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ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا
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پرستو پهلوانلو  ،1مجید رحیمیزاده  *2و محمدرضا توکلو

 .1کارشناس ارشد ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار ،ایران.
 .2استادیار ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله1394/07/20 :

تاریخ وصول مقاله1393/09/17 :

چكيده
بهمنظور بررسی کاراشی مصرف نیتروژن در کیت مخلو ذر

و سوشا ززماشیی بهصور

اسپلیت ﭘال

در االوب رور بلووکهوای

کامل تصادفی با سه تكرار در محدود شهر بجنورد (خراسان شمالی) در سا 1391 ،اجرا شد .سطو مختلف نیتروژن مصرفی بهعنوان
عامل اصلی در سه سطح (صفر (شاهد)  50درصد کمتر از توصیۀ کودی و میاد ،توصیۀ کودی) و نسیت اختال دو گیاه زراعی ذر
و سوشا بهعنوان عامل فرعی در ﭘنج سطح (کیت خالت سوشا کیت خوالت ذر
سوشا  66 +درصد ذر

 100درصد ذر

 50درصود ذر

 50 +درصود سووشا  33درصود

 25 +درصد سوشا) بودند .نتاشج نیان داد که مقدار نیتروژن مصرفی و کیوت مخلوو توأثیر

میناداری بر عملكرد کاراشی مصرف نیتروژن و نسیت برابری زمین داشت و با افزاشش مصرف نیتروژن اشن صفا
عملكرد و کاراشی مصرف نیتروژن در تیمار  50درصد ذر

ارتقا شافت .بییترشن

 50 +درصد سوشا در شراشط مصرف  100درصد توصیۀ کوودی نیتوروژن و

کمترشن کاراشی مصرف نیتروژن در ت کیتی سوشا میاهده شد .در شراشط مصرف  100درصد توصیۀ کودی کاراشی جذب نیتوروژن در
ت کیتی ذر

 136درصد بییتر از تیمار شاهد بود .هم نین کاراشی مصرف نیتروژن در مخلو  50:50ذر

و سوشا در شوراشط 100

درصد توصیۀ کودی نیتروژن  131عملكرد ااتصادی  16و نسیت برابری زمین  21درصد بییتر از تو کیوتی (شواهد) بوود .ازاشونرو
کیت مخلو ذر

و سوشا میتواند بهمقدار شاشان توجهی کاراشی مصرف نیتروژن را بهیود بخید و از اشون ررشو مصورف کودهوای

نیتروژنه را به حداال رساند.
كلیدواژهها :بهرهوری مناب جذب نیتروژن کیاورزی ﭘاشدار کود نسیت برابری زمین.

* نوشسنده مسئو،

Email: rahimi1347@gmail.com

پرستو پهلوانلو و همکاران

 .1مقدمه

االب مهمترشن مزشت کیت مخلو اال

افزاشش جمییت جهان و تخرشب مناب ریییی و بهدنیا ،زن
نیاز میر به افزاشش تولیدا

اوذاشی از میوكال

شوده اسوت ] .[3ذر

 -بقو

ذکور

سوومین محصوو ،الوهای جهوان و

اساسوی

سازگار به محدود وسییی از شراشط محیطی اسوت کوه بوا

دنیای امروز بهشمار میروند .اشن امر سیب اشجاد فیوار بور

توجه به مسیر فتوسونتزی چهارکربنوه عملكورد بییوتری را

مناب ریییی میشود و ﭘاشداری سیسوتمهوای کیواورزی را

نسیت به ساشر اوال

در شوراشط شكسوان تولیود مویکنود.

