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  دهيكچ

 از تـروژن ين يجي تـدر  ي آزادساز يابيحان دانشگاه تهران، به منظور ارز     يس ابور ي پرد يقاتيعه تحق  در مزر  ۱۳۸۷–۸۸ ي در سال زراع   يشيآزما

بـه صـورت    شيآزمـا . ک و عملکرد دانـه ذرت انجـام شـد   يات مرفولوژيتروژن و خصوصي مصرف نييبر کارا اوره و يدام شده پلت کود

به صـورت پخـش در     : عوامل مورد مطالعه شامل نحوه مصرف کود      . دش  با سه تکرار اجرا    ي کامل تصادف  يها ل در قالب طرح بلوک    يفاکتور

ـ ن و مصرف کود به صورت پلت و عامل دوم تلف          يسطح زم  ـ    يق چهـار سـطح کـود ن       ي ـ  بـه ترت   يتـروژن و دام  و  ۶۰۰+۹۲ و   ۶۰۰+ ۴۶(ب،  ي

تـروژن در نظـر     ي مصرف ن  ييتروژن به منظور محاسبه کارا    يکرت شاهد بدون مصرف کود ن     . لوگرم در هکتار بود   يک ) ۶۰۰+۱۸۴ و   ۱۳۸+۶۰۰

ـ ن پلت کننده از نوع اکسترودر به منظـور ته       يک ماش يق  ين تحق يدر ا . دي وارد نگرد  يگرفته شد که در محاسبات آمار       و يهـا طراحـ   ه پلـت ي

ـ ييتروژن و کـارا ي مصرف نييکارا) P>%۱(دار   يتروژن باعث کاهش معن   يش مقدار ن  يافزا. ساخته شد  ـ ي و افـزا ي زراع ) P>%۱(دار  يش معن

ـ مـار توز  يک به ت  يولوژيزي ف يي و کارا  ي زراع ييتروژن، کارا ي مصرف ن  يين کارا يشتريب.  شد فيزيولوژيک ييکارا ع کـود بـه صـورت پلـت         ي

ر ي تعداد بـرگ در هـر بوتـه تحـت تـأث     يمار پلت بود ولين ارتفاع بوته و قطر ساقه و قطر بالل متعلق به ت    يشترين ب يچن هم. اختصاص داشت 

ـ  که بيطوره ب. مار پلت اختصاص داشت ين عملکرد دانه به ت    يشتريب. ر نگرفت ع کود قرا  يروش توز  ـ ن ميشتري زان عملکـرد دانـه و درصـد    ي

  .دست آمده تروژن به صورت پلت بيلوگرم کود ني ک۱۸۴ن دانه از کاربرد يپروتئ
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۲۰۰  

