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 چكيده

 یهوا  پال  در االوب رور  بلووک    یتصور  اسپل به شییززما شا در کیت مخلو  ذر  و سو یتروژنکاراشی مصرف ن یمنظور بررس به

عنوان  به یمصرف یتروژنسطو  مختلف ن .اجرا شد 1391( در سا، یشهر بجنورد )خراسان شمال  در محدود  با سه تكرار یکامل تصادف

ذر   یزراع یاه( و نسیت اختال  دو گیو میاد، توصیۀ کود یکمتر از توصیۀ کود درصد 50  در سه سطح )صفر )شاهد( یعامل اصل

 درصود  33 شا صود سوو  در 50ذر  +  درصود  50کیت خوالت ذر     شا در پنج سطح )کیت خالت سو یعنوان عامل فرع به شاو سو

 یرثأو کیوت مخلوو  تو    یمصرف یتروژنمقدار ن کهنیان داد  شج( بودند. نتاشادرصد سو 25+  ذر  درصد 100ذر    درصد 66+  شاسو

 ییترشن. بشافتصفا  ارتقا  شنا یتروژنمصرف ن ششداشت و با افزا ینزم یو نسیت برابر یتروژنبر عملكرد  کاراشی مصرف ن یمینادار

و  یتوروژن ن یدرصد توصیۀ کوود  100مصرف  شطدر شرا شادرصد سو 50 درصد ذر  + 50یمار در ت یتروژنکاراشی مصرف نعملكرد و 

در  یتوروژن کاراشی جذب ن یدرصد توصیۀ کود 100مصرف  شطمیاهده شد. در شرا شاسو یکیت در ت  یتروژنکاراشی مصرف ن شنکمتر

 100 شطدر شورا  شاذر  و سو 50:50در مخلو   یتروژنکاراشی مصرف ن ینهم نشاهد بود.  یماراز ت ییتردرصد ب 136ذر   یکیت ت 

 رو  ازاشون )شواهد( بوود.    یکیوت  از تو   ییتردرصد ب 21 ینزم یو نسیت برابر 16 ی  عملكرد ااتصاد131 یتروژنن یدرصد توصیۀ کود

 یمصورف کودهوا   شو  رر شون ود بخید و از ارا بهی یتروژنکاراشی مصرف ن یتوجه شاشانمقدار  به تواند یم شاکیت مخلو  ذر  و سو

 را به حداال رساند. یتروژنهن

 ین.زم یکود  نسیت برابر شدار پا یکیاورز یتروژن مناب   جذب ن یور بهره ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

