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در بررسي اثر برهمكنش آبياري جويچه و ذرت و سطوح مختلف نيتروژن بر كلزا اي يك در ميان
 مجموعه اليسيمترهاي كشت

 آرش تافتهعليرضا سپاسخواه،
 بخش مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز

 مقدمه
و افزايشبردار بهره و خاك و سموم كشاورزي، روزي فشرده از منابع آب افزون مصرف كودهاي شيميايي

و آب،. كندمياين دو منبع حياتي را تهديد  با توجه به رشد جمعيت جهان، محدوديت اراضي كشاورزي
و افزايش آلودگي   در اثر استفاده بي رويه از كودهاي زيست محيطهزينه باالي ناشي از استفاده از اين منابع

و كود به شيميايي، الزم است تا مدي باشد تا با توجه به حداقل خسارات وارده،اي گونهريت استفاده از آب
و نيمه خشك.حداكثر درآمد بدست آيد از. اصلي توليدات كشاورزي است محدودكنندهآب در مناطق خشك

و به عنوانطرفي ديگر كمبود آب عالوه بر اينكه  دهندهلانتقا باشدميين نياز در توليدتر عمدهعامل اصلي
از آبياريكم.آنهاستدر آلودگي ايجادكنندهو زيرزمينييهاآببهها آاليندهو مهم مواد شيميايي يكي

از وري بهرهي بهينه نمودنها روش و هدف اساسي به وري بهرهافزايش آبياريكمآب در مزرعه بوده آب
. باشدميوسيله كاهش كفايت آبياري 

 هدف
ي(اي جويچهي آبياريها روشهدف اين پژوهش بررسي اثر و مياندركمعمولي، يك در ميان ثابت

و عملكرد) متغير و بازده،و سطوح مختلف نيتروژن بر ميزان محصول و آب كاربرد نيتروژن در توليد گياه كلزا
.باشد ذرت مي

و روش ها مواد
و ذرت آزمايشي در و نيتروژن در مراحل مختلف رشد گياه كلزا جهت بررسي اثر برهمكنش آب

واقع 1387- 1388ي حجمي مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در سال زراعي اليسيمترها
 o29 36'و عرض جغرافيايي o52 32'كيلومتري شمال شرقي شيراز در دشت باجگاه با طول جغرافياي16در 

از. متر انجام گرفت 1810و ارتفاع از سطح درياي 5/1در5/1اليسيمتر حجمي به ابعاد36در اين پژوهش
و به ارتفاع شد1/1متر و در باالي متر سانتي5 اليسيمترهادر ته اين. متر استفاده فيلتر شني ريخته شده

زه ترها زهكشاليسيمدر كف اين. خاك ريخته شده است متر سانتي 100آن  آب هايي نصب شده است تا
ميبه ظروف پالستيكيها زهكش، انتهاي اين گيري نمونهبراي. ايجاد شده را خارج سازد تحقيق.باشد متصل
بترتيب برابر باN0وN3،N2،N1كود نيتروژنتيمار4تصادفي شامل كامالًيها بلوكمورد نظر در قالب طرح 

معمولي، يك در ميان ثابت(اي جويچهروش آبياري3و وگرم نيتروژن در هكتاركيل 300و 200، 100 صفر،
شد3در)و يك در ميان متغير كه همان. تيمار كود اجرا گرديد4هر روش آبياري براي. تكرار پياده طور

در كامالًتيمار به صورت36 گرددميمشاهده  3داراي هر اليسيمتر.اند شدهاليسيمتر توزيع36تصادفي
به جويچه بود كه نحوه آبياري شد سه روشآنها .انجام
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هر سه جويچه در هر هفته با توجه به نياز آبي حاصل از مقادير رطوبتي:اي معمولي آبياري جويچه-1
با12خاك تا عمق ريشه به صورت كامل آبياري شدند كه اين روش در  ي كودي متفاوت تيمارهااليسيمتر

اي جهت مقايسه با دو روش ديگر ان از اين تيمارها به عنوان تيمار شاهد آبياري جويچهبتوانجام شد تا
.استفاده كرد

