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 چکٕذٌ

مقذار محصًل گىذم تاتغ فاکتًرَاْ سٔادْ است ي در أه تٕه ٔکٓ اس . وٕتزيصن پس اس آب مُمتزٔه ػامل محذيد کىىذٌ رضذ گٕاَان است

مادٌ خطک در تىاتزأه مطالؼٍ تٍ مىظًر تزرسٓ يضؼٕت تغذٍٔ وٕتزيصوٓ گىذم ي تًلٕذ  .وٕتزيصن مٓ تاضذ ْ تاثٕز گذار مُمتزٔه فاکتًرَا

تزاْ  .تکزار اوجام گزفت 3در ضُزستان ػلٓ آتاد کتًل تصًرت وستذ ي در قالة طزح کامالً تصادفٓ تا  88-89در سال  ساقٍ دَٓمزحلٍ 

ػملکزد مادٌ خطک مشارع مًرد  مٕاوگٕه تز اساس وتأج تذست آمذٌ،. مشرػٍ تا سطح مذٔزٔتٓ مختلف اوتخاب ضذ 15اوجام أه آسمأص 

درصذ، غلظت  39/2ي  38/1ػاليٌ تز أه غلظت ياقؼٓ وٕتزيصن تٕه . ته در َکتار متغٕٕز تًد 16/10ي  67/4تٕه  ساقٍ دَٓ مزحلٍ رتزسٓ د

أه وتأج حاکٓ اس وامطلًب تًدن يضؼٕت تغذٍٔ وٕتزيصوٓ  .متغٕٕز تًدوذ 07/1ي  6/0ي ضاخص تغذٍٔ وٕتزيصن تٕه  75/2ي  2/2تحزاوٓ تٕه 

تُٕىٍ ساسْ يضؼٕت تغذٍٔ وٕتزيصن مٓ تًاوذ سثة تُثًد  ،وتٕجتاً تا تًجٍ تٍ اَمٕت أه مزحلٍ در ػملکزد وُأٓ. تاضذ در أه واحٍٕ مٓ

  .ػملکزد داوٍ ضًد

 ساقٍ دَٓ اخص تغذٍٔ وٕتزيصن، ػملکزد مادٌ خطکگىذم، وٕتزيصن، وٕتزيصن تحزاوٓ، ض: کلٕذْ ياصگان

 مقذمٍ

اس ایٌزٍ  (.2002اسم، )ادُ غذایی هحذٍد وٌٌذُ تزای تَلیذ هادُ خطه در گیاّاى هی تاضذ تحت ضزایط تْیٌِ ًیتزٍصى هْوتزیي ه

هصزف ًیتزٍصى تایستی تز . تزای جثزاى ووثَد ًیتزٍصى در سراػت اس اًَاع وَدّای ًیتزٍصًی استفادُ هی ضَد

اساس اصَل خاصی صَرت گیزد چزاوِ هصزف ون آى سثة واّص هحصَل ٍ هصزف سیادش سثة 

ّوچٌیي تزویثات ًیتزٍصًِ تذلیل داضتي اثزات سیست  .هی ضَد سیاى التصادیسیست هحیطی ٍ  ىالتهط



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

ًیتزیفیىاسیَى، . هحیطی ٍ تاثیزی وِ تز رٍی سالهت اًساى ّا دارًذ تسیار حائش اّویت ٍ ضٌاختِ ضذُ اًذ

ضؼیت ّایی اس اتن آساد دًیتزیفیىاسیَى، تطىیل ًیتزٍاوسیذ، آتطَیی ًیتزات ٍ تثخیز آهًَیان ًوایاًگز ٍ

هوىي است اتوسفز تیطتز اس حذ . ػَاهل هحیطی تا دریافت ًیتزٍصى تغییزات تسیاری هی یاتٌذ. ًیتزٍصى ّستٌذ

فاٍ در سال  .هؼوَل اوسیذ ًیتزٍ دریافت وٌذ وِ ًتیجِ آًزا هی تَاى در واّص اسٍى استزاتَسفزی هطاّذُ وزد

