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 زمستانه بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت در منطقه شهرريبررسي اثر نيتروژن و گياهان پوششي 

  8، عليرضاپازکي6اردکاني ، محمدرضا6، علي کاشاني*6پاک نژاد ، فرزاد6رضا منعم

 

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج، گروه زراعت، كرج، ايران -1 

 تهران، ايرانو اصالح نباتات،  گروه زراعت، امام خميني )ره( شهرری يادگار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد  -2
 

 21/1/93تاريخ پذيرش :         22/9/92تاريخ دريافت :   

 چكيده

به من ور بررسي اثر کود شیمیایي نیتروژن و گیاهان پوششي کود سبز زمستانه بر عملکرد و اجزاي عملکرد ترت 

آزمایشي به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک هاي کامل تصاادفي باا چهاار تکارار در      ،در منطقه شهرري

عباارت بودناد از    يتیمارهاي آزمایشا  )ره( شهرري اجرا شد.خمیني  امام یادگار مزرعه دانشگاه آزاد اسالمي واحد

که در کارت هااي    (اه شاهدجو، یوالف، چاودار، تربچه روغني و پرکو به همر)پنج گیاه پوششي کود سبز زمستانه 

% میازان توصایه   455میزان توصیه شده،  9/4اصلي قرار گرفتند و مقادیر مختلف کاربرد کود شیمیایي نیتروژن ) 

نتایج آزمایش نشان داد که گیاهاان   گرفتند.بیشتر از میزان توصیه شده( که در کرت هاي فرعي قرار  9/4شده و 

کرد زیست توده، وزن هزارداناه، عملکارد داناه و شااخص برداشات ترت      پوششي کود سبز اثر معني داري بر عمل

کیلوگرم در هکتاار باه ترتیاب مرباوط باه       44888و  49118داشت. به طوري که بیشترین عملکرد دانه ترت با 

پیش کاشت پرکو و تربچه روغني بود. کاربرد کود نیتروژنه نیز اثر معني داري بر عملکرد زیست توده، تعداد داناه  

ر بالل، تعداد دانه در ردیف، وزن هزاردانه و عملکرد دانه ترت داشت. به طوري که با افزایش مقدار کااربرد کاود   د

% بیشاتر از میازان توصایه شاده     15نیتروژن، صفات مورد ن ر نیز افزایش پیدا کرد ولي بین میزان توصیه شده و

کیلاوگرم در هکتاار باا    5/5128و  1/44521با  تفاوت معني داري وجود نداشت. بیشترین و کمترین عملکرد دانه

% کمتر از میزان توصیه شده کود نیتروژن به دست آمد. بارهمکنش  15% بیشتر از میزان توصیه شده و 15کاربرد 

 کود نیتروژن با گیاهان پوششي بین زراعي، اثر معني داري بر صفات مورد بررسي نداشت. 

 

 ، نیتروژنعملکردترت، گیاهان پوششي،  واژه هاي کليدي:

 

                                           
 (farzad_paknejad@kiau.ac.ir) نگارنده مسئول *

 

 هاي به زراعیمجله پژوهش

  2931زمستان ، ۴، شماره 5جلد 

 

 هب زراعی   ژپوهش اهیمجله              
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 مقدمه

