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  نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
 1394جلد پنجم، شماره اول، 

http://ejsms.gau.ac.ir  
 
  

  اهدانهیس و لهیشنبل اهیگ پرمصرف عناصر جذب و غلظت برهاي کشت مخلوط  نسبت و يکود منبع ریتأث
  

  2اله فالح سیف* و 1مریم روستایی
  دانشیار گروه زراعت، دانشگاه شهرکرد2 شهرکرد، ارشد گروه زراعت، دانشگاه آموخته کارشناسی دانش1

  1/5/93:  ؛ تاریخ پذیرش22/2/93: تاریخ دریافت
  

  چکیده
ـ گ پرمـصرف  عناصـر  جـذب  و غلظـت  بـر  کـشت مخلـوط    هاي  نسبت و يکود منبع ریتأثمنظور   به  و لهیشـنبل  اهی

 یقـات ی در مزرعـه تحق    1392ر در سال     کامل تصادفی با سه تکرا     هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل یشیآزما اهدانه،یس
ـ  و اهدانهیسـ  یکـشت  تـک  له،یشـنبل  یکشت تک. دیگرد اجرا دانشگاه شهرکرد    يدانشکده کشاورز   نـسبت  سـه  نیهمچن

 کـود  مرغـی،  کـود  شـیمیایی، کـود    (يکـود  منبـع  سـه  و اولعامـل    عنـوان  به) 2:1 و 1:2،  1:1 (اهیگ دو نیا مخلوط
 نتـایج نـشان داد کـه کـشت     شـد  گرفته نظر در دوم، عامل عنوان به زین)) 1:1(قی عنوان کود تلفی  بهشیمیاییکود  :یمرغ

کننده کود تلفیقی، غلظت نیتـروژن و فـسفر در گیـاه سـیاهدانه و همچنـین جـذب نیتـروژن در گیـاه                    مخلوط دریافت 
تـرین   بـیش .  دادکننـده کـود شـیمیایی افـزایش     کشتی دریافت  درصد در مقایسه با تک     4  و 70،  79ترتیب   شنبلیله را به  

تـرین غلظـت نیتـروژن     بیش. دست آمد کشتی سیاهدانه تغذیه شده از منبع کود تلفیقی به       جذب نیتروژن و فسفر با تک     
تحت تغذیه کـود شـیمیایی و   ) 1:1(سیاهدانه : ترتیب در تیمار شنبلیله و همچنین غلظت و جذب فسفر گیاه شنبلیله به       

شـنبلیله تغذیـه شـده بـا منبـع کـود شـیمیایی، داراي        کـشتی   تـک .  گردیـد کشتی تحت تغذیه کود تلفیقی مشاهده   تک
ترتیـب   ترین غلظت و جذب پتاسیم گیاه سـیاهدانه بـه   ترین غلظت و جذب پتاسیم بود، این در حالی بود که بیش    بیش

ـ   کشتی   تکو  ) 1:1(سیاهدانه  : در تیمار شنبلیله   گیـري   کلی نتیجـه طـور  بـه . ا کـود تلفیقـی حاصـل گردیـد     تغذیه شده ب
تواند در کاهش تلفـات نیتـروژن در خـاك     هاي کشت مخلوط، می شود که مدیریت تغذیه تلفیقی گیاهان در سیستم   می

   .محیطی سهیم باشد و در نتیجه حفاظت زیست
  

    هدررفت،یمرغ کود ،یقیتلف مخلوط، کود کشت :يدی کليها واژه
  

 1مقدمه
 عنـوان یـک مـاده در     استفاده از گیاهان دارویی بـه     

 هــزار سـال پــیش و  5هـا بــه حـدود     درمـان بیمــاري 
هـاي اولیـه در چـین،        با ظهور تمـدن   زمان   همزمان   هم

مـاهش و سـاتیش،     (گـردد    یهند و خاور نزدیک برمـ     
                                                

  fallah 1357@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*

ــروزه). 2008 ــز ام ــن نی ــه یاهــان گای ــلدل ب ــزای  یش اف
 و  یـشی آرا ي، داروسـاز  یع مبـرم صـنا    یـاز  و ن  یتجمع

 یـد  تول ین گرفتـه و بنـابرا     قـرار  توجـه    مـورد  یبهداشت
 برخـوردار  ی خاصـ یـت  محصوالت از اهم ین ا مناسب

ـ ا در). 2013،  صـالحی ( باشد  می  تیری ارتبـاط مـد    نی
 يهـا    بـر شـاخص    ییغـذا  عناصـر  ری تأث لیدل به يکود
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 نیتـر    از مهم  یکی اهی گ یفی و عملکرد ک   یعملکرد کم 
 رود  یمـ  شـمار   بـه  یـی  دارو اهانی موفق گ  کشت عوامل

   ).2011 و همکاران، یمشکان یدهقان(
 جبـران  بـراي  شـیمیایی  کودهـاي  کـاربرد  اگرچـه 

 ی روشـ  یـد  تول یش و افـزا   خـاك  غذایی عناصر کمبود
 و چـو ؛  2005ن،  ا و همکـار   باهاتچاریـا (مرسوم است   

از اصولی  نامتعادل و غیر  ، اما استفاده    )2007 همکاران،
 هـاي  آلودگی از جمله يها منجر به مشکالت متعدد    آن

 سـاختمان  تخریـب  ن،نیتـروژ  آبشویی محیطی، زیست
هـاي   در کارکرد   اخـتالل  و زیستی تنوع کاهش خاك،

؛ 2009 و همکـاران،     کومـار ( شـده اسـت      سازگان بوم
ــموي ــاران، و آدس ــینگ؛ 2010 همک ــاران، و س  همک

 از  تـوان  مـی  هـا   آن جـایگزینی  بـراي  ین بنابرا ،)2011
 نمـود  اسـتفاده  یـدار  پا اي  نهـاده  عنـوان  به ی آل يکودها

 مــصرف بـا  واقــع در). 2013 ،همکـاران  و کـوچکی (
ـ  مواد زانیم یآل يکودها  و افتـه ی شیافـزا  خـاك  یآل

 خاك و بهتر فراهم     یکروبی م يها تیفعال بهبود موجب
ـ ن مـورد  يزمغـذ یر و پرمصرفکردن عناصر    ـ گ ازی  اهی

 نیهمچنــ). 2004 همکــاران، و نــدریادوای (شــود   یمــ
 افـزایش  سـبب  مرغی کود جمله از کودها این کاربرد

 جــرم  کــاهش  خــاك، در آب نگهــداري  ظرفیــت
 افـزایش  خاك، دماي تعدیل خاك، ظاهري مخصوص

 افـزایش  غـذایی،  عناصـر  غلظت افزایش خاك، منافذ
 شـود  می گیاه وسیله هب غذایی مواد جذب و ریشه رشد

  ).2007 اجینی، و اکانی(
 دامــی کــاربرد کــه اســت داده نــشان هــا پــژوهش

 شـود  خاك یسالمت و آلی مواد افزایش باعث تواند می
 بـراي  را غـذایی  عناصـر  تواند می مواد این همچنین و

 و گـوش ). 2010 همکـاران،  و بلدي (کند فراهم گیاه
 دامـی  کود کاربرد که کردند گزارش) 2004 (همکاران