  دنیا، زن و به یییمناب  ری شبتخر جهان و یتجمی ششافزا

 یاساسو از میوكال    شیاوذا  یدا تول ششمیر  به افزا یازن

فیوار بور    شجادا سیبامر  شن. اروند یشمار م امروز به یایدن

را  یکیواورز  هوای  یسوتم س شداریو پا شود می یییمناب  ری

 هوای  یستمسی و اجرا یبه رراح یازن شن. بنابراکند یم شدتهد

 ششافوزا  شجتودر  بوه  زشواد و عملكورد   شداریبرخوردار از پا

ی ناشوی از  محیطو  . با توجه به میكال  زشسوت ]3[شابد  یم

های میموو، افوزاشش تولیود  اموروزه گوراشش بوه        یافتره

ی پاشدار در کیاورزی اهمیت پیودا کورده اسوت. در    ها نظا 

ی پاشودار در  هوا  نظوا  ی از ا نمونوه عنووان   کیت مخلو   به

کیاورزی از زمان نیز در تولید محصو   زراعی اسوتفاده  

ی هوا   نظوا  . کیت مخلو  با اشجاد تنوع در بو ]2[شود  یم

بوه منواب     هوا  نظوا   زراعی  موجب وابستگی بییتر اشن بوو  

شوود و پاشوداری زنهوا را افوزاشش      درونی و اابل تجدشد می

ای را بورای مودشرشت    ینوه بهدهد. چنین نظوامی شوراشط    یم

زفا   چرخش عناصر اذاشی  اسوتفاده از منواب  و افوزاشش    

ظوا   شری نپذ مخاررهحا،   زورد و در عین یمعملكرد فراهم 

رسد. هم نوین افوزاشش تنووع     یمو واوع تلفا  به حداال 

ی هوا  نظوا   زشستی به افزاشش کاراشی انرژی مصرفی در بوو  

شوود  اموا مزشوت اصولی کیوت مخلوو         یمزراعی منجر 

ی بییتر مناب  در دسترس )نور  زب و موواد اوذاشی   ور بهره

موجود در خواک( و افوزاشش بوازده در مقاشسوه بوا کیوت       

زمانی که گیاهان زراعی اال  و  خصوص هبخالت است؛ 

. هم نوین  ]6   22[کننود   یمبقو   در کنار شكدشگر رشد 

کیت مخلو  امكان افزاشش کاراشی استفاده از منواب  را در  

  اما برتری بیولوژش  کیت ]1[ کند میزمان و مكان فراهم 

مخلو  نسیت به کیت خوالت واتوی اسوت کوه راابوت      

ی برای مناب  در دسوترس   ا گونه روندای از راابت  گونه بین

 . ]29[کمتر باشد 

  بقوو   توسوط اوال      شد نیتروژن تثییت استفاده از

 بقو   ذکور  - ترشن مزشت کیت مخلو  اال  مهم االب

ای جهوان و   الوه  ین محصوو، ذر  سووم . ]3[ اسوت شوده  

بوا  اسوت کوه    یطیمح شراشط از یییوس د سازگار به محدو

را  ییوتری عملكورد ب چهارکربنوه   توجه به مسیر فتوسونتزی 

کنود.   یمو  یود تول شكسوان  شطاوال  در شورا   ساشر نسیت به

رو  برای دسوتیابی بوه عملكردهوای زشواد در زراعوت       ازاشن

کوود   خصوص بهذر   مصرف چیمگیر کودهای شیمیاشی 

  یرور بهنیتروژنه حتی در ارایی حاصلخیز یروری است  

کیلووگر    3/24ازای هور تون مواد  خیو  تولیودی       که بوه 

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

اتمسوفری   یتوروژن ن یوت برخورداری از سازوکار تثیدلیل  به

خوبی اادرند در کیت مخلو  با ذر  بخیی از نیتروژن  به

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

دهد  یمص گیاهان روانی رتیۀ او، تولید را به خود اختصا

ای در  شژهوجهت محتوای زشاد پروتئین کنجاله  جاشگاه  و به

 ی دامی دارد.ها وردهافرتولید 

زبیوووشی نیتووروژن از خوواک عاموول مهمووی در زلووودگی 

عنووان   ی سطحی و زشرزمینی به نیترا  است کوه بوه  ها زب

محیطوی در عصور حایور مطور       ش  میكل عمد  زشست

ت مناسوب مصورف کوود    . بنابراشن امروزه مدشرش]14[است 

نیتروژنه در جهت کواهش تلفوا  کوود و افوزاشش کواراشی      

ای برخوردار است. کاراشی مصورف   شژهومصرف از اهمیت 

درصد گزارش شده که  33–50در زراعت اال   1نیتروژن

درصود   29اشن مقودار در کیوورهای در حوا، توسویه بوه      

 .]25[شابد  یمکاهش 

عیوار  اسوت از    بنا به تیرشف  کاراشی مصرف نیتروژن

ازای هور واحود نیتوروژن اابول      عملكرد محصو، زراعی به

دسووترس در خوواک و ریوو  اشوون تیرشووف کوواراشی مصوورف 

  شكوی کواراشی جوذب    دو مؤلفوه  یورب  حاصلنیتروژن از 

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

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

ه از نیتروژن  توصیۀ دای  کودی با توجه به نیاز گیاه  استفاد

ی افوزاشش کواراشی   هوا  راهو تهیۀ بستر مناسب بذر از جمله 

  شود  نیتوروژن تثییوت   اسوتفاده از استفاده از نیتروژن است. 

