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 .1دانشجوی دکتری آگرو اکولوژی ،گروه زراعت ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .2دانشیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .3استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،شهرکرد ،ایران.
 .4استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .5دانشیار ،گروه اگروتکنولوژی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1397 /04 /09 :

تاریخ پذیرش مقاله1397 /06 /24 :

چکیده
بهمنظور بررسی کارآیی جذب و مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در کشت مخلوط ذرت ( )Zea mays L.و

لوبیا ( Phaseolus

 )vulgaris L.تحت تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و سطوح بقایای کاه و کلش گندم ( ،)Triticum aestivum L.آزمایشی
بهصورتبهصورت کرتهای دوبار خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی چهارتخته
وابسته به مرکزتحقیقات شهرستان شهرکرد در سال زراعی  1395-96انجام شد .سیستمهای خاکورزی در سه سطح (رایج،
کمخاکورزی و بیخاکورزی) بهعنوان عامل اصلی ،مدیریت بقایای گیاهی در چهار سطح شامل (صفر 60 ،30 ،و  90درصد

عملکرد کاه و کلش گندم) بهعنوان عامل فرعی و الگوی کاشت در پنج سطح (کشت خالص ذرت ،کشت خالص لوبیا ،و کشت
مخلوط ذرت و لوبیا با نسبتهای  3:1 ،2:2و  )1:3بهعنوان عامل فرعی فرعی مدنظر قرار گرفتند .نتایج نشان داد بیشترین میزان
نیتروژن جذبشده در دانه برای ذرت در تیمار بیخاکورزی 60 ،درصد بقایا و کشت خالص ذرت ( 86/47کیلوگرم در هکتار)
و کمترین آن در تیمار خاکورزی رایج ،صفر درصد بقایا و نسبت کشت  51/22( 1:3کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد .با افزایش
سطوح بقایای گندم تا  60درصد ،میزان نیتروژن دانه و زیستتوده ذرت و لوبیا افزایش یافت ،بهطوریکه کمترین میزان این
شاخص در شرایط عدم کاربرد بقایای گندم مشاهده شد .بیشترین کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط با نسبتهای  3:1و
 2:2ذرت و لوبیا در تیمار بیخاکورزی و  60درصد بقایای گیاهی بهدست آمد که بیانگر برتری آشکار سیستم کشت مخلوط بر
کشت خالص است .از اینرو کشت مخلوط ذرت و لوبیا میتواند به مقدار شایانتوجهی کارایی مصرف نیتروژن را بهبود بخشد.
کلیدواژهها :الگوی کاشت ،تخریب خاک ،خاکورزی حفاظتی ،شاخص برداشت نیتروژن ،کاه و کلش گندم.
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مقدمه

یک امر بسیار ضروری است .از جمله عوامل مدیریتی مؤثر

نیتروژن بهعنوان یکی از اصلیترین عناصر محدودکننده

در افزایش کارایی مصرف این عنصر پر مصرف در نظامهای

رشد گیاهان بهشمار میآید .بههمین منظور کمبود این

زراعی به سیستمهای کشت مخلوط ()Kumar et al., 2009

عنصر در اکثر بومنظامهای زراعی از طریق کودهای

و مدیریت بقایای گیاهی ( )Bakht et al., 2009اشاره کرد.

شیمیایی جبران میشود .با وجود مزایای بیشمار کودهای

افزودن بقایای گیاهی غنی از نیتروژن (مانند بقوالت)

نیتروژندار در افزایش رشد ،تولید و عملکرد گیاهان

باعث افزایش ذخیره نیتروژن آلی خاک و افزایش سرعت

زراعی ،مصرف بیش از حد آنها از طریق آبشویی و

معدنی شدن نیتروژن شده و نیاز گیاه به افزودن کودهای

فرسایش ،میتواند باعث آلودگی آبهای زیرزمینی و

شیمیایی نیتروژندار را تا حدی برطرف میسازد.

سطحی ،افزایش هزینهها و کاهش کارایی مصرف نیتروژن

همچنین ،افزودن بقایای گیاهی فقیر از نیتروژن (مانند

( Wang et al., 2017; Ju et al., 2009; Cui et al.,

غالت) باعث انتقال نیتروژن از فاز معدنی به زیستتوده

 .)2008بنابراین ،مدیریت صحیح حاصلخیزی خاک و

میکروبی خاک شده و امکان آبشویی آن را کاهش میدهد

تغذیه گیاه عالوه بر کاهش آلودگیهای نیتراتی و حفظ

( )Puget et al., 2000تثبیت نیتروژن بهوسیله بقوالت

تنوع زیستی با اجتناب از کاربرد غیرضروری و بیرویه

میتواند با حفظ کاه و کلش بهبود یابد بهطوریکه در


عناصر غذایی ،هزینه را به حداقل میرساند و کارایی

خاکهای غنی از کربن ،جمعیت میکروبی خاک افزایش

مصرف نهادهها را افزایش میدهد (.)Dobermann, 2005

یافته و منجر به بهبود گروهبندی و افزایش تثبیت زیستی

گردد

کارایی مصرف نیتروژن )NUE( 1عبارت از عملکرد

نیتروژن گردد ( .)Khamadi et al., 2015آزادشدن

محصول زراعی یا سیستم تناوبی (میزان تولید دانه ،غده،

ترکیبات آروماتیک ساده مانند اسید فومیک ،کوماریک از

ریشه یا علوفه خشک) بهازای هر واحد نیتروژن قابل

بقایای گیاهی منجر به افزایش گروهبندی و تثبیت نیتروژن

دسترس در خاک است که دو جز عمده کارایی جذب

از بقایای گیاهی میشود ( .)Shen & Shen, 2001در

نیتروژن 2و بهرهوری نیتروژن 3را شامل میشود .کارایی

مطالعه  (2015) Khamadi et al.بیشترین کارایی جذب

جذب نیتروژن ،نسبت میان نیتروژن موجود در زیستتوده به

نیتروژن را در تیمار بقایای کلزا  +ماش و کاربرد کاه و

نیتروژن موجود در خاک است و توانایی گیاه را در جذب

کلش جو +ماشک گزارش کردند .آنها افزایش جذب

نیتروژن قابل دسترس خاک نشان میدهد و بهرهوری ،میزان

نیتروژن در تیمارهای افزودن بقایای گیاهی در مقایسه با

عملکرد محصول زراعی بهازای هر واحد نیتروژن جذبشده

تیمار بدون بقایا را ناشی از افزایش رشد ریشهها ،در

میباشد ( .)Moles et al., 1984با در نظر گرفتن آلودگیهای

نتیجه بهبود شرایط فیزیکی -شیمیایی و بیولوژیکی خاک

زیستمحیطی ناشی از ورود نیتروژن اضافی به آبهای

و جذب بهتر نیتروژن توسط گیاه بیان کردند .در مطالعه

زیرزمینی و سایر منابع طبیعی و در نتیجه برهم خوردن تعادل

 )2007) Wang et al.اثر بقایای گیاهی بر کارایی مصرف

آنها ،بهبود کارایی مصرف نیتروژن در بومنظامهای زراعی

نیتروژن را مثبت ارزیابی کردند و آزادسازی تدریجی
نیتروژن از بقایای گیاهی و کود سبز را نسبت به

