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  20/01/1400تاریخ پذیرش:    19/11/1399تاریخ دریافت: 
  چکیده 

در کشورهایی  ویژه بهپروتئین، نقش مهمی در تأمین پروتئین موردنیاز انسان  درصد 20حبوبات با داشتن بیش از  :سابقه و هدف
عنـوان یـک    توانند به ي انسان می . این محصوالت در تغذیههستندها کم است، دارا  محصوالت کشاورزي آنکه تولیدات دامی و 

). کشاورزان استان گلستان بایـد بـه   1394مکمل غذایی با ارزش و مناسب در ترکیب با غالت محسوب شوند (مجنون حسینی، 
ت در رسیدگی و شرایط مناسب براي برداشـت مکـانیزه بعـد از    با عملکرد باال، زودرس، یکنواخ کشت این گیاه مفید، با ارزش،

  آبی این گیاه در تابستان و تناوب زراعی مناسب بپردازند. دلیل نیاز کم غالتی مثل گندم به
  

کـود   تحت تـأثیر ) Vigna radiata L.( ماش عملکرد و اجزاي عملکردصفات مورفولوژیک،  بررسی منظور به: ها مواد و روش
در  هاي کامل تصادفی در سه تکرارصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك به 1396مگافول، آزمایشی در سال  و روژنشیمیایی نیت

 و هکتار در کیلوگرم 150و  100، 50، صفرشامل  سطح چهار در نیتروژن کاووس اجرا شد. کود دانشگاه گنبدتحقیقاتی مزرعه 
و متر  سانتی 50ردیف  بین فاصله هکتار بود. در لیتر تر و مصرف دوشامل عدم مصرف، مصرف یک لی سطح سه در مگافولکود 

طول بوته، ارتفاع اولین غالف از سطح زمین، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع در این بررسی  متر بود. سانتی 25فاصله بوته روي ردیف 
 شاخص برداشت، هزاردانهه در بوته، وزن تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد داناولین شاخه فرعی از سطح زمین، 

  .عملکرد دانه تعیین گردیدو 
  

طول بوته و ارتفاع اولین غالف در سطح پنج درصد و بر ارتفاع اولین شاخه، تعداد شاخه نیتروژن بر  کود نتایج نشان داد که اثر: ها یافته
در سطح یک  و عملکرد دانه شاخص برداشت، هزاردانهوته، وزن تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در ب در بوته،

در سطح پنج درصد و بر تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در  هزاردانهدار شد. اثر کود مگافول بر تعداد دانه در غالف و وزن  درصد معنی
از )، ارتفاع اولین شاخه متر یسانت 63/63ته (طول بو ترین بیشدار بود.  و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی شاخص برداشتبوته، 

عدد)، تعداد غالف در  98/3)، تعداد شاخه در بوته (متر یسانت 95/8متر)، ارتفاع اولین غالف از سطح زمین ( یمیل 14/34(سطح زمین 
 شاخص برداشتگرم)،  84/43( هزاردانهعدد)، وزن  4/148عدد)، تعداد دانه در بوته ( 31/5عدد)، تعداد دانه در غالف ( 62/27بوته (

نیتروژن در هکتار تعلق داشت. حداقل کود کیلوگرم  150تیمار مصرف  بهکیلوگرم در هکتار)  4/820) و عملکرد دانه (درصد 3/25(
عداد غالف در بوته ت ترین بیشمصرف دو لیتر در هکتار مگافول با  نیتروژن حاصل شد. کود مقدار صفات فوق از تیمار عدم مصرف

 شاخص برداشتگرم)،  02/43( هزاردانهعدد)، وزن  2/141عدد)، تعداد دانه در بوته ( 23/5عدد)، تعداد دانه در غالف ( 48/26(
  کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. 4/755) و عملکرد دانه (درصد 54/25(
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مقـدار   تـرین  بـیش  ،رو از ایـن  .ردرا براي رشد و تولید گیاه ماش فراهم ک يمصرف نیتروژن و مگافول شرایط بهتر: گیري نتیجه
حداقل مقدار صفات نیز از تیمار عـدم مصـرف نیتـروژن و     دست آمد. صفات مورد بررسی از مصرف مقدار باالي این دو کود به

  عدم مصرف مگافول حاصل شد. ،همچنین
  

 .، طول بوته، عملکرد دانه، غالففرعی شاخه: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه
 ،پـروتئین  درصـد  20از حبوبات با داشـتن بـیش   

 دارانیـاز انسـان    نقش مهمی در تأمین پـروتئین مـورد  
. میـزان پـروتئین در غـذاهاي حیـوانی معمـوالً      هستند

هـاي موجـود    است ولی پروتئین یتر از منابع گیاه کم
علـت داشـتن تعـداد و مقـدار      در غذاهاي حیوانی بـه 

هـاي   تـر از پـروتئین   تر اسیدهاي آمینـه، بـا ارزش   بیش
  ).13( هستندی گیاه

عنـوان   از میان نیازهاي غذایی مختلف، نیتروژن به
یکی از عناصر غذایی ضروري بـراي رشـد و توسـعه    

تقسـیم  بـا کـاهش   شناخته شده است. کمبود نیتروژن 
وزن  و سلولی، توسعه کلروپالسـت، فعالیـت آنزیمـی   

نیتروژن یکی . )22( دهد یمعملکرد را کاهش ، خشک
و کـاربرد آن تسـریع رشـد و     از اجزاي کلروفیل بوده

سبزینگی اندام هـوایی را بـه همـراه دارد. عملکـرد و     
اجـزاي عملکــرد گیــاه واکــنش متفــاوتی بــه ســطوح  

نیتروژن از طریق القـا  د. نده یممختلف نیتروژن نشان 
سزایی در رشد و توسعه ماش دارد  نقش به ها برگنمو 

اضافه کردن نیتروژن به خاك وزن خشک را در ). 14(
توانـد   که درنتیجه آن گیـاه مـی  دهد  یمیاهان افزایش گ

بررسی  .)22 ،4( ارتفاع و تعداد شاخه را افزایش دهد
مصرف مقادیر مختلف نیتـروژن بـر خصوصـیات     اثر

حـداکثر   نشـان داد کـه   مورفولوژیکی و عملکرد ماش
ارتفـاع  در بوته،  تعداد شاخه فرعی، عملکرد دانه ماش

طـول  در بوته و  تعداد گره، قطر ساقه، تا اولین غالف
در  کیلــوگرم نیتــروژن 150از تیمــار مصــرف غــالف 

، 60، 40، 20، 0 مصـرف  اثـر . )8( مدآ دست هب هکتار

ــر   100و  80 ــار ب ــروژن در هکت ــوگرم نیت ــد، کیل رش
کـود  نشـان داد کـه    عملکرد و اجزاي عملکرد مـاش 