 عناصـر  تدریجی آزادسازي و شدن معدنی و خاك در

 فسفر و نیتروژن محتواي که شود می موجب آن غذایی
 بـاال  خـاك  در گیـاه  ضروري رعناص از دیگر برخی و

 تـري  بـیش  عناصـر  توانـد  می گیاه طریق این از و رفته
 ترکیـب . یابـد  گسترش و رشد خوبی به و کند جذب

 تدریجی شدن معدنی دلیل به شیمیایی کود با دامی کود
 گیـاه  نیاز با عناصر تر بیش فراهمی و دسترسی عناصر،

 و گیاه عناصر غلظت و جذب در مهمی نقش تواند می
) 2013 صالحی، (کند ایفا عملکرد افزایش آن دنبال به
 و بـاال  عملکـرد  توانـد مـی  سیستم این در نتیجه در و

  ).2006 همکارن، و بایو (گردد حاصل پایدار
 گیـاه  در تغذیـه  مختلـف  هـاي  سیـستم  بررسی در

 تـرین  بـیش  ).Carum copticum L(زنیـان   دارویـی 
 یقـی تلف سیـستم  از فـسفر  و نیتـروژن  غلظت و جذب

 و نیـا  اکبـري  (شـد  حاصـل  شـیمیایی  و دامی کودهاي
 همکاران و پورعزیزي این بر عالوه). 2005 همکاران،

 و فـسفر  جـذب  بیـشترین  که دادند نشان نیز) 2013(
 تلفیقـی  سیـستم  در را اي علوفـه  سورگوم گیاه پتاسیم

   .آمد دست به گاوي و شیمیایی کودهاي
 در عناصـر  فراهمی که است ر این بیانگ ها  گزارش

 گیـاه  نیـاز  حد از بیش شیمیایی کودهاي توسط خاك
 همکـاران،  و جودیـت  (غذایی عناصر تلفات بر عالوه
 ویژه به محیطی زیست آلودگی موجب تواند می ،)2009

 همکـاران،  و اسـکار  چانـدر  (گردد زیرزمینی هاي آب
 توسـط  عناصـر  جـذب  توسـعه  راستا این در). 2005

 کــشت طریــق از ریــشه جــذب در تنــوع و گــسترش
 کـاربرد  وري بهـره  افـزایش  در اسـت  ممکـن  مخلوط
 ).2007سـنگ و همکـاران،    (باشد   مؤثر کودي عناصر
ــالوه ــر ع ــن ب ــتفاده ای ــوالت اس ــوط در از بق ــا مخل  ب

 بـه  نیـز  را نیتـروژن  زیـستی  تثبیـت  مزیت بقوالتغیر
 همکـاران،  و هیسینجر (افزاید می غذایی عناصر چرخه
ــشت). 2003 ــوط ک ــه مخل ــشت ب ــا و دو ک ــداد ی  تع
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 بـا  کـه  شـود  مـی  اطـالق  زراعی محصوالت تري بیش
 کـشت  زمـان  یـک  در و زمـین  قطعه یک در یکدیگر

 از نقاط جهان،    بسیاري در). 2009 توباستی، (شوند می
کـارایی   باالتر، کل عملکرد به دالیل  کشت سیستم این

 نـور،  بهتـر  کـارگیري  به و عملکرد ثبات بهتر از زمین،  
 بهتـر  کنترل و خاك حفاظت بهبود مغذي، مواد و آب

کـشتی برتـري دارد      بـر تـک   ،   هـرز  هاي علف و آفات
  ). 2011 و همکاران، لیتورجیدیس(

ــغرپور ــی و اص ــا) 2010 (رفیع ــسه ب ــشت مقای  ک
 تـرین  بـیش  عـدس،  و اسـفرزه  کـشتی  تـک  و مخلوط
 مخلـوط  کـشت  در را اسفرزه گیاه کل نیتروژن غلظت

 بـا  ذرت طمخلـو  کـشت  در همچنین. نمودند مشاهده
 ،)فسفر کود باالي و پایین سطوح تحت (گندم و باقال

 انـدام  فـسفر  غلظـت  طـور  همـین  و بـاقال  فسفر میزان
 افزایش کشتی تک به نسبت گندم فسفر تجمع و هوایی
  ). 2012 همکاران، و زانگ (دادند نشان
 ).Nigella sativa L(که سیاهدانه   توجه به اینبا

 ویـروس،  ضـد  جمله زا متعدد دارویی خواص نظراز  
 و خـون  قنـد  دهنـده  کـاهش  تومور، ضد باکتري، ضد
 باالیی اهمیت ایمنی محرك صاف، عضالت کننده شل
 گیــاه طرفــی، از). 2003 همکــاران، و آتــا بــسیم (دارد

) Trigonella foenum-graecum(شـنبلیله   دارویی
 یـف  ط داراي نیتـروژن    کننـده   تثبیـت  بقـوالت عنوان   به

آورنده قنـد خـون،     یین پامانند یمان از اثرات در یعیوس
 اسـت   خـون  چربی دهنده کاهش و   یابتکننده د  درمان

ــوبکر( ــارو اب ــد، )2005ن، ا همک ــدار تولی ــا آن پای  ه
ــه ــصوص ب ــت خ ــرایط تح ــتفاده ش ــاي از اس  کوده

 پژوهشاین   رو این از. دارد زیادي اهمیت غیرشیمیایی
 کشت مخلـوط   هاي  نسبت و کودي منبع تأثیر هدف با
 و شنبلیله گیاه در پرمصرف عناصر جذب و غلظت بر

 غـذایی  عناصـر  کیفیـت  بهبـود  راسـتاي  در سیاهدانه،

 از ناشـی  متعـدد  مشکالت کاهش همچنین و محصول
  .  گردید اجرا مصرف کودهاي شیمیایی

  
  ها روش و مواد

ــا ــژوهش نی ــه در پ ــاتیتحق مزرع ــشکده یق  دان
ــشاورز ــشگاه يک ــهرکرد دان ــول  (ش    ییایــجغرافط

 و درجـه  32 ییایجغراف عرض قه،یدق 49 و جهدر 50
ـ در سطح از متر 2050 ارتفاع و قهیدق 21  سـال  در) ای

 در فاکتوریـل  صـورت  بـه  شیآزما. دیگرد اجرا 1392
 کامل تصافی با سه تکرار انجـام        هاي بلوك طرح قالب
 نی و همچن  اهدانهی س یکشت  تک له،ی شنبل یکشت تک. شد

) 2:1 و 1:2، 1:1 (اهیــگ دو نیــا مخلــوطســه نــسبت 
کـود شـیمیایی،     (يکـود  منبع سه و اول عامل عنوان به

 عامل عنوان به زین) شیمیاییکود :ی کود مرغمرغی،کود 
   .شد گرفته نظر در دوم،

 صـفر  عمـق  و  ی از کود مرغ   مارهایقبل از اعمال ت   
 در و هیته مرکب نمونه مزرعه خاك متري سانتی 30 تا

). 1جدول   (دیگرد نییتع ها نآ اتیخصوص شگاهیآزما
 مـاه  بهـشت یارد اواسـط  در بـستر  يسـاز  آماده اتیعمل

ـ  ابتدا بستر هیته يبرا. گرفت صورت  زده شـخم  نیزم
ـ د بار دو سپس و شد ـ گرد اعمـال  سکی  يکودهـا . دی
)  کیلوگرم در هکتار   175( اوره   شامل یمصرف ییایمیش

