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زرقانی ،ه ،.رضوانی مقدم ،پ ،.قنبری ،ا ،.و یانق ،ع .7931 .خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت (( )Zea mays L.رقم سینگل کراس  )107تحت
تأثیر مصرف تلفیقی کود دامی و شیمیایی .بومشناسی کشاورزی.7623-7621 :)7(70 ،

چکیده
به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و شیمیایی و تلفیق آنها برر عملکررد بیولوژیر و عملکررد دانره ذرت دانرهای ()Zea mays L.
(سینگل کراس ،)107آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زابل در سال  7917به اجرا درآمد.
تیمارها شامل؛  :T0شاهد (عدم مصرف کود دامی و شیمیایی)؛  30:T1تن کود دامی (کود گاوی) در هکتار 600 :T2 ،و  720کیلوگرم در هکتار به ترتیب
اوره و فسفات آمونیوم؛  :T3مصرف  72تن کود دامی در هکتار  700 +و  12کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم؛  :T4مصرف  90تن کود
دامی  799 +و  700کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم؛  :T5مصرف 20تن کود دامی  22/2 +و  20کیلوگرم در هکتار به ترتیرب اوره و
فسفات آمونیوم بودند .نتایج نشان داد که صفات عملکرد ماده خش  ،ارتفاع بوته ،تعداد دانه در بالل ،درصد برگ ،درصد ساقه ،درصد بالل ،درصد مراده
خش  ،تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،عملکرد اقتصادی ،عملکرد بیولوژی و شاخص برداشت به طور معنیداری تحت تأثیر مصرف کود قرار
گرفتند .بیشترین عملکرد دانه ( 7162کیلوگرم در هکتار) ،عملکرد ییولوژی ( 1120کیلوگرم در هکتار) ،طول برالل ( 69/3سرانتیمترر) ،تعرداد دانره در
ردیف ( 92دانه) ،وزن هزار دانه ( 712/7گرم) و ارتفاع بوته ( 731/9سانتیمتر) در تیمار  T5به دست آمد ،که اختالف آن با تیمارهای  T2 ،T1 ،T0و T4
معنیدار بود ،و همبستگی مثبت و معنیداری بین عملکرد دانه با طول بالل (** ،)0/12وزن هزار دانه (** ،)0/27عملکرد بیولوژی (** ،)0/21تعداد دانه
در ردیف (** )0/31و ارتفاع بوته (** )0/12وجود داشت .بر اساس نتایج حاصله ،اثر بخشی تلفیق کود شیمیایی با کود گاوی بر اجرزای عملکررد ذرت در
مقایسه با مصرف جداگانه هر کدام از آنها بیشتر بود .بر اساس نتایج تحقیق ،حاضر به نظر میرسد که اختالط  20ترن کرود دامری در هکترار 22/2 +
کیلوگرم اوره با  20کیلوگرم فسفات آمونیم در هکتار برای تولید ذرت در شرایطی مشابه با تحقیق حاضر مناسب باشد.
واژههای کلیدی :شاخص برداشت ،عملکرد اقتصادی ،عملکرد بیولوژی  ،کود ترکیبی

مقدمه

1

اهمیت حاصلخیزی خاک را میتوان بره صرورت توانرایی آن برر
عرضه عناصر غذایی ضرروری بررای رشرد گیاهران تعریرف کررد .در
مدیریت پایدار خاک توجره بره حفرو تروازن عناصرر غرذایی و حفرو
حاصلخیزی آن مهم است و باید عناصر غذایی کره توسر انردامهرای
گیاهی از زمین خارج میشود ،از طریق کود های آلری و شریمیایی بره

 6 ،7و  -7بهترتیب دکتری اکولوژی گیاهان زراعی ،استاد و دکتری فیزیولوژی
گیاهان زراعی ،گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -9استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل
(* -نویسنده مسئول)Email: rezvani@um.ac.ir :
DOI:10.22067/jag.v10i4.71099