ي اولیـه و  هـا  شـاخه ارتفـاع بوتـه، تعـداد    بر نیتروژن 
 هزاردانـه تعداد غالف در بوته، وزن  یه،ي ثانوها شاخه

 30کـاربرد  . )24گذاشـت ( مثبت  تأثیرو عملکرد دانه 
عنوان کود پایه منجر بـه   کیلوگرم نیتروژن در هکتار به

افزایش قابل توجه مـاده خشـک و درنتیجـه افـزایش     
ــهتعــداد غــالف در  ــه در بوت ــه، تعــداد دان و وزن  بوت

بـا   NPKاي اثـرات کودهـ  بررسـی   .)3( شد هزاردانه
کیلوگرم در هکتار بر رشد،  150و  100، 50، 0مقادیر 

نشـان داد  هاي ماش  عملکرد و اجزاي عملکرد واریته
 تأثیراز این عناصر کیلوگرم در هکتار  150مصرف که 
 و اولیـه  يهـا  شـاخه تعـداد  بر ارتفاع گیاه،  داري یمعن

اوره  یپاش محلولبار دو  ).27ثانویه داشت ( يها شاخه
، تعـداد  متـر  یسـانت  6/4افزایش ارتفاع به میزان  باعث

 4/193عـدد، عملکـرد بیولوژیـک     06/3شاخه فرعی 
و تعداد  15/2کیلوگرم در هکتار، تعداد غالف در بوته 

شاخص برداشت تغییري  ، اماشد 56/0دانه در غالف 
تـر نیتـروژن باعـث افـزایش      مصرف بـیش  .)5( نکرد

فرعـی و تعـداد   -دهی، تعداد شاخه فرعی ارتفاع شاخه
  ).15( مربع گیاه گلرنگ شد دانه در متر

بـر پایـداري تولیـد غـذا،      مؤثرمسائل  نیتر مهماز 
حفظ حاصلخیزي خاك از طریق کاربرد کودهاي آلی 

 کودهـاي  يجـا  بـه هاي غیر شـیمیایی  و نیز جایگزین
درازمدت نشان داده است  يها شیآزماشیمیایی است. 

پایداري تولیـد را   تنهایی بهکه کودهاي آلی و شیمیایی 
بلکــه اســتفاده تلفیقــی از  ،)28( ســازند ینمــمحقــق 
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بـه   يا فشـرده کودهاي آلی و شیمیایی سیسـتم تولیـد   
مستقیم  صورت بهاسیدهاي آمینه ). 12( آورد یموجود 

رشـد و   و فیزیولوژیـک  يهـا  تیفعالو غیر مستقیم بر 
 عناصـر غـذایی  ). 9( شـوند  میواقع  مؤثرنمو گیاهان 

هـاي  اسیدهاي آمینـه بسـیاري از فعالیـت   و  زمغذيری
، هـا  نیها، پـروتئ حیاتی گیاه مثل ساخت انواع هورمون

دار هسـتند   را عهده غیرههاي متعدد ساختمانی و نقش
توانـد گیـاه را    ها می که عدم سنتز یک یا چند تا از آن

 ).19د (رشد و عملکرد مواجه نمای در شدید لاختال  با
یل اصـلی عـدم کیفیـت محصـوالت     شاید یکی از دال

عدم امکان عملـی   ،ها کشاورزي و کاهش عملکرد آن
ها  غلظت اسیدهاي آمینه و کنترل نسبت آن يریگ اندازه

). 7د (هاي مناسب باشـ با سایر عناصر غذایی در زمان
ــا بررســی ــک،   ب ــودي (کــود ارگانی ــر تیمارهــاي ک اث

 (آهن، روي، یپاش محلولو  )شیمیایی، تلفیقی و شاهد
) بر رشد و نمـو مـاش،   یپاش آبو  یپاش محلولبدون 
ارتفاع بوته، طول نیام، تعداد نیام، تعداد دانه  ترین بیش

کـودي ارگـانیکی،    يها نظامدر نیام و عملکرد دانه در 
 تـرین  بیشآمد. با توجه به  دست بهشیمیایی و تلفیقی 

در  یطـ یمح سـت یزبیوماس تولیدي و رعایت مسـائل  
کودي تیمار کـودي   نظامنیکی، این سیستم کودي ارگا

مصرف جلبک دریایی باعـث افـزایش    .)11( برتر بود
مصـرف  . )25( ارتفاع اولین شاخه از سطح زمین شـد 

 2/0با منشأ میگو به مقدار سه گرم همراه بـا   یکود آل
در گلـدان سـه کیلـوگرمی    گرم اوره در سـطح خـاك   

 دلیـل  تعداد شاخه فرعی در گلرنگ به ترین بیشباعث 
چـون نیتـروژن، فسـفر، منیـزیم و      داشتن عناصري هم

کودهـاي کامـل بـا     زمان هماستفاده ). 21کلسیم شد (
کودهایی که حاوي کلیه اسیدهاي آمینه موردنیاز گیـاه  

گیـري روي عملکـرد و    چشـم ات اثرتواند  می ،هستند
این بررسی با شد. خصوصیات کیفی محصول داشته با

تحـت  لکرد مـاش  عملکرد و اجزاي عملعه هدف مطا
در شـرایط عـدم    نیتروژن و کـود مـایع مگـافول    تأثیر

  انجام شد.تثبیت نیتروژن 

  ها روش مواد و
ــایش  ــهآزم ــب طــرح  صــورت ب ــل در قال فاکتوری

در سال زراعـی  هاي کامل تصادفی در سه تکرار  بلوك
 گنبـد دانشـگاه  و تحقیقـاتی  شی موزدر مزرعه آ 1396

طول شـرقی و  دقیقه  12درجه و  55واقع در  کاووس
 متوسط. شدانجام دقیقه عرض شمالی  16درجه و  37

 متـر  میلـی  428 در منطقه گنبدکاووس ساالنه بارندگی
 در سـه  درصـد  46با منشـأ اوره  نیتروژن  عامل .است

در ( کیلـوگرم در هکتـار   150 و 100، 50شامل سطح 
انتهاي  درصد 50 و کاشتاز قبل  درصد 50، دو نوبت

مگافول در  پاشی محلول عامل ومرحله رشد رویشی) 
در  لیتـر عدم مصرف و مصـرف یـک    شاملسه سطح 

در ( لیتر در هکتـار  دوو تشکیل غنچه)  شروع( هکتار
شـروع پرشـدن    وتشکیل غنچه  شروعاول ، دو نوبت

