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  چکیده

 رشد و) .Zea mays L( ذرت کیفیت و عملکرد بر نیتروژنی کود مختلف سطوح و کودسبز اثر بررسی منظور به
 رازي دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي پردیس تحقیقاتی مزرعه در 90-91 زراعی سال در آزمایشی هرز هاي علف

 عامل. شد اجرا تکرار 3 با تصادفی کامل هاي بلوك طرح پایه بر پالت اسپلیت صورت به آزمایش این. شد انجام کرمانشاه
 ،)فروردین برگرداندن زمان( چاودار ،)اسفند برگرداندن زمان( چاودار شامل) آن برگرداندن زمان و سبز کود( اصلی
 ،)اسفند برگرداندن زمان) (ارچاود+ ماشک( مخلوط ،)فروردین برگرداندن زمان( ماشک ،)اسفند برگرداندن زمان( ماشک
 عدم شامل) نیتروژنی کود( فرعی عامل و) سبز کود بدون( شاهد ،)فروردین برگرداندن زمان) (چاودار+ ماشک( مخلوط
 اوره هکتارکود در کیلوگرم 400 و) شده توصیه مقدار درصد 50( اوره هکتارکود در کیلوگرم 200 اوره، کود کاربرد

 بر داري معنی اثر نیتروژن و سبز کود تیمارهاي که داد نشان آزمایش نتایج. بودند) شده توصیه مقدار درصد 100(
 ماشک تیمار به مربوط ذرت دانه عملکرد بیشترین. داشتند هرز هاي علف توده زیست و دانه پروتئین آن، اجزاي و عملکرد
 میزان به) سبز کود بدون( شاهد به مربوط آن کمترین و هکتار در کیلوگرم 7/12124 میزان به ماه فروردین در برگردان

 کیلوگرم 8/11253 با شده توصیه مقدار درصد 100 نیز نیتروژن کود تیمارهاي بین در. بود هکتار در کیلوگرم 6/9185
کاربرد کودهاي . داشتند را عملکرد کمترین هکتار در کیلوگرم 3/9041 با نیتروژن کاربرد عدم تیمار و بیشترین هکتار در

هاي توده علفبدین ترتیب که کمترین زیست ،هاي هرز مزرعه ذرت را نیز تحت تاثیر قرار دادسبز و نیتروژن رشد علف
 .هرز در تیمار مخلوط برگردان فروردین و عدم کاربرد نیتروژن تولید شد

  
  یتروژنن، لگوم سبز، کود یدار،پا يذرت، کشاورز :یديکل هاي واژه
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Abstract 

In order to study the effects of green manures and various levels of nitrogen fertilizer on yield 
and quality of corn (Zea mays L.) and weed growth, an experiment was conducted in the Research 
Farm of Agricultural and Natural Resources Faculty, Razi University as split plot based on a 
randomized complete block design with three replications in the 90-91 growing season. The main 
factor was green manure and its incorporation time including rye incorporated in March, rye 
incorporated in April, common vetch incorporated in March, common vetch incorporated in April, 
mixed (rye + commom vetch) incorporated in March, mixed incorporated in April and control 
(without green manure). The sub factor was nitrogen fertilizer as urea with three levels including 0 
(no fertilizer), 200 kg.ha-1 (the 50% of the recommended amount) and 400 kg.ha-1 (the 100% the 
recommended amount). Results indicated that green manure and nitrogen treatments had significant 
impacts on yield and yield components, grain protein content and weed biomass. The highest grain 
yield belonged to the April-incorporated vetch by 12124.7 kg.ha-1 and the lowest one was obtained 
in control (without green manure) by 9185.6 kg.ha-1. Among the nitrogen fertilizer levels, the 100% 
of the recommended amount with 11253.8 kg.ha-1 and no fertilizer treatment with 9041.3 kg.ha-1 
showed the highest and the lowest yields, respectively. Green manure and nitrogen fertilizer also 
influenced weed growth in corn field as the lowest weed biomass was produced by mixed treatment 
incorporated in April without nitrogen fertilizer.  

 
Keywords: Corn, Green Manure, Legume, Nitrogen, Sustainable Agriculture 

 
  مقدمه

 وتأمین زمین کره غذایی گیاهان مهمترین غالت،
 75کلی وبطور باشند می مردم غذاي درصد 70 کننده

 از بشر نیاز مورد پروتئین از ونیمی انرژي کل درصد
 یکی عنوان به ذرت ).1386 امام( شود می تأمین غالت
 محسوب درجهان استراتژیکو پرتوقع غالت مهمترین از

mailto:mohammadi114@yahoo.com
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 باید باال، وکیفی کمی عملکرد دتولی براي که شودمی
 باشد داشته دراختیار را غذایی ازمواد مناسبی ترکیب

به کود  یاديز یازن گیاه این). 1384 غیبی و ملکوتی(
 کاربرد با موارد اغلب در نیاز ینداشته و ا یتروژنن

 کودهاي که آنجا از. شود می تامین یمیاییش کودهاي
 تولید جهت زیاد سیلیف انرژي به نیاز بر عالوه شیمیایی

می شمار به نیز زیست محیط مهم هاي آالینده از ها،آن
 یمیایی،ش يکودها یهرو یب کاربرد بنابراین، روند،

 به کشاورزي هاي نظام یوابستگ یشعالوه بر افزا
 یستز هاي ی، به آلودگیلیفس یدناپذیرتجد هاي انرژي
 یآل کودهايراستا،  یندر ا .منجر شده است یزن یطیمح
 یمیاییش يکودها يبرا یمناسب یگزینتوانند جا یم

به  زکود سب مانند یآل ياستفاده از کودها. باشند
افزایش ماده آلی، نیتروژن، بهبودساختمان خاك، 
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، افزایش تبادالت گازي 

-هاي خاك منتهی میوافزایش فعالیت میکروارگانیسم

 یاهیکود سبز شامل گ. )2008 کارتنی ومولن(شود 
کشت کرده  یرا قبل از کاشت محصول اصلاست که آن

گردانند یبرم ینبه زم ياینهرشد سبز يو بعد از مقدار
  ).1384تاج بخش و همکاران (

 از بسیاري در رایج زراعی هايروش از یکی
 طی در زمین گذاشتن آیش به کشور، غرب نواحی
 به نداتو می رایطش این. است زمستان و پاییز هايفصل

 و نیترات جمله از غذایی عناصر آبشویی خاك، فرسایش
 زراعی گیاهان نبود در هرز هايعلف توسعه و رشد
 زمان آیش دوره). 2002 آمون و هارتویگ( شود منجر

 استقرار. است پوششی گیاهان استقرار جهت مناسبی
 باران قطرات دریافت با تواندمی مناسب پوششی گیاهان

 جریان خاك، سطح با هاآن برخورد از وگیريجل و
 بکاهد خاك فرسایش شدت از و داده کاهش را رواناب

