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Effects of tillage management and soil fertilizers on yield and use efficiences 1 

of nutrients in corn (Zea mays L.) 2 

 3 

Extended abstract 4 

Introduction 5 

Corn (Zea mays L.) is an important crop species because of its high grain and dry matter yield and 6 

nutritional value. This performance is possible with high level of inputs, while evidences suggest that 7 

excessive use of fertilizers reduce soil fertility and increase environmental pollution. On the other 8 

hand conventional soil manipulation methods are frequently led to soil degradation and erosion as well 9 

as loss of organic matter compared to conservation practices. The aim of this study was to investigate 10 

the effect of tillage management and fertilizer application on the yield and uptake of N and P in maize. 11 

Materials and Methods 12 

Two-year field experiment was conducted in Mashhad (northeast of Iran) during 2014-2015 and 2015-13 

2016 growing seasons. The main plot factors of three tillage systems including minimum tillage (disk 14 

and furrower) and conventional tillage (moldboard plow + disk and furrower) and intensive tillage 15 

(two perpendicular moldboard plows + two disks and furrower). The sub plot factor was three 16 

fertilizer application rates including unfertilized control, 200 and 400 kg ha-1) nitrogen. Dry matter and 17 

grain yields were measured at the full ripening. Nitrogen and phosphorus uptake, utilization and use 18 

efficiency was calculated based on standard methods. 19 

Results and Discussion 20 

The main effects of the year, and nitrogen and the interaction effects of tillage by nitrogen and year by 21 

nitrogen on grain yield were significant. In the first year and in the minimum tillage, the highest grain 22 

yield of 8009.2 kg.ha-1 was obtained which was not significantly different with the yield of same 23 

tillage in the second year. The results of this study showed that the highest corn grain yield of 8910.1 24 

kg.ha-1 was achieved when 400 kg.ha-1 N and minimum tillage was applied which was significantly 25 

different from grain yield in the intensive and conventional tillage at the same level of N. In the first 26 

year and with minimum tillage, the highest nitrogen yield of  29.4 kg.kg-1 was obtained, which was not 27 

significantly different with that of the second year. In addition, in the second year and in intensive and 28 

conventional tillage methods lower nitrogen productivity was obtained compared to the first year. 29 

Overall, the highest nitrogen productivity of 35.2 kg.kg-1 was obtained in the unfertilized control with 30 

minimum tillage which was not significantly different from that of intensive tillage but from 31 

conventional tillage. 32 

Conclusion 33 

Minimum tillage had more beneficial effects on enhancement of grain and dry matter yield and 34 

nutrient productivity of maize, in some cases even higher than conventional tillage. Therefore, it can 35 

be concluded that minimum tillage was able to improve the uptake of essential nutrients (P and N) and 36 



 

2 

 

to increase the use efficiency of these nutrients. It can be inferred that in arid and semi-arid regions the 37 

application of conservation tillage may improve maize yield by enhancing nutrient productivity. 38 
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 42عملکرد و کارایی مصرف عناصر غذایی  های خاک براثر مدیریت خاکورزی و حاصلخیزکننده

 43 (.Zea mays Lدر ذرت )

 44 

 45 چکیده

 46فسفر در ذرت  و مدیریت خاکورزی و مصرف کود بر عملکرد و جذب عناصر غذایی نیتروژن این پژوهش با هدف بررسی اثر

(Zea mays L. انجام شد. به این منظور، آزمایشی ) 47در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت 

 48اجرا شد. فاکتور اصلی  5941-49و  5941-49های کامل تصادفی با سه تکرار در دوسال زراعی اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوک

 49دار + یک برگردان سه سطح خاکورزی شامل خاکورزی حداقل )یک نوبت دیسک و فاروئر( و خاکورزی متداول )گاو آهن

 50سطح نوبت دیسک و فاروئر( و خاکورزی فشرده )دو نوبت شخم عمود برهم و دو نوبت دیسک و فاروئر( و فاکتور فرعی سه 

 51ورزی حداقل، کیلوگرم کود اوره در هکتار بود. نتایج نشان داد که در سال اول و در سیستم خاک 922و  022کودی شامل شاهد، 

 52کیلوگرم بر کیلوگرم حاصل  9/04وری نیتروژن به مقدار بهرهبیشترین  باکیلوگرم در هکتار  0/9224به مقدار بیشترین عملکرد دانه 

 53-وری نیتروژن بیشتری نسبت به سال اول حاصل شد. اجرای خاکبهرهشد. در سال دوم و در تیمارهای خاکورزی فشرده و مرسوم 

 54وری عناصر غذایی بهرهبیشتری بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد و  ورزی فشرده تأثیرورزی حداقل نسبت به سیستم خاک

 55خاکورزی توان اظهار کرد که اجرای ورزی متداول نیز بیشتر بود. بنابراین، میداشت که در بعضی موارد این افزایش حتی از خاک

 56حداقل خاکورزی شود. کاربرد ن عناصر میوری ایبهرهحداقل به بهبود جذب عناصر پرمصرف منجر شده که این امر باعث افزایش 

 57 شود.وری عناصر غذایی میبهرهموجب افزایش عملکرد از طریق بهبود 

 58 وری، جذب عناصر،فسفر ،کود نیتروژنبهرههای کلیدی: واژه

 59 

 60 مقدمه
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 61در خصوص  ( گیاهی است که به دلیل باال بودن عملکرد دانه و ماده خشک، داشتن ارزش غذایی مطلوب.Zea mays Lذرت )

 Singh et al., 62ای برخوردار است )تأمین کربوهیدرات و روغن خوراکی در اقتصاد کشاورزی کشورهای مختلف از اهمیت ویژه

 63دهنده آن است که شواهد نشانپذیر است؛ در حالیهای خارجی امکانتحقق این عملکرد با مصرف مقادیر زیادی از نهاده (.2017

 64های های زراعی و افزایش آلودگیدهای شیمیایی، باعث کاهش حاصلخیزی خاک، فشردگی زمینرویه از کوکه استفاده بی

 65 نیاز اصالح و زیست، محیط به منفی هایفشار از اجتناب (. بنابراین،Cociu & Alionte, 2017محیطی شده است )زیست

 66های (. امروزه موفقیت روشKokalis-Burelle et al., 2006باشد )الزم در حفظ سالمت خاک می شرط گیاهان کودی

 67 انرژی و تزریق خارجی هاینهاده به حد از بیش اتکا متداول کشاورزی در مدیریت صحیح منابع مورد تردید قرار گرفته زیرا

 68(. Cociu & Alionte, 2017است ) شده ناپایدار زراعی هایاکوسیستم ایجاد شیمیایی باعث سموم و کودها مانند کمکی