(دانشـگاه و ایسـتگاه   هـاي قبلـی    در کشـت . بود) دانه
کـدام از ارقـام مـاش     هـیچ تحقیقاتی گنبـد کـاووس)   

کــاووس بــر خــالف ســایر  قــه گنبــدموجــود در منط
 رایزوبیـوم  هـاي  بـا بـاکتري   زیسـتی  هم حبوبات رابطه

زیسـت در منطقـه    . اسـتفاده از باکترهـاي هـم   نداشتند
کیلوگرم  150لذا مقدار کود مصرفی تا  ،مرسوم نیست

. ) در نظـر گرفتـه شـد   معمول مصـرف (بیش از مقدار 
بـه   درصـد  46کود فسفر با منشأ سوپرفسفات تریپـل  

  کیلوگرم مصرف شد. 100ار مقد
 )والگـرو ایتالیـا   شـرکت تولید (کود مایع مگافول 

کـه حـاوي عناصـر غـذایی      اسـت  یکی از کودهـایی 
کـود   تأثیرات. )1(جدول است ي براي گیاهان ضرور

از افزایش کیفیت و عملکرد محصول،  عبارتمگافول 
ــواختیرســی و  پــیش ــدازه یکن ــزایش  ان محصــول، اف
، هـا  گـل فـزایش میـزان بـاروري    و ا مؤثر یافشان گرده

در هنگـام   مخصوصـاً افزایش مقاومت گیاه بـه سـرما   
افـزایش تحمـل گیـاه بـه     ، دهی براي درختان میوه گل

.)10(باشد  می محیطی و غیره هاي تنششوري و سایر 
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 .کود مگافول هاي ویژگی -1جدول 
Table l- Megafol fertilizer properties. 

  )نوع 18( درصد 28 :اسیدآمینه  درصد 15 :کربن آلی  درصد 5/2 :پتاسیماکسید   درصد 5/4 :نیتروژن
Nitrogen: 4.5%  P2O5: 2.5%  Organic carbon: 15%  Amonoacid: 28% (18 types)  

  زیمنس بر متر دسی 3/0 :هدایت الکتریکی  مترمربع گرم بر سانتی 22/1 :چگالی  5/6 :اسیدیته  مایع :فرموالسیون
Formulation: Liquid  pH: 6.5  Density: 1.22 gr cm-3  EC: 0.3 dS m-1  

  
 و دیسـک  ،یکودپاش عملیات زراعی شامل شخم،

 .انجـام شـد   مردادمـاه کـه در   دبو ها کلوخهنرم کردن 
 هـاي  ویژگـی و  2خاك مزرعه در جدول  هاي ویژگی

آورده  3اجراي آزمـایش در جـدول    طول در وهوا آب
  شده است.

  
 .مزرعهخاك  هاي ویژگیبرخی  -2جدول 

Table 2- Some properties of farm soil. 
هدایت الکتریکی 

زیمنس بر  (دسی
 متر)

EC (dS m-1) 

  اسیدیته
pH  
 

  کربن آلی
 )درصد(

Organic carbon  
(%) 

  کل نیتروژن
 )درصد(

Total N 
(%) 

  فسفر
گرم بر  میلی(

 )کیلوگرم

P (mg kg-1) 

  پتاسیم
گرم بر  میلی(

 )کیلوگرم

K (mg kg-1) 

  رس
  )درصد(

Clay 
(%) 

 سیلت

 )درصد(
Silt 
(%) 

  شن
 )درصد(

Sand 
(%)  

96/0 6/7 78/0 08/0 13 340 31 56 13  
 

 .1396ماه  آبانمرداد تا میانگین دما و بارش از  -3جدول 
Table 3- Means of temperature and rain from July to October in 2017.  

  آبان
23 Oct. – 21 Nov.  

  مهر
23 Sep. – 22 Oct. 

  شهریور
23 Aug. – 22 Sep. 

  مرداد
23 Jul. – 22Aug. 

اقلیمی هاي ویژگی  
Climate characteristics 

گراد) (درجه سانتی دما  31.5  29.4  20.5  18.6  
Temperature (°C)  

متر) (میلی بارندگی  32  0.0  27.9  7.8  
Rainfall (mm) 

  
خطـی و بـا    صورت به VC 1973A ماشبذرهاي 
در  متـر سـانتی  2-3ي خطـوط در عمـق   دست بـر رو 

هـا  ردیففاصله بین  .شدکشت  1396 ماه مردادپنجم 
در  .شـد متر در نظر گرفتـه   سانتی 15ها  بین بوتهو  50

ها به  عد از وارد شدن بوتهبهر کپه سه بذر کاشته شد. 
انجـام و در هـر   عمل تنک کـردن   ،برگی چهارمرحله 

فصـل رشـد    در طـول  .کپه یک بوته باقی گذاشته شد
از سـم   خـوار  خـوار و غـالف   بـرگ  تاآف براي کنترل

در  دیازینون به مقدار یک لیتر در هکتار اسـتفاده شـد.  
 در دو مرحلهویژه  هبها)  (تغییر شادابی برگزمان الزم 
 .انجـام شـد   یاريآببندي  دهی و اوایل غالف اوایل گل

 4براي آبیاري، از آب چاه عمیق دانشگاه با خروجـی  
ها از شیلنگ دو اینچی براي مـدت   ا براي کرتاینچ ام

با  متر مکعب در هکتار 300ها ( ثابت براي تمام کرت
  ) استفاده شد. گیري دبی خروجی در هر دفعه اندازه

براي تعیـین  انجام شد.  1396برداشت در آبان ماه 
و نـیم متـر از دو طـرف     خطوط حاشیهعملکرد دانه، 

اي و تا  قهوههاي  شد و غالف حذف هاي وسط ردیف
هاي وسط  ردیف )رسیدگی فیزیولوژیکحدودي زرد (

و به هکتار تعمیم  توزینها جدا،  دانه ،برداشت، خشک
از بوتـه   پـنج  ،گیري سایر صفات اندازه برايداده شد. 