تهدشد میکند .بنابراشن نیاز به رراحی و اجرای سیستمهوای

ازاشنرو برای دسوتیابی بوه عملكردهوای زشواد در زراعوت

برخوردار از ﭘاشداری و عملكورد زشواد بوه تودرشج افوزاشش

مصرف چیمگیر کودهای شیمیاشی بهخصوص کوود

میشابد ] .[3با توجه به میكال

ذر

زشسوتمحیطوی ناشوی از

نیتروژنه حتی در ارایی حاصلخیز یروری است بهروری

رهیافت های میموو ،افوزاشش تولیود اموروزه گوراشش بوه

که بوهازای هور تون مواد خیو

نظا های ﭘاشدار در کیاورزی اهمیت ﭘیودا کورده اسوت .در

نیتروژن مورد نیاز است ] [9و لگوو هواشی هم وون سووشا

بهعنووان نمونوهای از نظوا هوای ﭘاشودار در

به دلیل برخورداری از سازوکار تثییوت نیتوروژن اتمسوفری

زراعی اسوتفاده

بخیی از نیتروژن

کیت مخلو

کیاورزی از زمان نیز در تولید محصو

تولیودی  24/3کیلووگر

بهخوبی اادرند در کیت مخلو با ذر

می شود ] .[2کیت مخلو با اشجاد تنوع در بو نظوا هوای

مورد نیاز اشن گیواه ﭘرتواو را توأمین کننود .سووشا در بوین

زراعی موجب وابستگی بییتر اشن بوو نظوا هوا بوه منواب

گیاهان روانی رتیۀ او ،تولید را به خود اختصاص میدهد

درونی و اابل تجدشد میشوود و ﭘاشوداری زنهوا را افوزاشش

و به جهت محتوای زشاد ﭘروتئین کنجاله جاشگاه وشژهای در

می دهد .چنین نظوامی شوراشط بهینوه ای را بورای مودشرشت

تولید فراوردههای دامی دارد.

زفا

چرخش عناصر اذاشی اسوتفاده از منواب و افوزاشش

زبیوووشی نیتووروژن از خوواک عاموول مهمووی در زلووودگی

عملكرد فراهم میزورد و در عینحا ،مخاررهﭘذشری نظوا
و واوع تلفا

زبهای سطحی و زشرزمینی به نیترا

به حداال میرسد .هم نوین افوزاشش تنووع

ش

زشستی به افزاشش کاراشی انرژی مصرفی در بوو نظوا هوای

است کوه بوهعنووان

میكل عمد زشست محیطوی در عصور حایور مطور

است ] .[14بنابراشن امروزه مدشرشت مناسوب مصورف کوود

زراعی منجر می شوود اموا مزشوت اصولی کیوت مخلوو

نیتروژنه در جهت کواهش تلفوا

بهرهوری بییتر مناب در دسترس (نور زب و موواد اوذاشی

مصرف از اهمیت وشژه ای برخوردار است .کاراشی مصورف

موجود در خواک) و افوزاشش بوازده در مقاشسوه بوا کیوت

 33–50درصد گزارش شده که

خالت است؛ بهخصوص زمانی که گیاهان زراعی اال
بقو

نیتروژن 1در زراعت اال

و

اشن مقودار در کیوورهای در حوا ،توسویه بوه  29درصود

در کنار شكدشگر رشد میکننود ] .[6 22هم نوین

کاهش میشابد ].[25

کیت مخلو امكان افزاشش کاراشی استفاده از منواب را در
زمان و مكان فراهم میکند ] [1اما برتری بیولوژش

کوود و افوزاشش کواراشی

بنا به تیرشف کاراشی مصرف نیتروژن عیوار

اسوت از

کیت

عملكرد محصو ،زراعی به ازای هور واحود نیتوروژن اابول

مخلو نسیت به کیت خوالت واتوی اسوت کوه راابوت

دسووترس در خوواک و ریو اشوون تیرشووف کوواراشی مصوورف

بینگونهای از راابت درونگونهای برای مناب در دسوترس

نیتروژن از حاصلیورب دو مؤلفوه شكوی کواراشی جوذب

کمتر باشد ].[29
استفاده از نیتروژن تثییت شد بقوو

توسوط اوال

1. Nitrogen use efficiency
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نیتروژن 1و دشگری کواراشی بهوره وری نیتوروژن 2بوه دسوت

 .2مواد و روشها

می زشد ] .[20استفاده از اراوا بوا کواراشی مصورف بوا در

ززماشش حایر در ری بهار و تابستان سا ،زراعی  1391در

استفاده از نیتروژن توصیۀ دای کودی با توجه به نیاز گیاه

مزرعۀ شخصی واا در  23کیلومتری شهرستان بجنورد بوا

و تهیۀ بستر مناسب بذر از جمله راههوای افوزاشش کواراشی

عرض جغرافیاشی  37درجه و  28دایقۀ شمالی و  57درجه

استفاده از نیتروژن است .اسوتفاده از نیتوروژن تثییوت شود

و  20دایقۀ رو ،شرای و با ارتفاع  1010متر از سطح درشا

بقو

توسط اال

اووال

– بقووو

انجا گرفوت .میخصوا

االب مهمترشن مزشت کیت مخلو

خواک زموین موورد کیوت نیوز

بووهشوومار موویرود .در بررسوویهووای

براسوواس تجزشووۀ شوویمیاشی خوواک در عم و صووفر تووا 30

و لوبیا اجوزای کیوت

بوود از :بافوت لوومی  8/1 :pHهوداشت

انجا گرفته در کیت مخلو ذر

سانتی متر عیار

مخلو در مصورف منواب محیطوی مكمول هوم بوودهانود

الكترشكی 1/7 :میلیزشمنس بر سانتیمتر کربن زلوی خواک:

بهروری که جذب عناصور اوذاشی بوهعنووان شكوی از منواب

 0/4درصد نیتروژن 0/03 :درصد فسفر 5/4 :میلیگر بور

محیطی در کیت مخلو بییتر از کیت خوالت بوود ].[27

کیلوگر و ﭘتاسیم 230 :میلیگر بر کیلوگر .
براساس زمار درازمد

هم نین بااال و گند در کیت مخلو در استفاده از نیتروژن

هواشناسی منطقۀ مورد مطالیوه

دارای میانگین بارندگی  266میلیمتر در سوا ،اسوت .اشون

مكمل هم هستند زشرا گنود نیتوروژن را از خواک بوهدسوت

فاکتورشوول دوعوواملی در االووب روور

میزورد درحالی که بااال بییتر نیتروژن مصرفی خود را از راه

ززموواشش بووهصووور

تثییت نیتروژن اتمسفری کسوب مویکنود و در نتیجوه سویب

بلوک هوای کامول تصوادفی بوا سوه تكورار انجوا گرفوت.

کاهش راابت برای نیتروژن ایرزلی میشود ].[17

تیمارهای مورد بررسی شامل سطو مختلوف نیتوروژن در
سه سطح صفر (شاهد)  50درصد کمتر از توصیۀ کودی و

در شراشط موجود و مواجهه با فیوارهای رو بوه تزاشود
ااتصادی و زشسوتمحیطوی بوو نظوا هوای زراعوی راشوج

میاد ،توصیۀ کودی و نسیت اختال دو گیاه زراعی ذر

بهمنظور توسیۀ ﭘاشدار بو نظا های زراعوی باشود تحقیقوا

و سووشا در ﭘونج سوطح شوامل دو سیسوتم کیوت خووالت

گسووتردهای در جهووت افووزاشش کوواراشی مصوورف نیتووروژن

(کیت خالت سووشا و کیوت خوالت ذر ) دو سیسوتم

ﭘوذشرد ].[19

 50 +درصود

بهخصوص در منوار نیموهخیو

صوور

کیت مخلو جواشگزشنی ( 50درصود ذر

سوشا و  33درصد سوشا  66 +درصد ذر ) و ش

هم نین افزاشش تنوع زشسوتی زراعوی شكوی از مهومتورشن

کیت مخلوو افزاشیوی ( 100درصود ذر

روش های افزاشش کاراشی مصرف نهاده ها از جمله نیتروژن
است ] .[21هدف ﭘژوهش حایور بررسوی توأثیر سوطو

سوشا) بودند .عملیا

مختلف نیتروژن مصرفی بور کواراشی مصورف نیتوروژن در

سانتیمتر همراه با لولر انجا گرفت.

کیت مخلو سوشا و ذر
برای تولید ذر

سیسوتم

 25 +درصود

خاکورزی شامل شخم بوهعمو 30

مقوودار نیتووروژن توصوویهشووده براسوواس نتیجووۀ تجزشووۀ

و شافتن نظا کیت جواشگزشن

شیمیاشی خاک  250کیلوگر در هكتار اوره  150کیلووگر

در استان با تأکید بر بهرهوری زشاد مناب و

در هكتار سوﭘرفسوفا

ﭘاشداری نظا تولید است.

سولفا

ترشپول و  120کیلووگر در هكتوار

ﭘتاسیم بود که کل کود فسفره و ﭘتاسوه و نیموی از

کود نیتروژنۀ توصیهشده ری نقیۀ رر در عملیوا
1. Nitrogen uptake efficiency
2. Nitrogen utilization efficiency

تهیوه

بستر به مصرف رسید .نیمی دشگر از کود نیتروژنه براساس
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تیمارهای کودی مورد نظور در مرحلوۀ هیوتبرگوی ذر
بهصور

سااه و هم نین دانهها برای هر تیمار زمواده شود و مقودار

سرک استفاده شد.