تطىیل دٌّذُ گاسّای گلخاًِ ای اس طزیك ( )تزٍ درصذ اوسیذ ًی 65-80گشارش وزد وِ  2000

درصذ آى تَسط وطَرّای ػضَ ساسهاى تَسؼِ ٍ ّوىاری ّا  58فؼالیتْای وطاٍرسی آساد هی ضَد ٍ 

هطالؼات گًَاگًَی ًطاى دادُ وِ غلظت ًیتزٍصى در  (.2001آی پی سی سی، )تَلیذ هی ضَد ( )التصادی 

ك آهذى تِ ووثَد ًیتزٍصى اس وَدّای هؼذًی در ئتزای فا(. 1984لوایز ٍ سالیت،  )ص هی یاتذ گزاهیٌِ ّا در طی سیىل رضذ واّ

اصَلی ًثاضذ ًِ تٌْا ًتیجِ هطلَتی تزای هحصَل در تز ًذاضتِ تلىِ سثة آلَدگی اها اگز ایي هصزف  .سراػت استفادُ هی ضَد

ٍ ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى استفادُ لیك ساسی ى اس هٌحٌی رتزای فاق آهذى تز ایي هطىل هی تَا .ّای سیست هحیطی ًیش هی ضَد

هادُ خطه را تز اساس فزهَل سیز  تجوغ هی تَاى تا استفادُ اس هٌحٌی رلیك ساسی ًیتزٍصى هیشاى واّص ًیتزٍصى تا افشایص .وزد

:(1994جستس ٍ ّوىاراى، ) تؼییي ًوَد

 

                                                                         

ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى اس  پس اس آى .ایي راتطِ غلظت هٌاسثی اس ًیتزٍصى را تزای رسیذى تِ همذار هطخصی هحصَل تؼییي هی وٌذ

طزیك هحاسثِ همذار ٍالؼی ًیتزٍصى تِ همذار ًیتزٍصى هطلَب تزای رسیذى تِ هحصَل هَرد اًتظار ٍ تِ ووه هٌحٌی رلیك ساسی 

آًگاُ تا تَجِ تِ ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى اگز ووثَد ًیتزٍصى هطخص ضذ الذام تِ افشٍدى همذار هٌاسثی  .ي هی ضَدًیتزٍصى تؼیی

جستس ٍ )تیاًگز جذب تیص اس حذ ًیتزٍصى  1ًطاى دٌّذُ ًیتزٍصى وافی ٍ تیطتز اس  1ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى تزاتز . ًیتزٍصى هی ضَد

ًطاى هی دّذ وِ  1ص غلظت ًیتزٍصى  هادُ خطه ًذارد ٍ ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى ووتز اس تَدُ وِ تاثیزی در افشای( 1994ّوىاراى، 

 . تَلیذ هادُ خطه تَسیلِ ووثَد ًیتزٍصى در خطز افتادُ است

 مًاد ي ريش َا
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ح تا سطَ تحت هذیزیت وطاٍرس  هشرػِ 15 .اًجام ضذ 89-88در سال  در ضْزستاى ػلی آتاد وتَل در استاى گلستاى ایي هطالؼِ

در طَل . هَرد آسهایص لزار گزفتهشارع  خان. سالِ اًتخاب ضذ 4تز اساس تاسُ سهاًی ( ، هتَسط ٍ ضؼیفخَب)هختلف هذیزیتی 

در سِ هزحلِ پٌجِ سًی، سالِ  .هَرد تزسی لزار گزفتِ ٍ ثثت ضذ( واضت، داضت ٍ تزداضت)فصل رضذ تواهی ػولیات ّای سراػی 

 .تا رٍش ولذال اًذاسُ گیزی ضذ تخص ّای َّایی ًیتزٍصى یي تصَرت تصادفی گزفتِ ضذُ ٍ ًوًَِ اس ّز سه3دّی ٍ تىویل خَضِ 

تز اساس فزهَل  ًیتزٍصى  در ایي هزاحل تا استفادُ اس هٌحٌی رلیك ساسی( Na)ٍالؼی پس اس تؼییي درصذ ًیتزٍصى 