صفات  و انتخاب وط میانیخطهاي برداشت شده  بوته
، تعـداد  از سـطح زمـین   بوته، ارتفاع اولین غالف طول

 ،از سطح زمین ارتفاع اولین شاخه فرعی ،شاخه فرعی
تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد دانـه  

ــهدر بوتــه، وزن  ــین  شــاخص برداشــت و هزاردان تعی
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 هاي آزمایش با اسـتفاده از  س دادهتجزیه واریانگردید. 
 هـا   مقایسه میانگین شد. انجام SAS Ver. 9.4افزار  نرم

  .شد انجامپنج درصد مال احتدر سطح  LSDآزمون  با
 

  نتایج و بحث
کود  تأثیرنتایج تجزیه واریانس : صفات مورفولوژیک

نیتروژن و کود مایع مگـافول بـر صـفات مورفوژیـک     
ــه اداد نشــان مــاش  ــر ک ــر صــفات کــود ث ــروژن ب نیت

اولین غـالف  تشکیل و ارتفاع  مورفولوژیک طول بوته
اع ارتفو بر  درصد پنجدر سطح احتمال از سطح زمین 

تعداد شـاخه در بوتـه در    واز سطح زمین اولین شاخه 
مگافول  اثراما  ،دشدار  درصد معنی یکسطح احتمال 

صـفات مـورد   مگافول بـر   × نیتروژنکنش  برهمو اثر 
عدم تأثیر مگـافول   ).4(جدول  بررسی تأثیرگذار نبود

دلیل مصـرف آن در مرحلـه    ک بهیبر صفات مورفولوژ
  زایشی بود.

  
 .ثیر نیتروژن و مگافول بر صفات مورفولوژیک ماشأت واریانس تجزیه -4جدول 

Table 4- Analysis variance of effect of nitrogen and megafol on morphologic traits of mung bean. 
  شاخه تعداد

 در بوته
Number of 

branch per plant 

  غالف نیاول ارتفاع
 از سطح زمین 

Height of first pod 
from the ground 

  شاخه نیاول ارتفاع
 از سطح زمین 

Height of first branch 
from the ground 

  طول
 بوته

Plant 
length 

  درجه
 اديزآ

df  
 منابع تغییر
S.O.V 

 Replication تکرار 2 24.07 5.952 0.131 0.476

 Nitrogen (N) نیتروژن 3 *73.71 **114.9 **2.14 **2.212
 Megafol (M) مگافول 2 34.07 28.98 1.326 0.337
مگافول× نیتروژن  6 0.322 1.219 0.091 0.014  N×M 

 Error خطا 22 21.7 18.28 0.516 0.171

)درصدضریب تغییرات ( - 7.65 10.83 8.45 11.9  
CV (%) 

  دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.ترتیب معنی به: **و  *
* and **: Significant at probability level of 5 and 1 %, respectively. 

  
کـود   تأثیرمقایسه میانگین طول بوته تحت  :طول بوته
بـا  طول بوته ماش  ترین بیشکه دهد  نشان مینیتروژن 

از تیمارهـــاي متـــر  ســـانتی 56/60و  36/62، 63/63
و کیلوگرم نیتروژن در هکتار  50و  100، 150مصرف 

عدم مصـرف   یماراز تمتر  سانتی 04/57با آن  ترین کم
 50داري با تیمار مصـرف   که تفاوت معنی حاصل شد

ایـن   .)5جـدول  (کیلوگرم نیتروژن در هکتار نداشـت  
 را مـاش بر ارتفاع بوته  نیتروژن کود مصرفامر نقش 

اطـراف   درکـافی   نیتـروژن  فراهم بودن. دهد یمنشان 
 تر بیش رشد نتیجه در وآن  جذب افزایش باعث ریشه
ها  گره با مصرف نیتروژن هم طول میان عموماً .شد گیاه

 ترتیـب   ایـن   بـه و  یابـد  افزایش مـی  ها آنو هم تعداد 

در این بررسی با توجه به  یابد. ارتفاع بوته افزایش می
عدم رشد زیاد ماش، مصرف زیاد نیتروژن بر صـفات  
مورفولوژیک تأثیر خیلی زیادي نداشت. این نوع ماش 

ش در منطقـه رشـد   در کل نسبت بـه ارقـام دیگـر مـا    
بـذر   همیشـه  بقیـه  بـرخالف اما  ،رویشی زیادي ندارد

به  گاهی تولید بذر ارقام دیگر که درحالی .کند میتولید 
کنــد.  مشـکل پیــدا مـی   اي شــدن دلیـل پدیــده علوفـه  

) معتقدنـد کـه اضـافه    2008سالواگیوتی و همکاران ( 
کردن نیتروژن به خاك منجر به افـزایش وزن خشـک   

افزایش ارتفاع گیـاه  کی از دالیل آن که ی گردد گیاه می
  .)22( است

 



 1400)، 1( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد چهاردم

190

 .ماشمورفولوژیک  نیتروژن بر صفات کود اثر -5جدول 

Table 5- Effect of nitrogen fertilizer on morphologic traits of mung bean. 

 شاخه تعداد

 بوته در

Number of 
branch per plant 

  غالف نیاول ارتفاع
 متر) سانتی( نیزماز سطح 

Height of first branch 
from the ground (cm) 

  شاخه نیاول ارتفاع
  متر) از سطح زمین (میلی

Height of first branch 
from the ground (mm) 

  طول بوته
 متر) (سانتی

Plant length 

 
(کیلوگرم  نیتروژنکود 

 در هکتار)
Nitrogen 

fertilizer (Kg.h-1)  
2.84c 7.82b 34.84c 57.04b 0 
3.33b 8.51ab 38.73bc 60.56ab 50 
3.71ab 8.72a 41.17ab 62.36a 100 
3.99a 8.96a 43.14a 63.63a 150 

0.4 0.7 4.18 4.55 LSD5% 
 دار در سطح پنج درصد است. دهنده اختالف معنی در هر ستون نشان رمشابهیغحروف 

Non similar leters in each culomn indicates different significant at 5% level. 
 

مقایسـه   : از سطح زمـین  شاخه نیاول تشکیل ارتفاع
ـ  تشکیل ارتفاعمیانگین  از سـطح زمـین    شـاخه  نیاول

دار  معنـی  حـاکی از افـزایش   نیتـرون کـود   تأثیرتحت 
در نیتروژن کود کیلوگرم  100و  150با مصرف ارتفاع 
 100و  150مصـرف   هـاي باشـد. در تیمار  مـی هکتار 

 شاخه نیاول تشکیل ارتفاعنیتروژن در هکتار کیلوگرم 
بـیش از   درصـد  2/18و  8/23 ترتیب به از سطح زمین

افـزایش   .)5جـدول  ( تیمار عدم مصرف نیتروژن بـود 
اولین  شد مصرف نیتروژن با افزایش ارتفاع گیاه باعث 

در ارتفاع بـاالتري تشـکیل شـود. ایـن مسـئله       شاخه
تري  داد شاخه بیشزمانی که با مصرف نیتروژن گیاه تع

شـود،   تر می ها بیش دهد و رقابت بین شاخه تشکیل می
تر مشهود است. در ایـن بررسـی یکـی از دالیـل      بیش

  تشکیل باالتر غالف از سطح زمین همین مسئله بود.
با وجودي که بین  :از سطح زمین ارتفاع اولین غالف