هر کر

نیتووروژن بافووتهووای گیوواهی بووا اسووتفاده از دسووتگاه

دارای شش ردشف به رو 5 ،متر با فاصلۀ بین

میكروکجلدا ،بهروش هضم تر انودازهگیوری شود .کواراشی

بورای

جذب کاراشی بهوره وری و کواراشی مصورف نیتوروژن نیوز

ردشف  60سانتیمتر بود .تراکم مناسب کاشوت ذر

براساس روابط زشر محاسیه شد ]:[20

ت کیتی هیت بوته در متر مرب با فاصلۀ روی ردشف 20

()2

سانتیمتر و برای سوشا  16بوته در مترمرب بوا فاصولۀ روی
ردشف  10سانتیمتر درنظر گرفته شد بهنحوی که هر بوتوۀ
ذر

میاد ،دو بوتۀ سوشا لحاظ شد .تیمار  66درصد ذر

 33 +درصد سوشا با دو ردشف ذر

و شو

تیمار  50درصد سوشا  50 +درصد ذر
در میان و تیمار  100ذر
کیت افزاشیی بود ذر

ردشوف سووشا
بهصور

ش خط

 25 +درصد سوشا که بهصور
سومت ﭘیوته بوا فاصولۀ

تجزشه وتحلیل شد و مقاشسۀ میوانگینهوا بوهروش  LSDدر

روی ردشف  20سانتیمتر و سوشا در ررف دشگور ﭘیوته بوا

سطح  5درصد انجوا گرفوت .بورای رسوم اشوكا ،نیوز از

فاصلۀ روی ردشوف  40سوانتیمتور کیوت شود .کاشوت و

نر افزار اکسل استفاده شد.

برداشووت ذر

در ش

دادههای ززماشش با اسوتفاده از نور افوزار زمواری SAS

راووم ‘سووینگل کووراس  ’704و سوووشا راووم

‘کتو (DPX.3589) ’،همزمان صور

گرفت بهروری کوه

کاشت در  18اردشیهیت و برداشت ﭘوس از خیو
دانه های ذر

 .3نتایج و بحث

شودن

 .1. 3کارای

و اوالف هوای سووشا در ﭘونجم مهور انجوا

گرفت .کنتر ،علفهای هرز بهصور
عملكرد و اجزای عملكرد ذر

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد که کاراشی جوذب نیتوروژن

دستی انجا گرفت.

تحت تأثیر نوع سیستم کاشت مقدار نیتروژن مصرفی و اثر

و سوشا و هم نین صوفا

دشگری نظیر محتوای نیتروژن بافت هوای ذر

جذب نيتروژن

متقابل هور دو در سوطح احتموا 1 ،درصود اورار گرفوت

و سووشا در

به نحوی کوه بییوترشن کواراشی جوذب نیتوروژن در کیوت

اشن ززماشش اندازهگیری شد .برای ارزشابی کیت مخلو از

خووالت ذر

در شووراشط مصوورف  100درصوود نیتووروژن

شاخت نسیت برابری زمین 1استفاده شد.

مصرفی بوهمقودار  1/49کیلووگر بور کیلووگر و کمتورشن

()1

LER = Yij/Yii + Yji/Yjj

کاراشی جوذب نیتوروژن در تیموار  100درصود ذر

در اشن رابطوه  Yjjو  Yiiعملكورد گونوههوای  jو  iدر

درصد سوشا بدون مصرف کوود بوا مقودار0/4کیلووگر بور

کیت خالت و  Yjiو  Yijعملكرد گونههای  i , jدر کیت

کیلوگر میاهده شد (شكل ( )1جدو.)1 ،

مخلو هستند.

اززنجا که کاراشی جذب نیتروژن تحوت توأثیر ﭘتانسویل

بید از جداسازی دانههای ذر
بقاشای اشن گیاهان و خی
سانتی گراد نمونه ای به صور

25 +

و سووشا و جمو زوری

گیاه در جوذب نیتوروژن و مورفولووژی و توسویۀ سیسوتم

شدن زنها در دموای  75درجوۀ

رشیهای گیاه ارار میگیرد ] [11و از ررف دشگور گونوهای

خردشود مخلوو بورگ و

کووه از ﭘتانسوویل زشوواد عملكوورد و سوورعت رشوود بییووتری
برخوردار است و زودتر به رسیدگی فیزشولوژشكی میرسد

)1. Land equivalent ratio (LER
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کاراشی جذب عناصر بییتری دارد ] [30ریییی اسوت کوه

لگو هاشی نظیر سووشا بوهدلیول توانواشی تثییوت بیولووژشكی

تواناشی بییتری در جذب نیتروژن از

نیتروژن توسط باکتریهوای رشزوبیوو وابسوتگی کموی بوه

در مخلوو افوزاشش

نیتروژن میدنی خاک دارند و بهجز در مراحل اولیوۀ رشود

در اشن ززماشش ذر

خاک نیان دهد و هرچه نسیت ذر

به ذخیر نیتروژن خاک وابسته نیستند.

