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 هاآباد مغان و راهکارهای رفع آنای مزارع کلزا در پارسهای تغذیهناهنجاری

 2پور فریدون نورقلی ،1*محمد پسندیده

استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات،  -1

استادیار بخش تحقیقات شیمی و حاصلخیزی خاک، موسسه خاک و آب،  -2آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل )مغان(، ایران. 

 .ترویج کشاورزی، کرج، ایران سازمان تحقیقات، آموزش و

 چکیده
کلزا بیش از یک دهه است که در ایران به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی شناخته شده است. شناخت 

عملکرد کمی و کیفی این محصول گردد. برای این تواند موجب افزایش ای این محصول، میهای تغذیهناهنجاری

مزرعه کلزای منطقه مغان، نمونه برگ و خاک تهیه و برخی از عناصر غذایی  30، در 1398منظور، در سال 

ترتیب، عدم جذب عناصر غذایی منیزیم، مس، نیتروژن و منگنز مطالعه، به در منطقه موردگیری شد. اندازه

ی کلزاکاران به حداکثر عملکرد باشد. عامل اصلی کمبود منیزیم در گیاه، کمبود تواند دلیل عدم دستیابمی

های منطقه نیز ها، مقدار باالی پتاسیم خاکبودن خاکباشد. عوامل دیگری همچون، آهکیمنیزیم خاک می

استفاده  حدبیش از  ،از کود پتاس و شدهاستفاده شود از کود سولفات منیزیم توانند موثر باشد. توصیه میمی

باشد. ازحد کودهای فسفاتی و اوره میها، مصرف بیشهاش باالی خاکعامل اصلی کمبود مس در گیاه، پ .نشود

گوگرد همراه با تیوباسیلوس و  استفاده ازبر مصرف کود سولفات مس، با شود عالوهتوصیه می

عدم رعایت اصول ، به احتمال زیادکاهش پیدا کند. در خصوص نیتروژن،  خاکموضعی  هاشپ آمونیومسولفات

کودهای نیتروژنه به شکل  ،شودمصرف کودهای نیتروژنه موجب بروز کمبود این عنصر شده است. توصیه می

تقسیط در سه مرحله پایه، خروج از روزت و شروع گلدهی بکار برده شود. کمبود مطلق منگنز در خاک عامل 

کمبود ماده آلی خاک، عدم مصرف کودهای حاوی این عنصر و  باشد. همچنین،اصلی کمبود منگنز در خاک می

و یا از کودهای  منگنزسولفات از کودشود توصیه می توانند به عنوان عوامل ثانویه باشند.ها میبودن خاکآهکی

  .شودمنگنز استفاده  -روی-گانه آهنسه

 لیبیگبشکه  ،عملکرد ،تجزیه خاک ،ایهای تغذیهناهنجاری ،کلزاهای کلیدی: واژه

 

 
 mpassandideh@yahoo.comول: ئنویسنده مس *

http://jop.areeo.ac.ir/
https://shayankar.ir/product/fertilizer/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2
https://shayankar.ir/product/fertilizer/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2
https://shayankar.ir/product/fertilizer/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2
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 بیان مسئله
درصد پروتئین  3۵تا  2۵درصد روغن و  ۴۵تا  ۴0کلزا یکی از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی 

همانند  ،باشد که به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد اندک اسیدهای چرب اشباع شدهمی

از کاالهای اساسی و ضروری است که ارتباط  ترتیب، کلزابدین .های خوراکی استترین روغنجز باارزش ،زیتون

کشت دانه بر این، عالوه .تالش مضاعف انجام شود ،باید در تأمین این نیاز و داشتهنزدیک با معیشت اقشار جامعه 

تقویت این دانه روغنی در تناوب کشت با گندم سبب  ،زیرا .برای تولید پایدار گندم نیز ضروری است ،روغنی کلزا

کشت مداوم گندم . شودها، استفاده بهینه از آب و در نهایت افزایش تولید گندم میخاک، کاهش آفات و بیماری