  مقدمه

ش ي درصد افـزا   ۶۰ تا   ۳۳د آن است که     ؤي ساله فائو م   ۴۰مطالعه  

 مختلـف مرهـون     ي در کـشورها   يعملکرد محصوالت کشاورز  

ـ ن سازمان از کود بـه عنـوان کل        يمصرف کود بوده و ا     ت يـ د امن ي

ون تـن کـود     يـ لي م ۴ز از   يـ ران ن يدر ا ). ۱۷( نام برده است     ييغذا

ــصرف ــ يم ــال زراع ــ۱۳۸۴-۸۵ ي در س ــد را ۶۰ از شي، ب  درص

 ۸۸د  يـ کن، با توجـه بـه تول      يل. داد يل م ي تشک يتروژني ن يکودها

 ي زراعـ  يين سال، کارا  ي در هم  يون تن محصوالت کشاورز   يليم

ـ ن بوده و الزم است بـا تمه       ييکودها در کشور پا    ـ  از طر  يداتي ق ي

ـ ي ن ير در منابع زمان و مقـدار کودهـا        ييتغ ابـد  يش  ي افـزا  يتروژن

ون تـن   يـ لي م ۹۸ن گـزارش موجـود، از       ي طبق آخر  ).۲۳و  ۲۲ ،۱(

گردد  ي درصد در غالت مصرف م     ۴۰ در جهان،    يتروژن مصرف ين

تــروژن ي نييشرفته در غــالت کــارا يــ پيدر کــشورها). ۱۸(

Nitrogen Use Efficiency (NUE) ،۱۵يلوگرم دانـه بـه ازا  ي ک 

 يتروژنــي نيافــت کودهــاي و درصــد بازيلــوگرم مــصرفيهــر ک

(NARF)  Nitrogen Fraction Apparent Recovery ۳۳ درصد 

د ي، تصعيي مختلف شامل آبشو يها ه به راه  ي درصد بق  ۶۷است و   

ارد دالر اسـت    يلي م ۹/۱۵، هدر رفته که معادل      يو رواناب سطح  

 ي آن بـرا   يطيتروژن، مصرف تقـس   ي ن ييايل پو يبه دل ). ۲۷ و   ۱۴(

 از  يجياسـتفاده تـدر   . ار مهـم اسـت    ياه بـس  يـ استفاده حـداکثر گ   

 ي زراعـ  ييتروژن، کـارا  ي ن ييتواند کارا  يدر طول رشد م   تروژن  ين

، ۱۹،  ۴(ش دهـد    يتروژن را افزا  يک ن يولوژيزي ف ييتروژن و کارا  ين

  ).۲۷ و ۲۳

مه خشک، ين ران در منطقه خشک ويبا توجه به قرار گرفتن ا     

 ي نامطلوب مصرف کودها   يها ز روش ين خاک و ن   يي پا يمواد آل 

 ييکـارا  و تـروژن ين يزراعـ  ييکـارا  تـروژن، ين ييکارا ،يتروژنين

 کامـل پـر     ين بوده و استفاده از کودها     ييتروژن پا ين کيولوژيزيف

ط ي اوره آز و مصرف تقسيمي آنزيمصرف، کندرها و بازدارندها   

د يـ تواننـد مف   يتـروژن مـ   ي ن ي کودها ي کاهش هدر رو   يآنها برا 

ب منـابع   يـ ش محصول بدون تخر   ي افزا ي است برا  يهيبد. باشند

 يي بـا کـارا    يست، استفاده از منـابع کـود      ي ز طيه خاک و مح   يپا

ت زمـان مـصرف و      يـ ن رعا يچن هم.  است ي باالتر ضرور  يزراع

تواند  ي، ميطيط محي متناسب با شرايتروژنيمنبع مصرف کودها ن

، باعث ممانعت از هدر رفـت       يش عملکرد هکتار  يعالوه بر افزا  

ط اوره و مـصرف آن      ي بار تقس  ۳ تا   ۲به رغم   .  گردد يمنابع کود 

، و پـر شـدن دانـه بـه          يد گل تاج  يدر مراحل قبل از کاشت، تول     

اد بـودن   ي بودن زمان رشد ذرت، ز     ي فراوان، طوالن  ييل آبشو يدل

ـ ي ن يژه کودهـا  يـ  کودها به و   يي کارا ياريتعداد دفعات آب    يتروژن

از ذرت قبل از کاشـت      يتروژن مورد ن  ينامطلوب بوده و مصرف ن    

استفاده از ارقـام بـا       ).۴و   ۳(باشد   يچندان به صرفه و صالح نم     

 ييش کـارا  ي افـزا  يهـا  گر راه ي از د  يکيک باال،   يولوژيزي ف ييکارا

ـ يتـوان از کـود ن   ياه مـ يـ تروژن است، چون گ   ين  ي مـصرف يتروژن

ـ  کرده و اثر ز    يشترياستفاده ب  ـ     يـ  ا يطـ يست مح ي ه ن کودهـا را ب

 بــاال، بــه طــور ي زراعــييک و کــارايــولوژيزي فييخــاطر کــارا

 مناسـب   يگـذار ين بـا جا   يچن هم). ۲۹( کاهش دهد    يريچشمگ

ن قبـل از کاشـت،      ي از پخش کود در سطح زمـ       يکود و خوددار  

ابـد  ي يش و هدررفت آن کاهش م  ي افزا يتروژني ن ي کودها ييکارا

  ).۲۹ و۴، ۳( 

ـ   ين يکودها ـ وه  تروژنـه ب  بـه  روز ۷ تـا  ۳ مـدت  در اوره ژهي

 نيـ ا نيبنابرا. شوند يم لي تبد يتراتي و سپس ن   يوميآمون باتيترک

 از و گرفتـه  قـرار  خاک در شستشو ريتأث تحت سرعت به کودها

 ت،يـ تثب ،يرو دست از و شستشو. شوند يم خارج اهيگ دسترس

 ۱۰ از بخار صورت به يرو دست از و ديتصع و تيمسوم جاديا

 در کـود  حجم درصد ۷۵ تا طيشرا نيبهتر در کود حجم درصد

 امـر  نيـ ا کـه  شـود  دهيـ د است ممکن يا مزرعه طيشرا نيبدتر

 يکودها در را آنها گرفتن قرار اهيگ دسترس در و کودها ييکارا

 ريـ اخ يها دهه در). ۵ (دهد يم کاهش... و وميآمون فسفات اوره،

 ديـ تول هـدف  نيـ ا بـا  رها کند اي يجيتدر يآزادساز با يکودها

 را تروژنـه ين يکودهـا  عيسر انحالل تيقابل ينحو به که اند شده

 بـات يترک سـاخت  قيـ طر از کودها وعن نيا. دينما کند و کنترل

ـ  و کـم  تيحالل يگ ژهيو با خاص ييمايش  پوشـش  قيـ طر از اي

ــه دادن ــ ســاخته اوره يهــا دان  از ي تعــداد.)۱۵ و ۵ (شــوند يم

 يجيتـدر  يآزادسـاز  بـا  يکودها که کردند گزارش پژوهشگران

 از و شستـشو  کاهش لهيوسه  ب را تروژنين کود از استفاده ييکارا



  … کارايي نيتروژن و و اوره روي دامي شده پلت  تأثير کود

۲۰۱  

ـ  تفـاوت . )۲۸(دهند   يم کاهش بخار تصوره  ب يرو دست  نيب

 تـروژن ين ييکارا در يجيتدر يآزادساز با يکودها مختلف منابع

 نيـ ا در موجـود  تـروژن ين شـکل  و تـروژن ين يآزادساز زانيم به

 يجيتـدر  يآزادسـاز  بـا  يکودها از استفاده. دارد يبستگ کودها

 و ميکلس م،يپتاس م،يسد يها ونيکات خصوصه  ب ،يونيکات انتقال

 و کـرده  ليتـسه  را اهيـ گ توسـط  آن جذب و خاک در را ميزيمن

 .)۱۶(شـود    يم خاک در منابع نيا از استفاده ييکارا بهبود باعث

 يا مزرعـه  و يا گلخانـه  يهـا  شي از پژوهشگران درآزما   يتعداد

 مختلـف  منـابع  بـه  اهيگ واکنش و ذرت رشد روند يبررس براي

ـ  يميمـستق  رابطه که کردند اعالم ،يکود ـ م نيب  يآزادسـاز  زاني

 تـروژن ين کود که صورت نيبد. دارد وجود اهيگ رشد و تروژنين

 زمـان  که شود مصرف نحوي به بايد (SCU)  گوگردي پوشش با

 حـداکثر  بـا  مـصادف  ذرت گياه به وسيله  نيتروژن جذب حداکثر

طبــق  .)۳۰( باشــد (SCU)کــود  بــه وســيله نيتــروژن آزادســازي

 کـود  از اوره و دامي نوعي دهش پلت هاي انجام شده کود  پژوهش

 مانند مدتي بلند اثرات که است تدريجي آزادسازي با دار نيتروژن

 دارد، نيتــروژن را جــذب افــزايش و آبــشويي خــسارت کــاهش

 و دارد مثبـت  اثـر  خـاک  اي تغذيـه  سطوح و سالمتي بر چنين هم

چنـين افـزايش کـارايي       موجب کاهش مـصرف کـود اوره و هـم         

 بـه  شده انجام هاي بيشتر پژوهش   در .)۱۳و   ۶(گردد   نيتروژن مي 

 پوشش با اوره کود از نيتروژن، تدريجي آزادسازي بررسي منظور

 خـاص  مـشکالت  به دليل  کود اين ولي شد مي استفاده گوگردي

 نـشد  رو هروب کشاورزان استقبال با بودن ياب کم و آن توليد براي

 شـده  پلـت  کـود  دربـاره  تـا  داشـت  وا را ما تحقيقاتي گروه پس

 نيتـروژن  شستـشوي  کنتـرل  بر عالوه وسيله بدين تا کنيم تحقيق

 بر دامي کود که پوششي از استفاده با را کود اين از استفاده ميزان

 انجام از هدف بنابراين. دهيم کاهش کند مي ايجاد اوره کود روي

کـارايي نيتـروژن،     بـر  شـده  پلـت  کـود  اثـر  بررسي آزمايش اين

  .است  عملکرد در زراعت ذرت بودهاي مرفولوژيکي وه ويژگي

  

