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 چکیده

هاي مختلف بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ در کشت  منظور بررسی تأثیر کود دامی ونیتروژن شیمیایی در تراکم به     
در کشت تأخیري در  1391-1392سال زراعی در منطقه سیستان، مزرعه آموزشی تحقیقاتی سد سیستان درتأخیري 

تیمار، که تیمارها  12تکرار و  3هاي کامل تصادفی با  هاي خرد شده در قالب طرح بلوك آزمایشی به صورت کرت، ماه اسفند
و نصف کود ) کیلوگرم در هکتار 150(، کود نیتروژن )تن در هکتار 20(، کود دامی)عدم مصرف کود(شامل چهار سطح شاهد

متر به عنوان فاکتور  سانتی 15و 5/12، 10و نصف کود نیتروژن، به عنوان فاکتور اصلی و تغییر فاصله روي ردیف کاشت  دامی
. دار گردید تاثیر کود شیمیایی بر ، تعداد برگ، کلروفیل برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی.فرعی در نظر گرفته شد

صفات فیزیولوژیکی وتعداد برگ، کلروفیل برگ داشتوباعث بهبود خصوصیات کمی داري بر  کودهاي نیتروژنهتاثیر معنی
دار کود شیمیایی نسبت به کودهاي دامی و ترکیب دامی وشیمیایی بر  ها حاکی از برتري معنی مقایسه میانگین.شود می

داري را در تمامی  د افزایش معنیهاي مورد بررسی بود تیمار کود دامی و ترکیبی کود دامی وشیمیایی نیز نسبت به شاه ویژگی
کود دامی . صفات کمی نشان داد و تاثیر خود را از طریق افزایش قابل مالحظه وزن هزار دانه بر افزایش عملکرد گذاشت

هاي مورد بررسی به جز تعداد برگ تحت تاثیر  ویژگی.توانست بیشترین میزان شاخص برداشت را هم به خود اختصاص دهد
  .افزایش فاصله بیشترین تأثیر را بر شاخص برداشت داشت. قرار گرفت فاصله ردیف کشت

  
  کشت تأخیري، گلرنگ، تراکم، کود دامی، کود نیتروژن:واژگان کلیدي

  
  مقدمه

ترین گیاهان تولید کننده  مهم. هاي روغنی را در کنار غذاهاي اصلی و در سبد تولیدي نباید انکار کرد نقش مهم دانه    
روغنی و اسید   گلرنگ به دلیل دارا بودن دانه. باشد گردان و سویا می یج در ایران شامل پنبه،گلرنگ، آفتابهاي روغنی را دانه

 که پروتئینی مقوي هاي کنجاله و خوراکی هايروغن ).3(چرب غیراشباع و ضروري لینولئیک بسیار مد نظر قرار گرفته است 
 مصارف روغنی هاي دانه این، بر  عالوه دهند، می تشکیل را دام و انسان روزانه غذاي از بخشی هستند، کشی روغن فرآیند حاصل

از طرفی باتوجه به محدودیتی که از لحاظ منابع آبی و خاکی در کشور وجود دارد، امکان ).  5( دارند غیره و دارویی صنعتی،
ار این رو، بیشتر . رون به صرفه نیستهاي روغنی، از لحاظ اقتصادي مق در اختیار گرفتن اراضی جدید براي توسعه کشت دانه

در جهان امروز که رشد روز افزون جمعیت وجود دارد، . ها باید روي افزایش عملکرد در واحد سطح، متمرکز شود فعالیت
کودهاي دامی از طریق اصالح ساختمان ). 4(اهمیت مدیریت کاربرد کودهاي شیمیایی و عناصر غذایی بیشتر مشخص است 

وري خاك گردیده و استفاده پایدار از این  اروري خاك، افزایش بویایی و تنوع زیستی خاك باعث افزایش بهرهخاك، احیاي ب
کود حیوانی برخالف .مصرف کودهاي حیوانی در زراعت از بدو اهلی نمودن حیوانات شروع شده است. کند منبع را تأمین می

مین مواد غذایی را نموده و از طرف دیگر خصوصیات أکمک بر ترف بلکه از یک ط داشتهکودهاي شیمیائی اثرات یک جانبه ن
کودهاي دامی یکی از منابع مواد آلی هستند که کاربرد آن اثرات بر خواص فیزیکی خاك . نماید فیزیکی خاك را نیز اصالح می