 69-بهینه جهت درباشد،  داشته را دانه به آن انتقال و خاک بیشتری از عناصر جذب قدرت که کود مصرفی نوع و مقدار دستیابی به

 70 در افزایش سبب تواندمی جذب نیز کارایی بهبوداست.  برخوردار خاصی اهمیت از کیفیت محصول بهبود و کود مصرف سازی

 71  (.Anjum et al., 2007) نیتروژنی شود کودهای محیطیزیست منفی اثرات و میزان آبشویی کاهش خالص، بازده

 72برای تولید ،رشد و عملکرد گیاهان عناصر پرمصرف و کم مصرف متفاوتی مورد نیاز است که نیتروژن مهمترین و پرمصرف ترین 

 73به  ، NPKهای شیمیایی افزایش عملکرد دانه ذرت با افزایش مقادیر کودمحققان به رابطه  (.zabet at al., 2014)آنها می باشد 

 74های مدیریت رایج معدنی شدن مواد آلی خاک به تنهایی زیرا در روشاند، کردهاشاره واسطه دسترسی بیشتر گیاه به عناصرغذایی 

 75و بی رویه باعث های متوالی (. کشتKarimi et al., 2011) های غذایی گیاه را به طور کامل برطرف سازدتواند نیازنمی

 Ahmadian et al., 76های زراعی دنیا شده که استفاده از کود را در مزرعه ضروری نموده است )غذایی در خاک کاهش عناصر

 77های کشاورزی در گذار به سوی پایداری ها در گیاهان یکی از مهمترین استراتژی(. از طرفی، افزایش کارایی مصرف نهاده2006

(Francis et al., 2003و نیز علمی )باشد )ترین روش افزایش تولید محصول در واحد سطح میدیترین و اقتصاChen et 78 

al., 2005; Cabrera-Bosquet et al., 2007; Cao et al., 2007; Banedjschafie et al., 2008; Di Paolo 79 

& Rinaldi, 2008; Brueck et al., 2009.) 80 و خالص بازده در افزایش سبب تواندنیتروژن می جذب کارایی در بهبود 

 81 کارایی (.Anbessa & Juskiw, 2012نیتروژنی شود ) کودهای محیطیزیست منفی میزان آبشویی و اثرات کاهش نیز،

 82-راه است. شناخت فیزیولوژیک( مصرف )کارایی کارایی جذب )بازیافت( و کارایی نیتروژن، از استفاده کارایی شامل نیتروژن
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 83-بهره افزایش و محیطی هایآلودگی کاهش در تواندشود، میمی نیتروژن زا استفاده کارایی افزایش موجب که مدیریتی های

 84 (.Smiciklas & Below, 1990باشد ) مؤثرآن وری 

 85های شدید، مصرف انواع ها نظیر خاکورزیهای فسیلی در کشاورزی، تلفات کربن از خاک بدلیل انواع فعالیتمصرف سوخت

 86اکسید کربن و ای در کشاورزی است. عوامل اصلی تولید دیده انتشار گازهای گلخانهکودهای شیمیایی و انتشار متان از عوامل عم

 87در نتیجه کاهش محتوای ماده آلی خاک شامل شخم و خارج کردن بقایای گیاهی از مزرعه هستند. شخم از طریق قرار دادن ماده 

 88د کربن شده و در نهایت، محتوی این مواد در خاک اکسیآلی در معرض هوا باعث تسریع تجزیه این مواد و در نتیجه آزادسازی دی

 89-های خاکورزی حفاظتی از جمله راهکارهای مناسب، جهت افزایش میزان کربن خاک مییابد. بنابراین، اجرای روشکاهش می

 90، (. از جمله راهکارهای اکولوژیکی مؤثر در کاهش سطح کربن در اتمسفر و افزایش آن در خاکBayer et al.,2002باشد )

 91 های زراعی اشاره کرد.نظام در بوم (Lal & Kimble, 1997; Follett et al., 2005 های بدون شخم )توان به نظاممی

 92 (.Mutegi et al., 2010شـود )زیادی در شرایط محیطی زیر خاک و تجزیه بقایای گیاهی مـی ورزی نیز باعـث تغییـراتخاک

 93و اغلـب  (Muñoz-Romero et al., 2015متفاوتی با خاک شخم خورده دارد ) ییورزی بـدون شـخم رژیـم دمـانظام خاک

 94شـود کـه گردد. ایـن امر باعـث مـیتر در آن میضعیف سطحی بیشتر برخوردار است که منجر به زهکشی و تهویـه از فشـردگی

 95سهم بیشتری از  در نظام بدون شـخم، از طرفی، .(Ball et al., 1999) تری از خاک خارج گرددآهسته گـازها بـا سـرعت

 96ماند. از آنجا که این بقایا با خاک مخلوط نشده و خاک باقی می متداول در سـطحورزی خاکبقایای گیاه زراعی در مقایسه با 

 97 (.Mutegi et al., 2010) باشندبرخوردار می تـری نیزگیرنـد، از سـرعت تجزیـه پـاییندر معرض ریزجانداران قرار می کمتر

 98را به واسطه دسترسی بیشتر گیاه به عناصر غذایی  NPKهای شیمیایی افزایش عملکرد دانه ذرت با افزایش مقادیر کودمحققین 

 99های غذایی گیاه را برطرف تواند نیازهای مدیریت رایج معدنی شدن مواد آلی خاک به تنهایی نمیاند، زیرا در روشگزارش کرده

 100یافته یا حداقل حفظ بقایای گیاهی و  شخم کاهش ورزی حفاظتی که مبتنی بر اجرایخاک(. Karimi et al., 2011سازد )

 Cociu & Alionte, 101) داردو عملکرد گیاه  حاصلخیزی خاک میزان باشد، نقش مؤثری در افزایشاجرای تناوب زراعی می

2017; Ghuman & Sur, 2001.) 102آلی خاک و همچنین افزایش  ادهتواند سبب بهبود میزان محفاظتی میورزی خاک 

 103با توجه به اهمیت دستیابی به (. ;Liu & Wiatrak, 2012 Singh & Haile, 2007فراهمی عناصر غذایی در خاک شود )

 104اهداف کشاورزی پایدار در جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و نیز دستیابی به کارایی بیشتر، استفاده از منابع از طریق 
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 105باشد. لذا این آزمایش به ضروری می بر این عوامل شیمیایی ورزی و کودهای خاکها، بررسی تأثیر روشهمدیریت بهینه نهاد

 106 وری عناصر غذایی در ذرت انجام گرفت.بهرهنیتروژن بر کارایی و  کود ورزی وهای خاکمنظور برآورد تأثیر روش

 107 

 108 هامواد و روش

 109های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بلوک آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح این