  ها مواد و روش

 يقــاتي در مزرعــه تحق۱۳۸۷-۸۸ يهــا در ســال زراعــ شيآزمــا

ش يرقم مـورد آزمـا    . حان دانشگاه تهران، انجام شد    يس ابور يپرد

 يلـومتر ي ک ۱۸ در   يشيمنطقه آزما .  بود ۷۰۴نگل کراس   يذرت س 

ع  شرق تهران واقـ    يلومتري ک ۱۵ن و   ي شهرستان ورام  يشمال غرب 

 ي و دارا  ي متـر  ۲۰۵۰ا  يـ ارتفاع منطقـه از سـطح در      . شده است 

ـ م. باشـد  يم و تابـستان گـرم و خـشک مـ      يـ  مال يزمستان ن يانگي

ـ متر و م   يلي م ۱۰۰انه در منطقه، کمتر از    ي سال يبارندگ ـ زان تبخ ي ر ي

 بافـت   يش دارا يخاک محـل آزمـا    . استمتر   يلي م ۲۰۰۰ساالنه  

 ۷ و   ۳/۶ب  يب به ترت  م قابل جذ  يتروژن، فسفر و پتاس   ي، با ن  يلوم

 يمتـر  ي سـانت  ۳۰ه صـفر تـا      يلوگرم در ال  يگرم در ک   يلي م ۲۴۰و  

م ي به مصرف پتاس   يازيج آزمون خاک ن   يبا توجه به نتا   . خاک بود 

  . شديابيک درصد ارزي کمتر از يمقدار مواد آل. نبود

 کامل  يها ل در قالب طرح بلوک    يش به صورت فاکتور   يآزما

:  مورد مطالعه شـامل    يفاکتورها. د با سه تکرار انجام ش     يتصادف

 و )a1(بــه صــورت پخــش در ســطح : دو، نحــوه مــصرف کــود

 يتروژن و دام  ي و چهار سطح کود ن     )a2 (مصرف به صورت پلت   

 b4: N184P600 ,b3: N138P600 ,b2:  N92P600 ,b1: N46P600 :شـامل 

 ۱مـار   يمـار شـامل ت    ي ت ۸که در مجمـوع     . لوگرم در هکتار بود   يک

)a1b1( ۲ ماري، ت )a1b2( ۳مار  ي، ت )a1b3(  ،۴مار  يت )a1b4( ۵مار  ي، ت 

)a2b1( ۶مار  ي، ت )a2b2( ۷مـار   ي، ت) a2b3(  ،۸مـار   يت) a2b4(   مـورد 

 بـه   يلوگرم کود دام  ي ک ۶۰۰ها   در تمام کرت  .  قرار گرفت  يبررس

.  اسـتفاده شـد    )a2(و پلـت شـده    ) a1(صورت پخش در سـطح      

ت پلت به عنوان  به صوريمارهاي در تيعلت استفاده از کود دام

ع ي سـر  يکننـده بـوده تـا بـه واسـطه آن از شستـشو              ک متصل ي

کنـد،   يجـاد مـ   ي که اطراف کود اوره ا     يله، پوشش يتروژن به وس  ين

 يمارهاي در ت  يل استفاده از کود دام    يعالوه دل ه  ب.  شود يريجلوگ

 يکسان و کاهش خطـا    يط  يجاد شرا يپخش در سطح به منظور ا     

کننـده   ن پلت يک ماش يق  ين تحق يادر  . ها بود  ن کرت ي ب يشيآزما

 بـه  )Screw Extruder ()چيتک پ(چ ساده ياز نوع اکسترودر مارپ

.  و سـاخته شـد     يط مورد نظر طراحـ    يها با شرا   ه پلت يمنظور ته 

ــواع اکــسترودرها برحــسب شــ    وه ســاخت بــه دو نــوع   يان

ــسترودرها ــادهياک ــک پــ ( س ــسترودرها) چيت ــو يو اک  دو قل

ه يـ چ انتقال مواد بـر پا     يرودر تک پ  در اکست . شوند ي م يبند ميتقس
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۲۰۲  

کـه  . رديگ يچ صورت م  يواره بدنه و مارپ   ين مواد و د   ياصطکاک ب 

از يـ مواد مورد ن  . ن نوع اکسترودر استفاده شد    يق از ا  ين تحق يدر ا 

ده و کـود اوره     ي پوسـ  ي از نـوع گـاو     يد پلت، کود دام   ي تول يبرا

 از مـش    ي کـود دامـ    يبنـد   درجـه  يباشد که برا   يم)  درصد ۴۶(

ک فاکتور مهم و    ياندازه الک به عنوان     . دي استفاده گرد  ۱۰دازه  ان

پـس از   .  برخوردار است  ييت باال يها از اهم   ت پلت يفيثر در ک  ؤم

سک و مالـه، کـود      يـ ن از جمله شـخم، د     يه زم يات ته يانجام عمل 

 در هکتـار از منبـع سـوپر         P2O5لـوگرم   يک ۲۰۰ زانيـ فسفر به م  

 سـه مرحلـه     يان کود ط  زيم. ع شد يپل در مزرعه توز   يفسفات تر 

 و مرحلـه ظهـور      ي برگـ  ۶ قبل از کاشت مرحله      يبه طور مساو  

کاشت در اول خرداد مـاه بـه        . گل نر در سطح مزرعه پخش شد      

ـ      يفيصورت رد  متـر و   ي سـانت ۷۵ف يـ ن رد ي و با فاصله کاشت ب

تعداد خطوط  .  انجام شد  يمتر ي سانت ۲۰ف  ي رد يفاصله بوته رو  

تـراکم  . ط شش متر بـود    کشت در هر کرت هشت و طول هر خ        

 هزار بوته در هر هکتـار       ۷۵،  يقاتي تحق يها هيبوته براساس توص  

 فصل رشـد    ين در ط  يچن قبل از کاشت و هم    . در نظر گرفته شد   

چ ي مبـارزه شـد و هـ       يکي هرز به صورت مکان    يها ذرت با علف  

  . نشدديده يماريگونه آفت و ب

تروژن بـه منظـور محاسـبه       يکرت شاهد بدون مصرف کود ن     

 يتروژن در نظرگرفته شد که در محاسبات آماري مصرف ن  ييکارا

 ييزان عملکرد دانه، برداشت نها    ين م ييبه منظور تع  . ديوارد نگرد 

ک از خطوط چهار و پنج هر کرت و         يولوژيزي ف يدگيپس از رس  

 ۱۵ن خطوط انجام شد و تعـداد        ييم متر باال و پا    يپس از حذف ن   

طـول  . دنـد يبرداشت گرد بوته معادل دو مترمربع از سطح خاک        

ه ي کل يف برا يف در بالل و تعداد دانه در هر رد        يبالل، تعداد رد  

ـ ن آن محاسبه گرديانگي شده و ميريگ ها اندازه  بالل شـاخص  . دي

زان عملکــرد دانــه بــه عملکــرد يــم ميق تقــسيــبرداشــت از طر

 هـر بـالل جـدا شـده، پـس از            يها دانه. ک محاسبه شد  يولوژيب

ـ  توز يي تـا  ۱۰۰ يها ونهخشک کردن و انتخاب نم     ع شـده و از     ي

ــه محاســبه شــديــطر ــرا.ق وزن هــزار دان  ي محاســبه برخــي ب

 و  ي بعـد از ظهـور کامـل گـل تـاج           يکي مورفولـوژ  يها يژگيو

 ۵اه تعـداد    ي گ يل کامل بالل و توقف رشد طول      يهمزمان با تشک  

 در هر کرت انتخاب و ارتفاع بوته و تعداد          يطور تصادف ه  بوته ب 

تروژن دانـه و کـاه و       يدرصد ن .  شد يريگ هزاندابرگ و قطر ساقه     

 به طور جداگانه و با اسـتفاده از         يي نها يدگيکلش در مرحله رس   

 ييزان کـارا  يـ  م يابيـ د بـه منظـور ارز     ين گرد ييروش کجلدال تع  

ک از روابـط    يولوژيزي ف يي و کارا  ي زراع ييتروژن، کارا يمصرف ن 

ـ  يهـا  داده). ۱۲(ر استفاده شد    يز فاده از  دسـت آمـده بـا اسـت       ه   ب

له آزمـون   يها به وس   نيانگيانس شد و م   يه وار ي تجز SASافزار   نرم

 در  سه شـدند  ي درصد مقا  ۵ دانکن در سطح احتمال      يا چند دامنه 

  .افزار اکسل استفاده شد  رسم نمودارها از نرميق براين تحقيا

 

