است. زراعی

هاي زراعـی  نظامبوم در کمی و کیفی گیاه به این نهاده پرمصرف
مختلـف نشـان داده کـه     هـاي پـژوهش  ).26( بسیار مهم اسـت 

بهبـود تـوان    ودلیـل تـأثیر بـر رشـد     به افزایش کاربرد نیتروژن،
راه ازدیاد طول ساقه، تعداد گل در هر شاخه، وزن کل  رشدي از

 ها و تعداد دانه درغالفشاخص سطح برگ، تعداد و وزن  گیاه،
 ).23و  12( شودمیکلزا عملکرد دانه  موجب افزایش غالف،

هـاي هـرز بـا گیـاه زراعـی،      از آنجایی که در تداخل علـف 
بیشترین رقابت براي عناصر غذایی از جملـه نیتـروژن صـورت    

رسد مدیریت کاربرد نیتروژن با هدف افزایش نظر میگیرد، بهمی
 باعـث  هـاي هـرز  توانایی رقابت گیاه زراعی در رقابت با علـف 

 کـرده  جذب را بیشتري مواد و آب، شده ايریشه سیستم افزایش
هـاي هـرز بـا    تواند نقش مهمی در کـاهش تـداخل علـف   می و

هـاي هـرز ماننـد خـردل     ). علـف 5گیاهان زراعی داشته باشد (
وحشی و یوالف وحشی از نظر دریافت نیتروژن خـاك نسـبت   

هاي حاصلخیز، ایـن دو علـف   به گندم برتري دارند و در خاك
). 16نقش بیشـتري در کـاهش عملکـرد محصـول دارنـد (     هرز 

) اظهار کرد که تأثیر افزودن سطوح مختلف نیتروژن بر 3بارکر (
 ،هـرز شـده اسـت   گیاهان ذرت و گاوپنبه باعث برتـري علـف   

تـوده  که گاوپنبه به لحاظ ارتفاع، سطح بـرگ و زیسـت  طوريبه
، 68ن، ترتیب، با افزودن سـطوح مختلـف نیتـروژ   توانسته بود به

درصد افزایش و ذرت با همـان میـزان نیتـروژن، تنهـا      89و  90
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 و رنجبردرصد در موارد فوق افزایش داشته باشد.  68و  51، 15
تیمارهـاي   در عملکـرد  افـزایش  دالیـل  از یکی )،25همکاران (

 ایـن  وسـیله بـه  هرز هايعلف کنترل را پوششی گیاهان مختلف
 گیاهـان  بقایاي کردند، عالما دیگري پژوهش در. گیاهان دانستند

پوششی با تأثیر بر محتواي نیترات خاك، تعـدیل دمـاي خـاك،    
ممانعت از نفوذ نور و حفظ محتواي رطوبتی خـاك، رشـدونمو   

تـأثیر قـرار دهـد و منجـر بـه افـزایش       هاي هرز را تحـت علف
  ). 16شود (عملکرد محصول می

 بـا  گیـاه پوششـی   گونـه  رقابـت دو  پتانسیل آزمایش این در
 با خـاك  آمیخته بقایاي بازدارندگی اثر و زمستانه هرز هايعلف
رشـد   دوره طـی  هـرز،  هـاي علف رشد و استقرار بر گیاهان این
  گرفت. قرار بررسی منطقه شیراز مورد در کلزا

  
  هامواد و روش

اثـر گیاهـان    منظـور بررسـی  به 1392 - 93 سال در پژوهش این
، هاي هرز کلزاکنترل علف پوششی و مقادیر مختلف نیتروژن بر

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز واقـع در  
دقیقـه شـرقی و    35درجه و  52(طول جغرافیایی منطقه باجگاه 

متر ارتفاع از سـطح   1810، دقیقه شمالی 40درجه و  29عرض 
اجرا شد. برخـی از خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی مزرعـه      دریا)

کرت خـرد   صورتآزمایش به آمده است. 1آزمایشی در جدول 
 تکـرار  سـه  بـا  تصادفی کامل هايبلوك پایه طرح قالب شده در
پوششی گندم و جـو هـر    گیاه نوع عامل اصلی شامل .شد انجام

بـذر مصـرفی در حالـت     %75 و %50، %25 کدام در سـه سـطح  
) و عامل فرعـی  (بدون گیاه پوششی شاهدکشت خالص و یک 
کیلوگرم در هکتار) بود.  150و  75سطح ( شامل نیتروژن در دو