 110 99دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  09درجه و  14کیلومتری شرق مشهد )با طول جغرافیایی  52دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 

 111اجرا شد. فاکتور  5941-49و  5941-49های در دو سال زراعی سال متر از سطح دریا( 492 دقیقه شمالی و با ارتفاع 51 درجه و

 112دار+ و خاکورزی متداول )گاو آهن برگردان )یک نوبت دیسک و فاروئر( اصلی سه سطح خاکورزی شامل خاکورزی حداقل

 113یک نوبت دیسک و فاروئر( و خاکورزی فشرده )دو نوبت شخم عمود برهم و دو نوبت دیسک و فاروئر( و فاکتور فرعی شامل سه 

 114در سال اول بر  کیلوگرم اوره در هکتار بود. فاکتورهای آزمایش 922و  022مصرف شاهد)بدون کود(، سطح کودی در توصیه 

 115 های سال اول قرار گرفتند. های اصلی و فرعی تصادفی شدند و در سال دوم در همان کرتروی کرت

 116ابعاد هر و شیمیایی خاک انجام شد.  یفیزیکهای یژگیخاک به منظور تعیین و یمترسانتی 2-92برداری از عمق قبل از کشت نمونه

 117بوته در متر  1/9متر و با تراکم )سانتی 02متر، فاصله روی ردیف سانتی 51فواصل بین خطوط کشت  متر )نه متر مربع(، 9×9کرت 

 118اصله در نظر گرفته شد. متر فسانتی 12های فرعی مربع( در نظر گرفته شد. جهت جلوگیری از جابجایی کود نیتروژن، بین کرت

 119اردیبهشت  09متری )در هر کپه دو بذر( درکاری با دست در عمق پنج سانتیبصورت خشکه 529کشت ذرت رقم سینگل کراس 

 120بصورت شیاری  کیلوگرم در هکتار در کنار دانه 522و  512ماه انجام شد. سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به ترتیب به مقدار 

 121 12کیلوگرم در مرحله بعد از تنک کردن و  51کیلوگرم همزمان با کاشت،  51سانتیمتری و اوره طی سه نوبت ) 9-5در عمق 

 122های بعدی به فاصله هر هفت روز یکبار تا آخر کیلوگرم قبل از ظهور گل استفاده شد. اولین آبیاری بالفاصله بعد از کشت و آبیاری

 123ها جهت جلوگیری از اختالط اثر تیمارها بسته شد. با رسیدن تیمار کودی انتهای کرت فصل رشد به شیوه نشتی انجام و بدلیل داشتن

 124بوته در مترمربع( مزرعه تنک شد. مبارزه  1/9برگی برای حصول تراکم مناسب ) 9-9 متری و یا در مرحلهگیاه به ارتفاع پنج سانتی

 125 با علف هرز توسط وجین دستی در چهار نوبت انجام شد.

 126بوته به صورت  52ها با حذف اثر حاشیه انجام شد. همزمان با برداشت اشت دستی در آبان ماه همراه با رسیدگی بوتهعملیات برد

 127ساعت خشک شدند و بعد آسیاب و  99گراد بعد از درجه سانتی 52ها در آون در درجه حرارت سپس نمونه تصادفی انتخاب شد.
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 128به ترتیب از روش هضم تر، اولسن و فلیم  Kو  N ،Pررسی محتوی عناصر به منظور ب ک گرم از آن جهت آزمایش جدا شد.ی

 129گیری شد، سپس نیتروژن معدنی با توجه به آنکه بین سه تا پنج درصد فتومتری استفاده شد. نیتروژن کل خاک در آزمایشگاه اندازه

 NRE ،130 9تا  5فته شد. در معادالت نیتروژن کل خاک برای گیاه قابل جذب است محاسبه شد که متوسط چهار درصد در نظر گر

AUNE  وNUE  ،131به ترتیب کارآیی جذب، کارآیی زراعی و کارآیی مصرف )کارآیی فیزیولوژیک( هر یک از عناصر غذایی 

DMN های هوایی گیاه )کیلوگرم در هکتار(، میزان عنصر موجود در اندامSN  132میزان عنصر موجود در خاک بعالوه کود مصرفی 

 133وری عناصر نیز از حاصلضرب کارایی بهرهباشد. عملکرد یا ماده خشک گیاه )کیلوگرم در هکتار( می Yار( و )کیلوگرم در هکت

 134 (.Koocheki et al., 2014جذب در کارایی مصرف محاسبه شد )

 135 

 (5معادله )
 

 (0معادله )
 

 (9معادله )
  

   136 

 137(. که در این معادله Mahajan et al., 2012شد ) محاسبه 9ستفاده از معادله همچنین کارایی زراعی مصرف عناصر غذایی با ا

fY  ،)کیلوگرم بر هکتار( عملکرد اقتصادی در کرت کوددهی شدهuY  و )عملکرد اقتصادی در کرت بدون کود )شاهدN  138مقدار 

 139  عنصر مصرفی )کیلوگرم بر هکتار( است.

 (9معادله )
 

 140 

 141آزمایش به دلیل یکسان بودن محل تیمارها در هر دو سال بصورت اسپلیت پالت در زمان انجام شد و  تجزیه واریانس نتایج دو سال

 142های آماری با درصد صورت گرفت. کلیه تجزیه 1ای دانکن در سطح احتمال ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

 143 انجام شد. Excelحیط و ترسیم نمودارها در م SAS ver. 9.1استفاده از برنامه  

 144 

 145 نتایج و بحث
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 146عوامل دار بود، ولی سایر اثر اصلی سال و اثر اصلی کود نیتروژن بر فسفر دانه از لحاظ آماری معنیفسفر جذب شده دانه: 

 147بطور کلی در سال دوم آزمایش فسفر بیشتری نسبت به سال اول جذب شد. با  (.5بر این صفت نداشتند )جدول  یدارتأثیر معنی

 148با تیمار عدم  یداردرصد حاصل شد که اختالف معنی 159/2کیلوگرم در هکتار کود اوره، فسفر دانه به مقدار  022صرف م

 149 (.9دار نبود )جدول یکیلوگرم اوره در هکتار معن 922مصرف نیتروژن داشت اما اختالف آن با تیمار مصرف 

 150 

 صر غذایی و عملکرد ذرتآزمایشی بر جذب عنا فاکتورهایتجزیه واریانس اثر -1جدول 

Table 1-Variance analysis of the effect of experimental factors on nutrients uptake and corn yield 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 عملکرد بیولوژیک

Biological yield 

نیتروژن جذب شده 

 دانه 

Nitrogen 
absorbed by 

the grain 

فسفر جذب شده 

 دانه 

Phosphorus 

absorbed by 

the grain 

 