کاربرد کودهاي آلي و زیستي، تناوب زراعي، کشت 

هاي مخلوط، استفاده از خاک پوش ها، کودهاي سبز 

و گیاهان پوششي از جمله ارکان کشاورزي پایدار به 

حساب آمده که در آنها بر کمینه کاربرد نهاده هاي 

میایي تکیه شده است اي و شی برون مزرعه

(. از جمله اجزاي کیفي و بسیار 4285)کوچکي،

ثیر زیادي بر ساختار فیزیکي أواکنش پذیر خاک که ت

و به دنبال آن حاصل خیزي خاک دارد، ماده آلي 

خاک بوده که تابعي از عملیات کشاورزي و مقدار و 

ماهیت بقایاي گیاهي برگردانده شده به خاک است 

(Ding et al, 2006.)  اما آنچه مسلم است قرار دادن

گیاهان پوششي کود سبز در تناوب با سایر گیاهان 

زراعي سبب افزایش معني داري در مقدار ماده آلي 

گیاهان  (.Wander & Traina, 1996)خاک مي شود 

پوششي کود سبز به گیاهاني گفته مي شود که به 

من ور تولید زیست توده گیاهي با ایجاد پوشش 

عي و زنده بر روي خاک کشت شده و ضمن طبی

حفظ خاک از انواع فرسایش ها، قبل از ورود به 

مرحله زایشي به زیر خاک برگردانده مي شوند 

(Sainju et al, 2007.)  گیاهان پوششي کود سبز از

مین کننده مواد آلي خاک أمهم ترین منابع ت

 محسوب شده و از جمله شاخص هاي مهم براي

زراعي مي باشند که مي توانند به بوم ن ام هاي 

کاهش فرسایش خاک زراعي، کاهش روان آب و 

افزایش نفوت پذیري خاک، بهبود تهویه پذیري خاک، 

تعدیل دماي خاک و تشدید فعالیت میکروارگانیزم ها 

 ,Steenwerth & Belinaکمک شایان توجهي نماید )

(. از طرف دیگر نمي توان نقش کود شیمیایي 2008

ن را در رشد رویشي و عملکرد دانه ترت نیتروژ

به  (.Kogbe & Adediran, 2003) نادیده گرفت

طوري که نتایج آزمایش محققان نشان داده است که 

کیلوگرم در هکتار در  455کاربرد کود نیتروژن تا 

سامانه هاي مختلف خاکورزي، باعث افزایش عملکرد 

با دانه، زیست توده و جذب نیتروژن در ترت شده و 

افزایش سطوح کاربرد نیتروژن عملکرد اقتصادي 

مقدار (. Torbert et al., 2001)مي یابد  افزایش

 نیتروژن تجمع یافته در گیاهان پوششي کود سبز و 

 قابلیت دسترسي به آن توسط گیاه بعدي در

تناوب و عملکرد اقتصادي، بستگي به ویژگي هاي 

 محیطي مانند بارندگي، درجه حرارت، طول

 دوره رشد، حاصل خیزي خاک، مدیریت زراعي

 و زمان برگشت این گیاهان به خاک  

(. اما محدودیت Kramberger et al., 2009دارد )

 هایي در کاربرد گیاهان پوششي کود سبز به ویژه

در گیاهان خانواده غیر لگوم از ن ر نسبت  
 

 
وجود  

به طوري که در نسبت هاي باالي  ،دارد
 

 
اثرات  

ثیر بر رشد و عملکرد محصول أمفید جزیي و یا عدم ت

(. Kuo & Jellum, 2002) بعدي گزارش شده است

برخي محققان اعالم کرده اند که کاربرد گیاهان 

پوششي کود سبز باعث اثرات منفي بر روي عملکرد 

محصول بعد از خود در تناوب زراعي شده اند که 

عالوه بر نسبت باالي 
 

 
گر دالیل احتمالي آن از دی  

مي توان به کاهش رطوبت خاک توسط گیاهان 

پوششي در بهار، عدم وجود زمان کافي جهت تجزیه 

بقایاي گیاهي و آزاد شدن نیتروژن و هم چنین 

اثرات دگرآسیبي گیاهان پوششي کود سبز اشاره 

 (.Kramberger et al., 2009) کرد

 

 ها مواد و روش

هاي خرد شده در قالب این آزمایش به صورت کرت 

بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار طي سال 

در مزرعه آموزشي و پژوهشي دانشگاه  24-29زراعي 

)ره( شهرري خمیني  امام یادگار آزاد اسالمي واحد

 1تعداد  :اجرا شد. تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از

گیاه پوششي کود سبز شامل جو، چاودار، یوالف، 

و پرکو به همراه شاهد )بدون کاشت  تربچه روغني

گیاه پوششي کود سبز( که در کرت هاي اصلي قرار 
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گرفتند. عامل دوم شامل مقادیر مختلف کاربرد کود 