 یسـک ددار، دو با گاوآهن برگردان شخم ین شاملسازي زمآماده
مسـاحت   .انجـام شـد   عمود برهم و لولر جهت تسـطیح زمـین  

کاشت بـه   یفرد 5شامل  یکرت فرع هرمترمربع و  15ها کرت
. متر در نظر گرفته شدسانتی 60 یفیرد ینمتر با فاصله ب 5طول 
مربـع روي  بوتـه در متـر   65کلـزا (رقـم طالیـه) بـا تـراکم       بذر

کـار  بـا کمـک دسـتگاه خطـی     متـر سانتی 60خطوطی با فاصله 

شهریور کشت شد. در هنگام کشت کود  20پنوماتیک در تاریخ 
کیلـوگرم در هکتـار (سوپرفسـفات     7/29میـزان  فسفر خالص به

منبـع کـود   عنوان به کود اورهچنین تریپل) به خاك داده شد. هم
طـول دوره رشـد    مرحله به نسـبت مسـاوي در   سهنیتروژن در 
) 30)، ساقه رفـتن ( 00( (هنگام کشت بذر BBCHبراساس کد 

 کشت گیاهان پوششـی . ) به زمین اضافه گردید)60دهی (و گل
هـاي  (گندم رقم پیشتاز و جو رقم والفجر) پس از استقرار بوتـه 

ن شیارهاي باریـک بـه   روز پس از کاشت) با باز نمود 50کلزا (
صورت خطی بین خطوط کشت انجـام  زن دستی و بهکمک خط

شد وسپس بذر گیاهان پوششی گندم و جو را براساس سـطوح  
چنین گیاهان پوششی تا مختلف آن در شیارها قرار داده شد. هم

مرحله ساقه رفتن در زمین حضور داشتند سـپس بـا اسـتفاده از    
ده شدند. آبیاري نیـز براسـاس   کش گاالنت سوپر از بین برعلف
) tapeدرصد ظرفیت مزرعه با استفاده از سیسـتم نـواري (   100

   صورت گرفت.
ــتفاده از     ــا اس ــزا، ب ــه کل ــدن دان ــر ش ــاي پُ ــه انته در مرحل

هـاي هـرز شـمارش و    هاي یک مترمربعی تعداد علـف کوادرات
هـاي هـرز در کـوادرات    تراکم آنها محاسبه شـد. سـپس علـف   

 بـا  آون برداشت شده و بعـد از قـرار دادن در  بر صورت کفبه

پس  شدند. توزین ساعت 48 مدتبه گراددرجه سانتی 75 دماي
هاي یک مترمربع از هر کـرت  از رسیدن فیزیولوژیک کلزا، بوته

برداشت شد و عملکرد و اجزاي عملکرد شـامل: تعـداد غـالف    
کل، تعداد دانه در غالف، وزن هـزار دانـه، عملکـرد زیسـتی و     

شـاخص برداشـت از نسـبت     دسـت آمـد.  اخص برداشت بـه ش
  صورت درصد محاسبه شد.عملکرد دانه به عملکرد زیستی به

درصد پروتئین با استفاده از دستگاه کجلدال و درصد روغن 
دانه با استفاده از دستگاه سوکسله و با کمـک حـالل تتراکلریـد    

ب ). عملکرد روغن نیز از حاصـل ضـر  8( گیري شدکربن اندازه
دست آمد. تجزیه واریـانس  درصد روغن دانه در عملکرد دانه به

هـا براسـاس آزمـون حـداقل اخـتالف      ها و مقایسه میانگینداده
 افزاردرصد با استفاده از نرمیک  در سطح احتمال LSD دارمعنی
SAS .انجام گرفت  
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  مترنتیسا 30هاي فیزیکوشیمیایی خاك مزرعه آزمایش در عمق صفر تا . ویژگی1جدول 

 ویژگی خاك
  هدایت الکتریکی

)dS/m( 
  اسیدیته

 نیتروژن کل

(%)  
 فسفر

)mg/kg(  
 پتاسیم

)mg/kg(  
  کربن آلی

(%)  
  بافت خاك

  رسیلومی  06/1  533  12/7  061/0  2/7  9/0  مقدار
  

  نتایج و بحث
 هاي هرزتراکم، وزن خشک و ارتفاع علف

ششـی و  ها نشان داد که اثـرات نیتـروژن، گیـاه پو   تجزیه داده
هاي هرز برهمکنش آنها بر تراکم، وزن خشک و ارتفاع علف

