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 .1کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ،دانشكدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر،
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چكيده
بهمعظور بررسی اثر مقادیر اود نیتروژن بر صفات گیاهی دو رقم سیبومیعی در شرای یكسان اود مرغی ،آومایشی بهصورت فااتوریل
در قالب طرح بوو های اامل تصادفی با سه تكرار ،در شهرستان اندیمشك (شمال استان خووستان) در سال ورالگی  1392-93انجگاک
گرفت .فااتور اول شامل چهار سطح مختوف اود نیتروژن (صفر 140 ،70 ،و  )210ایوگوگرک در هكتگار و فگااتور دوک شگامل دو رقگم
سیبومیعی (’آریعدا‘ و ’سانته‘) بود .نتایج نشان داد اه اثر رقم ’آریعدا‘ بر هم صفات (ارتفاع بوته ،سگاقه در بوتگه ،غگد در بوتگه ،وون
غد در بوته ،تعداد غد های درشت ،تعداد غد های ریا و لموكرد غد ) بهجا تعداد غد های متوس برتری مععاداری بگر رقگم ’سگانته‘
داشت .بیشترین لموكرد غد در رقم ’آریعدا‘ و تیمار اودی  70( N1ایووگرک نیتروژن در هكتگار) بگا میگانگین  41/87تگن در هكتگار و
امترین آن در رقم ’سانته‘ و تیمار اودی ( N0شاهد بدون اود نیتروژن) با میانگین  20/43تگن در هكتگار مشگاهد شگد .بعگابراین رقگم
’آریعدا‘ در شرای توفیقی با مصرف امتر اود نیتروژن تا  70ایووگرک در هكتار هم صفات گیاهی مطووب برای افاایش لموكگرد غگد
را دارد و در شرای اقویمی معطقه برای اشت توصیه میشود.
كلیدواژهها :اور  ،ترایب اودی ،خصوصیات امی و ایفی ،رقم ،لموكرد غد  ،مدیریت حاصوخیای.

* نویسعد مسئول

Email: alikeyhani2008@gmail.com
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 .1مقدمه

