مجله زراعت و اصالح نباتات
جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1395
صفحات 51-65

روشها و مقادیر مختلف عرضه كود نيتروژن بر عملكرد و اجزای عملكرد ذرت سيلویی
Various amounts and methods of application of nitrogen fertilizer on yield
parameters of maize
غنچه رفعت جو ،1فرزاد پاک نژاد ،*2محمد نبی ایلکایی
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تاریخ دریافت1395/4/20 :
تاریخ پذیرش1395/10/12 :
چكيده
به منظور بررسی مقادیر كود نيتروژن بر عملكرد ذرت ،آزمایشی در سال زراعی 1393در مزرعه تحقيقاتی دانشكده كشاورزی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج به صورت اسپليت بلوک در قالب طرح بلوکهای كامل تصادفی در چهار تكرار انجام
گرفت.تيمارهای مختلف این آزمایش شامل كود اوره با سه سطح  150 ،100و  200كيلوگرم در هكتار و تقسيط نيتروژن
پوششدار گوگردی با سه سطح  150 ،100و  200كيلوگرم در هكتار بودند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد ،تقسيط كود
نيتروژن بر صفات وزن هزار دانه ،عملكرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد و بر صفات وزن تر بوته،
وزن خشک بوته و عملكرد بيولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنیدار شدهاند .نتایج تجزیه واریانس اثرات متقابل فقط
بر عملكرد دانه در سطح احتمال یک درصد و شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شده و بر سایر صفات
اثر معنیداری نداشته است .مصرف كود نيتروژن از منابع مختلف و تقسيط آن بهترین روش مصرف این نوع كود در گياهان
زراعی محسوب می شود .با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتيجه گرفت با تقسيط كود نيتروژن ،از هدر رفت این
كود جلوگيری می شود و نيتروژن مورد نياز گياه در دسترس قرار می گيرد .در نتيجه باعث افزایش كارایی مصرف كود
نيتروژن می شود كه كارایی مصرف سبب افزایش عملكرد گياه ذرت می شود.
واژههای كليدی :مقادیر كود نيتروژن ،تقسيط نيتروژن ،ذرت سيلویی ،عملكرد و اجزای عملكرد

 2 ، 1و  :3به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
٭ -نویسنده مسئول Email: Farzadpaknejad@yahoo.com
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مقدمه