نیز افزایش میزان مواد شامل افزایش نفوذپذیري، کاهش وزن مخصوص، افزایش قدرت نگهداري آب، بهبود فعالیت میکروبی و 
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زراعی  اي در برنامه به ترین زمان کاشت محصول از اهمیت خاصی ویژه تعیین مناسب) 14(غذایی موجود در خاك دارد 
تاریخ کاشت عامل مهمی است که بر طول دوران رشد رویشی و زایشی و توازن بین آنها با سایر عوامل تولید، . برخوردار است

دهی به علت افزایش  زنی و گل با تأخیر در کشت، تعداد روزهاي کاشت تا جوانه. گذارد د تأثیر میکیفیت برداشت و عملکر
هاي مختلف  طی آزمایش دو ساله روي ارقام ذرت در تاریخ) 2002(یانگ و همکاران . یابد کاهش می (GDD)رشد /درجه روز

به طور کلی در کاشت گیاهان زراعی . نه وجود داشتکاشت دریافتند که همبستگی مثبتی بین طول دوره رسیدن و عملکرد دا
عوامل زراعی بر . هاي زراعی و عوامل محیطی به منظور افزایش میزان تولید امري بدیهی است ضرورت استفاده از تکنیک

شاره کرد توان به تغذیه گیاه و تراکم کاشت ا اي دارند که از این عوامل می عملکرد کمی و کیفی گیاهان تأثیر قابل مالحظه
 .باشد هاي مدیریت کشاورزي با اهمیت می تراکم کاشت اثرات بسیار زیادي بر عملکرد گیاهان دارد و مانند سایر تکنیک.)16(

براي حصول ) نور و خاكیم، اقل، آب(محیطی ها آن است که ترکیبی مناسب از عوامل  هدف از فاصله گذاري مناسب میان بوته
از طرف دیگر براي انجام عملیات داشت فضاي کافی فراهم شود تا کیفیت ، وب تامین شودحداکثر عملکرد با کیفیت مطل

شود که تراکم بوته فشار  حداکثر بهره برداري از عوامل محیطی جهت رشد گیاهوقتی حاصل می)11(محصول مطلوب تر گرد
ته فها تحت تنش قرار نگر عدم رقابت بین بوتهفراد جامعه گیاهی به علت ا زیادي بر تمامی عوامل تولید وارد سازد که در نتیجه

انتخاب آرایش کاشت مناسب یکی از مهمترین عوامل مدیریت زراعی براي جذب  .)9(و حداکثر بازدهی را خواهند داشت 
که اگر تراکم بیش از حد مطلوب  تراکم بوته از جمله عوامل مهم زراعی است به طوري .)3(باشد توسط کانوپی می، حداکثر

توانند تأثیر نامطلوبی بر شکل و اندازه نهایی گیاهان داشته باشد و عملکرد کمی وکیفی  د رقابت بین گیاهان مجاور میباش
اوالنیا و همکاران . باشد هاي متعددي حاکی از تأثیر تراکم بر میزان تولید می گزارش. دهد گیاهان را به شدت کاهش می

  ).15(ی و آلی اثر بیشتري بر رشد، عملکرد و کیفیت بامیه داشتدریافتند که ترکیب کودهاي شیمیای) 2010(
  

  ها مواد و روش
هاي مختلف بر عملکرد، اجزاي  ها در تراکم این آزمایش با هدف بررسی اثرات کاربرد کود نیتروژن شیمیایی، دامی و تلفیق آن

زمان کاشت گلرنگ در این : تاخیري منظور از کشت(عملکرد و درصد روغن دانه گلرنگ در کشت تأخیري در اسفند ماه 
هاي کشت شده در آذر ماه نزدیک  شود ولی کشت ما در اسفند صورت گرفت وقتی که گلرنگ منطقه در آذر ماه انجام می

ماه  در اسفند 1391-1392در منطقه سیستان در مزرعه آموزشی تحقیقاتی سد سیستان درسال زراعی ) دهی بود مرحله خوشه
و متوسط بارندگی سالیانه  7/21اقلیم محل اجراي طرح گرم و خشک با متوسط دماي سالیانه . اجرا شد در خاك شنی لومی