آلی جایگاین شوند [ .]29اود نیتروژن یكی او انگواع اگود

سیبومیعی او معاب بااروش تأمین غذای بشر ،بگهخصگوص

شگگیمیایی اسگگت .گیاهان در تماک دور های فعالیت خود به

در اشورهای در حال توسعه بهشمار میرود و او نظر حجم

این لعصر نیاو دارند [ .]3با وجود اهمیت ویاد این اگود در

تولید ساتنه پس او گعدک ،برنج و ذرت قگرار دارد [ .]1ایگن

افاایش لموكرد محصول ،تجم بیش او حد آن در

محصول مهم ورالی او جموه محصوتت غد ای اسگت اگه

محصوتتی نظیر سیبومیعی ممكگگگگگن اسگگگگگت سالمت

اهمیت بساایی در تغذیه و سبد غگذایی مگردک جهگان دارد

مصرفاععد را به خطر بیعداود [ .]16او طگرف دیگگر ،نیاو

[ .]22سگگگگیبومیعگگگگی او نظر مقگگگگدار پروتئین ،نشاسته،

گیاهان به اگگود نیتگگروژن بهخصوص در ایران اه در معطقۀ

اربوهیدرات و اسیدهای آمیعگگ ضروری ،ویتامینها و مواد

خشك و نیمهخشك قرار دارد و بالطب مقدار مواد آلی

معدنی در تغذیگگگگ انسان اهمیت خاصی دارد و با پتانسیل

خا های آن اند است بیش او دیگر لعاصر است [.]5

تولید  327میویون تن در سال و  6/18میویون هكتار سطح

مدیریت توفیقی حاصوخیای خا

مجمولهای او

ویراشت ،جایگا بسیار مهمی را در اشاوروی جهان بگگگگه

لمویات مدیریت حاصوخیای خا است اه الاامگگگاً شامل

خود اختصاص داد است [.]2

استفاد او اودها ،نهگگگگاد های آلی و ژرکپالسم اصالحشد

افاودن اودهای آلی به خا  ،لالو بر نداشتن لگوار

همرا با دانش چگونگی ساوگار اگگگگگگردن آنها در شرای

نامطووب موجب افاایش هومگوس و نگهگداری آن در سگطح

محوی با هدف به حدااثر رساندن اارایی استفاد او لعاصر

معاسگگبی او خگگا مگگیشگگود [ .]14مواد آلی خا های ورالی

غذایی مصرفی و بهبود باروری ارقاک اصالحشد اسگگگگگگت

اشور بهطور لمد امتگگر او  1درصد است اه این امر معوول

[ .]36هرچعگگد تعیگگین مقگگدار اودهای آلگگی بگگرای اسگگتفاد

مصرف بیرویگگگگگگگ اودهای شیمیایی بهخصوص اودهای

به معظور تأمین نیاو گیاهان ،به دانش دقیقی در مورد ترایب

نیتروژنه و استفاد نكردن او اودهای آلی است [ .]13اودهای

لعاصر اود آلی و قابویت معدنی شدن آنها در مارلگه نیگاو

نامطووب اودهای شگیمیایی را

دارد ،این مطوب پذیرفته شد است اه افاودن ایگن اودهگا

ااهش و اارایی مصرف اودهای شیمیایی را افاایش میدهعد

به خا سبب افاایش لموكرد محصول میشود [.]21 ، 34

[ .]35فضوتت دامی او قرنها پیش بهلعوان اود اگگگگگگاربرد

معاب آلی مانعگد اودهگای دامگی در توفیگق بگا اودهگای

داشتهاند و در بین این اودهگا ،اود مرغی بهدلیل داشتن مقدار

شیمیایی لالو بر حاصوخیای خا و افاایش تولیگد ،سگبب

ویگگاد نیتروژن ،او مطووبترین اودهای آلی شعاخته شد است

افاایش اگارایی جگذب مگواد غگذایی توسگ محصگول نیگا

[ .]37این اود یكی او معگاب مهگم مادۀ آلی برای تقویت انواع

میشود [ .]19ااربرد اود مرغی و اور در گیگگا ذرت بهدلیل

خا است [ ،]23 ، 25ولی بهتعهایی نمیتواند تمامی لعاصگر

تأمین مواد غذایی مورد نیاو گیا سبب افاایش لموكرد ذرت

غذایی مورد نیاو گیا را تأمین اعد [.]29

در مقایسه با شاهد شد [ .]8امبود مواد آلی در خا های

آلی با تولید هوموس لوار

اودهای شگیمیایی او جموه معابعیانگد اگگه بگگهسرلت

ورالی و بهتب آن اگگم بگگودن نیتروژن قابل جذب و همنعین

میتوانعگگد لعاصر غذایی را در اختیار گیا قرار دهعگگد ،امگگا

توق ویاد سیبومیعی به اودهای نیتروژندار ،موجب ترغیب

مصرف ویاد و مداوک آنهگگا خطرهگگای ویستمحیطی مانعگگد

اشاوروان به مصرف بگگگگگیش او نیاو واقعی این اود میشود

آلودگی آبهای سطحی و ویرومیعی و غعی شدن آبهگا را

[ .]10مصرف بیش او حگد ایگن اگود ،آلودگی معاب آبهای

به دنبال دارد .اواین رو بهتر است بخشی او آنهگا با اودهای

ویرومیعی و افاایش هایعههای تولید را در پی دارد [.]15
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پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ااربرد توفیقی اود

پگگس او آمگگاد سگگاوی ومگگین فواصل روی ردیف  25و

مرغگگگگگی و نیتروژن بر لموكرد امی و ایفی دو رقگگگگگم

فواصل بین ردیف  75سانتیمتر و نیگا تگگراام بوته حگدود

سیبومیعی ’آریعدا‘ و’سانته‘ و تأثیر ترایبی ایگن اودهگا در

 53333بوته در هكتار درنظر گرفته شد .ارتها بگا توجگه

جهت ااهش مصرف بیش او حد نیتگروژن و جوگوگیری او

بگگه طگگرح آومایشگگی در تكرارهگگای تصگگادفی او هگگم دیگگگر

خسارات ویستمحیطی و دستیابی به معاسگبتگرین مقگدار

تفكیك شدند .اشت سیبومیعی برحسب شگرای محیطگی

مصرف اود اور با استفاد او مكمل اود مرغی در شگرای

معطقه و توصیههای تحقیقاتی در تاریم  1392/08/10انجاک

محیطی شهرستان اندیمشك اجرا شد.

