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ضرورت مصرف کودهای نیتروژنی برای تولید گندم
ــرف  ــدون مص ــاورزي ب ــوالت کش ــطح محص ــد س ــرد در واح ــش عملک افزای
کودهــاي شــیمیایي بــه ویــژه در مناطقــي کــه میــزان مــاده آلــي خــاك کمتــری 
دارنــد، پرهزینــه بــوده و در بســیاری از مــوارد، غیراقتصــادی بــه نظــر مــی  رســد. 
کارشناســان و کشــاورزان ایــن مهــم را بــه خوبــي پذیرفتــه انــد. بنابرایــن یکــی از 
نــکات اساســی در مدیریــت مصــرف کودهــای نیتروژنــی، میــزان بهینــه اســتفاده 

از ایــن کودهاســت. 
تخمیــن میــزان مصــرف کودهــای نیتروژنــی موردنیــاز گیــاه بــه عوامــل زیــادی 

نظیــر خصوصیــات خــاك، میــزان عملکــرد و ســابقه کشــت مزرعــه بســتگی دارد.
ــدم در  ــد گن ــرای تولی ــی ب ــای نیتروژن ــزان مصــرف کوده ــر، می ــارت دیگ ــه عب ب
مزرعــه  ای کــه کشــت قبلــی آن نیــز گنــدم بــوده اســت در مقایســه بــا مزرعــه  ای 

ــوده اســت یکســان نیســت. کــه کشــت قبلــی آن یونجــه ب

نقش تناوب در میزان نیتروژن خاک
یکـی از مهمتریـن راهکارهـای افزایـش سـطح حاصلخیـزی خـاك  هـا و تأمیـن 
نیتـروژن مـورد نیـاز گیـاه، تثبیـت زیسـت شـناختی نیتـروژن ازطریق همزیسـتی 
میکروارگانیسـم  هـای خاکـزی و گیاهـان تثبیت کننـده نیتروژن نظیر یونجه اسـت. 
ــوالت  ــواده بق ــان خان ــد کشــت گیاه ــی  دهن ــات انجــام شــده نشــان م تحقیق
موجــب افزایــش نیتــروژن خــاك و کاهــش نیتــروژن موردنیــاز گیــاه غیرلگــوم در 
کشــت بعــدي مــي  شــود. بــه عنــوان مثــال لوبیــاي زمســتانه و ســویاي تابســتانه 
ــروژن  ــار نیت ــرم در هکت ــا 488 کیلوگ ــا 244 و 453 ت ــن 135 ت ــب بی ــه ترتی ب
ــرم  ــب 155 و 280 کیلوگ ــه ترتی ــه ب ــه طــوری ک ــد، ب ــي  کنن ــت م ــص تثبی خال
از ایــن نیتــروژن تثبیــت شــده، بــرای تأمیــن نیتــروژن مــورد نیــاز گیــاه بعــدي 
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قابــل اســتفاده اســت. ثابــت شــده اســت در روش کشــتی کــه گیــاه لگــوم دانــه  اي و 
لگــوم علوفــه  ای بــه عنــوان کود ســبز در آن باشــد تولیــد پنبــه بــه 90 و 52 کیلوگرم 
در هکتــار نیتــروژن نیــاز دارد امــا نیــاز پنبــه بــه کــود نیتروژنــي در روشــی کــه گیــاه 

لگــوم نباشــد 179 کیلوگــرم نیتــروژن خالــص اســت.
ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضروریســت کــه در حــال حاضــر در بســیاري از 
ــش  ــه نق ــایر کشــور ها ب ــي در س ــاي نیتروژن ــاي مصــرف کوده دســتورالعمل  ه
ــرای  ــي ب ــر غذای ــایر عناص ــروژن و س ــن نیت ــت در تأمی ــابقه کش ــاوب و س تن
ــه عنــوان  تولیــد محصــوالت زراعــي نظیــر گنــدم و ذرت تأکیــد شــده اســت. ب
مثــال برخــی معتقدنــد کــه میــزان کــود نیتروژنــي مــورد نیــاز ذرت بــه دو عامــل 
ــل را در  ــن دو عام ــر ای ــت و اث ــته اس ــي وابس ــت قبل ــیل و کش ــرد پتانس عملک

