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هانی ناظران ،*3علی خماری ،2رضا صدرآبادی حقیقی

تاریخ پذیرش3131/21/22 :

تاریخ دریافت3131/24/22 :
چکیده

جهت بررسی و ارزیابی اثرات نیتروژن آلی و شیمیایی بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و خصوصیات زراعی ذرت ،آزمایشی در سال زراعی 3133
در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی اجرا شد .اثرات  3تیمار کودی شامل سه نوع کود آلی کمپوست (31
و  12تن در هکتار) ،گاوی ( 24و  44تن در هکتار) ،مرغی ( 3/5و  33تن در هکتار) ،کود شیمیایی اوره به میزان  225و  452کیلوگرم در هکتار و
عدم مصرف کود (شاهد) بهعنوان کرتهای اصلی و دو رقم ذرت علوفهای (زودرس سینگل کراس فجر و دیررس  )424در کرتهای فرعی
بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه شد .نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش اختالف
معنیداری را بین تیمارها در صفات قطر بالل ،طول بالل ،ارتفاع بالل و طول تاسل در سطح  %5و برای صفات فاصله زمانی بین ظهور دانه گرده
و رشتههای ابریشمی (( ،)ASIتعداد روز از کاشت تا گردهافشانی (ظهور تاسل) و تعداد کل برگ بوته در سطح یک درصد نشان داد .نتایج مقایسه
میانگین با روش چند دامنهای دانکن نشان داد که حداکثر عملکرد علوفه (بیوماس تر و بیوماس خشک) متعلق به تیمار کمپوست  12تن در هکتار
بهترتیب با متوسط عملکرد  42/43و  52/44تن در هکتار وکمترین عملکرد علوفه (بیوماس تر و بیوماس خشک) متعلق به تیمار شاهد بهترتیب
 43/31و  13/35تن در هکتار است .تیمار کمپوست  12تن در هکتار در تمام صفات جز صفت طول تاسل ،تیمار کود مرغی در سطح  33تن در
هکتار و صفات قطر ساقه ،قطر بالل و میانگین تعداد بالل در بوته ،تیمار کود گاوی در سطح  44تن در هکتار بیشترین و کمترین در تیمارکود
اوره  225کیلوگرم در هکتار بهدست آمد .با توجه به نتایج حاصله ،مصرف کودهای آلی توانست خصوصیات مورفولوژیکی رشد و عملکرد را در
ارقام سینگل کراس  424و  212بهطور معنیداری نسبت به کود اوره بهبود بخشد .بهعالوه سطوح باالتر تیمارهای کودی مورد استفاده در این
مطالعه پاسخ بهتری را ارائه داد و میتوان مصرف کودهای آلی را بهدلیل پایدا ری تولید و مناسبت بیشتر از کودهای شیمیایی مرسوم به لحاظ
سازگاری با محیط زیست توصیه نمود.
کلمات کلیدی :اوره ،بیوماس ،کمپوست ،مورفولوژیکی.
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مقدمه

