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 چکیده
مقددار رووبدت كدا     . شود و تأثیر بسزایی در میزان عملکرد آن داردیمیزان آب مورد نیاز گیاه عاملی مهم و حائز اهمیت در رشد و نمو سویا محسوب م

عملکدرد دانده    و یابدد حد کمتر و یا بیشتر شود، رشد گیاه کاهش مدی  ای باشد که به هر میزان از اینباید دارای یک حد بهینه برای رشد مطلوب هر گیاه

در بررسدی اثدر تدنش كشدکی بدر  د ات        ،گیدرد وزن هر دانه تحت تدأثیر ردرار مدی    الف ووسیله تعداد کل غالف در هر بوته، تعداد دانه در هر غ به سویا

افزایش بازده مصدرف آب آبیداری و بداران     .زان فتوسنتز و عملکرد دانه گردیدمی دارسویا گزارش کردند که تنش كشکی موجب کاهش معنی فیزیولوژیک

دهندده تولیدد   تدرین عامدل کداهش   کمبدود نیتدروژن پدز از کمبدود آب از مهدم      در ضمن شدباشیمیایی به ویژه نیتروژن میمتأثر از کاربرد  حیح کود 

ثیر کدود نیتدروژن   داری تحدت تدأ  در گره به وور معنی در بین اجزای عملکرد، تعداد غالف مطالعات نشان داد که باشدالت زراعی به ویژه غالت میمحصو

سازی مصدرف آب و کدود در محصدوالت زراعدی بده      بهینهبه وورکلی  .عداد غالف در گره افزوده شدبر تررار گرفت، به ووری که با افزایش میزان نیتروژن 

 شود.می آبجویی در منابع های روغنی عالوه بر افزایش تولیدات کشاورزی باعث  رفهكصوص دانه

 

 های روغنیکم آبیاری، تنش كشکی، دانه های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 روغنی در دنیا انترین گیاهمهمیکی از سویا به عنوان  

 کشدت  عنوان به بهار در که است گیاهی سویا مطرح است.

 سدویا . شودمی کاشته دوم کشت عنوانبه تابستان در و اول

-سانتی 151 تا تواندمی که بوده عمیقی ا لی ریشه دارای

، ا دلی  ریشده  بر عالوه سویا در. نماید ن وذ نیز كا  متری

  ورت در که دارد وجود نیز حجمی  ورت به فرعی ریشه

، سدویا  همزیسدت  هایباکتری وجود و شرایط بودن مساعد

-مدی  تثبیت سویا ریشه هایگره در، را هوا در موجود ازت

 ناشدناكته  سدویا  زراعدی  هدای فرم اولیه تاریخ و مبدا. نماید

 آسدیای  بدومی  سدویا  شود کده می اظهار معموالً البته، است

 باشد.می شرری
 کشدور  كوراکی روغن داكلی مصرف ر دد نود از بیش 

 ریدزی برنامه لزوم رو این از، شودمی تأمین واردات وریق از

 تولیدد  در كودک دایی  بده  نیدل  هددف  بدا  منسجم و  حیح

 بده  سویا گیاه. بود كواهد انکار رابل غیر كوراکی هایروغن

 آن زراعدت  امکدان  بخصدوص  و بداال  سازگاری رابلیت دلیل

 دارا بدا  همچندین  کشور مناوق اکثر در دوم کشت عنوانبه

 از، روغددن در دد  11-24، پدروتئین  در دد  25-45 بدودن 

 علوفده  و گیداهی  پروتئین، روغن تولید نظر از باالیی ارزش

 اسدیدهای  زیادی مقادیر حاوی سویا روغن. است بركوردار

 تغذیه فیزیولوژی در که باشدمی اولئیک و لینولئیک چرب

 .دارند زیادی اهمیت
های روغنی بعد از غالت دومین منبع تأمین انرژی دانه 

گیاهدان دانده    روندد. موردنیاز جوامع انسانی بده شدمار مدی   

روغنی از نظر کالری و انرژی مورد نیاز انسان و دام در بین 

ای بركدوردار هسدتند و از   محصوالت زراعی از جایگاه ویژه

روندد.  ترین محصوالت بخش کشاورزی به شمار میبا ارزش

های روغنی به عندوان مدواد اولیده  دنایع     وه براین دانهعال

کشی، تص یه روغن و سایر  نایع غذایی و بهداشدتی  روغن

از ارزش كا ددی در ارتصدداد جوامددع بشددری بدده ویددژه در   

کشورهای جهان سدوم بركدوردار هسدتند زیدرا کده باعدث       

اشتغال در بخش کشاورزی و  نعت كواهند شد. سدویا از  
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شدود و یکدی از   زراعدی محسدوب مدی    ترین گیاهانردیمی