نیتروژن در زراعت ترت بود که بر اساس آزمایش 

 9/4و نتایج محققان قبلي به میزان ( 4)جدول خاک 

 بیشتر 9/4میزان توصیه شده، میزان توصیه شده و 

از میزان توصیه شده به کار برده شد. عملیات کاشت 

انجام شده و  24گیاهان پوششي کود سبز در مهرماه 

( بوسیله 29در پایان فروردین ماه سال بعد )سال

روتیواتور و دیسک با خاک مخلوط شدند. عملیات 

کاشت ترت دانه اي یک ماه پس از زیر خاک بردن 

دیفي با تراکم گیاهان پوششي کود سبز و به صورت ر

هزار بوته در هکتار انجام شد. کود نیتروژن به  85

شکل اوره و در سه نوبت مطابق با اصول علمي و 

روال معمول منطقه انجام شد. صفات مورد ارزیابي 

عبارت بودند از تعیین مقدار زیست توده گیاهان 

پوششي کود سبز، عملکرد دانه، زیست توده و 

کربن آلي خاک که در  شاخص برداشت ترت و میزان

. جهت اندازه (9)جدول  پایان دوره آزمایش انجام شد

گیري صفات مربوط به ترت نیز از یک متر مربع 

برداشت و صفات مربوطه تعیین شدند. در پایان داده 

مورد تجزیه  SASهاي آزمایش به وسیله نرم افزار 

واریانس قرار گرفته و به وسیله آزمون چند دامنه 

 .انگین صفات مورد ارزیابي قرار گرفتنددانکن می

 

 نتيجه آزمايش خاک قبل از اجراي طرح -6جدول 

 pH EC N% P عمق نمونه برداری

(ppm) 

K 

(ppm) 

OC% 

32-2 1/7 ۴4/3 1/2 1۴ 1/۴۴7 29/1 

 نتیجه آزمایش خاک بعد از زیرخاک کردن گیاهان پوششي -9جدول 

 عمق نمونه برداري

25-5 

pH EC N% P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

OC% وزن مخصوص 

 حقیقي

وزن مخصوص 

 ظاهري

 9/4 545/9 28/4 554 12 4/5 11/2 21/8 یوالف

 41/4 545/9 21/4 125 22 42/5 55/9 25/8 چاودار

 45/4 545/9 92/4 1/155 21 49/5 59/4 54/5 تربچه روغني

 1/4 541/9 15/4 5/545 25 41/5 15/4 22/8 پرکو

 91/4 545/9 21/4 1/125 22 42/5 25/4 51/5 جو
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 نتايج و بحث

اثر گياهان پوششي کود سبز بر عملكرد زيست 

 توده ذرت

داد که گیاهان پوششي نتایج به دست آمده نشان 

کود سبز اثر معني داري بر زیست توده ترت داشتند 

(. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که 2)جدول

اختالف معني داري بین پیش کاشت جو با سایر 

پیش کاشت ها به غیر از پرکو وجود داشت 

 به طوري که بیشترین عملکرد زیست  ،(1)جدول

گرم در هکتار مربوط به کیلو 95581توده ترت با 

پیش کاشت تربچه روغني و کمترین زیست توده با 

کیلوگرم در هکتار مربوط به پیش کاشت  91912

اعالم کردند که  Adesoji et al  (2013)جو بود. 

 در سال اول اجراي  گیاهان پوششي کود سبز

داري نسبت به شاهد )بدون پیش  آزمایش اثر معني

 بز( بر بیوماس ترت کشت گیاهان پوششي کود س

داري  هاي دوم و سوم اثر معنينداشته ولي در سال

 Tollenaar et al (1993) در همین ارتباط  دارند.

نیز در آزمایشي به این نتیجه رسیدند که بیوماس 

ترت بعد از گیاه پوششي جو کمتر از گیاهان 

باشد. آنها پوششي دیگري مانند ماشک و شبدر مي

احتماال اثرات دگرآسیبي جو باعث اعالم کردند که 

 گردد. کاهش رشد رویشي ترت در تناوب با جو مي

 