ترشن مزشت کیت مخلو   مهم االب  بقو   توسط اال 

هووای  یبررسوورود. در  شوومار مووی  بقووو   بووه  –اووال  

ته در کیت مخلو  ذر  و لوبیا  اجوزای کیوت   گرف انجا 

  انود  بووده مخلو  در مصورف منواب  محیطوی مكمول هوم      

عنووان شكوی از منواب      که جذب عناصور اوذاشی  بوه    ی رور به

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

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

 دسوت  بوه گنود  نیتوروژن را از خواک     مكمل هم هستند  زشرا

که بااال بییتر نیتروژن مصرفی خود را از راه   یدرحالزورد   یم

کنود و در نتیجوه  سویب     یمو تثییت نیتروژن اتمسفری کسوب  

  .]17[شود  یمکاهش راابت برای نیتروژن ایرزلی 

در شراشط موجود و مواجهه با فیوارهای رو بوه تزاشود    

ی زراعوی راشوج    هوا  نظوا   محیطوی بوو    ااتصادی و زشسوت 

ی زراعوی باشود تحقیقوا     ها نظا  منظور توسیۀ پاشدار بو  به

ی در جهووت افووزاشش کوواراشی مصوورف نیتووروژن ا گسووترده

. ]19[خیو  صوور  پوذشرد     در منوار  نیموه   خصوص به

تورشن   هم نین افزاشش تنوع زشسوتی زراعوی شكوی از مهوم    

تروژن از جمله نی ها نهادهی افزاشش کاراشی مصرف ها روش

. هدف پژوهش حایور  بررسوی توأثیر سوطو      ]21[است 

مختلف نیتروژن مصرفی بور کواراشی مصورف نیتوروژن در     

کیت مخلو  سوشا و ذر  و شافتن نظا  کیت جواشگزشن  

ی زشاد مناب  و ور بهرهبرای تولید ذر  در استان با تأکید بر 

 پاشداری نظا  تولید است.

                                                           
1. Nitrogen uptake efficiency 

2. Nitrogen utilization efficiency 

 ها روش. مواد و 2

در  1391ی بهار و تابستان سا، زراعی ززماشش حایر در ر

کیلومتری شهرستان بجنورد بوا   23مزرعۀ شخصی واا  در 

درجه  57 وۀ شمالی دایق 28و درجه  37عرض جغرافیاشی 

 از سطح درشامتر  1010و با ارتفاع ای رو، شر ۀدایق 20و 

انجا  گرفوت. میخصوا  خواک زموین موورد کیوت نیوز        

 30موو  صووفر تووا براسوواس تجزشووۀ شوویمیاشی خوواک در ع 

  هوداشت  pH: 1/8متر عیار  بوود از: بافوت لوومی      یسانت

متر  کربن زلوی خواک:    زشمنس بر سانتی میلی 7/1 :الكترشكی

گر  بور   میلی 4/5درصد  فسفر:  03/0درصد  نیتروژن:  4/0

 گر  بر کیلوگر . میلی 230کیلوگر  و پتاسیم: 

یوه  مورد مطال ۀمنطق  براساس زمار درازمد  هواشناسی

اشون   اسوت. در سوا،   متر یلیم 266 دارای میانگین بارندگی

در االووب روور   فاکتورشوول دوعوواملیصووور   ززموواشش بووه

 کامول تصوادفی بوا سوه تكورار انجوا  گرفوت.        یهوا  بلوک

تیمارهای مورد بررسی شامل سطو  مختلوف نیتوروژن در   

و  کمتر از توصیۀ کودیدرصد  50)شاهد(   سه سطح صفر

  نسیت اختال  دو گیاه زراعی ذر  میاد، توصیۀ کودی و

شوامل دو سیسوتم کیوت خووالت    سوطح   پونج و سووشا در  

(  دو سیسوتم  ذر  کیوت خوالت   و سووشا )کیت خالت 

درصود   50 + ذر درصود   50کیت مخلو  جواشگزشنی ) 

( و ش  سیسوتم  ذر درصد  66 + سوشادرصد  33 و سوشا

 درصود  25 + ذر درصود   100)کیت مخلوو  افزاشیوی   

 30عمو    شامل شخم بوه  یورز عملیا  خاک بودند.سوشا( 

 .همراه با لولر انجا  گرفت متر یسانت

شووده براسوواس نتیجووۀ تجزشووۀ  مقوودار نیتووروژن توصوویه

کیلووگر    150کیلوگر  در هكتار اوره   250شیمیاشی خاک 

کیلووگر  در هكتوار    120در هكتار سوپرفسوفا  ترشپول و   

و نیموی از  سولفا  پتاسیم بود که کل کود فسفره و پتاسوه  

شده ری  نقیۀ رر  در عملیوا  تهیوه    کود نیتروژنۀ توصیه

بستر به مصرف رسید. نیمی دشگر از کود نیتروژنه  براساس 
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ی ذر  برگو  هیوت تیمارهای کودی مورد نظور در مرحلوۀ   