گردد که برای سبب کاهش توان رویشی اراضی و افت قابل توجه میزان تولید گندم می ،در اراضی زراعی

 .برای کشت جایگزین در نظر داشتباید محصول دیگری را در تناوب کشت گندم  ،جلوگیری از این روند

اگر در ترتیب، بدین .بهترین نوع محصول در این زمینه است ،دهد دانه روغنی کلزاهای علمی نشان میبررسی

پایداری و خودکفایی در کشت گندم را نیز از دست احتماال، موفق نشویم، از جمله کلزا های روغنی کشت دانه

 .خواهیم داد

عنصر غذایی  18یاهان زراعی، برای رشد بهینه و رسیدن به حداکثر عملکرد نیاز به کلزا، همچون سایر گ

دهد، از هوا و آب به مقدار درصد گیاهان را تشکیل می 9۴دارد. عناصر کربن، اکسیژن و هیدروژن که بیش از 

شوند. بقیه عناصر غذایی به میساز شود. بنابراین، این عناصر در تغذیه گیاه بندرت مشکلکافی جذب گیاه می

مصرف )آهن، مصرف )کلسیم، منیزیم و گوگرد( و کمعناصر غذایی پرمصرف )نیتروژن، فسفر و پتاسیم(، میان

توانند درصورت کمبود، عملکرد منگنز، روی، مس، بور و مولیبدن( معروف هستند. همه این عناصر غذایی می

ابراین، در هرمنطقه، برای رسیدن به حداکثر پتانسیل عملکرد کلزا، باید کمی و کیفی را تحت تاثیر قرار دهند. بن

ای عناصر غذایی ضروری مورد ارزیابی قرار بگیرد. در یک منطقه، برای تعیین وضعیت تغذیه ایوضعیت تغذیه

ت بهینه غلظ گیری کرده و اختالف آن را باتوان در تعدادی مزرعه، غلظت عناصر غذایی را اندازهیک گیاه، می

تعریف شده برای گیاه مورد نظر بدست آورد. عنصری که بیشترین اختالف را با غلظت بهینه داشته باشد، 

ترین عامل رشد، درنظر گرفته شود. دانشمندان، برای روشن شدن موضوع و تواند به عنوان محدودکنندهمی

یبیگ معروف است. همچنان که سطح آب کنند که به بشکه ل، استفاده می2ترویج آن، از تصویری مشابه شکل 

بشکه تابع ستونی است که بیشترین شکستگی را دارد، عملکرد هکتاری هر گیاه نیز، تابع غلظت آن عنصر غذایی 

، غلظت بهینه عناصر غذایی در برگ 1است که مقدار آن در مقایسه با غلظت بهینه، در حداقل باشد. در جدول 

ه شده است. مسئله دیگر در توصیه کودی و تغذیه گیاهی، مشخص شدن دلیل گیاه کلزا در مرحله روزت ارائ

تواند ناشی از کمبود غلظت آن در کمبود عناصر در بافت گیاهی است. عدم جذب یک عنصر توسط گیاهان، می
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اما خاک بوده و یا عوامل دیگری دخیل باشد. در خیلی از مواقع، در خاک عنصر غذایی به مقدار کافی وجود دارد 

 شوند که ریشه گیاه نتواند عنصر غذایی را جذب نماید. عوامل ثانویه دیگری باعث می

 حد کمبود عناصر غذایی در برگ گیاه کلزا در مرحله روزت -1جدول

 
 بور مس روی منگنز آهن  گوگرد منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن

 گرم بر کیلوگرممیلی  درصد

غلظت در 

 برگ
۴-7/۴ 3۵/0-۵/0 0/3-۴/۴ 2-1 12/0-۴/0 68/0-7/0  80-60 30-1۴0 30-38 ۴-2/6 16-28 

 

 12درجه و  39بین مدارهای  (آباد مغانپارسمنطقه مورد مطالعه ) شرایط اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه:

شرقی از دقیقه طول 21درجه و  ۴8دقیقه تا  10درجه و  ۴7شمالی و دقیقه عرض ۴2درجه و  39دقیقه تا 