گرفت .نیمی او اود نیتگروژن همگرا اشگت در اگرتهای
آومایشی و نیم دیگر اود نیتگروژن در ومگان نخگودی شگدن

 .2مواد و روشها

غد ها در سطوح مشخصشد تووی شد .لوگفهگای هگرو

این آومایش در شهرستان اندیمشك او تواب استان خووستان
با لر

موجود در مارله در دو نوبت با دست وجین شدند .آبیگاری

جغرافیایی  25درجگه و  14دقیقگ شگمالی و طگول

بهصورت نشتی و هر هفت روو یك بار بهصورت مگعظم بگا

جغرافیایی  35درجه و  99دقیق شرقی و میگانگین بارنگدگی

استفاد او سیفون انجاک گرفت .بهمعظور جووگیری او اختال

سالیان  800تا  900میویمتر و با ارتفاع  100متگری او سگطح

تیمارهای اودی ،آبیاری هر ارت بهصگورت مسگتقل انجگاک

دریا اجرا شد .آومایش بهصگورت فااتوریگل در قالب طگرح

گرفت .ارتفاع بوته و تعداد ساقه در بوته ،در مرحو رسیدگی

بوو های اامل تصادفی و سه تكرار اجگرا شگد .فگااتور اول

فیایولوژ یكی محاسبه شد .در ومان رسیدگی اامل ،بهمعظگور

شامل چهار سطح مختوف اود نیتگروژن بگههمگرا  5تگن در

تعیین لموكرد غدۀ سیبومیعی و صفات وابسته بگه آن ،پگس

هكتار اود مرغی بهصورت یكسگان و در توفیگق بگا سگطوح

او حذف حاشیههای بات و پایین خطو اشت ،او دو خ 2

نیتروژن (N0Pآ بدون اگود نیتگروژن (شگاهد)  5تگن اگود
مرغی در هكتارN1P ،آ  70ایووگرک نیتروژن خالص در هكتار

متری در وس ارت ،بوتهها برداشت و بهترتیب تعداد غگد

 5تن اود مرغی 140 :N2P ،ایووگرک نیتروژن خگگالص در

در بوته ،وون غد در بوته ،تعداد غد های درشت (بیشگتر او

هكتار  5تن اود مرغگی در هكتگار و  210 :N3Pایوگوگرک

 250گرک) ،متوس (بین  75-250گرک) و ریگا (امتگر او 75

نیتروژن خالص  5تن اود مرغی در هكتار) و فگااتور دوک

گرک) در متر مرب و لموكرد ال غد ها محاسگبه شگد .بگرای

شامل دو رقم سیبومیعی ‘آریعدا’ و ‘سانته’ بود .اگود مرغگی

تجایگگ واریگگانس صگگفات مگگورد بررسگگی او نگگرکافگگاار

مصرفی ( 5تن در هكتگار) قبگل او اشگت در سگطح مارلگ

آمگگاری  ،MSTAT-Cبگگرای مقایسگگ میگگانگینها او آومگگون

مورد آومایش ،در شرای مساوی تووی شد .هر ارت شگامل

چعددامعهای دانكن در سطح احتمال  5درصد و بگرای رسگم

پعج خ اشت به طول  4متر بود.