پروتئین علوفه و میزان جذب عناصر غذایی مناسب تأثیر مطلوب

ذرت ( )Zea mays L.یکی از پر اهمیتترین گیاهان زراعی

داشته باشد .در آزمایشی بر کشت ردیفی ذرت در غرب آمریکا

در جهان به شمار میآید ،بهگونهای که سهم عمدهای در تأمین

مشخص نمودند که بیشترین میزان نیترات در اثر استفاده زمینی از

غذای بسیاری از مردم جهان دارد ( Liu et al., 2010; Jans et

دسترس گیاه خارج و در آبهای زیرزمینی نفوذ میکند

.)al, 2010; Panda et al., 2004

(.)Spalding et al., 1993

در سالهای اخیر در پی آلودگیهای زیستمحیطی تالشهای

بررسی نتایج تأثیر نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت

گستردهای بهمنظور یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت

نشان داد که نیتروژن باعث افزایش وزن خشک محصول ذرت

خاك و محصوالت کشاورزی ،حذف آالیندهها و حفظ پایداری

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

اکوسیستمهای طبیعی آغاز گردیده است (.)Singh, 2001

بالل ،تعداد دانه در بالل نیز اثر مثبت معنیداری دارد .توجه به این

آسیبهای زیستمحیطی و تغییر ساختار فیزیکی ،شیمیایی و زیستی

مسئله نهتنها از هدر رفتن سرمایه زارع جلوگیری میکند ،بلکه مانع

خاكها و مشکالت ناشی از استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی

از آلودگی آبهای زیرزمینی و یا آب چاهها و سایر ذخایر آبی

معضل اساسی قرن حاضر میباشد (.)Hoseinzadeh, 2005

میگردد .طبق گزارشهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

عمدهترین منابع تأمینکننده مواد آلی خاك ،فضوالت دامی و

( )FAOمصرف کودهای شیمیایی نیتروژنی در یک دوره  15ساله

بقایای گیاهی میباشند که امروزه با توجه به اهمیت کشاورزی

( )1490-1490در کشورهای درحالتوسعه  135درصد افزایش و

ارگانیک ،استفاده از آنها تا حد زیادی مورد توجه واقعشده است

در مدت مذکور مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنی در کشورهای

(.)Dursun et al., 2002; Hoseinzadeh, 2005

توسعهیافته  20درصد و در جهان  00درصد افزایشیافته است .بر

نیتروژن بهعنوان مهمترین عنصر در حاصلخیزی خاك ،محور

این اساس آگاهی از کارایی مصرف نیتروژن در کشاورزی برای

اصلی کودها را تشکیل میدهد .نیتروژن در ساختمان پروتئین ،اسید

قضاوت درباره مصرف بهینه کود اهمیت ویژهای دارد ( Fageria

نوکلئیک ،کلروفیل ،آنزیمها ،فسفاتید و اکثر ویتامینها و سایر

.)and Baligar, 2005

مولکولهای آلی وجود دارد که در فرآیند تبادل مواد در گیاهان

کودهای دامی ،کمپوست و زبالههای شهری بهترین جایگزین

نقش مؤثر و مهمی دارند .نیتروژن در مراحل رشد رویشی و رشد

برای کودهای شیمیایی بوده و میتوانند اثرات معنیداری در بهبود

زایشی بهویژه در مرحله پر شدن دانه از طریق تولید شیره پرورده

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك داشته باشند و فعالیتهای آن

بیشتر ،افزایش فتوسنتز و افزایش سطح برگ نقش به سزایی در

را افزایش دهند .ازاینرو موجب بهبود خاكهای فرسایش یافته و

افزایش عملکرد دارد ( .)Ghadiri and Majidian, 2003نتایج

یا کم بازده میشوند ( .)Eghbal et al., 2006استفاده از

حاصل از پژوهشی نشان داد که شاخصهای فیزیولوژیک مانند

کمپوست زباله شهری میتواند باعث افزایش سطوح کربن آلی در

شاخص سطح برگ ،سرعت رشد گیاه ،سرعت رشد نسبی و جذب

خاك گردد که این عمل در کاهش فرسایش خاك اثربخش

خالص تحت تأثیر کود نیتروژن قرار میگیرند ( Sajedi and

خواهد بود ( .)Warman et al., 2009باتاچاریا و همکاران

 .)Ardakani, 2008نیتروژن معموالً تأثیر مثبت بر عملکرد و اجزاء

( )Bhattacharyya et al., 2005گزارش نمودند که کاربرد

عملکرد غالت و بهویژه ارقام ذرت دانهای و سیلویی دارد و مصرف

کمپوست زباله شهری در کوتاهمدت عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

مناسب و بهموقع نیتروژن (منبع اوره) میتواند بر عملکرد گیاه تأثیر

را تأمین نموده و سبب افزایش فعالیتهای میکروبی خاك میگردد

مثبتی داشته باشد .با مصرف بهموقع نیتروژن میتوان میزان پروتئین

و استفاده از آنها در بلندمدت سبب افزایش مواد آلی خاك

گیاه را افزایش داد ،همچنین کاربرد منابع و مقادیر تیمارهای

میگردد .استفاده از کمپوست زباله شهری همراه با کودهای

مختلف نیتروژن بر عملکرد ،کل مواد مغذی قابل هضم گیاه ،میزان

شیمیایی سبب افزایش قابل دسترسی عناصر پرمصرف برای گیاه
05
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گردیده و نیز سبب افزایش حاصلخیزی خاك و همچنین تولید

خاك ،در حدود یک ماه قبل از کاشت ،قبل از ایجاد ردیفهای

خاك میگردد (رماداس و باالنیانده.)2559 ،

کاشت و با استفاده از بیل با خاك صورت گرفت 20 .درصد کود

مهمترین اهداف از پایهریزی و اجرای پژوهش حاضر بررسی

نیتروژنه قبل از کاشت و  20درصد کود نیتروژنه در هنگامیکه

امکان بهرهگیری از کودهای آلی بهعنوان یک کود مناسب در

ارتفاع گیاه به  35تا  05سانتیمتر رسید و  05درصد باقیمانده کود

تغذیه گیاه ذرت ،تعیین مناسبترین میزان از کودهای آلی و

نیتروژنه یک هفته قبل از شروع دوره زایشی به زمین داده شد .کود

شیمیایی و تأثیر آن بر عملکرد و کیفیت ذرت و بررسی چگونگی

فسفر از منبع سوپر فسفات تریبل به میزان  105کیلوگرم در هکتار

واکنش هیبریدهای زودرس و دیررس ذرت علوفهای به نسبتهای

قبل از کشت به زمین اضافه گردید .چند روز قبل از کاشت ،با

مختلف کودهای آلی و شیمیایی بود.

استفاده از ردیفکار جوی و پشتهای به عمق  10و فاصله بین ردیف
 90سانتیمتر ایجاد گردید .نمونهای از کودهای آلی مشخصشده

مواد و روشها

در کرت ،جهت تعیین درصد نیتروژن و سایر خصوصیات عناصر

این آزمایش در سال زراعی  1341در مزرعه تحقیقات

پرمصرف و کممصرف به آزمایشگاه بخش تحقیقات خاك و آب

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی واقع در طرق6 ،

ارسال گردید .تیمارهای کود آلی نسبت به هکتار وزن گردید و

کیلومتری جنوب شرقی مشهد با عرض جغرافیایی  16درجه و36

بهطور یکنواخت روی کرتها پخش و توسط بیل تا عمق 35

دقیقه شمالی ،طول جغرافیایی  39درجه و  04دقیقه شرقی و  490متر

سانتیمتری ،بهطور کامل با خاك مخلوط گردید .در زمان

ارتفاع از سطح دریا اجرا گردید.