 

 
  

  ج و بحثينتا

  )Nitrogen use efficiency (تروژني مصرف نييکارا

تروژن در سـطوح مختلـف      ي مصرف ن  يين کارا يمترن و ک  يشتريب

تـروژن در   يلـوگرم ن  ي ک ۱۸۴ و   ۴۶ يمارهـا يب بـه ت   يـ کود به ترت  

 ۴۶ در سـطوح     ييش کـارا  ين افـزا  يهکتار اختصاص داشت که ا    

ش ين با افزا  يبنابرا. )۲جدول  (ار باالتر بود    يتروژن بس يلوگرم ن يک

ــم ــارايزان ني ــروژن ک ــاهش ييت ــت ي آن ک ــف (اف ــکل ال . )۱ش

 اسـتفاده از کـود      يين کارا يشگران گزارش کردند که باالتر    پژوه

ش يد و بـا افـزا     يآ يدست م ه  ن واحد کود ب   يمعموالً با جذب اول   

ج با گزارشـات  ين نتا يا). ۹(ابد  ي ي آن کاهش م   ييمقدار کود کارا  

 مـصرف کـود بـه       ).۲۵(ز مطابقـت داشـت      يگر پژوهشگران ن  يد

در سـطح   در مقابل مصرف به صورت پخش       ) a2(صورت پلت   

ـ . )۳جدول ( برخوردار بود يتروژن باالتري مصرف نييکارا از ه ب

ــ بيطــور کلــ  ۴۶ع يــتــروژن در توزي مــصرف نيين کــارايشتري

). ۱شکل الـف    (لوگرم کود به صورت پلت اختصاص داشت        يک

% ۱زان کـود در سـطح     يـ ع و م  يـ عالوه اثـر متقابـل روش توز      ه  ب

  .دار شد يمعن



  … کارايي نيتروژن و و اوره روي دامي شده پلت  تأثير کود

۲۰۳  

   خصوصيات فيزيولوژيک مصرف کود در ذرتتجزيه واريانس برخي از. ۱جدول 

  ن مربعاتيانگيم
  يدرجه آزاد  راتييمنابع تغ

  کيولوژيزي فييکارا  ي زراعييکارا  تروژني مصرف نييکارا

  ٠٠٥/٠  ٤٣/٣١٨٦  ٤٨٥/١  ٢  تکرار

)A (٣٧٦/٤٧**  ٩٩/١٣٥٨**  ٠٠٢/١٧٢**  ١  روش مصرف کود  

)N (٣٩٤/٢٩**  ١٣٥/٨٠**  ٣٢/١١٢٩٣**  ٣  تروژنين  

  ٨٩٩/٥**  ns٦٠٤/٤٢  ١٩/٩**  ٣  تروژنيکود ن*  مصرف روش

  ٠٠٦/٠  ٨٤/٩٧  ٠٩٢١/٣  ١٤  خطا

  ١٤٥/٠  ٥٠/٣  ٠٣٦/٢    راتييب تغيضر

ns ،* دهد ينشان م% ۱و% ۵دار در سطح احتمال  يدار، اختالف معن يرمعنيب اختالف غيبه ترت:  **و.  

  

  )Physiologicall efficiency (فيزيولوژيک ييکارا

ع کود و اثر    يزان و روش توز   ي م يک برا يولوژيزي ف ييتفاوت کارا 

د يـ دار گرد يمعنـ % ۱ع کود در سـطح   يزان و روش توز   يمتقابل م 

ن ين و کمتـر   يشتريـ هـا نـشان داد ب      نيانگيـ سه م يمقا. )۱جدول  (

ـ زان کـود بـه ترت     يمار م يک در ت  يولوژيزي ف ييکارا  ۴۶ و   ۱۸۴ب  ي

ش يفـزا با ا). ۲جدول (هکتار اختصاص داشت  لوگرم کود دريک

ن عکس العمل يل ا يافت که دل  يش  يک افزا يولوژيزي ف ييکود کارا 

ر بـاالتر کـود     ي در مقـاد   يش عملکرد اقتـصاد   يتوان به افزا   يرا م 

گـر پژوهـشگران مطابقـت      يقـات د  يج با تحق  ين نتا ينسبت داد، ا  

ش ي بهتر کود در روش پلت منجـر بـه افـزا   ييکارا). ۲۵( داشت

ش يج آزما ينتا). ۳جدول  (شد  مار  ين ت يک در ا  يولوژيزي ف ييکارا

تـروژن و نحـوه مـصرف آن بـر          يزان ن يـ ش م ينشان داد کـه افـزا     

ش يکه با افـزا    يطوره  ثر بود، ب  ؤاه م يک گ يولوژيزيات ف يخصوص

 کـاهش   ي زراعـ  ييتـروژن و کـارا    ي مـصرف ن   ييسطح کود، کارا  

ش عملکرد دانه در مصرف کود      يل افزا يکه به دل   يافت، در حال  ي

ش يک افزا يولوژيزي ف يير باالتر کود، کارا   يبه صورت پلت و مقاد    

 ي از پژوهـشگران مبنـ     ي برخ هاي ج با گزارش  ين نتا يا. نشان داد 

تـروژن  يش کـود ن   يتروژن در اثر افـزا    ي مصرف ن  ييبر کاهش کارا  

ـ       يدر بررسـ  ). ۹(، مطابقـت داشـت      يبراساس قانون بـازده نزول

ن ي روش مصرف کود، مصرف به صورت پلـت بـاالتر       يمارهايت

ن روش  يـ  فوق را بـه خـود اختـصاص داد، ا          ي پارامترها ريمقاد

تر و کارآمدتر از روش پخش در سـطح بـوده و موجـب               مناسب

 يهـا  ج با گـزارش   ين نتا يا. شود يتروژن م يکاهش مصرف کود ن   

ر بـر   ي روش مناسـب کـاربرد کودهـا و تـأث          يري بر به کارگ   يمبن

  .)۳۲ و ۲۶( عوامل فوق مطابقت داشت

  

  )Agricultural efficiency (تروژني مصرف ني زراعييکارا

تروژن، نحـوه   يزان کود ن  ي م يمارهاي ت ي برا ي زراع ييتفاوت کارا 

ـ دار گرد يمعنـ % ۱در سطح احتمال  مصرف کود ). ۱جـدول  (د ي

تروژن يلوگرم ن ي ک ۹۲ در مقدار کود     ي زراع ييزان کارا ين م يشتريب

لـوگرم کـود در   ي ک ۱۳۸ن آن در مقدار     يخالص در هکتار و کمتر    

تروژن باعث يزان کود نيش ميافزا). ۲جدول ( ار مشاهده شدهکت

 حاصل نشد   يدار ي تفاوت معن  يد ول ي گرد ي زراع ييکاهش کارا 

گر پژوهـشگران مطابقـت     ي د يها افتهيج با   ين نتا ي ا )۱شکل ب   (

 در مصرف کود به صـورت       ي زراع يين کارا يشتريب) ۲۵(داشت  

  ).۳جدول (دست آمد ه پلت ب

  