 درجه آزادی

df 

 منابع تغییر

Source of 

variation 

360529.4ns 2460085.6ns 0.0422ns 0.0306** 3 
 تکرار

Replication 

15954757.9** 18335949.4* 0.5524** 0.0067ns 2 
 خاکورزی

Tillage 

260555.8 2465224.3 0.0458 0.0055 6 
 aخطای 

Error a 

37141474.4** 109940857.7** 0.3865** 0.1108** 2 
 نیتروژن

Nitrogen 

2899924.4** 10737481.9** 0.0048ns 0.0008ns 4 
 نیتروژن×خاکورزی 

Tillage×Nitrogen 

72907.6 796768.4 0.0092 0.0014 18 
 bخطای 

Error b 

2148013.5** 69571039.2** 0.0457ns 0.0653** 1 
 سال

Year 

732064.6** 1004861.2ns 0.0190ns 0.0009ns 2 
 خاکورزی ×سال 

Year× Tillage 

29307.5ns 2313110.1ns 0.0005ns 0.0029ns 2 
 نیتروژن ×سال 

Year× Nitrogen 

53624.9ns 2231797.5* 0.0036ns 0.0006ns 4 

 ×نیتروژن ×خاکورزی

 سال

Year× Nitrogen× 

Tillage 

114932.4 751335.2 
0.0124 

0.0009 27 
 cطای خ

Error c 

 ضریب تغییرات )%( - 5.6 11.2 19.2 21.7
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c.v % 

 ns،  * 151 دار در سطح احتمال یک و پنج درصد، معنییدارعدم معنی به ترتیب **:و 

ns, * and **, represent non- significance, significance at 5 % and 1% probability levels, respectively. 152 

 153 

 154 عنصر این تجمع کود افزایش کاربرد که رسدمی نظر انه با افزایش مصرف کود فسفر افزایش یافت. بهدر آزمایشی فسفر د

 155بیشترین پاسخ فسفر دانه به افزایش نیتروژن در  (.Rajaii et al., 2007داد ) افزایش را های هواییاندام در همچنین و دانه در

 156کیلوگرم کود اوره در  922ورزی مرسوم و مصرف سیستم خاکخاک ورزی مرسوم مشاهده شد. در سال دوم آزمایش و در 

 157به نظر می رسد که افزایش  هکتار، بیشترین فسفر دانه بدست آمد.کود اوره موجب افزایش رشد اندام های هوایی گیاه می شود،

 158طه هم افزایی دارد. از سویی های هوایی را افزایش داده است و با آن رابکاربرد کود  تجمع این عنصر در دانه و همچنین در اندام

 159موجب فزونی و در دسترس بودن این عنصر شده است و جذب این عنصر برای گیاه راحت تر  عدم تحرک عنصر فسفر در خاک

 160شده است لذا موجب تجمع این عنصر در گیاه و دانه شده است. از طرفی جذب یک عنصر نمی تواند تنها عامل اصلی رشد باشد، 

 161ناصر نیز به مقدار کیفی جذب شوند و از طرفی سایر عوامل محیطی موثر بر رشد نیز به صورت بهینه باشند. لذا با بلکه باید سایر ع

 162 افزایش مقدار کود نیتروژن فسفر دانه افزایش یافته است که نشان دهنده رابطه هم افزایی این دو عنصر است. 

 163 

 164(؛ 5بر جذب نیتروژن داشت )جدول  یدارتروژن تأثیر معنیاثر اصلی خاکورزی و اثر اصلی نینیتروژن جذب شده دانه: 

 165 49/0بعالوه در سال دوم آزمایش نیتروژن بیشتری نسبت به سال اول جذب شد. در تیمار خاکورزی حداقل نیتروژن دانه به مقدار 

 166افزایش بیشتر عرضه کود  (. احتماالً با9با تیمار خاکورزی مرسوم و فشرده داشت )جدول  یداردرصد حاصل شد که اختالف معنی

 167شود کاهش یافته و بنابراین افزایش کود نیتروژن توانسته نیتروژن، درصد نیتروژنی که به صورت آبشویی از دسترس خارج می

 168باعث افزایش نیتروژن موجود در دانه شود. به بیان دیگر، باالتر بودن میزان جذب نیتروژن در ذرت ممکن است تحت تأثیر بهبود 

 169ورزی حداقل ای خاک ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و تلفات کمتر نیتروژن باشد. با گذشت زمان خاکغذیهوضعیت ت

 170تواند توسط دانه یا سایر احتماالً باعث آزاد شدن تدریجی عناصر غذایی از مواد آلی خاک شده است که این عناصر آزاد شده می

 171 (.Wang et al., 2011ها جذب گردد )اندام

 172 
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 173اثر اصلی سال، اثر اصلی شخم و اثر اصلی کود، اثر متقابل شخم و کود و اثر متقابل سه گانه بر بیولوژیک:  عملکرد

 174(. در هر سال آزمایش و در همه 5بر این صفت نداشتند )جدول  یدارتأثیر معنیعوامل دار بود ولی سایر عملکرد بیولوژیک معنی

 175افزایش یافت. بیشترین  یدارکیلوگرم در هکتار عملکرد بیولوژیک به طور معنی 022از صفر به  Nانواع خاکورزی با افزایش سطح 

 176ورزی حداقل و پاسخ عملکرد بیولوژیک به افزایش نیتروژن در خاکورزی حداقل مشاهده شد. در سال دوم در سیستم خاک

 177گرم در هکتار حاصل شد. با تشدید کیلو 59212کیلوگرم کود اوره در هکتار، بیشترین عملکرد بیولوژیک به میزان  022مصرف 

 178و  Nکاهش یافت بطوریکه کمترین عملکرد بیولوژیک در سطوح مختلف  Nخاکورزی پاسخ عملکرد بیولوژیک به کود 

 179 (.5خاکورزی مرسوم مشاهده شد )شکل 

 180 

 181 ورزی و کود بر عملکرد بیولوژیک ذرتاثر متقابل سه گانه سال، خاک -1شکل 

Fig. 1- The three-way interaction of year, tillage and fertilizer on biological yield of corn 182 

 183 

 184دهد افزایش فشردگی خاک مانعی در جهت رشد و نمو گیاه بوده و از این طریق عملکرد بیولوژیک را تحت تأثیر قرار می

(Kwaw-Mensah & Al-Kaisi, 2006به نظر می .)185ی حداقل ناشی از افزایش ورزرسد که کاهش عملکرد در سیستم خاک 

 186تواند به کاهش طول ریشه منجر شده و در فشردگی خاک و فراهم نبودن شرایط مناسب برای رشد ریشه باشد. این فشردگی می