طوریکه، سطح به باشد.های مهم کشاورزی ایران میاست. این منطقه یکی از قطب النهار گرینویچ واقع شدهنصف

خشک و معتدل با اقلیم منطقه نیمهرسد. این منطقه دارای میهکتار  6202۴ اراضی کشاورزی در این منطقه به

. در این منطقه، میانگین بارندگی باشدمعتدل و مرطوب میهای هوای گرم و مرطوب در تابستان و زمستان

متر و میانگین، حداکثر و حداقل دمای ساالنه هوا میلی 27۵(، 1393تا  1363ساله ) 30ساالنه در دروره زمانی 

 باشد. گراد میدرجه سانتی -16و  ۴1، 2/1۵ترتیب به

ارائه  1هواشناسی برای مناطق کشت کلزا در شکل : اطالعات خصوصیات هواشناسی در دوره رشد کلزا

 -۵های سال دمای زیر کدام از ماهشده در منطقه مغان، در هیچگردید. در طول دوره رشد گیاه کلزای کشت

های آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب یک، سیزده، هشت و سه روز از گراد گزارش نشد. در ماهدرجه سانتی

 گراد بود.صفر درجه سانتیهای سال دما زیر ماه

 (راهکار)معرفی دستاورد 
 در این استان ارقام کلزای رقم هایوال، ظفر، تراپر آلمان، :عوامل مدیریتی و عملکرد در منطقه مورد مطالعه

RGS002 و AGAMAX گردد. عمده کود شیمیایی مصرفی در این منطقه، اوره و در مزارع کشت می

های ترفالن و گاالنت سوپر استفاده شده کشهای هرز، معموال از علفبرای کنترل علفسوپرفسفات تریپل بود. 

مصرف بیشتر گردد و مصرف عناصر کمبود. در مزارع استان، کودهای حیوانی در اکثریت مزارع مصرف نمی

داشت. میانگین کیلوگرم در هکتار نوسان  ۴23۴تا  171۵مقدار عملکرد دانه از باشد. محدود به سولفات آهن می

 کیلوگرم در هکتار بود. 289۴، میانه آن 2870آن برای استان 
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 ای از خصوصیات هواشناسی استان اردبیل )مغان( در دوره رشدخالصه -1شکل 

 

نتایج ، سطح بحرانی و 2در جدول  وضعیت حاصلخیزی اراضی تحت کشت کلزا در منطقه مورد مطالعه:

مزرعه کلزای استان اردبیل وضعیت  30در استان اردبیل نشان داده شده است. در  کلزامزارع تجزیه خاک 

 باشد: حاصلخیزی اراضی تحت کشت کلزا به شرح زیر می

pH خاک: pH بود. هرچند  8/7با میانگین  2/8تا  1/7های مورد مطالعه قلیایی بوده و دامنه آن بین خاک

داری با قابلیت مستقل برای تعیین حاصلخیزی خاک دانست، اما رابطه معنیتنهایی عامل این فاکتور را نباید به

  جذب عناصر غذایی خاک دارد.

 درصد مزارع، کربن آلی خاک کمتر از یک درصد بود. 6/26: در کربن آلی

بر کیلوگرم بود و این نشان از  گرمیلیم 1۵دارای مقدار فسفر کمتر از  هاخاکدرصد از  0/30: فسفر 

برای اغلب گیاهان زراعی غلظت بهینه فسفر در خاک ی منطقه داشت. هاخاکقابل توجه این عنصر در  کمبود

 است. شدهنییتعدر کیلوگرم خاک  گرمیلیم 1۵آبی حدود 

میلی گرم در کیلوگرم بود. حد بحرانی  2۵0: فقط در یک مزرعه، مقدار پتاسیم خاک کمتر از پتاسیم 

 است.  شدهنییتعدر کیلوگرم  گرمیلیم 300الی  2۵0خاک برای کلزای آبی حدود  جذبقابلپتاسیم 