 صور  سرک استفاده شد. به

متر با فاصلۀ بین  5 رو، ردشف به ششهر کر  دارای 

بورای   کم مناسب کاشوت ذر  ترامتر بود.  یسانت 60 ردشف

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

بوا فاصولۀ روی   بوته در مترمرب   16و برای سوشا متر  یسانت

 ۀبوتو  نحوی که هر ه شد  بهدرنظر گرفتمتر  یسانت 10ردشف 

درصد ذر   66 تیمار. سوشا لحاظ شد ۀذر  میاد، دو بوت

ذر  و شو  ردشوف سووشا     درصد سوشا با دو ردشف  33 +

خط  صور  ش  درصد ذر  به 50 درصد سوشا + 50تیمار 

صور   درصد سوشا که به 25ذر  +  100در میان و تیمار 

بود  ذر  در ش  سومت پیوته بوا فاصولۀ     کیت افزاشیی 

متر و سوشا در ررف دشگور پیوته بوا     یسانت 20روی ردشف 

متور کیوت شود. کاشوت و      یسوانت  40فاصلۀ روی ردشوف  

و سوووشا راووم ’ 704سووینگل کووراس ‘داشووت ذر  راووم بر

کوه   ی رور بههمزمان صور  گرفت   (DPX.3589)’ کتو،‘

اردشیهیت و برداشت پوس از خیو  شودن     18کاشت در 

ی سووشا در پونجم مهور انجوا      هوا  اوالف ی ذر  و ها دانه

صور  دستی انجا  گرفت.  ی هرز بهها علفگرفت. کنتر، 

سوشا و هم نین صوفا   عملكرد و اجزای عملكرد ذر  و 

ی ذر  و سووشا در  هوا  بافتدشگری نظیر محتوای نیتروژن 

برای ارزشابی کیت مخلو  از یری شد. گ اندازهاشن ززماشش 

 .شداستفاده  1نسیت برابری زمین شاخت

(1) LER = Yij/Yii + Yji/Yjj 

در  iو  j ی هوا  گونوه عملكورد   Yiiو  Yjjدر اشن رابطوه   

در کیت  i , jهای  ملكرد گونهع Yijو  Yjiکیت خالت و 

 مخلو  هستند.

ی زور جمو  ی ذر  و سووشا و  ها دانهبید از جداسازی 

درجوۀ   75بقاشای اشن گیاهان و خی  شدن زنها در دموای  

  مخلوو  بورگ و   خردشود صور   ای به گراد  نمونه یسانت

                                                           
1. Land equivalent ratio (LER) 

برای هر تیمار زمواده شود و مقودار     ها دانهسااه و هم نین 

اهی بووا اسووتفاده از دسووتگاه   ی گیووهووا بافووتنیتووروژن 

یوری شود. کواراشی    گ انودازه روش هضم  تر  میكروکجلدا، به

ی و کواراشی مصورف نیتوروژن نیوز     ور بهوره جذب  کاراشی 

 :]20[براساس روابط زشر محاسیه شد 

(2) 

 
 SASزمواری   افوزار  نور  ی ززماشش با اسوتفاده از  ها داده

در  LSDروش  هوا بوه   یوانگین موتحلیل شد و مقاشسۀ  شهتجز

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

 اکسل استفاده شد. افزار نر 

 

 . نتایج و بحث3

 . کارای  جذب نيتروژن1. 3

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد که کاراشی جوذب نیتوروژن   

تحت تأثیر نوع سیستم کاشت  مقدار نیتروژن مصرفی و اثر 

رار گرفوت   درصود او   1متقابل هور دو در سوطح احتموا،    

نحوی کوه بییوترشن کواراشی جوذب نیتوروژن در کیوت        به

درصوود نیتووروژن  100خووالت ذر  در شووراشط مصوورف  

کمتورشن   وکیلووگر  بور کیلووگر      49/1 مقودار  بوه مصرفی 

 25درصود ذر  +   100یموار  تکاراشی جوذب نیتوروژن در   

کیلووگر  بور   4/0بوا مقودار  درصد سوشا بدون مصرف کوود  

 (.1( )جدو، 1ل میاهده شد )شك کیلوگر 

اززنجا که کاراشی جذب نیتروژن تحوت توأثیر پتانسویل    

گیاه در جوذب نیتوروژن و مورفولووژی و توسویۀ سیسوتم      

ی ا گونوه  و از ررف دشگور   ]11[گیرد  یمای گیاه ارار  شیهر

کووه از پتانسوویل زشوواد عملكوورد و سوورعت رشوود بییووتری  

 رسد  یمبرخوردار است و زودتر به رسیدگی فیزشولوژشكی 
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  ریییی اسوت کوه   ]30[کاراشی جذب عناصر بییتری دارد 

در اشن ززماشش  ذر  تواناشی بییتری در جذب نیتروژن از 

خاک نیان دهد و هرچه نسیت ذر  در مخلوو  افوزاشش   

  عالوه بهشابد  برداشت نیتروژن از خاک افزاشش شافته است. 