نمودارها او نرکافاار ااسل استفاد شد.
جدول  .1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه

لمق نمونهبرداری
()cm
0-30

بافت خا
لومی  -رسی

شن

رس

سیوت

هدایت الكتریكی

اسیدی

مواد آلی

نیتروژن

پتاسیم

فسفر

()%

()%

()%

()ds/m

ته

()%

()%

()mg/kg

()mg/kg

37

54

9

6/5

7/8

0/63

0/69

91

9/2
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جدول  .2برخی ویژگیهای ارقام سیبزمینی مورد مطالعه
رقم

رسیدگی

پوشش گیاهی

رند غد

شكل غد

لمق چشم

انداوۀ غد

بافت غد

چشمهای سطحی

آریعدا

وودرس

ویاد

ورد

بیضی اشید

سطحی

بارگ

نرک و آردی

املمق

سانته

نیمهوودرس

خوب

ورد روشن

بیضی گرد

سطحی

متوس

تقریباً نرک

املمق با تعداد ام

 .3نتاکج و بحث

رقم ’سانته‘ اختصاص داشت (شگكل  .)1احتمگاتً مصگرف

 .1.3ارتفا بوته

نكردن اود نیتروژن و ویاد شدن نسبت اگربن بگه نیتگروژن

بررسی نتایج تجای واریانس نشان داد اه اثگر رقگم ،تیمگار

موجب ااهش رشد انداک رویشی و ارتفاع بوت سیبومیعی

اودی و برهمكعش آنها بگر صگفت ارتفگاع بوتگه در سگطح

شد ،درحالی اه فراهم شدن نیتگروژن ناشگی او اگود اور ،

احتمال  1درصد مععگادار بگود (جگدول  .)3افگاایش تیمگار

سبب تسری فرایعد تجای اود مرغگی و آوادسگاوی بیشگتر

اگگودی او  N0بگگه  N3بگگهترتیگگب سگگبب افگگاایش  54و 67

لعاصر غذایی همرا با افاایش فتوسعتا و رشد رویشی شگد

درصدی ارتفاع بوته در رقم’آریعدا‘ و ’سانته‘ شد .بیشترین

اه دلیل اصوی افاایش ارتفاع بوتگه در ایگن آومگایش بگود.

مقگگدار صگگفت ارتفگگاع بوتگگه بگگه تیمگگار  210( N3ایوگگوگرک

افگاایش ارتفگاع بوتگ گیاهگان مختوگف بگا اگاربرد توفیقگی

نیتروژن در هكتار بههمرا  5تن در هكتگار اگود مرغگی) و

اودهای شیمیایی و آلی بهلوت افاایش جذب لعاصر غذایی

رقم ’آریعدا‘ و امترین مقدار آن ،به تیمار شاهد ( N0تیمگار

و رشد رویشی بیشتر گیا گاارش شد [.]17، 31 ،32

بدون اود نیتروژن بههمرا  5تن در هكتار اگود مرغگی) و
جدول  .3تجزیۀ واریانس واكنش دو رقم سیبزمینی به سطوح مختلف مصرف نیتروژن
تعداد

معاب

درج

ارتفاع

تغییرات

آوادی

بوته

تكرار

2

3/04

1/62

رقم

1

**672/04

**70/04

**4/37

تیمار اودی

3

**119/59** 841/70

**4/59

تیمار اودی
× رقم
خطا

ساقه
در بوته

تعداد غد

وون غد

در بوته

در بوته

2/79

4777/54

3

**17/26

2/48ns

2/57 ns

14

2/42

1/00

3/64

تعداد غد
غد های

غد های

درشت

متوس

1/125

1/29

**20/16** 322248/37
*39550/70

**600

**534/44** 28/77

**1/916ns 517371/81

5/99ns

7/030

31/96

9239/35

* ** ،و  nsآ بهترتیب مععادار در سطح  5و  1درصد و غیرمععادار
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غد های
ریا
6/125

لموكرد
غد
1558170/79

**465881628/37** 1908/16
**898/50

**58206593/48

**573317894/26** 2890/94
4/12

2886182/69
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جدول  .4مقایسۀ میانگین واكنش دو رقم سیبزمینی به سطوح مختلف مصرف نیتروژن
تعداد غد
تیمارهای آومایش

تعداد ساقه

تعداد غد

در بوته

در بوته

)(m2

غد های درشت
(بیشتر او  250گرک)

غد های متوس
( 75 -250گرک)