ــد: ــه کــرده  ان ــر ارائ ــه زی معادل

نیتروژن موردنیاز ذرت  =

 110 + ]1/36* )عملکرد پتانسیل – 100([ – نیتروژن از کشت قبلی

میــزان نیتروژنــي کــه از کشــت  هــاي قبلــي ســویا، گــراس  هــا و لگــوم  هــاي 
پوششــي یــک ســاله در دســترس ذرت قــرار مــي  گیــرد، بــه ترتیــب معــادل 33/6، 

44/8 و33/6 کیلوگــرم در هکتــار بــرآورد شــده اســت.
ــه  اي چندســاله در اختیــار  ــا کشــت لگــوم  هــاي علوف ــي کــه ب مقــدار نیتروژن
کشــت بعــدي قــرار مــي  گیــرد، بــه تعــداد بوتــه در واحــد ســطح بســتگي دارد و 

حداکثــر میــزان آن 156/8 کیلوگــرم در هکتــار اســت.
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اثر کشت قبلی صیفی  جات بر نیاز کودی گندم 
ــی در  ــای نیتروژن ــرف کوده ــش مص ــکان کاه ــان داد ام ــات نش ــج مطالع نتای
مــزارع گنــدم کاشــته شــده پــس از صیفــی  جاتــی کــه کودهــای دامــی دریافــت 
ــزارع  ــروژن در م ــود نیت ــرد ک ــی ممکــن اســت کارب ــد، وجــود دارد. حت ــرده  ان ک
گندمــی کــه تنــاوب قبــل از آنهــا صیفــی  جــات بــوده اســت، بــه کاهــش عملکــرد 
گنــدم منجــر شــود. بــه عنــوان مثــال، مصــرف 196/25 کیلوگــرم کــود نیتروژنــی 
ــوده اســت، عملکــرد  ــزه ب در هــر هکتــار از مزرعــه  ای کــه کشــت قبلــی آن خرب
دانــه را بــه میــزان 170 کیلوگــرم در هکتــار نســبت بــه کرتــی کــه کــود نیتروژنی 
دریافــت نکــرده اســت کاهــش داده اســت. توانایــي زیــاد خــاك در تأمیــن نیتروژن 
ــه مصــرف  ــاز ب ــن دلیــل عــدم نی ــوان مهمتری ــه عن ــد ب ــاه مــي  توان ــاز گی موردنی

مقادیــر ذکــر شــده نیتــروژن تلقــی شــود.
همچنیــن نتایــج تجزیــه خــاك مزرعــه نمونــه، نشــان داد میــزان کربــن آلــي 
ــي خــاك  هــاي  ــن آل ــا میــزان معمــول کرب خــاك در ایــن مزرعــه در مقایســه ب
مناطــق خشــک و نیمــه خشــک، نســبتا زیــاد و حــدود 0/7 درصــد اســت. ایــن 

عــدد معــادل 1/20 درصــد مــاده آلــی اســت.
از سـویی دیگـر، ازآنجاکه کشـت قبلی ایـن مزرعه صیفی جات بـوده و مزرعه در 
سـال قبـل، مقادیـر قابل توجهـی کودهای دامـی و شـیمیایی دریافت کرده اسـت، 
بـاال بـودن میـزان کربـن آلـي خـاك و افزایـش توانایـي خـاك در تأمیـن نیتروژن 
موردنیـاز گیـاه و همچنیـن لزوم کاهـش مصرف کودهـاي نیتروژنـي کامال منطقي 
بـه نظـر مـي  رسـد. باتوجه به عـدم مشـاهده عالئم کمبـود نیتـروژن در طول فصل 
رشـد در کرتـی کـه کـود نیتروژنـی دریافـت نکرده اسـت، موضـوع فـوق الذکر نیز 

مجـدداً تأیید مي  شـود )شـکل 1(.
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شکل 1- عدم اختالف ظاهری در کرت درشرایط مصرف و عدم مصرف کود نیتروژنی
 در تناوب کاشت صیفی جات-گندم