1. Nitrogen use efficiency
2.Nitrogen uptake efficiency
3.Nitrogen utilization efficiency

آزادسازی سریع آن (نیتروژن آزادشده از کود شیمیایی)
دلیل این امر عنوان کردند.

دوره   20شماره   4زمستان 1397

 786

تأثیر سیستمهای خاکورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا

عملیات خاکورزی حفاظتی که مبتنی بر اجرای شخم

در کشت مخلوط (گندم +ذرت ،گندم  +سویا ،گندم+

کاهش یافته یا حداقل همراه با حفظ و یا افزودن بقایای

نخود +ذرت و باقال +ذرت) نشان داده است که نظامهای

گیاهی میباشد ،نقش مؤثری در افزایش حاصلخیزی خاک

کشت مخلوط در مقایسه با نظامهای کشت خالص عناصر

( & Rezvani Moghaddam et al., 2013; Ghuman

غذایی را با کارایی بیشتری مورد بهرهبرداری قرار

 )Sur, 2001استفاده از الگوی شخم کاهشیافته همراه با

میدهند و دلیل آن ،بیشتر به افزایش بازیافت نیتروژن و


افزایش سطح بقایای گیاهی مانند کاه گندم میتواند سبب

تولید ماده خشک مربوط میشود .در مطالعه

بهبود میزان ماده آلی خاک و همچنین افزایش فراهمی عناصر

 (2015) Pahlevanloo et al.بیشترین کارایی مصرف

Singh & Haile,

نیتروژن را در کشت مخلوط  50درصد ذرت  50 +درصد

 .)2007; Liu et al., 2006; De Gryze et al., 2005میزان

سویا با مصرف  100درصد توصیه کودی و کمترین مقدار

نیتروژن موجود در کاه گندم در سیستم خاکورزی

کارایی مصرف نیتروژن را در کشت خالص سویا در

کاهشی در مقایسه با خاکورزی رایج  9تا  30درصد

شرایط عدم مصرف کود نیتروژن گزارش کردند .نتایج

بیشتر بود ( .)Pushpa et al., 2014استفاده از سیستمهای

پژوهشگران در ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن

شخم نواری متوسط در مقایسه با شخم نواری فشرده

در کشت مخلوط ذرت نشان داد که تیمار کشت خالص

( Brassica oleracea

ذرت ( 92/94کیلوکرم در هکتار) و تیمار کشت مخلوط

 )convar. capitata var. albaشد (.)Übelhör et al., 2014

دو ردیف ذرت  +شش ردیف گندم ( 38/11کیلوگرم در

بهعالوه با توجه به اینکه افزایش سطح بقایای گندم میتواند

هکتار) بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار نیتروژن

در تحریک فعالیتهای میکروبی خاک ،بهبود ساختمان

جذبشده از خاک را به خود اختصاص دادند

خاک ،افزایش نفوذپذیری و کاهش فرسایش آبی مفید باشد

(.)Koocheki et al., 2012

دارد

غذایی بهویژه نیتروژن در خاک شود (

منجر به بهبود جذب نیتروژن در کلم

( )Bastian et al., 2009; Monzon et al., 2006از اینرو

مدیریت بقایای گیاهی یکی از ارکان اصلی تولید در

کاربرد این بقایا از طریق حفظ و فراهمی بیشتر نیتروژن و

کشاورزی است و در بلندمدت نقش بهسزایی در افزایش

نیز کاهش تلفات آن از طریق آبشویی ،سبب بهبود کارایی

یا کاهش محصوالت زراعی دارد .همچنین افزایش تنوع

جذب و مصرف نیتروژن شود.

زیستی زراعی یکی از مهمترین راهکارهای پایدار افزایش

بهرهگیری از سیستمهای کشت مخلوط به افزایش

کارایی مصرف نهادهها از جمله نیتروژن در بوم نظامهای

جذب و بهبود کارایی مصرف نیتروژن منجر میشود

زراعی محسوب میشود (.)Montemuro et al., 2006

Yong et al.

نظر به اهمیت حفظ منابع تولید بهویژه خاک در طول

) (2012) Xiang et al. ،(2015و  (2010) Guo et al.به

مراحل تولید پایدار محصول ،مدیریت بقایای گیاهی،

افزایش کارایی مصرف نیتروژن ،کارایی مصرف نور و

بهکارگیری کشت مخلوط و کاهش شدت خاکورزی به

باروری زمین در سیستمهای کشت مخلوط ذرت -سویا

ضرورت احساس میشود .از اینرو هدف پژوهش حاضر

در جنوبشرق چین اشاره شده است .نتایج مطالعات

بررسی تأثیر سیستمهای خاکورزی و بقایای گیاهی بر

 (2010) Singh et al.در کشت مخلوط (کلزا +گندم ،کلزا

کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و

( .)Graham & Vance, 2000در مطالعات

 +نخود و کلزا  +عدس) و مطالعات

(2003)Zhang & Li

لوبیا بود.
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مواد و روشها

اوایل بهار قطعه زمینی به مساحت  2400مترمربع

این آزمایش بهصورتبهصورت کرتهای دوبار خردشده در

انتخاب و برای اعمال تیمار بقایای گیاهی ،بقایای یک

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه

مزرعه گندم در پاییز سال قبل ( 8200کیلوگرم در هکتار)

ایستگاه چهارتخته مرکز تحقیقات شهرستان شهرکرد با

توزین ،به مقدار الزم بر حسب تیمارها به زمین اضافه و

موقعیت  49درجه و  22دقیقه طول شرقی و عرض

سپس عملیات خاکورزی انجام شد .هر کرت شامل

جغرافیایی  32درجه و  20دقیقه شمالی و در ارتفاع 2060

چهار ردیف کاشت به طول دو متر و فاصله  60سانتیمتر

متر از سطح دریا در سال زراعی  1395-96انجام شد .اقلیم

بود .فاصله بین کرتهای اصلی دو و نیم ،کرتهای فرعی

منطقه شهرکرد به روش دومارتن -گوسن و کوپن بهترتیب

دو و کرتهای فرعی فرعی یک متر در نظر گرفته شد.