 از گیاهان این آن، بر عالوه). 2002 آمون و هارتویگ(
 آبشویی از هانیترات مانند غذایی عناصر جذب طریق
 براي زیستگاه ایجاد با نیز و کرده جلوگیري هاآن

 بهبود را آفات بیولوژیک کنترل سودمند، زنده موجودات

 پوششی گیاهان). 2001 یريآلتی و نیکولس( بخشندمی
 .شوند برگردانده خاك به سبز کود عنوان به توانندمی
 زیستی هايفرآیند و خاك ساختار بهبود ضمن کار،این
 زراعی گیاه براي نیاز مورد غذایی عناصر تامین در آن،
  .دارد سزاییبه نقش نیز بعدي

کودسبز را به عنوان منبع  )2006(مکاران چر و ه
کو و جلوم . کردند یذرت معرف یاهگ يبرا یتروژنن
 یاهمتوسط عملکرد چهارساله ذرت بعد از سه گ) 2002(

را به  یگراسماشک گل خوشه اي، چاودار و ر یپوشش
. کردند گزارش هکتار در تن 75/8 و 77/9، 45/14 یبترت
 یبه آرام یتروژنشود که ن یکود سبز باعث م یهتجز

امر توسط آالخ و  ینا. یردقرار گ یاهدر دسترس گ
به اثبات ) 2002( لیایلورنسو  ینو کل) 2000(همکاران 

 یشکاربرد کود سبز باعث افزا ینهمچن. است یدهرس
 همکارانالفسترند و (شود  یم یاهگ یتروژنن مقدار
 يمحمد( دهد می افزایشنیز  را دانه نیتروژن و) 2007
 کهنشان داده  یزن یگرد هايیبررس .)1389اران و همک
 تواندمی سبز کود عنوان به پوششی هايلگوم کاربرد
 در بعدا که ذرت براي را نیتروژن توجهی قابل مقادیر
و ) 1995استوت و پوسنر ( یدفراهم نما آید،می تناوب

). 2010 يو قباد يمحمد(دهد  یشعملکرد را افزا
 طی در چاودار مانند لگوم رغی پوششی گیاهان استقرار
ضمن حفاظت خاك در برابر  تواندمی نیز آیش دوره
جذب و  یزمازاد موجود در خاك را ن یتروژن، نیشفرسا
و  يباند(حفظ کند  ییکرده و آن را از آبشو یرهذخ

انجام شده،  هايبررسی براساس). 2005 یآندراسک
 وسیله به تواندمی نیتروژن از توجهی قابل یرمقاد

 شود سازيذخیره و جذب لگوم غیر پوششی گیاهان
  ).1998 یلوووقان و اوان ،1993و همکاران  یشد(

 به پوششی گیاهان برگرداندن آن، بر عالوه
 کنترلی اثرات از ،تواندمی خاك به سبز کود عنوان
دلگادو و . باشد برخوردار هرز هايعلف بر مطلوبی

در ) 2003(و گاستون و همکاران ) 2001(همکاران 
که کود سبز باعث  یدندرس یجهنت ینخود به ا یشاتآزما
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و ) 1995(وهمکاران  یکاکش و دعلفکاهش استفاده از 
نشان دادند که کود سبز ) 1996(بارگوس و تالبرت 

امر  ینا. شودیهرزم يها علفباعث متوقف شدن رشد 
 ناشی پوششی گیاهان آسیبیممکن است از توان دگر

 در چاودار و ماشک مورد در ییتوانا این که شود
، 1999فوجی (است  یدهمتعدد به اثبات رس هايبررسی

 با). 2011، سولتیس و همکاران 2010سونگ و همکاران 
 غیر و لگوم پوششی گیاهان از یک هر که،این به توجه
احتمال وجود دارد  ینهستند، ا هاییمزیت داراي لگوم
 این افزاییهم طریق از بتواند دواین مخلوط کشت که

 آزمایش این دربنابراین، . دهد یشرا افزا هاسودمندي
لگوم  یرسبز لگوم وغ يکودها تأثیر که شد سعی

بصورت خالص و مخلوط تحت سطوح مختلف کود 
رشد  وعملکرد ذرت   يبر عملکرد و اجزا نیتروژنی

 یبخش یاتمام  یگزینیامکان جا ینهرز و همچن هاي علف
ذرت توسط  یازمورد ن روژنینیت یمیاییاز کود ش

  .یردقرار گ یسبز مورد بررس يکودها
 

  ها روش و مواد
 در 1390-1391 زراعی سال در آزمایش این
 طبیعی منابع و کشاوري پردیس تحقیقاتی مزرعه
 خاك هايویژگی. گرفت انجام کرمانشاه رازي دانشگاه
  .است شده داده نمایش 1 جدول در مزرعه

   
  .آزمایشمورد  مزرعه خاك يهاویژگی  -1 جدول

   شن
  )درصد(

 سیلت
  )درصد(

  رس
  )درصد(

 چسبندگی
  )درصد(

 ظاهري چگالی
 سانتی بر گرم(

  )مکعب متر
pH  

 آلی ماده
  )درصد(

   نیترات
بر گرم میلی(

  )کیلوگرم

 الکتریکی هدایت
 بر زیمنس دسی(

  )متر
24  41  35  58/32  53/1  3/8  86/1  11  7/0    

 
 

 طرح پایه بر پالت یتاسپل صورت به آزمایش
 عامل. گرفت انجام تکرار 3 با تصادفی کامل هاي بلوك
 چاودار شامل) آن کاربرد زمان و سبز کود( اصلی

 برگرداندن زمان( چاودار ،)اسفند برگرداندن زمان(
 ماشک ،)اسفند برگرداندن زمان( ماشک ،)فروردین

) چاودار+ ماشک( مخلوط ،)فروردین برگرداندن زمان(
 برگرداندن زمان( مخلوط ،)اسفند برگرداندن زمان(

 کود( فرعی عامل و) سبز کود بدون( شاهد ،)فروردین
 کیلوگرم 200 اوره، کود کاربرد عدم شامل) نیتروژنی

 و) شده توصیه مقدار درصد 50( اوره هکتارکود در
 مقدار درصد 100( اوره کود هکتار در کیلوگرم 400

 فاقد شاهد هاي رتک .شد گرفته نظر در) شده توصیه
 هاآن در نیتروژن کود مقادیر ولی بودند، سبز کود
 متر 6 آن عرض و متر 5/3 پالت هر طول. شد اعمال

 در ها پالت بین فاصله و متر 3 ها تکرار بین فاصله .بود
  .شد گرفته نظر در متر 1 تکرار هر

 زراعی زمین در ماهآبان در سبز کودهاي
 ماشک و 120 چاودار تکش براي .شدند کشت موردنظر

 به بذر کاشت. شد مصرف بذر هکتار در کیلوگرم 50
 عملیات گونه هیچ داشت زمان در و بود دستی صورت
 کود و کش علف کش، قارچ کاربرد از اعم زراعی
پس از . نگرفت صورت گیاهان این روي بر شیمیایی