اثر کشت قبلی یونجه بر نیاز کودی گندم
اگــر کشــت قبلــی مزرعــه  ای یونجــه باشــد، مصــرف کود هــای نیتروژنــی بــرای 
تولیــد گنــدم در ســال بعــد بایــد کاهــش یابــد. بــرای مثــال، کــرت  هــای مزرعه ای 
کــه در آنهــا بــه ازای هــر هکتــار 215 کیلوگــرم نیتــروژن خالــص مصــرف شــده 
اســت، موجــب کاهــش عملکــرد دانــه گنــدم از 6 تــن در هکتــار بــه 4/9 تــن در 

هکتــار شــده اســت.
ایــن امــر مــی  توانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد. بــه نظــر مــی  رســد افزایش 
کــود نیتروژنــی در ایــن  گونــه مــزارع باعــث افزایــش تعــداد پنجــه و بــه تبــع آن، 
افزایــش ارتفــاع بوتــه مــی  شــود. ایــن امــر مــی  توانــد باعــث سســت شــدن ســاقه، 
افزایــش درصــد ورس بوتــه و درنتیجــه، کاهــش عملکــرد شــود. بــاال بــودن میــزان 
مــاده آلــی خــاك )0/86( و همچنیــن عالئــم ظاهــری گیــاه )مشــابه بــودن رنــگ، 
ارتفــاع و تعــداد بوتــه  هــای گنــدم( در شــرایطی کــه کشــت قبلــی یونجــه بــوده 

اســت نیــز بیانگــر عــدم نیــاز گنــدم بــه کــود نیتروژنــی اســت )شــکل 2(.
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شکل 2- عدم اختالف ظاهری کرت، درشرایط مصرف و عدم مصرف کود نیتروژنی
 در تناوب کاشت یونجه -گندم

اثر کشت قبلی گندم بر نیاز کودی گندم
مصــرف کود هــای نیتروژنــی در مزارعــی کــه کشــت قبلــی آنهــا گنــدم بــوده 
و میــزان مــاده آلــی آنهــا پاییــن اســت کامــال ضــروری بــوده و موجــب افزایــش 
ــرف 138  ــال، مص ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی  ش ــدم م ــه گن ــرد دان ــاد عملک ــیار زی بس
ــه  ــه را ب ــرد دان ــه، عملک ــار از مزرع ــر هکت ــه ازای ه ــی ب ــود نیتروژن ــرم ک کیلوگ
میــزان 5/31 تــن در هکتــار نســبت بــه کــرت  هایــی کــه کــود نیتروژنــی دریافــت 
نکــرده بودنــد افزایــش داده اســت. پاییــن بــودن میــزان مــاده آلــی خــاك و عالئــم 
ظاهــری بوتــه  هــای گنــدم )ارتفــاع و تراکــم کــم بوتــه  هــا و زردی عمومــی گیــاه در 
کرتــی کــه کــود نیتروژنــی دریافــت نکــرده اســت( در طــول فصــل رشــد، ضــرورت 

ــی در ایــن مزرعــه را تأییــد مــی  کنــد )شــکل3(. مصــرف کود هــای نیتروژن
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شکل 3- ارتفاع و تراکم کم بوته  ها و زردی عمومی در کرت سمت راست
 به علت عدم مصرف کودهای نیتروژنی و رشد مناسب بوته  ها در کرت سمت چپ

 )مصرف 138 کیلوگرم کود نیتروژنی در هکتار(
 در تناوب گندم - گندم
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مزایــای اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی رعایــت تنــاوب 
زراعــی در کشــور

بــرای تخمیــن مزایــای اقتصــادی مصــرف کودهــای شــیمیایی در تنــاوب زراعی، 
کافــی اســت ســطح زیــر کشــت محصوالتــی نظیــر یونجــه، نخــود و ... کــه قــادر 
بــه تثبیــت نیتــروژن بــوده یــا محصوالتــی نظیــر صیفــی  جــات و ســبزیجات کــه 
کود هــای دامــی زیــادی دریافــت مــی کننــد، و همچنیــن مقــدار کاهــش مصــرف 
کودهــای شــیمیایی در مــزارع گنــدم را بــرآورد کــرد. بــه عنــوان مثــال درصورتــی کــه 
ــر  ــرف اوره در ه ــط مص ــار و متوس ــزار هکت ــور 666 ه ــه کش ــاحت یونج کل مس
هکتــار گنــدم 300 کیلوگــرم باشــد، امــکان صرفــه جویــي در مصــرف 200 هــزار 

