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مقدمه

حبوبات به دلیل ویژگی مهم »تثبیت نیتروژن اتمسفری« بر حاصلخیزی خاک برای 
تأثیر می گذارند. در بین حبوبات نخود به عنوان  زراعت بعدی )که عمدتاً غالت است( 
نوعی بقول دانه ای از لحاظ اهمیت کشت در جایگاه سوم جهان قرار دارد و مهم ترین 
بقول دانه اي در ایران است. نخود در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به عنوان اولین 
لگوم مورد کشت داراي اهمیت زیادي است و مطالعات نشان می دهد که ترکیب مناسبی 
از پروتئین گیاهی می تواند سوءتغذیه و کمبود پروتئین را در این کشور ها جبران کند. 
میزان پروتئین خام نخود بین 17 تا 23 درصد است که این میزان 2 تا 3 برابر پروتئین 
موجود در غالت است. این در حالي است که در ایران سرانه مصرف حبوبات 21 گرم در 
روز است. نخود به عنوان محصولی کم هزینه در سیستم های زراعی مناطق گرمسیری و 
نیمه خشک کشت می شود و به علت سازگاری با طیف وسیعی از شرایط محیطی و خاک 

حائز اهمیت است. 
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سطح زیر کشت نخود در اراضی دیم ایران

در ایران، نخود بیش ترین سطح زیر کشت و تولید را در بین حبوبات سرمادوست 
ایران نزدیک به  اراضی دیم  به خود اختصاص داده است. سطح زیر کشت نخود در 
۶00 هزار هکتار است. عملکرد نخود در ایران به قدری پایین است که همراه با کشور 
تانزانیا با تولید حدود 400 کیلوگرم در هکتار در آخرین رده کشورهاي تولیدکننده 
قرار دارد. این میزان در مقایسه با میانگین عملکرد جهانی )820 کیلوگرم در هکتار( 
بسیار کم است. لذا دستیابی به روش هایی که بتوانند عملکرد در واحد سطح را افزایش 
دهد، تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی زیادی برای زارعان خواهد داشت. از طرفی، 
با افزایش تمایل کشاورزان به کاشت نخود در اثر افزایش عملکرد و به تبع آن افزایش 
با حبوبات سوق  درآمد دیم کاران، سیستم های زراعی به سمت رعایت تناوب غالت 

پیدا خواهد کرد که عاملی برای بهبود حاصلخیزي خاک خواهد بود )شکل 1(.
 

شکل 1- مزرعه نخود با سیستم کاشت مکانیزه و 
فاصله ردیف مناسب برای کنترل مکانیزه علف هرز
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توانایی نخود در تثبیت نیتروژن اتمسفر

به سبب اهمیت تثبیت زیستي نیتروژن توسط لگوم ها در سیستم هاي زراعي، 
مطالعات زیادي بر این گیاهان در جهان و ایران متمرکز شده اند و اکثر آن ها به 
هم زیستي1 ریزوبیومي با ریشه این گیاهان توجه خاصي داشته اند. نخود نیز مانند سایر 

گیاهان لگوم با ریزوبیوم ها همزیستي دارد. 

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد نخود و تثبیت نیتروژن

تفـاوت بیـن عملکرد بالقوه و عملکرد واقعي بیـش از هر عاملي به تنش هاي محیطي 
مربوط مي شـود. در ادامـه نتایـج تحقیقاتـی را کـه بـه ایـن موضـوع اشـاره می کنند، 

مطالعه می کنیـد.
در خراسان کاشت نخود در بهار به علت بارندگي کم و گرماي هوا موجب تشدید 

تنش خشکي می شود که در این شرایط عملکرد گیاه کاهش مي یابد. 
کاهش  4۵ درصد  عامل  به تنهایي  خشکي  غیرزیستي،  و  زیستي  تنش هاي  بین  از 
به سایر گیاهان  بقوالت نسبت  تأثیرات تنش خشکي در  عملکرد محصول نخود است. 
پیچیده تر به نظر مي رسد؛ زیرا استقرار گیاه و فعالیت هم زیستي ریزوبیوم و گیاه میزبان 

به تنش خشکي حساس هستند )شکل 2(. 
 