سبز توسط گاوآهن برگردان  هايچند ماه رشد، کود
 به ،)فروردین 25و  اسفند 25( مختلف تاریخ دودار، در 
 کودماه پس از برگرداندن  چندو شدند برگردانده خاك
 ماه خرداد اوایل رد ذرت. شد ذرت کشت به اقدام سبز،

 ،متر یسانت 20 یفرد يبا فاصله رو یبه صورت دست
بوته  7 حدودمتر و با تراکم یسانت 75 یفرد ینفاصله ب

 مبارزه جهت رشد هدور طول در.در مترمربع کشت شد
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کود  .صورت گرفت یدست ینوج مزرعه، هرز علفهاي با
در  یگريهمزمان با کشت و د یکیمرحله  دواوره در 
. شد برده کار به سرك بصورت برگی 8 تا 6 مرحله

 انجام ايیچهو بصورت جو یاهگ یازبا توجه به ن یاريآب
عملکرد (کل  توده زیستشامل  یصفات مورد بررس. شد
 شاخصعملکرد،  يدانه، اجزا عملکرد ،)یکیولوژب

محاسبه  يبرا. هرز بود هاي علف توده زیستو  برداشت
به اندازه  یموجود در سطح هاي بوته یولوژیک،عملکرد ب

 و شده بر کف زمین سطحکرت از  هرمترمربع از  سه
پس از خشک شدن کامل،  و شدند منتقل آزمایشگاه به

ها از  دانه ،دانه عملکرد تعیین جهت. یدندوزن گرد
مدت  بهو  هشد جداهر کرت  ازبرداشت شده  هاي بالل
قرار  سلسیوسدرجه  72 يساعت در آون با دما 48

 ثبت دانه عملکرد و محاسبه ها دانه وزنو سپس  گرفته
 به مربوط بذرهاي از تایی 100 نمونه 4 سپس .گردید
 میانگین از پس و توزین شمارش، آزمایشی کرت هر

هر  یخطوط اصل از .شد تعیین دانه صد وزن گیري
 یبالل به طور تصادف پنج یهاثر حاش یتکرت با رعا

ها شمارش شد و پس از گرفتن آن هاي دانهانتخاب و 
 دانه نیتروژن. به دست آمد بالل در دانه تعداد ،یانگینم
 شده ارائه روش اساس بر کجلدال دستگاه با

 میزان گیرياندازه براي و گردید تعیین  1AOACتوسط
 ضرب 25/6 عدد در شده گیرياندازه نیتروژن پروتئین،

 ). 1999 جانسون و ران( شد

 دو ،هرز هاي علف توده زیست تعیین براي
 یک در یبه صورت تصادف یمترمربع یمچارچوب ن
هرز کنترل  هاي علفدر آن  کهکرت  هر ییسوم انتها

پس از ها هرز آن هاي علف ونشده بودند، قرار داده شد 
به  سلسیوسدرجه  75 يبا دما آونی درکف بر شدن 

 هاآن خشک وزن و شدهساعت قرار داده  72مدت 
به  هاي داده نرمال توزیع .گردید ثبت و گیري اندازه

و  یرنفدست آمده با استفاده از آزمون کلموگروف اسم

                                                           
1- Association of Official Methods of Analytical 
Chemists 

 سپس. گرفت قرار بررسی مورد SPSSنرم افزار توسط
انجام و  يآمار هاي یهتجز SASرافزا نرم از استفاده با

رسم  Excelمربوطه با استفاده از نرم افزار  ينمودارها
با استفاده از آزمون  نیز ها میانگین مقایسه .یدگرد

  .شد انجامدرصد  5دانکن در سطح احتمال 
 

  بحث و نتایج
  ذرت) یولوژیکعملکرد ب(کل  توده زیست

 و سبز کود کاربرد که داد نشان واریانس تجزیه
 بر )≥01/0p(  داري معنی تأثیر نیتروژنی کود

 بیشترین بطوریکه). 2 جدول( داشت کل توده زیست
 ماشک سبز کود به مربوط ذرت کل توده زیست
 و بود هکتاردر  کیلوگرم 7/26688 با دوم برگردان
 بود، نشده استفاده سبز کود آن در که شاهد تیمار

 را) هکتارر د یلوگرمک 4/24284( کل توده زیست کمترین
 تمامی در دوم برگرداندن زمان. داد اختصاص خود به

 بین در). 1 شکل( داد نشان را خود برتري تیمارها
 وجود دار معنی اختالف نیز نیتروژن کود تیمارهاي
 شده توصیه مقدار درصد 100 کودي سطح در و داشت

 کل توده زیست باالترین) هکتار در کیلوگرم 400(
 کاربرد عدم شرایط در و )هکتاردر  یلوگرمک 9/26710(

 به )درهکتار کیلوگرم 4/23788( میزان ترین پایین کود
 ).2 شکل( آمد دست

 اثر بر کل توده زیست افزایش رود می احتمال
 چاودار و ماشک مخلوط یا و ماشک سبز کود کاربرد

 افزایش نیز و خاك حاصلخیزي افزایش دلیل به
 و خاك که آنجا زا و بوده ذرت  براي عناصرغذایی
 روي بر مهمی بسیار تأثیر آن در موجود موادغذایی

 فتوسنتز افزایش باعث همچنین و داشته گیاه نمو و رشد
 بیشتري توده زیست افزایش، این نتیجه در که شود می
 یک ماشک که آنجا از آن، بر عالوه. گردد می تولید نیز
 تأثیر از کند، می تثبیت را نیتروژن و بوده لگوم گیاه

 بوده برخوردار ذرت توده زیست افزایش در بیشتري
 و بود مؤثر امر این روي بر نیز برگرداندن زمان. است
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 در و داشت پی در بهتري نتایج دوم، برگرداندن زمان
 اول برگرداندن زمان از باالتر سطحی در تیمارها همه
 سبز کود رشد براي بیشتر فرصت). 1 شکل( گرفت قرار
 و تولید بیشتري توده زیست سبز کود ،شود می باعث
 کند، ذخیره خود هاي بافت در را بیشتري غذایی مواد
 بیشتري آلی ماده و داده انجام بیشتري نیتروژن تثبیت
 افزایش به تواند می نتیجه در که نماید اضافه خاك به

 حضور زمان افزایش البته. شود منجر ذرت توده زیست
 روانآب، کاهش است ممکن زراعی زمین در سبز کود

. باشد داشته دنبال به نیز را عناصر آبشویی و فرسایش
 آزمایشی در) 1391( همکاران و دریایی راستا، همین در
 .یافتند دست آفتابگردان روي بر مشابه نتایج به

 عاملی را سبز کود کاربرد) 1389( همکاران و رمرودي
. دانستند اي علوفه سورگوم توده زیست افزایش براي
 بر خود تحقیقات در) 1392( همکاران و گرامی چنینهم
 این افزایش روي بر سبز کود اهمیت به گندم روي
 .بردند پی صفت