زمین برگردانده شوند (.)Azizi et al., 2008
در سال های اخیر مصرف بیرویره کرودهرای شریمیایی خسرارات
جبرانناپذیری به محی زیست و اکوسیسرتمهرای زراعری وارد کررده
اسررت کرره باع ر کرراهز حاصررلخیزی خرراک و عرردم تولیررد پایرردار
محصوالت زراعی نیز میگرردد .مصررف کرود هرای شریمیایی اوره و
فسفات آمونیوم با استقبال بیشتری توس کشاورزان مواجه شده است؛
در حالیکه مصرف کود هرای دامری بره شردت کراهز یافتره اسرت.
کود های دامی از مهمترین منابع انرژی و مواد غذایی اکوسیستم خاک
محسوب میشوند و هدف از کاربرد آنها بهبرود خرواب بیولروژیکی،
فیزیکی و شیمیایی خاک است (.)Majidiyan, 2000
کودهای شیمیایی صرفاً ی یا چند عنصر غذایی را بررای رشرد
گیاهان فراهم میکننرد؛ در حرالیکره قرادر بره ترأمین سرایر عناصرر
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نمرریباشررند ( .)Aliniya, 2001امررا اسررتفاده از کودهررای شرریمیایی
برای جبران کاهز عناصرر غرذایی نیرز ضرروری اسرت و کودهرای
آلری و شریمیایی الزم و ملررزوم یکرردیگر بروده و برره هررر دوی آنهررا
برررای ایدرراد شرررای مناسررب جهررت رشررد بهتررر گیرراه نیرراز اسررت
(.)Ahmadian, 2005; Aliniya, 2001
گزارش هرای مختلرف حراکی از آن اسرت کره تلفیرق کرودهرای
شیمیایی و دامی در بهبود کمیت و کیفیت گیاهران مررثرتر از کراربرد
جداگانه آنها است ( .)Hegde, 1996اویکه ( )Oikeh, 1998ضرمن
مطالعه پنج رقرم ذرت ( )Zea mays L.تحرت ترأثیر کرود نیتروژنره
مشاهده کرد که با افزایز کود ،عملکرد دانه و وزن هرزار دانره بررای
همه ارقام افرزایز پیردا کررد .داهیرا و همکراران ( Dahiya et al.,
 )1997در آزمایز خود مشاهده کردند که با افزایز کرود دامری بره
خرراک ،غلظررت و جررذب فسررفر در ذرت افررزایز یافررت .مدیرردیان
( )Majidiyan, 2000نشان داد که کود نیتروژنه تأثیر معنریداری برر
عملکرد دانه داشت و باعر افرزایز عملکررد دانره گردیرد .پررس و
همکاران ( )Press et al., 1996گزارش کردند که برا اضرافه کرردن
کمپوست به خاک قابلیت استفاده فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،روی و منگنز
افزایز یافرت .تابوسرا و همکراران ( )Tabosa et al., 1990نشران
دادند که مصرف  70تا  90تن کود گاوی یا  70ترا  72ترن در هکترار
کود مرغی عملکرد سورگوم ( (Sorghum vulgare Pers.علوفرهای
را در مقابسه با شاهد  200درصد افزایز داد .با توجه به اینکه بخز
اعظم خاکهای زیر کشت ذرت به ویژه در قسمتهای جنوبی کشرور
آهکی بوده و مشکل تثبیت فسفر در این گونه خاکها وجرود دارد و از
آن جا که نیتروژن نخستین عنصری است که کمبود آن در خاکهرای
مناطق خش و نیمهخش مطرح میشود و نقرز چشرمگیری را در
تولید فرآوردههای کشاورزی این مناطق ایفا میکند و از طرفی نترایج
پژوهزهای اندام شده حاکی از ضرورت استفاده از کودهای شیمیایی
در زراعت ذرت میباشد ،انتخاب صحیح نوع و مقدار کودهرای حراوی
این عناصر و تلفیق و ترکیب آنها با میزان بهینه کود های دامی برای
رسیدن به باالترین سطح تولید در هر منطقه الزامی اسرت و نیراز بره
اندام آزمایز های متعددی دارد .از طرفی کمیرت و کیفیرت گیاهران
علوفه ای تحت تأثیر نوع ،مقدار و زمان مصرف کود میباشد .تحقیرق
حاضر به منظور تعیین تأثیر انواع کود هرای شریمیایی و کرود دامری و
تلفیق آنها بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانره ذرت و بره دسرت آوردن
میزان ترکیب مطلوب و بهینه از کودهای مذکور طراحی و اجرا شد.