تــن کــود اوره وجــود خواهــد داشــت.
ــادل 6/87  ــار مع ــزار هکت ــات )697 ه ــت حبوب ــطح زیرکش ــه س ــی ک در صورت
ــد( و  ــادل 4/57 درص ــار مع ــزار هکت ــبزیجات )463 ه ــوالت س ــد(، محص درص
ــل  ــر قاب ــی مقادی ــه همگ ــد( ک ــادل 2/65 درص ــار مع ــزار هکت ــزی )269 ه جالی
توجهــی کودهــای دامــی دریافــت مــی  کننــد بــه ایــن عــدد اضافــه شــود، اهمیــت 

موضــوع بیشــتر خواهــد شــد.
ازآنجاکــه مصــرف کودهــای شــیمیایی هزینــه  هــای جــاری مزرعــه را افزایــش 
ــش  ــب کاه ــد موج ــی  توان ــن م ــا همچنی ــرف آنه ــش مص ــذا کاه ــد ل ــی  ده م
هزینــه هــای تولیــد شــود. کاهــش مصــرف کود هــا همچنیــن مــی  توانــد رســیدن 
بــه توســعه پایــدار و تولیــد محصــول ســالم و دســتیابی بــه مزرعه و کشــاورز ســالم 

را تضمیــن کنــد. 
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خالصه مطالب 
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق الذکــر کــه حاصــل نتایــج تحقیقــات داخــل و خــارج 
از کشــور اســت مــی  تــوان چنیــن نتیجــه گیــری کــرد کــه اوالً مصــرف کــود هــای 
نیتروژنــی بــرای تولیــد گنــدم در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک ضــرورت دارد. 
ــای  ــرف کود ه ــت مص ــکاری در مدیری ــل ان ــر قاب ــش غی ــت، نق ــاوب کش ــاً تن ثانی

شــیمیایی در مــزارع گنــدم دارد.
بــه منظــور ارائــه یــک دســتورالعمل کلــی مــی  تــوان چنیــن نتیجــه  گیــری کــرد 
کــه جهــت تولیــد 5 الــی 6 تــن گنــدم در هکتــار، در صورتــی کــه کشــت قبلــی 
آنهــا یونجــه و صیفــی جاتــی باشــد کــه کــود دامــی و شــیمیایی دریافــت کــرده  انــد، 
نیــاز کــود نیتروژنــی گنــدم بــه نصــف کاهــش مــی  یابــد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه 
ضــروری اســت کــه همــواره تجزیــه خــاك قبــل از کاشــت بــه منظــور اطــالع از 
میــزان فراهــم بــودن عناصــر موردنیــاز گیــاه، تجزیــه گیــاه، بازدید هــای مزرعــه  ای و 
مشــاوره بــا کارشناســان کشــاورزی مــی  توانــد بــه عنوان یــک راهنمــای کاربــردی در 

تأمیــن ایــن عناصــر مفیــد واقــع شــود. 



15  اثر تناوب بر مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی در مزارع گندم

خودآزمایی 
ــی  ــه چــه عوامل ــدم ب ــد گن ــرای تولی ــی ب ــزان مصــرف کود هــای نیتروژن 1( می

بســتگی دارد؟ 
2( کاشــت گنــدم، پــس از کشــت کــدام یــک از گیاهــان زیــر نیــاز بــه مصــرف 

کود هــای نیتروژنــی را بــه نصــف تقلیــل مــی  دهــد؟
الف( گندم            ب( ذرت              ج( یونجه              د( صیفی  جات  

3( کشــت کــدام یــک از گیاهــان زیــر موجــب افزایــش بیشــتر میــزان مــاده آلــی 
و نیتــروژن خــاك می  شــود؟

الف( گندم                  ب( ذرت                   ج( یونجه         
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