دلیول توانواشی تثییوت بیولووژشكی      شی نظیر سووشا بوه  ها لگو 

هوای رشزوبیوو  وابسوتگی کموی بوه       یباکترتروژن توسط نی

در مراحل اولیوۀ رشود     جز بهنیتروژن میدنی خاک دارند و 

 به ذخیر  نیتروژن خاک وابسته نیستند.

 

 . تجزیۀ واریانس اثر سیستم كشت و نیتروژن بر صفات مورد ارزیابی1جدول 

 مناب  تغییرا 
 ۀدرج

 ززادی

 میانگین مربیا 

 کاراشی جذب
 نیتروژن

 وری کاراشی بهره
 نیتروژن

 کاراشی
 مصرف
 نیتروژن

 عملكرد
 دانه

 نسیت برابری
 زمین

ns008/0 ns 07/108 ns 70/8 36/0 2 تكرار  ns 12/0  ns 

88/50 42/226** 15/791** 158/0** 4 تسیستم کی ** 62/0 * 

180/1 2 نیتروژن  ** ns 05/157 **55/2061 75/0  * 07/0  ns 

م سیسووووت× نیتووووروژن 

 کیت
8 **171/0 

**96/191 
**97/64 

57/0 * 03/0  ns 

 04/0 22/0 81/10 81/43 02/0 28 خطای ززماشش

 8/14 9/5 5/11 8/17 2/18  )%( یرشب تغییرا 

 دار نیست. : میناnsدرصد    5میناداری  حدرصد *: سط 1میناداری  ح**: سط

 

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

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

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

)k
g

/k
g

ن )
وژ

یتر
ب ن

جذ
ی 

رای
کا

بدون مصرف کود توصیه کودی %100  کمتر از 50% توصیه کودی

de

d cd

a

de

e e e

b

f

d

e
e

bc
c



 و همکاران انلوپرستو پهلو

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
972 

اززنجا که کاراشی جذب نیتروژن تحوت توأثیر پتانسویل    

گیاه در جوذب نیتوروژن و مورفولووژی و توسویۀ سیسوتم      

ی ا گونوه  و از ررف دشگور   ]11[گیرد  یمای گیاه ارار  شیهر

کووه از پتانسوویل زشوواد عملكوورد و سوورعت رشوود بییووتری  

رسد   یم برخوردار است و زودتر به رسیدگی فیزشولوژشكی

  ریییی اسوت کوه   ]30[کاراشی جذب عناصر بییتری دارد 

در اشن ززماشش  ذر  تواناشی بییتری در جذب نیتروژن از 

خاک نیان دهد و هرچه نسیت ذر  در مخلوو  افوزاشش   

  عالوه بهشابد  برداشت نیتروژن از خاک افزاشش شافته است. 

وژشكی دلیول توانواشی تثییوت بیولو     شی نظیر سووشا بوه  ها لگو 

هوای رشزوبیوو  وابسوتگی کموی بوه       یباکترنیتروژن توسط 

در مراحل اولیوۀ رشود     جز بهنیتروژن میدنی خاک دارند و 

 به ذخیر  نیتروژن خاک وابسته نیستند.

واکنش به مصرف نیتروژن در کیت خالت ذر  بیش 

 کوه ی روور  بهی کیت مخلو  ذر  و سوشاست  ها نظا از 

نیتروژن در ذر  خالت درصد توصیۀ کودی  100مصرف 

توانست کاراشی جذب نیتروژن را نسیت بوه تیموار شواهد     

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

ی کیت مخلو  مورد ززماشش نیز با افزاشش مصرف ها نظا 

 نیتروژن  کاراشی جذب نیتروژن بهیود شافت.