)  کیلــوگرم در هکتــار130(و ســوپر فــسفات تریپــل 
ـ  ن یغـ  کود مر  ماری ت يبرا. بودند  تـن در  7/7 مقـدار    زی
درصد معـدنی شـدن نیتـروژن        50با احتساب    (هکتار

ـ  ن یقـ ی کود تلف  ماری ت ي و برا  ی کود مرغ  )کل ـ م زی    زانی
 کـود  از درصد 50 و ییایمیش کود ماریت از درصد 50
 يکودهـا  مجمـوع  در. گرفت قرار استفاده مورد یمرغ

 قبـل از کاشـت بـه هـر کـرت            روز کی استفاده مورد
   .اضافه شد
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  .استفاده مورد مرغی کود و خاك شیمیایی و فیزیکی هاي یژگی ویبرخ -1 جدول

  یژگیو
 

  واحد
  

  خاك
 

  یمرغ کود
  - رسی لومی - بافت  

EC  23/6  01/1 زیمنس بر متر دسی  
pH  - 96/7  91/7  
N 1/21  82/0 گرم بر کیلوگرم  
P 8/3  0108/0 گرم بر کیلوگرم  
K  6/18  391/0 گرم بر کیلوگرم  

OC  81/271/278  95/9 گرم بر کیلوگرم  

C/N  -  13/12  18/13  

  
ــت ــه اهیــگ دو هــر کاش    در زمــان هــم طــور ب

 فواصـل  بـه  ییها فیرد در 1392 سال بهشتیارد 26
 بالفاصـله  و   گرفت صورت باال تراکم با متر یسانت 25
ـ آب. شد انجام ياریآب  در طـول دوره     ي بعـد  يهـا  ياری

 یطی مح طی و شرا  اهانیگ نی ا ی آب ازیرشد با توجه به ن    
 دنی رسـ  ي تنک برا  اتیعمل.  انجام شد  یبه روش باران  

 بیترت  بهمربع در متربوته 100 و 50(به تراکم مطلوب   
. شد انجام یبرگ 4 مرحله در) اهدانهیس و لهی شنبليبرا
 نیوجـ  جملـه  از الزم يها مراقبت رشد دوره طول در

  .گرفت صورت هرز يها علف
 ها برگ تر شیب شدنزرد  ( کامل رسیدگی هنگام در

 در هـا  کپـسول  شـدن  يا قهوه و لهیشنبل در ها   غالف و
 تعیین براي. گرفت صورت یاهانگ برداشت) سیاهدانه
 کناري ردیف دو حذف از پس سطح واحد در عملکرد

 اثـر  عنـوان  بـه  کـرت  انتهاي و ابتدا از متر سانتی 25 و
 عملکـرد  و شـده  برداشت موجود هاي بوته اي، حاشیه

 وزن تعیـین  جهت هایی   سپس نمونه  .گردید تعیین دانه
مدت   کاغذي قرار گرفتند و به     هاي پاکت درون خشک

گراد در آون قرار      درجه سانتی  75 ساعت در دماي     48
همچنین پـس از    .  انجام شد  نیتوزگرفت و در نهایت     

 بر و درصد 8 رطوبت با دانه عملکرد ها،  جدا کردن دانه
  .ر محاسبه شدحسب کیلوگرم در هکتا

 فسفر و پتاسـیم دانـه       نیتروژن، غلظت   یريگ اندازه
 گیـاه  صورت انجام گرفت که پـس از برداشـت           بدین

   گیـاه  هـر  دانـه    عملکـرد  از و   سیاهدانه گیاه و شنبلیله
 ساعت 48مدت   و بهانتخاب تصادفی طور به گرم دانه 2

و سـپس    گردیـد  خـشک  درجـه  70 دماي در آون در
 متري میلی 2 الک با و آرد حاصل دشدن آسیاب ها نمونه
 نیتـروژن کـل بـه روش کجلـدال      سپس. گردید غربال

  ، فسفر بـا اسـتفاده از اسـپکتروفتومتر         )1996بریمنر،  (
اولـسن و   (Pharmacia LKB-Novaspec-11مدل 

سیمارد، (فتومتر  ، پتاسیم با دستگاه فلیم   )1982سومرز،  
ب جـذ .  شد گیري اندازه،  Jenway-Pfp7مدل  ) 1993

 از حاصلضرب غلظت عنصر در عملکرد   یز عنصر ن  هر
 يهـا  داده. )2010سیانی،   قاسمی(آمد   دست ه ب یديتول
 مـورد  SAS افـزار  نرم توسط شیآزما از دست آمده   به

 اثـرات  ها میانگین مقایسه. گرفتند قرار لیتحل و هیتجز
 سـطح   در LSD بـا آزمـون      زیناصلی و اثرات متقابل     

 و SAS افزار نرم از استفاده با ترتیب به درصد 5احتمال 
MSTAT-C نمودارهـا نیـز بـا اسـتفاده از      .شد انجام 

  .  ترسیم گردیدExcelبرنامه 
  

  بحث و نتایج
ـ  ارا 2طورکـه در جـدول         همان :دانه عملکرد ه شـده   ئ

 گیاه عملکرد بر کودي منبع و مخلوط نسبت است اثر 
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 این متقابل اثرات و درصد 1 احتمال سطح در شنبلیله
 بـا   .بـود  دار معنـی  درصد 5 احتمال سطح در عامل دو

 دانـه  عملکرد که توان بیان داشت    می 1توجه به شکل    
 مختلـف  هـاي  سیـستم  تحـت  شـنبلیله  گیاه کشتی تک

 کـود  از تـر  بـیش  و مشابه تلفیقی و شیمیایی اي  تغذیه
 کـشت  شـنبلیله  دانـه  عملکـرد  همچنـین . بـود  مرغـی 
 و شـیمیایی  ودکـ  کـه ) 1:2 (سیاهدانه: شنبلیله مخلوط

 آمــاري ســطح در بودنــد کـرده  دریافــت مرغــی کـود 
 از تـر  کـم  داري معنـی  طوري به و داشتند قرار یکسانی

 و مرغی کود و شیمیایی کود اثر. بود تلفیقی کود تیمار
 مخلـوط  نسبت در شنبلیله گیاه دانه عملکرد بر تلفیقی

تـرین    اگرچه بیش  ).1 شکل (بود مشابه) 1:2 (و) 1:1(
کشتی شنبلیله حاوي منبـع   گیاه شنبلیله به تک   عملکرد  

کشتی و نـسبت     کودي شیمیایی تعلق داشت اما با تک      
تغذیـه شـده از منبـع تلفیقـی         ) 1:2(سیاهدانه  : شنبلیله

رسد در کشت  نظر می به .داري نشان نداد    اختالف معنی 
هاي شنبلیله بدون ایجاد رقابـت بـا گیـاه           خالص، بوته 

یت زیستی نیتـروژن، از نیتـروژن      بر تثب  سیاهدانه، عالوه 
منبع کود شیمیایی که در اوایل دوره رشد به آسانی در        
دسترس گیاه قرار گرفته است، سـود بـرده و توانـسته            

  . ترین عملکرد را به دنبال داشته باشد بیش

  
  .سیاهدانه و شنبلیله گیاه پتاسیم و رفسف نیتروژن،عناصر  عملکرد دانه، غلظت بر کودي منبع و مخلوط نسبت اثر واریانس تجزیه -2 جدول