 اثر نيتروژن بر عملكرد زيست توده ذرت

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد کود 

نیتروژن اثر بسیار معني داري بر زیست توده تولید 

(. مقایسه 2شده توسط ترت داشته است )جدول

ات نیز نشان داد که بین میزان توصیه میانگین صف

بیشتر از میزان توصیه شده تفاوت معني  9/4شده و 

(. بیشترین مقدار زیست 2داري وجود ندارد )جدول

کیلوگرم در هکتار مربوط به کاربرد  92289 توده با

بیشتر از میزان توصیه شده کود نیتروژن و  9/4

 9/4 کیلوگرم در هکتار مربوط به 92918کمترین با 

 .(1)جدول  کمتر از میزان توصیه شده بود

Adesoji et al  (2013)  گزارش کردند که نیتروژن

 داري بر کل ماده خشک تولیدي توسط  اثر معني

ترت دارد. با افزایش مقدار کاربرد کود نیتروژن 

 یابد.  عملکرد کل ماده خشک ترت افزایش مي

 بیشترین ماده خشک با کاربردهمچنین 

. حاصل مي گرددوگرم در هکتار نیتروژن کیل 495

 نیتروژن با افزایش رشد رویشي، ارتفاع گیاه، 

ها و شاخص سطح برگ، کل ماده خشک  تعداد برگ

نتایج آزمایش  دهد. گیاه را افزایش مي
Hokmalipour & Hamele Darbandi (2011) 
 ،مشخص کرد که افزایش مقدار کاربرد کود نیتروژن

گردد.  باعث افزایش بیوماس تولیدي در ترت مي

  طوري که بیشترین میزان بیوماس تولیدي به

گرم در مترمربع( نسبت به شاهد با کاربرد  9215)

 Iqbal کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. 455

et al (2013)     گزارش کردند که افزایش کاربرد

 ترت دارد.کود نیتروژن اثر معني داري بر بیوماس 

 

اثر گياهان پوششي کود سبز بر وزن هزار دانه 

 ذرت

نتااایج جاادول تجزیااه واریااانس نشااان داد کاااه      

گیاهان پوششاي کاود سابز اثار بسایار معناي داري       

(. 2باااار وزن هزاردانااااه ترت داشااااتند )جاااادول 

مقایسه میانگین هاا نیاز مشاخص کارد کاه تفااوت       

بااه  ،معنااي داري بااین میااانگین صاافات وجااود دارد

طااوري کااه بیشااترین و کمتاارین وزن هاازار دانااه   

گااارم  91/915و  55/285ترت باااه ترتیاااب باااا   

مربااوط بااه اثاار پاایش کاشاات هاااي پرکااو و یااوالف 

نشااان داد  Dorota (2011)نتااایج آزمااایش   بااود.

که وزن هازار داناه جاو بهااره بعاد از یاک آزماایش        

ساااله در تناااوب بااا گیاهااان پوششااي کااود ساابز   2

ر ایاان آزمااایش مشااخص شااد کااه افاازایش یافاات. د

 گیاهااان پوششااي کااود ساابز در سااال اول اثاار      
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داري باار وزن هاازار دانااه نداشااتند. نتااایج    معنااي

 آزماااایش ساااایر محققاااان نیاااز نشاااان داد کاااه   

هاااي زراعااي رایااج  وزن هاازار دانااه سااویا در سااامانه

 بعااد از گیاهااان پوششااي کااود ساابز بااه نحااو      

کنااد. بااه طااوري کااه  گیااري بهبااود پیاادا ماايچشام 

 کمتااارین میاااانگین وزن هااازار داناااه ساااویا در   

ورزي )رایاج، باادون شاخم و شااخم    ساه روش خاااک 

 کااااهش یافتاااه( بعاااد از ساااورگوم باااه دسااات   

 آمااااده و باااااالترین وزن هاااازار دانااااه بعااااد از 

 گیاااااه پوششااااي یااااوالف مشاااااهده شااااد      

(Lança Rodrígues et al., 2009.) 

 

 اثر نيتروژن بر وزن هزار دانه ذرت

( نشااان 2تجزیااه واریااانس )جاادول نتااایج جاادول 

داد کااه کاااربرد کااود نیتااروژن اثاار بساایار معنااي    

داري باااار وزن هاااازار دانااااه ترت دارد. جاااادول 

( نشااان داد کااه  2مقایسااه میااانگین هااا )جاادول  

باعااث   ،افاازایش مقااادیر کاااربرد کااود نیتااروژن    

افاازایش وزن هاازار دانااه ترت مااي شااود. بیشااترین  

 9/4ربرد گاارم بااا کااا  21/228وزن هاازار دانااه بااا  

 بیشااتر از میاازان توصاایه شااده بااه دساات آمااد.    