کیلـوگرم   75). تحت شـرایط کـاربرد   2دار بود (جدول معنی
نیتروژن در هکتار در همه تیمارهاي حضور گیاه پوششی جو 

کیلـوگرم   150درصد گنـدم و تحـت شـرایط کـاربرد      75و 
نیتــروژن در هکتــار در همــه تیمارهــاي گیــاه پوششــی جــو 

). در هـر دو  3گونه علف هرزي مشاهده نشـد (جـدول   چهی
کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین  150و  75شرایط کاربرد 

هاي هـرز از تیمـار شـاهد    تراکم، وزن خشک و ارتفاع علف
در مترمربع) و  3/24طورکلی بیشترین تراکم (دست آمد. بهبه

د گرم در مترمربع) در تیمار شـاه  45هرز ( وزن خشک علف
کیلـوگرم نیتـروژن در    150(بدون گیاه پوششـی) در کـاربرد   

هکتار مشاهده گردید. بیشترین ارتفـاع نیـز در تیمـار شـاهد     
کیلوگرم نیتـروژن   150و  75(بدون گیاه پوششی) در کاربرد 

داري بـا همـدیگر   در هکتار مشاهده شـد کـه تفـاوت معنـی    
 هـاي علـف  ارتفاع وزن خشک، تراکم و). 3نداشتند (جدول 

پوششـی کشـت    عنوان گیاهبه جوهایی که کرت همه هرز در
کاهش  بر جوثیر گیاه پوششی أبنابراین، ت شده بود، کمتر بود.

 کلزا تواند منجر به بهبود عملکردهاي هرز میرشدونمو علف
   .شود

 انکشت گیاه که گزارش کردند) 10غفاري و همکاران (
تراکم صدي در 63، باعث کاهش پوششی چاودار، جو و کلزا

هاي هرز نسبت به تیمار شاهد (بـدون گیـاه پوششـی)    علف
) 31همکـاران (  و صمدانیچنین در پژوهش دیگري شد. هم

 و تـوده زیست داشتنخاطر به چاودارو گندم  اعالم کردند که

 کننـد. مـی  کنتـرل  خـوبی به هرز را هايعلف باال، اندازيهسای
رقابتی بین گیاه زراعی  رسد گیاه جو با تغییر باالنسنظر میبه

هـاي  تواند نسبت به سـرکوب نمـودن علـف   و علف هرز می
صـورت مـالچ   هرز به خوبی عمل نماید و باقی ماندن آن بـه 

هـاي  زدن و رشد علـف روي سطح زمین باعث کاهش جوانه
تـر جـو و   زنی و رشد سـریع هرز خواهد شد. از طرفی جوانه

ودر مقایسه بـا  پوشش دادن سطح خاك و نیاز کمتر غذایی ج
باشـد کـه بـا پوشـش سـطح      هاي مهم آن میگندم از ویژگی

زنــی و رشــد انــداز، جوانــهخــاك و گســترش ســریع ســایه
نیتـروژن  از طرف دیگـر   ،نمایدهاي هرز را سرکوب میعلف

و در نتیجـه گسـترش    ارتفـاع و سـطح بـرگ    افـزایش عث با
ـ  شودانداز گیاه میسایه در  ویـژه هاما مصرف بیش از حد آن ب

باالنس رقابتی  هرز تراکم زیادي دارند هايعلفشرایطی که، 
برتـري در  تواند می هاي هرزرا به نفع آنها تغییر داده و علف

نتیجـه  تواند انداز خود داشته و لذا میب و گسترش سایهذج
  ). 7و  6، 4( داشته باشد همراهعکس به

 
  عملکرد و اجزاي عملکرد
کلیه صفات غیر از تعـداد دانـه    د کهنتایج تجزیه آماري نشان دا

تأثیر برهمکنش نیتروژن و گیـاه  در غالف و درصد روغن تحت
). افزایش سطح 4داري قرار گرفتند (جدول طور معنیپوششی به

نیتروژن نسبت به شاهد باعث افزایش تعداد غالف شد که ایـن  
افزایش با توجه بـه نـوع و میـزان گیـاه پوششـی متفـاوت بـود        

که در هنگام استفاده از گیاه گندم نسـبت بـه گیـاه جـو     طوريبه
). بیشترین تعـداد  5تعداد غالف بیشتري مشاهده گردید (جدول 