  درجه  تغییر منبع  مربعات میانگین
  پتاسیم غلظت  فسفر غلظت  نیتروژن غلظت  عملکرد دانه  آزادي

 سیاهدانه شنبلیله  سیاهدانه  شنبلیله سیاهدانه شنبلیله سیاهدانه شنبلیله    
  ns91357  ns2531477  ns6/35  ns053/2  ns103/0  ns141/0  ns95/0  ns74/0 2  تکرار
  I(  3  **2599468  **1555372  *4/63  **01/94  *54/1  **64/4  ns6/10  **31/11 (مخلوط نسبت

  S(  2  **2927788  *461559  ns6/34  ns3/56  *19/1  ns95/0  **3/25  **3/26( يکود منبع
S×I 6  *696901  **778468  **3/113  *31/52  ns270/0  *07/1  *6/11  *8/6  

 81/1  7/3  31/0  324/0  01/17  7/20  83129  188005  22  یشیآزما يخطا
  34/9  27/7  54/11  37/11  42/14  8/9  6/15  2/14    )درصد(ییرات  تغضریب

  . دار یغیرمعن ns درصد و 1احتمال  سطح در دار  معنی** درصد، 5احتمال  سطح در دار  معنی*
  

  
  

  . هدانه اثر نسبت مخلوط و منبع کودي بر عملکرد دانه گیاه شنبلیله و سیا-1شکل 
   .باشند  درصد می5دار در سطح   تفاوت آماري معنی بدونLSDاساس آزمون وف مشابه برهاي داراي حر در هر گیاه میانگین
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 و سـیاهدانه  دانـه  عملکـرد  بر کودي منبع عامل
 دو ایـن  متقابـل  اثـرات  و مخلوط نسبت طور همین
بـود   دار معنی درصد 1 و 5 سطح در ترتیب به عامل

 کرد مشاهده توان می 1 شکل به توجه اب. )2جدول (
 بـر  تلفیقـی  کـود  و شـیمیایی  کـودي  منبـع  اثـر  که

 بود، مشابه کشتی تک در سیاهدانه گیاه دانه عملکرد
 نـشان  داري معنـی  اخـتالف  مرغی کودي منبع با اما

 عملکرد ترین کم مرغی کود تیمار که طوري به دادند،
 در سـیاهدانه  دانـه  عملکـرد . نمـود  حاصـل  را دانه

 منـابع  بـا ) 1:2 (سـیاهدانه : شـنبلیله  مخلوط نسبت
: شـنبلیله  مخلـوط  نسبت. بود مشابه کودي، مختلف

 داراي شـیمیایی  کـود  با شده تغذیه) 1:1 (سیاهدانه
 مرغـی  کـود  و تلفیقـی  کود با مشابهی دانه عملکرد

 اختالف تلفیقی کود با شده تغذیه تیمار در اما بود،
 نـسبت  در. گردید همشاهد مرغی کود با داري معنی

 میـزان  افـزایش  بـا ) 2:1 (سیاهدانه: شنبلیله مخلوط
 نیـز  سـیاهدانه  دانه عملکرد مرغی، کود کارگیري هب

 حـالی بـود    در یافت، این  افزایش داري معنی طور به
 عملکـرد  اگرچـه  سیاهدانه با کود آلی   تغذیه در که

 بـودن  فـراهم  ولـی  اسـت  داشـته  تري کم کشتی تک
 وزن افـزایش  بـا  دانه پرشدن یط در غذایی عناصر

 مخلــوط نــسبت در عملکــرد برتــري موجــب دانـه 
نیـا و    اکبـري ( اسـت  شـده ) 2:1 (سیاهدانه :شنبلیله

عملکـرد دانـه گیــاه   تــرین   بـیش ).2005همکـارن،  
کشتی سیاهدانه تغذیه شده از منبـع      سیاهدانه به تک  

کشتی حاوي کود  تلفیقی اختصاص داشت که با تک
 یـب ترک. داري نـشان نـداد     نـی شیمیایی اختالف مع  

ـ يکودهـا   یزمــان  ممکـن اسـت هـم   یرآلـی  و غی آل
 و تلفـات  یش را افـزا یـاه  گ یاز عناصر با ن   زيآزادسا

ـ  یتروژن به ن  یآلیر غ یتروژن ن یلعناصر را با تبد     ی آل
   .)2007آبانیو و همکاران، (کاهش دهد 

 نـشان  هـا  داده واریـانس  تجزیه نتایج: نیتروژن غلظت
 متقابـل  اثـرات  طـور  همین و مخلوط نسبت اثر که داد

 دانـه  نیتـروژن  غلظـت  بر کودي منبع با مخلوط نسبت
 درصـد  1 و 5 احتمـال  سطح در ترتیب به شنبلیله گیاه

 نیتـروژن  غلظـت  کـه  بـود  حالی در این بود، دار معنی
 نگرفـت  قـرار  کـودي  منبـع  تـأثیر  تحـت  شـنبلیله  گیاه

 تیکـش  تک در شنبلیله گیاه نیتروژن غلظت). 2 جدول(
 مرغـی  کـود  منابع با که مخلوط مختلف هاي نسبت و
 تفـاوت  و بـود  مـشابه  بودنـد  شـده  تغذیه تلفیقی یا و

: شـنبلیله  نـسبت  و شـنبلیله  کـشتی  تـک  بـا  داري معنی
. نداشـتند  شـیمیایی،  کود با شده تغذیه) 1:2 (سیاهدانه

 سـیاهدانه : شـنبلیله  نـسبت  در کـه  بـود  حـالی  در این
ــزان یاییشــیم کــود شــرایط تحــت) 1:1(  غلظــت می

   بـا  شـده  تغذیـه  شـنبلیله  کـشتی  تـک  از دانـه  نیتروژن
 تغذیـه ) 1:2 (سیاهدانه: شنبلیله نسبت و شیمیایی کود
 بـود  تـر  بـیش  داري معنـی  طـور  بـه  مرغـی  کود با شده

  ). الف -2 شکل(
 نـسبت  ایـن  متقابـل  اثرات و مخلوط نسبت اثر

   دانـه  نیتـروژن  غلظـت  بـر  کـودي  منبـع  با مخلوط
   و 1 احتمــال ســطح در ترتیــب بــه یاهدانهســ گیــاه

ــود، دار معنــی درصــد 5 ــود در ایــن ب    کــه حــالی ب
 نگرفـت  قـرار  کـودي  منبـع  تـأثیر  تحـت  صفت این

  ).2 جدول(
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  . )ب(و سیاهدانه ) الف(شنبلیله  گیاه نیتروژن غلظت بر کودي منبع و مخلوط نسبت اثر -2 شکل
   .باشند می درصد 5 سطح در دار معنی آماري تفاوت بدون LSD آزمون براساس ابهمش حروف داراي هاي میانگین گیاه هر در

  
ب نیز نـشان داده شـده        -2طورکه در شکل     همان

: است بـراي گیـاه سـیاهدانه نـسبت مخلـوط شـنبلیله        
کــه بــا منــابع کــودي ) 2:1(و ) 1:1(، )1:2(ســیاهدانه 

مختلف تغذیه شـده بودنـد داراي غلظـت مـشابهی از        
کـشتی سـیاهدانه غلظـت       بودند، امـا در تـک     نیتروژن  