مواد و روشها
این آزمایز در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکررار در
مزرعرره آموزشرری و پژوهشرری سررد سیسررتان دانشررگاه زابررل (عررر
جغرافیایی  90درجه و  27دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  27درجه و

 77دقیقه شرقی) و ارتفراع  791مترر از سرطح دریرا در سرال زراعری
 7919-17اجرا گردید .اقلیم منطقه بر اساس روش آمبرژه از نوع گرم
و خش است .خاک محل آزمایز براساس نمونهبرداری مرکب قبرل
از کاشت از عمق صفر ترا  90سرانتیمترری خراک مزرعره و تدزیره
فیزیکی و شیمیایی خاک دارای بافت لومی رسی و کرربن آلری 0/76
درصد ،نیتروژن  0/092درصد ،فسرفر  7/27میلریگررم در کیلروگرم و
پتاسیم  792میلیگرم در کیلوگرم تعیرین گردیرد .برر اسراس تدزیره
شیمیایی کود گاوی مورد استفاده ،فسفر  93/22درصد ،نیتروژن 7/01
درصد ،پتاسیم  79/19میلیگرم بر گرم و خاکستر  99/72درصد تعیین
شد .عملیات آمادهسازی زمین شرامل شرخم پراییزه و دو برار دیسر
عمود بر هم و تهیه کرتهای آزمایز اندام شد.
تیمار های آزمایشی شامل  :T0شاهد (عدم مصررف کرود گراوی و
شیمیایی) 30:T1 ،تن کود گاوی در هکتار 600 :T2 ،و  720کیلروگرم
در هکتررار برره ترتیررب اوره ( 0/72نیتررروژن) و فسررفات آمونیرروم:T3 ،
مصرف  72تن کود گاوی  700 +و  12کیلوگرم در هکتار بره ترتیرب
اوره و فسفات آمونیوم :T4 ،مصرف  90تن کود گراوی  799 +و 700
کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم :T5 ،مصرف 20تن
کود گاوی  21 +و  20کیلوگرم در هکترار بره ترتیرب اوره و فسرفات
آمونیوم بودند .هر کرت فرعی با ابعاد سه متر عر و هشت متر طول
با فاصله بین کرتها  0/2متر و فاصله برین بلروکهرا دو مترر ایدراد
گردید .بذر های ذرت رقم  107سینگل کراس در شز ردیف با فاصله
 20سررانتیمتررر و فاصررله روی ردیررف  70سررانتیمتررر در عمررق پررنج
سانتی متری خاک در هر کرت کشت شد .کود دامی مورد استفاده کود
گاوی کامالً پوسیده بود که پس از پخز یکنواخت کود گراوی ،تمرام
مقدار فسفات آمونیوم و ی سوم اوره اقدام به دیسر و فرارو ر (برر
اساس تیمار های مذکور) گردید .کاشت در نیمه اول اسفند ماه توسر
کارگر اندام گرفت ،هیبرید مورد استفاده سینگل کراس  107برود .در
طی فصل رشد آبیاری مزرعه هر  1-70روز ی بار بر اسراس شررای
جوی و وجین علف های هرز طی سه مرحله به صورت دسرتی اندرام
شد .باقیمانده نیتروژن در مرحله هشت و  76برگی به صورت سرک و
در دو قس مساوی مصرف شد .در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی تعداد
 70بوته از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند و صفات ارتفراع
بوته ،درصد ماده خش  ،درصد بالل ،درصد سراقه و بررگ ،عملکررد
ماده خش  ،تعداد دانه در ردیف ،تعداد دانه در بالل ،وزن هرزار دانره،
عملکرد بیولوژی  ،عملکرد اقتصادی و شراخص برداشرت روی آنهرا
اندازهگیری شد و پس از حذف حاشریه مسراحت باقیمانرده هرر کررت
برای برآورد عملکرد نهایی دانه مورد استفاده قرار گرفت .عملکرد دانه
بر اساس رطوبت  77درصد محاسبه گردید .تدزیه و تحلیل دادهها برا
استفاده از نرمافزار آمراری  Mstat-Cاندرام شرد و مقایسره میرانگین
دادهها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمرال پرنج
درصد اندام شد.

خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت (0620 )Zea mays L.

نتایج و بحث
نتایج تدزیه واریانس داده های حاصل از آزمایز (جدول  )7نشان
داد که صفات درصد برگ ،درصرد سراقه ،درصرد برالل ،درصرد مراده
خشر  ،ارتفرراع بوترره ،طررول بررالل ،تعررداد دانرره در ردیررف ،عملکرررد
بیولوژی و عملکرد دانه در سطح احتمال یر درصرد و صرفت وزن
هزار دانه در احتمال پرنج درصرد معنریدار شرد .در حرالیکره صرفات
شاخص برداشت و تعداد ردیف در بالل تحت تأثیر کود هرای دامری و
شیمیایی در احتمال پنج درصد معنیدار نشد (جدول .)7
درصد برگ و ساقه :مقایسه میانگین دادهها )جدول  )6نشران
داد که بیشترین درصد برگ در تیمار هرای مصررف کامرل کرود هرای
شیمیایی ( ،)T2مصرف  90تن کود دامی با  799کیلروگرم اوره و 700
کیلوگرم فسفات آمونیروم ( )T4و مصررف  20ترن کرود دامری برا 21
کیلوگرم اوره و  20کیلوگرم فسرفات آمونیروم ( )T5و کمتررین درصرد
برگ در شاهد بدون مصرف کود ( )T1مشاهده شد .کودهای شیمیایی
حاوی عناصر نیتروژن و فسفر قابل جذب بررای گیراه مریباشرند کره
عناصر مذکور از جمله عناصر پرمصررف بروده و در رشرد سرریع گیراه
بسیار مر ثرند و باعر تولیرد بیشرتر بررگ و سراقه نسربت بره سرایر
تیمارها شدند .بیشترین درصد سراقه مربروط بره شراهد برود ،کره بره
علت کمتر بودن درصد بررگ و برالل آن مریباشرد .اعتقراد برر ایرن
است هر چه درصد برگ در گیاه ذرت بیشتر باشرد بره همران نسربت
کیفیت علوفره بهترر مریگرردد زیررا کره در مقایسره برا سراقه دارای

فیبرر کمترر برروده و در نتیدره قابلیرت ه ررم در آنهرا بیشرتر اسررت
(.)Manfred Kresh Gostar, 1990
درصد ماده خشک :در ایرن آزمرایز بیشرترین درصرد مراده
خش ( )%61/11مربوط به تیمار مصرف  20ترن کرود دامری برا 21
کیلوگرم اوره و  20کیلوگرم فسرفات آمونیروم ( )T5برود کره اخرتالف
معنیداری با تیمار مصرف کامل کرودهرای شریمیایی ( )T2نداشرت و
حداقل میانگین درصرد مراده خشر ( )%67/12بررای شراهد بردون
مصرف کود ( )T1مشاهده شد .گوپترا و پاتالیرا ( Gupta & Patalia,
 )1993نشان دادند که نیترروژن سربب افرزایز قابرل مالحظره وزن
خشر ر انر ردام هررروایی در ذرت شرررد ،و همننرررین چاکرحسرررینی
( )Chakerhosseini, 1993ضمن بررسی تأثیر فسفر و آهن بر رشرد
و ترکیب شریمیایی ذرت و سرویا ( )Glycine max L.نشران داد کره
کاربرد فسفر تا سطح  10میلیگرم در کیلوگرم خراک سربب افرزایز
معنرریدار وزن خشر قسررمت هرروایی ذرت و لوبیررا ( Phaseolus
 )vulgaris L.شد .این در حالی است که در تیمار تلفیقی  T5مصرف
کود های دامی ضمن بهبود خواب فیزیکی و شیمیایی خاک ،به جذب
و نگهداری بیشتر عناصر غذایی کمر کررده و در انتهرای رشرد بره
تدریج عناصر را در اختیار گیاه قرار داده است .در نتیدره برا توجره بره
تأثیر مثبت کود های دامی در خاک تیمار مذکور باعر بهبرود درصرد
ماده خش ذرت شده است.