  
و کود  سبز کودمختلف  یمارهايت یرتحت تاث بررسی مورد صفات) مربعات میانگین( واریانس تجزیه نتایج -2جدول 

  نیتروژنی

ییرمنابع تغ درجه  
يآزاد  

ه تود یستز
لک  شاخص  عملکرد دانه 

 برداشت
 وزن
 صد دانه

تعداد دانه در 
 بالل

 پروتئین
 دانه

توده زیست     
هرز  هاي علف  

1329ns 2339ns 76/2 2 تکرار ns 02/12 * 1129ns 39/0 ** 35/397 ns 

15/62 **104845 **91730 6 کود سبز ** 28/99 * 54263** 45/8 ** 28/19172  ** 

یاشتباه اصل  12 492 1675 02/3  04/3  2741 54/0  92/230  

نیتروژنی کود  2 449071** 271200** 56/119 ** 07/120 ** 49790** 69/9 ** 70/3020 ** 

کود ×  سبز کود
980ns 444ns 05/1 12 نیتروژنی ns 17/0 ns 109ns 

22/0 ** 44/248 ** 

یاشتباه فرع  28 744 230 59/0  45/0  140 08/0  66/27  

 ییراتتغ یبضر
)درصد(  - 48/14  89/12  88/13  58/9  25/12  52/6  01/6  

ns ، ** باشدمی درصد 5و  1دار در سطوح احتمال  یمعن دار، یرمعنیبه ترتیب غ* و. 
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 به افقی، محور در 2 و 1 اعداد( ذرت کل توده زیست بر برگرداندن مختلف هاي زمان در سبز کود انواع تأثیر  -1 شکل

  ).دهد می نشان را) فروردین( دوم و) اسفند( اول برگرداندن زمان ترتیب
  .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون براساس مختلف هاي میانگین بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف
 

  
  

  ذرت کل توده زیست بر نیتروژن کود مختلف سطوح تأثیر -2 شکل
 .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون اساس بر مختلف هاي میانگین بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهنده نشان مشترك حروف
 
 
 دانه عملکرد

 تحت )≥01/0p( داري معنی بطور دانه عملکرد 
 جدول( گرفت قرار نیتروژن و سبز کودهاي تأثیرکاربرد

 با دوم برگردان ماشک سبز، کود هايتیمار بین در). 2
 تیمار و بیشترین هکتار در گرمکیلو 7/12124 میانگین
 در گرمکیلو 6/9185 میانگین با) سبز کود ونبد( شاهد
 ).3 شکل( بودند دارا را دانه عملکرد کمترین هکتار

 کود مختلف سطوح بین در دانه عملکرد بیشترین
 با شده توصیه نیتروژن درصد 100 تیمار را، نیتروژن
 صفت این ترینکم وهکتار  در گرمکیلو 8/11253 مقدار
 3/9041 میانگین با نیتروژن کاربرد عدم تیمار را

  ). 4 شکل( داد اختصاص خود به هکتار در گرمکیلو
 را ماشک کاربرد اثر بر دانه عملکرد افزایش دلیل

 لگومینوز خانواده نیتروژن تثبیت خاصیت به توان می
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 برگرداندن از پس شده تثبیت نیتروژن این. داد نسبت
 کرده کمک زراعی گیاه نمو و رشد به خاك به سبز کود
. کندمی پیدا افزایش نیز عملکرد نمو، و رشد افزایش اب و

 بقوالت پوششی گیاه از) 1987( همکاران و اسکارفول
 بر. کردند استفاده لوبیا نیاز مورد نیتروژن تامین جهت

 مشابه لگوم از بعد لوبیا عملکردها، اساس مشاهدات آن
در  یلوگرمک  90مصرف از بعد آمده دست به عملکرد

 قابلیت .بود پوششی گیاه بدون یتروژننهکتار کود 
 از بیشتر بسیار زایشی دراندامهاي نیتروژن جذب
 جذب زیرا است، رویشی دراندامهاي جذب قابلیت

 درافزایش بسزایی تاثیر زایشی اندام توسط نیتروژن
 و تساي( است داشته آن عملکرد نهایت در و دانه وزن
 بر چاودار سبز کود دارمعنی تاثیر عدم ).1990 تساي
 به کربن باالي نسبت با توانمی را ذرت دانه عملکرد
 دانست مرتبط ماشک با مقایسه در گیاه این در نیتروژن

 قابل و تجزیه براي بیشتري زمانبه  شودمی موجب که
موجود  ییعناصر غذا یرو سا نیتروژن شدن دسترس
 زمان. باشد نیاز ذرتجهت استفاده  آن هاي در بافت
 تمامی در و داشته عملکرد بر بسزایی تأثیر ،برگرداندن
 سطحی در دوم برگرداندن زمان سبز، کود تیمارهاي
 نشان نتایج بررسی). 3شکل ( است گرفته قرار باالتر
 برگردان ماشک تیمارهاي در دانه عملکرد داد،

 در گرمکیلو 12440 نیتروژن، درصد 50+فروردین
 درصد 50+فروردین برگردان مخلوط ،هکتار

 برگردان ماشک ،هکتار در گرمکیلو 11460نیتروژن،
 ،هکتار در گرمکیلو 11080 نیتروژن، درصد 50+اسفند
 10170نیتروژن، درصد 50+اسفند برگردان مخلوط
 50+فروردین برگردان چاودار ،هکتار در گرمکیلو

 چاودار و هکتار در گرمکیلو 9870نیتروژن، درصد
 در گرمکیلو 9820نیتروژن، درصد 50+اسفند برگردان
 کود بدون( شاهد تیمار در که صورتی در بود، هکتار
 در گرمکیلو 10060نیتروژن، کود درصد 100) +سبز
 تیمارهاي بنابراین،. آمد دستبه دانه عملکرد هکتار
 50 با همراه برگرداندن زمان دو هر در مخلوط و ماشک
 همراه شاهد از باالتر عملکردي مصرفی نیتروژن درصد

 آن بیانگر این. داشتند مصرفی نیتروژن درصد 100 با
 درصد 50 و سبز کود از استفاده با توان می که است
 کاربرد از باالتر عملکردي شده، توصیه نیتروژن کود
 سبز کود بدون شده توصیه نیتروژن درصد 100
در  یزن) 2001(وهمکاران  وبلک شا .آورد بدست
گندم، کو  يوکود سبز بر ر یردر رابطه با تأث یشیآزما

و تجادا و ) 2005(و بولرو  زوئیگ، م)2002(و جلوم 
مشابه دست  یجیذرت به نتا يبر رو) 2008(همکاران 
) 2010( قبادي و محمدي دیگر، بررسی یک در .یافتند

 کود عنوان به معمولی ماشک کاربرد که کردند مشاهده
 با مقایسه در را بعدي کشت در ذرت عملکرد سبز،
 افزایش درصد 3/46 میزان به) سبز ودک بدون( شاهد
 گزارش) 1989( والکر و هی نیتروژن، با رابطه در. داد