نیتروژن در تیمار تغذیـه شـده بـا شـیمیایی و مرغـی              
 تیمـار  اري در مقایـسه بـا  د مشابه بود و کـاهش معنـی     

ترین  چه بیشاگر. ه با کود تلفیقی نشان دادندتغذیه شد
: غلظت نیتروژن سیاهدانه به نـسبت مخلـوط شـنبلیله         

غذیـه شـده بـود      که با کـود تلفیقـی ت      ) 2:1(سیاهدانه  
 بـه   هاي مخلـوط   اختصاص داشت ولی با دیگر نسبت     

در شــرایط ) 1:2(ســیاهدانه : اســتثناي تیمــار شــنبلیله
) 1:1(و  ) 1:2(سـیاهدانه   : تلفیقی و تیمارهاي شـنبلیله    

 نداد  داري نشان  در شرایط کود شیمیایی اختالف معنی     

ایـن در تیمـار شـیمیایی بـا          بـر  عالوه). ب -2شکل  (
م شــنبلیله در کــشت مخلــوط غلظــت افــزایش تــراک

 ).ب -2شکل (سیاهدانه روند صعودي داشت نیتروژن 
نـژاد   سـلطانی توان بـه گـزارش       در تأیید این نتایج می    

ترین غلظـت نیتـروژن در      اشاره نمود که بیش   ) 2013(
. گیاه خرفه را در تیمار کـود شـیمیایی مـشاهده کـرد             

 16همچنین در کشت مخلوط خیار و بامیـه، افـزایش           
کـشتی   درصدي غلظت نیتروژن خیار نـسبت بـه تـک         

ــادري و همکــاران، (مــشاهده شــد  ــه). 2010ن نظــر  ب
بـر   رسد که در شرایط تلفیقی، گیاه شـنبلیله عـالوه          می

میزان تثبیـت نیتروژنـی کـه داشـته اسـت، توانـسته از         
نیتروژن کود شیمیایی که در اوایل رشد بـه آسـانی در        

تـري از    بـیش  دسترس بـوده اسـتفاده کنـد، و غلظـت         
اما در کشت خـالص و   . نیتروژن را به دانه منتقل سازد     
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احتماالً فراهمی زیـاد    ) 2:1(سیاهدانه  : مخلوط شنبلیله 
نیتروژن شیمیایی میزان تثبیت نیتروژن را کاهش داده و 

 تیمارها در نتیجه غلظت نیتروژن دانه شنبلیله تحت این
ـ  -2شکل (تري قرار گرفته است  در سطح پایین   . )فال

صـورت مخلـوط بـا     اما گیاه سیاهدانه کشت شـده بـه       
شنبلیله تحت شرایط کود شیمیایی از تسهیل یا تثبیـت   

، )ب -2شکل (لیله بهره بهتري برده است ناشی از شنب 
هاي ایـن محـصول بـا        که غلظت نیتروژن دانه    طوري به

. محیط کودي مرغی و یا تلفیقی برابري نمـوده اسـت          
ام شده بـراي گیـاه زنیـان و         ي انج ها در دیگر آزمایش  

تروژن در سیستم   ترین غلظت نی   گیاه سیاهدانه نیز بیش   
دسـت آمـد     بـه )  کـود شـیمیایی    -کـود دامـی   (تلفیقی  

  ). 2013؛ صالحی، 2005نیا و همکاران،  اکبري(
 بـر  کـودي  منبـع  و مخلـوط  نـسبت  اثر: فسفر غلظت
 بـود  دار معنـی  درصد 5 سطح در شنبلیله فسفر غلظت

 اثـري  سـیاهدانه  فـسفر  غلظـت  ها آن تقابلم اثرات اما
 )الـف  -3( شـکل  در طورکه همان). 2 جدول (نداشت

 غلظـت  میـانگین  ترین بیش اگرچه است شده هئارا نیز
 :شـنبلیله  و شـنبلیله  خـالص  کشت تیمارهاي به فسفر

 فسفر غلظت میانگین ولی داشت تعلق) 1:1 (سیاهدانه
ــاه ــوط مختلــف تیمارهــاي در شــنبلیله گی  رايدا مخل

   .نبود  داري معنی آماري اختالف
 کـود  با مرغی تغذیه سیستم فسفر غلظت میانگین

 مـشابه  مرغی کود با شیمیایی کود طور همین و تلفیقی
 تغذیـه  سیـستم  تحـت  فـسفر  غلظـت  میانگین اما بود

 داري معنـی  افزایش شیمیایی کود با مقایسه در تلفیقی
  ).  ب -3 شکل (داد نشان)  درصد11(

  

  
  

  . شنبلیله گیاه فسفر غلظت بر) ب (کودي منبع و) الف (مخلوط نسبت اصلی اثرات میانگین مقایسه -3 کلش
   .باشند می درصد 5 سطح در دار معنی آماري تفاوت بدون LSD آزمون براساس مشابه حروف داراي هاي میانگین
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 اثـر  که داد نشان) 2 جدول (واریانس تجزیه نتایج
 منبـع  در مخلوط نسبت تقابلم اثرات و مخلوط نسبت
 سطح در ترتیب به سیاهدانه گیاه فسفر غلظت بر کودي

 بـود  حـالی  در این بود، دار معنی درصد 5 و 1 احتمال
. نداشـت  داري معنـی  اثـر  صفت این بر کودي منبع که

) 2:1 (سـیاهدانه : شـنبلیله  مخلـوط  نسبت و کشتی تک
 فـسفر  غلظـت  داراي تغذیه مختلف هاي سیستم تحت

 نسبت و) 1:1 (سیاهدانه: شنبلیله نسبت. بودند بهیمشا
 و تلفیقـی  کـودي  منـابع  با که) 1:2 (سیاهدانه: شنبلیله
 بـا  امـا  بودنـد  مشابهی غلظت داراي شده تغذیه مرغی

 در. داشـتند  داري معنی اختالف شیمیایی تغذیه سیستم
 در فــسفر مقــادیر شــیمیایی تغذیــه سیــستم در واقــع

 سـیاهدانه : شـنبلیله  در و پایین )1:2 (سیاهدانه:شنبلیله
 نـادري  در این ارتباط  ). 4 شکل (بود زیاد بسیار) 1:1(
 خیـار،  و بامیـه  مخلوط کشت در) 2010 (همکاران و

 خیار خالص کشت در را خیار فسفر غلظت ترین بیش

 نیز در ) 2012 (همکاران و پوریوسف. آوردند دست به
 در) 2005( همکاران و نیا اکبري و اسفرزه دارویی گیاه
 سیستم در را فسفر غلظت ترین بیش دارویی زنیان گیاه

 سیـستم  در رسـد  مـی  نظـر  بـه . نمودند مشاهده تلفیقی
بر اضافه نمـودن     مورد استفاده عالوه   دامی کود تلفیقی،

 خـاك،  هومـوس  و آلی مواد افزایش فسفر به خاك با   
ــزایش موجــب ــت اف ــادل ظرفی ــاتیونی تب ــاك ک  و خ
 در فـسفر  شدن مانع تثبیت  رس ذرات سطح پوشاندن

 بـه  خـاك  در موجـود  فسفر نتیجه شود و در   می خاك
 و اویلـو ( بگیـرد  قـرار  گیـاه  اختیار در تواند می خوبی

 همراهی از استفاده با سیاهدانه گیاه). 2005 همکاران،
 منبع فسفر طور همین و مخلوط کشت در شنبلیله گیاه