 187ورزی حداقل در خاککند و به دنبال آن رشد یکنواختی در روشنهایت جذب آب و مواد غذایی توسط گیاه کاهش پیدا می

 188گزارش نمودند  ه در نهایت کاهش عملکرد بیولوژیک را به دنبال خواهد داشت. محققین در آزمایشیمزرعه حاصل نگردیده ک

 189دار شد و باالترین عملکرد دانه با ورزی مختلف برای تمام سطوح نیتروژن معنیهای خاکواکنش ماده خشک ذرت به سیستم
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 190خوردگی در سطح خاک منجر به بهبود وضعیت  خاکورزی و کمترین بهمکیلوگرم نیتروژن به دست آمد. کم 590مصرف 

 191 (. Kwaw-Mensah & Al-Kaisi, 2006شود )نگهداری رطوبت در خاک می

 192 

 193اثر اصلی سال، اثر اصلی شخم و اثر اصلی کود، اثر متقابل شخم و کود و اثر متقابل سه گانه بر عملکرد دانه عملکرد دانه: 

 194ورزی (. در سال اول و در سیستم خاک5بر این صفت نداشتند )جدول  یدارتأثیر معنیدار بود ولی سایر اثرات اصلی و متقابل معنی

 195در همین سطح خاکورزی با  یدارکیلوگرم در هکتار حاصل شد که اختالف معنی 0/9224حداقل، بیشترین عملکرد دانه به مقدار 

 196عملکرد دانه بیشتری نسبت به سال اول حاصل سال دوم نداشت. همچنین در سال دوم و در تیمارهای خاکورزی فشرده و مرسوم 

 197 922شد. در خصوص اثر متقابل خاکورزی و کود نیتروژن نیز نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار مصرف 

 198ر خاکورزی با تیما یدارکیلوگرم در هکتار حاصل شد که اختالف معنی 5/9452کیلوگرم کود اوره و خاکورزی حداقل به مقدار 

 199 (.0فشرده و مرسوم داشت )شکل 

 200 

 201 ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد دانه ذرتاثر متقابل خاک-2شکل 

Fig. 2- Interaction effect of tillage and nitrogen fertilizer on grain yield of corn 202 

 203 اختیار در ترآسان غذایی عناصر اول در سال حداقل ورزیخاک توان بیان داشت که دربا توجه به نتایج بدست آمده می

 204 هوا نسبی رطوبت اگر ورزیخاک بدون سیستم است اما در باالتر دانه به هاگلچه تبدیل و باروری گرفته لذا میزان قرار گیاه

 205ر مطلوب به طو تواندنمی اول در سال غذایی عناصر و پذیرفته صورت کندی به خاک سطح بر بقایا پوسیدگی باشد لذامی پایین

 206افته است. در ی کاهش باروری و شده مواجه غذایی مواد کمبود با افشانی گرده مرحله در گیرد بنابراین گیاه قرار گیاه اختیار در

 207و  های مختلف گیاه افزایش یافته( جذب و انتقال این عناصر به بخشNاین مطالعه با مصرف سطوح باالتری از کودهای شیمیایی )

 208ها، با انتقال مجدد موادغذایی عملکرد دانه نیز افزایش یافته است. های رشد زایشی مانند مرحله پر شدن دانهرآینددر هنگام تکمیل ف
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 209عناصر پر مصرف )نیتروژن، فسفر، پتاسیم( بدلیل دارا بودن نقش مهم در افزایش رشد رویشی گیاه، افزایش عملکرد گیاه را باعث 

 210ت در بکارگیری این عناصر از اهمیت خاصی برخوردار است که این مورد بوجود سیستم شوند. از سوی دیگر توان باالی ذرمی

 211شود. لذا افزایش میزان کود از طریق افزایش تعداد دانه و وزن هزار دانه بطور غیرمستقیم سبب کارآمد فتوسنتزی ذرت مربوط می

 212و تهیه بستر در نهایت عملکرد  ورزیخاک ناسبشود. شواهد آزمایشی نشان داده است که انتخاب روش مافزایش عملکرد می

 213ورزی (. از طرفی محققین دریافتند که تأثیر خاکSarmadnia & Koocheki, 2004دهد )تأثیر قرار می را تحت محصول

 214یان (. محققان بSchillinger et al., 2010ورزی متداول باشد )تواند برابر یا حتی بیشتر از خاکحداقل در افزایش عملکرد می

 215ورزی است. همچنین در خاکورزی مرسوم یا کمورزی مساوی یا کمتر از خاکخاکها عملکرد در عدم نمودند در اکثر خاک

 216ورزی حداقل موجب افزایش ماده آلی در سطح خاک شده عملکرد محصول بهبود تحقیقی بیان شده است به علت آنکه خاک

 217به  توان تماس کم خاک با دانهورزی را میعملکرد دانه در شیوه بدون خاک (. علت کاهشMurillo et al., 1998یافته است )

 218علت تجمع بقایای گیاهی در سطح و مقاومت بیشتر خاک در سال اول مرتبط دانست. همچنین کاهش عملکرد در سیستم بدون 

 219اسب برای رشد ریشه بوده ورزی متداول ناشی از افزایش فشردگی خاک و فراهم نبودن شرایط منورزی نسبت به خاکخاک

 220کند که نتایج است. این فشردگی به کاهش تراکم ریشه منجر شده و در نهایت جذب آب و مواد غذایی توسط گیاه کاهش پیدا می

 221 (. Putte et al., 2010; Mahajan et al., 2012مشابهی توسط سایر محققین گزارش شده است )

 222 

 223وری نیتروژن داشتند بعالوه بهرهبر  یدارورزی تأثیر معنیان داد که کود و خاکنتایج این بررسی نشوری نیتروژن: بهره

 224تأثیر معنیعوامل دار بود، ولی سایر وری نیتروژن معنیبهرهنیز بر  ورزیورزی و نیتروژن و اثر متقابل سال و خاکاثر متقابل خاک

 225 (. 0بر این صفت نداشتند )جدول  یدار

 226 

 وری عناصر در ذرتبهرهآزمایشی بر کارایی و  فاکتورهایاثر  تجزیه واریانس-2جدول 
Table 2- Analysis of variance of the effect of experimental factors on nutrients efficiency and productivity of corn 

کارایی فیزیولوژیک 

 فسفر

Physiological 

efficiency of 

phosphorus 

کارایی 

 فیزیولوژیک

 نیتروژن

Physiological 

efficacy of 

nitrogen 

کارایی جذب 

 فسفر

phosphorus 

uptake 

efficiency 

کارایی جذب 

 نیتروژن

Nitrogen 

uptake 

efficiency 

 وری فسفربهره

Phosphorus 

productivity  

 