نیمهخشک -استپی سرد و معتدل سرد با تابستانهای گرم و

فاصله دو بوته روی ردیف برای لوبیا و ذرت بهترتیب

خشک است ،میزان بارش ساالنه بهطور متوسط در این

پنج و  20سانتیمتر در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه

منطقه حدود  330میلیمتر و متوسط دما  11/8درجه

تیمارهای خاکورزی نیاز به کرتهای بزرگ دارند

سانتیگراد است .سیستمهای خاکورزی در سه سطح شامل

بهعنوان عامل اصلی در نظر گرفته شد .به این ترتیب ،در

خاکورزی رایج با گاو آهن برگرداندار و دیسک،

هر پالت اصلی تعداد  20تیمار وجود داشت .بنابراین در

کمخاکورزی با دیسک و فاروئر و بیخاکورزی بهعنوان

طول هر پالت اصلی  48متر با عرض دو متر ،خاک

عامل اصلی و مدیریت بقایای گیاهی در چهار سطح (صفر،

ورزی اعمال گردید .مبارزه با علفهای هرز

 60 ،30و  90درصد وزن بقایای گندم) بهعنوان عامل فرعی

بهصورتبهصورت دستی در طول فصل رشد و توسط

و سیستمهای کشت مخلوط ذرت (رقم  K.S.C 704از ارقام

کارگر انجام شد .آبیاری بهصورتبهصورت بارانی در

دیررس با طول دوره رشدی  125-130روز با میانگین ارتفاع

ابتدای فصل رشد با فاصله زمانی چهار روز و بعد از آن

 300سانتیمتر) و لوبیا چیتی (رقم صدری دارای تیپ رشدی

با فاصله زمانی یک هفته صورت گرفت .طی مرحله

رونده ،میانگین ارتفاع بوته  118سانتیمتر ،میانگین دوره رشد

گردهافشانی ذرت که حدوداً  10روز به طول انجامید،

 108 -115روز ) در پنج سطح (کشت خالص ذرت ،کشت

آبیاری در شب انجام شد تا بساکها در اوایل صبح باز و

خالص لوبیا ،نسبت  2:2ذرت و لوبیا ،نسبت  3:1ذرت و

هوای سرد و مرطوب باعث تأخیر و هوای گرم و خشک

لوبیا و نسبت  1:3ذرت و لوبیا) بهعنوان عامل فرعی -فرعی

باعث تسریع در باز شدن بساکها و گردهافشانی نگردد.

در نظر گرفته شدند.

جهت تعیین درصد نیتروژن اندامهای مورد مطالعه ذرت و

بهمنظور تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

لوبیا از روش میکرو کجلدال استفاده شد (

& Nelson

قبل از کاشت ،نمونهبرداری از عمق  0-30سانتیمتری

 .)Somers, 1973میزان نیتروژن خاک نیز براساس نیتروژن

خاک مزرعه انجام شد .مطابق نتایج میزان پتاسیم قابل

اولیه خاک و نیتروژن حاصل از اضافه شدن بقایای گندم

دسترس  ،217 mg.kg-1فسفر قابل دسترس ،8/6 mg.kg-1

محاسبه شد .همزمان با زرد شدن اندامهای گیاه و عملیات

نیتروژن کل  0/087درصد ،کربن آلی  0/624درصد،

برداشت در  30شهریورماه ،عملکرد دانه و عملکرد زیستی

هدایت الکتریکی  ،0/735 ds.m-1اسیدیته  7/86و بافت

با رعایت اثر حاشیه اندازهگیری شد .با محاسبه عملکرد

خاک لوم -رسی گزارش شد.

دانه و زیستی ،کارایی جذب نیتروژن ،کارایی مصرف

دوره   20شماره   4زمستان 1397

 788

تأثیر سیستمهای خاکورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا

نیتروژن و شاخص برداشت نیتروژن بر اساس رابطههای 1

بقایای گیاهی و الگوی کشت مخلوط تأثیر معنیداری سطح

تا  4محاسبه شد (.)Moll et al., 1982

احتمال ( )P<0/05بر میزان جذب نیتروژن در دانه و

کارایی زراعی استفاده از نیتروژن:)ANUE( 1

زیستتوده ذرت و لوبیا داشتند (جدول .)1

𝑆𝑁ANUE = 𝑌/

بیشترین میزان نیتروژن جذبشده در دانه برای ذرت

در این معادله :Y ،عملکرد دانه ذرت یا لوبیا ()kg/ha

در تیمار بیخاکورزی 60 ،درصد بقایا و کشت خالص

و  :Nsکود نیتروژنه مصرفی بهعالوه نیتروژن موجود در

ذرت ( 86/47کیلوگرم در هکتار) و کشت مخلوط با نسبت

خاک (.)kg/ha

 86/37( 2:2کیلوگرم در هکتار) و کمترین آن در تیمار

() 1

خاکورزی رایج ،صفر درصد بقایا و نسبت کشت 1:3
کارایی جذب (بازیافت) نیتروژن)NRE( 2

( 51/22کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد (جدول  .)2اگرچه

𝑆𝑁NRE = 𝑁𝑈𝑝𝑡𝑎𝑘𝑒 ⁄

بین سیستمهای کمخاکورزی و بیخاکورزی از نظر

در این معادله :Nuptake ،نیتروژن جذبشده توسط

بیشترین مقدا نیتروژن جذبشده در دانه ذرت اختالفی

زیستتوده گیاه ( )kg/haو  :Nsکود نیتروژنه مصرفی

دیده نشد .افزایش معنیدار میزان نیتروژن جذبشده برای

بهعالوه نیتروژن موجود در خاک ()kg/ha

ذرت در کشت خالص در مقایسه با کشت مخلوط بهدلیل

() 2

باال بودن رقابت در مراحل اولیه رشد ذرت بوده است
کارایی مصرف نیتروژن( 3کارایی فیزیولوژیک)

NUE

𝑒𝑘𝑎𝑡𝑝𝑢𝑁ANUE = 𝑌⁄

() 3

در این معادله :Y ،عملکرد دانه ذرت یا لوبیا.