جدول  -1میانگین مربعات صفات اندازهگیری شده در ذرت در تیمارهای مختلف کودی
Table 1- Mean square of measured traits in corn affected by different fertilizer treatment

شاخص برداشت
Harvest index

عملکرد دانه
Grain yield

عملکرد بیولوژیک
Biologic yield

وزن هزار دانه
1000- seed weight

تعداد ردیف در بالل
Number of row in ear

تعداد دانه در ردیف
Grain in row

طول بالل
Ear length

ارتفاع بوته
Plant height

درصد ماده خشک Dry
weight

درصد بالل
Ear

درصد ساقه
Stem

درصد برگ
Leaf

درجه آزادی
df

0.00178ns
0.00512ns

**50381.94 1190525.3

0.002

5.0588ns

6.789ns
**1219785.9
68643
3.75

1.1463ns
*7.0395
2.078
1.25

0.633ns
0.2764ns
0.211
3.04

1.015ns
**52.066
2.12
2.09

1.002ns
**45.285
1.83
3.51

22.8424ns
**2254.41
110.3
0.36

0.437ns
**9.1119
0.386
2.96

0.4595 ns
**9.1119
0.386
3.57

0.70906 ns
**43.2500
0.779
1.66

0.2696 ns
**22.72728

15

خطا
Error

0.674

3
5

تیمار
Treat

بلوک
Block

ضریب

7.58

5.49

3.32

* و ** :به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و ی درصد و  nsعدم معنیداری میباشد.
* and **= Significant at 5 % and at 1% level, respectively. ns = Not significant

تغییرات
(درصد)
)CV (%

0626

نشریه بوم شناسی کشاورزی جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1317

ارتفاع بوته :بر اساس نتایج مقایسره میرانگین دادههرا تیمرار T5

نسبت به سایر تیمارها بیشترین ارتفاع را داشت (731/9سرانتیمترر) و
شاهد ( )T0کمترین ارتفاع (797/7سانتیمترر) را دارا برود و همننرین
سایر تیمارها نیز نسبت بره شراهد اخرتالف معنریداری نشران دادنرد
(جدول  .)6هر چند ایوانز و همکاران ( )Evans et al., 2003گرزارش
کردند که کاربرد نیتروژن نه تنها موجب افزایز ارتفاع شد بلکه زمان
رسیدن بره حرداکثر ارتفراع را نیرز کراهز داد و همننرین عسرگری
( )Asgari, 1999نشان داد که ارتفاع بوته ذرت تحت تأثیر کود ازتره
افزایز معنیداری داشت .اما مصرف کود های دامی نیز برا توجره بره
تأثیرات مثبت در خاک به ویژه افرزایز ررفیرت نگهرداری رطوبرت،
تأثیر بیشتری نسبت به کاربرد کود های شیمیایی داشتهانرد .از طرفری
بررسیها نشان میدهد مصرف کود های آلی به واسطه فراهمی فسفر
و بیشتر عناصر کم مصرف سربب افرزایز رشرد و عملکررد گیاهران
مرریشررود ( .)Yazdani et al., 2008در آزمایشرری کرره عزیررزی و
همکاران ( )Azizi et al., 2008روی ترأثیر سرطوح مختلرف ورمری
کمپوست بر بابونه آلمانی ) (Matricaria recutita L.اندرام دادنرد
مشاهده کردند که با افزایز درصد ورمی کمپوست ،افرزایز معنری-
داری در ارتفاع بوته مشاهده شد .به نظر میرسد کره در مرحلره رشرد
رویشی دسترسی به عناصر غذایی بره خصروب نیترروژن و فسرفر در
تیمار کودی  T5متعادلتر بوده است.
تعداد ردیف در بالل :براساس نتایج حاصل از تدزیره واریرانس
(جدول  )7تعداد ردیف در بالل تحت تأثیر تیمرار هرای مختلرف کرود
دامی و شیمیایی قرار نگرفت .مقایسه میرانگینهرا نشران مریدهرد از
لحاظ آماری هیچگونه اختالف معنیداری بین تیمارها مشراهده نشرد.
نتایج حاصل از آزمایز کافی و همکاران ( )Kafi et al., 2005نشان
داد که قطع آبیاری در مراحل شیری و خمیری شدن دانه ذرت تأثیری
در تعداد ردیف در بالل نداشته است ،اما اثر متقابرل کرود نیتروژنره و
آبیاری باع افزایز معنیدار تعداد ردیف دانه در بالل شد و بره نظرر
میرسد که این صفت بیشتر ژنتیکی است و کمتر تحت تأثیر شررای
محیطی قرار میگیرد.
طول بالل :مقایسات میانگین نشان داد (جدول  )6کره بیشرترین
طول بالل در مصررف  20ترن کرود گراوی  21 +و  20کیلروگرم در
هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم (  )T5و بعد از آن برا اخرتالف
معنیدار در سطح احتمال پنج درصرد در تیمرار مصررف  90ترن کرود
گرراوی  799 +و  700کیلرروگرم در هکتررار برره ترتیررب اوره و فسررفات
آمونیوم ( )T4به دست آمد کره برا سرایر تیمارهرا نیرز دارای اخرتالف
معنیداری بودند .کمترین طول بالل نیز در شاهد (عدم مصررف کرود