و جويچه وسط:اي يك در ميان ثابت آبياري جويچه-2 در اين روش فقط دو جويچه كناري آبياري شدند
محدو سومو در هر آبياري همواره خشك باقي گذاشته شد  با توجه به رطوبتشده اسبهـحجم آب مورد نياز

شدها جويچه در اين روش نيمي از سطح زمين مربوط به هر گياه همواره خشك باقي.ي كناري به زمين داده
و نيمي از ريشه گياه تحت تنش دائمي  .در اين نيمه خشك قرار گرفتمانده

رو: اي يك در ميان متغير آبياري جويچه-3 ش آبياري تغيير در اين روش به صورت يك هفته در ميان
و هفته بعد فقط جويچه وسط آبياري كند مي به اين گونه كه در يك هفته دو جويچه كناري آبياري شدند

و در هر آبياري  رطحجم آب مورد نياز دو سوم شد كه قرار بود آبياري شود به زميناي جويچهوبت با توجه به
و اين خشكي دائمي كندميدر اين روش نيمي از ريشه گياه تنها يك دوره آبياري خشكي را تحمل. داده شد

و نيمه ديگر تح و در دور آبياري بعد مرتفع شد 3/0و3/0تا صفراز اعماق.خشكي قرار گرفتت تنش نبود
ازيبردار نمونه، يمترهااليسمتري خاك9/0تا6/0و6/0تا شد با استفاده و آگر انجام وها نمونه، خشك

بيخرد گرد و روش فنل دي سولفونيك اسيد با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر مقدار نيترات خاكهد
در گيري براي نمونه.شدتعيين  در 1387مهر1كلزا و شد24قبل از كشت  خرداد بعد از برداشت كلزا انجام
ازو براي و براي بعد از برداشت ذرت در تاريخ ذرت قبل مهر25كشت با بعد از برداشت كلزا مشترك بود
شد 1388 و بارندگي در صورت ايجاد.انجام آنآبزهبعد از هر آبياري و در بردار نمونهاز يها شيشهي
شد كوچك و ميزان نيترات آن تعيين خ. نگهداري شد ساعت48روجي نيز پس از همچنين ميزان حجم آب

شدآبزهو قطع شدن جريان  و در مدتها نمونهسپس اين. اندازه گرفته ساعت24در يخچال نگهداري
و. ميزان غلظت نيترات آن در آزمايشگاه با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر تعيين شد تا با داشتن حجم

آتيمارهاغلظت بتوان ميزان آبشويي نيترات توسط  و مقايسه گردندي از ضرب اين دو عامل. بياري ارزيابي
از سانتي 100مقدار نيتروژن آبشويي شده از عمق  و اين ميزان آبشويي متري براي هر اليسيمتر بدست آمد

و نيتروژن شسته شده بر حسب كيلوگرم بر هكتار گزارش  سطح اليسيمتر به سطح يك هكتار تعميم داده شد
از. شد درها ونهنمبا استفاده و برگ توليدي گياه و شاخ پستيمارهاي برداشت شده از دانه ازي مختلف

و كلدال مقدار نيتروژن به روشسپس. پودر شدند كامالًها نمونهبا استفاده از دستگاه آسياب، خردكردن كاه
شد اندازهگرم در هر كيلوگرم به صورت جداگانه بر حسب ميليگياه دانه  هاي استفاده از نمونهبا.گيري

ها با استفاده از دستگاه آسياب نمونه برداشت شده از دانه گياه كلزا در تيمارهاي مختلف پس از خردكردن
ها به صورت كامل هگزان از نمونهNبه روش سپس با استفاده از دستگاه سوكسوله. كامالً پودر شدند

و روغن رهاي مختلف به صورت جداگانه جهت مقايسه بدست درصد روغن دانه كلزا در تيمامقدار كشي شد
.آمد
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 نتايج