وری بهره

 نیتروژن
 Nitrogen 

efficiency  

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییر

Source of variation 

9673.4** 8.39 299.7 268.8 76.2 23.71 3 
 تکرار

Repetation 

 خاکورزی 2 **160.1 **2042.6 **2839.4 *464.7 **86.35 1619.6
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Tillage 

1269.0 7.86 89.2 135.0 68.3 15.79 6 
 aخطای 

Error a 

29628.1** 64.26** 3364.2** 6962.1** 4840.8** 1266.5** 2 
 نیتروژن

 Nitrogen 

102.8 0.32 107.2** 105.9** 374.2** 15.86** 4 
 نیتروژن ×خاکورزی 

Tillage×Nitrogen 

418.4 1.51 13.6 139.8 13.7 18.35 18 
 bخطای 

Error b 

16763.4** 8.30* 885.5** 132.6* 262.1** 4.64 1 
 سال

Year 

396.4 3.58 29.5* 100.4** 98.8** 8.84* 2 
 خاکورزی  ×سال 

Year× Tillage 

203.8 0.15 57.5** 2.45 3.1 0.03 2 
 نیتروژن  ×سال 

Year× Nitrogen 

115.1 0.62 9.147 1.34 7.1 0.12 4 
 سال ×نیتروژن ×خاکورزی

Year× Nitrogen× Tillage 

358.7 1.92 6.92 18.3 15.2 1.74 27 
 cخطای 

Error c 

12.4 19.4 16.3 11.8 16.4 11.7 - 
 ضریب تغییرات )%(

CV (%) 

ns ،  * دار در سطح احتمال یک و پنج درصد، معنییدارعدم معنی : به ترتیب**و 

ns, * and **: represent non- significance, significance at 5 % and 1% probability levels, respectively. 
 227 

 228کیلوگرم بر کیلوگرم حاصل شد که  9/04وری نیتروژن به مقدار بهرهورزی حداقل، بیشترین در سال اول و در سیستم خاک

 229ورزی فشرده و مرسوم در همین سطح خاکورزی با سال دوم نداشت. همچنین در سال دوم و در تیمارهای خاک یداراختالف معنی

 230 (.9وری نیتروژن بیشتری نسبت به سال اول حاصل شد )شکل بهره

 231 

 232 وری نیتروژن ذرتبهرهبر  ورزیاثر متقابل سال و خاک-3شکل 
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Fig. 3- The interaction effect of year and tillage on nitrogen productivity of corn 233 

 234وری نیتروژن در تیمار عدم بهرهورزی نیز نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین در خصوص اثر متقابل نیتروژن و خاک

 235-با تیمار خاک یدارکیلوگرم بر کیلوگرم حاصل شد که اختالف معنی 0/91ار ورزی حداقل به مقدمصرف کود اوره و خاک

 236 (.9دار بود )شکل ورزی مرسوم معنیورزی فشرده نداشت اما اختالف آن با خاک

 Oikeh 237یابد )کاهش می آن از استفاده کارآیی و افزایش یافته نیتروژن تلفات نیتروژن باالی مقادیر محققین گزارش کردند در

et al., 2007238زدایی  نیترات فرآیندهای توسط آن رفت دلیل هدر به زیاد احتمال به نیتروژن مصرف کارآیی بودن (. پایین 

 239 سبب مصرفی نیتروژن میزان افزایش که است داده مختلف نشان هایاست. بررسی آمونیوم تصعید و آبشویی )دنیتریفیکاسیون(،

 240ورزی وری مشاهده شد و نوع خاکبهره شود. با افزایش کود نیتروژن، بیشترین تغییرات سالیانهمی نیتروژن مصرف کارآیی کاهش

 241دار بود. در بررسی حاضر با توجه به آنکه در تیمار وری نیتروژن معنیبهرهنقش کمتری در این زمینه داشت هرچند اثر آن بر 

 242دن الیه سطحی خاک جهت نفوذ، مدیریت استفاده از کود ورزی حداقل بدلیل عدم به هم خوردگی کامل خاک و سفت شخاک

 243تواند ( اما در دراز مدت به دلیل آزاد سازی تدریجی نیتروژن میVetch & Randall, 2000سازد )را در کوتاه مدت دشوار می

 244 (.Freeman et al., 2007وری و کارایی گردد )بهره موجب افزایش

 245 

 246 وری نیتروژنبهرهزی بر وراثر متقابل نیتروژن و خاک-4شکل 

Fig. 4- The interaction effect of nitrogen and tillage on nitrogen productivity 247 

 248 

 249 وری فسفربهره

 250وری فسفر معنیبهرهورزی بر ورزی و کود و اثر متقابل سال و خاکورزی و سال و اثر متقابل خاکاثر اصلی کود و خاک

 251ورزی حداقل، بیشترین (. در سال اول و در سیستم خاک0بر این صفت نداشتند )جدول  یدارر معنیدار بود ولی سایر عوامل تأثی
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 252ورزی با سال دوم در همین سطح خاک یدارکیلوگرم بر کیلوگرم حاصل شد که اختالف معنی 5/42وری فسفر به مقدار بهره

 253(. 1وری فسفر بیشتری نسبت به سال اول حاصل شد )شکل بهرهورزی فشرده و مرسوم نداشت. در سال دوم و در تیمارهای خاک

 254 922وری نیتروژن در تیمار مصرف بهرهورزی نیز نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین در خصوص اثر متقابل نیتروژن و خاک

 255با تیمار خاک یرداکیلوگرم بر کیلوگرم حاصل شد که اختالف معنی 9/529ورزی حداقل به مقدار کیلوگرم کود اوره و خاک

 256 (.9ورزی فشرده و مرسوم داشت )شکل 

 257 

 وری عناصر در ذرتبهرهورزی و منابع کود شیمیایی کارایی و مقایسه میانگین اثرات اصلی سال و خاک-3جدول 

Table 3. Comparison of the means of the main effects of year, tillage and nitrogen fertilizer on the efficiency 

and productivity of nutrients in corn 

کارایی 

فیزیولوژیک 

 فسفر

Physiological 

efficiency of 

phosphorus 

کارایی 

فیزیولوژیک 

 نیتروژن

Physiological 

efficiency of 

nitrogen 

 دانه)درصد( فسفر

Grain phosphorus 

(%)  

 نیتروژن دانه

 )درصد( 

Grain 

nitrogen  

 (%) 

 سطوح

Levels 

 فاکتورها

Factors 

236.8 a 36.1 a 0.437 b 2.79 b 

 اول

First سال 

Year 
206.3 b 35.4 b 0.497 a 2.84 a 

 دوم

Second 

218.6 33.6 b 0.471 2.98 a 

 حداقل

minimum 

 ورزیخاک

Soil tillage 

230.8 37.2 a 0.449 2.70 c 

 فشرده

Intensive 

215.2 36.4 ab 0.482 2.76 b 

 مرسوم

Conventional 

262.0 a 37.6 a 0.389 b 2.67c 0 
 نیتروژن )کیلوگرم در هکتار(

Nitrogen (kg /ha) 