ــود تیمارهــاي مصــرف  ــروژنک  150و  100، 50( نیت
 ارتفاع تشکیل اولین غالف نظر از تار)کیلوگرم در هک
امـا   ،داري مشـاهده نشـد   تفاوت معنـی  از سطح زمین

ــرین بــیش ــاع  ت ــین غــالفتشــکیل ارتف ــا  اول  96/8ب
کـود  کیلـوگرم   150 مصرف تیمار مربوط بهمتر  سانتی

ارتفاع تشـکیل اولـین    ترین کم بود.در هکتار نیتروژن 
ر تیمـار  که د بودمتر  سانتی 82/7غالف از سطح زمین 

مصـرف کـم   . نیتروژن مشاهده شـد  کود عدم مصرف

ــود  ــروژن (ک ــاوت    50نیت ــار) تف ــوگرم در هکت کیل
 ).5(جدول  داري با تیمار عدم مصرف نشان نداد معنی

تــر،  یکــی از دالیــل تشــکیل غــالف در ارتفــاع بــیش
تحریک رشد گیاه در دوره رویشی اسـت کـه در ایـن    

گیـاه باعـث    بررسی مصرف نیتروژن با افزایش ارتفاع
) نیز 2012فرنیا و همکاران (در بررسی شد.  عملاین 

کیلوگرم  150ارتفاع تا اولین غالف با مصرف حداکثر 
  .)8( دست آمد کود نیتروژن در هکتار به

 5جـدول  در طـور کـه    همـان  :در بوتـه  تعداد شاخه
 در بوتـه بـا   تعـداد شـاخه   ترین بیش ،شود مالحظه می

در کود نیتـروژن   یلوگرمک 150 مصرف تیمار از 99/3
داري بـا تیمـار    که تفاوت معنـی  حاصل گردیدهکتار 

. نداشــت 71/3کیلــوگرم در هکتــار بــا  100مصــرف 
تیمـار  از کـه   بـود  84/2 نیز مقدار این صفت ترین کم

درصـدي   40افـزایش  شـد.   عدم مصرف کود حاصل
تأمین نیتروژن مـورد نیـاز   دلیل  تعداد شاخه در بوته به

تشکیل شاخه با توجـه بـه عـدم تثبیـت      گیاه در زمان
کالیکســان و . بــودتوســط مــاش در منطقــه  تــروژنین

معتقدند که اضافه کردن نیتروژن نیز ) 2008همکاران (
 شـود  مـی تعداد شاخه در بوتـه  افزایش  سبببه خاك 

)4(.  
جـدول تجزیـه واریـانس    : عملکرد و اجزاي عملکرد

ول و اثـر  تأثیر کود شیمیایی نیتروژن و کود مایع مگاف



 و همکاران انیعامر يمهد

191  

ها بر عملکرد و اجـزاي عملکـرد مـاش در     متقابل آن
بـر تعـداد   ارائه گردیده اسـت. اثـر نیتـروژن     6جدول 

غالف در بوته، تعداد دانـه در غـالف، تعـداد دانـه در     
و عملکرد دانه  شاخص برداشتدانه،  1000بوته، وزن 

تعـداد دانـه در   مگافول بـر  اثر و در سطح یک درصد 

در سطح پنج درصد و بر تعداد  انههزاردغالف و وزن 
و  شاخص برداشتغالف در بوته، تعداد دانه در بوته، 
اثـر  . شـد دار  معنـی عملکرد دانه در سطح یک درصـد  

از صفات فـوق   کی  چیهمگافول بر  ×متقابل نیتروژن 
  دار نبود. معنی

  
  .ماش ثیر نیتروژن و مگافول بر عملکرد و اجزاي عملکردأتجزیه واریانس ت -6جدول 

Table 6- Analysis variance of effect of nitrogen and megafol on yield and yield components of mung bean. 
 عملکرد

 دانه
Seed 
yield  

شاخص 
 برداشت

Harvest 
index  

 وزن
دانههزار  

1000-seed 
weight  

 تعداد دانه
 در بوته

Number of 
seed/plant  

 تعداد دانه
 در غالف

Number of 
seed/pod  

 تعداد غالف
 در بوته

Number of 
pod/plant  

 درجه
 آزادي

df  

  منابع تغییر
S.O.V 

 Replication            تکرار 2 13.61 0.404 522.1 0.115 8.27 12744

 Nitrogen              نیتروژن 3 **162.1 **3.022 **9661 **40.84 **53.33 **361232

 Megafol              مگافول 2 **96.01 *1.924 **6689 *21.85 **94.48 **209569

 N×M      مگافول× نیتروژن  6 0.455 0.031 40.36 0.5 1.45 2308

 Error                        خطا 22 11.27 0.414 668.4 4.685 4.16 15318

 درصد ضریب تغییرات - 14.09 13.35 21.97 5.21 8.8 19.92
CV (%) 

 دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.ترتیب معنی هب: ** و *

* and **: Significant at probability level of 5 and 1 %, respectively. 
  

مقایسه میـانگین نشـان داد کـه     :تعداد غالف در بوته
از تیمارهـاي   ترتیـب  بهتعداد غالف در بوته  ترین بیش

ار به نیتروژن در هکتکود کیلوگرم  100و  150مصرف 
حاصـل شـد.    غالف در بوتـه  98/25و  62/27میزان 

غالف در بوته  91/17تعداد غالف در بوته با  ترین کم
 دسـت آمـد   نیتـروژن بـه  کـود  از تیمار عـدم مصـرف   

تعداد شاخه در بوته بـیش  در این تیمارها . )7(جدول 
از دو تیمار دیگر بود که باعـث شـد اجـزاي زایشـی     

 عوامـل  از یکی نیتروژن وجودتري به وجود آید.  بیش
 مقدار چنانچه و باشد می گیاه تشکیل کلروفیل در مؤثر
تولیـد   عمل نگیرد، قرار گیاه اختیار در از نیتروژن کافی

در ایـن  . )23(شـد   خواهد مختل یا و کاهش کلروفیل
هـاي در حـال    شرایط با انتقال کم مواد غذایی به گـل 

 توجـه  با یابد. باروري، تعداد غالف در بوته کاهش می
و  کشت شده ماش بین زیستی هم رابطه وجود به عدم
خـاك در مزرعـه    در موجـود  رایزوبیـوم  هـاي  باکتري

 غـالف در  تعـداد  نیتـروژن کود  مصرف دانشگاه گنبد،
 نیتـروژن  مقـدار  رسـد  مـی  نظـر  به. افزایش داد را بوته

 بنابراین، نبود کافی غالف تولید خاك براي در موجود
 و داد نشـان  مثبـت  پاسخ نیتروژن مصرف کود به گیاه

 و افـزایش  سـبب  تـر نیتـروژن   بـیش  مقادیر از استفاده
 توانست گیاه و شد زایشی ماش و رویشی رشد بهبود
 در هر بوته، در زایشی واحد تر بیش ایجاد تعداد ضمن
 ها کربوهیدرات بهینه تخصیص و مواد فتوسنتزي انتقال

  اید.نم عمل خوبی  به نیز زایشی هاي به اندام
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 .نیتروژن کود مصرف دانه تحت تأثیر عملکرد و بوته عملکرد ،دانههزار وزن ،بوته در دانه تعداد، غالف در دانه تعدادمقایسه میانگین تعداد غالف در بوته،  - 7جدول 

Table 7- Mean comparison of number of pod per plant, number of seed per pod, number of seed per plant, 1000-seed 
weight, plant yield and seed yield under nitrogen fertilizer consumption. 