تکرار در کشت  3هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با  آزمایش به صورت کرت. باشد متر می میلی 55
 150(، کود نیتروژن )تن در هکتار 20(، کود دامی )دعدم مصرف کو(شاهد : ها شامل عامل اصلی انواع کود. تأخیري اجرا شد

متر سانتی 15 و 5/12 ،10: و نصف کود دامی و نصف کود نیتروژن و تغییر فاصله روي ردیف کشت شامل) کیلوگرم در هکتار
و فاصله  متر سانتی 40متر و با فاصله بین ردیف  4ردیف به طول  4هر کرت داراي .به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد

شد و  زمین قبل از کشت شخم زده . روي ردیف براساس تراکم تغییر میکند بود و فاصله روي ردیف بر اساس تراکم تغییر کرد
بعد از سبز شدن واکاري به موقع انجام شد در . ماه با دست انجام شد کشت در اسفند. سپس دیسک و تسطیح زمین انجام شد

در انتهاي فصل . هرز در طول دوره رشد انجام گرفت کنترل علف. تراکم مناسب تنک شدبرگی براي رسیدن به  4- 6مرحله 
دانه،تعداد برگ، کلروفیل، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و  وزن هزاررشد، پس از حذف حاشیه با برداشت از هر کرت، صفات 

تجزیه . گیري شد ت با حذف حاشیه اندازهعملکرد دانه پس از برداشت از دو خط وسط هر کر. شاخص برداشت تعیین شد
اي  صورت خواهد گرفت، مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه9.1SASها با استفاده از نرم افزار آماري داده

خواهد  صورت Wordو Excelرسم نمودارها و جداول نیز با استفاده از نرم افزار . درصد انجام خواهد شد 5دانکن و در سطح 
  .گرفت
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  نتایج و بحث
  :وزن هزاردانه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس  .گردد هاتعیینمی یپرشدندانه وزندانهبهعنوانیکیازاجزایمهمعملکرددانهاستکهوضعیتنهاییآنطیمرحله
داد که  نشان) 2جدول (ها  مقایسه میانگین). 1جدول (دار شد نشان دادکه وزن هزار دانه تحت تأثیر کود و تراکم معنی

درصد افزایش داشت، تیمار شاهد کمترین 100دانه مربوط به کود دامی بود که این تیمار نسبت به شاهد  بیشترین وزن هزار
مصرف کودهاي دامی با آزاد سازي عناصر غذایی به صورت تدریجی باعث بهبود رشد  .دانه را به خود اختصاص داد وزن هزار

نیز به نتایج )1. (شود در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و وزن دانه در طبق می رویشی و اجزاي عملکرد، تعداد طبق
دانه نیز افزایش پیدا کرد و کمترین  مشابهی در ذرت دست یافتند، آنها همچنین تأکید کردند با افزایش کود دامی وزن هزار

دانه به  نشان داد که بیشترین وزن هزار) 2جدول(هاي تراکم  مقایسه میانگین.مقدار وزن هزار دانه مربوط به تیمار شاهد بود
نیز معلوم ) 2(مطالعه. تراکم کمتر و کمترین آن به تراکم بیشتر و تراکم متوسط بین این دو تراکم با تفاوت اندك قرار گرفت

ر سطوح مختلف تراکم نشان داري د تواند در اثر تأخیر در تاریخ کاشت کاهش یابد و وزن دانه تفاوت معنی کرد وزن دانه می
  .به نتیجه مشابهی نیز دست یافتند)7(نداد و همچنین

  :تعداد برگ
ترکیب کود شیمیایی ) 1جدول(داري بر تعداد برگ در بوته داشت  نتایج نشان داد که ترکیب کود شیمیایی و دامی تأثیر معنی

ترین و کمترین تعداد برگ در بوته را به خود اختصاص به ترتیب بیش 58/101و شاهد با میانگین  78/213و دامی با میانگین 
در مورد تأثیر کودهاي دامی و شیمیایی بر روي جو ) 14(نتایج آزمایش. دادند و ترکیب کودها نسبت به شاهد برتري داشت
تعداد برگ  .نسبت به تیمارهاي کود شیمیایی داشتند) و یا حتی بیشتري(نشان داد که کاربرد کود دامی عملکردهاي مشابهی 