آمادهسازی زمین و نیز در طول دوره رشد از هیچگونه علفکش و

این آزمایش بهصورت کرتهای یکبار خردشده در قالب

قارچکش استفاده نشد .آبیاری بر اساس نیاز گیاه و تقریباً هر هفته

بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار و  4تیمار اجرا گردید .در

یکبار در طول فصل رشد انجام شد.

کرتهای اصلی تیمارهای آزمایش عبارت از  -1کود گاوی (99

صفات اندازهگیری شده شامل ارتفاع بوته ،ارتفاع بالل ،طول

تن در هکتار) -2 ،کود گاوی ( 29تن در هکتار) -3 ،کود مرغی

بالل ،قطر بالل ،عرض برگ ،طول برگ ،تعداد کل برگ ،میانگین

( 14تن در هکتار) -9 ،کود مرغی ( 4/0تن در هکتار) -0 ،کود

تعداد بالل در بوته ،قطر ساقه ،تعداد روز از کاشت تا گردهافشانی،

اوره ( 905کیلوگرم در هکتار) -6 ،کود اوره ( 220کیلوگرم در

فاصله زمانی بین ظهور دانه گرده و رشتههای ابریشمی ( Anthesis

هکتار) -9 ،کود کمپوست ( 32تن در هکتار) -9 ،کود کمپوست

 )Silking Intervalبیوماس تر و بیوماس خشک بود.

( 16تن در هکتار) و  -4تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بودند.

تجزیهوتحلیل آماری دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از

کرتهای فرعی دو رقم ذرت سینگل کراس دیررس ()KSC 704

نرمافزار  SASنسخه  4/1انجام شد .برای رسم شکلها از محیط

و زودرس فجر ( )KSC 260را شامل شدند که در گروه ارقام

 Excelاستفاده شد .مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن

دیررس و زودرس با عملکرد باال طبقهبندی میشوند.

در سطح احتمال  0درصد انجام گرفت.

عملیات آمادهسازی زمین در اوایل فروردینماه  1341انجام
گردید .قطعه زمین مورد نظر ابتدا در اواخر پائیز شخم زده شد .در

نتایج و بحث

اواسط اردیبهشتماه شخم مجدد زمین انجام گردید و به دنبال آن

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در جدول  2ارائهشده

جهت خرد کردن علوفهها عمل دیسک زدن بهصورت عمود بر هم

است.

و طی دو نوبت انجام گرفت .پس از آن با استفاده از لولر عمل

ارتفاع گیاه

تسطیح انجام گرفت .کرتهایی به ابعاد  31/0مترمربع ایجاد گردید.

بر اساس نتایج بهدستآمده ،اثرات اصلی و همچنین اثرات

بهمنظور اختالط کودهای آلی با خاك ،اضافه کردن آنها به

متقابل آنها برای صفت مذکور بسیار معنیدار ( )P<0.01بود
01
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(جدول  .)2بهطوریکه بیشترین ارتفاع گیاه با میانگین 291/29

طول تاسل

سانتیمتر مربوط به تیمار کمپوست  32تن در هکتار و رقم

نتایج نشان میدهد که ازنظر صفت طول تاسل بین انواع مختلف

سینگلکراس  265و کمترین مقدار این صفت با میانگین 141/30

تیمار کودی در سطح  0درصد اختالف معنیداری وجود داشت.

مربوط به تیمار عدم مصرف کود (شاهد)  +رقم نامبرده

نتایج مقایسه میانگین با روش چند دامنهای دانکن مشخص نمود که

(سینگلکراس  )265بود (شکل  .)1یکی از عوامل اصلی

تیمار کود مرغی به میزان  14تن در هکتار باالترین طول تاسل

تعیینکننده ارتفاع گیاه ،تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه میباشد.

( 90/2سانتیمتر) و کمترین مقدار این صفت ( )35/43مربوط به

تیمارهای کود آلی با تأمین تدریجی عناصر غذایی ،این فرآیند را

تیمار شاهد (شرایط اعمال بدون کود) میباشد (شکل  .)2این نتایج

بهخوبی انجام داده و باعث افزایش ارتفاع گیاه گردیده است.

نشاندهنده تأثیر مثبت اعمال کود در مقدار طول این صفت در
مقایسه شرایط عدم مصرف کود میباشد.

شکل  -1نمودار برهمکنش رقم و کود بر صفت ارتفاع گیاه

شکل  -2نتایج مقایسه میانگین اثرات کودهای آلی و شیمیایی بر صفت طول

Figure 1. Cultivar and fertilizer interaction on the plant
height

تاسل

Figure 2. Results of the comparison of the mean of
the effects of organic and chemical fertilizers on the
trait tassel length

خائو و لیو بیان نمودند که افزودن مواد آلی به خاك بسته به نیاز
فیزیولوژی و شرایط اکولوژیکی هر گیاه سبب تحریک گیاه در

بین رقمهای سینگل کراس  959و  265در سطح احتمال 1

جذب عناصر غذایی و عناصر معدنی در بافت گیاهی گردیده که

درصد برای صفت مذکور اختالف آماری وجود داشت( .جدول

باعث افزایش قابلیت زیست و رشد گیاه میگردد.