نیتروژن برای دانه گندم بعد از ظهور خوشه) پروتئین دانه را

نیتروژن مهم ترین عنصر غذایی مورد نیاز ذرت است و

افزایش میدهد ،بدون این که نیاز به مصرف زیادی کودهای

مدیریت مصرف آن برای موفقیت در افزایش تولید دانه و از

نیتروژنه باشد .پویایی و تحریک باالی نیتروژن در خاک باعث

اهمیت ویژه ای برخوردار است .کارآیی مصرف نیتروژن به

شده است تا زمان مصرف آن برای موفقیت در تولید دانه و

مقدار زیادی تحت تاثیر میزان ،دفعات مصرف (تقسیط) ،منبع،

پروتئین از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .لذا با در نظر

زمان و روش مصرف قرار دارد .مصرف یکباره نیتروژن

گرفتن عوامل اقتصادی و محیطی میتوان با تحمل کمتر هدر

موجب هدر رفتن این عنصر غذایی پراهمیت شده و کارآیی

رفت ،بازدهی را به حداکثر مقدار ممکن رساند .از طریق

آن را کاهش داده و سبب آلوده شدن آبهای زیر زمینی می-

روشهای مناسب مصرف ،زمان مصرف و تقسیط کود

شوند .تقسیط کود نیتروژنه (دو تا چهار مرحله) عالوه بر

نیتروژن در طی دوره رشد میتوان به این اهداف نایل آمد .در

افزایش عملکرد ،باعث بهبود کیفیت دانه میگردد (شریفی

تقسیط کود نیتروژنه باید به زمان مصرف و مقدار مصرف کود

الحسینی و قاسم زاده گنجی .)1388 ،نیتروژن مهم ترین کود

توجه شود و از مصرف غیر ضروری کود در مرحله ای از

ی است که عملکرد دانه و محتوای پروتئین گندم را تحت

رشد رویشی که منجر به خوابیدگی گیاه و در نتیجه کاهش

تأثیر قرار می دهد ( .)Bly and Woodard, 2003ذرت در

عملکرد می شود اجتناب ورزید .با مصرف نیتروژن در مرحله

مراحل مختلف رشد خود نیاز متفاوتی به نیتروژن دارد .بنابراین

ای از رشد که گیاه دارای یک مجموعه ریشه فعال برای

مصرف کودهای نیتروژن به میزان الزم و در زمان معین برای

جذب کود نیتروژنه می باشد .می توان از هدر روی نیتروژن از

این محصول مهم است (لطف الهی و ملکوتی.)1377 ،کاربرد

طریق آب شویی به صورت نیترات و تصعید آن جلوگیری به

نیتروژن در مقایسه با تیمار شاهد سبب افزایش تعداد پنجه،

عمل آورد (عباس دخت و مروی .)1384 ،بررسی نتایج تأثیر

تولید زیست توده ،عملکرد و اجزای عملکرد گندم شد

نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت نشان داد که

( .)Golik et al., 2005نیتروژن معموال تاثیر مثبت بر

نیتروژن باعث افزایش وزن خشک محصول ذرت میشود

عملکرد و اجزاء عملکرد غالت و به ویژه رقم های ذرت دانه

( .)Cox et al., 1993نیتروژن بر قطر ساقه ،سطح برگ،

ای و سیلویی دارد و این که مصرف مناسب و به موقع نیتروژن

بالل ،تعداد دانه در بالل نیز اثر مثبت معنیداری دارد (حمیدی

(منبع اوره) میتوان بر عملکرد گیاه تاثیر مثبتی داشته باشد .با

و خدابنده .)1375 ،توجه به این مساله نه تنها از هدر رفتن

مصرف به موقع نیتروژن میتوان میزان پروتئین گیاه را افزایش

سرمایه زارع جلوگیری میکند ،بلکه مانع از آلودگی آبهای

داد ،همچنین کاربرد منابع و مقادیر تیمارهای مختلف نیتروژن

زیر زمینی و یا آب چاه ها و سایر ذخایر آبی میگردد .طبق

بر عملکرد ،کل مواد مغذی قابل هضم گیاه ) ،(TDN2میزان

گزارشهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ()FAO

پروتئین علوفه و میزان جذب عناصر غذایی مناسب تاثیر

مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنی در یک دوره10ساله

مطلوب داشته باشد .در آزمایشی بر کشت ردیفی ذرت در

( )1985-1975در کشورهای در حال توسعه  130درصد

غرب آمریکا مشخص نمودندکه بیشترین میزان نیترات در اثر

افزایش و در مدت مذکور مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنی

استفاده زمینی از دسترس گیاه خارج و در آب های زیرزمینی

در کشورهای توسعه یافته  25درصد و در جهان  55درصد

نفوذ میکند ( .)Spalding et al., 1993مصرف دیر هنگام

افزایش یافته است .بر این اساس آگاهی از کارایی مصرف

نیتروژن به صورت محلول پاشی (فراهم نمودن ذخیره ای

نیتروژن در کشاورزی برای قضاوت در باره مصرف بهینه کود
اهمیت ویژه ای دارد (.)Fageria and Baligar, 2005

1-Total Digestible Nutrients
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200 - 35% SCU :N6کیلو در هکتار  :L2تقسیط در 3

نتایج  Ottmanو همکاران ( )2003نشان داند که مصرف کود

مرحله

نیتروژنه در مرحله دانه بندی و گرده افشانی باعث افزایش
خواص کیفی دانه می شود .بررسیهای )2001( Eckhoff

با توجه به این که کود نیتروژن با پوشش گوگردی دارای

بیانگر نقش مهم نیتروژن در طول دوره رشد گندم بر کیفیت

 35%نیتروژن خالص می باشد لذا به منظور تامین  150کیلوگرم

دانه و به موازات آن بر عملکرد کمی محصول میباشد.

نیتروژن خالص ،مقدار  427/6کیلوگرم کود  SCUمورد

سیادتوفتحی ) (1380نیز در بررسی تاثیر تقسیط کود نیتروژن

استفاده قرار گرفت .در این تیمار با تقسیط مقدار کود مورد

بر عملکرد گندم در شرایط اهواز بیان داشتند که شیوه تقسیط

نظر در دو نوبت که یک مرحله نیمی از مقدار کود مورد نیاز

دو مرحله ای ) 50درصد هنگام کاشت و  50درصد در مرحله

گیاه در زمان کاشت و نیمی دیگر در مرحلهی  6برگی تامین

ساقه رفتن( از لحاظ اقتصادی مناسبتر است.