دهد  نشان می) 2جدول(ها  مقایسه میانگین). 1جدول(داري از نظر آماري وجود نداشت  در بوته تحت تأثیر تراکم اختالف معنی
بیشترین تعداد برگ  83/177تراکم از لحاظ این صفت در گروهاي متفاوت آماري قرار گرفت و تراکم بیشتر با میانگین باالتر 

  .کمترین تعداد برگ در بوته را دارا بودند 517/143با در بوته و تراکم کمتر 
  :کلروفیل

ها نشان داد که بیشترین تعداد  مقایسه میانگین). 1جدول. (داري برکلروفیل برگ داشت نتایج نشان داد که کودها تأثیر معنی
و در نتیجه آن  لیزانکلروفیمافزایش نیتروژن بر ). 2جدول(کلروفیل مربوط به کود نیتروژن و کمترین مربوط به شاهد بود 

 تیمارهاي در عملکرد افزایش .توان علت اصلی افزایش کلروفیل و امکان جذب و انتقال بیشتر توسط گیاه دانست فتوسنتز را می
 شود، کاشت که باعث کاهش طول دوره رویش گیاه می در تأخیر دلیل به .افزایش فتوسنتز باشد دلیل به شاید تلفیقی سیستم

تأثیر  .باشد نیتروژن مصرف بهبودکارایی همچنین و گیاه فتوسنتزي راندمان افزایش آن درنتیجه و کلروفیل شاخص دنبو باال
نشان داد بیشترین تأثیر در تراکم بیشتر با ) 2جدول(مقایسه میانگین  ).1جدول(دار شد تراکم بر تعداد کلروفیل بسیار معنی

  .هاي متفاوتی قرار دارد و از لحاط آماري در گروه 25/44و کمترین مربوط به تراکم کمتر با میانگین 69/55میانگین 
  : عملکرد بیولوژیک

که بیشترین عملکرد ) 2جدول(ا نشان داد ه مقایسه میانگین).1جدول(دار شد عملکرد بیولووژیک تحت تأثیر کود معنی
افزایش قابلیت دسترسی .بیولوژیک مربوط به کود شیمیایی بود و کود ترکیبی و دامی و شاهد در یک گروه آماري قرار گرفتند

ه از گیاه به عناصر غذایی به ویژه نیتروژن با مصرف کودهاي شیمیایی و افزایش رشد و فتوسنتز به دلیل افزایش سطح برگ گیا
هاي  باشد با توجه به نقش نیتروژن در افزایش و توسعه اندام عوامل افزایش عملکرد در تیمار تغذیه گیاه با کود شیمیایی می

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر تراکم )14(رویشی، با افزایش کاربرد نیتروژن حداکثر وزن خشک در بوته حاصل شد 
نشان داد که در فاصله کمتر، بیشترین و در ) 4جدول(ها نتایج مقایسه میانگین). 3جدول(ار شدد  بر عملکرد بیولوژیک معنی

 بیولوژیک عملکرد و خشک ماده تولید افزایش به منجر تراکم افزایش. دار وجود داشت فاصله بیشتر، کمترین اختالف معنی
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 از داشته، تشعشع جذب براي بیشتري توانایی و کرده پیدا افزایش برگ سطح شاخص تراکم، افزایش با که رسد می نظر به. شد
  .است  پیداکرده افزایش عملکرد بیولوژیک آن دنبال به و گشته تولید بیشتري ماده خشک رشد پایان تا رشد شروع

  :عملکرد دانه
مقایسه ). 3دولج(دار شد  درصد معنی 1براساس جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه تحت تأثیر کود نیتروژن و دامی در سطح 

دهد که مصرف کود شیمیایی بیشترین عملکرد را تولید کرد تیمار کود دامی بعد از کود  نشان می) 4جدول(ها   میانگین
تأثیر  گیلبرت و توگر بر  در بررسی.. شیمیایی بیشترین عملکرد را دارا بود و در مقایسه میانگین در یک گروه آماري قرار دارند

کود . دار بود ی و سیستم تلفیقی بر عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه آفتابگردان معنیکودهاي آلی، شیمیای
تأثیر تراکم بر عملکرد دانه بسیار )12(دهد  نیتروژن عملکرد دانه را عمدتاً از طریق تأثیر بر تعداد طبق در بوته افزایش می