 .)1با توجه به نتایج مقایسه میانگین مشخص شد ،رقم سینگلکراس

سیفر و همکاران ( )1442گزارش کردند که کاربرد کودهای

 959دارای طول تاسل بیشتری نسبت به سینگلکراس  265است

آلی سبب افزایش شدید جذب پتاسیم و مس توسط گیاه ذرت

(شکل .)3

شدند ( .)Safer et al., 1992علت افزایش ارتفاع گیاه ذرت را
میتوان ناشی از عناصر موجود در کمپوست (دارا بودن مقادیر بیشتر
عناصر پتاسیم و مس نسبت به سایر تیمارهای کودی) بیان نمود که با
نتایج ( )Safer et al., 1992مطابقت دارد.
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شکل  -9نتایج مقایسه میانگین اثرات کودهای آلی و شیمیایی در صفت ارتفاع

شکل  -3نتایج مقایسه میانگین اثرات رقم بر صفت طول تاسل
Figure 3. Results of the comparison of the mean of the
effects of the cultivar on the tassel length

بالل
Figure 4. Results of comparison of the effects of organic
and chemical fertilizers on the ear height

ارتفاع بالل
مطالعه حاضر نشان داد که ازنظر صفت ارتفاع گیاه تا آخرین

قطر ساقه

بالل (ارتفاع بالل) تفاوت معنیداری در سطح احتمال  0درصد

نتایج تجزیه واریانس مؤید اختالف معنیدار در سطح احتمال 1

وجود دارد ،اما ارقام دارای عملکرد مشابه بوده و ازنظر آماری

درصد در بین ارقام هیبرید مورد مطالعه و نیز تیمارهای اعمال بود.

دارای اختالف نمیباشند (جدول  .)1نتایج مقایسات میانگین به

اثر برهمکنش کود در رقم در سطح  0درصد معنیدار گردید

روش دانکن ،حاکی از آن بود که تیمار کمپوست به میزان  32تن

(جدول  .)1اثر برهمکنش گویای تأثیرپذیری عملکرد ارقام در

در هکتار با میانگین  136/0سانتیمتر باالترین و تیمار شاهد و اوره

تیمارهای مختلف کودها میباشد (شکل  .)0قطر ساقه ازجمله

 220کیلوگرم در هکتار به ترتیب با میانگین ارتفاع  115/9و 115

صفاتی میباشد که بهصورت ژنتیکی کنترل میشود ولی تحت تأثیر

سانتیمتر کمترین مقدار را دارا بود (شکل .)9

عوامل محیطی مانند درجه حرارت ،زمان کاشت ،شرایط خاك،

ارتفاع گیاه ذرت را با توجه به نتایج تجزیه کودی کمپوست

عملیات زراعی و  ...قرار میگیرد و درجه تظاهر ژنتیکی آن تغییر

مبنی بر دارا بودن مقادیر بیشتر عناصر پتاسیم و مس نسبت به سایر

مییابد.

تیمارهای کودی مورد بررسی را میتوان مزید بر علت دانست که

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای کودی و رقم بر صفت

با نتایج ( )Safer et al., 1992مطابقت دارد .این نتایج بیان

مذکور در شکل  0نشان میدهد که تیمارهای کود گاوی  99تن در

میدارد که تیمار کود اوره در سطح  220کیلوگرم در هکتار

هکتار  +سینگل کراس  959و کود کمپوست  32تن در هکتار +

ارتفاعی همانند تیمار شاهد داشته و با افزایش سطح به  905کیلوگرم

سینگل کراس  959باعث افزایش قطر ساقه (به ترتیب  29/94و

در هکتار بهتر از تیمار کمپوست در سطح  16تن در هکتار عمل

 29/99میلیمتر) نسبت به تیمار شاهد برای هر دو رقم شد ،که این

نموده و این روند تأثیر مثبت نیتروژن در افزایش ارتفاع گیاه در

اختالف بسیار معنیدار بود .بهعبارتدیگر بین استفاده کامل از کود

سطح خاصی را ذکر مینماید.

گاوی و کمپوست با رقم سینگلکراس  959روند سینرژیسم
(همافزایی) در افزایش قطر ساقه مشاهده شد که با عدم استفاده از
کود به یک فرآیند آنتاگونیسم (کاهنده) تبدیل شد (شکل .)0
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شکل  -6نتایج مقایسه میانگین اثرات کودهای آلی و شیمیایی بر صفت قطر بالل

شکل  -0اثرات متقابل رقم و کود بر صفت قطر ساقه

Figure 6. Results of the mean comparison of the effects of
organic and chemical fertilizers on ear diameter trait