(.)Nassiri Mahallati et al., 2011در مطالعه

Koocheki

 (2012) et al.باالترین میزان نیتروژن جذبشده برای ذرت
را در کشت خالص ( 92/94کیلوگرم در هکتار) و کمترین
آن را در کشت مخلوط شش ردیف گندم  +دو ردیف ذرت

شاخص برداشت نیتروژن)NHI( 4

( 38/11کیلوگرم در هکتار) گزارش کردند.

𝑁𝑡𝑜𝑜NHI = 𝐺𝑟𝑎𝑖𝑛𝑁 ⁄𝐺𝑟𝑎𝑖𝑛𝑁 + 𝑆ℎ

میزان جذب نیتروژن برآیندی از درصد نیتروژن و

در این معادله Grain N ،و  Shoot Nبهترتیب

عملکرد میباشد .برخی محققین همبستگی مثبتی را بین

()4

نشاندهنده میزان نیتروژن دانه و زیستتوده است.
تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از نرمافزار

عملکرد و میزان جذب نیتروژن در ذرت گزارش کردند
SAS

( .)Gallais et al., 2006هرچه عملکرد و زیستتوده گیاه

(نسخه  )9.2استفاده شد .مقایسه میانگینها بر اساس آزمون

افزایش مییابد ،گیاه باید نیتروژن بیشتری را جذب کند

چنددامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام گردید.

( .)Ying et al., 1998در شرایط استفاده از سیستمهای
بیخاکورزی و کمخاکورزی میزان نیتروژن در دانه و

نتایج و بحث

زیستتوده هر دو گیاه بیشتر از سیستمهای خاکورزی

خاکورزی،

طبق نتایج آزمایش ،اثرات متقابل سیستمهای

رایج بود (بهترتیب  9/46 ،5/29 ،8/57و  9/12درصد برای
ذرت و  3/58 ،14 ،11و  5/39درصد برای لوبیا) .نقش

1. Agronomic Nitrogen Use Efficiency
2. Nitrogen Uptake (Recovery) Efficiency
3. Nitrogen Utilization Efficiency
4. Nitrogen Harvest Index

خاکورزی)
سیستمهای شخمحفاظتی (بیخاکورزی و کم 
در افزایش عملکرد گیاهان زراعی ناشی از بهبود ساختار
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خاک ،کاهش تلفات عناصر غذایی در کنار افزایش نسبی

عدم کاربرد بقایای گندم مشاهده شد (جدولهای  2و .)3

;Farooq et al., 2011

بهعبارت دیگر ،حفظ و یا کاربرد بقایای گیاهی میتواند

.)Mohammadi et al., 2009; Mahboubi et al., 1993

عالوه بر بهبود ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ،با

بهنظر میرسد اجرای خاکورزی حفاظتی میتواند از

تحریک جامعه میکروارگانیسمها عناصر غذایی بیشتری

طریق بهبود شرایط فیزیکی و بیولوژیکی خاک ،منجر به

را طی فصل رشد در اختیار گیاه قرار دهد

( Shamsabadi

افزایش جذب نیتروژن و در نتیجه تحریک هرچه بیشتر

 .)& Rafiee, 2007در مطالعات  (2013) Dotaniyaدر

Kakabouki et al.

سیستم کشت برنج -گندم مشاهده کردند در اثر

Chenopodium

بازگرداندن بقایا به خاک میزان نیتروژن جذبشده در دانه

 )quinoa willdدر سیستم خاکورزی رایج در مقایسه با

برنج  123/6کیلوگرم در هکتار افزایش یافت ،که حدود

خاکورزی حداقل اندکی بیشتر بود اگرچه از نظر آماری

 8/5درصد بیشتر از زمانی بود که بقایای گیاهی حذف و

این تفاوت معنیدار نبود.

 4/9درصد بیشتر از زمانی که بقایای گیاهی سوزانده

سطح مواد آلی در خاک میباشد (

رشد و عملکرد گردد .در مطالعه

) (2018میزان نیتروژن زیستتوده کینوا (

همچنین ،با افزایش سطوح بقایای گندم تا  60درصد،

شدند .در سیستم تناوبی سویا -گندم کاربرد بقایای گیاهی

میزان نیتروژن دانه و زیستتوده ذرت و لوبیا افزایش

در سیستمهای کشاورزی حفاظتی منجر به افزایش کارایی

یافت ،بهطوریکه کمترین میزان این شاخص در شرایط

جذب نیتروژن شد (.)Aulakh et al., 2012

جدول  .1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) دادههای صفات اندازهگیریشده سیستمهای خاکورزی ،الگوهای کشت و بقایای
گیاهی در گیاه ذرت
میزان

میزان جذب

جذب

نیتروژن

نیتروژن دانه

زیستتوده

درجه

منابع تغییر

آزادی

تکرار

2

سیستمهای خاکورزی
خطای اصلی

7/71ns

شاخص
برداشت

ns

از نیتروژن

جذب

مصرف

(زراعی)
*

ns

155/5

*

کارایی استفاده

کارایی

کارایی

0/655

*

11/81

*

نیتروژن
*

0/00025

*

نیتروژن
*

*

10/052

*

2

119/76

51/37

71/386

532/76

2/05

241/3

4

10/58

5/39

0/8009

9/99

0/0011

3/87

*434/14

*84/04

بقایای گیاهی

3

*

*

سیستمهای خاکورزی× بقایای گیاهی

6

227/82

2122/64

خطای فرعی

18

3/95

3/07

الگوهای کشت

3

*77/64

*823/57

سیستم خاکورزی × الگوی کشت

6

الگوهای کشت ×بقایای گیاهی

9

*

181/67

*

245/61

*

*

577/99

*

1172/22

*

10/78ns
*

42/203

* 367/83
*

*0/78

* 37/48

*

*

120/58

1/035

1/78

4/64

0/00129

*29/52

*183/602

*0/699

*

*

25/52

47/96

*

0/299

*

18/107

*

*

*

177/84

*

0/446

*

93/03
1/91

*100/69
*

50/63

*

129/75

*

بقایای گیاهی× سیستمهای خاکورزی الگوهای کشت ×

18

209/87

743/64

34/72

277/94

0/422

خطای فرعی فرعی

72

4/716

2/33

1/53

4/562

0/00145

2/234

3/09

1/68

2/80

4/03

3/27

3/33

ضریب تغییرات ()%
 nsو * :بهترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال .%5
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زراعی با چه میزان کارایی نیتروژن جذبشده را برای

شاخص برداشت نیتروژن بین سیستمهای خاکورزی،

تولید پروتئین در دانه مصرف میکنند.