هَرد تزسی  زّ ، ٍضؼیت تغذیِ ای ًیتزٍصًیNNI:Na/Nctتز اساس فزهَل  ٍ ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى 

 .لزار گزفت

 وتأج ي تحث

تي در  43/1ٍ ووتزیي ػولىزد هادُ خطه تا  4تي در ّىتار اس سهیي  35/5یطتزیي ػولىزد هادُ خطه تا ت سالِ دّیدر هزحلِ 

درصذ  4تا  17/2غلظت ٍالؼی ًیتزٍصى تیي  .تذست آهذ وِ ّز دٍ در سطح هذیزیتی ضؼیف لزار دارًذ  15ّىتار اس سهیي ضوارُ 

ٍ  15اس سهیي  34/4تا تیطتزیي غلظت ًیتزٍصى تحزاًی . اس سطح هذیزیتی هتَسط تَدًذ 11ٍ  9هتغییز تَد وِ تِ تزتیة هتؼلك تِ هشارع 

 .وِ در سطح هذیزیتی ضؼیف لزار داضت تذست آهذ 4اس سهیي درصذ  5/2غلظت ًیتزٍصى تحزاًی تا ٍ ووتزیي سطح هذیزیتی ضؼیف 

در سطح هذیزیتی  وِ 11ٍ وِ در سطح ضؼیف  1در سهیي ّای  37/1ٍ  68/0تا  تیطتزیي ضاخص تغذیِ ًیتزٍصىتِ تزتیة ووتزیي ٍ 

 .هطاّذُ وزد 1ضىل هی تَاى ًتایج تذست آهذُ اس ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى را در . لزار داضتٌذ هطاّذُ ضذ هتَسط
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یطتز اس حذ هطلَب تَدُ وِ ػالٍُ تز واّص هحصَل ٍ افشایص خطز ٍرس ت  11ٍ  7، 4اس آى است وِ هصزف ًیتزٍصى در سهیي ّای  ًتایج حاوی

ػالٍُ تز ایي  .هی ضَد... سثة هطىالت سیست هحیطی ّواًٌذ آلَدگی آتْای سیز سهیي، افشایص ٍرٍد گاس ًیتزٍاوسیذ تِ اتوسفز ٍ واّص اسٍى ٍ 

ایي هزحلِ ًثَدین ًتیجتاً ایي واّص ًیتزٍصى سثة تثذیل ًیتزٍصى تِ  در سهاى ٍرٍد تِ(  =1NNI)در سایز سهیي ّا ًیش ضاّذ حذ هطلَب ًیتزٍصى 

 .ػٌَاى یه ػاهل هحذٍد وٌٌذُ در تَلیذ هادُ خطه هی ضَد

حاوی اس آى هی تاضذ وِ سطح هذیزیتی تفاٍت هؼٌی داری اس لحاض غلظت ٍالؼی ًیتزٍصى  (1جذٍل ) ًتایج جذٍل تجشیِ ٍاریاًس . 

 .تفاٍتی هطاّذُ ًطذًیش ، غلظت تحزاًی ًیتزٍصى ٍ ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى سالِ دّیدُ خطه اس لحاض ها ًذاضتِ ٍ ّوچٌیي

 .مادٌ خطکوتأج تجشٍٔ يارٔاوس اثز غلظت ياقؼٓ وٕتزيصن، غلظت تحزاوٓ وٕتزيصن ي ضاخص تغذٍٔ وٕتزيصن تز ػملکزد  -1جذيل 

 ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى زاًی ًیتزٍصىغلظت تح غلظت ٍالؼی ًیتزٍصى سالِ دّیهادُ خطه هزحلِ  درجِ آسادی 

 ns72/0 ns19/0 ns58/0 ns41/0 2 سطح هذیزیتی

 0443/0 2118/0 6143/0 3607/0 42 خطا

 .غٕز مؼىٓ دارْ nsتسٕار مؼىٓ دار، **،%5جذيل تجشٍٔ يارٔاوس در سطح *
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غلظت وٕتزيصن تحزاوٓ تفايتٓ تٕه سطًح  دَٓ ي ساقٍحاکٓ اس آن است کٍ اس لحاض مادٌ خطک  (2جذيل ) وتأج مقأسٍ مٕاوگٕه َا