  کيات مرفولوژيخصوص

 ذرت کيـ مرفولوژ يهـا  يژگيو انسيوار هيتجز به مربوط جينتا

 کـود  فرمص نحوه داد نشان جينتا. است شده ارائه ۴ جدول در

 سطح در ارتفاع بوته  يبرا آنها متقابل اثر و تروژنين کود زانيم و

  ارتفـاع   نيکمتـر  و نيشتريب). ۴ جدول (شد دار يمعن% ۱ احتمال
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۲۰۴  

  تروژنير مختلف کود نيک مصرف کود در مقاديولوژيزيات فيصوص خين برخيانگيسه ميمقا. ۲جدول 

  .دار به روش دانکن هستند ي اختالف معني درصد دارا۵رمشترک دارند احتمال در سطح يدر هر ستون اعداد که حروف غ

  

   در ذرتي مختلف کوددهيها ک مصرف کود در روشيولوژيزيات في خصوصي برخيها نيانگيسه ميمقا. ۳جدول 

  .دار به روش دانکن هستند ي اختالف معني درصد دارا۵رمشترک دارند احتمال در سطح يدر هر ستون اعداد که حروف غ

  

  

  
  ي زراعييتروژن و کاراي مصرف نيي، کارايها نيانگيسه مي مقا.۱شکل 

  ن صفاتيانگيم

 تروژني مصرف نييکارا  )لوگرم در هکتاريک(تروژن يمقدار ن

)kgkg-1(  
  )kgkg-1(ک يولوژيزي فييکارا  )kgkg-1( ي زراعييکارا

٤٦  a١٤٨  a٤٤/٢٨  d٠٨/٥١  

٩٢  b٨١  a٢٨/٣٢  c٠٤/٥٣  

١٣٨  c٦٣  a٩٥/٢٣  b٥١/٥٤  

١٨٤  d٥١  a٨٣/٢٧ a٣٤/٥٦ 

  ن صفاتيانگيم

 تروژني مصرف نييکارا  ع کودينحوه توز

)kgkg-1(  

 ي زراعييکارا

)kgkg-1(  

  کيولوژيزي فييکارا

)kgkg-1(  

  b٣٣/٥٢  b٦٥/٢٠  b٦٨/٨٣  نيپخش در سطح زم

 a١٤/٥٥ a٧٠/٣٥  a٠٤/٨٩  پلت
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۲۰۵  

  
  ي زراعييتروژن و کاراي مصرف نيي، کارايها نيانگيسه مي مقا.۱شکل ادامه 

  

  ک در ذرتي مربوط به صفات مرفولوژيها انس دادهيه واريتجز. ۴جدول 

  ن مربعاتيانگيم

 راتييمنابع تغ
درجه 

 لقطر بال  قطر سا قه ارتفاع بوته تعداد برگ  يآزاد
ف يتعداد رد

 در بالل

تعداد دانه در 

 فيرد

 ٥٤١/٢٤ ١٦٦/٣  ns٩٦٨/٣  ns٦٠٠/٢  ns٤٢١/٨ ٧٩١٦٦/٠ ٢ تکرار

)a (١  عيروش توز ns٨٥٦/٣٦** ٠٠/١٣** ١٢/٥٣٩**  ٥٠٠/١ ns٠٤/٤٠**  ٦٦٦/٢ 

)N (٣  تروژنين ns ٦١٠/١٥** ٧٤٤/٥* ٤١/٣٧١** ١٦٦٦/١ ns ٧٠/٣٩** ٦٦٦/١ 

 ٣٧٥/٢* ٠٠٦/١ ns ٠٧٢/٠**  ns٠٩٦٣/٠ ١٩٠/٢٨** ٢٧٧٧/٠ ns ٣ عيروش توز* تروژن يکود ن

 ٥٤١/٠ ٨٥٧/٠ ١٥٥/١  ١٦٣/١ ٩٧٠/٤ ٨٥٧/٠ ١٤ خطا

 ٩٠/٢ ٥٤/٦ ١١٥/٢ ٥٥/٤ ١٢٢/١ ٨٩/٣ _ راتيب تغيضر

ns ،* دهد ينشان م% ۱و% ۵دار در سطح احتمال  يدار، اختالف معن يرمعنيب اختالف غيبه ترت:  **و.  

  

 تروژنين لوگرميک ۴۶ و ۱۸۴ ماريت به کود فمختل ريمقاد در بوته

 نيکمتـر  و نيشتريب عالوهه ب .)۵ جدول( داشت تعلق هکتار در

 پلت روش به بيترت به مصرف نحوه ماريت در ارتفاع بوته  زانيم

 اختـصاص ) متـر  يسانت ۱۹۳ (سطح در پخش و) متر يسانت ۲۰۳(

 مقـدار  و مـصرف  نحـوه  متقابـل  آثار بررسي. )۶ جدول( داشت

 لوگرميک ۱۸۴ هشتم، ماريت به ارتفاع بوته  نيشتريب داد نشان ودک

 تفـاوت  نيچنـ  هـم  .داشـت  اختـصاص  پلت صورت به تروژنين

 صـورت  بـه  تروژنين لوگرميک ۱۸۴ چهارم، ماريت نيب يدار يمعن

 بـه  تـروژن ين لـوگرم يک ۹۲ شـشم،  مـار يت و نيزم درسطح پخش

  .)۷جدول (نداشت  وجود پلت صورت

 جـه ينت در و گازهـا  تبـادل  نـور،  جذب تواند يم بوته ارتفاع

 خـود  شيافزا نيا که دهد قرار ريتأث تحت را ست توده يز تجمع

ـ م فاصـله  ايـ  بوته در گره تعداد شيافزا از يناش ـ  و هـا  انگرهي  اي

   عملکـرد  شيافـزا  بـه  منجر که باشد يم صفت دو نيا از يبيترک
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۲۰۶  

  ر مختلف کود در ذرتيک در مقادي صفات مرفولوژيها نيانگيسه ميمقا. ۵جدول 

  ن صفاتيانگيم
تروژن يمقدار ن

  ارتفاع بوته تعداد برگ  )لوگرم در هکتاريک(

(cm) 
  قطر ساقه

(mm)  

  قطر بالل

(mm) 

ف يتعداد رد

 در بالل

تعداد دانه در 

 فيرد

٤٦  a٥/١٩ c١٢/١٩٠  c٤٣/٢٥  b٤٨ b١٣ d٥/٣٥  

٩٢  a٦٦/١٩  b٨٧/١٩٣  bc١٥/٢٦  b٩٦/٤٨  ab١٤  c٣٨  

١٣٨  a٢٠  a٨٧/٢٠٣  ab٠٦/٢٧  a٩٩/٥٠  ab١٤  b٨٣/٣٩  

١٨٤  a٥/٢٠  a٥٨/٢٠٦  a٦٥/٢٧  a٣٦/٥١  a۱۵  a٥/٤١  

  .دار به روش دانکن هستند ي اختالف معني درصد دارا۵رمشترک دارند احتمال در سطح ي که حروف غيدر هرستون اعداد