شابد برداشت نیتروژن از خاک افزاشش شافته است .بهعالوه

جدول  .1تجزیۀ واریانس اثر سیستم كشت و نیتروژن بر صفات مورد ارزیابی

میانگین مربیا
درجۀ

مناب تغییرا

کاراشی

کاراشی جذب

کاراشی بهرهوری

نیتروژن

نیتروژن

تكرار

2

0/008ns

108/07 ns

8/70 ns

سیستم کیت

4

**0/158

**791/15

**226/42

**50/88

نیتروژن

2

**1/180

157/05 ns

**2061/55

* 0/75

8

**0/171

28

ززادی

نیتووووروژن × سیسووووتم
کیت
خطای ززماشش
یرشب تغییرا

)(%

مصرف
نیتروژن

**64/97

**191/96

عملكرد

نسیت برابری

دانه

زمین

0/36 ns

0/12 ns
*0/62
0/07 ns

*0/57

0/03 ns

0/02

43/81

10/81

0/22

0/04

18/2

17/8

11/5

5/9

14/8

** :سطح میناداری  1درصد * :سطح میناداری  5درصد  :nsمینادار نیست.

بدون مصرف کود

کمتر از  %50توصیه کودی

توصیه کودی 100%

1.6

a
b
bc

1.2

c
cd

d

e

de
e e

e

1
d
de

0.8

e
0.6

f

0.4
0.2
0

50%ذرت %50 +سویا 100%ذرت %25 +سویا 66%ذرت %33 +سویا

تک کشتی ذرت

تک کشتی سویا

شکل  .1اثر متقابل نوع كشت و مقدار مصرف كود نیتروژن بر كارایی جذب نیتروژن
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شووراشط کیووت مخلووو

اززنجا که کاراشی جذب نیتروژن تحوت توأثیر ﭘتانسویل
گیاه در جوذب نیتوروژن و مورفولووژی و توسویۀ سیسوتم

ذر

توانوواشی بووا شی در جووذب

نیتروژن خاک از خود نیان میدهد.
در شراشط کیت مخلو لگو ها و اال

رشیهای گیاه ارار میگیرد ] [11و از ررف دشگور گونوهای

گیواه لگوو

کووه از ﭘتانسوویل زشوواد عملكوورد و سوورعت رشوود بییووتری

وابستگی بییتری به تثییت بیولوژشكی نیتروژن ﭘیدا میکنود

برخوردار است و زودتر به رسیدگی فیزشولوژشكی میرسد

تا به نیتروژن کودی و اشن ﭘدشده به افزاشش کاراشی مصورف

کاراشی جذب عناصر بییتری دارد ] [30ریییی اسوت کوه

و بازشافت کوود منجور مویشوود ] .[10در کیوت مخلوو

در اشن ززماشش ذر

تواناشی بییتری در جذب نیتروژن از

خاک نیان دهد و هرچه نسیت ذر

لگو -اال

در مخلوو افوزاشش

نیتروژن ایرزلی خواک بییوتر اسوت نواگزشر منیو اصولی

شابد برداشت نیتروژن از خاک افزاشش شافته است .بهعالوه

نیتروژن برای بقو

لگو هاشی نظیر سووشا بوهدلیول توانواشی تثییوت بیولووژشكی
نیتروژن میدنی خاک دارند و بهجز در مراحل اولیوۀ رشود