  عملکرد دانه 
 )هکتار(کیلوگرم در 

Seed yield 
(Kg.ha-1)  

  برداشت   شاخص
  )درصد(

Harvest 
index (%) 

دانه  1000وزن 
 (گرم)

1000-seed 
weight (g) 

 تعداد دانه
 در بوته

Number of 
seed/plant 

  تعداد دانه
 در غالف

Number of 
seed/pod  

 تعداد غالف
 در بوته

Number of 
pod/plant  

   نیتروژنکود 
  (کیلوگرم در هکتار)

Nitrogen fertilizer 
(Kg.h-1) 

363.2c 19.89c 39.3b 73.04c 4.022b 17.91c 0 
572.2b 22.86b 40.3b 115.1b 4.778a 23.76b 50 
729.7a 24.71ab 42.86a 134.4ab 5.178a 25.98ab 100 
820.4a 25.3a 43.84a 148.4a 5.311a 27.62a 150 

121  1.99  2.12  25.28 0.63 3.28 LSD5درصد 

 دار در سطح پنج درصد است. دهنده اختالف معنی در هر ستون نشان رمشابهیغحروف 
Non similar leters in each culomn indicates different significant at 5% level. 

  
لیتــر در هکتــار کــود مــایع  دو مصــرف در تیمــار

بـود کـه تفـاوت     48/26مگافول تعداد غالف در بوته 
 12/24داري با مصـرف یـک لیتـر در هکتـار بـا       معنی

 85/20تعداد غالف در بوته با  ترین کمغالف نداشت. 
مربوط به تیمار عدم مصرف مگافول بـود کـه تفـاوت    

 جدولي مصرف مگافول داشت (داري با تیمارها معنی
رسد با توجه به افـزایش ارتفـاع بوتـه و     نظر می ). به8

کـاربرد کـود    واسـطه  بهدر بوته   تعداد شاخه ،همچنین

نقش مهمی در بهبود رشـد   نیتروژن و مگافول، این دو
دلیـل فـراهم نمـودن     دار بـه  داشتند. کودهاي نیتـروژن 

 ،پوشش گیـاهی مناسـب و توسـعه سـطح سـبز گیـاه      
 دادها را افـزایش   قابلیت ذخیره مواد فتوسنتزي در دانه

مصرف تـوأم کودهـا باعـث افـزایش تعـداد       ،درنتیجه
درواقع، مصرف کود مایع مگافول  .شدغالف در بوته 

کننده مصـرف نیتـروژن بـود و باعـث افـزایش       تکمیل
 باروري و تولید غالف در گیاه شد. 

  
  .مگافولمصرف  دانه تحت تأثیر عملکرد و دانههزار وزن ،بوته در دانه تعداد، غالف در دانه تعدادبوته، مقایسه میانگین تعداد غالف در  -8جدول 

8- Mean comparison of number of pod per plant, number of seed per pod, number of seed per plant, 1000-seed 
weight, plant yield and seed yield under megafol consumption. 

 عملکرد دانه (کیلوگرم
 )در هکتار

Seed yield 
(Kg.ha-1)  

شاخص 
 برداشت

  )درصد(

دانه هزاروزن 
 (گرم)

1000-seed 
weight (g)  

 تعداد دانه

 در بوته
Number of 
seed/plant 

  تعداد دانه
 در غالف

Number of 
seed/pod  

 تعداد غالف

 در بوته
Number of 
pod/plant  

ار)(لیتر در هکت مگافول  
(Megafol) 
(Lit.ha-1) 

491.2c 20.08b 40.35b 94c 4.433b 20.85b 0 
617.5b 23.94a 41.36ab 117.9b 4.8ab 24.12a 1 
755.4a 25.54a 43.02a 141.2a 5.233a 26.48a 2  
104.8  1.73  1.83  21.89 0.54 2.84 LSD5% 

 پنج درصد است.احتمال دار در سطح  دهنده اختالف معنی در هر ستون نشان رمشابهیغحروف 
Non similar leters in each culomn indicates different significant at 5درصد level. 

  

، مصـرف  7 جـدول با توجه بـه   :تعداد دانه در غالف
  این با .نیتروژن تعداد دانه در غالف را افزایش دادکود 

نیتـروژن  کـود  ، تفاوتی بین تیمارهـاي مصـرف   وجود
مشـاهده نشـد.   کیلوگرم در هکتار)  150 و 100، 50(

گر نیاز گیاه به نیتـروژن در زمـان تشـکیل     این امر بیان
. مقایسه تأثیر نیتروژن بـر تعـداد غـالف در    استدانه 

بوتـه و تعــداد دانـه در غــالف حـاکی از تأثیرپــذیري    
در  اسـت. در بوتـه از ایـن کـود     غـالف تر تعداد  بیش

ــی آق ــاران (جبررس ــی و همک ــز2018ل ــرف ) نی  مص
 تعـداد  و هــــ وتـــب در غـالف  تعداد اگرچه نیتروژن

 بر آن تأثیر اما ،داد افزایش را ماش گیاه غالف در دانه
 بـود  غالف در دانه تعداد از بیش در بوته غالف تعداد
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 بـه  درصـد  25 مقـدار  بـه  نیتـروژن  مصرف . تیمار)1(
 تـرین  بـیش  دهی گل از قبل درصد 75 کاشت و هنگام
 حداقل که  حالی در ،کرد را تولید غالف در دانه تعداد
 مصـرف  عـدم  بـه تیمـار   مربـوط  غالف در دانه تعداد

 قبل درصد 25 و کاشت هنگام به درصد 75 و نیتروژن
 مصرف کود . در گیاه ذرت افزایش)1( بود دهی گل از