بقایای گندم و الگوهای کشت تفاوت معنیداری داشت
(جدول  .)1بیشترین مقدار شاخص برداشت برای ذرت
در تیمار بیخاکورزی 60 ،درصد بقای و کشت خالص

شاخصهای کارایی نیتروژن

ذرت ( 52/12درصد) اگرچه اختالف معنیداری با کشت

کارایی زراعی استفاده از نیتروژن (.)ANUE

مخلوط با نسبت  2:2نداشت و برای لوبیا نیز در تیمار

نتایج آزمایش حاکی از آن است که اثر متقایل سیستمهای

بیخاکورزی 60 ،درصد بقایا و کش خالص لوبیا

خاکورزی و بقایای گیاهی و نوع سیستمهای کشت بر

( 34/89درصد) که بازهم با نسبت کشت  2:2اختالف

کارایی زراعی استفاده از نیتروژن اثر معنیداری داشت

معنیداری نداشت ،مشاهده شد (جدولهای  2و  .)3با

(جدول  .)1کارایی زراعی استفاده از نیتروژن در تمامی

افزایش کاربرد بقایای گندم شاخص برداشت نیتروژن در

تیمارهای مورد آزمایش در ذرت باالتر از لوبیا بود

هر دو گیاه افزایش یافت .تیمار  60 ،90و  30درصد بقایا

(جدول .)4بررسی کارایی مصرف نیتروژن در دو گونه علف

در مقایسه با تیمار عدم حضور بقایا شاخص برداشت

هرز  C3و ( C4بهترتیب سلمهتره  Chenopodium albumو

نیتروژن را بهترتیب  2/84 ،1/63و 0/52درصد برای ذرت

تاج خروس  )Amaranthusنشان داد که شیب اولیه پاسخ

و 6/54 ،5/95و  5/66درصد برای لوبیا بهبود بخشیدند.

 CO2در فتوسنتز ،به میزان نیتروژن موجود در برگ ،در تاج

شاخص برداشت نیتروژن بیانگر این است که گیاهان

خروس چهار برابر سلمهتره بود (.)Sage & Pearcy, 1987

جدول  .2مقایسه میانگین اثر سیستمهای خاکورزی ،الگوهای کشت مخلوط و بقایای گیاهی برمیزان نیتروژن جذبشده در دانه و
زیستتوده ،شاخص برداشت نیتروژن در گیاه ذرت
درصد بقایای گیاهی
سیستم

الگوی

میزان نیتروژن جذبشده

میزان نیتروژن جذبشده

شاخص برداشت

خاکورزی

کشت مخلوط

در دانه ()kg.ha-1

در زیستتوده ()kg.ha-1

نیتروژن ()%

0
*SM

خاکورزی رایج

کمخاکورزی

بیخاکورزی

2:2

30

60

90

0

30

90/57m 69/40s 68/87i-m 69/80ijk 69/20i-m 62/55opq
69/09i-m 61/08pq

60

90

92/24kl

90/93lm

43/92mn 44/23mn 40/73qrs

43/81mn

86/42n

40/36rs

43/89mn 43/08mn

42/30mn

85/87n

39/46s

43/01mn 42/94mn

42/95mn

33/13t

42/94mn 42/76mn

42/87mn

91/49klm 88/97m 69/06s 67/74i-m 69/65i-l

3:1

51/84r

84/89on 61/51t 65/50mn 67/51mn 65/23mn

1:3

51/23r

82/79opq 83/98onp 81/64qp 46/67v 64/07n-q 64/44n-q 63/72n-q

SM

77/83cd 62/97opq

86/46a

84/66a

117/95a

109/59d

46/18f-g 42/27n-q

52/03a

48/4bc

2:2

76/06d-f 62/34opq

84/10a

112/56bc 102/81e 75/25r 77/98cd

108/24d

42/03qr

45/96fg

48/4bc

47/45d-f

3:1

60/88q

72/75f-i

77/98cd

74/1fg

109/68d

99/42fg

40/85qr

45/15fg

46/36fg

45/48fg

1:3

60/35q

69/61i-l

71/68hi

70/67ij

53/52u

95/18ij

96/46hij

96/62hi

40/2rs

44/53mn 44/83g-m 44/06mn

 SM
2:2

103/29e 76/99r

86/22n

0

30

60

90

97/39hig 61/71t

76/95cd 63/07opq

86/47a

80/31b

105/45e 80/23q

114/95b

46/34fg 42/37mn 110/48cd

52/52a

48/29bcd

76/52d-f 62/83opq

86/37a

103/59e 75/71r 79/39bc

114/84b

108/64d

46/22fg 42/29n-q

48/90b

47/58cd

110/37cd 98/88fgh 63/37t 75/14d-f 78/34cbd

100/3f

40/75qrs

45/17fg

47/20fg

45/70fg

97/04ghi

40/23rs

44/53mn

45/06fg

44/68mn

3:1

61/17pq

72ghi

1:3

60/70q

69/32i-m

 LSD
 )Sole cropping maize( SMکشت خالص ذرت.

71/68hi

71/22hi

60/58t

3/535

93/77jk

96/22hij

2/468

2/016

اعداد با حروف مشترک برای هر پارامتردارای اختالف معنیدار ( )P<0/05با آزمون دانکن نمیباشند .با توجه به تعداد زیاد تیمار و گروهبندی متعدد تیماری به جای
کلیه حروف گروه بر روی اعداد فقط حرف اول وآخر گروهبندی ذکر گردید.
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جدول  .3مقایسه میانگین اثر سیستمهای خاکورزی ،الگوی کشت مخلوط و بقایای گیاهی بر میزان نیتروژن جذبشده در دانه و
زیستتوده ،شاخص برداشت نیتروژن در گیاه لوبیا
سیستم
خاکورزی