 در  نسبت به فسفر موجـود     فصل اوایل در که شیمیایی
 تري داشته در افزایش    کود دامی قابلیت دسترسی بیش    

  . نموده است عمل تر موفق فسفر غلظت

  

  
  

  . سیاهدانه گیاه فسفر غلظت بر مختلف کودي منبع و مخلوط نسبت اثر -4 شکل
  .باشند می درصد 5 سطح در دار معنی آماري تفاوت بدون LSD آزمون براساس مشابه حروف داراي هاي میانگین

  
 مـشاهده  نیـز  2 جدول در طورکه همان :غلظت پتاسیم 

 نـسبت  متقابـل  اثرات و کودي منبع نسبت اثر شود می
 گیـاه  دانـه  پتاسـیم  غلظـت  بـر  کودي منبع در مخلوط
ــود دار معنــی شــنبلیله ــی ب  پتاســیم عنــصر غلظــت ول

 غلظت .نگرفت قرار مخلوط مختلف نسبت تأثیر تحت
 سـیاهدانه : شـنبلیله  تیمارهاي براي شنبلیله گیاه پتاسیم

 بودند شده تغذیه مختلف کودهاي با که) 1:1 (و) 2:1(
 تغذیه کشتی تک در پتاسیم غلظت همچنین. بود مشابه
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 تلفیقی با شده تغذیه تیمار مشابه شیمیایی کود با شده
 در. داشت مرغی کود تیمار بر داري معنی برتري اما بود

 تیمار با که پتاسیم غلظت) 1:2 (سیاهدانه: شنبلیله نسبت
 در ایـن  بود مشابه بودند شده تغذیه مرغی و شیمیایی

 کـود  تیمـار  بـا  مقایـسه  در تیمار دو این که بود حالی
  ).الف -5شکل (دادند  نشان داري معنی اختالف تلفیقی

 پتاسـیم  بـر  آزمایشی عوامل متقابل و اصلی اثرات
 سـیاهدانه : شـنبلیله ). 2 جدول (بود دار معنی سیاهدانه

 شـیمیایی  و مرغـی  کـودي  منابع با که) 2:1 (و) 1:2(
. بودنـد  مشابهی پتاسیم غلظت داراي بودند شده تغذیه
 داراي تلفیقـی  کـود  تیمـار  سـیاهدانه،  کشتی تک براي
 سیاهدانه: شنبلیله براي و بود پتاسیم غلظت ترین بیش

 مرغـی  کـود  و تلفیقـی  کود با شده تغذیه تیمار) 1:1(

 داري معنی برتري بودند اسیمپت از باالیی غلظت داراي
 تیمار در). ب -5 شکل (داشتند شیمیایی کود تیمار با

 بر مخلوط کشت در شنبلیله تراکم افزایش با شیمیایی
 براي روند این ولی شد افزوده سیاهدانه پتاسیم غلظت
 شکل (نشد مرغی و تلفیقی مشاهده   کود تغذیه سیستم

اه بیـانگر آن    تغییرات غلظت پتاسیم در دو گی     ). ب -5
 است که در شرایطی که میزان پتاسیم دانه براي شنبلیله

تر این عنصر را براي   غلظت پایینتوان افزایش یافته می
گیاه سـیاهدانه مـشاهده نمـود و ایـن رابطـه مکملـی              

تواند بیانگر وضعیت متفاوت رقابت براي این عنصر  می
 پتاسیم ترین بیش آزمایشی در. در کشت مخلوط باشد    

 و شیمیایی کود تلفیقی سیستم در اسفرزه دارویی یاهگ
  ). 2012 همکاران، و پوریوسف (آمد دست به دامی

  

  
  

  
  

  . )ب(و سیاهدانه ) الف(شنبلیله  گیاه پتاسیم غلظت بر کودي منبع و مخلوط نسبت اثر -5شکل 
   .باشند می درصد 5 سطح در دار معنی ريآما تفاوت بدون LSD آزمون براساس مشابه حروف داراي هاي میانگین گیاه هر در
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 مـشاهده  3 جـدول  در طورکـه  همـان : نیتروژن جذب
 نـسبت  تأثیر تحت شنبلیله گیاه نیتروژن جذب شود می

 سـطح  در هـا  آن متقابـل  اثرات و کودي منبع مخلوط،
 تحت شنبلیله کشتی تک. گرفت قرار درصد 1 احتمال
 یتروژنن جذب داراي تلفیقی و شیمیایی تغذیه سیستم
 بـود  مرغـی  تغذیـه  سیـستم  از تـر  بـیش  و بـود  مشابه

)01/0≤P .(سـیاهدانه : شنبلیله مخلوط نسبت همچنین 
 جـذب  داراي تغذیـه  مختلف هاي سیستم تحت) 1:1(

 نـسبت  در نیتـروژن  جـذب . بودنـد  مـشابهی  نیتروژن
 شیمیایی کودي تحت) 1:2 (سیاهدانه: شنبلیله مخلوط

 تلفیقی تغذیه سیستم زا تر کم ولی مشابه مرغی کود با
 تغذیه سیستم تحت) 2:1 (سیاهدانه: شنبلیله تیمار. بود

 تغذیـه  بـا  محـصول  ایـن  کشتی تک همچنین و تلفیقی
 جـذب  تـرین  بـیش  داراي تلفیقـی  یـا  و شیمیایی کود

  ). 6 شکل (بودند نیتروژن

  
   .سیاهدانه و شنلبلیله یاهگ پتاسیم و فسفر نیتروژن، عناصر جذب بر کودي منبع و مخلوط نسبت اثر -3 جدول

  مربعات میانگین
  تغییر منبع  پتاسیم جذب  فسفر جذب  نیتروژن جذب

 درجه
  آزادي

 سیاهدانه شنبلیله  سیاهدانه  شنبلیله سیاهدانه شنبلیله

  ns8/27  ns14/0  ns41/1 ns597/0  ns2/21  ns9/14  2  تکرار
 I(  3  **6/6521  **2/3041  **9/101  **4/100  **2/2456  **3/1029(نسبت مخلوط 

  S(  2  **4/2545  **5/570  **7/44  ns93/2  **4/752  **172( منبع کودي
S×I 6  **5/1079  **8/672  **12/10  **9/16  **7/416  **7/152  

 61/10  2/24  86/0  82/2  94/20  7/72  22  خطاي آزمایشی

  73/18  31/10  94/15  28/18  69/13  84/9    )درصد(ضریب تغییرات 
  . دار یغیرمعن ns درصد و 1احتمال  سطح در دار  معنی** درصد، 5احتمال  سطح در دار  معنی*

  

  
  

  .  اثر نسبت مخلوط و منبع کودي بر جذب نیتروژن گیاه شنبلیله و سیاهدانه-6شکل 
  .باشند  درصد می5دار در سطح   تفاوت آماري معنیبدون LSDاساس آزمون هاي داراي حروف مشابه بر در هر گیاه میانگین
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 اثـرات  و کودي منبع و مخلوط مختلف نسبت اثر
 جـذب  بـر  درصـد  1 احتمـال  سـطح  در هـا  آن متقابل

). 3 جــدول (بـود  تأثیرگــذار سـیاهدانه  گیــاه نیتـروژن 
 سـیاهدانه : شـنبلیله  نسبت در سیاهدانه نیتروژن جذب