 هاخاکز درصد ا 7/26در کیلوگرم و  گرمیلیم 2000دارای کلسیم کمتر از  هاخاکدرصد از  3/73: کلسیم

 در کیلوگرم بود. گرمیلیم 3000کمتر از 
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 در نظرحد بحرانی  عنوانبهخاک را  دسترسقابلدر کیلوگرم منیزیم  گرمیلیم ۴00: اگر مقدار منیزیم 

 باشد. . در کل، در اکثر مزارع نیاز به کاربرد منیزیم میدنباشمیبگیریم، تمام مزارع دارای کمبود منیزیم 

 100است. بر این اساس  شدهارائهدر کیلوگرم  گرمیلیم 22-21: حد بحرانی گوگرد خاک گیاه کلزا گوگرد

 درصد از مزارع کلزای منطقه نیاز به کاربرد گوگرد دارد.

گرم در کیلوگرم خاک تعیین گردیده میلی ۵-6در خاک برای کلزا بین  جذبقابل: حد بحرانی آهن آهن 

 ی منطقه دارای کمبود آهن است.هاخاکدرصد از  3/63است. بر این اساس، 

بر این  است. شدهنییتعگرم در کیلوگرم میلی 7تا  6: حد بحرانی منگنز در خاک برای گیاه کلزا منگنز 

 ت. درصد از مزارع نیاز به کاربرد این کود خواهند داش 6/36اساس، 

 در نظرسطح بحرانی مس در خاک برای کلزا  عنوانبهبر کیلوگرم را  گرمیلیم 6/0-8/0: اگر مقدار مس

 بگیریم، هیچ کدام از مزارع دارای کمبود این عنصر نخواهند بود. 

درصد از  7/86بر این اساس،  که است شدهنییتعدر کیلوگرم  گرمیلیمحد بحرانی روی در خاک یک : روی

 .باشدمیدارای کمبود عنصر روی  هاخاک

 در استان اردبیل کلزامزارع نتایج تجزیه خاک سطح بحرانی و  -2 جدول

 pH 

O.C TNV P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B 

 میلی گرم بر کیلو گرم درصد

سطح 

 بحرانی
- - - 1۵ 2۵0  2000 ۴00 22 6-۵ 7-6 1 8/0-6/0 8/0-6/0 

 2/2 8/0 2/0 1/۴ ۴/1 2/10 ۴/11۴ 10۴۴ 23۴ ۴/6 0/۵ 2/0 1/7 حداقل

 ۵/۵ 8/۴ 8/1 7/12 ۵/12 6/17 9/302 2929 831 ۴/27 9/20 1/3 2/8 حداکثر

 2/۴ 8/2 6/0 1/8 ۴/۵ 1/1۴ 0/181 1708 ۵03 8/1۴ 8/10 3/1 8/7 میانگین

 

در منطقه مغان، ترتیب کمبود عناصر غذایی  دهی:ساقهغلظت عناصر در اندام هوایی کلزا در مرحله شروع 

( بود. همانطوریکه، در درجه اول، ارتفاع شکستگی 2شکل ) مزرعه( به صورت 30در برگ گیاهان کلزا )میانگین 
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کننده ستون مربوط به منیزیم و در درجه دوم، ارتفاع شکستگی ستون مربوط به مس، نیتروژن و منگنز تعیین

باشد، در منطقه مورد مطالعه نیز، عدم جذب عناصر غذایی منیزیم، مس، نیتروژن و منگنز سطح آب بشگه می

 شود. تواند دلیل عدم دستیابی به حداکثر پتانسیل عملکرد کلزا باشد. در ادامه، به طور جداگانه پرداخته میمی

 
 مزرعه کلزا در منطقه مغان 30هوایی ترتیب کمبود عناصر غذایی در اندام  -2شکل 

 

تواند به طور غیرمستقیم، با توجه به اینکه منیزیم در تشکیل کلروفیل نقش دارد، کمبود آن میمنیزیم: 

فتوسنتز و متابولیسم گیاه را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد را کاهش دهد. در گیاهان روغنی همچون کلزا، نقش 