ن دار ميزان محصول دانه تفاوت معنيدر روش معمولي:كلزا .دهدميبا روش يك در ميان متغير نشان
و و آب آبياري روش ساز بهينهبنابراين جهت حفظ محيط زيست دراي جويچهي مصرف كود نيتروژن يك

با.گرددميكيلوگرم در هكتار به عنوان روشي كاربردي پيشنهاد 200نيتروژن ميان متغير با ميزان كود
درصد كاهش محصول نسبت13مصرف آب نسبت به روش معمولي تنها كاهش درصد25اعمال اين روش با
روش آبياري يك در ميان ثابت نتايج قابل قبولي را نشان نداد زيرا در اين. حاصل شده استبه روش معمولي 

وآبزهمقادير. بوجود آمددرصد كاهش محصول نسبت به روش معمولي49وشر  تحليل آماريخروجي
كه روش يك در ميان ثابت در جلوگيري از آبشويي نيتروژن بسيار عالي عمل دهدميانجام گرفته نشان

تا تواندميو كند مي درصد نسبت به روش معمولي كاهش دهد ولي همانطور كه گفته70ميزان آبشويي را
در. به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد ولي كندميشد درست است كه از نظر محيط زيستي بسيار عالي عمل 

تاآروش يك در ميان متغير نيز ميزان درصد نسبت به روش معمولي كاهش نشان40بشويي نيتروژن
جل دهد مي در. باشدمي مؤثربسيار زيرزمينييهاآبوگيري از آلودگيو از طرفي در ميزان روغن توليد شده

تفاوت آماريولي باز هم از نظر نشان داد درصد نسبت به روش معمولي كاهش25روش يك در ميان متغير 
و قابل قبول استدار معني م.ي نداشته 70تا يان ثابت اين در صورتي است كه ميزان روغن در روش يك در

رو. درصد كاهش نشان داد درصد21ش معمولي ميزان پروتئين دانه در روش يك در ميان ثابت نسبت به
نسبت به روش معمولي درصد افزايش پروتئين دانه13و در روش يك در ميان متغير افزايش نشان داد 

و 200ي كودي تيمارهادر.باشدميبيشترين بازده كاربرد آب مربوط به روش يك در ميان متغير.حاصل شد
كه نسبت به حاصل شد آب در روش يك در ميان متغير وري بهره گير چشمكيلوگرم بر هكتار افزايش 300

بنابراين براي رسيدن به بازده كاربرد آب باال در روش يك در ميان متغير. برتري دارد كامالًدو روش ديگر 
بيشترين مقدار بازده مصرف نيتروژن براي حالت.اد گرديدكيلوگرم در هكتار پيشنه 200تيمار كودي حداقل 

به طور كلي بازده. يك در ميان متغير اتفاق افتاده استاي جويچهكيلوگرم نيتروژن با روش آبياري 300
و تفاوت معني 200مصرف نيتروژن در تيمار   300دار با تيمار كيلوگرم در هكتار مقدار بهينه را داشته است

مي 200بنابراين كاربرد. هكتار نداردكيوگرم بر بيشترين بازده. شود كيلوگرم كود در كشت كلزا پيشنهاد
. كيلوگرم در هكتار رخ داده است 200ميزاندر يك در ميان متغيراي جويچهمحصول براي تيمار آبياري 

كيلوگرم 100با ير يك در ميان متغاي جويچهژيك مربوط به تيمار آبياريوفيزيول بازدهبيشترين مقدار
در 200باشد بنابراين به طور كلي روش يك در ميان متغير با كاربردمينيتروژن در هكتار  كيلوگرم كود

وري آب در تيمار يك در ميان متغير با اعمال حداكثر بهره. باشد هكتار جهت كشت كلزا بسيار مناسب مي
كيلوگرم نيتروژن در هكتار 300و 200دار بين تيمار تفاوت معني. كيلوگرم در هكتار رخ داده است 200كود 