منابع عمده تولید روغن نباتی و پروتئین گیاهی اسدت و از  

نظر تولید روغن در سطح جهان مقام اول را بدین گیاهدان   

 112روغنی دارد. سدطح زیرکشدت سدویا در دنیدا حددود      

کیلدوگرم در   2511میلیون هکتار و متوسدط عملکدرد آن   

های روغندی  بین دانه ترین سهم تولید درهکتار است. بیش

در ددد  16در دددم مربددو  بدده سددویا اسددت. حدددود   52)

در د روغن مصرفی جهدان از سدویا تدأمین     22پروتئین و 

بنددی  که کشور ایران از نظر پهنهتوجه به این م.1د )شومی

ارلیمی جزء مناوق كشک و نیمه كشک محسوب شدده و  

یدق  نیاز رووبتی گیاهدان زراعدی در دوره رشدد بایدد از ور    

آبیاری تأمین شود و همچندین در بركدی منداوق کشدور،     

مراحل حسدا  رشدد گیاهدان زراعدی بدا کداهش ندزوالت        

آسمانی، گرمای شدید و تل ات آب از وریق تبخیر و تعرق 

شود و بده ایدن ترتیدب، عملکدرد آن بده شددت       مواجه می

یابد. با توجه به محدودیت مندابع آب در کشدور،   کاهش می

ی هدر  اد از وریق افدزایش عملکدرد بده از   لزوم افزایش تولی

-ریزی آبیداری مدی  واحد آب مصرفی ضرورت دارد و برنامه

تواند با تنظیم و تأمین مقددار مناسدب آبیداری در مراحدل     

رشد گیاه، سبب افزایش کارایی مصرف آب گردد. از ودرف  

دیگر عملکرد نهایی هدر گیداه زراعدی بدر پایده بدرهمکنش       

 گردد.عیین میژنوتیپ گیاه و محیط رشد ت

 تنش خشکی

ترین عوامل محیطی تعیین کننده عملکرد یکی از مهم 

دانه، وضعیت رووبتی كا  است. آبیاری به منظدور ح د    

رووبت كا  محیط ریشه در وضعیت مطلوب و به حدارل 

رسانیدن تنش رووبتی در گیاه در وول فصل رشد  ورت 

تدوان  آن مدی  گیرد. یکی از راه کارهایی که با است اده ازمی

سدطح زیدر کشددت گیاهدان زراعددی را در چندین شددرایطی     

جدویی کدرد،   گسترش داده و در مصرف آب آبیداری  درفه  

است اده از روش کم آبیاری و ترویج اررام متحمدل بده کدم    

باشد. میزان آب مورد نیاز گیاه و کود دو عامل مهم آبی می

-شود و میو حائز اهمیت در رشد و نمو سویا محسوب می

تواند تاثیر به سزایی در میدزان تولیدد عملکدرد ایدن گیداه      

 هدر  مطلدوب  رشدد  برای كا  رووبت مقدار داشته باشند.