اما تفايت مؼىٓ  در مًرد غلظت ياقؼٓ وٕتزيصن ي ضاخص تغذٍٔ وٕتزيصن سطح مذٔزٔتٓ متًسط تُتزٔه يضؼٕت را وطان داد .يجًد وذارد

کٍ وٕتزيصن وقص  تا أىکٍ چىٕه تٕان ومًد نتىاتز أه تا تًجٍ تٍ دادٌ َاْ تٕان ضذٌ در تاال مٓ تًا .دارْ تٕه سطًح مختلف يجًد وذارد

مُمٓ را در مزاحل مختلف رضذ گىذم تاسْ مٓ کىذ اما وتأج حاکٓ اس آن است کٍ در أه مزحلٍ تفايتٓ اس أه لحاض در تٕه سطًح دٔذٌ 

 .ومٓ ضًد

 .دَٓ گىذم ساقٍمٕاوگٕه مادٌ خطک، غلظت وٕتزيصن ياقؼٓ، غلظت وٕتزيصن تحزاوٓ ي ضاخص تغذٍٔ وٕتزيصن در مزحلٍ  -2جذيل 

 هادُ خطه سطَح هذیزیتی
Na" Nct" NNI 

 خَب
a 23/3 a 94/2 a 33/3 a 906/0 

 هتَسط
a 84/2 a 10/3 a 52/3 a 908/0 

 ضؼیف
a 94/2 a 79/2 a 54/3 a 813/0 

 .هحاسبِ شدُ است% 5در سطح  جدٍل هقایسِ هیاًگیي*          

ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى تا  ی ٍجَد ًذاضت اها تیيهؼٌی دار خطه ایي هزحلِ ّوثستگیتیي غلظت ٍالؼی ًیتزٍصى ٍ هادُ  سالِ دّیدر هزحلِ 

هصزف ًیتزٍصى  .(3جذٍل )ٍ غلظت ٍالؼی ًیتزٍصى ّوثستگی هثثت ٍ تسیار هؼٌی داری ٍجَد داضت سالِ دّیػولىزد هادُ خطه در هزحلِ 

اد سٌثلِ در ٍاحذ سطح، تؼذاد داًِ در ّز سٌثلِ، ٍسى داًِ ٍ تجوغ هادُ رضذ گٌذم اس طزیك افشایص تؼذاد پٌجِ در ّز تَتِ، تؼذ در هزاحل هختلف

 (.1373وَچىی ٍ تٌایاى اٍل، )خطه تیطتز سثة افشایص ػولىزد داًِ هی ضَد 

 . جدٍل ّوبستگی هیاى شاخص تغذیِ ًیتزٍژى، هادُ خشک، غلظت ٍاقعی ٍ بحزاًی ًیتزٍژى هزحلِ ساقِ دّی با عولکزد داًِ -3جدٍل

 ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى غلظت ٍالؼی ًیتزٍصى خطههادُ  

   1 هادُ خطه

  ns053/0 -1 غلظت ٍالؼی ًیتزٍصى

 1 61/0** 71/0** ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى

 .غیر معنی دار nsبسیبر معنی دار و .**بوده% 5جدول همبستگی در سطح 

 

 وتٕجٍ گٕزْ کلٓ

د ًْایی گٌذم تاثیز گذار ّستٌذ تا هصزف همذار صحیح ٍ در سهاى هٌاسة اس آًجایی وِ همذار ٍ سهاى هصزف ًیتزٍصى تز رٍی ػولىز

ٍ اس ّذر رٍفت ٍ ٍرٍد ًاخَاستِ ًیتزٍصى تِ هحیط سیست ٍ  وَدّای ًیتزٍصًی هی تَاى ػولىزد در ٍاحذ سطح گٌذم را افشایص داد
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ًٌذ ضاخص تغذیِ ًیتزٍصى ٍ یا فٌاٍری ٍ تزای حصَل تِ ایي هْن هی تَاى اس رٍش ّایی ّوا .آسة رساًذى تِ آى جلَگیزی وزد

 .جذیذ سٌجص اس دٍر تْزُ جست
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