غالف) در کـاربرد   67/214درصد گندم (میانگین  25غالف در 
  کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد که افزایش حـدود   150
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 هاي هرزوششی و برهمکنش آنها بر رشد علف. تجزیه واریانس تأثیر نیتروژن، گیاه پ2جدول 

  منابع تغییر
درجه 

آزادي  
 میانگین مربعات

 هاي هرزارتفاع علف هاي هرزوزن خشک علف  هاي هرزتراکم علف

  50/405**  04/53** 88/22** 1  نیتروژن
 25/5 678/6 35/1 2 بلوك

 87/40  09/0 45/0  2 اصلی خطاي کرت

 43/19586**  04/1287**  65/379**  6 گیاه پوششی

  00/1530**  64/20**  99/7** 6 برهمکنش
  86/29  42/3 51/0 24 خطا  

  39/10  76/26  28/18 (%) ضریب تغییرات
    %1و  %5ار در سطح احتمال دمعنی بیترتبه **، *                     

  
 ي هرزها. تأثیر گیاه پوششی در شرایط متفاوت سطوح کودي بر رشد علف3جدول  

  نیتروژن
  (کیلوگرم در هکتار)

  گیاه پوششی
  هاي هرز تراکم علف

 (تعداد در مترمربع)

  هاي هرزوزن خشک علف
 (گرم در مترمربع)

 هاي هرز ارتفاع علف
 متر)(سانتی

75 

  b34/19 b70/34 a3/140 شاهد
  d67/1 ef96/0 c00/91 گندم 25%
 d34/1 cd86/4  b00/115 گندم 50%

 e0/0 f0/0 f0/0 گندم 75%

 e0/0 f0/0 f0/0 جو 25%

 e0/0 f0/0 f0/0 جو 50%

 e0/0 f0/0 f0/0 جو 75%

150 

 a34/24 a00/45 a70/133 شاهد

 d67/1 de56/2 c67/89 گندم 25%

 d00/2  c80/5 c67/90 گندم 50%

 c67/4  e-c90/2 d83/75 گندم 75%

 e0/0 f0/0 f0/0 جو 25%

 e0/0 f0/0 f0/0 جو 50%

 e0/0 f0/0 f0/0  جو 75%

  دار ندارند.تفاوت معنی %1در سطح  LSDهاي با حروف یکسان براساس آزمون میانگین
  
درصدي نسبت به تیمار شاهد داشـت و کمتـرین تعـداد     4/128

غالف) در کـاربرد   84/67غالف نیز در تیمار شاهد (با میانگین 
ــه 75 ــار ب ــروژن در هکت ). 5جــدول دســت آمــد (کیلــوگرم نیت

مطالعات پیشین نیز نشان داد که افـزایش سـطح کـود نیتـروژن     
بین ). 29شود (باعث افزایش تعداد غالف در ساقه گیاه کلزا می

  سطوح مختلف مصرف نیتروژن از لحاظ تعـداد دانـه در غـالف    
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آیـد کـود نیتـروژن    نظر مـی داري وجود نداشت. بهتفاوت معنی
غالف ندارد اما تعداد غـالف در واحـد   تأثیري بر تعداد دانه در 

) مربـوط بـه   41/5. بیشترین وزن هزار دانه (سطح را افزایش داد
کیلـوگرم نیتـروژن در    75درصد گیاه پوششی جو و کـاربرد   25

درصـدي نسـبت بـه تیمـار شـاهد       5/50هکتار بود که افزایش 
درصــد گیــاه  25) در 4/3داشــت و کمتــرین وزن هــزار دانــه (

دسـت  هکتار بهکیلوگرم نیتروژن در  150اربرد پوششی جو و ک
نشـان داده شـده اسـت،     5چـه در جـدول   ). چنان5آمد (جدول 

سطوح مختلف مصرف نیتروژن از لحاظ وزن هزار دانه، تفاوت 
) نشـان داد  14). جکسـون ( 5داري با هم نداشتند (جدول معنی

داري نسـبت بـه سـطوح    العمـل معنـی  که وزن هزار دانه عکـس 
رسد نظر میدست آمده بهنشان نداد. با توجه به نتایج به نیتروژن

که گیاه پوششی جو نسبت به گندم نقـش بیشـتري در افـزایش    
وزن  کـه  نشـان داد ) 7( دانه کلزا داشته باشـد. دورتـا  وزن هزار 