هکتار باعث افـزایش   در کیلوگرم 150 تا صفر از اوره
کـه    طـوري   بـه  ،شـد  بـالل  ردیـف  هـر  دانه در تعداد

ــانگین آن از  ــه  03/37می عــدد در هــر  53/42عــدد ب
 .افزایش داشـت  درصد 85/14ردیف رسید که حدود 

 نیـاز  کـه  زایشـی  مرحله در خصوص بهنیتروژن  تأمین
 دیرتـر  ها برگ که شود باعث می ،است زیاد آن به گیاه
 افزایش. کنند فتوسنتز تري بیش مدت زمان و شوند پیر

 و بهتـر  پرشـدن  باعث ها غالف به نآ انتقال و فتوسنتز
 افـزایش  بـا  ترتیب  این  به و شد ها غالف تر بیش رشد

 دهی، گل دوره طول در ها گل ریزش کاهش باروري و
 مثبـت  تـأثیر  .یافـت  افـزایش هم  غالف دانه در تعداد

 و سـلطانا  توسط ماش در غالف دانه تعداد بر نیتروژن
  .)26( است شده گزارش ) نیز2009همکاران (

اثر کود مایع مگافول نیـز مثـل نیتـروژن بـر ایـن      
مصرف مگـافول تعـداد    که  طوري  بهصفت مثبت بود 

ــالف را از  ــه در غ ــرف   02/4دان ــدم مص ــار ع در تیم
در هکتـار  در تیمـار مصـرف دو لیتـر     8/4مگافول به 

مصرف دیرتر مگـافول نسـبت بـه    ). 8 جدولرساند (
اما  ،غذایی شدتر این ماده  نیتروژن باعث تأثیر کمکود 
نسبت به عدم مصـرف، تعـداد دانـه در غـالف      بازهم
) اثر کـود  2018مرادي و طالشی (تري تولید شد.  بیش

ـ مزیستی بر تعداد دانه در غالف مـاش را   اعـالم  ت ثب
انه در غـالف را  دکود دامی تعداد  که  حالی در ،کردند

  .)17( کاهش داد
ـ  بوته در دانه تعداد :تعداد دانه در بوته  تعـداد  از أثرمت

تـر   بـیش  .اسـت  غالف دانه در تعداد و بوته در غالف
بودن تعداد غالف در بوته و دانه در غـالف در تیمـار   

نیتـروژن در هکتـار باعـث    کود کیلوگرم  150مصرف 
افزایش تعداد دانه در بوته شد. تعداد دانـه در بوتـه در   

داري بـا تیمـار    بود که تفاوت معنـی  4/148این تیمار 
نیتروژن در هکتار نداشـت.  کود کیلوگرم  100مصرف 

مقدار تعداد دانه در بوتـه نیـز در تیمـار عـدم      ترین کم
 دانـه مشـاهده شـد. در    04/73نیتروژن با کود مصرف 

غالف  در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد تیمار، این
و  لی آقجه. این نتایج در بررسی )7(جدول  بود حداقل

در بررسی آنان . (!) هده شد) نیز مشا2018همکاران (
که عمل تثبیت انجـام نشـد، تعـداد دانـه در بوتـه      نیز 

  .)1( تحت تأثیر نیتروژن قرار گرفت
ـ بـا ا چون نیتـروژن   همنیز مصرف مگافول  زایش ف

تعداد دانه تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف، 
تعداد دانه در بوته بـا   ترین بیشدر بوته را افزایش داد. 

لیتر در  دومربوط به تیمار مصرف دانه در بوته  2/141
تعـداد دانـه در    تـرین  کمهکتار کود مایع مگافول بود. 

 94تیمار عدم مصرف کود مایع مگافول بـا   ازبوته نیز 
. مرادي و طالشـی  )8(جدول شد  حاصلدر بوته دانه 

) معتقدند که کاربرد کود دامی در کنـار تلقـیح   2018(
و   زیستی نیتـروژن  کننده تثبیتی دوگانه کودهاي زیست

تواند از طریق افزایش بیوماس و  فسفات می کننده حل
تعداد غالف بارور در بوتـه و تعـداد دانـه در     درنتیجه

طور  غالف، تعداد دانه را در بوته در مقایسه با شاهد به
 درنهایـت داري افزایش دهد که این امـر   مثبت و معنی

  .)17( دانه گرددتواند موجب افزایش عملکرد  می
بـه   دانـه  عملکرد اجزاي از هریک :هزاردانهوزن 

 دانه نقش دارند. عملکرد تعیین در مختلف هاي نسبت
 هزاردانـه  وزن عملکرد دانـه،  اجزاي ترین مهم از یکی
نشـان داد کـه    هزاردانـه باشد. مقایسه میانگین وزن  می

 150گـرم در تیمـار    84/43با  هزاردانهوزن  ترین بیش
مشاهده شد که تفاوت  نیتروژن در هکتارکود رم کیلوگ
نیتروژن کود کیلوگرم  100داري با تیمار مصرف  معنی

 دانـه  1000 وزن حداقل .)7(جدول  در هکتار نداشت
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 مصرف با. نیتروژن بودکود  مصرف عدم به مربوطنیز 
 پرشدن مرحله در ها برگ فتوسنتز تداوم نیتروژن،کود 
واد ــــم تر بیش قالـــانت ثباع امر این. شد حفظ دانه

هـم   ها دانه وزن ترتیب  این  به و شد دانه به فتوسنتزي
یافت. کاربرد این کود توانست از طریق فراهم  افزایش

هـا و دوره   نمودن شرایط مناسب رشـدي بـراي بوتـه   
تأمین مـواد فتوسـنتزي کـافی     ،دانه و همچنین پرشدن

هـم و  رشـد زایشـی، عامـل م   دوره هـا در   براي غالف
 .باشـد  هزاردانـه اي بـراي تعـداد و وزن    کننـده  تعیـین 

) بـا بررسـی تـأثیر    2019محمدزاده آلقو و همکاران (
کودهاي آلی، شیمیایی و نانو ریزمغـذي بـر عملکـرد    

تـر را از تیمارهـاي مصـرف     نخود، وزن صد دانه بیش
این کودها نسبت به تیمار عدم مصرف کـود گـزارش   

  .)16( کردند
 ،را افـزایش داد  هزاردانـه یز وزن مصرف مگافول ن

لیتـر در هکتـار کـود مـایع      دوبا مصرف  که  طوري  به
 که درحالیگرم رسید  02/43دانه به هزارمگافول وزن 

تـر و   دانه کـم هزارمار عدم مصرف مگافول وزن یدر ت
بنابراین، مگافول نیـز   .)8(جدول  بودگرم  3/39برابر 
بـود و باعـث    مؤثر هزاردانهنیتروژن بر وزن کود مانند 

مـرادي و طالشـی   در بررسـی  افزایش وزن دانه شـد.  
ماش تحت تأثیر کاربرد کود  هزاردانهوزن  نیز) 2018(

داري نسبت  طور معنی دامی و تلقیح کودهاي زیستی به
  .)17( به شاهد افزایش یافت
شـاخص برداشـت از تقسـیم    : شاخص برداشـت 

ـ  دسـت مـی   بـه عملکرد اقتصادي به عملکرد کـل    د.آی
مصرف نیتروژن باعث افزایش شاخص برداشت شـد.  