رقم
سانته

14/6b

9/6b

29/2b

25/8a

آریعدا

18/0a

13/3a

33/4a

22/8b

تیمار اودی (kg/haنیتروژن (
0N0:
70N1:
140N2:
210N3:

15/6b

10/1b

29/5c

25/3c

17/4a

14/1a

33/8a

26/6a

17/8a

10/5b

31/3b

29/5b

17/6a

10/0b

27/4d

22/3d

در هر ستون ،میانگینهای دارای حروف مشتر  ،براساس آومون چعددامعهای در سطح احتمال  5درصد تفاوت مععاداری ندارند.
 :N0بدون کود نیتروژن (شاهد)
 70 :N1کیلوگرم نیتروژن ﺧـالﺺ در هكتار
 140 :N2کیلوگرم نیتروژن ﺧـالﺺ در هكتار
 210 :N3کیلوگرم نیتروژن ﺧـالﺺ در هكتار

 .2.3تعداد ساقه در بوته

بیشتری به خصوصگیات فیایولگوژیكی رقگم دارد .گگاارش

اثر رقم و تیمار اود بگر تعگداد سگاقه در سگطح احتمگال 1

برخی او محققان با یافتههای این پژوهش مغایرت داشگت.

درصد مععادار بگود ،ولگی بگرهمكعش رقگم و مقگادیر اگود

آنها بیان اردند اه افاایش تگدریجی تعگداد سگاقه در بوتگه

نیتروژن بر این صفت مععادار نبود (جدول  .)3رقم ’آریعدا‘

همامان با افاایش اگود نیتگروژن حاصگل میشود [ ]7امگا

با میانگین  18ساقه در بوته دارای برتری مععگاداری نسگبت

گاارشهای مشابهی نیا بیان شد است [.]27

به رقم ’سانته‘ با میانگین  14/6ساقه در بوته بگود (جگدول
 .)4بهنظگر میرسگد ارتفگاع بوتگه و تعگداد سگاقه در بوتگه

 .3.3وزن غده در بوته

صفاتی اند اه به شگدت تحگت تگأثیر خصوصگیات ژنتیكگی

اثر رقم و برهمكعش رقم و تیمار اودی بر وون غد هگا در

مرتب به رقم قرار دارند اه نتایج مشابهی با تحقیق حاضگر

سطح احتمال  1درصد و اثر تیمار اود در سطح احتمگال 5

گاارش شد است [ .]29اگرچه افاایش تیمار اودی او N0

درصد مععادار بود (جدول  .)3افاایش تیمگار اگودی او N0

به  N1تعگداد سگاقه در بوتگه را افگاایش داد ،در تیمارهگای

به  N1در رقم ’آریعدا‘ سبب افاایش وون غد ها شد ،اما در

اودی باتتر ،اختالف مععاداری در این صفت مشاهد نشد

رقم ’سانته‘ افاایش تیمار اودی تا سگطح  N3وون غگد در

(جدول  .)4بعابراین می توان گفت امتر بودن تعگداد سگاقه

بوته را افاایش داد (شكل.)2

در بوته ،تحگت تگأثیر لوامگل محیطگی اسگت و وابسگتگی
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شکل  .1تأثیر تیمار كودی بر ارتفاع بوتۀ ارقام سیبزمینی
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f
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()g
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0
N210

N140
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N70
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شکل  .2تأثیر تیمار كودی بر وزن غدۀ ارقام سیبزمینی

نیتروژن مصگرفی او حگد مطوگوب تجگاوو اعگد ،وون غگد

تفاوت بهدست آمگد او وون غگد در رقگمهگای مگورد

ااهش خواهد یافت [.]6

آومایش ،بیانگر آن است اه وون غدۀ تولیگدی در بوتگه بگه
اختالفات ژنتیكی بگین دو رقگم مگرتب اسگت .تغییگر وون
غد ها بیشتر معوول نوع رقگم هسگتعد [ .]28مصگرف بهیعگ