ای برخوردار است. با توجه به کمی، در عملکرد کیفی و مقدار روغن نیز از اهمیت ویژه بر عملکرداین عنصر عالوه

(، عامل اصلی کمبود منیزیم در گیاه، کمبود منیزیم خاک اراضی تحت کشت کلزا 2مقدار منیزم خاک )جدول 

لسیم باال، موجب اثرات آنتگونیسمی ک ها ورسد در این منطقه، آهکی بودن خاکباشد. همچنین، به نظر میمی

های منطقه و مصرف کودهای پتاسیمی نیز بر کلسیم، مقدار باالی پتاسیم خاککمبود منیزیم شده است. عالوه

توان برای کمبود منیزیم متصور شد، مصرف زیاد آب تواند مانع جذب منیزیم شود. عامل دیگری که میمی

 ریشه شود.تواند موجب شستشوی منیزیم از محیط آبیاری است که می

 از موادی که حاوی منیزیمتوان از کود سولفات منیزیم استفاده کرد. برای رفع کمبود منیزیم می توصیه:

از بر این، عالوه. کرداستفاده توان نیز میآهک منیزیم دار، دولومیت و سنگمانند سنگ آهک جلبک هستند

. گرفتکمک توان می ،ی مواد مغذی خاکمنظور حفظ تعادل در محتوابه ،های ارگانیک و کمپوستمالچ

از آبیاری مازاد  داشته و میزان رطوبت خاک را در حد ثابتی نگه ،کمک مالچ ارگانیکبه درصورت امکان

 شود.  محصوالت کشاورزی پرهیز
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های کلزا به ندرت گزارش شده است، اما در این آزمایش، کمبود این کمبود مس هر چند در زراعتمس: 

عالئم کمبود این عنصر به صورت رنگ پریدگی و نکروزه شدن پهنک  3مشاهده شده است. در شکلعنصر 

، کمبود مس گیاه ناشی از کمبود مطلق آن در خاک 2های جوان نشان داده شده است. با توجه به جدول برگ

 .دهدرخ می ،تندهای درشت دانه شنی که فاقد مواد آلی هسکمبود مس بیشتر در خاکباشد. به طورکلی، نمی

تجمع بیش از حد آهن و فسفر در خاک از جذب مس جلوگیری نموده و  نیتروژنه،مصرف باالی کود ، همچنین

. باشدجذب برای گیاه میقلیایی، مس بطور کلی غیرقابل هاشپ هایی بار محیطد .شودعالئم کمبود را سبب می

ها، مصرف بیش از حد کودهای فسفاتی و اوره موجب خاک هاش باالیرسد در منطقه مورد مطالعه، پبه نظر می

  کمبود این عنصر شده است.

توان از کود سولفات مس و یا اکسی کلریدمس به صورت اختالط با خاک برای رفع کمبود مس، می توصیه:

برای افزایش جذب مس توسط گیاهان به نحوی های آهکی، پاشی استفاده کرد. در خاکو یا محلول

استفاده  ،های آهکیخاک هاشموضعی پهای موثر اصالح را اصالح نمود. یکی از روش خاک هاشپ باید

ه بر تأمین توان عالومی این ترکیبات باشد. با استفاده ازمی گوگرد همراه با تیوباسیلوس و سولفات آمونیوم از

الزم به توضیح است که  .کاهش دادبه طور موضعی های قلیایی را خاکهاش پو گوگرد مورد نیاز،  نیتروژن

استفاده گوگرد عنصری همراه با باکتری تیوباسیلوس به عنوان یک توصیه عمومی برای همه مناطق قابل توصیه 

 گیرد. های تیوساسیلوس در شرایط مساعد خاکی و آب و هوایی انجام مینیست. زیرا، فعالیت باکتری

 

 
 های جوان در اثر کمبود مسوزه شدن پهنک برگرنگ پریدگی و نکر -3شکل

 



 1400بهار و تابستان  (،1) 3گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

40 

اسیدهای  رود که در ساختبه شمار میترین عناصر غذایی گیاهان نصر نیتروژن جزو پرمصرفعنیتروژن: 