تلفیقی تغذیه شده  و شیمیایی کود با که) 2:1 (و) 1:1(
ـ ارا 6 شـکل  رد طورکـه  همان. بود بود، مشابه   شـده  هئ

 کـود  و شیمیایی کود حاوي سیاهدانه کشتی تک است
بودنـد امـا در      داراي جـذب نیتـروزن مـشابهی       مرغی

داري نـشان   مقایسه با منبع کود تلفیقـی کـاهش معنـی      
ــه جــذب نیتــروژن تــرین بــیش طــورکلی بــه. دادنــد  ب

. داشت اختصاص تلفیقی کود با شده تغذیه کشتی تک
 بـا  تلفیقـی  کـود  و شـیمیایی  ودکـ  با تغذیه شرایط در

 جــذب مخلــوط کــشت در ســیاهدانه تــراکم کــاهش
 در رونـد  ایـن  ولـی  یافـت  کـاهش  سیاهدانه نیتروژن
 سـپس  و افـزایش  ابتـدا  مرغـی  کـود  بـا  تغذیه شرایط
تر بودن تجمـع نیتـروژن        بیش ).6 شکل (یافت کاهش

گر ایـن اسـت کـه     نه هر گیاه در شرایط تلفیقی بیـان       دا
رسی بهتـر    با دست  زمان  هم) 1شکل  ( خشک   تولید ماده 

منجـر بـه    ) الـف و ب    -2شـکل   (به عنصر نیتـروژن     
این . افزایش انتقال نیتروژن خاك به دانه گردیده است       

مانده نیتروژن معدنی در خاك و       حالت در کاهش باقی   
   .در نتیجه کاهش آبشویی این عنصر مؤثر است

ــادر ــوودي شی آزم ــاران و دئ ــن) 2008 (همک  زی
 کیلـوگرم بـر   3/69( جذب نیتـروژن اسـفرزه       باالترین

 توسـط  شـیمیایی  کود درصد 75 جایگزینی با )هکتار
: شـنبلیله  تیمـار  رسد می نظر به .آمد دست به گاوي کود

 اسـتفاده  با تلفیقی تغذیه سیستم تحت) 2:1 (سیاهدانه
 بـا  توانـسته  مرغی، کود نیتروژن تدریجی آزادسازي از

 تري بیش نیتروژن نستهتوا باال عملکرد و غلظت داشتن
 بیـانگر ) 2010 (رحیمـی  و اصغرپور نتایج. کند جذب

 عــدس، و اســفرزه مخلــوط کــشت در کــه اســت آن
 کـشتی  تـک  در را گیاه هردو نیتروژن جذب ترین بیش
ــه ــت ب ــد دس ــایش در. آم ــالحی آزم ــز) 2013 (ص  نی

 تلفیقـی  سیـستم  در را نیتروژن جذب میزان ترین بیش
ـ . نمـود  مـشاهده  دامی و گاوي کود  یـب  ترک ینهمچن

ــا ــيکوده ــی و غی آل ــم یرآل ــت ه ــان  ممکــن اس  یزم
 و تلفـات  یش را افـزا یـاه  گیـاز  عناصـر بـا ن   زيآزادسا

ـ یر غ یتروژن ن یلعناصر را با تبد    ـ  یتـروژن  بـه ن   یآل  ی آل
   ).2007 همکاران، و آبانیو(کاهش دهد 

 مـشاهده  نیـز  3 جـدول  در طورکه همان :فسفر جذب
ـ  و مخلـوط  نـسبت  اثر شود می  اثـرات  و کـودي  عمنب

. بود تأثیرگذار شنبلیله گیاه فسفر جذب بر ها  آن متقابل
 تلفیقـی  و شـیمیایی  سیـستم  بـا  که شنبلیله کشتی تک

ـ  و مشابه فسفر جذب داراي بودند شده تغذیه  طـور  هب
 مخلوط. بود مرغی تغذیه سیستم از تر بیش داري معنی

 داراي تغذیه هاي سیستم تحت) 2:1 (سیاهدانه: شنبلیله
 نـسبت  در فـسفر  جـذب . بودند مشابهی فسفر جذب

 کـودي  منـابع  از کـه ) 1:2 (سـیاهدانه : شنبلیله مخلوط
 بـا  امـا  بود مشابه بودند، شده تغذیه مرغی و شیمیایی
. دادنـد  نـشان  داري معنی اختالف تلفیقی تغذیه سیستم
) 1:1 (سیاهدانه: شنبلیله مخلوط نسبت در فسفر جذب
 طـور  همـین  و مرغـی  و شـیمیایی  تغذیه سیستم تحت

 و شیمیایی تغذیه سیستم اما بود مشابه مرغی و تلفیقی
 در. بودنـد  داري معنـی  اخـتالف  داراي هـم  بـا  تلفیقی
 واحد در شنبلیله تراکم افزایش با تلفیقی تغذیه سیستم
 افـزایش  داري معنـی  طـور  بـه  فسفر جذب میزان سطح
 نهات افزایش این دیگر اي  تغذیه سیستم دو در اما یافت

  ). 7 شکل (افتاد اتفاق خالص کشت در
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  . سیاهدانه و شنبلیله گیاه فسفر جذب بر کودي منبع و مخلوط نسبت اثر -7 شکل
   .باشند می درصد 5 سطح در دار معنی آماري تفاوت بدون LSD آزمون براساس مشابه حروف داراي هاي میانگین گیاه هر در

  
 نـسبت  رتـأثی  تحـت  سـیاهدانه  گیـاه  فـسفر  جذب

 کـودي  منبع در مخلوط نسبت متقابل اثرات و مخلوط
 حـالی  در ایـن  .گرفت قرار درصد 1 احتمال سطح در
 نداشـت  تـأثیري  فـسفر  جـذب  بر کودي منبع که بود

 سـیاهدانه : شـنبلیله  سیاهدانه فسفر جذب). 3 جدول(
 .بـود  مـشابه  کـودي  مختلـف  منابع تغذیه تحت) 2:1(

 بـا  کـه ) 1:1 (اهدانهسی: شنبلیله نسبت در فسفر جذب
 برتـري  امـا  بـود  مشابه مرغی و شیمیایی کودي منابع
 کـشتی  تـک . داد نـشان  تلفیقی کود تیمار بر داري معنی
 فسفر جذب ترین بیش داراي تلفیقی کود با شده تغذیه

 کـود  و شـیمیایی  کـود  بـا  کشتی تک این تغذیه و بود
 تیمـار  در. گرفت قرار بعدي مراتب در ترتیب به مرغی

 سـیاهدانه  تـراکم  افزایش با تلفیقی منبع با شده ذیهتغ
 ایـن  کـه  یافـت  افـزایش  سیاهدانه فسفر جذب میزان

 :شـنبلیله  نـسبت  تـا  مرغـی  کود با تغذیه براي افزایش
. یافـت  کـاهش  سپس و افزایشی روند) 1:2 (سیاهدانه

 دنبـال  منظمی روند شیمیایی کود شرایط براي عالوه به
اهدانه، جذب فـسفر تـابعی   نشد و با افزایش تراکم سی  

اگرچه جذب فسفر   ). 7 شکل ( محدب بود  2از درجه   
کشتی سیاهدانه تحت شرایط کود شیمیایی با کـود     تک