 از میدزان  هدر  به که باشد ایبهینه حد یک دارای باید گیاه

 .یابدد مدی  کداهش  گیاه رشد شود، بیشتر یا و کمتر حد این

 در بایدد  عملکدرد،  کداهش  از جلدوگیری  منظدور به بنابراین

 آبدی  نیداز  ورری به نشد، وارع کافی بارندگی که هاییانزم

 فندی  مدیریت راهبردهای و هاشیوه از. نمود برورف را گیاه

 تدک  و تکمیلدی  آبیاری مدیریت اعمال توانمی موثر زراعی

 آب میددزان مناسددب، ررددم تعیددین کدده بددرد نددام را آبیدداری

 افددزایش میددزان و آبیدداری زمددان کاشددت، زمددان مصددرفی،

 مسدائل  جملده  از آبیداری  تدک  و تکمیلی آبیاری اب عملکرد

 آبیداری  انجدام  تکمیلی آبیاری از منظور. است آن با مرتبط

 رشد تداوم برای کافی آب تا است بارندگی کمبود زمان در

 تدنش  بده  سدویا  گیداه  واکدنش  مطالعده . شود تامین هابوته

 میزان به تواندمی آن رشد حسا  مراحل تعیین و رووبتی

 م.2) کنددد جلددوگیری محصددول کدداهش از یتددوجه رابددل

 مسدتقیم  اثدر  کامدل  آبیاری که کردند گزارشپژوهشگران 

 در دارد سدویا  دانده  عملکدرد  و گیاه در دانه تعداد بر باالیی

 اثدر  از ناشدی  عمددتاً  بوتده  در غدالف  تعدداد  اثدر  کده  حالی

 دانه  د وزن و گیاه در دانه تعداد وریق از آن غیرمستقیم

  .م2) است
 در رشدد  کنندده  محددود  عوامدل  از یکی یكشک تنش 

 موجدب  رویشدی  رشدد  مرحلده  در که نحوی به. است سویا

ای کده در  در مطالعده  .گرددمی گیاه در رشد میزان کاهش

 ورت گرفتده   آبی کم و كشکی تنش به سویا پاسخزمینه 

 رشدد  بده  منجر تواندمی آبرسانیکه  داد نشاننتایج  ،است

 و هدا بدر   سریع رشد گیاه، ارت اع در افزایش جمله از گیاه

 همچندین  .شدود  سویا در كشک ماده میزان تجمع افزایش

-مدی  آبی تنش که یافتند دست نتیجه این پژوهشگران به

 کدل  چندین  هم و a، b کلروفیل توجهی رابل وور به تواند

نتدایج پدژوهش    م.4) دهدد  کاهش را آن کلروفیل محتویات

 کداهش  موجب كشکی تنش کهدیگری حاکی از آن است 

  .م5) گردیدسویا  دانه عملکرد و فتوسنتز میزان دارمعنی
 هدر  در غدالف  کدل  تعدداد  وسیله به سویا دانه عملکرد 

 ررار تأثیر تحت دانه هر وزن و غالف هر در دانه تعداد بوته،

 در کده  داده نشدان ای حا ل از مطالعه نتایج م.1) گیردمی

 نیداز  در د 51 به 111 از آبیاری آب میزان کاهش با سویا

 ارردام  بدین  در آب مصدرف  کدارایی  و عملکدرد  نظر از آبی،



 کی یت و ماندگاری تولیدات...                   و همکاران اكترامیر نیک               47

 

 

 و 2241 از دانه عملکرد و داشت وجود داریمعنی اكتالف

 .م6) یافت کاهش هکتار در کیلوگرم 2101
از عوامل رشد و نمدو در گیاهدان، میدزان آب مصدرفی      