گردید.

هدف از انجام این تحقیق بررسی افزایش کارایی مصرف

با توجه به این که کود نیتروژن با پوشش گوگردی دارای

کود نیتروژن ،بر عملکرد و افزایش عملکرد گیاه ذرت می

 35%نیتروژن خالص می باشد لذا به منظور تامین  200کیلوگرم

باشد.

نیتروژن خالص ،مقدار  570/2کیلوگرم کود  SCUمورد

مواد و روشها

استفاده قرار گرفت .در این تیمار یک سوم مقدار کود مورد

این آزمایش به صورت ،اسپلیت بلوک در قالب طرح

نیاز گیاه در زمان کاشت به عنوان استارتر تامین گردید .یک

بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد .هر تکرار

سوم بعدی در مرحلهی  6برگی و یک سوم نهایی در مرحلهی

شامل  12تیمار بود که مجموعا  48کرت آزمایشی در این

ظهور تاسل در اختیار گیاه قرار گرفت.

تحقیق مورد آزمون واقع گردید .فاکتورهای مورد آزمایش

اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشت و در تاریخ 12

شامل کود نیتروژن در شش سطح و تقسیط کود نیتروژن در

خرداد انجام گرفت .اولین قسمت از کود از تیمارهای L1

دو سطح بود .سطوح مختلف کود نیتروژن شامل موارد زیر

و  L2در تاریخ  12خرداد در هنگام کشت و آبیاری و دومین

بود.

قسمت از کود از تیمارهای  L1و  L2در تاریخ  12خرداد در
 :N0تیمار کنترل

مرحلهی  8برگی و سومین قسمت از کود از تیمارهای  L2در

 :N1اوره ی  100 - %46کیلوگرم نیتروژن خالص

مرحلهی سنبلدهی در تاریخ  15مرداد به زمین اضافه شد.

 :N2اوره ی  150 - %46کیلوگرم نیتروژن خالص

میزان  150کیلوگرم کود آمونیوم فسفات در هکتار به کل

 :N3اوره ی 200 - %46کیلوگرم نیتروژن خالص

زمین قبل از کشت داده شد .مصرف کودهای شیمیائی بر

 100 - 35% SCU :N4کیلوگرم نیتروژن خالص

اساس نتایج آزمون خاک (جدول  )1محاسبه و مصرف

150 -35% SCU :N5کیلو در هکتار  :L1تقسیط در 2

گردید.

مرحله
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جدول  -1نتایج تجزیه فیزیکوشیمیائی خاک محل آزمایش
کربن

نیتروژن کل

Table 1-Physico-chemical analysis of the experimental soil
پتاسیم قابل
فسفر قابل
درجه
هدایت
واکنش
مواد خنثی

آلی)(%

)(%

شونده)(%

خاک

الکتریکی

اشباع )(%

0.5965

0.065

16

7.85

ms/cm
3.3

34.3

عمق نمونه

جذب

جذب

برداریcm

)(ppm
3.39

)(ppm
353.91

0-30

بافت خاک

رسی شنی

محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار  SASو مقایسهی

درصد معنیدار شدهاند .همچنین سطوح و منابع مختلف کود

میانگینها به استفاده از روش چند دامنهای دانکن انجام

نیتروژن بر تمامی صفات در سطح احتمال یک درصد اثر معنی

گردید.

داری داشته است .نتایج تجزیه واریانس اثرات متقابل فقط بر
عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد و شاخص برداشت

نتایج و بحث

در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شده و بر باقی صفات اثر

نتایج تجزیه واریانس نشان داد ،تقسیط کود نیتروژن بر

معنیداری نداشته است .ضریب تغییرات نتایج بر صحت و

صفات وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و شاخص برداشت در

دقت آزمایش داللت دارد.