خاکورزی رایج

کمخاکورزی

بیخاکورزی

LSD

درصد بقایای گیاهی

الگوی
کشت

میزان نیتروژن جذبشده در دانه()kg.ha-1

میزان نیتروژن جذب شده در زیستتوده ()kg.ha-1

مخلوط

0

30

60

90

0

30

60

90

*SB

7/12wx

8/99no

10/07g-h

8/69op

19/40wx

23/29j-l

23/77ij

23/64ij

21/68q-s 19/53wx

شاخص برداشت نیتروژن ()%
0

30

29/36g-k 25/50r-u

60

90

29/82fg

28/84l-o

2:2

7/03xy

8/88no

9/96g-n

7/89v-x

23/89ij

21/43st

25/33 r-u

29/25kl

29/59fg

28/80l-o

3:1

6/78y

7/64v-x

9/18no

8/50s-v

18/60x

18/91x

22/54no

20/23uvw

23/97tu

28/68op

29/06l-o

28/54op

1:3

6/68y

7/56v-x

8/89no

7/4v-x

18/61x

22/34no

20/69uv

19/54wx

23/89u

26/96op

27/83op

26/96op

SB

9/54no

10/86e-g

12/40a

11/41bc

22/30no

24/02ij

26/89a

25/93bc

26/79op

31/80fg

33/40ab

32/81bc

2:2

11/49bc 10/90e-g 8/61p-s

11/03e-g

21/98o-q

23/03ij

25/92bc

24/67e-h

26/34op

31/26fg

33/14abc

32/33bc

3:1

8/99no

9/22no

9/12no

10/59e-g

20/95stu

20/79st

23/14j-n

24/30ij

25/13r-u

30/74fg

31/96c-f

31/14fg

1:3

8/48no

10/64e-g

9/31no

20/60st 20/05uvw 10/24e-g

22/91no

24/12ij

24/49st

29/94fg

30/56fg

30/25fg

SB

9/78no

12/10ab 10/86e-g

11/59abc

23/52ij

26/72ab

27/15a

25/71dc

26/88op

31/92c-f

34/89a

32/76bc

2:2

9/10no

11/36c-e 10/46e-g

11/25c-e

22/77no

24/94de

25/44cde

25/11de

26/01r-u

31/41fg

33/16abc

32/32bc

3:1

9/10no

10/79e-g 10/89e-g 10/19gh

21/60st

24/69e-h

25/17de

24/81de

25/29r-u

30/79fg

32/03c-f

31/10fg

1:3

9/89k-n 10/42e-g 8/22s-v

24/65e-h 19/88vw

24/47e-i

24/65e-h

24/49stu

29/92fg

30/64fg

30/04fg

9/74no

0/939

2/071

0/839

* )Sole cropping bean( SBکشت خالص لوبیا.
اعداد با حروف مشترک برای هر پارامتردارای اختالف معنیدار ( )P<0/05با آزمون دانکن نمیباشند .با توجه به تعداد زیاد تیمار و گروهبندی متعدد تیماری به جای
کلیه حروف گروه بر روی اعداد فقط حرف اول وآخر گروهبندی ذکر گردید.

بهعبارت دیگر ،تاج خروس نسبت به میزان نیتروژن

کارایی جذب (بازیافت) نیتروژن ()NRE

برگ ،فعالیت فتوسنتزی بیشتری نسبت به سلمهتره دارا

کارایی جذب نیتروژن تحت تأثیر سیستمهای خاکورزی،

بود .عالوه بر آن ،آنها گزارش کردند که آنزیم رابیسکو

بقایای گیاهی و الگوهای مختلف کشت مخلوط قرار

گیاهان  C3نسبت به آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسیالز

گرفت (جدول  .)1بیشترین کارایی جذب نیتروژن برای

گیاهان  C4نیتروژن بیشتری را مصرف میکند ،که این

ذرت در سیستم بیخاکورزی ،کشت مخلوط با نسبت

عوامل موجب باالتر بودن کارایی مصرف نیتروژن در تاج

 ،2:2در شرایط استفاده از  60درصد بقایای گیاهی (2/56

خروس نسبت به سلمهتره شد.

کیلوگرم نیتروژن جذبشده بر کیلوگرم نیتروژن خاک) و

بهنظر میرسد که این عوامل در مورد ذرت و لوبیا نیز

کمترین کارایی جذب نیتروژن در سیستم خاکورزی

صادق است و در نتیجه موجب باالتر رفتن کارایی استفاده از

رایج ،کشت مخلوط  1:3ذرت و لوبیا (با نسبت کشت

نیتروژن ذرت نسبت به لوبیا شده است (جدول  .)4کارایی

 3:1اختالف معنیداری نداشت) و عدم استفاده از بقایای

زراعی استفاده از نیتروژن در کشت مخلوط کمتر از کشت

گیاهی ( 0/61کیلوگرم نیتروژن جذبشده بر کیلوگرم

خالص هر دو گیاه بود (جدول  .)4این موضوع از تراکم

نیتروژن خاک) مشاهده شد (جدول .)4

کمتر لوبیا و ذرت در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص

بیشترین کارایی جذب نیتروژن برای لوبیا در سیستم

هر دو گیاه ناشی میشود و موجب کاهش عملکرد و در

بیخاکورزی ،کشت مخلوط با نسبت  ،2:2در شرایط

میگردد.
نتیجه کاهش کارایی استفاده از نیتروژن 

استفاده از  60درصد بقایای گیاهی ( 2/45کیلوگرم نیتروژن
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تأثیر سیستمهای خاکورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا

جذبشده بر کیلوگرم نیتروژن خاک) و کمترین کارایی

باالتر بودن کارایی جذب گیاهان چهارکربنه را نسبت به

جذب نیتروژن در سیستم خاکورزی رایج ،کشت مخلوط

گیاهان سه کربنه تأیید کرده است .بهعالوه لگومهایی نظیر

 3:1و عدم کاربرد بقایای گیاهی ( 0/57کیلوگرم نیتروژن

لوبیا بهدلیل توانایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط

جذبشده بر کیلوگرم نیتروژنخاک) مشاهده شد (جدول.)4

باکتریها وابستگی کمی به نیتروژن معدنی خاک دارند و جز


نتایج ارائهشده توسط بسیاری از پژوهشگران نیز حاکی

در مراحل اولیه رشد به نیتروژن معدنی خاک وابسته نیستند.

