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 460تأثیر کودهای اوره آنزیمی و آمینوکالت میکرومیکس بر صفات زراعی ذرت رقم 
 راد، محمد شریف مقدسی و مجتبی یوسفی*محرم صالحی

 رانیواحد ساوه، ساوه، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه زراعت، دانشکده کشاورز
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 چکیده 
آزمایشی به  151کودهای اوره آنزیمی و آمینوکالت میکرومیکس بر صفات زراعی ذرت رقم تأثیر به منظور بررسی 

کاربرد کود شامل عدم فاکتور اعمال شده در این آزمایش . اجرا شد 1939تکرار در سال  9های کامل تصادفی در  صورت بلوک

کودهای اعمال شده بر اساس نتایج به دست آمده اثر . بودآنزیمی و آمینوکالت میکرومیکس  ، مصرف اوره(شاهد)مصرف کود 

-داری در سطح در سطح احتمال پنج درصد بر ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک تأثیر داشت، همچنین تأثیر معنیبه طور معنی

افزایش  باعث کاربرد کودهای موردنظرآن بود که  نتایج بیانگر. داری روی طول و عرض برگ، تعداد برگ و قطر ساقه نداشت

به طوری که بیشترین ارتفاع بوته در مصرف اوره آنزیمی و . ارتفاع بوته، تعداد برگ، طول برگ و عملکرد بیولوژیک شد

ره بیشترین تعداد و طول برگ در تیمار آمینوکالت میکرومیکس به دست آمد، همچنین در عملکرد بیولوژیک بین کودهای او

 .داری از نظر آماری مشاهده نشدآنزیمی و آمینوکالت میکرومیکس اختالف معنی

 

 .طول برگ، ذرت، اوره آنزیمی، عملکرد بیولوژیک: کلمات کلیدی

 مقدمه
اهمیت اقتصادی ذرت که کشت آن در دنیای جدید از هزاران سال پیش رواج داشته است، بر همه روشن است؛ زیرا 

( درصد 25-20)شود و در تغذیه انسان قبیل دانه، شاخه و برگ، حتی چوب بالل و کاکل آن استفاده میهای آن از کلیه قسمت

 چهار ریزمغذی کودهای(. 2)های فراوانی دارند استفاده( درصد 0)و داروسازی و صنعت ( درصد 15-10)ها و طیور تغذیه دام

بر اساس نتتایج (. 0)است  درصد 11/5حدود  در مقدار یران اینا در اما دهندمی تشکیل جهان در را کودهای مصرفی کل درصد

یابد، همچنین قدرت تحمل گندم به شوری بیشتر با مصرف عناصر کم مصرف عملکرد و اجزای عملکرد گندم افزایش می( 1)محققین 

ش مناسبی برای افزایش ترین عناصر مورد نیاز غالت، مخصوصاً ذرت است و به کارگیری آن رونیتروژن یکی از مهم.شودمی

 که شده است گزارش(. 9)ها خواهد شد ، اما مدیریت نادرست آن باعث آلودگی محصول و آب(1)عملکرد ذرت است 

 درصد در 15 تا 1 از خام پروتئین افزایش و عملکرد شدن برابر دو هکتار باعث در کیلوگرم 135 تا صفر از نیتروژن کود افزایش

 (.3)است  دانه نداشته عملکرد در تغییری باالتر ر سطحد ولی گرددمی ذرت دانه

هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر کودهای اوره آنزیمی و آمینوکالت میکرومیکس بر صفات زراعی ذرت رقم 

 .بود 151

 هامواد و روش
 سالدر  علی آباد جعفریه، روستای ، شهرقمهای کامل تصادفی با سه تکرار در استان  بلوک این آزمایش به صورت

، مصرف اوره آنزیمی و (شاهد)کاربرد کود در سه سطح شامل عدم مصرف کود  فاکتور اعمال شده. یرفتصورت پذ 1939
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بود که از موسسه نهال و بذر واقع در کرج تهیه  151بذر ذرت مورد استفاده هیبرید سینگل کراس  .آمینوکالت میکرومیکس بود

به  یزیکی وشیمیاییف یاتخصوص یینتع یو برا گرفتصورت  یمزرعه مورد نظر نمونه بردار قبل از کاشت، از خاک .گردید

 .آورده شده است 1که نتایج در جدول  خاک ارسال شد یشگاهآزما

خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک محل مورد کشت -1جدول   

 عمق

 (مترسانتی) 
قدرت نگهداری 

 )%(آب 

هدایت 

 الکتریکی

(ds/m) 
pH 

 شونده مواد خنثی

)%( 

کربن 

 آلی

)%( 

 ازت کل

)%( 
 فسفر قابل جذب

ppm 

پتاسیم قابل 

 جذب

ppm 

 بافت

0-30 10 39/1 1/1 0/11 52/0 11/5 11 233 Clay loam 

کود فسفره به مقدار . شد انجام معمول روال طبق پشته و ایجاد جوی و دیسک شخم، شامل، زمین سازی آماده عملیات

ردیف  1ر کرت آزمایشی دارای ه. کیلوگرم در هکتار کود پتاسه قبل از کاشت به زمین داده شد 155کیلوگرم در هکتار و  105