همچنااین تفاااوت معنااي داري بااین کاااربرد مقاادار  

کمتاار از میاازان توصاایه شااده  9/4توصاایه شااده بااا 

 وجود نداشت.

 وزن هزار داناه یکاي از مهام تارین اجازاي عملکارد       

 میازان  کااربرد  ترت باوده باه طاوري کاه افازایش     

 عملکارد داناه   دار معناي  افازایش  باعاث  نیتاروژن  

 در داناه  تعاداد  بادلیل  افازایش  ایان  کاه  شاود  ماي 

 اساات دانااه وزن هاازار همچنااین و بااالل 

(Girardin et al., 1987.) پژوهشااگران برخااي 

 درافازایش  ننیتاروژ  اصالي  اثار  کاه  کردناد  گزارش 

 اساات، دانااه تعااداد طریااق از دانااه عملکاارد 

 تاأثیر  تحات  داناه  وزن برخاي ماوارد،   در همچناین  

 اسات  داده نشاان  افازایش  و گرفتاه  قارار  نیتاروژن  

(Uhart & Andrade, 1995.)  ایااان موضاااوع 

  دسترساي  افازایش  باا  کاه  اسات  آن از حااکي  

 مصارف  بااالتر  ساطوح  در نیتاروژن،  هاا باه   بوتاه 

هاا   پارورده باه داناه    ماواد  از بیشاتري  نیتروژن سهم

یاباد   اختصاص یافتاه و وزن هازار داناه افازایش ماي     

(Bruns et al., 2005.) 

 

اثر گياهان پوششي کود سبز بر عملكرد دانه 

 ذرت

( نشان داد که 2نتایج جدول تجزیه واریانس ) جدول

گیاهان پوششي پیش کاشت اثر بسیار معني داري بر 

عملکرد دانه ترت داشتند. نتایج جدول مقایسه 

 ( نیز نشان داد که اختالف1 میانگین )جدول

معني داري بین میانگین صفات وجود دارد. بیشترین 

 کیلوگرم در هکتار  49118عملکرد دانه ترت با 

 5422مربوط به پیش کاشت پرکو و کمترین با 

 کیلوگرم مربوط به پیش کاشت یوالف بود.

Bahrani et al (2007) بیشترین  ،گزارش کردند 

 15تا  91عملکرد دانه ترت در شرایط مخلوط کردن 

 درصد پسمان گندم با خاک و به دنبال آن 

 خاک ورزي با گاوآهن قلمي به دست مي آید.

Salahin et al (2013) اي اعالم در آزمایش دو ساله

کردند که کاربرد کودهاي سبز در تناوب با ترت 

بیشترین  شود.عملکرد در سال دوم ميباعث افزایش 

تن  25/2تن در هکتار در سال اول و  42/2عملکرد 

  S. aculeataدر هکتار در سال دوم بعد از کود سبز 

زیاد  تبخیر و هوا با توجه به گرمي به دست آمد.

رشد ترت،  فصل طول در خاک سطح از رطوبت

 تیمارهاي تربچه  در ترت دانة عملکرد جزئي برتري

 مثبت نقش به توان احتماالمي را روغني و پرکو

 تخیره بیوماس تولیدي این گیاهان درافزایش 

 و خاک سطح از تلفات تبخیر کاهش خاک، رطوبتي 

 مرتبط تر طوالني مدت خاک براي رطوبت حفظ 

زیادي محققین دانست. در همین ارتباط نیز
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بقایاي  که شرایطي در را ترت دانه افزایش عملکرد

 و اند نموده اند راگزارش شده حفظ خاک در  گیاهي

 از ناشي عمدتاا را عملکرد این افزایش آنها اکثر

محتوي و خاک حرارت درجة بقایا روي تأثیر

 Limon-Ortege et)اند  نموده بیان خاک رطوبتي

al., 2010 ;Sayer et al., 2001.) 

کاربرد مواد آلي باعث تحرک بیشتر فسفر در خاک 

شده و افزایش فسفر قابل دسترس گیاه باعث افزایش 

تعداد دانه شده است. در همین ارتباط نتایج 

نشان داد  Laboski & Lamb (2003)تحقیقات 

که میزان فسفر قابل دسترس در خاک مخلوط شده 

ثیر أبیشتر از خاکي است که فقط تحت ت ،با موادآلي

  کودهاي شیمیایي بوده است.