افوزاشش مصورف نیتووروژن در شوراشط کیوت مخلووو      

توانود بور کواراشی جوذب      یمو ی  بییوتر  یوت ک ت نسیت به 

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

نیتروژن از خاک توأثیر داشوت؛ اگرچوه محتووای نیتوروژن      

ی کیوت  ت ی کیت مخلو  و ها نظا ی روشیی در ها بافت

تفاو  میناداری نداشتند  محتوای نیتروژن دانۀ زنها در بین 

 .]26[تفاو  بود ی مختلف کیت مها نظا 

در تحقیوو  حایوور  کوواراشی جووذب نیتووروژن سوووشا در 

ی بییتر از شراشط کیت مخلو  بود )شكل کیت ت شراشط 

ی  کیوت  تو  (. اشن نتیجه ناشی از زن است که در شوراشط  1

کوه در   ی درحال  نیتروژن خاک است  کنند مصرفسوشا تنها 

شووراشط کیووت مخلووو   ذر  توانوواشی بووا شی در جووذب 

 دهد. یمژن خاک از خود نیان نیترو

و اال   گیواه لگوو     ها لگو در شراشط کیت مخلو  

کنود   وابستگی بییتری به تثییت بیولوژشكی نیتروژن پیدا می

تا به نیتروژن کودی و اشن پدشده به افزاشش کاراشی مصورف  

در کیوت مخلوو    . ]10[شوود   یمو و بازشافت کوود منجور   

در جوذب   ال او  کوه اودر  راابوت    اال  اززنجا-لگو 

 اصولی  منیو   رشاسوت  نواگز   یوتر یخواک ب  یزلریا تروژنین

 .]13[ زن است یكشولوژیب تیبرای بقو   تثی تروژنین

 

 ی نيتروژنور بهره. کارای  2. 3

نوع سیستم کیت و اثر متقابل نیتروژن و سیستم کیت بور  

ی نیتروژن مینوادار بوود و بییوترشن کواراشی     ور بهرهکاراشی 

کیلوگر  بور کیلووگر ( در کیوت     8/54ن )ی نیتروژور بهره

درصد در شوراشط   33و  66مخلو  ذر  و سوشا به نسیت 

زمود کوه    دسوت  بهدرصد توصیۀ کودی  50مصرف نیتروژن 

های کیت مخلوو  بور کیوت     یستمسبیانگر برتری زشكار 

 (.1( )جدو، 2خالت است )شكل 

( را کیوت  ستمی)س اهیگ شیتوانای نیتروژن ور بهرهکاراشی 

محصووو،  دیووشووده بوورای تول جووذب تووروژنیناسووتفاده از در 

افوزاشش   در یدو عامل اساسو و  ]15[دهد  ینیان م ااتصادی

از  یکواف  توروژن یاست از جوذب ن  عیار ی نیتروژن ور بهره

در  توروژن ینجوذب   نیو هم نو  اهیگ یخاک تا ایل از گلده

رسد وجود ذر  در  نظر می . به]21[ رشد شیمراحل انتها یر

وری  عاموول مووؤثر در افووزاشش کوواراشی بهووره کیووت مخلووو 

رسد شكی از د شل بروز اشن  نظر می نیتروژن مخلو  باشد. به

سوهم   چهارکربنوه  گیواه  شو   عنوان به نتیجه زن است که ذر 

 زنوزشم  بازسوازی  صورف  را شوده  جوذب  از نیتوروژن  کمتری

 در شوده  جوذب  نیتوروژن  کواراشی  کنود  بنوابراشن   می رابیسكو

رو   شون ااز  .اسوت  بییوتر  د فتوسنتزی در زنموا اسیمیالسیون

درصد چنین امكانی  33و  66مخلو  ذر  و سوشا با نسیت 

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

 

 . کارای  مصرف نيتروژن3. 3

زماشش حاکی از زن است که نووع سیسوتم کیوت و    نتاشج ز

مقدار کود نیتروژن مصرفی و اثر متقابل زنها تأثیر میناداری 

ییوترشن  ب (.1بر کاراشی مصورف نیتوروژن داشوت )جودو،     

درصود ذر    50کیت مخلو  در کاراشی مصرف نیتروژن 

ی کوود  توصویۀ  درصود   100 مصورف  با درصد سوشا 50+ 

میاهده شد  اگرچوه اخوتالف    (لوگر یبر ک لوگر یک 6/51)

درصود   33و  66نسیت  میناداری با مخلو  ذر  و سوشا به

شده نداشت )شوكل   در شراشط مصرف تما  نیتروژن توصیه

(. کمترشن مقدار کاراشی مصورف نیتوروژن نیوز در کیوت     3

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

 (.3زمد )شكل  دست بهکیلوگر  بر کیلوگر ( 

 

 
 . اثر متقابل نوع كشت و مقدار مصرف كود نیتروژن بر كارایی مصرف نیتروژن3شکل 
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نتاشج گوشای زن است که در کیت خالت واکونش بوه   