سطح احتمال پنج درصد و بر صفات وزن تر بوته ،وزن
خشک بوته و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک
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 تجزیه واریانس اجزای عملکرد ذرت-2 جدول
Table 2- Analysis of variance for maize yield components
شاخص برداشت

عملکرد بیولوژیک

وزن خشک بوته

(Plant وزن تر بوته

عملکرد دانه

وزن هزار دانه

(Harvest index)

(Biological yield)

(Plant dry
weight)

fresh weight)

(Grain yield)

(1000-grain
weight)

3

4.184

22733714

4041.549

17344.31

2398985.4

429.04

)Repetition)
تقسیط کود

1

131.536*

50680846.8**

9009.929**

52858.39**

14639979.9*

1318.8*

(Split application of
fertilizer)
)a( خطا

3

6.927

287451.3

51.102

91.083

634306.2

44.061

انواع کودنیتروژن

5

106.671**

114399135**

20337.62**

92884.459**

23999612.3**

1862.87**

(Nitrogen fertilizers)
)b( خطا

15

10.984

3252685.6

578.255

3013.74

752161.8

30.411

سطوح مختلف کود نیتروژن× تقسیط

5

9.972*

1402692.3ns

249.367ns

897.14ns

624754*

94.893ns

(The different Levels of
nitrogen fertilizer ×
distribution)
خطای آزمایشی

-

2.4532

847899.8

150.737

877.42

135616.8

33.007

)Error(
ضریب تغییرات

-

6.6472

4.8989

4.8989

5.4694

5.7657

3.045

منابع تغییرات

درجه آزادی

S.O.V

df

تکرار

)Error a)

)Error b)

(CV)
%5معنی در سطح احتمال،%1معنی دار در سطح احتمال،* به ترتیب غیر معنی دار،**،ns
ns,.*,**: Non-significant Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.
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وزن هزار دانه

واسطه تقسیط ،مقدار نیتروژن مصرفی در سه مرحله نسبت به

بررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تقسیط مقادیر

تقسیط دو مرحله ای ،از هدر رفت مقدار نیتروژن اضافی که

مختلف کود تاثیر معنی داری بر صفت وزن هزار دانه در سطح

در دو مرحله اعمال شده و گیاه قادر به جذب آن نبود،

احتمال پنج درصد دارد (جدول .)2مقایسه میانگین نیز نشان

جلوگیری شد .نتایج به دست آمده از تحقیقی که بر گیاه

دادکه تیمار تقسیط کود با تفاوت معنیدار وزن هزار دانه

ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی اهواز انجام گرفت نشان

همراه بودند .به این شرح که تیمار تقسیط کود نیتروژن در سه

داد که با تقسیط مقادیر مختلف کود نیتروژن مصرفی در سه

مرحله با تولید  193/885گرم ،از بیشترین وزن هزار دانه

مرحلهی رشدی گیاه ،شاخصهای عملکرد افزایش معنیداری

برخوردار بوده و در گروه آماری  aقرار گرفت .تیمار تقسیط

نسبت به تقسیط یک مرحله ای پیدا کرد (مجدم و همکاران،

نیتروژن مصرفی در دو مرحله نیز با وزن هزار دانهی 183/402

.)1388

گرم در گروه آماری  bقرارگرفت (شکل  .)1احتماال به

شکل  -1تاثیر سطوح مختلف تقسیط کود نیتروژن بر وزن هزار دانه
Figure 1- The effect of different levels of split nitrogen application on 1000-grain weight

نتایج تجزیه واریانس نشان دادند که کاربرد مقادیر

هزار دانهای  210/488گرم) تولید کرده و در گروه آماری a

مختلف از منابع مختلف کود نیتروژن در سطح آماری یک

قرار گرفت .تیمار کاربرد  100کیلوگرم کود اوره با پوشش

درصد ،تاثیر معنیداری بر صفت وزن هزار دانه داشتند (جدول

گوگردی ( 174/325گرم) و بدون پوشش گوگردی

 .)2همچنین مقایسه میانگینها نشان دادند که بین منابع و

( 169/369گرم) نیز کمترین وزن هزار دانه را تولید کرد و در

مقادیر مختلف کود نیتروژن تفاوت معنی داری وجود داشت.

