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  هادر شاليزارتابستانه سويا كاشت فاصله خطوط و كودمصرف بهينه بررسي 
  3زياد لوصديقه ، 2سيد عباس علي اندر خور،  1مهران افضلي چالي

دانشجوي دوره دكتراي دانشگاه دولتي كشاورزي كشور ارمنستان و عضوهيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران   -2و 1
  اصالح نباتات مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران كارشناس -3

  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران -الريم جويبار  –جاده ساري  18كيلومتر  -ساري -آدرس نويسنده:مازندران
Mehran_afzalichali@yahoo.com       

:  دهكيچ  
 جهت راركت سه پالت با لتياسپ بصورت يتصادف املك يهاكبلو هيپا طرح قالب در مازندران در برنج برداشت پس از شيآزما نيا
   : ريز لكبش مختلف يودك سطح هفت شامل ياصل يرتهاك.  آمد در اجراء به امزيليو رقم ايسو شتك

A: P0 k0 - B: P60 K50 S250- C: P60 K50 Mg100 -D: P60 K50 Mg100 S250                                                  
 E : P60 K50 Mg100 Zn40 S250 -F : P60 K50 Mg100 S250 Mn10 -G : P60 K50 Mg100 S250 Mn10 Zn40 

 اثر ،يودك يمارهايت اثر ها داده دوساله بكمر هيتجز در . بودند متر يسانت 50 و 40 ، 30 اشتك خطوط فواصل يفرع يرتهاك و
 .اند شده دار يمعن)  فيرد فاصله×  ودك×  سال(  جانبه سه متقابل اثر و خطوط فاصله در ودك متقابل اثر،  يودك ماريت در سال متقابل
 يزيحاصلخ نظر از هك يمناطق در و شود گرفته نظر در يمتريسانت 30 فيرد نيب فاصله برنج از بعد ايسو شتك در شود يم توصيه

   باشد برداشته در را يقبول قابل ردكعمل تواند يم  P60  K50 Mg100 بكار گيري فرمول باشند يم ريفق
  شاليزار، سويا، فاصله خطوط: كود، ، كليد واژه

 
  : مقدمه
 يم انجام گندم برداشت از پس دوم شتك در و بهار در تنها نه يا منطقه خاص طيشرا ليبدل مازندران منطقه در ايسو شتك       

 از پس استان نيا ينواح از يبعض هيكبطور.  باشد يم ريپذ انكام مازندران در هم برنج برداشت از بعد آن شتك انكام هكبل رديگ
 شود يم نيتأم شهير يها غده در وميزوبير يتركبا تيفعال با عمدتاً ازت به ايسو ازين.  دارند قرار نبات نيا شتك تحت برنج برداشت

 ازت با تاركه در لوگرمكي هزار چهار معادل يائيلوب محصول يبرا يافك ازت تواند يم منبع نيا از ازت نيتأم هك است شده برآورده و
  . 5) 1975 هاولگا و يهارد. (  ندك فراهم را تاركه در لوگرمكي 180 زانيم به ثابت
 مقدار به خود شيرو دوره نيح در ايسو دهند يم اننش نشكوا فسفر مصرف به نسبت معموالً است اديز آن يبازده زانيم هك يارقام

 ميپتاس سولفات ندك جذب را كخا ميپتاس از ياديز ريمقاد تواند يم هك است ينباتات از يكي ايسو.  3( فالح)دارد ازين ميپتاس ياديز
 از يناش صدمه ميپتاس ودنب يافك شود. يم يبازده شدن شتريب سبب است مواجه گوگرد مبودك با كخا هك يمناطق در فسفات مانند
  .4) 1974 كسو و تندنيركدهد. ( يم اهشك را قارچ
  :  روشها و مواد