 

 اثر نيتروژن بر عملكرد دانه ذرت

 بررسي ها نشان داد که کود نیتروژن اثر بسیار معني 

( و با 2داري بر عملکرد دانه ترت دارد )جدول

عملکرد دانه ترت  ،افزایش مقدار کاربرد کود نیتروژن

(. مقایسه میانگین ها نشان 1افزایش مي یابد )جدول

تفاوت معني داري بین مقدار توصیه شده با داد که 

 بیشتر از میزان توصیه شده کود نیتروژن وجود  9/4

 44521اما بیشترین مقدار عملکرد دانه با  ،ندارد

بیشتر از  9/4کیلوگرم در هکتار مربوط به کاربرد 

 میزان توصیه شده بود.

هاي  در خصوص اثر نیتروژن بر عملکرد دانه گزارش

متعددي مبني بر اثر مثبت کاربرد کود نیتروژن بر 

 Iqbal et al., 2010))عملکرد دانه ترت وجود دارد 

;Khan et al., 2011هاي  . نتایج بررسي 

Hokmalipour & Hamele Darbandi  (2011)  نیز

لکرد و نشان داد که کود نیتروژن اثر مثبتي بر عم

هاي فیزیولوژیکي ارقام مختلف ترت دارد. آنها  ویژگي

اعالم نمودند که بیشترین عملکرد ترت و رشد 

فیزیولوژیکي ترت در سطوح باالي نیتروژن اتفاق 

افتد. نتایج سایر آزمایشات نیز نشان داد که  مي

کاربرد کود نیتروژن عملکرد رویشي و زایشي ترت را 

دهد  کود افزایش مينسبت به تیمار عدم مصرف 

((Vetsch & Randall, 2004 . کود نیتروژن براي

شروع رشد سریع رویشي ترت و استفاده از حداکثر 

منابع محیطي و جذب بیشتر آب و مواد غذایي 

شود  ضروري بوده و باعث افزایش عملکرد دانه مي

(Niehues et al., 2004.)  افزایش عملکرد دانه ترت

به واسطه افزایش مقدار کاربرد کود نیتروژنه را این 

توان توجیه کرد که با افزایش نیتروژن  گونه مي

خاک، سطح برگ افزایش یافته و نفوت نور به درون 

گردد، لذا  سایه انداز و کارآیي مصرف نور افزوده مي

سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ زیاد و 

 ,Kogbe & Adediran)یابد  فزایش ميعملکرد ا

2003 .) 

 

اثر گياهان پوششي کود سبز بر شاخص 

 برداشت ذرت

( نشان داد که 4نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول

گیاهان پوششي کود سبز اثر معني داري بر شاخص 

برداشت داشت. مقایسه میانگین صفات نیز مشخص 

جود کرد که تفاوت معني داري بین پیش کاشت ها و

دارد به طوري که بیشترین شاخص برداشت با 

درصد مربوط به پیش کاشت پرکو بود  54/19

 (. 9)جدول

مشخص شد که  Bahrani et al (2007)در مطالعه 

خاک ورزي حفاظتي تاثیر معني داري برعملکرد دانه 

و علوفه و شاخص برداشت ترت داشت و زماني 

د، درصد بقایا در سطح خاک حفظ ش 15تا  91که

بیشترین عملکرد دانه به دست آمد. آنها توصیه 

نمودند که از سوزانیدن و حذف کامل بقایاي غالت 

 خودداري شود.
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 اثر نيتروژن بر شاخص برداشت ذرت