  

  ع کود در ذرتي توزي فاکتور الگوکي صفات مرفولوژيها نيانگيسه ميمقا. ۶جدول 

  .دار به روش دانکن هستند ي اختالف معني درصد دارا۵رمشترک دارند احتمال در سطح ي حروف غ کهيستون اعداد در هر

  

   مختلفيمارهايک بوته ذرت تحت تي صفات مرفولوژيها نيانگيسه ميمقا. ۷جدول 

  .دار به روش دانکن هستند ي اختالف معني درصد دارا۵رمشترک دارند احتمال در سطح ي که حروف غيدر هرستون اعداد

  ن صفاتيانگيم
  تروژنيمقدار ن

  ارتفاع بوته تعداد برگ  )لوگرم در هکتاريک (

(cm) 
  طر ساقهق

(mm)  

  قطر بالل

(mm) 

ف يتعداد رد

 در بالل
 فيتعداد دانه در رد

  b٣٧  b١٤  b٥٩/٤٨ b٨٤/٢٥  b٨٥/١٩٣  a٦٦/١٩  نيپخش در سطح زم

  a٤٠  a٥/١٤  a٠٧/٥١  a٣١/٢٧  a٣٥/٢٠٣  a١٦/٢٠  پلت

 ارتفاع بوته  تعداد برگ  ماريت
(cm) 

  قطر ساقه

(mm)  

  قطر بالل

(mm)  

  فيدانه در رد  ف دانهيتعداد رد

T1 b٣٢/١٩  e٥/١٨٥  dc٨٢/٢٤  d٦٥/٤٦  b١٣   d٣٥  
T2  ab٦٦/١٩  e٢٥/١٨٦  dc٣٣/٢٥  cd٨٥/٤٧  ab١٤  d٣٦  

T3 ab٦٦/١٩ c٥/٢٠١  bcd٢/٢٦  bc٦٨/٤٩  ab١٤  c٣٨  

T4 ab٢٠  c٢٥/٢٠٢  abc٠١/٢٧  b١٨/٥٠  a١٥  bc٤٠  

T5 ab٦٦/١٩  d٧٥/١٩٤   bcd٠٥/٢٦  bc٣٥/٤٩  ab١٤  d٣٦  

T6 ab٦٦/١٩  c٥/٢٠١  abc٩٩/٢٦  b٠٨/٥٠  a١٥  bc٤٠  

T7  ab٢٠  b٢٥/٢٠٦  ab٩٣/٢٧  a٣٠/٥٢  ab١٤  b٤١  

T8 a٢١  a٩١/٢١٠ a٢٩/٢٨ a٥٥/٥٢  a١٥  a٤٣  



  … کارايي نيتروژن و و اوره روي دامي شده پلت  تأثير کود

۲۰۷  

 بـر  تـروژن ين کود مقدار و نحوه مصرف  اثرات). ۲ (گردد يم دانه

 کـه  يدر حال  بود دار يمعن% ۵ و%۱ سطح در بيترت به ساقه قطر

 لـوگرم يک ۱۸۴ مقدار. )۴جدول  (نبود   دار يمعن آنها متقابل اثرات

 )مـار هـشتم   يت(پلـت    صـورت  بـه  و مصرف  هکتار در تروژنين

 کـه  يطـور  بـه ) ۷جـدول   . (نمـود  جـاد يا را ساقه قطر نيشتريب

 نيزمـ  سطح در پخش به نسبت پلت ماريت در ساقه قطر شيافزا

 ۱۸۴تـروژن تـا     يش کـود ن   يافـزا  ).۶جـدول    (بـود    تر سوسمح

دار قطر بالل را به همراه داشت        يش معن يلوگرم در هکتار، افزا   يک

 ۳۶/۵۱تروژن بـا قطـر      يلوگرم ن ي ک ۱۸۴ يمار کود يت). ۵جدول  ( 

). ۵جـدول   (ن مقدار را بـه خـود اختـصاص داد           يمتر باالتر  يليم

ش قطـر   يث افـزا  باعـ ) a2(تروژن به صورت پلـت      يع کود ن  يتوز

دست ه  ن قطر بالل ب   يشترين روش ب  ي که در ا   يطوره  بالل شد، ب  

ـ مارها ب ين ت يدر ب ). ۶جدول  (آمد   ـ ن م يشتري زان قطـر بـالل در      ي

). ۷ جدول(دست آمد   ه  لوگرم کود به روش پلت ب     ي ک ۱۸۴ع  يتوز

 نحـوه  متقابـل  اثـرات  و تـروژن ين سطوح و مصرف نحوه اثرات

 دار يمعن بوته در هر  برگ تعداد بر تروژنين کود زانيم و مصرف

ه ب مارهايت تمام نيب يدار يمعن تفاوت نيچن هم). ۴ جدول (نبود

ــشد  مــشاهد کــم و هــشتمي مــاريت جــز  يبرخــ. )۷جــدول (ن

 تعـداد  بـر  تـروژن ين کود شيافزا اثر دادند ازپژوهشگران گزارش 

 از ذرت در بـرگ  تعداد رايز باشد ينم دار يمعن بوته هر در برگ

 عوامـل  ريتـأث  تحـت  کمتر که است رقم داريپا نسبتاً يها يژگيو

ـ ا). ۲( رديـ گ يمـ  قرار يطيمح  يهـا  افتـه ي بـر  يدييـ أت افتـه ي ني

 شيافـزا  ايـ  تـروژن ين کمبـود  دادند نشان که است يپژوهشگران

 سـاقه  قطر ارتفاع بوته،  يرو تروژنين حيصح مصرف و تروژنين

ر يتأث ي بوته ب   که بر تعداد برگ    يدر حال  گذارد يم اثر بالل قطر و

  ).٢٣(باشد  يم

تروژن و اثرات متقابل نحـوه      ياثرات نحوه مصرف و سطوح ن     

دار  يف در بـالل معنـ     يتروژن بر تعداد رد   يزان کود ن  يمصرف و م  

ش ي اثر افزا   از پژوهشگران گزارش دادند    يبرخ). ۴جدول  (نبود  

ن يباشد ا  يدار نم  يف دانه در بالل معن    يتروژن بر تعداد رد   يکود ن 

تفاوت تعداد دانه در ). ۸( کسان بودير محققان يج سايج با نتاينتا

تروژن در سطح احتمال    يزان کود ن  ي نحوه مصرف و م    يف برا يرد

 اثـر متقابـل نحـوه مـصرف و          ين صفت بـرا   ي که ا  يدر حال % ۱

مطالعات . )۴جدول  (دار شد  يدرصد معن % ۵مقدار کود در سطح     

ش تعـداد   يث افـزا   باع يتروژن کاف يمختلف نشان داد که وجود ن     

شود، اثرات مثبت نحوه     يها م   گلچه يميل کاهش عق  يها به دل   دانه

گـر پژوهـشگران    يتـروژن توسـط د    يزان کـود ن   يمصرف کود و م   

  .)۲۰ و ۸(گزارش شده است 

  