 .یافـت  افزایش یپوشش یاهانگاثر کشت هزار دانه جو بهاره در 
در  یار دانــه ســوهــزا وزن نشــان داد کــه یــزن گزارشــات دیگــر

 نحــوبــه یپوششــ یاهــاناز گ یــج بعــدرا یهــاي زراعــســامانه
  ).19یافت (بهبود  یريگچشم

ــار،  75تحــت شــرایط کــاربرد  ــروژن در هکت کیلــوگرم نیت
 25کیلـوگرم در هکتـار) در   13667بیشترین عملکـرد زیسـتی (  

کیلـوگرم در   3800درصد جو و کمترین میزان عملکرد زیستی (
درصد جو مشاهده گردید و تحت شرایط کاربرد  50هکتار) در 

کیلــوگرم نیتــروژن در هکتــار، بیشــترین عملکــرد زیســتی  150
درصد جو و کمترین میـزان   50کیلوگرم در هکتار) در  10573(

درصد گنـدم   50کیلوگرم در هکتار) در  5240عملکرد زیستی (
 ایـن تحقیـق نشـان داد کـه    ). نتـایج  5مشاهده گردیـد (جـدول   

کیلوگرم کود نیتـروژن   75کاربرد  بیولوژیک در عملکرد بیشترین
 3/156دسـت آمـد کـه افـزایش     درصد جـو بـه   25در هکتار و 

درصدي نسبت بـه تیمـار شـاهد نشـان داد. کمتـرین عملکـرد       
کیلوگرم در هکتار کود  75تیمار کودي ( زیستی مربوط به همان
درصد جو بود. براسـاس نتـایج    50ربرد نیتروژن) اما در زمان کا

، گیاه جو نسبت به گنـدم نقـش بیشـتري در    5حاصل از جدول 

افزایش عملکرد زیسـتی کلـزا در هـر دو سـطح مصـرف کـود       
نیتروژن داشت، این در حالی است که افزایش سطح نیتـروژن از  

کیلوگرم فقط در تیمار شاهد (بدون گیـاه پوششـی)    150به  75
تواند مربوط کرد زیستی گردید و دلیل آن میباعث افزایش عمل

بیشتر گیاه زراعی از نیتـروژن  هرز و استفاده  هايسرکوب علف
 یش مصـرف ) اظهار داشتند که افزا6کتکارت و سوانتون ( باشد.

در  یزراع یاهگ رقابتی توان یشباعث افزا ینهتا سطح به یتروژنن
 کرد زیسـتی عمل یجه باعث افزایشهرز شده و در نت برابر علف

  شود.می یاهگ
 50کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار،     75تحت شرایط کـاربرد  

کیلوگرم هکتار) و  7/4391درصد گندم، بیشترین عملکرد دانه (
کیلوگرم در  3/1050درصد جو، کمترین میزان عملکرد ( 50در 

 150). در شــرایط کــاربرد 5هکتــار) مشــاهده گردیــد (جــدول 
 8/5290نیز بیشترین عملکـرد دانـه (   کیلوگرم نیتروژن در هکتار

درصد جو و کمترین میزان عملکـرد   50کیلوگرم در هکتار) در 
). 5دست آمد (جدول درصد گندم به 25کیلوگرم) در  1/1398(

درصـد جـو در    50، تیمـار  4براساس نتایج حاصـل از جـدول   
کیلوگرم نیتروژن در هکتار، بیشـترین میـزان    150شرایط کاربرد 

درصدي نسبت بـه تیمـار شـاهد) و در     4/96فزایش عملکرد (ا
کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار، کمتـرین میـزان      75شرایط کاربرد 

بنــابراین، مصــرف کــود نیتــروژن در  عملکــرد را نشــان دادنــد.
عناصـر در   سـایر توأم با کاربرد گیاه پوششی باشد و  کهصورتی

دسـت  بهو  تواند باعث بهبود رشدونمو گیاهحد بهینه باشند، می
، که در این پژوهش با افزایش نیتروژن آمدن عملکرد بیشتر شود

مصرفی، گیاه پوششی جو نسبت بـه گنـدم عملکـرد بهتـري از     
دهـی  گـل  مصـرف نیتـروژن در ابتـداي مرحلـه    خود نشان داد. 