 .4.3تعداد غده در متر مربع

اود نیتروژن توس بوته در تیمار اودی  N0تگا  N1لامگل

 .1.4.3تعداد غدۀ درشت

اصوی افاایش وون غد بود .او طرفی ،مصرف بیش او حگد

تعداد غد های درشت تحگت تگأثیر تیمگار رقگم و اگود در

نیتروژن بیش او نیاو گیا (تا سطح  )N3بگا گسگترش رشگد

سطح احتمال  1درصد مععادار شد ،ولی برهمكعش آنها بگر

رویشی و شاخص سطح بگرگ و در نتیجگه رقابگت نگوری

این صفت مععگادار نبگود (جگدول  .)3بیشگترین و امتگرین

متأثر او همپوشانی انداک هوایی ،سبب نااارامگدی فتوسگعتا

تعداد غدۀ درشت در متر مرب بگهترتیگب مربگو بگه رقگم

در غذارسانی و لدک افاایش وون غد ها شد .چعاننه مقدار

’آریعدا‘ با میانگین  33/4غگد و رقگم ’سگانته‘ بگا میگانگین
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 29/2غد در متر مرب بود (جدول  .)4افاایش تیمار اودی

پتانسیل تولیدی بیشتری نسبت به رقم ’آریعدا‘ با  22/8غدۀ

او  N0تا  N1سبب افاایش تعداد غد هگای درشگت در ایگن

متوس در متر مرب بود (جگدول  .)4افگاایش نیتگروژن تگا

آومایش شد ،اما در تیمارهای اگودی بگاتتر ،فراوانگی ایگن

سطح اودی  N1تعداد غدۀ متوس در متر مرب را افگاایش

صفت ااهش یافت .احتماتً تشدید رشد رویشگی بگهدلیگل

داد ،اما سطوح باتتر اود ،موجب ااهش تعداد غدۀ متوس

افاایش اود نیتگروژن و اختصگاص یگافتن بخشگی او مگواد

در متر مرب شد .نیتروژن ااربردی اثگر امتگگری بگر تعگداد

فتوسعتای گیا برای تولید غد به انگداکهگای توسگعهیافتگ

غد دارد ،ولی بر انداوۀ غد اثر میگذارد [.]24

هوایی ،لامل اصوی این اگاهش بگود .در سگطوح مختوگف
نیتروژن او صفر تا  140ایوگوگرک در هكتگار بگر سگه رقگم

 .3.4.3تعداد غدۀ ریز

سیبومیعی ،با افاایش مصرف نیتروژن ،فراوانی غگد هگای

اثر رقم ،تیمار اود و برهمكعش رقم و اود بر تعگداد غگدۀ

درشت افاایش مییابد اگه بگا یافتگههگای آومگایش حاضگر

ریا در سطح احتمال  1درصد مععادار بگود (جگدول  .)3او

همخوانی ندارد [ .]35این امر بیگانگر آن اسگت اگه وجگود

نظر تولید غگدۀ ریگا در متگر مربگ  ،رقگم ’آریعگدا‘ برتگری

ثابت اود مرغی در ایگن آومگایش بگا تگأمین معاسگب مگواد

مععاداری در مقایسه با رقم دیگر داشت .تحقیقگات دربگارۀ

غذایی در مصرف ام نیتروژن تأثیر بهتری در افاایش تعداد

ارقاک مختوف سیبومیعگی نگشان داد اگه پتانگگسیل تولیگگد

غدۀ درشت در متر مرب داشت.

غدۀ ریا تحت تگگأثیر ژنوتیگگو قگگرار دارد [ .]26افگاایش
تیمار اودی تا سگطح  N1در رقگم ’آریعگدا‘ سگبب افگاایش