کمبود نیتروژن در مراحل  ۴نقش بسزایی دارد. در شکل ،کلروفیل گیاهان مختلف و تشکیلسازی پروتئین ،آمینه

نشان داده شده است. کمبود این عنصر، از عوامل مهم محدودکننده عملکرد کلزا در بسیاری از ابتدایی رشد کلزا 

توجه کودهای نیتروژنه، کمبود این عنصر رغم مصرف قابلمناطق گزارش شده است. در منطقه مورد مطالعه، علی

ه، عدم رعایت اصول مصرف رسد در این منطقبعد از منیزیم و مس در اولویت سوم قرار گرفته است. به نظر می

   کودهای نیتروژنه )زمان و روش مصرف کود( موجب بروز کمبود این عنصر شده است.

آمونیم ، سولفات آمونیومتوان از منابع اوره، میو تأمین مورد نیاز آن  نیتروژنجهت رفع کمبود  توصیه:

مرحله پایه، خروج از روزت  3در حداقل استفاده کرد. کودهای نیتروژنه به شکل تقسیط  آلی کودهای ،هافسفات

های کاشت بذور و شروع بکار برده شود. کاربرد کودهای نیتروژنه به ویژه نیترات آمونیوم به روش نواری در ردیف

شود. بسته به وضعیت خاک، ها محسوب میاز کارآمدترین روش متری از ردیف کاشت بذور(سانتی ۵/2)با فاصله 

  گرم نیتروژن در هکتار قابل توصیه است.کیلو 2۴0تا  ۵0مصرف 

 
 کمبود نیتروژن در مراحل ابتدایی رشد کلزا )برگهای عمودی و رنگ پریده( -4شکل 

 

رغم اینکه به منگنز کمتری نیاز دارند، اما نسبت به کمبود این عنصر، گیاهان دانه روغنی علی منگنز:

درصد کاهش پیدا کند.  30تا  20تواند رد دانه کلزا میحساسیت بیشتری دارند. در شرایط کمبود منگنز، عملک

تواند عامل اصلی کمبود منگنز در خاک رسد در برخی مزارع، کمبود مطلق این عنصر در خاک میبه نظر می

هاش باال، ها و پباشد. همچنین، کمبود ماده آلی خاک، عدم مصرف کودهای حاوی این عنصر، آهکی بودن خاک

 عالئم کمبود منگنز نشان داده شده است.  ۵ز در منطقه شده است. در شکلموجب کمبود منگن
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منگنز و نیز  -روی-و یا از کودهای سه گانه آهن سولفات منگنز از کود: برای رفع کمبود منگنز، توصیه

پاشی دوبار محلول سولفات منگنز و کیلوگرم در هکتار 30مصرف خاکی  .استفاده نمودتوان میکالت منگنز 

سولفات منگنز با دوز سه در هزار، در دو مرحله خروج از روزت و قبل از گلدهی، قابل توصیه است. به دلیل 

  کمبود شدید، محلول پاشی در اوایل بهار نیز قابل توصیه است.

 
 عالئم کمبود منگنز در کلزا -5شکل 
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 توصیه ترویجی
منگنز،  <نیتروژن <مس <جذب ناکافی عناصر غذایی منیزیمدر منطقه مغان به لحاظ تغذیه گیاه، به ترتیب، 

 موجب عدم دستیابی کلزاکاران به حداکثر عملکرد شده است. 3به شرح جدول 

 های ترویجی الزمعناصر غذایی دچار کمبود، عوامل کمبود و توصیه -3جدول 

عنصر غذایی 

 دچار کمبود
 توصیه کمبود عامل

 منیزیم

عامل اصلی کمبود منیزیم در گیاه، کمبود 

منیزیم خاک در اراضی تحت کشت کلزا 

باشد. عوامل دیگری همچون، آهکی بودن می

های منطقه، ها، مقدار باالی پتاسیم خاکخاک

تواند به عنوان مصرف زیاد آب آبیاری نیز می

 عوامل ثانویه درنظر گرفت.