Figure 5. Interaction effects of cultivar and fertilizer on
stem diameter

اثر دو رقم مورد آزمایش سینگل کراس  959و  265ازنظر این

قطر بالل

صفت در سطح  1درصد با یکدیگر اختالف آماری دارند که نتایج

نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح 0

مقایسه میانگین نشان از افزایش قطر بالل در رقم سینگل کراس 959

درصد میباشد .دادههای اندازهگیری شده به روش مقایسه میانگین

نسبت به  265داد .این صفت تا حدودی تحت تأثیر ژنتیک این ارقام

دانکن بررسی شدند و از نتایج آن مشخص شد که کود گاوی 99

میباشد (شکل .)9

تن در هکتار و کمپوست  32تن در هکتار بیشترین تأثیر را بر
افزایش قطر بالل دارند .کمترین مقدار در صفت قطر بالل مربوط به
تیمار کودی اوره  905کیلوگرم در هکتار و  220کیلوگرم در
هکتار بود که در هر دو سطح تفاوتی مالحظه نشد و میتوان بیان
داشت در این صفت ،کود گاوی  99تن در هکتار و کمپوست 32
تن در هکتار بهتر از کمپوست  16و مرغی  14تن در هکتار عمل
کردند اما در قطر بالل تیمارهای کود مرغی  ،14گاوی  29و
کمپوست  16تن در هکتار عملکرد مشابهی را نشان دادند و در
گروه آماری در سطحی پس از کود گاوی  99تن در هکتار و
کمپوست  32تن در هکتار قرار گرفتند .در تمام تیمارها با افزایش
سطوح کودی ،عملکرد (قطر بالل) افزایش یافت .افزایش سطح

شکل  -9نتایج مقایسه میانگین اثرات رقم بر صفت قطر بالل

کودی در تمام کودها بهغیراز اوره در افزایش این صفات بسیار

Figure 7. Results of the mean comparison effects of the
cultivar on the ear diameter

مؤثر بوده است و تماماً نسبت به شاهد میتوانند در افزایش قطر بالل
کارایی داشته باشند و نتایج بهتری را نشان دهند (شکل .)6

طول بالل
مطالعه نتایج تجزیه واریانس بیانگر این موضوع است که اثرات
رقم ،کود و برهمکنش میان کود و رقم به ترتیب در سطوح احتمال
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 1 ،0و  0درصد معنیدار میباشد .نتایج مقایسه میانگین اثر

سینگلکراس  265بود (شکل  .)15این موضوع حاکی از تفاوت

برهمکنش کود و رقم بر صفت طول بالل (شکل  )9حاکی از آن

ژنتیکی میان دو رقم مورد استفاده در آزمایش میباشد.

بود که تیمار کمپوست  32تن در هکتار  +رقم سینگلکراس 959
بیشترین ( 22/90سانتیمتر) و تیمار عدم مصرف کود  +رقم
سینگلکراس  265کمترین ( 19/90سانتیمتر) طول بالل را داشتند.
بهعبارتدیگر بین کود کمپوست بهصورت کامل و رقم
سینگلکراس  959سینرژیسم (همافزایی) در افزایش طول بالل
مشاهده شد (شکل .)9

شکل  -4نتایج مقایسه میانگین اثرات کودهای آلی و شیمیایی بر طول برگ
Figure 9. Results of the mean comparison of the effects of
organic and chemical fertilizers on leaf length

شکل  -9نمودار برهمکنش رقم و کود بر صفت طول بالل
Figure 8. Interaction between cultivar and fertilizer on the
ear length

طول برگ
اثرات اصلی کود و رقم برای صفت مذکور در سطح آماری 1
درصد معنیدار شد .مقایسه آماری که بهمنظور یافتن بهترین سطح
کودهای مورد استفاده انجام شد ،تیمار کمپوست  32تن در هکتار و

شکل  -15نتایج مقایسه میانگین اثرات رقم بر صفت طول برگ

گاوی  99تن در هکتار را بهعنوان مناسبترین تیمارها در افزایش

Figure 10. Results of the mean comparison effects of the
cultivar on the leaf length

طول برگ معرفی نمود (شکل  .)4این افزایش را میتوان به دلیل
وجود بیشترین عناصر در این تیمارها در قیاس با سایر تیمارها

عرض برگ

دانست که مؤثر بر رشد و نمو برگ میباشد.

نتایج تجزیه واریانس این صفت مشابه صفت طول برگ است.

رقم سینگلکراس  959واکنش بهتری نسبت به این صفت از

بهعبارتدیگر اثرات اصلی کود و رقم ،صفت مذکور را متأثر

خود بروز داد و دارای بیشترین طول برگ در مقایسه با

ساخته و باعث ایجاد تفاوت معنیدار در سطح آماری  1درصد شد.
گسترش بیشتر و تداوم سطح برگ موجب ایجاد منبع فیزیولوژیکی
00
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کافی جهت استفاده هر چه بیشتر از نور دریافتی و تولید ماده خشک
میگردد .از نتایج مقایسه میانگین صفت عرض برگ مشاهده
میشود که تیمار کود کمپوست در سطح  32تن در هکتار باالترین
عرض برگ را داشته ( 15/56سانتیمتر) و نیز تیمار کود گاوی  99و
مرغی  14تن در هکتار به ترتیب با  4/42و  4/95سانتیمتر مشابه با
کود کمپوست در سطح  32تن در هکتار عمل کرده است .کمترین
تیمار کودی مربوط به شاهد میباشد .از نتایج استنباط میشود که
کود اوره در هر دو سطح عملکرد مشابهی داشته و بااینحال که از
شاهد عملکرد بهتری را نشان داده است ،در مقابل بقیه کودها

شکل  -12نتایج مقایسه میانگین اثرات رقم بر صفت عرض برگ

پایینترین مقدار را داشته است و همچنین برداشت میگردد که

Figure 12. Results of the mean comparison effects of the
cultivar on the leaf width