  عملکرد دانه

انس عملکرد دانه و صفات وابسته به       يه وار يج مربوط به تجز   ينتا

 داد نحـوه مـصرف    ج نـشان  ينتا.  ارائه شده است   ۸جدول  آن در   

و اثـر متقابـل     % ۱تـروژن در سـطح احتمـال        يزان کود ن  يکود و م  

% ۵تـروژن در سـطح احتمـال        يزان کود ن  ينحوه مصرف کود و م    

ن عملکـرد دانـه در      ين و کمتر  يشتريب). ۸جدول  (دار است    يمعن

لـوگرم  ي ک ۴۶ و   ۱۸۴مـار   يب بـه ت   يـ ر مختلف کـود بـه ترت      يمقاد

 يها افتهيج با ين نتايا. )۹دول  ج(تروژن در هکتار تعلق داشت      ين

ش يش عملکرد دانه در اثر افزا     يان داشتند افزا  ي که ب  يپژوهشگران

). ۳۱ و   ۲۰(شود، مطـابق داشـت       يتروژن حاصل م  يمقدار کود ن  

 نحـوه   يمارهـا يزان عملکـرد دانـه در ت      يـ ن م ين و کمتـر   يشتريب

و ) لـوگرم درهکتـار   ي ک ۹۹۰۸(ب به روش پلـت      يمصرف به ترت  

اختـصاص داشـت    ) لـوگرم درهکتـار   يک۸۱۸۵(پخش در سـطح     

 ييرسد کاربرد کود به صورت پلت کارا       يبه نظر م  . )۱۰جدول  (

شتر دانه در واحد سطح     يش داده و عملکرد ب    يمصرف کود را افزا   

 اثــرات متقابــل نحــوه يبررســ). ۱۱(ده اســت يــرا موجـب گرد 

زان عملکـرد دانـه بـه       ين م يشتريمصرف و مقدار کود نشان داد ب      

تروژن به صورت پلـت اختـصاص       يلوگرم ن ي ک ۱۸۴شتم،  مار ه يت

ـ  يدار ين تفـاوت معنـ    يچن هم. )۲شکل الف   (داشت   مـار  ين ت ي ب

ن و يزم تروژن به صورت پخش درسطحيلوگرم ني ک۱۸۴چهارم، 

تـروژن بـه صــورت پلـت وجــود    يلــوگرم ني ک۹۲مـار شـشم،   يت

تروژن، يش سطوح ن  يمصرف کود به صورت پلت و افزا      . نداشت

ش تعـداد دانـه در بـالل        ي منجر به افزا   يجاد مخزن قو  يل ا يبه دل 

ـ ش عملکـرد ب   يشود و به دنبال آن باعث افزا       يم . شـود  يمـ  شتري

ـ  مختلف نشان داده است که سـرعت رشـد گ          يها گزارش   اه در ي
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۲۰۸  

   عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرتيها انس دادهيه واريتجز. ۸جدول 

  ربعاتن ميانگيم

  يدرجه آزاد  راتييمنابع تغ
  عملکرد دانه

 
 ن دانهيدرصد پروتئ وزن هزار دانه شاخص برداشت

 ١٢١٦/٠ ٩٨٤/٣٨ ٤١/٩٩٤ ٧٩/٣٢ ٢ تکرار

)a(٤٩/٣** ٩/٥٧٤** ١٩/٢١٧** ٨١/١٧** ١  ع کودي روش توز 

)N(٧٦٥/٧** ٢٣/٣٠٠** ٤٢/٢٧* ٦١/١٥** ٣  تروژني ن 

 ١٧٣٧/٠* ns٧٧٨/٤١ ٠٥/٤٣** ٤٣٧/٠* ٣ عيروش توز* تروژن يکود ن

 ٠٤٤١/٠ ٦٥٥/٢٢ ٣٥/٦ ١١٤٦/٠ ١٤ خطا

 ٠١/٣ ٨١٧/١ ٩٦/٤ ٧٣/٣ _ راتيب تغيضر

ns ،* دهد ينشان م% ۱و% ۵دار در سطح احتمال  يدار، اختالف معن يرمعنيب اختالف غيبه ترت:  **و.  

  

   ذرتر مختلف کود دري عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در فاکتور مقاديها نيانگيسه ميمقا. ۹جدول 

  ن صفاتيانگيم
تروژن يمقدار ن

  )تن در هکتار(عملکرد دانه   )لوگرم در هکتاريک(
شاخص برداشت 

  )درصد(
  )گرم(وزن هزار دانه 

ن دانه يپروتئ

  )درصد(

٤٦  d٢٨/٧ b٩٩/٤٨  b٥/٢٥٥ d٤١/٥  

٩٢  c٩٧/٨  ab٦٤/٥١  b٥١/٢٥٦  c٩٦/٦  

١٣٨  b٣٠/٩  b١٨/٤٩  a٢٦٥  b٤٥/٧  

١٨٤  a١٢/١١  a٤٧/٥٣  a٣٣/٢٧٠  a٠٧/٨ 

  .دار به روش دانکن هستند ي اختالف معني درصد دارا۵رمشترک دارند احتمال در سطح ي که حروف غيدر هرستون اعداد

  

  هاي عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در فاکتور الگوي توزيع کود در ذرت مقايسه ميانگين. ۱۰جدول 

  ن صفاتيانگيم

  ع کودينحوه توز

  )درصد(ن دانه يپروتئ  )گرم(وزن هزار دانه   )درصد(شاخص برداشت   )ارتن در هکت(عملکرد دانه 

  b٥٩/٦  b٦٥/٢٥٦  b٨١/٤٧  b١٨٥/٨  نيپخش در سطح زم

 a٣٥/٧  a٧٤/٢٦٦  a٨٣/٥٣  a٩٠٨/٩  پلت

  .دار به روش دانکن هستند ي اختالف معني درصد دارا۵رمشترک دارند احتمال در سطح ي که حروف غيدر هرستون اعداد



  … کارايي نيتروژن و و اوره روي دامي شده پلت  تأثير کود

۲۰۹  

  

  
  هاي عملکرد دانه و شاخص برداشت ذرت مقايسه ميانگين .۲شکل 

  

 با تعدا دانه در بـالل و  يادي که ارتباط ز يشم ده يطول مدت ابر  

ر مـصرف  ي تحت تـأث  يثرؤت عملکرد دانه دارد به طور م      يدر نها 

ان ي که ب  يج پژوهشگران يج با نتا  ين نتا يکه ا  رديگ يتروژن قرار م  ين

ش سطوح کود   ي از افزا  يدار يداشتند، عملکرد ذرت به طور معن     

رد، مطابقـت داشـت     يپـذ  ير م ي تأث يجي تدر يتروژنه با آزادساز  ين

)۲۴.(  

  