همچنین فاصله  مترسانتی 15ها روی ردیف متر از یکدیگر بود و فاصله بوتهسانتی 10 هاردیف متر و فاصله 1کاشت به طول 

متر از ابتدا و انتهای هر  0/5دو ردیف کناری و همچنین  .متر در نظر گرفته شد 0/1ها متر و فاصله بین بلوک 0/5ها کرت

انجام ( مترسانتی 0تا  9سه عدد بذر در هر کپه به عمق )ای صورت کپه به بذر کشت .کرت به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد

 .شدند عفونی ضدبا قارچ کش ویتاواکس  کاشت از قبل بذرها همچنین. برگی انجام گردید 1-0شد و تنک کردن در مرحله 

های شش روزه تکرار بالفاصله بعد از کشت صورت گرفت و آبیاری بعدی بر حسب نیاز گیاه با دوره( خاک آب)اولین آبیاری 

ها و قبل از متری بوتهسانتی 15،  95ارتفاع )در هزار و در طی سه مرحله  0پاشی کودها بصورت محلول محلول. گردید

 از استفاده با ها داده یزآنال یشات،آزما یانپس از پا .به صورت وجین دستی بود نیز هرز هایا علفب مبارزه. انجام شد( گلدهی

 .درصد انجام شد 0به روش آزمون دانکن در سطح احتمال  ها یانگینم یسهو مقا SPSSآماری  افزار نرم

 نتایج و بحث
داری در سطح احتمال شده به طور معنیمشخص شد که کودهای اعمال ( 2جدول )بر اساس نتایج تجزیه واریانس 

داری روی طول و عرض برگ، تعداد برگ و پنج درصد بر ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک تأثیر داشت، همچنین تأثیر معنی

د افزایش ارتفاع بوته، تعدا باعث کاربرد کودهای موردنظربیانگر آن بود که ( 1شکل )نتایج مقایسه میانگین . قطر ساقه نداشت

به طوری که بیشترین ارتفاع بوته در مصرف اوره آنزیمی و بیشترین تعداد و طول . برگ، طول برگ و عملکرد بیولوژیک شد

برگ در تیمار  آمینوکالت میکرومیکس به دست آمد، همچنین در عملکرد بیولوژیک بین کودهای اوره آنزیمی و آمینوکالت 

 .مشاهده نگردید داری از نظر آماریمیکرومیکس اختالف معنی

151کودهای اوره آنزیمی و آمینوکالت میکرومیکس بر صفات زراعی ذرت رقم  ریتأثنتایج تجزیه واریانس  -2جدول   

عملکرد 

 بیولوژیک

قطر 

 ساقه

عرض 

 برگ
 تعداد برگ طول برگ

ارتفاع 

 بوته

درجه 

 آزادی

منابع 

 تغییرات

11/5 ns
 10/5 ns

 51/5 ns
 31/11 ns

 01/3 ns
 19/011 ns

کبلو 2   

39/91 *
 20/5 ns

 22/5 ns
 01/31 ns

 11/19 ns
 11/9312 *

 کود 2 
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13/2  21/5  11/1  39/11  11/2  21/002  خطا 1 

23/1  11/21  10/23  11/12  51/12  39/11   %CV 

 داریعدم تأثیر معنی: nsدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد، به ترتیب تأثیر معنی **و *

 

 
151ای اثر کودهای اوره آنزیمی و آمینوکالت میکرومیکس بر صفات زراعی ذرت رقم همقایسه میانگین -1شکل   

نتایج نشان داد که با کاربرد تیمارهای کودی صفات اندازه گیری شده افزایش پیدا کرد، کود اوره آنزیمی حاوی میکرو 

آن را سریع آماده جذب برای گیاه نموده و ارگانسیمی بوده که با تولید آنزیم اوره آز باعث تجزیه زودتر اوره مصرفی شده و 

نیتروژن از جمله عناصری . شوندهای ریشه میاندازه آن را برابر منافذ غشای دیواره سلولی ریشه نموده و به راحتی وارد سلول

زایش تعداد و نتایج حاکی از اف(.1)ای بر رشد رویشی آن دارد است که در تمام دوره رشد گیاه مورد نیاز است و تأثیر عمده

ای بر وزن ساقه گیاهان دارد و به طور کلی رشد طول برگ در حضور کودهای اعمال شده بود، حضور نیتروژن تأثیر عمده

کود . شودحضور نیتروژن سبب افزایش تعداد و وزن برگ می( 1)گزارش شده است که (. 1)کند رویشی گیاهان را تسریع می

نانو بوده و تمامی عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاه، را در برای جذب راحت تر و میکرو میکس کودی است که در سطح 

با . دارد یبه مصرف انرژ یکمتر ازیعناصر موجود درکود ن نیجذب  ا یبرا اهیگ. دهداستفاده بهتر در اختیار گیاه قرار می
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های آهن نقش مهمی را در حفاظت سلولکاربرد عناصر ریزمغذی کمبود این عناصر در گیاه جبران خواهد شد عنصر روی و

 (.0)کند گیاه ایفاء می
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