چون تعداد بوته در ). 2جدول(وسط و کمترین آن از تراکم کمتر به دست آمد بیشترین عملکرد دانه از تراکم مت. دار شد معنی
گردد و از طرفی افزایش در  واحد سطح عمدتاً موجب تغییر در تعداد شاخه جانبی و الجرم تغییر در تعداد طبق تولید شده می

هاي مختلف  ر عملکرد نهایی بوته در تراکمتعداد طبق نیز تأثیر مستقیم بر تعداد دانه خواهد داشت بدین ترتیب بروز اختالف د
  .بینی است کاشت قابل پیش

  
  : شاخص برداشت

 شاخص این ،باشد می برداشت شاخص اقتصادي، هاي دراندام زراعی گیاهان گذاري سرمایه در ارزیابی مورد معیارهاي از یکی
، کارایی توزیع مواد فتوسنتزي تولید شده شاخص برداشت .بیولوژیک عملکرد به دانه اقتصادي عملکرد نسبت از است عبارت

دار کود بر شاخص برداشت  دهدو براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنی ها را نشان می در گیاه به دانه
دهد که بیشترین شاخص برداشت مربوط به کود دامی بود و کود  نشان می) 4جدول(ها  مقایسه میانگین). 3جدول(است 
 ي رابطه برداشت شاخص. یایی و ترکیبی هم با کود دامی در یک گروه آماري قرار دارد و کمترین میزان مربوط به شاهدشیم

 کودي، هاي نسبت تیمارها بین در. گردد می برداشت شاخص کاهش باعث دانه عملکرد کاهش دارد، دانه عملکرد با مستقیم
 بودن کم آن علت .قرار داردالبته با کود شیمیایی در یک گروه آماري می کود دا تیمارهاي در برداشت شاخص میزان بیشترین

 بودن کم دارد بیولوژیک باعملکرد عکس ي رابطه برداشت شاخص اینکه به باتوجه .تاس تیمار دراین بیولوژیک عملکرد میزان
 نیتروژن عنصر که ازآنجایی. تاس گردیده آنها برداشت شاخص مقدار افزایش باعث تیمارها دراین بیولوژیک مقدارعملکرد

 طبق قطر و بوته ارتفاع ها، برگ تعداد و سطح افزایش باعث مسئله همین دارد، دخالت ها سلول شدن وحجیم درتقسیم
 بامصرف پس شود، می کاسته ها بوته برداشت شاخص وازمیزان یافته افزایش گیاه بیولوژیک عملکرد نهایت در که شود، می

شاخص برداشت تحت  .است بهبود یافته) دانه( اقتصادي عملکرد از بیش گیاه بیولوژیک عملکردمیایی کود دامی و شی کامل
تراکم متوسط بیشترین و با تراکم بیشتر در .دهد نشان می) 2جدول(ها  مقایسه میانگین). 1جدول(دار نشد تأثیر تراکم معنی

  .یک گروه آماري قرار دارد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

۵ 

ت مورد بررسی در دامنه دانکن، تحت تأثیر کود دامی و شیمیایی و ترکیبی و شاهد و تحت تأثیر صفا تجزیه واریانس :1جدول
 هاي مختلف تراکم

 نمربعاتیانگیم

لبرگیکلروف وزنهزاردانه درجهآ تعدادبرگدربوته 
يزاد  

راتییمنبعتغ  

     
1944/5  87528/356  58361/9199  تکرار 2 

9629/568 ** 04843/5339 ** 884/21764  کود 3 **

3796/6  7709/26  0991/1984  aيخطا 6 

5277/297 ** 4436/393 ** 0744/3704 ns 2 تراکم 

71296/5 ** 88287/5 ** 8788/102 ns 6 تراکم×کود  

54166/3  97722/5  5469/328  bيخطا 16 

      
86068/5  0906/4  2981/11 راتییبتغیضر    

 
رد دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر کود هاي شیمیایی و دامی در عملکرد بیولوژیک و عملکهاي   مقایسه میانگین:2جدول

 تراکم هاي مختلف در کشت تأخیري
  
  
  
  
 
 

  
  
 
 