عرض برگ بسیار مؤثر است که این افزایش صفت در کود مرغی

تعداد روز از کاشت تا گردهافشانی (ظهور تاسل)

کود کمپوست با افزایش مقدار از  16به  32تن در باال بردن صفت
نیز صدق مینماید ،این نتایج با تجزیه کود کمپوست و مرغی مبنی

نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده اختالف آماری در سطح 1

بر دارا بودن میزان نیتروژن مطابقت دارد .سرانو و همکاران

درصد در بین ارقام هیبرید مورد مطالعه میباشد که هیبرید  959با

( )Serrano et al., 2000نیز به این مورد اشاره نمودند .میتوان

تعداد روز بیشتر (حدوداً  69روز) نسبت به رقم هیبرید  265با

اذعان داشت که تمام سطوح کودی نسبت به شاهد از عملکرد

تقریباً  03روز مؤید این نتیجه میباشد .میتوان صفت تعداد روز از

بهتری در صفت عرض برگ دارا بودهاند (شکل .)11

کاشت تا گردهافشانی (ظهور تاسل) را به دیررس بودن رقم 959
نسبت داد (شکل .)13

شکل  -11نتایج مقایسه میانگین اثرات کودهای آلی و شیمیایی بر عرض برگ
Figure 11. Results of the mean comparison of the effects
of organic and chemical fertilizers on leaf width

شکل  -13نتایج مقایسه میانگین اثرات رقم بر صفت تعداد روز از کاشت تا
گردهافشانی
Figure 13. Results of the mean comparison effects of the
cultivar on No. days from planting to pollination

در دو رقم  959و  265ازنظر این صفت اختالف معنیداری در
سطح  1درصد وجود داشت که با توجه به مقایسه میانگین به روش

بین تیمارهای کودی اعمالشده در صفت تعداد روز از کاشت

دانکن مشخص شد رقم  959عملکرد بهتری نسبت به رقم  265دارا

تا گردهافشانی (ظهور تاسل) تفاوف معنیداری وجود نداشت

میباشد (شکل .)12

(جدول  .)1اما میتوان اذعان داشت که این صفت با وجود معنیدار
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نشدن تحت تأثیر شرایط اعمال کودی کمپوست  32تن در هکتار

تیمارهای کودهای آلی با قابلیتی که در فراهم نمودن عناصر

قرارگرفته است ،که به علت فراوانی عنصر روی در این تیمار کودی

غذایی بهخصوص نیتروژن داشته ،باعث افزایش رشد رویشی گیاه

برشمرد و با نتایج ایسارنکورا ( )Isarangkura, 1976مطابقت

گردید که در نتیجه با افزایش تعداد برگهای گیاه همراه بود.

دارد .ایسارنکورا ( )Isarangkura, 1976اعالم نمود که کمبود

اینگونه به نظر میرسد که تعداد برگ در گیاه یک صفت ژنتیکی

روی مرحلۀ گردهافشانی را در ذرت بیش از  10روز به تأخیر

بوده و چندان تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نگرفته است .در همین

میاندازد.

رابطه آلن و همکاران ( )Allen et al., 1973تعداد برگ را

فاصله زمانی بین ظهور دانه گرده و رشتههای

شاخصی از نوع رسیدگی (زودرس یا دیررس) ذرت دانسته و عنوان
نمودند که تعداد برگ رابطه نزدیکی با ارتفاع گیاه ،زمان خروج

ابریشمی()ASI

تاج گلها و تشعشع موجود خواهد داشت.

نتایج تجزیه واریانس مؤید اختالف ،میان ارقام هیبرید در سطح

رقم هیبرید  959با تعداد برگ  13 /53عملکرد باالتری نسبت

احتمال  0درصد بود .این نتایج نشاندهنده بیشتر بودن این فاصله

به رقم  )12/99( 265نشان داد (شکل .)10

زمانی در رقم هیبرید  959نسبت به رقم  265بوده است (شکل .)19

طبق تحقیقات آلن و همکاران ( )Allen et al., 1973تعداد

نتایج گویای آن است که بین تیمارهای کودی تفاوت آماری وجود

برگ ذرت شاخص خوبی جهت تعیین رسیدگی گروههای مختلف

ندارد و اثر متقابل نیز معنیدار نشده است.
کلیکوت و همکاران ( )Cliquet et al., 1990گزارش دادند

هیبریدهای ذرت بوده ،بهطوریکه که تعداد برگهای هیبرید

که در دوران بعد از گردهافشانی مواد حاصلشده از فتوسنتز

زودرس کمتر از هیبریدهای دیررس میباشد .نتایج مقایسه میانگین

جوابگوی نیاز دانه در گیاه نمیباشد و نیاز به کربوهیدراتهای

در دو رقم سینگل کراس  959و  265مؤید این نظریه بود (شکل

بیشتری جهت پر شدن دانه میباشد که ممکن است از دیگر

.)10

قسمتهای گیاه تأمین شود.