کاراشی بهرهوری نیتروژن مینوادار بوود و بییوترشن کواراشی

به ذخیر نیتروژن خاک وابسته نیستند.
از نظا های کیت مخلو ذر

بهرهوری نیتروژن ( 54/8کیلوگر بور کیلووگر ) در کیوت

بیش

مخلو ذر

و سوشاست بهرووری کوه

مصرف  100درصد توصیۀ کودی نیتروژن در ذر

تثییت بیولوژشكی زن است ].[13

 .2. 3کارای بهرهوری نيتروژن
نوع سیستم کیت و اثر متقابل نیتروژن و سیستم کیت بور

نیتروژن توسط باکتریهوای رشزوبیوو وابسوتگی کموی بوه

واکنش به مصرف نیتروژن در کیت خالت ذر

اززنجا کوه اودر

راابوت اوال

در جوذب

و سوشا به نسیت  66و  33درصد در شوراشط

مصرف نیتروژن  50درصد توصیۀ کودی بهدسوت زمود کوه

خالت

بیانگر برتری زشكار سیستمهای کیت مخلوو بور کیوت

توانست کاراشی جذب نیتروژن را نسیت بوه تیموار شواهد

خالت است (شكل ( )2جدو.)1 ،

 136درصد افوزاشش دهود (شوكل  .)1بوا وجوود اشون در

کاراشی بهرهوری نیتروژن تواناشی گیاه (سیستم کیوت) را

نظا های کیت مخلو مورد ززماشش نیز با افزاشش مصرف

در اسووتفاده از نیتووروژن جووذبشووده بوورای تولیود محصووو،

نیتروژن کاراشی جذب نیتروژن بهیود شافت.

ااتصادی نیان میدهد ] [15و دو عامل اساسوی در افوزاشش

افوزاشش مصورف نیتووروژن در شوراشط کیوت مخلووو

بهرهوری نیتروژن عیار

نسیت به ت کیوتی بییوتر مویتوانود بور کواراشی جوذب

است از جوذب نیتوروژن کوافی از

خاک تا ایل از گلدهی گیاه و هم نوین جوذب نیتوروژن در

نیتروژن مؤثر باشد ] .[12نوع سیستم کیت بر مقدار جذب

ری مراحل انتهاشی رشد ] .[21بهنظر میرسد وجود ذر

در

نیتروژن از خاک توأثیر داشوت؛ اگرچوه محتووای نیتوروژن

کیووت مخلووو عاموول مووؤثر در افووزاشش کوواراشی بهوورهوری

بافت های روشیی در نظا های کیت مخلو و ت کیوتی

نیتروژن مخلو باشد .بهنظر میرسد شكی از د شل بروز اشن

میناداری نداشتند محتوای نیتروژن دانۀ زنها در بین

گیواه چهارکربنوه سوهم

تفاو

نظا های مختلف کیت متفاو

نتیجه زن است که ذر بهعنوان شو

بود ].[26

کمتری از نیتوروژن جوذبشوده را صورف بازسوازی زنوزشم

در تحقیو حایوور کوواراشی جووذب نیتووروژن سوووشا در

رابیسكو میکنود بنوابراشن کواراشی نیتوروژن جوذبشوده در

شراشط ت کیتی بییتر از شراشط کیت مخلو بود (شكل

اسیمیالسیون مواد فتوسنتزی در زن بییوتر اسوت .از اشونرو

 .)1اشن نتیجه ناشی از زن است که در شوراشط تو کیوتی

مخلو ذر

و سوشا با نسیت  66و  33درصد چنین امكانی

سوشا تنها مصرفکنند نیتروژن خاک است درحالی کوه در

را برای استفاده مؤثرتر از نیتروژن فراهم زورده است.
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شکل  .2اثر متقابل نوع كشت و مقدار مصرف كود نیتروژن بر كارایی بهرهوری نیتروژن

 .3. 3کارای

میناداری با مخلو ذر

مصرف نيتروژن

و سوشا بهنسیت  66و  33درصود

نتاشج ززماشش حاکی از زن است که نووع سیسوتم کیوت و

در شراشط مصرف تما نیتروژن توصیهشده نداشت (شوكل

مقدار کود نیتروژن مصرفی و اثر متقابل زنها تأثیر میناداری

 .)3کمترشن مقدار کاراشی مصورف نیتوروژن نیوز در کیوت

بر کاراشی مصورف نیتوروژن داشوت (جودو .)1 ،بییوترشن

خالت سوشا در شراشط عد مصرف کوود نیتروژنوه (17/4

کاراشی مصرف نیتروژن در کیت مخلو  50درصود ذر

کیلوگر بر کیلوگر ) بهدست زمد (شكل .)3

 50 +درصد سوشا با مصورف  100درصود توصویۀ کوودی
( 51/6کیلوگر بر کیلوگر ) میاهده شد اگرچوه اخوتالف

شکل  .3اثر متقابل نوع كشت و مقدار مصرف كود نیتروژن بر كارایی مصرف نیتروژن
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در ردشفهای هممرز ذر

نتاشج گوشای زن است که در کیت خالت واکونش بوه
مصرف نیتروژن کودی کمتور بوود درحوالیکوه در کیوت
مخلو ذر