 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

وزن هزار 
 دانه

کلروفیل 
 برگ

 تیمارها تعداد برگ 

111/21 c 34/20 c 58/101 c شاهد 

000/40 a 511/39 b 38/147 bc کود دامی 

778/32 b 133/72 a 69/188 ab  کود نیتروژن
 شیمیایی

556/34 b 33/67 a 78/213 a کود ترکیبی 

33/37 a 25/44 a 517/143 b  تراکمcm10 

583/31 b 55/49 b 217/167 a  5/12تراکم 

416/27 c 69/55 a 83/177 a  15تراکم  

 

 



 

۶ 

 
 عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر کود و تراکم جدول تجزیه واریانس:3جدول

 میانگین مربعات
برداشت شاخص عملکرد  عملکرد دانه 

 بیولوژیک
 منبع تغییرات درجه آزادي

155/6  
 

649/573 ** 

 
207/30  

 
0108/183 ** 

 
401/13  

 
294/9  

194/469 ** 
 

657/3153 ** 
 

268/178  
 
 

694/951 ** 

 
99/399 * 

996/6130  
 

00909/6915 ** 
 

156/11200  
 

216/39345 ** 
 

717/4206 ** 
 

818/2324  

2 
 

3 
 

6 
 

2 
 

6 

 تکرار
 
ودک  
 

  aخطاي 
 
 تراکم

 
تراکم× کود  

 bخطاي 

 
  

 
    

39/22  94/11  074/13  ضریب تغییرات  
  
 

هاي صفات مورد بررسی در دامنه دانکن، تحت تأثیر کود دامی و شیمیایی و ترکیبی و شاهد   مقایسه میانگین:4جدول
  هاي مختلف درتراکم

شاخص 
 برداشت

عملکرد 
 دانه

عملکرد 
 بیولوژیک

 تیمار

971/9 b 33/17 b 92/188 b شاهد 

426/25 a 556/50 a 57/199 b کود دامی 

934/7 b 111/58 a 33/776 a  کود نیتروژن
 شیمیایی

119/11 b 889/29 b 31/310 b کود ترکیبی 

134/9 b 000/31 c 03/423 a  تراکمcm10 

294/16 A 583/48 a 39/374 b  5/12تراکم 

417/15 A 33/37 b 93/308 c  15تراکم  

  
  :نتیجه گیري کلی

. رسد هاي فیزیکی و شیمیایی مناسب ضروري به نظر می جهت تولید موفقیت آمیز محصوالت کشاورزي، وجود خاك با ویژگی
کود نیتروژن بر کلیه خصوصیات . باشند کودهاي شیمیایی به ویژه نیتروژن به شدت بر عملکرد دانه و بیولوژیک موثر می

بنابراین نیتروژن بر روي صفات کمی . دانه و عملکرد بیولوژیک تاثیرگذار بودمورفولوژیکی تعداد برگ، کلروفیل برگ، عملکرد 
کودهاي دامی در مقایسه با کود شیمیایی داراي  مقادیر زیادي مواد آلی هستند و . تاثیر گذار بوده و باعث افزایش آن شد

 میوانند به 

 
مار آیند و به مرور این عناصر را در اختیار گیاه قرار دهنددر عنوان منابعی از عناصر غذایی بویژه نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ش

گیري کرد در  توان چنین نتیجه در کل می این آزمایش بیشترین ون هزار دانه و شاخص برداشت مربوط به تیمار کود دامی بود

 

 



 

٧ 

تنظیم شود که رقابت  و فواصل بین و روي ردیف کاشت طوري. هاي رویشی توجه کرد انتخاب تراکم کاشت بایستی به ویژگی
از نیتروژن نتایج بهتري بدست آمد با توجه به .به حداقل رسیده، به نحوي که بر عملکرد اقتصادي تأثیر منفی کمتري بگذارد

هاي خاك نظیر بهبود ساختمان خاك است و آزادسازي عناصر از این کودها و قابل دسترس شدن  اینکه تأثیر کودها بر ویژگی
توان با تلفیق کوددامی وشیمیایی به آزاد سازي سریع عناصر و در  می.آنها تأثیر بسزایی در عملکرد گیاه داردعناصر موجود در 

  .نتیجه به کاهش آلودگی خاك کمک کرد و در نهایت افزایش عملکرد را در پی دارد
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