 دوام افزایش باعث نیتروژن کاربرد افزایش کردند،
 این نتیجه در و شود می خشک ماده تولید و برگ سطح

 همچنین. کند می پیدا افزایش نیز دانه عملکرد افزایش،
 و) 1387( ارانهمک و مجیدیان هایی آزمایش در

 دانه عملکرد ،دادند نشان )1998( همکاران و تیسوانار
 پیدا افزایش نیتروژن افزایش با داري معنی طور به ذرت
 .کند می
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 ترتیب به افقی، محور در 2 و 1 اعداد( ذرت دانه عملکرد بر برگرداندن مختلف هاي زمان در سبز کود انواع تأثیر -3 شکل

  ).دهد می نشان را) فروردین( دوم و) اسفند( اول برگرداندن زمان
  .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون اساس بر مختلف هاي میانگین بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف

  
  ذرت دانه عملکرد بر نیتروژن کود مختلف سطوح تأثیر -4 شکل

 .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون اساس بر مختلف هاي یانگینم بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف
 

  برداشت شاخص
 مواد توزیع نسبت کننده بیان برداشت شاخص

 باشد می کل عملکرد و اقتصادي عملکرد بین فتوسنتزي
 توده زیست( بیولوژیک عملکرد از نسبت آن درواقع و
 شاخص دهد، می تشکیل را اقتصادي عملکرد که) کل

). 1388 سرمدنیا و کوچکی( شود می گذاريامن برداشت
 سبز کودهاي کاربرد ها،داده واریانس تجزیه به توجه با
 شاخص بر )≥01/0p( داري معنی تأثیر از نیتروژن و

 تیمارهاي بین در). 2 جدول( بودند برخوردار برداشت
 در درصد 35/45 با دوم برگردان ماشک سبز، کود

 ترین پایین در درصد 77/37 با شاهد و سطح باالترین
 صفت این بر تاثیري چاودار سبز کود. گرفت قرار سطح

 سطح نیتروژن، کود تیمارهايبین  در). 5 شکل. (نداشت
 کاربرد عدم و بیشترین درصد 05/42 با درصد 100
 را برداشت شاخص مقدار کمترین درصد 91/37 با کود
 400( درصد 100 بین البته دادند، اختصاص خود به
 در کیلوگرم 200( درصد 50 و) هکتار در وگرمکیل

 تفاوت شاخص این نظر از شده توصیه نیتروژن) هکتار
 یکی که ازآنجائی). 6 شکل( نداشت وجود داري معنی

 است، دانه عملکرد برداشت شاخص محاسبه ازاجزاي
 تغییرات به زیادي وابستگی برداشت شاخص تغییرات
 برداشت شاخص لفرمو براساس اما ،دارد دانه عملکرد

 که هرعاملی) کل توده زیست به اقتصادي عملکرد نسبت(
 تحت کل توده زیست از بیشتر دانه عملکرد شود باعث
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 شود می برداشت شاخص تغییر باعث قرارگیرد، تأثیر
) 1392( همکاران و گرامی ).1387 همکاران و مجیدیان(

 توجهی قابل بطور سبز کود از استفاده دادند، نشان
 همتی. شودمی گندم در برداشت شاخص افزایش باعث
 برداشت شاخص که کردند گزارش )1391( همکاران و
 در کیلوگرم 300 به صفر از نیتروژن افزایش با ذرت در

 نیز )1988( موچلروهمکاران. داد نشان افزایش هکتار،
 420 تا صفر از نیتروژن میزان افزایش دادند، نشان

 افزایش دوبرابر را داشتبر شاخص هکتار، در کیلوگرم
 عنایت و لرزاده و) 1387( همکاران و مجیدیان .دهدمی
 نتایجی به ذرت روي بر مطالعه با) 1388( زاده قلی

 هی و) 1994( گیت وست مقابل در. یافتند دست مشابه
 اثر داراي نیتروژن که دادند نشان) 1989( والکر و

 ایجنت با که نبود برداشت شاخص روي بر داري معنی
 .دارد مغایرت حاضر بررسی

  

  
 به افقی، محور در 2 و 1 اعداد( ذرت برداشت شاخص بر برگرداندن مختلف هاي زمان در سبز کود انواع تأثیر -5 شکل

  ).دهد می نشان را) فروردین( دوم و) اسفند( اول برگرداندن زمان ترتیب
  .است   درصد 5 سطح در دانکن آزمون براساس مختلف هاي گینمیان بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف

  

  
  

  ذرت برداشت شاخص بر نیتروژن کود مختلف سطوح تأثیر -6 شکل
  .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون براساس مختلف هاي میانگین بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف
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  صددانه وزن

 بر صددانه وزن آمده، بدست هاي داده اساس بر
 داري معنی بطور نیتروژن و سبز کودهاي کاربرد اثر
 مقدار بیشترین چنانچه). 2 جدول( گرفت قرار تأثیر تحت
 و 69/30 با دوم برگردان مخلوط به مربوط صفت این

 مربوط آن کمترین و گرم 70/29 با دوم برگردان ماشک
  ).7 شکل( بود گرم 11/21 با شاهد به

 صفت این نیز نیتروژن کود مقدار افزایش با
 با درصد 100 سطح در نیتروژن کود داد، نشان افزایش

 گرم 43/23 با کود کاربرد عدم و بیشترین گرم 09/28
 سبز کود کاربرد). 8 شکل( بود دارا را مقدار کمترین
 و مخلوط تیمارهاي و شد صفت این افزایش باعث
 تیمارها سایر به نسبت توانستند دوم برگردان ماشک
 ذخیره و بیشتر توده زیست تولید شاید. کنند عمل بهتر
 و پرتر هاي دانه تولید به منجر فتوسنتزي مواد باالي
 بیان) 1986( لومیس و لمکوف. است شده ترسنگین

 میزان به بالل هر در دانه تعداد و دانه وزن کردند،
 مقابل در .دارد بستگی گیاه نیتروژن ذخیره به زیادي
 به دانه وزن که معتقدند) 2000( همکاران و نوپورسی
 همکاران و گرامی. کند نمی تغییر نیتروژن وسیله

 و سبز کود کاربرد دادند، نشان گندم روي بر) 1392(
 و حمیدي. شد صددانه وزن افزایش باعث نیتروژن
 مختلف سطوح تأثیر مقایسه با) 1379( همکاران
 بیشترین که ندکرد مشاهده دانه هزار وزن بر نیتروژن
 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 320 در دانه هزار وزن
 کود کاربرد عدم تیمار با داري معنی تفاوت و آمد بدست

 آن بیانگر نیز دیگر هايپژوهش نتایج. داشت نیتروژن
 دانه وزن بر داري معنی تأثیر از نیتروژن که است

 کافی ؛1988 همکاران و وندرلیپ( است برخوردار
  ).1391 همکاران و همتی ؛1384 اصفهانی و قاسمی