مخلو

و سووشا در شوراشط کیوت
و کواهش 27

افزاشش  26درصدی عملكورد ذر

و سوشا بهنسیت  1:1و  2:1کواراشی مصورف

درصدی عملكرد سوشا میاهده شود ] .[28اشون امور نیوان

نیتروژن بیش از دوبرابور ( 131درصود) افوزاشش شافوت .از

میدهد که در کیت مخلو ذر

بهور

زنجاکه کاراشی مصرف نیتروژن از حاصل یورب دو مؤلفوۀ

بییتری میبرد .بهرور میابه بوا افوزاشش مصورف نیتوروژن

کاراشی جذب نیتروژن و کاراشی بهره وری نیتروژن تیوكیل

عملكرد دانۀ ذر

و سوشا افزاشش

میشود میتوان با نگاهی به نتاشج بهدستزموده و یورشب

شافت ].[8

و سوشا گیاه ذر

در زراعت مخلو ذر

همیستگی کواراشی مصورف نیتوروژن بوا کواراشی بهورهوری
نیتروژن در سطح احتما 1 ،درصد ( )r = 0/79به اشن نتیجه

 .4. 3عملكرد دانه

رسید که کاراشی زشاد مصرف نیتروژن در تیمار مزبور ناشی

در ززماشش حایور عملكورد دانوۀ محصوو ،تحوت توأثیر

از برتری کاراشی بهرهوری نیتروژن در اشون سیسوتم کیوت

مینادار سیستم کیت در سطح احتموا 1 ،درصود و مقودار

است (شكلهای  1و .)2

نیتروژن مصرفی و اثر متقابل سیستم کیوت و نیتوروژن در

شكی از مهمتورشن د شول افوزاشش عملكورد

سطح احتما 5 ،درصد اورار گرفوت .بییوترشن و کمتورشن

مخلو نسیت به ت کیتی افزاشش کاراشی مصرف عناصر

عملكرد ااتصادی بهترتیب در تیمار  50درصود ذر

50 +

اذاشی در نظا هوای کیوت مخلوو اسوت ] [26و االوب

درصد سوشا در شراشط مصرف  100درصد توصویۀ کوودی

سویب تسوهیل در جوذب

نیتروژن ( 0/59کیلوگر در مترمرب ) و تیمار کیت خالت

عناصر و افزاشش کواراشی زنهوا هم وون نیتوروژن و فسوفر

سوشا در شراشط عد مصورف نیتوروژن ( 0/21کیلووگر در

میشود ].[30

مترمرب ) میاهده شد (شكل .)4

بدون ش

کیت لگو ها هموراه بوا اوال

شکل  .4اثر متقابل نوع كشت و مقدار مصرف كود نیتروژن بر عملکرد اقتصادی مخلوط ذرت و سویا
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در کیووت مخلووو ذر

دو گیاه ذر

و سوووشا بووا نسوویت 50:50

و لوبیا در مخلو

با افزاشش توراکم لوبیوا در

افزاشش  16درصدی عملكرد دانه نسیت به تیموار مصورف

سیستم کیت نسیت به مقدار ﭘیشبینیشده افزاشش شافت و

نیتروژن در حد توصیۀ کودی میاهده شد ولی اختالف دو

در نسیت  50:50اشن دو گیاه به حداکثر رسید و ﭘوس از زن

تیمار مینادار نیود (شكل  .)4اگرچه عملكورد دانوۀ اشون دو

کاهش ﭘیدا کرد ].[5

تیمار اختالف میناداری ندارد بدون شو
مصرف نیتروژن در کیت مخلو ذر

برتوری کواراشی

در تحقی حایر بوا افوزاشش مصورف نیتوروژن کواراشی

و سووشا بوهنسویت

ااتصادی مخلو افزاشش شافت (شوكل  .)4ماننود نتواشج اشون

 50:50دلیل انتخاب اشن تیمار بهعنوان تیمار برتر است.
نتاشج تحقیقا

ززماشش ساشر محققان نیز میاهده کردند که با افزاشش مصرف
نیتروژن برتری کیت مخلو نسیت به ت کیوتی هور شو