 يك با راركت سه در پالت لتياسپ بصورت يتصادف املك يهاكبلو هيپا طرح قالب در مازندران در برنج برداشت از پس شيآزما نيا   
 نسبت و هيته بكمر يسطح كخا نمونه مزرعه كخا از اشتك اتيعمل نهگو  هر از قبل. آمد در اجراء به امزيليو زودرس سوياي رقم
 رتك هر در خط 4 اشتك خطوط تعداد و متر 6 اشتك خط طول.  است شده اقدام منگنز و ميزيمن ، يرو ، بافت  و معمول هيتجز به
 و باشد يم مربع متر 12 و 6/9 و 2/7 هم به نسبت اشتك خطوط فواصل به بسته يفرع رتك هر سطح.  است شده گرفته نظر در

 A: P0 k0 - B: P60 K50 S250- C: P60: باشد يم ريز شرح به يودك يمارهايت.و است بوده مربع متر 8/28 ياصل رتك هر سطح

K50 Mg100 -D: P60 K50 Mg100 S250                                            
 E : P60 K50 Mg100 Zn40 S250 -F : P60 K50 Mg100 S250 Mn10 -G : P60 K50 Mg100 S250 Mn10 Zn40    
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 به نسبت ها،ماريت ردكعمل نيتوزو برداشت از پس.. شد گرفته نظر در متر يسانت)  50 – 40 – 30(  فيرد نيب فاصله يمارهايت
  . شد اقدام نكدان بروش نيانگيم و سهيمقا يآمار هيتجز
  :  بحث و جينتا
 شده شتك امزيليو رقم ايسو يرو بر يودك يمارهايت اثر هك نشان داد اول سال در دانه ردكعمل انسيوار هيتجز از حاصل جينتا       

  سطح در يدار يمعن ريتأث ردكعمل يرو بر فيرد نيب فاصله اثر يول. است نبوده دار يمعن دانه ردكعمل يرو بر برنج برداشت از بعد
 )05/0  =α (30 ها فيرد نيب فاصله ماريت نيبهتر و است داشته cm فيرد فاصله با يودك يمارهايت متقابل اثر و است شده نييتع 
 به مربوط ردكعمل نيباالتر هك يبطور دهد يم نشان يدار يمعن   اختالف) α=  05/0(  اختالف سطح در مارهايت ردكعمل بر
 انسيوار هيتجز از حاصل جينتا.. شود ينم مشاهده يدار يمعن اختالف آنها نيب در و است بوده E30 و B30 و C30 يمارهايت

 P60 ماريت دو از ريغ يودك يمارهايت در هكچنان و بوده دار يمعن يودك يمارهايت اثر هك آنست از كيحادوم  سال در دانه ردكعمل

K50 Mg100 S250 Mn10 و P60 K50 Mg100 S250  السك در مارهايت ساير A بر فهايرد نيب فاصله اثر .اند گرفته قرار 
 با متر يسانت 30 فهايرد نيب فاصله ماريت نيبهتر و داد نشان)  α=  05/0 و α=  01/0(   سطح در يدار يمعن ريتأث دانه ردكعمل يرو
 است نبوده دار يمعن دانه ردكعمل بر فيرد فاصله با يودك يمارهايت متقابلاثر .است بوده تاركه در لوگرمكي 1164 ردكعمل نيانگيم

 است نبوده دار يمعن ياصل توركفا بعنوان يودك يمارهايت اثر هك آنست نشانگر حاصل جينتا، ) 4 جدول( ها ادهد بكمر هيتجز در
 نيانگيم با يمتر يسانت 30 فيرد فاصله هيكبطور است بوده دار يمعن احتمال درصد 5 و 1 احتمال سطح در فيرد نيب فاصله اثر يول

 دار يمعن فيرد نيب فاصله با يودك يمارهايت توركفا دو متقابل اثر و ملكرد را داشتباالترين ع تاركه در لوگرمكي 1506 ردكعمل
 فاصله ماريت و است شده دار يمعن 05/0 سطح در اشتك يفهايرد نيب فاصله در سال اثر بكمر هيتجز از حاصل جينتا . است نشده