 

  
  

 ترتیب به افقی، محور در 2 و 1 اعداد( ذرت صددانه وزن بر برگرداندن مختلف هاي زمان در سبز کود انواع تأثیر  -7 شکل
  ).دهد می نشان را) فروردین( دوم و) اسفند( اول برگرداندن زمان

 .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون براساس مختلف هاي میانگین بین ردا معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف
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  ذرت صددانه وزن بر نیتروژن کود مختلف سطوح تأثیر  - 8شکل

 .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون براساس مختلف هاي میانگین بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف

  
  بالل در دانه تعداد

 داري معنی اثر نیتروژن و سبز کودهاي کاربرد
)01/0p≤( داد نشان بالل در دانه تعداد بر )در). 2 جدول 

 70/488 با دوم برگردان ماشک سبز، کود تیمارهاي بین
 دانه 65/271 با شاهد تیمار و باالترین در بالل در دانه
 تیمارهاي بین البته. گرفتند قرار سطح ترین پایین در

 تفاوت دوم برگردان مخلوط و دوم برگردان ماشک
 تیمارها، بین در ).9 شکل( نداشت وجود داري معنی
 تمامی و بود مشهود دوم برگرداندن زمان برتري

 بجز کردند، عمل بهتر دوم برگرداندن زمان تیمارهاي
 برگرداندن هاي زمان بین داري معنی تفاوت که چاودار

 امر نای دلیل). 9 شکل( نداشت وجود آماري نظر از آن
 داشتن دلیل به سبز کود بیشتر رشد علت به تواند می

 تثبیت نتیجه در و نمو و رشد براي بیشتر فرصت
 مورد در. باشد بیشتر توده زیست تولید و نیتروژن
 که شده موجب شاید C/N نسبت بودن باالتر چاودار،
 و تجزیه جهت کافی فرصت شده تولید توده زیست

 دوم برگردان تیمار رد ذرت براي عناصر آزادسازي
 این مثبت تأثیر کاهش موجب این که باشد نکرده پیدا
 به صفر از نیتروژن افزایش. است شده برگرداندن زمان
 از دانه تعداد افزایش باعث هکتار در کیلوگرم 400
 دانه عملکرد). 10شکل (عدد شد  10/406به  37/310

 ریفتع هردانه وزن و سطح واحد در دانه تعداد با غالت
 است وابسته دانه تعداد به بیشتر البته که شود می

) 1995( دیاندر و یوهارت). 1983 سیمونس و جونز(
 بواسطه بوته تک دانه عملکرد افزایش که کردند عنوان
 در دانه تعداد افزایش با است ممکن نیتروژن، مصرف
 ینا .باشد ارتباط در دانه هر وزن افزایش یا و هربالل
در  یفتعداد رد یشافزا یلاد دانه به دلدر تعد یشافزا

 تعداد .باشد یم یفتعداد دانه در رد ینبالل و هم چن
 ذرت در دانه عملکرد مهم ازاجزاي یکی دربالل دانه
 می قرار گیاه ايتغذیه وضعیت تاثیر تحت که است
 گزارش) 1994( همکاران و هاسگاوا که،وريبط. گیرد
 از یکی زایشی هدور درطی نیتروژن میزان که کردند

-می مخزن اندازه کننده تعیین هايشاخص مهمترین

 رفع موجب نیتروژن کاربرد افزایش دیگر، بیان به .باشد
 وبازده شده گیاه براي نیتروژن هايمحدودیت
 وموجب دهدمی افزایش را گیاه وتولیدي فتوسنتزي
) 1391(پور و همکاران  یگانه .شودمی دانه تعداد افزایش

باعث  یپوشش یاهانارش کردند، کاربرد گگز یزن
 و پورپاشا همچنین .شود یتعداد دانه در بالل م یشافزا

 باعث نیتروژن کاربرد که دادند نشان) 1390( همکاران
 دیگر آزمایشی در. شد گندم سنبله در دانه تعداد افزایش
 برنج روي بر یمشابه نتایج به) 1997( وپروند و اسپانو
 افزایش با دربالل دانه تعداد شافزای. یافتند دست
 نیز پژوهشگران سایر توسط نیتروژن کود مصرف
 ).1988 همکاران و وندرلیپ( است شده گزارش
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 به افقی، محور در 2 و 1 اعداد( ذرت بالل در دانه تعداد بر برگرداندن مختلف هاي زمان در سبز کود انواع تأثیر -9 شکل

  ).دهد می نشان را) فروردین( دوم و) نداسف( اول برگرداندن زمان ترتیب
  .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون براساس مختلف هاي میانگین بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف

 

  
  ذرت بالل در دانه تعداد بر نیتروژن کود مختلف سطوح تأثیر -10 شکل

  .است درصد 5 سطح در دانکن آزمون براساس مختلف هاي میانگین ینب دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف
  
  دانه پروتئین

بطور  یتروژنکود سبز و کود ن کاربرد
 یرگذاردانه تأث ینپروتئ یزانم بر )≥01/0p( داري معنی
 یتروژناثر متقابل کود سبز و ن ین،همچن). 2جدول (بود 
 کود یمارت کهيد، بطوردست آمهب دار معنیصفت  ینبر ا
درصد  100مخلوط برگردان دوم همراه با  سبز
و عدم  یشترینب ،درصد 37/14شده با  یهتوص یتروژنن

 درصد، 96/9با  یتروژنسبز و ن يکاربرد کودها
). 11شکل (دانه را دارا بودند  ینمقدار پروتئ ینکمتر
 گزارش) 2008( همکاران و ریان نتایج، این با مشابه
 افزایش به سبز کود عنوان هب ازماشک استفاده کردندکه
 گاالنتینی هايیافته .شودمی منجر گندم در دانه نیتروژن
 نیز) 1392( همکاران و گرامی و )2000( وهمکاران

 پروتئین و نیتروژن افزایش باعث سبز کود دادند، نشان
  .گرددمی دانه

 نتیجه در دانه پروتئین میزان افزایش دلیل
و  تساي( است دسترس در نیتروژن افزایش
 دهندهتشکیل ازاجزاي یکی نیتروژن). 1990تساي
 در نیتروژن غلظت با پروتئین ومیزان است پروتئین
 دارد مستقیم غیر یا و مستقیم ارتباط گیاه هايبافت

) 2007( همکاران و سوبدي). 1372 کوچکی و سرمدنیا(
 به را پروتئین افزایش نیتروژن کود افزایش دادند، نشان
 و موسوي ، گندم روي بر آزمایشی در. دارد همراه

 افزایش با که رسیدند نتیجه این بهنیز ) 1390( همکاران
  .یابد می افزایش داري معنی بطور دانه پروتئین نیتروژن،
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 زمان ترتیب به افقی، محور در 2 و 1 اعداد( سبز کود و نیتروژن کود متقابل تأثیر تحت ذرت دانه پروتئین -11 شکل