فراوانوی بوهروور میوابه مؤشود برتوری

عملكرد ااتصادی کیت مخلو نسیت به ت کیتی اسوت

افزاشش شافت و در نتیجه نسیت برابوری زموین ) (LERبهیوود

برتری عملكرد مخلو نسیت به کیوت

شافت ] .[16 24هم نین مصرف نیتروژن در مخلو لگو -

خالت ناشی از افزاشش کاراشی مصورف نیتوروژن کواراشی

راابت تأثیر میگذارد و االب توان راوابتی

] [30و بدون ش

مصرف نور کاراشی مصرف زب و کاهش تلفوا

اال

رروبوت

بر دشنامی

اال بهکاررفته در مخلو افزاشش میشابد ].[18

است .نتاشج بهدستزموده از کواراشی مصورف نیتوروژن نیوز

 .5. 3نسبت برابری زمين

گوشای همین مویوع است (شكل  .)3موف نیوودن کیوت

با توجه به نتاشج جدو ،تجزشوۀ وارشوانس نووع کیوت در

 25 +درصود سووشا نیوز ممكون

سطح  1درصد توأثیر مینواداری بور نسویت برابوری زموین

است ناشی از افزاشش تراکم بیش از ظرفیوت محیطوی و در

داشت بهروری که بییترشن نسیت برابری زموین در تیموار

راابوت بوینگونوهای در اشون سیسوتم

 50 +درصد سوشا با مقدار  1/21و کمترشن

مخلو  100درصد ذر
نتیجه افزاشش شد

 50درصد ذر

زن مربو به تیمار  100درصد ذر

کیت مخلو افزاشیی باشد.

 25 +درصد سووشا بوا

مقدار  1/02بود (شكل ( )5جدو.)1 ،

بهرور میابه در ززماشش دشگری عملكرد دانۀ مجموع

شکل  .5اثر نوع سیستم كشت بر نسبت برابری زمین
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نسیت برابری زمین در کلیۀ تیمارهوای کیوت مخلوو
بزرگ تر از ش

مقدار شواخت نسویت برابوری زموین در شوراشط حوداکثر

بود و اشن مویوع حاکی از مزشوت کیوت

مصرف نیتروژن (مصرف  100درصد نیاز کودی) بوهدسوت

مخلو به کیت خالت دو گونه است .وجود  LERمیاد،

افوزاشش عملكورد

 1/21در مخلو  50:50ذر

زمد (شكل  .)6بهنظر میرسد بهمووازا

و سوشا گوشای زن اسوت کوه

مخلو در سطو با ی نیتروژن مصرفی مقودار  LERنیوز

در سیستم ت کیتی  21درصد زمین بییتر بورای رسویدن

افزاشش شافته است (شكل  .)4دشگر مطالیوا

نیوز بوهروور

به عملكرد به دستزمده در مخلو نیاز است .برتوری اشون

میابه به اشن نتیجه رسیدند که با زشاد شدن مقادشر نیتوروژن

سیستم مخلو نسیت به ت کیتی را میتووان بوه کواهش

مصرفی مقدار LERافزاشش می شابد ] .[7 24در تحقیقا

راابت درون گونه ای و تفاو

درخصوص کیت مخلو سورگو و گونوهای از بقوو

در شیكۀ رشیه اشون گیاهوان

علوفهای و کیت مخلو ماش

در استفاد مطلوب از شراشط محیطی نسیت داد.
مقدار مصرف کوود نیتوروژن نیوز بور اشون صوفت اثور

و ترشتیكالوه نیوز گوزارش

شد که ترکیب مساوی از هور دو گونوه مخلوو

میناداری در سوطح احتموا 5 ،درصود داشوت و بییوترشن

بییوترشن

نسیت برابری زمین را حاصل کرد ].[4 23

1.2
a

1
b
c

0.6
0.4

نسبت برابری زمین

0.8

0.2
0

توصیه کودی 100%

کمتر از  %50توصیه کودی

بدون مصرف کود

شکل  .6اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر نسبت برابری زمین

 .4نتيجهگيری

ذر

به رور کلی نتاشج تحقی حایر نیان داد کواراشی مصورف

شراشط مصرف  100درصد توصیۀ کودی بود اموا بوهدلیول

نیتووروژن عملكوورد ااتصووادی و نسوویت برابووری زمووین در

اشنكه در کیت مخلو کاراشی مصورف نیتوروژن و نسویت

تیمارهای مختلف کیت مخلو بییوتر از کیوت خوالت

برابری زمین بییتر است اشون سیسوتم کیوت را مویتووان

بود .در ززماشش حایر عملكرد ااتصوادی کیوت مخلوو

توصیه کرد.

و سوشا به نسیت  50:50برابر کیت خوالت ذر
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