کیوت  در کوه   یدرحوال مصرف نیتروژن کودی کمتور بوود    

  کواراشی مصورف   2:1و  1:1نسیت  مخلو  ذر  و سوشا به

شش شافوت. از  درصود( افوزا   131نیتروژن بیش از دوبرابور ) 

 ۀلفو ؤیورب دو م  از حاصلزنجاکه کاراشی مصرف نیتروژن 

 لیتیوك  تروژنیوری ن و کاراشی بهره تروژنینکاراشی جذب 

زموده و یورشب    دست بهتوان با نگاهی به نتاشج  یم شود  یم

ی ور بهوره همیستگی کواراشی مصورف نیتوروژن بوا کواراشی      

ن نتیجه ( به اشr=  79/0درصد ) 1نیتروژن در سطح احتما، 

رسید که کاراشی زشاد مصرف نیتروژن در تیمار مزبور ناشی 

سیسوتم کیوت    نشو در ا تروژنیوری ن برتری کاراشی بهرهاز 

 (.2و  1ی ها شكلاست )

تورشن د شول افوزاشش عملكورد      بدون ش  شكی از مهم

ی  افزاشش کاراشی مصرف عناصر کیت ت مخلو  نسیت به 

و االوب   ]26[ی کیوت مخلوو  اسوت    هوا  نظا اذاشی در 

هموراه بوا اوال  سویب تسوهیل در جوذب        ها لگو کیت 

عناصر و افزاشش کواراشی زنهوا هم وون نیتوروژن و فسوفر      

 .]30[شود  می

ذر  و سووشا در شوراشط کیوت     مرز همهای  شفرددر 

 27درصدی عملكورد ذر  و کواهش    26مخلو   افزاشش 

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

که در کیت مخلو  ذر  و سوشا  گیاه ذر  بهور    دهد یم

افوزاشش مصورف نیتوروژن    بوا  رور میابه  برد. به یمبییتری 

 در زراعت مخلو  ذر  و سوشا افزاششعملكرد دانۀ ذر  

 .]8[شافت 

 

 . عملكرد دانه  4. 3

در ززماشش حایور  عملكورد دانوۀ محصوو،  تحوت توأثیر       

و مقودار   درصود  1مینادار سیستم کیت در سطح احتموا،  

نیتروژن مصرفی و اثر متقابل سیستم کیوت و نیتوروژن در   

درصد اورار گرفوت. بییوترشن و کمتورشن      5سطح احتما، 

 50درصود ذر  +   50ترتیب در تیمار  عملكرد ااتصادی به

درصد توصویۀ کوودی    100درصد سوشا در شراشط مصرف 

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

کیلووگر  در   21/0ر شراشط عد  مصورف نیتوروژن )  سوشا د

 (.4مترمرب ( میاهده شد )شكل 

 

 
 . اثر متقابل نوع كشت و مقدار مصرف كود نیتروژن بر عملکرد اقتصادی مخلوط ذرت و سویا4شکل 
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  50:50در کیووت مخلووو  ذر  و سوووشا بووا نسوویت   

درصدی عملكرد دانه نسیت به تیموار مصورف    16افزاشش 

ر حد توصیۀ کودی میاهده شد  ولی اختالف دو نیتروژن د

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

تیمار اختالف میناداری ندارد  بدون شو  برتوری کواراشی    

نسویت   مصرف نیتروژن در کیت مخلو  ذر  و سووشا بوه  

 عنوان تیمار برتر است. دلیل انتخاب اشن تیمار به 50:50

روور میوابه مؤشود برتوری      فراوانوی بوه  نتاشج تحقیقا  

کیتی اسوت   عملكرد ااتصادی کیت مخلو  نسیت به ت 

و بدون ش  برتری عملكرد مخلو  نسیت به کیوت   ]30[

خالت ناشی از افزاشش کاراشی مصورف نیتوروژن  کواراشی    

مصرف نور  کاراشی مصرف زب و کاهش تلفوا  رروبوت   

روژن نیوز  زموده از کواراشی مصورف نیتو     دست بهاست. نتاشج 

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

درصود سووشا نیوز ممكون      25درصد ذر  +  100مخلو  

است ناشی از افزاشش تراکم بیش از ظرفیوت محیطوی و در   

ای در اشون سیسوتم    گونوه  نتیجه افزاشش شد  راابوت بوین  

 کیت مخلو  افزاشیی باشد.