 از حاصل جينتا. باالترين عملكرد را داشت تاركه در وگرملكي 1777 دانه ردكعمل نيانگيم با اول سال در يمتر يسانت 30 خطوط نيب
 هك آنست از كيحا هك است نشده دار يمعن درصد 5 و 1 احتمال سطح در فهايرد نيب فاصله در يودك ماريت در سال اثر بكمر هيتجز
 در ايسو اهيگ رشد و دانه ردكعمل رب ييغذا عناصر ريتأث و جذب زانيم و دانه ردكعمل زانيم بر ييهوا و آب راتيتأث و يمياقل طيشرا
 با  P60 K50 Mg100 و لوگرمكي 2017 دانه ردكعمل نيانگيم با P60 K50 S250 يمارهايت هك باشد يم موثر اشتك ريد طيشرا
 با تاركه در لوگرمكي 1985  ردكعمل نيانگيم با P60 K50 Mg100 Zn40 S250 و تاركه در لوگرمكي 2182 دانه ردكعمل نيانگيم
 يرو بوته مكترا اثر .اند شده دار يمعننسبت به شاهد   درصد 5و 1احتمال سطوح در اول سال در متر يسانت 30 خطوط نيب صلهفا

 دست در آن جينتا و شده يبررس يزاريشال ريغ ينهايزم در تابستانه ايسو يرو بر ييغذا عناصر اثر نيهمچن و تابستانه و بهاره يايسو
 در بهاره ايسو يبررو 1( افضلي)آب و كخا قاتيتحق بخش توسط شيآزما 1376 و 1375 يزراع يسالها در هك يطور به باشد يم
 يبررس محصول ردكعمل در يمغذ زير و مصرف پر عناصر اثرات شيآزما نيا در هك گرفت انجام الك عيبا يزراع قاتيتحق ستگاهيا

 دار يمعن شيافزا موجب مارهايت هيلك در ميپتاس لوگرمكي 50 از هاستفاد هك دهد يم نشان يآمار ليتحل هيتجز از حاصل جينتا شده
 ردكعمل مارهايت ريسا به نسبت منگنز يمغذ زير عنصر لوگرمكي 10 مصرف نيهمچن  است دهيگرد شاهد ماريت به نسبت ردكعمل

 و بذر مصرف زانيم و سحر قمر يرو بر فيرد نيوب فيرد يرو بوته مكترا اثر يبررس جهت يشاتيآزما  است داده نشان را يشتريب
 60 بذر مصرف زانيم نيبهتر هك دهد يم نشان آن جينتا و است آمده در اجرا به الك عيبا يزراع قاتيتحق ستگاهيا در اشتك خيتار
 يرو تهبو فاصله و باشد يم ماه ريت اول دهه تابستانه ايسو و بهشتيارد دوم دهه بهاره ايسو اشتك زمان نيبهتر و تاركه در لوگرمكي
 مازندران زكمر و غرب در اجراء بخش. 2) 1369 ، 1372 ، 1375 ، عرب(  است آمده بدست cm 60 فهايرد نيب و cm 5 فيرد
 برداشت برنج از بعد محصول تاركه در تُن 2 يال 5/1 نيب ييردهاكعمل و آورده در اجراء به يا مشاهده صورت به را يشاتيآزما

  . است نموده
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 در برنج برداشتاز بعد ايسو اشتك در دانه ردكعمل و كخا )1( جدولييايميش و يكيزيف هيتجز از آمده بدست جينتا اساس بر   
 افزودن بدون يپ در يپ مكمترا شتك و شونده يخنث مواد درصد زانيم بودن باال كخا عمده تيمحدود ، مازندران يزكمر منطقه
 طيشرا در هك باشد يم يرو و منگنز مانند مصرف مك عناصر و گوگرد و ميزيمن مثل هيثانو مصرف پر يضرور عناصر از يبرخ

  يمغذ زير و ياصل يودهاك از مناسب ريمقاد افزودن با بدهد آن به را مناسب نمو و رشد اجازه هك ايسو يبرا ييهوا و آب مناسب
 برنج مزارع در مناسب تناوب يك بعنوان هكنيا هم و باشد زارع نظر نندهك نيتأم ياقتصاد نظر از هك يمطلوب نسبتاً ردكعمل توان يم