دار، دولومیت و سنگ آهک جلبکاز کود سولفات منیزیم، 

. از آبیاری مازاد محصوالت شودآهک منیزیم استفاده سنگ

استفاده  بیش از حداز کود پتاس  شده و کشاورزی پرهیز

 .نشود

 مس

کمبود مس گیاه ناشی از کمبود مطلق آن در 

رسد در منطقه باشد. به نظر میخاک نمی

ها، مصرف باالی خاک هاشمورد مطالعه، پ

بیش از حد کودهای فسفاتی و اوره موجب 

 کمبود این عنصر شده است.

بر مصرف کود سولفات مس و یا اکسی کلریدمس، عالوه

گوگرد همراه با تیوباسیلوس و  استفاده از با خاک هاشپ

 به طور موضعی کاهش پیدا کند. سولفات آمونیوم

 نیتروژن
کودهای نیتروژنه عدم رعایت اصول مصرف 

)زمان و روش مصرف کود( موجب بروز کمبود 

 این عنصر شده است.

کودهای نیتروژنه به شکل تقسیط در حداقل در سه 

دهی( و تقسیط پایه، مرحله خروج گیاه از روزت )ساقه

های گل( بکار برده شود. شروع گلدهی )تشکیل غنچه

در  کاربرد کودهای نیتروژنه به ویژه نیترات آمونیوم

ها محسوب های کاشت بذور از کارآمدترین روشریف

 شود.می

 منگنز

تواند کمبود مطلق این عنصر در خاک می

عامل اصلی کمبود منگنز در خاک باشد. 

 همچنین، کمبود ماده آلی خاک، عدم مصرف

ها بودن خاککودهای حاوی این عنصر، آهکی

هاش باال موجب کمبود منگنز در منطقه و پ

 است.شده 

 -روی-و یا از کودهای سه گانه آهن سولفات منگنز از کود

 30مصرف خاکی .شودمنگنز و نیز کالت منگنز استفاده 

پاشی نز و دوبار محلولسولفات منگ کیلوگرم در هکتار

سولفات منگنز با دوز سه در هزار در دو مرحله خروج از 

روزت و قبل از گلدهی قابل توصیه است. به دلیل کمبود 

 شدید، محلول پاشی در اوایل بهار نیز قابل توصیه است.

 
 

https://shayankar.ir/product/fertilizer/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2
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در منطقه مغان است. بدین  "0-10-10-023-970098"این پژوهش حاصل از اجرای پروژه شماره  :قدردانی

های این پروژه و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی وسیله از موسسه تحقیقات خاک و آب به جهت تأمین هزینه

 شود.و منابع طبیعی استان اردبیل به جهت تأمین امکانات اجرای پروژه تشکر و قدردانی می

 

 منابع
 . تهران، ایران.972تجزیه گیاه. مؤسسه تحقیقات خاک و آب. نشریه فنی شماره . روش های 137۵امامی، ع.

نووت  آمارنامه کشاورزی، جلد اول. 1397نام. یب طووات، معاو عووات و ارتبا نوواوری اطال کووز ف عووی(. مر صوووالت زرا )مح

 وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران. .و اقتصاد یزیربرنامه

ضووعیت گزارش. 1398های روغنی. دفتر دانه شووت و لووزا بردا عووی سووال در ک وزارت  1397-98و  1396 – 97 زرا

 های روغنی و نباتات صنعتی، تهران، ایران. جهاد کشاورزی، معاونت زراعت، اداره کل پنبه دانه

بوورای 1387ج.، پ. کشاورز، و کریمیان، ن. ع.  م. ملکوتی، کووود  نووه  صوورف بهی ضوورورت م . روش جامع تشخیص و

 . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران.کشاورزی پایدار

 . دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و1393نورقلیپور، ف.، ح.، رضایی، ک. میرضاشاهی و افضلی، م. 

 تغذیه گیاه کلزا. انتشارات سنا، تهران، ایران. 
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