گروه آماری  dقرار گرفتند (شکل.)2

به این شرح که تیمار ) (N6با کاربرد مقدار  200کیلوگرم
کود اوره با پوشش گوگردی سنگینترین دانهها را (با وزن
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شکل -2تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر وزن هزار دانه
Figure 2- The effect of different levels of nitrogen fertilizer on 1000-grain weight

عملكرد دانه

و در گروه آماری  aقرار گرفت .تیمار تقسیط نیتروژن مصرفی

بررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تقسیط مقادیر

در دو مرحله نیز با تولید  5834/8کیلوگرم دانه در هکتار در

مختلف کود نیتروژنهی مورد آزمایش در سطح آماری پنج

گروه آماری  bقرار گرفت (شکل  .)3مطابق نتایج حاصل از

درصد تاثیر معنی داری بر صفت عملکرد دانه داشتند (جدول

کلزا ،تقسیط مقادیر مختلف کود نیتروژن مصرفی در سه

 .)2مقایسه میانگین ها نیز نشان دادند که تقسیطهای مختلف با

مرحلهی رشدی گیاه ،شاخصهای عملکردی افزایش معنی-

اثرات متفاوت معنیدار ،همراه بودند .به طوری که تیمار

داری نسبت به تقسیط دو مرحله ای نشان داد (ربیعی و طوسی

تقسیط کود نیتروژن در سه مرحله با عملکرد وزنی برابر با

کهل.)1389 ،

 6939/3کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را سبب شده

شکل -3تاثیر سطوح مختلف تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه
Figure 3- The effect of different Levels of split nitrogen application on grain yield

نتایج تجزیه واریانس نشان دادند که کاربرد مقادیر

و مقادیر مختلف کود نیتروژن تفاوت معنیداری وجود داشت.

مختلف از منابع مختلف کود نیتروژن در سطح آماری یک

به طوری که تیمار ) (N3با کاربرد  200کیلوگرم کود اوره با

درصد ،تاثیر معناداری بر صفت عملکرد دانه داشتند

پوشش گوگردی و تولید عملکرد  8904/2کیلوگرم دانه در

(جدول .)1همچنین مقایسه میانگینها نشان دادند که بین منابع

هکتار با بیشترین میزان صفت همراه بوده و در گروه آماری a
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قرار گرفت .تیمار کاربرد  100کیلوگرم کود اوره با پوشش

(شکل .)4مدنی و همکاران با بررسی تاثیر انواع مختلف منابع

گوگردی و بدون پوشش نیز به ترتیب با تولید  4864/6و

کودی بر گیاه آفتابگردان گزارش کردند که کاربرد کود اوره

 4248/7کیلوگرم دانه در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید

با پوشش گوگردی بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد.

کرد و به طور مشترک در گروه آماری

قرار گرفتند

شکل-4تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه
Figure 4- The effect of different levels of nitrogen fertilizer on grain yield

وزن تر بوته

بیشترین وزن تر بوته همراه بود و در گروه آماری  aقرار

بررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تقسیط مقادیر

گرفت .تیمار تقسیط کود نیتروژن مصرفی در دو مرحله نیز در

مختلف کود نیتروژنهی مورد آزمایش در سطح آماری یک

گروه آماری  bقرار گرفت (شکل  .)5در آزمایشی به منظور

درصد تاثیر معنیداری بر صفت وزن تر بوته داشتند

بررسی مقادیر و شیوههای توزیع کود نیتروژن بر گیاه سورگوم

(جدول .)1مقایسه میانگین ها نیز نشان دادند که تقسیط

علوفهای ،تقسیط نیتروژن در سه نوبت با بیشترین عملکرد چین

مختلف کود نیتروژن با اثرات معنیدار بر این صفت برخوردار

اول همراه بود (جوادی و همکاران.)1389 ،

بود .به طوری که تیمار تقسیط کود نیتروژن در سه مرحله با

شکل -5تاثیر سطوح مختلف تقسیط کود نیتروژن بر وزن تر بوته
Figure 5- The effect of different levels of split nitrogen application on plant fresh weight
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نتایج تجزیه واریانس حاکی از معناداری تاثیر مقادیر

به طوری که تیمارهای  N6و  N3به ترتیب مصرف 200

مختلف انواع مختلف کود نیتروژن بر صفت وزن تر بوته در

کیلوگرم کود اوره با پوشش گوگردی و بدون پوشش با

سطح آماری یک درصد بودند (جدول .)1همچنین مقایسه

بیشترین وزن تر بوته همراه بوده و به طور مشترک در گروه

میانگین ها نشان دادند که بین تاثیر مقادیر و انواع مختلف کود

آماری  aقرار گرفتند .تیمارهای  N1و  N4نیز با کمترین وزن

نیتروژن بر صفت وزن تر بوته اختالف معنیدار وجود داشت.