از بهبود کارایی جذب نیتروژن در کشت مخلوط در مقایسه

در شرایط کشت مخلوط لگومها و غالت ،گیاه لگوم

& Touzi et al., 2010; Hiremath

وابستگی بیشتری به تثبیت بیولوژیکی نیتروژن پیدا

 .)Ewel, 2001همچنین نتایج نشان داد کارایی جذب نیتروژن

میکند که این پدیده به افزایش کارایی مصرف و بازیافت


برای ذرت باالتر از لوبیا بود (جدول  .)4ازآنجاکه کارایی

کود در گیاه همراه منجر میشود (

جذب نیتروژن تحت تأثیر پتانسیل گیاه در جذب نیتروژن و

 .)1996در کشت مخلوط لگوم -غالت ازآنجاکه قدرت

مورفولوژی گیاه قرار میگیرد ( )Barbieri et al., 2008و از

رقابت غالت در جذب نیتروژن غیرآلی خاک بیشتر

طرف دیگر ،گونهای که از پتانسیل زیاد عملکرد و سرعت

است ،ناگزیر منبع اصلی نیتروژن برای بقوالت تثبیت

رشد بیشتری برخوردار است و زودتر به رسیدگی

بیولوژیکی آن است ( .)Carruthers et al., 2000در بین

فیزیولوژیکی میرسد ،کارایی جذب عناصر بیشتری دارد

روشهای خاکورزی ،بیشترین کارایی جذب نیتروژن

با کشت خالص است (

( .)Zhang & Li, 2003مطالعات

(2002) Cassman et al.

Adu-Gyamfi et al.,

در سیستمهای بیخاکورزی مشاهده گردید (جدول .)4

جدول  .4اثر متقابل سیستمهای خاکورزی و بقایای گیاهی برکارایی زراعی ،کارایی جذب و کارایی مصرف نیتروژن در کشت
مخلوط ذرت و لوبیا
درصد بقایای گیاهی
کارایی جذب نیتروژن (بازیافت)
(کیلوگرم نیتروژن جذبشده بر کیلوگرم
نیتروژن خاک)
90
60
30
0
1/16lk 1/13lm 1/06n 0/66rq
1/06n 1/06nm 1/05n 0/66rq
0/96o 1/05n
0/99o 0 /61t
0/85p 0/94o
0/92o 0/61t
1/79d
1/86c 1/45fg 0/72qr
1/55e 2/16a 1/44fg 0/68qr
1/33h 1/59e 1/27 ih 0/65r
1/19ljk 1/24ji 1/06nm 0/51s
1/39g 2/16b 1/42fg 0/73q
1/82cd 2/56a 1/41fg 0/71qr
1/47f
1/60e
1/32h 0/66qr
1/22ijk 1/26ih 1/07mn 0/57s
0/0619

کارایی استفاده از نیتروژن (زراعی)
الگوی
سیستم
(کیلوگرم دانه به کیلوگرم نیتروژن
کشت
خاکورزی
فراهمشده در خاک)
مخلوط
90
60
30
0
*51/14 l-m 51/31 l-m 50/65l-m 46/66r-q SM
50/93 l-m 51/22 l-m 50/35l-m 46/43t-q
2:2
خاکورزی رایج
49/87 l-m 50/69 l-m 49/82l-m 46/15t-q
3:1
48/90 l-m 48/94 l-m 48/85 l-m 42/50tu
1:3
61/09de 73/91b 55/84f-h 47/78mn SM
52/20def 68/14c 55/80f-h 47/53o-q 2:2
کمخاکورزی
56/62fgh 62/91d 53/08j-l 46/30q-t
3:1
52/44l-m 54/62h-j 51/91l-m 42/78tsu
1:3
59/17def 81/86a 55/97h-f 48/81l-m SM
57/93efg 69/92c 53h-f 48/55n-q 2:2
بیخاکورزی
55/80h-f 61/22ed 51/60l-m 47/53o-q 3:1
52/58l-m 53/24h-j 51/31l-m 45/70rst
1:3
3/477
LSD
* )cropping maize( Sole SMکشت خالص ذرت.
اعداد با حروف مشترک برای هر پارامتردارای اختالف معنیدار ( )P<0/05با آزمون دانکن نمیباشند .با توجه به تعداد زیاد تیمار و گروهبندی متعدد تیماری به جای
کلیه حروف گروه بر روی اعداد فقط حرف اول وآخر گروهبندی ذکر گردید.
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کارایی مصرف نیتروژن (فیزیولوژیک)
(کیلوگرم دانه به کیلوگرم
نیتروژن اندام هوایی)
90
60
30
0
42/08o-q 43k-n 41/88o-q 36/06rs
43/05k-n 43/48k-i 42/44k-o 39/69r
42/76k-o 43/44k-i 42/43k-o 36/42rs
41/48o-q 41/71o-q 40/96o-q 33/73s
47/48fgh 49/02def 46/10ghi 30/22q
51/48cd
a57
47/91efg 40o-q
50/50de 55/61ab 46/93fgh 39/71qp
45/08 g-i 45/46gi 43/48i-k 36/21sr
47/88efg 49/56ef 46/12g-i 39/69pq
51/22cd 57/35a
49ef 40/83o-q
49/77def 55/46ab 46/97fgh 40/15o-q
44/69k-i 45/52g-i 43/44i-k 36/32rs
2/433

فریده اکبری ،مهدی دهمرده ،علی مرشدی ،احمد قنبری ،سرور خرم دل

جدول  .5اثر متقابل سیستمهای خاکورزی و بقایای گیاهی برکارایی زراعی ،کارایی جذب و کارایی مصرف نیتروژن در کشت
مخلوط ذرت و لوبیا
درصد بقایای گیاهی
سیستم

الگوی کشت

خاکورزی

مخلوط

کارایی استفاده از نیتروژن ( زراعی)

کارایی جذب نیتروژن (بازیافت)

کارایی مصرف نیتروژن (فیزیولوژیک)

(کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن

(کیلوگرم نیتروژن جذبشده

(کیلوگرم دانه بر کیلوگرم

فراهمشده در خاک)

بر کیلوگرم نیتروژن خاک)

نیتروژن اندام هوایی)

0

خاکورزی رایج

کمخاکورزی

بیخاکورزی

30

60

90

0

60

30

90

0

30

60

90

*SB

24/44st

2:2

36/93qrs 40/06no 33/15st 27/28vw 1/41ijh 1/24l-n 1/20on 0/80ut 26/56q-s 32/81j-k 29/56mn 24/17stu