است وجود آن برای ادامه رشد گیاهان ضدرورت دارد ولدی   

ای از رشدد ممکدن اسدت    ا کم بودن آن در هر مرحلهزیاد ی

آور باشد. محدودیت مندابع آب، افدزایش   برای گیاهان زیان

جمعیت و تالش در راستای حذف و یا بهبود کشاورزی کم 

بازده و رشد کشاورزی ندوین سدبب شدده اسدت تدا ارزش      

سازی مصدرف آب  های تولید و جایگاه تحقیقات بهینهنهاده

ی داشدته باشدد. تددوین و تبیدین الگدوی      و کود رشد بهتر

بهینه مصرف آب و کدود در کشداورزی بدرای رسدیدن بده      

برداری پایدار از منابع آب و كا ، بسیار مهدم و مدرثر   بهره

است. هرگونه کمبود در مقدار آب سبب کداهش محصدول   

 م.0و  2شود )می

  کود نیترژن

نیتروژن هم یکدی از عوامدل مهدم تولیدد محصدول در       

زی است. نیتروژن نقدش کلیددی در تغذیده گیداهی     کشاور

-دارد و از عنا ر غذایی ضروری برای گیاهان به شمار مدی 

آید. نیتروژن جزئی از پروتئین و اسید نوکلئیدک بدوده کده    

اگر مقدار آن در كا  بهینه نباشد، باعث کاهش رشد گیاه 

شود. افزایش بازده مصرف آب آبیاری و بداران متدأثر از   می

باشدد.   حیح کود شیمیایی بده ویدژه نیتدروژن مدی    کاربرد 

تددرین عامددل کمبددود نیتددروژن پددز از کمبددود آب از مهددم

-دهنده تولید محصوالت زراعی به ویدژه غدالت مدی   کاهش

وور که تأثیر نیتروژن مستقیماً به میزان بداران  باشد. همان

بستگی دارد، نیاز بده نیتدروژن نیدز بدا کداربرد آب آبیداری       

م. عددم دسترسدی بده مندابع تکمیلدی      0د )یابد افزایش مدی 

نیتروژن در مراحل حسا  رشد منجر تولید ماده فتوسنتز 

هدا  کمتر و نهایتاً وزن بیولوژیک اند  به كاور ریزش بر 

 .  شودمی
 ردرار  كشکو نیمه كشک منطقه در ایران که جاآن از 

 در و بدوده  پایین آن هایآلی كا  مواد مقدار، است گرفته

 گیاهان اغلب. باشندمی نیتروژن سطوح پایین ایدار نتیجه

نیتروژن  تأمین و بوده نیتروژن کمبود دچار این مناوق در

 جاییاست. از آن ضروری آلی و شیمیایی کودهای وریق از

 در تولیددات  را مهمی نقش نیتروژن شیمیایی کودهای که

 هدر  بدرای  کداربرد آن  میدزان  بررسدی ، کنندمی ای ا گیاهی

  است. بركوردار بسزایی اهمیت از هیگیا محصول
 محصدول  تولیدد  بدرای  که است گیاهانی جمله از سویا 

 ایدن  کده  ووری به؛ دارد فراوانی نیتروژن مقادیر به احتیاج

 هکتدار  در کیلدوگرم  111 حددود  محصول تن هر برای نیاز

هددای از ورفددی یکدی از مشخصده   م.0) شدده اسدت   بدرآورد 

ند نیتروژن هوا را بگیدرد و  تواگیاهان سویا این است که می

مصدرف نیتدروژن از    آن را برای است اده گیاه مناسب سازد.

وریق افزایش سطح بر ، تعداد غالف در بوته و وزن هدزار  

دانه در تمام سطوح آبیاری موجب افزایش عملکرد كواهدد  

-داری میشد مصرف نیتروژن روی سطح بر  تاثیر معنی

ش سدطح  نیتدروژن کداه  ای که افزایش مصرف گذارد بگونه

سطح بر  بر اثدر افدزایش    بر  ناشی از محدودیت توسعه

چه که در فوا ل آبیاری را تا حدی جبران نموده است. آن

گیرد آبیاری همراه با مقادیر نیتروژن مورد توجه ررار میکم

سازی مصرف آب و تعیدین حدد بهینده نیتدروژن بده      بهینه

نظر ررار گرفته  ورت دوجانبه است که در این پژوهش مد

ترین عامل محدودکننده آب اسدت، لدذا   جا که مهمو از آن

تواند در ارتصاد کشور اهمیدت  کاربرد نتایج کم آبیاری، می

 فراوانی داشته باشد.
 آن نقدش  است که مهمی بسیار عنا ر از یکی نیتروژن 

گیداه   ایدن  پروتئین در د بودن باال دلیل به سویا تولید در

 کداربرد  اثدر . باشدد مدی  پررنگتدر ، دیگدر  گیاهدان  بده  نسبت

مددورد  سددویا عملکددرد اجددزای و عملکددرد روی را نیتددروژن

 هدر  در غدالف  تعداد که کردند گزارش و دادند ررار بررسی

 هدا آن گدزارش  بندابر . یافت افزایش نیتروژن مصرف با گیاه

 تولید غالف تعداد بودن بیشتر علت به بیشتر باالتر عملکرد

 بدارور  آذیدن  گدل  بیشدتر  تعداد ین وآذ گل هر توسط شده

-به حا ل سویا مناسب پاسخ از حکایت زیادی شواهد .بود

 دسدت  بده  نتدایج . دارندد  کدود  بهینه مصرف و كا  كیزی

 کدابرد  افدزایش  اثدر  در عملکرد سویا افزایش از حاکی آمده

 در هکتدار  نیتروژن در کیلوگرم 151 سطح تا نیتروژن کود

 که شودمی استنبا  چنین. م11) باشدمی شاهد با مقایسه

 باعددث و کدداهش را غددالف و گددل ریددزش، وجددود نیتددروژن

 دانده  عملکدرد  رفتن باال نهایتاً و در گیاه دانه تعداد افزایش
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 و عملکدرد  بدر  نیتدروژن  کود اثر دیگر پژوهشی در .شودمی