  ).دهد می نشان را) فروردین( دوم و) اسفند( اول دنبرگردان
 5 سطح در دانکن آزمون اساس بر مختلف هاي میانگین بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حرف یک حداقل
 .است درصد

 
  هرز هاي علف توده زیست

از  یوجو وحش یچکتوق، پ قیاق، یبررس ینا در
کاربرد . ذرت بودندهرز مزرعه  هاي علف ینمهم تر
 توده زیست داري معنی بطور یتروژنن وسبز  هايکود
 یهو براساس تجز داد قرار تأثیر تحت راهرز  هاي علف
از اثر متقابل  یشیآزما یمارهايت ،داده ها یانسوار
هرز برخوردار  هاي علف توده برزیست نیز داري معنی

هرز  هاي علف توده زیست ینکمتر). 2جدول (بودند 
 یتروژنعلق به مخلوط برگردان دوم و عدم کاربرد نمت

بدون (شاهد  یمارآن در ت یشترینو ب 0/356 یزانبه م
شده به  یهتوص یتروژندرصد ن 100همراه با ) سبز کود
همان گونه که . بود هکتارر دگرم کیلو 8/2092 یزانم

 یرتأث یندهند، زمان برگرداندن فرورد یداده ها نشان م
هرز نسبت به برگردان  هاي علفبر کاهش  یشتريب

 را آن دلیل توان می). 12شکل (اسفند داشته است 
شده در  برگردانسبز  يکودها توده زیست افزایش

 با). 1391و همکاران  ییانکاکا(دانست  ینزمان فرورد

 توان از ماشک و چاودار برخورداري به توجه
 رسیده اثبات به متعدد آزمایشات در که دگرآسیبی

، سولتیس و 2010، سونگ و همکاران 1999فوجی (
 ینتوسط ا یشترب تودهزیست تولید ،)2011همکاران 

 ترکیبات از بیشتري مقادیر رهاسازي مفهوم به یاهانگ
 تجزیه فرآیند طی در خاك درون به دگرآسیب شیمیایی
 به خود نوبه به امر این که باشدمی هاآن هايبافت
 و صباحی. شودیم منجر هرز هايعلف بهتر کنترل

 ماده تولید افزایشاعالم کردند، با  یزن) 1385( همکاران
-علف رشد کاهش روي تأثیرآن پوششی، گیاه خشک

 دلیل. شودمی بیشتر بعدي گیاه مزرعه در هرز هاي
 سبز کود برگرداندن هنگام در شخم تواند می نیز دیگر
 رفتن بین از باعث) ماه فروردین( دیرتر شخم باشد،
 زنی جوانه زیرا شود، می بیشتري هرز هاي علف
 ماه فروردین در و شده آغاز بهار در هرز هاي علف
 و زنند می جوانه اسفند به نسبت بیشتري هرز هاي علف
 این با سبز، کود برگرداندن جهت شخم انجام با
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 کود یمارهايت یهکل در .شود می مبارزه هرز هاي علف
رشد  یشاعث افزاب مقدارکودنیتروژن افزایش سبز،
 یتروژنن ياحتماالً، فراهم ساز. یدهرز گرد هاي علف

 یشهرز علت افزا هاي علف يقابل دسترس برا
بوده  یتروژنبر اثر کاربرد کود ن این گیاهان توده زیست
 )2007( همکاران و وندیلوك آزمایشات نتایج .است
 عدم به نسبت اوره کود از استفاده که دادند نشان
  .شودمی هرز علف جمعیت افزایش اعثب کود مصرف

 یپوشش گیاهاندر یک بررسی مشاهده شد که 
و  یصمدان( ندشو یم ییزههرز پا هاي علفباعث کاهش 

کردند،  یانب) 1978(و همکاران  یوتال). 1384همکاران، 
 یهاز تجز یناش یبدگرآس یباتترک ي،امزرعه یطدر شرا

رشد  و یجوانه زن یباتترک ینا ییو آبشو یابقا
 توان می علت همین به .دهد یهرز را کاهش م هاي علف
 کاربرد تیمارهاي در دانه عملکرد افزایش دالیل از یکی

 سبز کود توسط هرز هاي علف کاهش را سبز کود
 عملکرد افزایش بر مبنی زیادي گزارشات .دانست
 و ماشک پوششی گیاهان کشت از پس زراعی گیاهان
 در عملکرد افزایش دالیل از ویکی دارد وجود چاودار

 کنترل است ممکن پوششی گیاهان مختلف تیمارهاي
 همکاران، و شیین( باشد هاآن بوسیله هرز هايعلف

 شیمیایی ترکیبات که داده نشان تحقیقات). 1996
- دولپه به چاودار جمله از دگرآسیب گیاهان در موجود

 نموده وارد آسیب هاگراس و ریزبذر یکساله هاياي
 مانند درشت بذرهاي داراي زراعی گیاهان براي ولی
 تالبرت و بورگوس( دارند کمتري خطر سویا و ذرت

 همکاران و صباحی). 2006 همکاران و دهیما ؛2000
 کردند، گزارش نیز) 2001( همکاران و هررو و) 1385(

. گردد می هرز هاي علف رشد کاهش باعث سبز کود

 
  

 ترتیب به افقی، محور در 2 و 1 اعداد( سبز کود و نیتروژن کود متقابل تأثیر تحت زهر هاي علف توده  زیست - 12شکل
  ).دهندمی نشان را) فروردین( دوم و) اسفند( اول برگرداندن زمان

 5 سطح در دانکن آزمون براساس مختلف هاي میانگین بین دار معنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حرف یک حداقل
 .است درصد

  
  یجه گیري کلینت

بر اساس نتایج این بررسی، کاربرد کودهاي 
سبز و نیتروژن از اثرات قابل توجهی بر رشد و عملکرد 

بدین ترتیب که، کود سبز ماشک . ذرت برخوردار بود
 7/12124با میانگین ) فروردین ماه(در برگردان دوم 

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد ذرت را به خود 
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) بدون کود سبز(در مقایسه با شاهد اختصاص داد که 
کاربرد نیتروژن . درصدي را موجب شد 32افزایشی 

درصد مقدار توصیه شده به  50و  100نیز در سطوح 
دار عملکرد در مقایسه با عدم کاربرد آن افزایش معنی

باوجود این، کودهاي سبز ماشک و مخلوط . انجامید
به خاك در هردو زمان برگرداندن ) ماشک و چاودار(
همراه با کاربرد نیتروژن به میزان ) فروردین و اسفند(

درصد توصیه شده از عملکردي باالتر از تیمار  50
درصد نیتروژن توصیه  100شاهد همراه با کاربرد 
دهد که در این امر نشان می. شده برخوردار بودند
هاي مناسب کود سبز پیش از صورت کاربرد گونه

صرف کود نیتروژن در توان با مکاشت ذرت می
تر از مقادیر رایج به عملکردي باالتر و یا سطوحی پایین