دانۀ مجموع میابه  در ززماشش دشگری  عملكرد  رور به

دو گیاه ذر  و لوبیا در مخلو   با افزاشش توراکم لوبیوا در   

شده افزاشش شافت و  بینی یشپسیستم کیت نسیت به مقدار 

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

 .]5[کاهش پیدا کرد 

در تحقی  حایر  بوا افوزاشش مصورف نیتوروژن کواراشی      

(. ماننود نتواشج اشون    4فت )شوكل  ااتصادی مخلو  افزاشش شا

ززماشش  ساشر محققان نیز میاهده کردند که با افزاشش مصرف 

ی هور شو    کیوت  ت نیتروژن  برتری کیت مخلو  نسیت به 

بهیوود   (LER)افزاشش شافت و در نتیجه نسیت برابوری زموین   

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

گذارد و االب توان راوابتی   تأثیر میاال  بر دشنامی  راابت 

 . ]18[شابد  یمدر مخلو  افزاشش  کاررفته بهاال  

 . نسبت برابری زمين 5. 3

نووع کیوت در    شوانس  جدو، تجزشوۀ وار  شجبا توجه به نتا

 نسویت برابوری زموین    بور  یمینوادار  یرتوأث  درصد 1سطح 

 یموار در ت ییترشن نسیت برابری زموین که بی رور به داشت 

 شنو کمتر 21/1 با مقدار شاسو درصد 50+  ذر  ددرص 50

بوا   شاسوو  درصد 25+  ذر  درصد 100 یمارزن مربو  به ت

 (.1)جدو،  (5 شكلبود ) 02/1مقدار 
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 تیمارهوای کیوت مخلوو     ۀنسیت برابری زمین در کلی

کیوت   مزشوت  تر از ش  بود و اشن مویوع حاکی از بزرگ

میاد،  LER. وجود مخلو  به کیت خالت دو گونه است

ذر  و سوشا گوشای زن اسوت کوه    50:50در مخلو   21/1

بورای رسویدن    درصد زمین بییتر 21کیتی   در سیستم ت 

در مخلو  نیاز است. برتوری اشون    زمده دست بهبه عملكرد 

 بوه کواهش  تووان   یمی را کیت ت سیستم مخلو  نسیت به 

اشون گیاهوان    رشیه ۀای و تفاو  در شیك گونه رونراابت د

 .نسیت داد مطلوب از شراشط محیطی  در استفاد

اشون صوفت اثور    بور   نیتوروژن نیوز   مقدار مصرف کوود 

درصود داشوت و بییوترشن     5میناداری در سوطح احتموا،   

مقدار شواخت نسویت برابوری زموین در شوراشط حوداکثر       

 دسوت  بوه درصد نیاز کودی(  100مصرف نیتروژن )مصرف 

مووازا  افوزاشش عملكورد     رسد به یمنظر  (. به6زمد )شكل 

نیوز   LERمخلو  در سطو  با ی نیتروژن مصرفی مقودار  

روور   (. دشگر مطالیوا  نیوز بوه   4افزاشش شافته است )شكل 

که با زشاد شدن مقادشر نیتوروژن  میابه به اشن نتیجه رسیدند 

تحقیقا  در . ]7   24[ شابد افزاشش میLERمصرفی  مقدار 

ی از بقوو    ا گونوه درخصوص کیت مخلو  سورگو  و 

ی و کیت مخلو  ماش  و ترشتیكالوه نیوز گوزارش    ا علوفه

شد که ترکیب مساوی از هور دو گونوه مخلوو   بییوترشن     

 .]4   23[نسیت برابری زمین را حاصل کرد 

 

 
 ینزم یبر نسبت برابر مقدار نیتروژن مصرفیاثر . 6شکل 

 

 گيری يجهنت. 4

کواراشی مصورف   نیان داد تحقی  حایر  جشنتا ی کل رور به

در  نیتووروژن  عملكوورد ااتصووادی و نسوویت برابووری زمووین 

از کیوت خوالت    بییوتر مختلف کیت مخلو   مارهاییت

. در ززماشش حایر  عملكرد ااتصوادی کیوت مخلوو     بود

برابر کیت خوالت ذر  در   50:50نسیت  ذر  و سوشا به

دلیول   یۀ کودی بود  اموا بوه  درصد توص 100شراشط مصرف 

اشنكه در کیت مخلو  کاراشی مصورف نیتوروژن و نسویت    

تووان   برابری زمین بییتر است  اشون سیسوتم کیوت را موی    

 توصیه کرد.
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