199.2 b 34.4 b 0.513 a 2.92a 200 

203.4 b 35.2 b 0.499 ab 2.85b 400 

 258 رند.درصد ندا 1در سطح  یدارهای دارای حرف مشترک اختالف آماری معنیمیانگین فاکتوردر هر ستون و هر 

Means with the same letter are not significantly different at 5% level. 259 

 260 
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 261ابد یوری آن کاهش میبهرهبسیاری از مطالعات به طور مشابه گزارش کردند که با افزایش کاربرد فسفر کارایی و 

(Bayuelo-Jiménez& Ochoa-Cadavid, Leiser et al., 2014;افزایش هرچه بیشتر .)  262مواد غذایی و نیز بهبود 

 263پذیر کند که وری عناصر غذایی را امکانبهرهتواند با اثر بر کارایی جذب این مواد، افزایش عملکرد گیاه در واحد سطح می

 264 میزان زیاد تواند منجر به افزایش عملکرد یا ماده خشک به ازای ماده غذایی مصرف شده گردد. به احتمالمجموعه این عوامل می

 265 که ابدیمی افزایش آن از مؤثر استفاده عدم و باالخره در ذرت فسفر جذب عدم علت فسفر به کود باالی سطوح فسفر در اتتلف

 266شود. فراهمی هرچه بیشتر عناصر غذایی در خاک از جمله مهمترین سودمندی استفاده می وری فسفربهره کاهش موجب خود این

 267باشد. بهبود شرایط خاک از نظر فراهمی و جذب عناصر و در نهایت د بقایای گیاهی میورزی همراه با حفظ و کاربراز نظام خاک

 268رود که وری عناصر غذایی به شمار میبهرهتوسعه هرچه بیشتر ریشه در پروفایل خاک از جمله عوامل مؤثر در افزایش کارایی و 

 269 (. ; Vukovic et al., 2008et al., 2002تواند به دست آید )ورزی حداقل میتمام این موارد با خاک

 270 

 271 

 272 وری فسفربهرهورزی بر اثر متقابل سال و خاک-5شکل 

Fig. 5- The interaction effect of year and tillage on phosphorus productivity 273 

 274 
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 275 

 276 وری فسفربهرهورزی بر اثر متقابل نیتروژن و خاک-6شکل 

Fig. 6- The interaction effect of nitrogen amd tillage on phosphorus productivity 277 

 278 

  279 

 280ورزی و اثر متقابل سال ورزی، اثر اصلی سال؛ اثر متقابل کود و خاکاثر اصلی کود، اثر اصلی خاککارایی جذب نیتروژن:  

 281(. در 0بر این صفت نداشتند )جدول  یدارتأثیر معنیعوامل  دار بود ولی سایر ورزی بر کارایی جذب نیتروژن معنیو خاک

 282ورزی نیز نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین کارایی جذب نیتروژن در تیمار عدم مصرف خصوص اثر متقابل نیتروژن و خاک

 283ورزی فشرده با تیمار خاک یدارکیلوگرم بر کیلوگرم حاصل شد که اختالف معنی 5/41ورزی حداقل به مقدار کود اوره و خاک

 284ورزی حداقل بیشترین مقدار حاصل شد )شکل کیلوگرم کود اوره همراه با خاک 922و  022داشت. همچنین در حالت مصرف ن

5.) 285 

 286 

 287 ورزی بر کارایی جذب نیتروژناثر متقابل نیتروژن و خاک -7شکل 

Fig. 7- The interaction effect of nitrogen and tillage on nitrogen uptake efficiency 288 
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 290 شاخص نیتروژن، جذب کارآیی و نیتروژن مصرف شاخص کارآیی دو با مشابه که رسدمی نظر به حاصله نتایج به ا توجهب

 291این  مقدار نیتروژن کود مصرف افزایش با آزمایش این در باشد.می دانه عملکرد از تابعی مستقیماً نیز نیتروژن وریکارآیی بهره

 292 عملکرد بهبود و نیتروژن مصرف افزایش بین خطی ی غیررابطه وجود دلیل به انتومی را کاهش این که یافت کاهش شاخص

 293 و نیتروژن وریبهره کارآیی هایشاخص حاصلضرب نیتروژن مصرف کارآیی شاخص که است ذکر به الزم مرتبط دانست. دانه

 294 جزء در کاهش با اجزاء این از یکیافزایش در  لذا دارند. یکدیگر با موازنه حالت اجزا این باشد.می جذب نیتروژن کارآیی

 295 نیتروژن مقدار در افزایش با وری نیتروژن بهر کارآیی که است شده گزارش مطالعات از بسیاری شد. در خواهد همراه دیگر

 296 (.Bahamin, 2011یافت ) کاهش دانه، در عملکرد افزایش علیرغم مصرفی

 297 

 298اثر اصلی سال؛ اثر متقابل سال و نیتروژن، اثر متقابل کود و ورزی، اثر اصلی کود، اثر اصلی خاککارایی جذب فسفر: 

 299بر  یدارتأثیر معنیعوامل دار بود ولی سایر ورزی و اثر متقابل سال و کود و اثرمتقابل سال و کود بر کارایی جذب فسفر معنیخاک

 300دم مصرف کود اوره حداکثر به (. در خصوص اثر کود بر این صفت نیز مشاهده شد که در حالت ع0این صفت نداشتند )جدول 

 301کیلوگرم اوره در هکتار داشت )جدول  022با مصرف  یداردرصد حاصل شد که اختالف معنی 95/2کارایی جذب فسفر به مقدار 

 302درصد حاصل  5/10کیلوگرم کود اوره، بیشترین کارایی جذب فسفر به مقدار  922ورزی حداقل و مصرف (. در سیستم خاک9

 303 (. 9ورزی مرسوم و عدم مصرف کود اوره حاصل شد )شکل ی جذب فسفر در حالت خاکشد. کمترین کارای

 304 

 305 ورزی بر کارایی جذب فسفراثر متقابل نیتروژن و خاک -8شکل 

Fig. 8- The interaction effect of nitrogen and tillage on phosphorus uptake efficiency 306 

 307 
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 308ای در نظام تولید ذرت در نپال گزارش کردند که نظام کم نهاده دارای بیشترین های مختلف تغذیهمحققین در بررسی نظام 

 309(. افزایش هرچه بیشتر مواد غذایی و نیز بهبود Argueso et al., 2009کارایی و پایداری و کمترین اثرات زیست محیطی بود )