1- هم زیستی در زیست شناسی به برهم  کنش دو یا چند گونه زیستی در یک رابطه  نزدیک و در بیش تر 
موارد بلند مدت اطالق می شود.
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شکل 2- مصادف شدن زمان گل دهی نخود با تنش خشکی

تغذیه نخود با کود نیتروژن

با عملکرد  انباشته مي شوند، عموماً  مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم که در نخود 
ماده خشک گیاه مرتبط است. جذب کل نیتروژن توسط نخود در هر هکتار ۶0 تا 
براي  ازت  مقداري  موجود مصرف  مطالعات  اساس  بر  )شکل 3(.  است  200 کیلوگرم 
شروع رشد گیاه، در تحریک رشد و افزایش عملکرد در خاک هاي شني و لومي شني 
مؤثر است. در گیاه نخود تا زماني که گیاه وارد مرحله گل دهي مي شود، در کرت هایي 
که کود ازته دریافت نکرده اند عالئم کمبود ازت و تشکیل نشدن گره مشهود است، 

به طوري که برگ هاي مسن تر زود پیر مي شوند. 
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شکل 3- بوته نخود تیمارشده با کود نیتروژن

تعریف مسئله و اهمیت موضوع

نیتروژن  تثبیت کننده  باکتري هاي  با  هم زیستي  ایجاد  به دلیل  حبوبات  ریشه 
می تواند نیتروژن هوا را تثبیت کند و در اختیار گیاه قرار دهد. ولي در مناطق دیم 
در اثر وقوع تنش خشکي و کمبود نیتروژن اولیه خاک این توانایي کاهش مي یابد. در 
کشاورزی سنتی در شرایط دیم نخود بدون مصرف کود نیتروژن کشت می شود؛ اتفاقی 

که باعث افت عملکرد این محصول در واحد سطح می شود.
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دستورالعمل مصرف کود نیتروژن در مزرعه

مصرف کود آغازگر

مصرف کود نیتروژن به صورت آغازگر به مقدار 20 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 
خالص از منبع کودی اوره هم زمان با کاشت و به صورت جای گذاری در زیر بذر 

انجام گیرد )شکل 4(.
 

Ilc482 شکل 4- تیمار مصرف کود آغازگر ژنوتیپ

محلول پاشی کود اوره

استفاده از روش محلول پاشی محدود به زمانی است که به هردلیلي امکان مصرف 
کود آغازگر در زمان کاشت وجود نداشته باشد. محلول پاشي 2 درصد کود اوره با 
استفاده از دستگاه سم پاش پشتي یا پشت تراکتوري در زمان گل دهي نخود در اراضي 
دیم انجام  شود. در این روش مقدار آب مورد نیاز به میزان 400 لیتر در هکتار است و 
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کود اوره به میزان 2 درصد برای هر هکتار محاسبه می شود، در میزان آب مورد نیاز 
حل می شود و در زمان گل دهی در مزرعه پاشیده شود. بهتر است محلول پاشی در 

زمان عصر صورت گیرد )شکل ۵(.
 

شکل ۵- محلول پاشی کود اوره توسط سم پاش پشتی

نتایج و مزایاي حاصل از مصرف کود آغازگر و محلول پاشی 
نیتروژن در مزرعه

با مصرف کود آغازگر در زمان کاشت به طور متوسط 8 درصد افزایش عملکرد در 
مزارع نخود اتفاق افتاد. مصرف کود نیتروژن به صورت محلول پاشي 2 درصد کود اوره 
در زمان گل دهي، عملکرد دانه را از حداقل 3 درصد در الین IlC482 تا حداکثر 
19 درصد در رقم آرمان افزایش داد. این امر با بهبود درآمد کشاورزان، کاشت نخود و 

رعایت تناوب زراعي در اراضی دیم را گسترش خواهد داد )شکل ۶(.
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شکل ۶- نمودار اثر اصلی روش های مصرف کود اوره بر عملکرد دانه نخود