3:1

0/57w 28/16m-o 29/41mn 29/19mno 22/53t-v

1/02q

39/53no 31/25ut 27/26vw 1/03qp

36/22rs

1:3

0/92rs 0/85st 0/65vw 25/99q-s 27/58o-q 27/09o-q 20/71vw

38/17qr 28/25uv 26/32v

33/19st

1/15on 1/24l-n 1/15on 0/71uv 29/56mn 33/96j-k 30/22lm
1qr

0/81ut

33/43st 39/24o-q 28/25uv 25/64v

54/78cde 50/83f-g 50/41f-g 42/67no

SB

25/50qrs

48/08d

46/13a

41/06c

1/64f 1/12on 1/56fg

1/89e

2:2

37/24ed 25/29qrs

54/89a

2/31b 1/21on 1/57fg 36/92ed

2/01d

44/74n-l

61/36b

60/28b

3:1

1/50gh 1/13on 1/14no 34/97e-f 34/53i-f 35/69efg 22/94tuv

1/61f

47/61b 51/84efg 45/26i-l

60/25b

54efd

1:3

31/85lk 21/47vw

32/49j-k

31/81k

SB

25/74qrs

40/82c

47/50a

50/30f-g 58/40cbd 47/32i-l 43/40n-o 1/57fg 1/94ed 1/32kj 1/14on 41/80cb

2:2

24/85trs

37/03ed

43/59b

55/15ced 58/67a

3:1

34/57i-f 35/40efg 34/33j-f 22/88tuv

1:3

22vwu

51/76efg 50/83f-g 43/22no 42/64no 1/21omn 1/33kj 1/03pq 0/88st

2/45a 1/46ih 1/22o-n 36/56efd

1/32lkj 1/31l-j 0/72uv 32/21j-k 32/81j-k 32/12jlk

LSD

2/14c

1/56fg 1/41ihj 1/33kj 0/85st
0/0926

2/066

1/40ij

59/13cb 50/14i-g

66/52a 53/83def 43/96no

51/62efg

40/06no 50/91f-g 47/97i-g 43/14no
4/438

* )Sole cropping bean( SBکشت خالص لوبیا.
اعداد با حروف مشترک برای هر پارامتر دارای اختالف معنیدار ( )P<0/05با آزمون دانکن نمیباشند .با توجه به تعداد زیاد تیمار و گروهبندی متعدد تیماری به جای
کلیه حروف گروه بر روی اعداد فقط حرف اول وآخر گروهبندی ذکر گردید.

کارایی فیزیولوژیکی مصرف نیتروژن (.)NUE

رابیسکو میکند ( .)Sage & Pearcy, 1987بنابراین کارایی

بیشترین کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط با

نیتروژن جذبشده در اسیمیالسیون مواد فتوسنتزی در آن

نسبتهای  3:1و  2:2ذرت و لوبیا در تیمار بیخاکورزی

بیشتر است ( .)Pahlevanloo et al., 2015از اینرو،

و  60درصد بقایای گیاهی بهدست آمد که بیانگر برتری

مخلوط ذرت و لوبیا با نسبت  3:1و  2:2چنین امکاناتی را

آشکار سیستم کشت مخلوط بر کشت خالص است

برای استفاده مؤثرتر از نیتروژن فراهم آورده است .دو

(جدول  .)4کارایی بهرهوری نیتروژن توانایی گیاه را در

عامل اساسی در افزایش بهرهوری نیتروژن عبارت است از

استفاده از نیتروژن جذبشده برای تولید محصول

جذب نیتروژن کافی از خاک تا قبل از گلدهی گیاه و

اقتصادی نشان میدهد (.)Delogu et al., 1998

همچنین جذب نیتروژن در طی مراحل انتهایی رشد

وجود ذرت در کشت مخلوط عامل مؤثر در افزایش

( .)Montemuro et al., 2006حضور بقایای گیاهی با

کارایی بهرهوری نیتروژن میباشد .یکی از دالیل بروز این

آزادسازی آهسته عناصر غذایی طی مراحل رشد گیاه موجب

نتیجه آن است که ذرت بهعنوان یک گیاه چهار کربنه سهم

افزایش حاصلخیزی و تأمین عناصر ضروری جهت رشد

کمتری از نیتروژن جذبشده را صرف بازسازی آنزیم

میشود .در بررسی  (2008) Limon-Ortega et al.نشان
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تأثیر سیستمهای خاکورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا

دادند که مدیریت تلفیقی عناصر غذایی بر رشد ،عملکرد

مخلوط قرار گرفت .بیشترین کارایی جذب نیتروژن

و کارایی نیتروژن تأثیر دارد بهنحویکه کودهای معدنی در

برای ذرت در کشت مخلوط با نسبت  ،2:2در شرایط

ابتدای رشد ،نیاز گندم به عناصر غذایی را تأمین و

استفاده از  60درصد بقایای گیاهی ( 2/56کیلوگرم

آزادسازی آهسته عناصر غذایی از بقایای گیاهی و

نیتروژن جذبشده بر کیلوگرم نیتروژن خاک) و کمترین

کودهای آلی در مراحل رشد گندم موجب افزایش

کارایی جذب نیتروژن در کشت مخلوط  1:3ذرت و لوبیا

حاصلخیزی و تأمین عناصر ضروری شد.

و عدم استفاده از بقایای گیاهی ( 0/61کیلوگرم نیتروژن
جذبشده بر کیلوگرم نیتروژن خاک) مشاهده شد.

نتیجهگیری

بیشترین کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط با
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Abstract
The current paper conducts an experiment to investigate the efficiency of nitrogen uptake and utilization as well as nitrogen harvest
index in corn (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) intercropping, under the influence of tillage systems and wheat residues
(Triticum aestivum). For so doing, it uses split-split plots, based on a randomized complete block design with three replications in the
agricultural research field of Shahrekord within the growing season of 2016–2017. In these tillage systems three levels (i.e.,
conventional, minimum, and no-tillage), four levels of crop residue (viz. 0, 30, 60, and 90% of straw yield of wheat), and five
intercropping patterns (namely corn monoculture, bean monoculture, and corn/bean ratios of 2:2, 3:1, and 1:3) make the main, sub, and
sub-subplots, respectively. Results show that the highest and lowest nitrogen content in grain corn belong to no-tillage systems with
60% of plant residues and sole cropping corn (86.47 kg.ha-1), and conventional tillage with 0% of plant residues and 1:3 ratio (51.22
kg.ha-1), respectively. By increasing the amount of wheat residue up to 60%, the nitrogen content in grain and biomass of corn and bean
rises, resulting in the least amount of this index observed in the condition, wherein wheat residues are not used. The highest N
utilization efficiency has been obtained in 3:1 and 2:2 for corn and bean in no-tillage systems with 60% of plant residues, indicating a
clear superiority of intercropping than sole cropping. Therefore, intercropping corn and bean can improve nitrogen utilization
efficiency.
Keywords: Conservation tillage, cropping system, nitrogen harvest index, residues of wheat, soil degradation.
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