 .2.4.3تعداد غدۀ متوسط

تعداد غدۀ ریا در متر مرب شد ،اما تیمار اگودی بگاتتر در

اثر رقم و تیمار اود بر تعداد غگد هگای متوسگ در سگطح

رقم ’آریعدا‘ تعداد این صگفت را بگهشگدت اگاهش داد .در

احتمال  1درصد مععادار بود ،ولی برهمكعش آنهگا بگر ایگن

لو

افاایش تیمار اودی او  N0تا  N3تعداد غد های ریا

صفت اختالف مععاداری را نشگان نگداد (جگدول  .)2رقگم

رقم ’سانته‘ را افاایش داد (شكل.)3

’سانته‘ بگا تولیگد  25/8غگدۀ متوسگ در متگر مربگ دارای

a
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e

20

g
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h

آريندا
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0
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N0
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تفاوت اودپذیری برای تولید غد های ریا ممكن است

غذایی مرتب باشد .با توجه به ایعكگه افگاایش نیتگروژن در

با خاصیت ژنتیكی ارقاک مرتب باشد .بیشترین غدۀ ریگا در

تیمارهگگای اگگودی بگگاتتر  N1تعگگداد بگگرگ در بوتگگه را نیگگا

متر مرب با میانگین  25غد به رقم ’آریعدا‘ و تیمار اگودی

افاایش میدهد ،شاید یكی او دتیل اصوی ااهش لموكگرد

 70ایووگرک نیتروژن در هكتار ،و امتگرین آن بگا میگانگین

غد در این آومایش در سطوح باتی اودی ،رابطگ لكگس

 11/5غد در متر مرب به رقم ’سانته‘ و لدک مصگرف اگود

بین تعداد برگ بوته با تعداد و وون غد های تولیدی باشد.

(شاهد) اختصاص یافت (شكل.)3

یافتهها دربارۀ گیا سورگوک با نتایج این آومگایش مطابقگت
دارد ،اه در این بررسی ،با مدیریت توفیقی اودهای آلگی و

 .5.3عملكرد غده

شیمیایی ،حتی در سطوح پگایین نیتگروژن ،پتانسگیل تولیگد

بررسی نتایج تجای واریانس نشان داد اه اثگر رقگم ،تیمگار

سورگوک افاایش یافت [ .]2برتری ااربرد توفیقی اودهگای

اود و برهمكعش آنها بر لموكرد غد در سگطح احتمگال 1

شیمیایی و آلی در تحقیقگات در مگورد گیگا ذرت [،]9 ،11

درصد مععادار بود (جدول  .)3با افاایش مقدار تیمار اودی

نخود [ ]10و سویا [ ]19نیا به اثبات رسید است .بیشترین

او  N0به  N1لموكرد غد در هگر دو رقگم مگورد آومگایش

لموكرد غد در این آومایش به رقگم ’آریعگدا‘ و سگطح 70

افاایش یافت .اما تیمار اودی باتتر او سگطح  N1لموكگرد

ایووگرک نیتروژن در هكتگار و امتگرین لموكگرد ،بگه رقگم

غدۀ سیبومیعی را در رقم ’آریعدا‘ و ’سانته‘ بهترتیگب (38

’سانته‘ و شرای لدک مصرف اود (شاهد) اختصاص یافت

و  )22درصد ااهش داد (شكل  .)4ااهش لموكرد غد در

(شكل  .)4وااعش متفاوت ارقاک به مصرف مقادیر مختوگف

تیمار اودی بگاتتر او  N1ممكگن اسگت ناشگی او افگاایش

اود نیتروژن قبالً گاارش شد است [.]30

ویست تگود و تشگدید رقابگت انگداکهگای هگوایی گیگا و
همنعین ایجاد رقابت بینبوتهای بگرای جگذب آب و مگواد
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 .4نتيجهگيري

سیبومیعی .پایاننام اارشعاسی ارشد .دانشگا محقگق

بهطور اوی ،رقم ’آریعدا‘ در شرای توفیقی با مصرف امتگر

اردبیوی .ایران -مشهد.

اود نیتروژن تا  70ایووگرک در هكتار ( )N1او نظر صگفات

 .5سید شریفی ر و خاواوی

امی و ایفی و همنعین لموكگرد غگدۀ بیشگتر ،نسگبت بگه

( )1389تأثیر پرایمیعد

بذر با بااتری های محر رشد بر شاخص سطح برگ

سطوح باتتر نیتروژن دارای برتری مععاداری در مقایسه بگا

ذرت .چهارمین اعفرانس بین المووی ویستشعاسی

رقم دیگر بود .برقراری ارتبا مثبت بین صفت تعداد ساقه

ایران -مشهد.