نتایج نشان داد که کود نیتروژن اثر معني داري بر 

شاخص برداشت ترت نداشته و کلیه میانگین صفات 

اما اختالف جزیي بین  ،در یک گروه آماري قرار دارند

تحت اثر کاربرد مقادیر مختلف  ،شاخص برداشت

 (.2نیتروژن وجود داشت )جدول

 Ali et al (2002)  اعالم کردند که افزایش کاربرد

 داري بر شاخص برداشت ترت  کود نیتروژن اثر معني

 Muhammad et al (2002) در حالي که  نداشت

 اعثبیان کردند که افزایش کود نیتروژن ب

 .گردد افزایش شاخص برداشت ترت مي 

 (Cabrera-Bosquet et al (2009 که نشان دادند 

 برعملکرد توجهي قابل تأثیر نیتروژني کود مصرف

 وزن هزار ولي داشته اقتصادي عملکرد و بیولوژیک

 قرار کود نیتروژن تأثیر تحت شاخص برداشت و دانه

 نتایج تحقیق نشان داد که هیچیک از .نگرفت

اثرات متقابل عوامل آزمایشي بر صفات مورد آزمون 

  معني دار نگردیدند.
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 اثر پيش کاشت هاي بين زراعي پائيزه و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت  واريانس تجزيه -4 جدول

 منابع تغييرات
درجه 

 آزادي
 تعداد رديف در بالل تعداد دانه در بالل

تعداد دانه در 

 رديف
 عملكرد دانه زيست توده هزار دانه وزن

شاخص 

 برداشت

24/9545 2 تكرار  ns 45/1  ns 45/94 ns 19/2995  ns 5/91155255  ns 2/45982585  ns 455 ns 

15/1255 1 پيش کاشت هاي بين زراعي پائيزه  ns 55/5  ns 59/91  ns 11/94852  ** 8/18541215  * 2/24485251  ** 22/491  * 

a 41 54/8821 خطاي  29/4  21/29  45/1281  2/41299225  2/5542551 21/18  

12/92114 9 نيتروژن  ** 15/4  ns 52/422 ** 24/92525  ** 2/922251548 ** 2/52554855  ** 11/58  ns 

 پيش کاشت هاي بين زراعي

 نيتروژن× پائيزه 
45 55/4158  ns 19/5  ns 55/45  ns 22/5159  ns 1/45842542  ns 44452522 ns 11/15  ns 

b  25 44/1192خطاي  95/9  51/92  84/2952  42225559 1/5842252 85/28  

 29/45 91 52/41 21/45 92/45 29/49 28/42 - ضريب تغييرات )درصد(

ns 4معني دار در سطح احتمال  **%، 1معني دار در سطح احتمال  *دار،  عدم وجود اختالف معني% 
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 هاي بين زراعي پائيزه بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت  کاشت مقايسه ميانگين اثر پيش -3 جدول

پيش کاشت هاي بين 

 زراعي پائيزه
 تعداد دانه در بالل

تعداد رديف در 

 بالل

تعداد دانه در 

 رديف

  وزن هزار دانه

 )گرم(

 زيست توده

 )کيلوگرم درهكتار(

 عملكرد دانه

 )کيلوگرم درهكتار(

 برداشتشاخص 

 (درصد)

 a 91/221 a 59/49 a 24/24 ab 98/225 a 95581 44888 ab ab 55/22 تربچه روغني

 a 28/285 a 19/49 a 15/92 a 55/285 a 95115 49118a a 54/19 پرکو

 a 51/258 a 95/49 a 51/25 bc 21/958 ab 95152 2151 bc b 98/21 چاودار

a 14/218 a 45/49 a 22/95 bc 11/925 b 91912 2115 bc 58/28 جو  ab 

 a 95/215 a 55/49 a 95 c 91/915 b 91112 5422 c b 52/22 یوالف

 a 55/259 a 51/49 a 51/24 bc 48/924 ab 98244 45555 b ab 55/25 شاهد

 حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار در بین میانگین ها است.

 
 

  
 اي در سطوح مختلف نيتروژن  مقايسه ميانگين عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه -3جدول

 تعدادردیف تعداددانه در بالل سطوح نیتروژن
تعداددانه در 

 ردیف

 وزن هزاردانه

 )گرم(

 زیست توده

 )کیلوگرم درهکتار(

 عملکرددانه

 )کیلوگرم درهکتار(

 شاخص برداشت

)%( 

 a 55/251 a 92/49 a 15/24 a 21/228 92289 a a 1/44521 a 28/22 %بیشتر15

 a 58/224 a 14/49 a 29/24 b 12/922 a 98251 a 2/45251 a 11/28 توصیه شده

 b 19/295 a 59/49 b 45/98 b 12/988 b 92918 b 5/5128 a 59/25 %کمتر15

Arcدرصد مي باشد. 1بر اساس آزمون دانکن در سطح حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار 
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