 سدال ) مختلد   محدیط  دو در آزمایشدی  سدویا  ارردام  رشد

 در 1221 سددال و شددیروان کشدداورزی دانشددکده در 1225

  ددورتبددهم شددمالی كراسددان کشدداورزی تحقیقددات مرکددز

 سده  بدا  تصدادفی  کامدل  هایبلو  ورح رالب در فاکتوریل

 سه در ررم شامل آزمایش فاکتورهای. نمودند بررسی تکرار

 کود وم 2 رسیدگی گروه از ویلیامز و سپیده هابیت،) سطح

 کیلددوگرم 151 و 111  دد ر،) سددطح چهددار در نیتددروژن

 بدسدت آمدده   نتدایج . بدود م اوره منبع از هکتار در وژننیتر

 داریمعندی  ودور  بده  دانده  عملکرد در د 51که، داد نشان

 کده  ودوری  بده  گرفت، ررار نیتروژن کود و ررم تأثیر تحت

 دیگدر  رردم  دو بده  نسدبت  را عملکرد بیشترین ویلیامز ررم

 ودور  به نیتروژن کود مصرف که داد نشان نتایج. داد نشان

 تیمدار  با مقایسه در دانه عملکرد افزایش موجب ریدامعنی

 اجدزای  بدین  در. شدد م نیتدروژن  کدود  مصدرف  عدم) شاهد

 تأثیر تحت داریمعنی وور به گره در غالف تعداد عملکرد،

 میدزان  افدزایش  بدا  کده  ووری به گرفت، ررار نیتروژن کود

 همچندین . شدد  افدزوده  گدره  در غدالف  تعدداد  بدر  نیتروژن

 مداده  تجمدع  میزان معدنی نیتروژن ربردکا که شد مشاهده

 را سویا بر  سطح شاكص و محصول رشد سرعت كشک،

 .م11) داد افزایش شاهد تیمار با مقایسه در

 تابع تولید

هدا،  برای تعیین حد بهینه آب آبیاری، است اده از مددل  

روابط تجربی ریاضی و توابع تغییرات مصرف آب عملکدرد،  

ای در م. تحقیقدات گسدترده  2ناپدذیر اسدت )  ی اجتنداب امر

كصوص تعیین تابع تولید بر اسا  میزان آب آبیاری، کود 

های تولیدد  دورت گرفتده اسدت. اسدت اده از      و دیگر نهاده

ریدزی بدر   ریزی كطدی و تحلیدل رگرسدیونی، برنامده    برنامه

ریدزی بدر اسدا     برنامده  مبنای حددارل انحرافدات مطلدق،   

ریاضی غیركطی در  ریزیحدارل مربعات، و نیز مدل برنامه

، 11تعیین ضرایب تابع تولید از جمله این تحقیقات است )

 .م12و  12
تولید یک رابطه ریاضدی بدین عملکدرد محصدول و     تابع 

های مصرفی در فرایند تولید است. بده عبدارت دیگدر،    نهاده

این توابع نرخ تبدیل عوامل تولیدد، بده تولیدد را مشدخص     

هدای  تدوان از داده یدد مدی  کنند. برای تخمین توابدع تول می

های آزمایشدی  ای یا ورحآماری حا ل از مشاهدات مزرعه

تدوان  شده است اده نمود. شکل کلی تابع تولید را میکنترل

 م نوشت: 1 ورت رابطه )به

(X1,X2,…,Xn) Y = F      رابطه )1م 

م از Yاست که مقدار محصول )که این معادله بیانگر آن  

شود. عوامل عامل تولید، تعیین می nوریق مقادیر مختل  

بنددی  هدای مختلد  وبقده   توان به شیوهم را میiXتولید )