در بوته بر تعداد و وون غد ها را میتوان او دتیگل اصگوی

 .6شهباوی

افاایش لموكرد غد در این رقم دانست .اوایگنرو اسگتفادۀ

( )1383بررسی سطوح مختوف نیتروژن بر

صفات امگی و ایفگی ارقگاک سگیبومیعگی .پایگاننامگ

توفیقی او اود شیمیایی و مرغی ضمن افاایش لموكرد غدۀ

اارشعاسگگی ارشگگد .دانشگگگا محقگگق اردبیوگگی .ایگگران-

رقم ’آریعدا‘ ،موجب ااهش مصگرف اودهگای شگیمیایی و

مشهد.

هایعههای تولید و لدک خسارت ویسگت محیطگی ناشگی او
این اودها میشود .بعابراین اوآنجگا اگه احتمگاتً ایگن رقگم

 .7فروانه س ک ،ضعیفی واد ر ،سیدشریفی ک و دهقگان

توانایی رسیدن به لموكرد بیشتر را دارد ،اجرای تحقیقگات

شعار ن ( )1385تعیگین معاسگبتگرین سگطوح اگودی

بیشتر در شرای توفیقی با اودهای دیگر در این خصگوص

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بر تولید بذر چغعدر در معطق

توصیه میشود.

اردبیل .مجو چغعدر قعد22 .آ .79-88
.8

منابع

فریدونی ناغگانی ک ( )1388تشگخیص لكگسالعمگل
جریان اربن و فعالیت آنایمها بگه اگود اور و مرغگی

 .1اخوان س ،مصطفیواد فرد ب ،موسوی س ف ،قدمی

تحگگت شگگرای مارلگگه .پایگگاننامگ اارشعاسگگی ارشگگد.

س و بهرامی ب ( )1384تأثیر مقدار و روش آبیاری بر

دانشكدۀ اشاوروی ،دانشگا شهرارد -ایران.

لموكگرد و ایفیگت سگیب ومیعگی آگریگا .پگژوهش

 .9فالح س ،قالوند ا و خواجهپور ک ر ( )1386تأثیر

اشاوروی آب ،خا و گیا در اشاوروی)2( 5 .آ -40

نحوۀ اختال

.27

اود دامی با خا

و توفیق آن با اود

شیمیایی بر لموكرد و اجاای لموكرد ذرت دانهای

 .2پورلایای ک و فالح س ( )1392بهیعهسگاوی نیتگروژن

( )Zea mays L.در خرکآباد لرستان .مجوۀ لووک و

برای رشد و لموكرد سورگوک لووفهای در سیستمهای

فعون اشاوروی و معاب طبیعی)40( 11 .آ .233-243

ورالی اگم نهگاد و متگداول .مجوگ تولیگد و فگراوری

 .10االرستانی  ،لووی شهری ح و غیبی ف ()1377

محصوتت ورالی و باغی)9( 3 .آ .81-90

بررسی همبستگی اگاربرد نیتگروژن بگا تجمگ نیتگرات

 .3خواجه پور ک ر ( )1386گیاهان صععتی .انتشارات

در ارقگاک سگگیبومیعی .چكیدۀ مقاتت پعجمین اعگرۀ

جهاد دانشگاهی واحد صععتی اصفهان.

ورالت و اصالح نباتات ،ارج.

 .4سعیدی ک ( )1386بررسی انگداو غگد و نیتگروژن بگر

 .11مجیدیان ک قالوند ا ،اریمیان ن و گعدمكار حقیقی ع

برخی او جعبه های رشد ،ایفگی و صگفات امگی غگدۀ

ا ( )1387تأثیر تعش رطوبت ،اود شیمیایی نیتروژنه،

دوره   17شماره   3پاییز 1394
591

علی كیهانی و علی صانعینژاد

19. Bhattacharyya R, Kundu S Prakash V and
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(

2008)

Sustainability
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