. شود ديده نمي

و ثابت نشان روش يك در ميان متغيردوي با دار معنيدر روش معمولي ميزان محصول دانه تفاوت:ذرت
و قابل پيشنهاد براي كشت ذرت بنابراين.دهد مي دو روش مذكور به هيچ وجه توجيه اقتصادي نداشته
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و و جهت حفظ محيطنيستند و آب آبياري روش ساز بهينهزيست باي جويچهي مصرف كود نيتروژن ا معمولي
پ 200ميزان كود نيتروژن ميكيلوگرم در هكتار به عنوان روشي كاربردي ، كه با اعمال اين روش گردد يشنهاد

با توان مي ز 300نسبت به روش معمولي . يست جلوگيري نمودكيلوگرم نيتروژن در هكتار از آلودگي محيط
و در روش حاصل شده استدرصد كاهش محصول نسبت به روش معمولي45 يك در ميان متغير در روش

وآبزهمقادير. درصد كاهش محصول داريم53يك در ميان ثابت نيز انجام گرفته تحليل آماريخروجي
 تواندميو كندميبسيار عالي عمل كه روش يك در ميان ثابت در جلوگيري از آبشويي نيتروژن دهدمينشان 

كه.درصد نسبت به روش معمولي كاهش دهد55ميزان آبشويي را تا گفته شد درست است كه ولي همانطور
در. توجيه اقتصادي نداردبراي توليد محصول ولي به هيچ وجه كندميزيستي بسيار عالي عمل از نظر محيط

م58يي نيتروژن تا روش يك در ميان متغير نيز ميزان ابشو عمولي كاهش نشان درصد نسبت به روش
و مي به. نيستقابل توجيه اقتصادي نيز اين روش دهد 70كيلوگرم در هكتار 300با افزايش كود از صفر

هر درصد ميزان نيتروژن شسته شده افزايش مي كيلوگرم كود نيتروژن اضافي به كار 100يابد يعني به ازاي
مي23رفته  ميدرصد كيلوگرم نيتروژن در هكتار 200بنابراين با كاربرد.يابد زان نيتروژن شسته شده افزايش
. كيلوگرم نيتروژن در هكتار كاهش داد 300درصد آبشويي نيتروژن را نسبت به حالت23توان به ميزان مي

رصد افزايش نشاند24نسبت به روش معموليو متغير روش يك در ميان ثابتدو ميزان پروتئين دانه در
 300و 200ي كودي تيمارهادر. باشدميمعمولياي جويچهآب مربوط به روش وري بهرهبيشترين. دهد مي

آ در بهره گير چشمكيلوگرم بر هكتار افزايش بنابراين براي. حاصل شده است هاي آبياري روشب در وري
كيلوگرم در هكتار پيشنهاد 200تيمار كودي حداقل به بازده كاربرد آب باال در روش معمولي رسيدن

مي. گردد مي از نتايج نشان دهد كه افزايش كود نيتروژنه موجب افزايش بازده مصرف آب گرديده است كه
مي اختالف معني كيلوگرم 200براي حالت بازده مصرف نيتروژنبيشترين. باشد دار بوجود آمده كامالً مشهود

مي. اي معمولي اتفاق افتاده است جويچهري نيتروژن با روش آبيا دهند كه دو روش يك در ميان نتايج نشان
بيشترين بازده محصول براي تيمار.شوندمي دار در حد معني بازده مصرف نيتروژناعمال شده موجب كاهش 

ژيكوفيزيول بازدهبيشترين مقدار.كيلوگرم در هكتار رخ داده است 200معمولي با ميزاناي جويچهآبياري 
بااي جويچهمربوط به تيمار آبياري  بنابراين به طور كلي. باشدميكيلوگرم نيتروژن در هكتار 200معمولي

مي 200روش آبياري معمولي با كاربرد  وري حداكثر بهره. باشد كيلوگرم در هكتار براي كشت ذرت مناسب
دار بين تيمار همچنين تفاوت معني. رخ داده است كيلوگرم در هكتار 300آب در تيمار معمولي با اعمال كود 

.كيلوگرم نيتروژن در هكتار وجود دارد 300و 200

 اي، نيتروژن، كلزا، ذرت آبياري جويچه:كلمات كليدي