 310وری عناصر غذایی را امکان پذیر کند که بهرهتواند با اثر بر کارایی جذب این مواد، افزایش عملکرد گیاه در واحد سطح می

 311تواند منجر به افزایش عملکرد به ازای ماده غذایی مصرف شده و در نهایت افزایش کارایی اقتصادی مجموعه این عوامل می

 312العات شود. بسیاری از مطمصرف فسفر شود. افزایش تولید دانه در اثر مصرف کود فسفره موجب افزایش کارایی مصرف فسفر می

 Bayuelo-Jiménez & Ochoa-Cadavid, 313ابد )یبه طور مشابه گزارش کردند که با افزایش کاربرد فسفر کارایی کاهش می

 314 مصرف )کارایی کارایی جذب )بازیافت( و کارایی فسفر، از استفاده زراعی کارایی شامل فسفر مصرفی کارایی (.2014

 315فسفر نشان مصرف کارایی آنجاییکه از و باشد داشته تأثیر هاکارایی این بر ندتوافسفر می فراهمی است. میزان فیزیولوژیک(

 316 خواد زیادی اهمیت آن جذب کمبود فسفر کارایی شرایط در بنابراین است، فسفر مصرفی از استفاده گیاه در توانایی دهنده

 317 (.Moll et al., 1982داشت )

 318 

 319ورزی و اثر اصلی سال بر کارایی فیزیولوژیک نیتروژن لی خاکاثر اصلی کود، اثر اصکارایی فیزیولوژیک نیتروژن: 

 320(. در سال دوم آزمایش کارایی فیزیولوژیک نیتروژن 0بر این صفت نداشتند )جدول  یدارتأثیر معنیعوامل دار بود ولی سایر معنی

 321کیلوگرم بر  0/95مقدار  ورزی فشرده کارایی فیزیولوژیک نیتروژن بهکمتری نسبت به سال اول حاصل شد. در تیمار خاک

 322ورزی مرسوم نداشت. در تیمار عدم مصرف کود اوره کارایی با تیمار خاک یدارکیلوگرم حاصل شد که اختالف معنی

 323کیلوگرم  922 و 022با تیمار مصرف  یدارکیلوگرم بر کیلوگرم حاصل شد که اختالف معنی 9/95فیزیولوژیک نیتروژن به مقدار 

 324ورزی ابد. احتماالً در تیمار خاکی(. با افزایش عملکرد اندام اقتصادی یعنی دانه کارایی افزایش می9)جدول اوره در هکتار داشت 

 325خوردگی خاک کمتر بود، لذا با گذشت ها بجا مانده بود و بهمحداقل به دلیل آن که بخشی از بقایای گیاهی سال قبل در کرت

 326های گیاهی شده است که این عناصر آزاد شده یجی عناصر غذایی از باقیماندهورزی احتماالً باعث آزاد شدن تدرزمان کم خاک

 327تواند موجب افزایش عملکرد شود بنابراین تواند جذب دانه گردد. از طرفی از آنجا که افزایش ذخیره نیتروژن در دانه میمی

 Wang et al., 328وژن توجیه پذیر است )افزایش کارایی اقتصادی مصرف نیتروژن به دلیل افزایش عملکرد ناشی از مصرف نیتر

2011.) 329 

 330 
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 331عوامل دار بود ولی سایر اثر اصلی کود و اثر اصلی سال بر کارایی فیزیولوژیک فسفر معنیکارایی فیزیولوژیک فسفر: 

 332حاصل (. در سال اول آزمایش کارایی فیزیولوژیک فسفر بیشتری نسبت به سال دوم 0بر این صفت نداشتند )جدول  یدارتأثیر معنی

 333کارایی فیزیولوژیک فسفر مبین این نکته است که گیاه چقدر می تواند متناسب با میزان فسفر جذب شده ،عملکرد دانه تولید شد. 

 334نماید یا متناسب با افزایش جذب فسفر بتواند به همان نسبت به عملکرد دانه خود بیفزاید. برای تولید بیشتر عملکرد دانه صرف 

 335د تنها عامل اصلی باشد، بلکه باید سایر عناصر نیز به مقدار کیفی جذب شوند و از طرفی سایر عوامل جذب یک عنصر نمی توان

 336محیطی موثر بر رشد نیز به صورت بهینه باشند. شاید دلیل باال بودن کارایی فیزیولوژیک فسفر در این بررسی در سال اول نسبت به 

 337ل در مقایسه با سال دوم باشد. بنابراین با توجه به نسبت دانه تولید شده در سال دوم کمتر بودن مقدار فسفر جذب شده در سال او

 338در سال اول و سال دوم و تقسیم آن بر مقدار فسفر جذب شده ،باالتر بودن کارایی فیزیولوژیک فسفر در سال اول قابل توجیه است. 

 339بر کیلوگرم نیتروژن حاصل شد که اختالف معنی کیلوگرم 090تیمار عدم مصرف کود اوره کارایی فیزیولوژیک فسفر به مقدار 

 340وری در افزون بهره (. در یک بررسی مسأله کاهش روز9کیلوگرم اوره در هکتار داشت )جدول  922 و 022با تیمار مصرف یدار

 341ی بخش کشاورزی بنگالدش مورد بررسی قرار داده شده است. کشاورزی بنگالدش طی چند دهه اخیر مرتباً به سمت کشاورز

 342های فراوانی است که حرکت نموده است و آنچه که در این بین قابل مالحظه است، عدم پایداری کشاورزی فشرده و آسیب فشرده

 343سازد. مقایسه مناطق مختلف نشان داد در مناطقی که روش کشاورزی فشرده بیشتر این روش کشاورزی به محیط زیست وارد می

 344 (.Pagiola, 1994یرتر است )وری تولید چشمگرواج دارد، کاهش بهره

 345 

 346 گیرینتیجه

 347 

 348ورزی فشرده تأثیر بیشتری بر افزایش عملکرد و ورزی حداقل نسبت به سیستم خاکاجرای خاک نتایج این بررسی نشان داد که

 349بنابراین  ورزی متداول نیز بیشتر بود.وری عناصر غذایی داشت که در بعضی موارد این افزایش حتی از خاکبهرهاجزای عملکرد و 

 350وری بهرهورزی حداقل به بهبود جذب عناصر پرمصرف منجر شده که این امر باعث افزایش توان اظهار کرد که اجرای خاکمی

 351خشک کاربرد شخم حداقل موجب افزایش هرچه بیشتر توان چنین استنباط کرد که در مناطق خشک و نیمهشود. میاین عناصر می

 352 شود.وری عناصر غذایی میبهرهعملکرد از طریق بهبود 

 353 
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