تر بوته همراه بوده و در گروه آماری  cقرار گرفتند (شکل.)6

شکل -6تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر وزن تربوته
Figure 6- The effect of different levels of nitrogen fertilizer on plant fresh weight

وزن خشک بوته

آماری  aقرار گرفت .تیمار تقسیط کود نیتروژن مصرفی در

بررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تقسیط مقادیر

دو مرحله نیز در گروه آماری  bقرار گرفت (شکل .)7در

مختلف کود نیتروژنهی مورد آزمایش در سطح آماری یک

آزمایشی که به منظور بررسی مقادیر و شیوههای توزیع کود

درصد تاثیر معنیداری بر صفت وزن خشک بوته داشتند

نیتروژن بر گیاه سورگوم علوفهای مورد ارزیابی قرار گرفت ،با

(جدول .)1مقایسه میانگین های وزن خشک بوته نیز نشان

تقسیط نیتروژن در سه نوبت بیشترین عملکرد خشک بوته در

دادند که تیمارهای تقسیط کود نیتروژنه در گروه های متفاوت

چین اول حاصل شد (جوادی و همکاران.)1386 ،

آماری قرار گرفتند .به طوری که تیمار تقسیط کود نیتروژن در
سه مرحله با بیشترین وزن خشک بوته همراه بوده و در گروه
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شکل -7تاثیر سطوح مختلف تقسیط کود نیتروژن بر وزن خشک بوته
Figure 7- The effect of different levels of split nitrogen application on plant dry weight

نتایج تجزیه واریانس حاکی از معناداری تاثیر مقادیر

خشک بوته همراه بوده و به طور مشترک در گروه آماری a

مختلف انواع مختلف کود نیتروژن بر صفت وزن خشک بوته

قرار گرفتند .تیمارهای  N4و  N1نیز به ترتیب با تولید

در سطح آماری یک درصد بودند (جدول .)1همچنین مقایسه

 205/17و  183/23گرم با کمترین وزن خشک بوته همراه

میانگین ها نشان دادند که بین تاثیر مقادیر و انواع مختلف کود

بوده و در گروه آماری  cقرار گرفتند (شکل .)8طاهرخانی و

نیتروژن بر صفت وزن خشک بوته اختالف معنیدار وجود

همکاران نیز گزارش کردند که کاربرد کود اوره با پوشش

داشت .به طوری که تیمارهای  N6و  N3با مصرف 200

گوگردی عملکرد دانهی کلزا را بیش از تیمار اوره افزایش

کیلوگرم کود اوره با پوشش گوگردی و بدون پوشش به

داد (طاهرخانی و همکاران.)1384 ،

ترتیب با تولید  314/53گرم و  294/94گرم با بیشترین وزن

شکل-8تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر وزن خشک بوته
Figure 8- The effect of different levels of nitrogen fertilizer on plant dry weight
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عملكرد بيولوژیک

تقسیط کود نیتروژن مصرفی در دو مرحله نیز با تولید

بررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تقسیط مقادیر

( 17768/7کیلوگرم در هکتار) مادهی خشک در گروه آماری

مختلف کود نیتروژنهی مورد استفاده در آزمایش ،در سطح

 bقرار گرفت (شکل  .)9روضاتی و همکاران ( )1390با

آماری یک درصد تاثیر معنیداری بر صفت عملکرد

بررسی سطوح مختلف تقسیط نیتروژن مورد استفاده در

بیولوژیک داشتند (جدول .)1مقایسه میانگین ها نیز نشان دادند

زراعت ذرت دانهای گزارش کردند که با تقسیط کود نیتروژن

که تقسیطهای مختلف با اثرات معنیداری بر این صفت

در سه نوبت بیشترین عملکرد بیولوژیک در هکتار به دست

برخوردار بودند .به طوری که تیمار تقسیط کود نیتروژن در

آمد.