باشدند.  کرد. بركی از عوامل متغیر و تعدادی دیگر ثابت می

ای دیگدر از اهمیدت   ای از آنهدا بسدیار مهدم و دسدته    دسته

چندانی بركوردار نیستند. معموالً تابع تولیدد را بدر حسدب    

عوامل که متغیدر هسدتند و در عدین حدال     تعداد اندکی از 

کنند. البته توابدع تولیدد   تحت کنترل ررار دارند، برآورد می

های دیگری نیز توسط محققین مختل  بده شدرح   به شکل

 اند:زیر تعری  شده

 (𝒬,Ө,C,W,M) ET = ƒ      ( م2رابطه  

 (ET,C,W,M) T = ƒ      ( م2رابطه  

 (T,C,W,M) A = ƒ       ( م4رابطه  

 (A,C,M) P = ƒ        ( م5رابطه  

 (P,C,M) Y = ƒ        ( م1رابطه  

: تبخیر و تعرق گیاه در فصل زراعدی  ETدر این روابط: که 

 که متکی بر پارامترهای فیزیکی و ارلیمی است، 

𝒬      عمق آب آبیاری )ناكالصم کده بدا توجده بده عمدق آب :

یدین  مورد نیاز )نیاز كالصم و راندمان سیسدتم آبیداری تع  

: تولیدد  Pسدازی،  : تثبیت و مادهA: تعرق گیاه، Tشود، می

: پدارامتر مدرتبط بدا    Ө: عملکرد ارتصدادی،  Yماده كشک، 

: پدارامتر  Cكا  مثدل گنجدایش رودوبتی، کدود و غیدره.      

: اثدر سدایر   M: پارامترهای هواشناسی و Wمرتبط با گیاه، 

ب، ها، دوره بحرانی کمبود آپارامترها شامل آفات و بیماری

باشدند. بدا تخمدین تدابع     فرهنگ و اوالعات کشاورزی مدی 

توان مقادیر تولید یا عملکرد را در سطوح مختل  تولید می
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مقددار نهداده، تولیدد نهدایی، ارزش     مصرف نهاده نسبت بده 

تولید نهایی هر یدک از عوامدل و همچندین نسدبت نهدایی      

  جایگزینی فنی دو عامل را محاسبه و تعیین نمود.

 گیریو نتیجه بندیجمع

 و کمدی  افدت  و پدی  در پدی  هایكشکسالی دلیلبه  

 امنیدت  و کشداورزی  محصدوالت  دتولید  آب، بعمنا کی ی

 اسدت اده  جهت ریزیبرنامه بنابراین، شود.تهدید می ییغذا

 کمیداب  منبدع  این ارتصادی تخصیص و آب منابع از بهینه

در این  .رسدمی نظر به ضروری امری مختل ، مصارف بین

هدای مختلد  آبیداری بدا     ستا، عالوه بر اسدت اده از روش را

هدایی همانندد کدم آبیداری     راندمان باال می توان از تکنیک

هدف ا لی کم آبیاری، افدزایش رانددمان کداربرد    بهره برد. 

آب از وریق کاهش میزان آب آبیداری در هدر نوبدت و یدا     

کدم   .ترین بازدهی را دارندد ست که کمهایی احذف آبیاری

سازی مصرف کود، یک راهکار مناسدب  ری توام با بهینهآبیا

برای دستیابی به تولید مناسدب تحدت شدرایط محددودیت     

 هدای دانده  تولیدد  در اهمیت ایدن مسداله   منابع آب است.

 مصدرفی  ینیازهدا  مینتدا  منظدور  به به ویژه سویا روغنی

بیشدتر   كوراکی روغن واردات به وابستگی شکاه و کشور

 باشد.می
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Abstract 
The amount of water required by the plant is an important factor in the growth of soybeans and has a significant 

effect on its yield. The amount of soil moisture for optimal growth of each plant should have an optimal level 

that getting more or less than this optimal level, plant growth decreases and soybean yield is affected by the total 

number of pods per shrub, the number of seeds per pod and the weight of each seed To investigate the effect of 

drought stress on physiological traits of soybeans; Drought stress reported a significant reduction in the amount 

of the photosynthesis and grain yield Increasing irrigation and rain water consumption efficiency is affected by 

the correct application of chemical fertilizers, especially nitrogen. In addition, nitrogen deficiency after water 

shortage is the most important factor in reducing crop production, especially cereals. Among the yield 

components, the number of pods per node was significantly affected by nitrogen fertilizer, so that by increasing 

the amount of nitrogen, the number of pods per node was increased. In general, optimizing water and fertilizer 

consumption in crops, especially oilseeds, can increase agricultural production as well as save water resources. 
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