تحریک رشد رویشی گیاه و تـأخیر  ، موجب افزایش سطح برگ
دهد و می ایشدهی را افزها شده و طول مدت گلدر پیري برگ

را کـه در   مواد پـرورده  از طریق افزایش سطح فتوسنتزي، میزان
دهد. این عامل افزایش می گیرد،هاي جانبی قرار میجوانه اختیار

شـود و در نتیجـه   مـی  هـاي جـانبی  موجب تحریک رشد جوانه
   ).23و  1( دهدعملکرد را افزایش می
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 عملکـرد  بـر  گیاهـان پوششـی   مثبـت  تأثیر زیادي تحقیقات
 کـه  است حاکی از آن هاآزمایش اند،زراعی را نشان داده گیاهان

 کـاهش  طریـق  از برعملکـرد،  پوششـی  گیاهان تأثیر بیشترین
). ایـن در حـالی   17و  13اسـت (  هرز هايعلف منفی اثرات

 بهبـود  خـاك،  در آب نفـوذ  افزایش طریق از گیاهان است که
 تثبیـت  ك،خـا  بـاروري  افزایش در خاك، مشارکت ساختمان

 کیفیـت  بهبـود  لگومینـوز) و  گیاهان پوششـی  مورد (در کربن
). 28می شـوند (  زراعی عملکرد گیاهان افزایش باعث خاك،

تواننـد باعـث   یها مکردند مالچ یانب یزن) 11یگ (گلب و کول
ــزا ــزرگ در محــدوده   یشاف ــذ ب ــا  50مشــارکت مناف  500ت
ـ متـري خـاك شـوند    یسـانت  10تا  0 یهمتر در المیکرو  ینو ب
وجـود   همبسـتگی  وفرج خاك و عملکرد گنـدم خلل یشافزا
شــاخص  . نتــایج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بیشــترین دارد

کیلـوگرم در هکتـار    150با مصـرف   درصد) 9/51برداشت (
درصد گندم و کمترین شـاخص برداشـت    50کود نیتروژن و

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن  75درصد) با مصرف  3/20(
). 5دست آمد (جـدول  اهد (بدون گیاه پوششی) بهو تیمار ش

 کـود  آن همراه بـا  اعمال چنینو هم پوششی گیاهنقش مثبت 
 یو اثر منفدرصد  9/51تا برداشت  یزان شاخصبر م یتروژنن

 3/20آن تا شاخص و کاهش  ینبر ا پوششی گیاه عدم وجود
 بـود.  گیاهـان پوششـی   یناز نکات قابل توجه اعمال ا درصد

و  یتروژنکود ن تأثیرنشان داد که شاخص برداشت تحت یجنتا
 یتـروژن ن یرمقادیش که با افزاطوريقرار دارد به یاهیگ یايبقا

  یافت.  یششاخص برداشت افزا یا،و بقا
درصـد گنـدم، بیشـترین میـزان      25تحت شرایط کـاربرد  

کیلـوگرم در هکتـار کـود نیتـروژن بـا       150پروتئین از تیمار 
درصدي نسبت به شـاهد)   7/71(افزایش  درصد 43میانگین 

کیلــوگرم در هکتــار کــود  75و کمتــرین میــزان آن از تیمــار 
دست آمد، این در حـالی  درصد به 9/24نیتروژن و با میانگین 

شاهد (عدم کاربرد گیاه پوششی) کمترین درصـد   است که از
). تحقیقات زیادي نشـان داده  5دست آمد (جدول پروتئین به

زایش نیتروژن درصد پروتئین افزایش و درصـد  است که با اف

عبارت دیگر افـزایش پـروتئین   به ).46(یابد روغن کاهش می
تواند مربوط به همبستگی منفـی  در سطوح باالي نیتروژن می

درصـد روغـن بـا پـروتئین باشـد و از لحـاظ فیزیولــوژیکی       
تـر بـودن ظرفیـت کربوهیـدرات     تواند مربـوط بـه پـایین   می

عبـارت دیگـر بـا افـزایش     به روغن باشد. بـه پروتئین نسبت 
نیتروژن سنتز پروتئین در مقایسه با سنتز اسید چرب افـزایش  

یابـد. افـزایش   خواهد یافت و لذا درصد روغـن کـاهش مـی   
چنـین درصـد   نیتروژن اثر مثبت بر درصد پروتئین خام و هم