سه مرحله با بیشترین عملکرد بیولوژیک در هکتار (19823/8
کیلوگرم) همراه بوده و در گروه آماری  aقرار گرفت .تیمار

شکل -9تاثیر سطوح مختلف تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک
Figure 9- The effect of different levels of split nitrogen application on biological yield

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1معناداری تاثیر مقادیر

بدون پوشش و به ترتیب با تولید  23589/4و 22120/8

مختلف انواع مختلف کود نیتروژن بر صفت عملکرد

کیلوگرم در هکتار با بیشترین عملکرد بیولوژیک همراه بوده و

بیولوژیک در سطح آماری یک درصد را نشان دادند .همچنین

مشترکا در گروه آماری  aقرار گرفتند .تیمارهای  N1با تولید

مقایسه میانگین ها نشان دادند که بین تاثیر مقادیر و انواع

 13742/1و  N4با تولید  15387/6کیلوگرم در هکتار با

مختلف کود نیتروژن بر صفت عملکرد بیولوژیک اختالف

کمترین عملکرد بیولوژیکی همراه بوده و در گروه آماری c

معنیدار وجود داشت .به این شرح که تیمارهای  N6و N3

قرار گرفتند (شکل.)10

که با کاربرد  200کیلوگرم کود اوره با پوشش گوگردی و
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شکل-10تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک
Figure 10- The effect of different levels of nitrogen fertilizer on biological yield

شاخص برداشت

تولید کرد و در گروه آماری  aقرار گرفت .تیمار تقسیط کود

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تقسیط مقادیر مختلف

نیتروژن مصرفی در دو مرحله نیز با شاخص برداشت 21/907

کود نیتروژنهی مورد استفاده در آزمایش ،در سطح آماری

درصد در گروه آماری  bقرار گرفت (شکل  .)11فرجی و میر

یک درصد تاثیر معنیداری بر شاخص برداشت داشتند

لوحی با بررسی تاثیر چهار شیوهی تقسیط بر عملکرد برنج در

(جدول .)1مقایسه میانگین های صفت نیز نشان دادند که

اصفان گزارش کردند که با تقسیط کود نیتروژن مصرفی به

تقسیطهای مختلف تاثیراتی با تفاوت معنیدار نسبت به هم بر

صورت مساوی و در سه نوبت حداکثر عملکرد دانه به دست

این صفت داشتند .به این شرح که تیمار تقسیط کود نیتروژن

آمد (فرجی و میرلوحی.)1377 ،

در سه مرحله بیشترین شاخص برداشت ( 25/218درصد) را

شکل-11تاثیر سطوح مختلف تقسیط کود نیتروژن بر شاخص برداشت
Figure 11- The effect of different levels of nitrogen fertilizer distribution on harvest index
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نتایج تجزیه واریانس نشان دادند که اثرات مقادیر مختلف

شاخص برداشت  29/247درصد در گروه آماری  aو تیمار

انواع مختلف کود نیتروژن بر صفت عملکرد بیولوژیک در

 N3با شاخص برداشت  25/748درصد در گروه آماری ab

سطح آماری یک درصد معنیدار بودند (جدول .)1همچنین

جای گرفتند .تیمار  N1نیز با شاخص برداشت  19/09کمترین

مقایسه میانگین ها نشان دادند که بین تاثیر مقادیر و انواع

شاخص برداشت را سبب شده و در گروه آماری  dجای

مختلف کود نیتروژن بر صفت شاخص برداشت اختالف

گرفت (شکل.)12

معنیدار وجود داشت .به این شرح که تیمارهای  N6با

شکل-12تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخص برداشت
Figure 12- The effect of different levels of nitrogen fertilizer on harvest index
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Abstract
To study amounts of nitrogen fertilizer on corn yield, an experiment in 2014 at the Research Farm of
Islamic Azad University-Karaj Branch in the form of split block within the framework of randomized
complete block design with four replications was performed. The different treatments of the experiment
included urea fertilizer with three levels of 100, 150, and 200 kilogram per hectare and the distribution of
sulfur coated nitrogen with three levels of 100, 150, and 200 kilogram per hectar. The results of analysis
of variance showed that the distribution of nitrogen fertilizer on thousand grains weight, grain yield and
harvest index at the level of 5% and plant fresh weight, plant dry weight and biological yield at the level
of 1% were significant. According to the ANOVA interactions results only on grain yield at the level of
1% and harvest index at the level of 5% were significant. It can be concluded that the impact of fertilizer
distributingin three stages has a good effect on corn traits. In addition, using nitrogen from various
sources has been caused an increase in grain yield and thousand grains weight. According to the results,
we can conclude with split application of nitrogen can be avoided of nitrogen avalable losses to plants. As
a result of increased nitrogen use efficiency (NUE) increased the corn yield will be.
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