شکل  -10نتایج مقایسه میانگین اثرات رقم بر فاصله زمانی ظهور دانه گرده و

شکل  -19نتایج مقایسه میانگین اثرات رقم بر صفت فاصله زمانی بین ظهور دانه

رشتههای ابریشمی

گرده و رشتههای ابریشمی

Figure 15. Results of the mean comparison effects of the
cultivar on Total no. plant leaves

Figure 14. Results of the mean comparison effects of the
cultivar anthesis to silking Interval

بیوماس تر و خشک

تعداد کل برگ در بوته

نتایج حاکی از اختالف معنیدار صفات مذکور در سطح
احتمال  1درصد برای اثرات اصلی و  0درصد برای اثر برهمکنش
09

مجله علمی -پژوهشی زراعت و اصالح نباتات جلد  ،31شماره  ،4زمستان 3131
کود و رقم بود .مقایسه میانگین اثر برهمکنش برای دو صفت
بیوماس تر و بیوماس خشک تیمار کمپوست  32تن در هکتار+
سینگلکراس  959را بهعنوان مناسبترین تیمار نسبت به سایر
تیمارها جهت داشتن حداکثر عملکرد معرفی نمود .در مقابل برای
صفت بیوماس تر تیمار شاهد  +سینگلکراس  265و برای بیوماس
خشک عالوه بر شاهد  +سینگلکراس  ،265تیمارهای کود اوره در
هر دو سطح به ترتیب با میانگین  92/99و  92/29تن در هکتار
کمترین مقدار را نشان دادند (شکل  16و  .)19کودهای آلی با
تأمین عناصر پرمصرف و کممصرف مورد نیاز گیاه ،میتواند در
جهت بهبود ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاك
تأثیرگذار بوده و نیز در افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاك،
گسترش مناسب سیستم ریشهای گیاه ،بهبود ساختار خاك و افزایش
شکل  -71نمودار برهمکنش رقم و کود بر صفت بیوماس تر

خلل و فرج خاك ،تولید هورمونهای گیاهی بهوسیله باکتریها،

Figure 17. Interaction effects of cultivar and fertilizer on
wet biomass

افزایش جذب و انتقال مواد معدنی به رشد و نمو گیاه کمک شایانی
نماید (.)Fatma et al., 2008; Khalid et al., 2006

رضایینژاد و افیونی ()Rezaeinezhad and Afyouni, 2000
اظهار داشتند که کودهای آلی باعث افزایش معنیدار مواد آلی
خاك شدند و قابلیت جذب روی ،آهن ،فسفر ،پتاسیم و نیتروژن
خاك را افزایش دادند در این رابطه کودهای آلی دارای بیشترین
تأثیر بر عملکرد ذرت بود.
میانگین تعداد بالل در بوته
تجزیه واریانس در سطح  1درصد وجود اختالف آماری
معنیداری را در بین تیمارهای کودی تأیید کرده و گویای آن
است تمام تیمارهای کودی با اطمینان  %44با یکدیگر ازلحاظ
عملکردی تفاوت داشتهاند .بین ارقام مورد مطالعه سینگلکراس
 959و  265در صفت میانگین تعداد بالل در بوته تفاوت آماری
وجود نداشت.
نتایج گروهبندی دانکن نشان میدهد ،تیمار کود گاوی  99تن

ش

در هکتار با میانگین تعداد  1/19و بعدازآن تیمار کود کمپوست 32

شکل  -16نمودار برهمکنش رقم و کود بر وزن خشک بیوماس

تن در هکتار ( )1/51بیشترین تعداد بالل در بوته و کمترین میزان

Figure 16. Interaction curve of cultivar and fertilizer on
dry biomass

صفت ( )5/99مربوط به تیمار کود اوره  220کیلوگرم است (شکل
 .)19هر چه تعداد مخازن در گیاه کمتر باشند سهم هر مخزن از
مواد پرورده موجود ،افزایشیافته و در نتیجه دانهها درشتتر
09

مطالعه کارایی مصرف نیتروژن آلی و شیمیایی بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و ...
میشوند و وزن هزار دانه و نیز عملکرد افزایش مییابد ( Ghadiri

 265در کلیه صفات عملکرد بهتری را به دلیل داشتن دوره رشد

.)and Majidian, 2003

طوالنی نشان داد .میانگین عملکرد در هنگام استفاده از کودهای
شیمیایی نسبت به سایر کودهای آلی پایین بود و این دلیل برتری
کودهای آلی نسبت به کودهای شیمیایی را نشان میدهد.

شکل  -19نتایج مقایسه میانگین اثرات کودهای آلی و شیمیایی در صفت میانگین
تعداد بالل در بوته
Figure 18. Results of the mean comparison of the effects
of organic and chemical fertilizers on ear number per
plant

نتیجهگیری کلی
نتایج این پژوهش بر اساس ارزیابی و بررسی  6تیمار کود آلی،
دو تیمار کود شیمیایی و تیمار شاهد اعمالشده در طرح بر
هیبریدهای ذرت بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک ،فنولوژیک،
عملکرد و اجزای عملکرد میباشد .در نهایت نتایج نشان داد ،هیبرید
سینگل کراس  959به دلیل داشتن بیشترین عملکرد علوفه (بیوماس
تر) تحت تیمار کود کمپوست  32تن در هکتار با متوسط عملکرد
 95/91تن در هکتار و اجزای عملکرد مطلوب از جمله ارتفاع گیاه
با  ، 264/02عرض برگ با  ،15/56طول برگ با  ،90/39طول بالل
با  ،21/35ارتفاع بالل با  136/0سانتیمتر ،بیوماس خشک با 02/99
تن در هکتار و همچنین تیمار کود گاوی  99تن در هکتار نیز دارای
اجزای عملکرد مطلوب ازجمله قطر ساقه  ،29/39قطر بالل 93/90
میلیمتر و میانگین تعداد بالل در بوته میباشد .کمترین عملکرد نیز
از تیمار شاهد بهدست آمد .هیبرید سینگل کراس  959نسبت به رقم
04
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 اجزاء عملکرد و صفات زراعی در ارقام ذرت تحت تأثیر کودهای آلی و شیمیایی، نتایج تجزیه واریانس عملکرد-1 جدول
Table 1. Analysis of variance for yield, yield components and agronomic traits in corn varieties affected by organic and chemical fertilizers
میانگین مربعات