  شاخص برداشت

دار  يش معنيلوگرم در هکتار، افزاي ک۱۸۴تروژن تا   يش کود ن  يافزا

 يمـار کـود   يت). ۹جـدول   (شاخص برداشت را به همراه داشت       

ــا شــاخص برداشــت  يلــوگرم ني ک۱۸۴ ــروژن ب  درصــد ۴۷/۵۳ت

بـه نظـر    ). ۹جـدول   (ن مقدار را به خـود اختـصاص داد          ياالترب

تـروژن در اثـر   ي نير بـاال  يش عملکرد دانه در مقـاد     يرسد افزا  يم

ک و شاخص برداشـت صـورت گرفتـه      يولوژيش عملکرد ب  يافزا

ش يباعـث افـزا   ) a2(تروژن به صورت پلت     يع کود ن  يتوز. است

،  شــديش محــصول اقتــصادي اســتفاده از کــود و افــزاييکــارا

ـ    يشترين روش ب  ي که در ا   يطور هب دسـت  ه  ن شاخص برداشت ب

زان شــاخص يــن ميشتريــمارهــا بين تيدر بــ). ۱۰جــدول (آمــد 

ـ       ي ک ۱۸۴ع  يبرداشت در توز   دسـت  ه  لوگرم کود به روش پلـت ب

  .)۲شکل ب (آمد 
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۲۱۰  

   عملکرد دانهياجزا

دار شـد و     يمعنـ % ۱زان کود در سـطح      ياثرات نحوه مصرف و م    

تروژن بـر وزن هـزار      يزان کود ن  ي و م  اثرات متقابل روش مصرف   

ن وزن هزار دانه    ين و کمتر  يشتريب). ۸جدول  (دار نبود    يدانه معن 

تـروژن  يلـوگرم ن  ي ک ۴۶ و   ۱۸۴ ي کـود  يمارهـا يب بـه ت   يـ به ترت 

 ۱۸۴مــار يت). ۹جــدول (خــالص در هکتــار اختــصاص داشــت 

ن وزن يشتري گرم ب۳۳/۲۷۰تروژن خالص در هکتار با   يلوگرم ن يک

روش پلـت   عالوه استفاده ازه  ب).۹جدول (را دارا بود هزار دانه 

دار وزن هزار دانه نسبت بـه روش پخـش           يش معن يمنجر به افزا  

گــر ي ديهــا افتــهيج بــا ين نتــايــا). ۱۰جــدول (در ســطح شــد 

ش ي افـزا  يش وزن هـزار دانـه بـه ازا        ي بر افزا  ي مبن يپژوهشگران

ج ين نتـا يـ با توجه به ا). ۲۰ و ۷( تروژن مطابقت داشتيزان نيم

ل يـ ش عملکـرد دانـه در روش پلـت بـه دل           يرسد افزا  يبه نظر م  

بـه  . ف و وزن هزار دانـه بـوده اسـت         يش تعداد دانه در رد    يافزا

لفـه  ؤش هـر دو م    يق افـزا  يـ ن روش از طر   يـ  استفاده از ا   يعبارت

  .ش عملکرد دانه را به دنبال داشتي عملکرد دانه، افزاياصل

  

  ن دانهيدرصد پروتئ

ن ي درصـد پـروتئ  يتـروژن بـر  ف و مقدار کود ناثرات روش مصر  

دار بـود    يمعن% ۵و اثرات متقابل آنها در سطح       % ۱دانه در سطح    

تروژن در هکتار و مصرف به      يلوگرم ن ي ک ۱۸۴مقدار  ). ۸جدول  (

. جـاد نمودنـد   ين دانـه را ا    ين درصـد پـروتئ    يشتريصورت پلت ب  

ن يتـروژن از نظـر درصـد پـروتئ        يمـار کـود ن    يتفاوت هر چهار ت   

 پلت نسبت به  يمارهاين در ت  يش درصد پروتئ  يافزا. دار بود  يعنم

جه ي پژوهشگران نت  يبرخ. تر بود  ن محسوس يپخش در سطح زم   

ـ    يزان کـود ن   يگرفتند م   روش مناسـب در     يريکـارگ ه  تـروژن و ب

ن يش درصد پـروتئ   يتروژن، افزا ي استفاده از کود ن    ييش کارا يافزا

  ).۱۰(دانه را به دنبال دارد 

  

  يريگ جهينت

ش يتروژن باعـث افـزا    يها نشان داد هر چند کاربرد کود ن        يبررس

ن ي در عملکرد دانه ب    يدار يگردد، اما تفاوت معن    يعملکرد دانه م  

تروژن در هکتار به صورت پخش      يلوگرم ن ي ک ۱۸۴(مار چهارم   يت

تروژن در هکتار به صـورت      يلوگرم ن ي ک ۹۲ (۶مار  يو ت ) در سطح 

 با استفاده از کود پلـت        پس ،)۲شکل الف  (نداشتوجود  ) پلت

ن به وضـوح    يچن هم. تروژن را کاهش داد   يتوان مصرف کود ن    يم

تروژن ي ن يجي تدر يت رهاساز يان است که کود پلت با خاص      ينما

 يهـا  ن بهبـود شـاخص    يچنـ  ش عملکرد دانه و هـم     يموجب افزا 

ت يتـوان خاصـ    ياگر چه نمـ   . گردد يتروژن م ي ن ييمربوط به کارا  

 بـا توجـه بـه مـصرف         يده گرفت ول  يد را نا  ي کود دام  ياصالح

تـوان   ينمـ ) لوگرم در هکتـار   ي ک ۶۰۰ (يار کم کود دام   يمقدار بس 

کود پلت نسبت بـه مـصرف       % ۴/۱۸ش عملکرد دانه حدود     يافزا

 يت اصـالح  ين تنها به خاص   يکود به صورت پخش در سطح زم      

 کـه انجـام شـد،       ي منابع يبا توجه به بررس    . نسبت داد  يکود دام 

ا انجام نشده   يق تاکنون در دن   ين تحق يمشابه ا د که   يمشخص گرد 

نـه صـورت    ين زم يـ  در ا  يشتريـ قـات ب  ياست و الزم اسـت تحق     
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Abstract 
To evaluate the effect of nitrogen slowly released from pellet, composed of manure and urea fertilizer on the Nitrogen 
efficiency and morphological Characteristics and grain yield of corn hybrid (S.C704), a field experiment was carried 
out in Aboureihan research farm of Tehran University in 2009. The factorial design of the study comprised a 
randomized complete block with three replications. The application rates of N at four levels (46, 92, 138 and 184 kg N. 
ha-1) and two levels by methods of N distribution (pellet and mixed with soil) were applied. In this research, a Screw 
Extruder setup was designed and manufactured. Statistical analysis indicated that NUE, as well as agronomic efficiency 
(AE) was reduced while physiological efficiency (PE) increased with increasing N rates. Also, most plant length and 
stem diagonal and cob diagonal pellet belonged to the treatment. But, the number of leaves per plant did not affect the 
distribution method of fertilizer.The results showed significant differences among various rates of nitrogen and methods 
of N distribution considering grain yield and grain protein. The higher rates of N increased grain protein, grain yield and 
yield components (except for number of rows per ear). Maximum grain yield (11.1 t. ha-1) was obtained with 184 kg N. 
Ha-1 treatment. 
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