 افـزایش  پـروتئین دانـه در اثـر    افـزایش  گلوکوزینوالت دارد.
دار نیتـروژن  هاي پروتئینـی زمینهپیش دلیل افزایشهنیتروژن، ب

 و در نتیجـه درتشکیل مواد فتوسنتزي رقابت بیشـتري دارنـد   
اسـت  سنتز اسیدهاي چـرب   براي دسترس کمتري قابلمواد 

ترتیب مربـوط  بیشترین و کمترین درصد روغن به ).32و  9(
 66/31کیلوگرم در هکتار نیتروژن بـا میـانگین    150و  75به 
تـرین  روغـن مهـم   ).1درصـد بـود (شـکل     15/29رصد و د

هاي روغنی است. جـدا از عامـل ژنتیکـی،    ویژگی کیفی دانه
زیـادي توسـط    هـاي روغنـی تـا حـدود    مقدار روغن در دانه

مقـدار روغـن    شـود. کـاهش در  کوددهی گیاهان تعیـین مـی  
). بـا  1( ممکن است در نتیجه کمبـود عناصـر غـذایی باشـد    

وژن مواد فتوسـنتزي بیشـتري بـه سـاخت     افزایش مقدار نیتر
یابد و در نتیجه سوبستراي کافی جهت پروتئین اختصاص می

ساخت روغـن در دسـترس نخواهـد بـود و درصـد روغـن       
) اظهـار داشـتند   18کوچر و همکاران ( ).14(کاهش می یابد 

علت اثـر رقـت ناشـی از افـزایش     به که این امر ممکن است
کود نیتروژن و ارتباط معکوس  دعملکرد دانه با افزایش کاربر

کیلوگرم در  1760بیشترین ( و روغن باشد. با غلظت پروتئین
 75و  150) عملکــرد روغــن در 7/314هکتــار) و کمتــرین (

ــد (جــدول   ــروژن حاصــل گردی ــار نیت  ).5کیلــوگرم در هکت
درصـد جـو در    50، تیمار 5براساس نتایج حاصل از جدول 

ژن در هکتـار، بیشـترین   کیلـوگرم نیتـرو   150شرایط کـاربرد  
درصدي نسبت به تیمـار   8/83میزان عملکرد روغن (افزایش 

  کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار،    75شاهد) و در شرایط کاربرد 
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  . تأثیر اثرات اصلی سطوح نیتروژن و گیاه پوششی بر درصد روغن دانه کلزا.1شکل 

  د.دار ندارناوت معنیدرصد تف 1ال حتمدر سطح ا LSDروف یکسان براساس آزمون با ح هايستون
  

تغییــرات کمتــرین میــزان عملکــرد روغــن را نشــان دادنــد.  
تغییرات عملکرد دانـه اسـت    مربوط به عملکرد روغن اساساً

 بـا افـزایش   ).14خـوانی دارد ( هم دیگر مطالعاتکه با نتایج 
 کاربرد نیتروژن، درصد روغن کاهش یافت ولی ایـن کـاهش  

 آبـادي و همکـاران  عملکرد روغن نشد. محسنش منجر به کاه
شـتر، بـراي   یکردنـد کـه کـاربرد کـود نیتـروژن ب     گزارش ) 20(

 اینکه با دلیلبه. ندارد مانعی باالتر عملکرد اقتصادي به یابیدست

 در روغن، کاهش درصد افزایش نتیجه در ونیتروژن  مقدار کاهش

که  نشان داد )21تالوت (مرادي. کرد جبران تواننمی را عملکرد
عملکـرد روغـن    و افـزایش کـاربرد نیتـروژن، عملکـرد دانـه      با
  .یابدداري افزایش میصورت معنیبه

  گیري نتیجه
هـاي  دست آمده از این آزمایش نشان داد که رشد علفنتایج به

تـأثیر  چنین عملکـرد و اجـزاي عملکـرد کلـزا تحـت     هرز و هم
طـورکلی  ر گرفت. بهبرهمکنش گیاه پوششی و کود نیتروژن قرا

یابی به بهترین عملکرد دانه و عملکـرد روغـن کلـزا    براي دست
عنـوان گیـاه   درصد جو به 50کیلوگرم نیتروژن در هکتار با  150

درصـد گنـدم    50کیلوگرم نیتروژن در هکتار بـا   75پوششی یا 
عنـوان بهتـرین تیمارهـا قابـل توصـیه      عنوان گیاه پوششی بـه به
 باشند.می
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