 150و  100، 50این افـزایش در تیمارهـاي مصـرف    
، 20/27 ترتیـب  در هکتـار بـه  نیتـروژن  کـود  لوگرم کی

بیش از تیمـار عـدم مصـرف     درصد 93/14و  23/24
رسد تـأثیر نیتـروژن بـر تولیـد      نظر می  نیتروژن بود. به

ـ   . نتیجــه وزن خشــک کـل بـود  ش از افـزایش  یدانـه ب
نیز حـاکی  ) 2020(و همکاران  زري مقدم  آزمایش نخ

ـ  قبل از گلنیتروژن مصرف از تأثیر مثبت  ر ایـن  دهی ب
تر نیتروژن  مصرف بیش .)18( در گیاه ماش بودصفت 

شـاخص  نسـبت بـه زمـان کاشـت     دهـی   قبل از گـل 
ـ  عملکرد دلیل افزایش  برداشت ماش را به داد زایش اف

)1.(  
خص برداشـت را افـزایش   ل نیز شامصرف مگافو

داد. شاخص برداشت در تیمار عـدم کـاربرد مگـافول    
در  و در تیمارهاي کاربرد یک و دو لیتر درصد 08/20

بود که  درصد 54/25و  درصد 94/23ترتیب  به هکتار
 19/27 ترتیب به مقـدار  حاکی از افزایش این صفت به

د. کـاربرد  باش میدر دو تیمار مصرف  درصد 22/19و 
 68/6تر نسبت به یک لیتر شـاخص برداشـت را   دو لی

  دار نبود. اما این اختالف معنی ،افزایش داد درصد
 صـفت  ترین مهم عملکرد دانه :دانه در هکتارعملکرد 

. اسـت  مـاش  جمله ازاي  دانه گیاهان در مورد بررسی
 تعـداد  جملـه  عملکرد از اجزاي از متأثر دانه عملکرد

ایـن   کـه  عـاملی  هـر . اسـت  دانـه  وزن و بوته در دانه
 دانـه  عملکـرد  افـزایش  باعـث  دهد افزایش را صفات
 و گیـاه  رشـد  در مهـم  عـاملی  نیتـروژن  .شـد  خواهد
 بـرخالف . شـود  می محسوب عملکرد مناسب حصول

 زیسـتی  تثبیـت  طریـق  از نیتروژن بهماش  نیاز ،انتظار
بر رشد و نمـو بـود.    مؤثرعامل  نیتروژن و شدن تأمین

مقـدار   تـرین  بـیش د کـه  داان هـا نشـ   مقایسه میـانگین 
 150در هکتار از تیمار  کیلوگرم 4/820با  دانهعملکرد 
نیتروژن در هکتار حاصل شـد (جـدول    کود کیلوگرم

 موجب درشـتی  گیاه وسیله به نیتروژن کافی ). جذب7
(بـا   هـا  بـرگ  در نیتـروژن  غلظـت  با افزایش. دش دانه

 زیادهم  گیري کربنشدت  ،افزایش مصرف نیتروژن)
 در پـروتئین  صـورت  به که آن از غیر نیتروژن زیرا ،دش

 کلروفیـل  دهنـده  تشکیلاصلی  عنصر دارد، وجود گیاه
اسـت.   گیـري  کـربن  اساسی در عامل که باشد می نیز

بررسی تأثیر مقادیر مختلـف نیتـروژن بـر عملکـرد و     
اجزاي عملکرد دانه دو رقم نخود در شرایط اهواز نیز 
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عملکرد دانـه را افـزایش    نشان داد که مصرف نیتروژن
  ).20د (دا

کیلوگرم در هکتار  2/755با  دانهباالترین عملکرد 
مگـافول در هکتـار    در هکتار لیتر دومصرف از تیمار 

کیلـوگرم در   2/491مقدار نیز با  ترین کمدست آمد.  به
هکتار از تیمار عدم مصرف کود مایع مگافول حاصـل  

مثبت مگافول بـر   گر تأثیر این امر بیان). 8شد (جدول 
عملکرد بود هرچند که تأثیر آن به اندازه نیتروژن نبود. 

) در پژوهشـی بـر   2014اعلمی میالنـی و همکـاران (  
روي لوبیاي چیتی به این نتیجه رسیدند کـه بـاالترین   
عملکرد دانه از تیمار کاربرد تلفیقی کود نیتروکسین و 

کودهاي شـیمیایی   درصد 50همراه  بیوسوپرفسفات به
  .)2( فسفات حاصل شد سوپراوره و 

  
  کلی گیري نتیجه

نیتروژن بر صفات طول بوتـه، ارتفـاع اولـین    کود 
غالف از سطح زمین، ارتفـاع اولـین شـاخه از سـطح     

اما اثـر   ،زمین و تعداد شاخه در بوته اثر مثبت گذاشت
دار نشـد.   صفات معنیاین از  کدام هیچکود مگافول بر 

ه رویشی گیاه باعث شد مصرف مگافول در اواخر دور
صفات مورفولوژیک تحت تأثیر مگافول قـرار نگیـرد.   

ها که منجر بـه   گره نیتروژن با تأثیرگذاري بر طول میان
افزایش طول بوته شد ارتفـاع اولـین شـاخه از سـطح     

ــین غــالف را   زمــین و در ــاع تشــکیل اول نتیجــه ارتف
مصرف نیتـروژن باعـث افـزایش صـفات     افزایش داد. 

و ی شد. علت این امر عدم تثبیت نیتـروژن  مورد بررس
میزان افزایش . بودگیاه به نیتروژن تر  بیشیاز ن درنتیجه

کـود  نتیجه عملکرد بـا مصـرف    اجزاي عملکرد و در
نیتـروژن در  مصرف  رسد  نظر می  نیتروژن زیاد نبود. به

تر از حد انتظار باعث افـزایش   شرایط گرم تابستان کم
هـم باعـث افـزایش     مگـافول مصـرف  محصول شـد.  

مگـافول   در هکتار شد. مصرف دو لیترزایشی صفات 
  مصرف آن تأثیر بیشتري گذاشت. با توجه به زمان
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