تلفیقی قابل مقایسه بود ولی مجموع جذب فـسفر در          
کـشتی سـیاهدانه     تیمارهاي مخلـوط و همچنـین تـک       

تغذیه شده از منبع کود شیمیایی در مقایـسه بـا تیمـار        
  تر جـذب فـسفر تحـت     کارایی بیش . تر بود  تلفیفی کم 

 نیـز ) 2010 (سـیانی  تیمارهاي تلفیقی توسـط قاسـمی     
 اسـفرزه  فـسفر  جذب ترین  و بیش  گزارش شده است  

  درصد 75+ شیمیایی کود  درصد 25 (تلفیقی تیمار در
 علـت بـاالترین     احتمـاالً . مـشاهده نمـود   ) مرغی کود

جذب فسفر در تیمار تلفیقی ایـن اسـت کـه تکمیـل             
 فـسفر  برداشـت  کـارایی  شـیمیایی  کـود  با مرغی ودک

تئولــد و  (دهــدمــی افـزایش  را گیــاهی بافــت توسـط 
  ). 2007همکاران، 

 بیانگر) 3 جدول (واریانس تجزیه نتایج: پتاسیم جذب
 اثرات و کودي منبع مخلوط، نسبت عامل که است آن

 در شـنبلیله  گیـاه  پتاسیم جذب بر عامل دو این متقابل
 تـراکم  افزایش با. بود دارمعنی درصد 1 احتمال سطح
 منـابع  تحـت  محـصول  این پتاسیم جذب شنبلیله بوته

  سـیاهدانه  :شـنبلیله  تیمـار  اسـتثناي  بـه  کودي مختلف
 مرغـی  و شـیمیایی  تغذیـه  هـاي  سیـستم  تحـت ) 2:1(

 بــراي افــزایش میــزان کــه طــوري  بــه.یافــت افــزایش
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 بـود،  زیاد بسیار شیمیایی کود با شده تغذیه کشتی تک
رغی نیـز افـزایش جـذب    تلفیق کود شیمیایی با کود م  

 مرغـی   زیادي را نسبت به کاربرد کود      نسبت  پتاسیم به 
  ). 8 شکل (نشان داد
 شـود  مـی  مـشاهده  نیـز  3 جـدول  در طورکه همان

 و مخلـوط  نـسبت  تـأثیر  تحت سیاهدانه پتاسیم جذب
 سـطح  در عامـل  دو ایـن  متقابـل  اثرات و کودي منبع

 کـشت  تـراکم  افـزایش . گرفـت  رقرا درصد 1 احتمال
 تلفیقـی  یـا  و مرغی کود با تغذیه سیستم در سیاهدانه

 در ولی گردید پتاسیم جذب دار معنی افزایش به منجر
 بـین  داري معنی اختالف شیمیایی کود با تغذیه سیستم
 کـشتی  تـک  فقـط  و نـشد  مشاهده مخلوط هاي  نسبت

 نـشان  مخلـوط  تیمارهاي به نسبت داري معنی افزایش
 تغذیـه  سیستم تحت شنبلیله کشتی تک). 8 شکل (ادد

 در توانـسته  بـاال  عملکـرد  و غلظت داشتن با شیمیایی
  . کند عمل تر موفق پتاسیم بهتر جذب
 تـرین  بـیش  نیـز ) 2010 (سیانی قاسمی آزمایش در
  کـود   درصـد  50 (تلفیقـی  سیستم در را پتاسیم جذب

 ایـن . شـد  حاصـل ) مرغی  کود  درصد 50+  شیمیایی
 از و بـاال  عملکـرد  و غلظـت  بـودن  دارا علت به تیمار
 پتاسیم توانسته تلفیقی سیستم از استفاده با دیگر طرفی
 بـه  گیاه دسترسی قابلیت افزایش. کند جذب تري بیش

 و آلـی  کودهـاي  زمـان   هـم  کـاربرد  بـا  غـذایی  عناصر
 نتیجـه  در گیـاه  توسـط  ها آن تر بیش جذب و شیمیایی

 عوامـل  از هـا  بـرگ  سـطح  افـزایش  با فتوسنتز و رشد
 تلفیقـی  حاصـلخیزي  هـاي  سیستم در عملکرد افزایش

  ).  2009 همکاران، و اکبري (باشد می

  

  
  . سیاهدانه و شنبلیله گیاه پتاسیم جذب بر کودي منبع و مخلوط نسبت اثر -8 شکل

  .باشند می درصد 5 سطح در دار معنی آماري تفاوت بدون LSD آزمون براساس مشابه حروف داراي هاي میانگین گیاه هر در
  

  گیري نتیجه
تـوان نتیجـه     آزمـایش، مـی    ایـن  نتـایج  به توجه با

 سبب کود شیمیایی، کود مرغی با تلفیقی کاربرد گرفت
 فـسفر و پتاسـیم در       افزایش غلظت و جذب نیتروژن،    

 و همچنـین افـزایش غلظـت و جـذب     گیاه سـیاهدانه  

بـر   وهعال. نیتروژن، جذب فسفر در گیاه شنبلیله گردید    
مخلوط در گیاه سیاهدانه منجر بـه افـزایش        کشت این

غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم شد و افزایش غلظـت        
و جذب نیتـروژن در گیـاه شـنبلیله را نیـز بـه دنبـال                

بنـابراین، اسـتفاده از مـدیریت تغذیـه تلفیقـی       . داشت



 اله فالح  و سیفمریم روستایی
 

 57

توانـد در    هاي کـشت مخلـوط، مـی        گیاهان در سیستم  
وژن در خـاك و در نتیجـه   کاهش تلفات عناصـر نیتـر     

   .محیطی سهیم باشد حفاظت زیست
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Abstract1 

In order to study the effects of fertilizer source and intercropping ratios on macronutrients 
concentration and uptake of fenugreek and black cumin, a factorial experiment was conducted 
as randomized complete block design with three replications at Shahrekord University research 
farm in 2013. Sole cropping of fenugreek (F) and sole cropping of black cumin (B) and three 
intercropping ratios (F:B 2:1, F:B 1:1 and F:B 1:2) were evaluated as the first factor and three 
sources of fertilizer (chemical fertilizer, chemical fertilizer: broiler litter as 50:50 and broiler 
litter) as the second factor. Results indicated that nitrogen and phosphorus concentration of 
black cumin and nitrogen uptake of fenugreek increased in intercropping treated with integrated 
fertilizer, by 79%, 70% and 4%, respectively, compared with monocropping treated with 
inorganic fertilizers. The highest nitrogen and phosphorous uptake obtained in sole black cumin 
treated with integrated fertilizer. The greatest nitrogen concentration of fenugreek and 
concentration and uptake of phosphorus were observed in B:F (1:1) treated with inorganic 
fertilizer and monocropping treated with integrated fertilizer, respectively. The highest 
concentration and uptake of potassium were recorded in sole fenugreek treated with inorganic 
fertilizer, however the maximum concentration and uptake of potassium in fenugreek achieved 
in B:F (1:1) treatment and monocropping treated with integrated fertilizer, respectively. These 
results suggest that, for intercropping systems, integrated nutrient management can reduce 
losses of nitrogen and thus may contribute to the environmental protection.  
 
Keywords: Broiler litter, Integrated fertilizer, Intercropping, Losses    
 
 
 

                                                
* Corresponding Authors; Email: fallah 1357@yahoo.com 