حداقل معادل عملکردهاي کنونی در زراعت ذرت دست 
تواند از اثرات مثبت چندجانبه کاربرد میامر این . یافت

هاي زراعی ناشی شود که بررسی کود سبز در سیستم
کاربرد . داي نیاز دارها به مطالعات گستردهتمامی آن

هاي هرز مزرعه کودهاي سبز و نیتروژن رشد علف
بدین ترتیب که کمترین . ذرت را نیز تحت تاثیر قرار داد

هاي هرز در تیمار مخلوط برگردان توده علفزیست
 .فروردین و عدم کاربرد نیتروژن تولید شد

 
 

  مورد استفاده منابع

   .شیراز دانشگاه تانتشارا ،)سوم چاپ. (غالت تولید. 1386 ي، ماما 

سوپرجاذب بر عملکرد  یمرو پل یتروژنمختلف کود ن یرمقاد یرتأث. 1390 ،ك یم و مشعشع ییرضا ،م يرشد م، پورپاشا
  .85-97: 3 ی،مجله پژوهش در علوم زراع). ینرقم زر(عملکرد گندم  يو اجزا

انتشارات جهاد . کشاورزي پایدارکودهاي سبز در . 1384تاج بخش م، درویش زاده ب و حسن زاده قورت تپه ع، 
  .غربی آذربایجان واحد دانشگاهی

 و دانه عملکرد بر نیتروژن مختلف سطوح و بوته تراکم تأثیر بررسی. 1379 ع، نسب محمدي دباغ و ن خدابنده آ، حمیدي
  .567-579 :31 ایران، کشاورزي علوم مجله. ذرت هیبرید دو ظاهري هاي ویژگی برخی

 و سبز کود از استفاده با تغذیه مختلف هاي سیستم اثر. 1391 ع، زاده سروش و ر م چی چائی ،.ا قالوند ف، دریایی
  .257-268 :43 ایران، زراعی گیاهان علوم مجله. متوالی کشت در آفتابگردان کیفی و کمی عملکرد بر ژئوپونیکس

 خاکورزي هايسیستم پوششی، گیاهانتأثیر. 1389 م، وحسینی ع زاده حسین ن، حسینیمجنون د، مظاهري ،م رمرودي
 769 :41 ایران، زراعی گیاهان علوم مجله. (.Sorghum bicolor L) اي علوفه سورگوم عملکرد بر نیتروژن کود و
-763.  

  .مشهد فردوسی دانشگاه دانشگاهی جهاد انتشارات .زراعی گیاهان فیزیولوژي. 1372ع، کوچکی و غ سرمدنیا

 علفهاي وضعیت و سیر عملکرد بر شیمیایی کود و پوششی گیاه اثرات مقایسه. 1385 ه، تیلیاق و س مینویی ح، صباحی
  .23-32 :13 محیطی، علوم مجله. هرز
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 گل ماشک چاودار، زمستانه پوششی گیاهان کشت تأثیر. 1384 ر، م جهانسوز و ح رحیمیان م، رنجبر ب، صمدانی
 هاي بیماري مجله. ترهشاه و تلخ خاکشیر پاییزه هرز هاي علف تودهزیست و تراکم بر هاآن مخلوط و ايخوشه
  .85- 94 :41 گیاهی،

 در ايعملکرد ذرت دانه يبر عملکرد و اجزا یتروژنسطوح کود ن یرتأث یبررس. 1384 ،م یو اصفهان ع قاسمی کافی
  .83- 71 :12 طبیعی، منابع و کشاورزي علوم مجله. گیالن منطقه

ها و اثر آن سبز کودتوان رشد چاودار و ماشک به عنوان  یسهمقا. 1391 ،ع یم ا و نجف يدقبا ،غ يمحمد م، ع کاکاییان
و منابع  کشاورزي پردیسارشد،  ینامه کارشناس یانپا. هرز هاي علفخاك و مهار  یزیکوشیمیاییف هاي یژگیبر و
  .کرمانشاه رازي دانشگاه یعی،طب

 . مشهد یانتشارات جهاد دانشگاه). ترجمه( یراعز یاهانگ یزیولوژيف. 1388 ،غ یاو سرمدن ع کوچکی

 گندم عملکرد اجزاي و عملکرد اولیه، رشد بر نیتروژنی شیمیایی و سبز کودهاي اثر. 1392 ا، وفاتح ا بند ف،آینه گرامی
(Triticum aestivum L.) .1 -17 :23 پایدار، تولید و کشاورزي دانش نشریه.  

 بر نیتروژنه کود اعمال مختلف هايشیوه تحت نیتروژن مصرف کارآییبررسی . 1388 ،زاده م ر یقل یتو عنا ش لرزاده
 علمی فصلنامه. در خوزستان 704کراس  ینگلس ذرت زراعی هايشاخص برخی و عملکرد اجزاي عملکرد، روي

  . 46- 61 :1 اهواز، واحد اسالمی آزاددانشگاه  زراعی، گیاهان فیزیولوژي تخصصی

 قرائت بر آلی کود و نیتروژن شیمیایی کود خشکی، تنش اثر. 1387 ن، کریمیان و ا ع کامگارحقیقی ا، قالوند م، مجیدیان
  .303- 330: 10 ایران، زراعی علوم مجله. 704 کراس سینگل ايدانه ذرت عملکرد واجزاي دانه عملکرد متر،کلروفیل

 مختلف هايسیستم از نخود دانه کیفیت ذیريتاثیرپ. 1389 غ، حیدري و ي سهرابی م، آقاعلیخانی ا، قالوند خ، محمدي
 .103- 119: 3 زراعی، گیاهان تولید الکترونیک مجله. خاك حاصلخیزي افزایش

 مؤسسه سنا، انتشارات). کیفیت بهبود و محصول افزایش( ذرت در پتاسیم کود ضرورت. 1384 ن، م غیبی و ج م ملکوتی
  .آب و خاك تحقیقات

 اجزاي و عملکرد بر نیتروژن کود عرضه مختلف هايروش اثرات ارزیابی. 1390 ع، احمدي و م فیضیان ك، س موسوي
  .19- 28 :25 ،)کشاورزي وصنایع علوم( خاك و آب نشریه. آبی درشرایط گندم عملکرد

 اجزاي و عملکرد بر دروغین کشت و نیتروژن کود مقادیر کاشت، الگوي اثر. 1391 م، شعاع صادقی و س وزان ا، همتی
  .21- 31 :8 نباتات، واصالح زارعت مجله. هرز هاي علف رقابت تحت 704کراس سینگل رقم ايدانه ذرت عملکرد

 عملکرد بر دارویی و پوششی گیاهان کاشت مختلف هايزمان اثر. 1391. م زاده ولی و س سلماسی زهتاب ف، پور یگانه
  .117- 125 :22 پایدار، تولید و کشاورزي دانش نشریه. هرز هايعلف توده زیست و ذرت عملکرد اجزاي و
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