 مصرف.  دهد يم قرار كخا در ديمف يكيولوژيب عوامل شدن فعال و جذب قابل ازت نيتأم نظر از يتر مناسب طيشرا در را كخا
 طيشرا به هتوج با.  باشد منگنز مانند يضرور يمغذ زير عناصر تيتثب جهت در يعامل تواند يم زين فسفر مانند اصلي عناصر مداوم

 يول دارند قرار تيسم حد در آهن و منگنز عناصر زاريشال طيشرا در هك ايسو شتك تحت كخا با زارهايشال كخا يا هيتهو متفاوت
  . دهد يم نشان ينسب مبودك منگنز كخا جينتا مشاهده با يا هيتهو طيشرا در

  اولمارها در سال يانس تيه واريتجز  2جدول شماره                          دوم          مارها در سال يانس تيه واريتجز  -3جدول شماره      
F MS  SS      Df  Sv  

0959/2 341/112321  682/224642  2  R  
ns8476/1 033/99014  200/594084  6  A  

 839/53591  064/643102  12  E 

 *

0715/25 
180/1127478  360/643102  2  B 

*4597/2 312/110614  747/1327371  12  AB 

 642/44970  929/1259172  28  E 

C.V = 13/86 %    982/6303329  62    G 

MSردكعمل Df  Sov  
**18/407981  2  R  
*52/956226  6  A  

7/41932 18  E 
**512/1109220  2  B 

82/12691 12  AB 

82/21961  42  E 

73/15%   CV 
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F MSردكعمل Df    
  سال  1  071/8063616  39/122**
ns208/2  33/145508  2  راركت  
ns 388/1  38/91484  6  A  
ns 578/0 01/38095  6  LA  
**756/64 5/2214163  2  B  
*433/3 5/117409  2  LB  
ns849/1 03/63249  12  AB  
**801/2 96/95757  12  LAB  

  اب داده هكه مريمارها در تجزيانس تيه واريتجز  -4جدول شماره                                      
  

    
                                                                    

     
 
  EC  PH  %O.C  %T.N.V  Av.p  av.k  Sand  Silt  Clay  tex  Mg  Mn  Zn  سال

  C-L  3  1/3  2/1  30  32  38  420  26  3/18  2/2  75/7  6/1  اول

  L  94/6  1/4  86/0  23  30  47  760  27  3/16  9/1  75/7  4/1  دوم
  فيزيكي و شيميايي خاك در دو سال اجراي آزمايشتجزيه   -1جدول
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و  يشناسـ كخا ل در مازنـدران اداره يـ ا رقـم ه يسـو  يياز غـذا يـ ن نيـي ) گزارش پـژوهش تع  1353 – 1356محمد (  يول –فالح  – 3

  مازندران . كخا يزيحاصلخ
4 – Crittenden , H.W.and J.U.svec ( 1974 ) effect of potassium on the incldence of diaporthe sojae in soybean 
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To optimizing the fertilizers consumption in row interval of soybean cultivation 
in paddy fields 

  
Mehran Afzalichali – S.A.Andarkhor- Sediqe Ziyadlu  

  
Abstract:  
    For optimizing use of paddy fields under cultivation of early ripen rice and also increasing soybean 
cultivation surface and to determining the best density and nutrition for more yield of soybean in second 
crop, we carried out this experiment in ( RBCD) spilt plot in three replications with ( var. , William’s ) . 
Main plots included (7) fertilizer treatments. Subplots were the row intervals 30, 40, 50 cm.Seed had been 
inoculated with rhizobium.Fertilizers resources were (TPS), k2so4, agrisulfur, MgSo4, Znso4, and Mnso4. 
 In the first year of green surface was not enough for harvesting. In the second year, fertilizer treatments and 
seed density were significant, except (P60K50 Mg100 S250) in class (A), and the other treatments hadn’t 
significant difference compare with each others, and the best row interval was 30 cm.Two year analysis of 
data showed that the (fertilizers effect, interaction of year in fertilizer in row intervals) weren’t significant 
but the effect of year, row interval and the interaction of (year in fertilizer in row) were significant.  
Key words: fertilizer, row interval, soy bean, paddy fields,  
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