بلوك
Block
کود

Fertilizer
خطا
Error
رقم
Cultivar
کود× رقم

Fertilizer×Cultivar
خطا
Error
)ضریب تغییرات (درصد
CV (%)

Dry biomass

بیومس خشک

Average no. ear per plant

میانگین تعداد بالل در بوته

Wet biomass

بیومس تر

Total no. plant leaves

تعداد کل برگ بوته

Anthesis to Silking Interval

فاصله زمانی میان ظهور دانه گرده و رشتههای ابریشمی

No. days from planting to pollination

تعداد روز از کاشت تا گردهافشانی

Leaf width

عرض برگ

Leaf length

طول برگ

Ear length

طول بالل

Ear diameter

قطر بالل

Stem diameter

قطر ساقه

Ear height

ارتفاع بالل

Tassel length

طول تاسل

S. O.V

Plant height

منابع تغییر

ارتفاع گیاه

Mean Squares

61.87 ns

113.27 ns

427.46 ns

0.14 ns

2.74 ns

1.71 ns

66.88 ns

0.31 ns

150.72 ns

0.51 ns

1.00 ns

75.24 ns

0.01 ns

51.04 ns

2974.97**

119.27*

513.73*

13.23**

39.95*

15.20*

518.62**

5.44**

8.20 ns

0.56 ns

0.58 ns

264.34**

0.10**

116.94**

339.06

35.24

188.27

1.66

11.44

4.62

37.13

0.45

4.87

0.60

0.32

13.48

0.02

8.98

483.90**

1001.24**

70.04ns

35.67**

29.98**

59.55**

519.37**

1.40**

2604.16**

2.66*

4.74**

961.52**

0.01 ns

475.87**

28.28**

10.42 ns

77.86 ns

0.95*

0.40 ns

0.24*

3.60 ns

0.04 ns

9.21 ns

0.20 ns

0.30 ns

0.03*

0.01 ns

8.58*

18.57

18.98

59.84

0.37

0.45

0.09

0.69

0.04

7.70

0.48

0.24

0.02

0.02

2.47

7.54

10.84

6.34

2.74

8.33

11.48

9.51

7.60

4.64

21.87

3.85

6.01

7.49

6.63

. درصد و غیر معنیدار1  و0  معنیدار در سطح احتمال:ns  ** و،*
ns, *, **: Non-significant and Significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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Abstract
To evaluate the efficiency of organic fertilizers on the agronomic characteristics, yield and yield
components of maize cultivars SC (704) and (260 ) a experiment was carried out. Agricultural
Research Center of Khorasan through the research field station in 2012. The effects of 9 fertilizer
treatments included three types of organic fertilizers (16 and 32 tons per hectare), cows (24 and 48 tons
per hectare), poultry (9.5 and 19 tons per hectare), fertilizers of 225 and 450 kg of urea Hectar and no
fertilizer use (control) as main plots and two varieties of corn (Formerly Single Crossfader and Late
704) in sub plots were split plot based on randomized complete block design with three replications
were studied. The results of analysis of variance of the test data showed a significant difference
between the treatments in ear diameter, ear length, ear height and length of Tassel at 5% level, and for
the time interval between the emergence of pollen and silk fibers (ASI), (days from planting to
pollination) (Tassal emergence) and total leaf area at 1% level. The results of mean comparison with
Duncan's multiple range showed that the maximum forage yield (biomass and dry biomass) belonging
to the compost treatment was 32 tons per hectare with average yield of 70.41 and 52.84 tons per hectare
and the lowest forage yield (biomass and Dry biomass) belonged to control treatments 49.16 and 39.15
tons per hectare, respectively. The Compost 32 tons per acre in all traits except length Tassel treatment
Poultry at 19 tons per hectare yield, stem diameter, ear diameter and average number of ears per plant
and the treated manure at 48 tons per hectare were maximum and minimum 225 kg of urea per hectare.
The results of the group comparison (orthogonal) showed that the use of organic fertilizers significantly
better than chemical fertilizers because most traits except yield (ASI), the number of days from
planting (of peak), the number of days from planting to anthesis (rise Tassel) and the total number of
leaves per plant showed significant differences. The results can be concluded that the use of organic
fertilizers has been increasing morphological characteristics and performance of variety of 704 and 260
SC significantly in compared to urea improve. In addition, higher levels of treatments used in this study
provide a better answer. Organic fertilizers can be due to greater sustainability and appropriateness of
conventional fertilizers recommended for environmental sustainability.
Keywords: Urea, Biomass, Compost, Morphology
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