گاوی و شیمیایی) ) (T0مشاهده شد که با تیمار 30تن کود گراوی در
هکتار ) (T1و  600و 720کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسرفات
آمونیوم ) (T2اختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد نداشرتند
(جدول  .)6محققان گزارش کرردهانرد افرزایز کرود نیتروژنره باعر
افزایز طول بالل در ذرت میگرردد (Asgari, Majidiyan, 2000
; .)1999همننین صادقی ( )Sadeghi, 2000نیز بیان کرد با افزایز
میزان نیتروژن تفاوت معنیداری بین سطوح  720 ،10و  670کیلوگرم
نیتروژن خالص در هکتار در مورد طول بالل وجود داشت .وی نشران
داد که کمترین طول بالل مربوط به کمترین سطح کود نیتروژن برود
که با بقیه تفاوت معنیداری داشت .به نظر میرسد که فراهمی عناصر
غذایی بهاندازه نیاز در طول فصرل رشرد سربب افرزایز طرول برالل
میشود.
تعداد دانه در ردیف هر بالل :تیمار مصرف  20تن کود گاوی +
 21و  20کیلوگرم در هکتار به ترتیرب اوره و فسرفات آمونیروم ()T5
بیشترین تعداد دانه در ردیرف و شراهد (عردم مصررف کرود گراوی و
شیمیایی) ( )T0کمترین تعداد دانه در ردیف را داشتند که با یکردیگر و
همننین با سایر تیمارها اختالف معنیداری در سطح پرنج درصرد دارا
بودند (جدول  .)6مارسننر ) (Marschener, 1995نیز ارهرار داشرت
که در اثر مصرف متعادل عناصر غذایی و آثار آنها با یکردیگر تعرداد
دانرره ،وزن هررزار دانرره و در نتیدرره عملکرررد دانرره جررو ( Hordeum
 )vulgare L.افرزایز یافرت .اکبرری و همکراران ( Akbari et al.,
 )2005مشاهده نمودند که با افزایز سطح کود نیتروژن ،وزن دانه در
بالل ،طول بالل ،تعداد دانه در بالل و وزن هزار دانه و عملکرد دانره
به طور معنی داری افزایز یافت .هرگراه در زمینری کره ذرت کاشرته
میشود عنصر فسفر به اندازه کافی نباشد گرده افشانی گیاه بره ترأخیر
افتاده و به طور ناقص اندام شده ،رشد گیاه و رسیدن میوهها نیرز بره
تأخیر میافتد ،دانهبندی در روی میوه به خوبی اندرام نشرده و ردیرف
دانهها در روی میوه نیز به طور نامنظم تشکیل شده و قسرمت براالی
میوه نیز پوک و بدون دانه میماند ) .(Khodabandeh, 2005به نظر
میرسد در تیمار  T5در زمان تشکیل دانهها به علت مصرف کود دامی
بیشتر ،وضعیت دستیابی گیاه به مواد غذایی متعادلترر بروده اسرت ،از
آنجا که تلفیق کود دامی با کود شیمیایی مندر به افزایز رانردمان و
طول دوره قابل دسترس بودن فسفر میگردد ،بنابراین در ایرن تیمرار
فسررفر قابررل دسررترس بیشررتر ،باعر تشررکیل تعررداد دانرره بیشررتری
میشود.

خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت (0621 )Zea mays L.

جدول  -2مقایسه میانگین برخی صفاتاندازهگیری شده گیاه ذرت در تیمارهای مختلف کودی
Table 2- Means comparison of some measured characters in corn in difference treatments manure

عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در
هکتار)
Biologic yield
)(kg.ha-1
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
Grain yield
)(kg.ha-1

62.7a

4375a

6850b

172.23c

34.5b

22.37b

188.97b

27.17b

24.57a

50.3d

6.62a

T4

61.5a

4825a

7850a

176.13a

36a

23.93a

198.3a

28.77a

24.86a

50.9cd

6.26a

T5

شاخص برداشت) درصد)
)Harvest index (%

وزن هزار دانه (گرم)
)1000- seed weight (g

تعداد دانه در ردیف
Number
of kernel in row

طول بالل (سانتیمتر)
Ear length
)(cm

ارتفاع بوته (سانتیمتر)
Plant height
)(cm

54.6a

3850b

7050b

174.2b

30.12c

16.33d

176.5c

26.14b

21.36c

54.07b

24.8ab

T3

* در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل ی

درصد ماده خشک (درصد)
Dry matter
)(%

59.8a

4375a

7316.25b

174b

34.3b

19.3d

188.15b

28.55a

23.54ab

51.75cd

26.37a

T2

درصد بالل
)Ear (%

درصد ساقه)Stem (%

درصد برگ
)Leaf (%

52.8a

3800b

7215b

173.44bc

29.25c

16.47d

173.3d

27.22b

22.12bc

52.63bc

24.5b

T1

تیمار
treatment

51.4a

3278.5c

6293.5c

170.3c

26.8d

15.2d

131.4e

24.86c

19.3d

59.3a

*20.11c

T0

حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

* Means in each column, following the same letter(s) are not significantly different at the 5% level of probability.

تیمار های آزمایشی شامل؛ :T0شاهد ( عدم مصرف کود گاوی و شیمیایی)؛  30:T1تن کود گاوی در هکتار 600 :T2 ،و 720کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم؛  :T3مصررف  72ترن
کود گاوی  700+و  12کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم؛  :T4مصرف  90تن کود گاوی  799 +و  700کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم؛  :T5مصرف 20ترن کرود
گاوی  21 +و  20کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم
Treatments were include; T0 (no fertilizer), T1 (90 t.ha-1 manure), T2 (200 and 150 kg.ha-1 orea and phosphat amoniom respectively),
T3 (45 t.ha-1 manure+100 kg.ha-1 N and 75 kg.ha-1 P), T4 (30 t.ha-1 manure+133.32 kg.ha-1 N and 100 kg.ha-1 P), T5 (60 t.ha-1 animal
)manure +66.66 kg.ha-1 N and 50 kg.ha-1 P

وزن هزار دانه :بیشترین و کمترین وزن هزار دانه بره ترتیرب در
تیمار های مصرف  20تن کود گاوی  21 +و  20کیلوگرم در هکتار به
ترتیب اوره و فسفات آمونیوم ) (T5و شاهد (عدم مصرف کود گاوی و
شیمیایی) ( )T0مشاهده گردید (جردول  .)6اخرتالف برین تیمرارهرای
مصرف  72تن کود گاوی  700+و  12کیلوگرم در هکترار بره ترتیرب
اوره و فسفات آمونیوم ( )T3و مصررف  90ترن کرود گراوی  799 +و
 700کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم ( )T4از لحاظ
آماری معنیدار نبود .گزارش فالح و همکاران ((Falah et al., 2007
در برتری راندمان و طول دوره قابل دسترس بودن فسفر تیمار تلفیقی
و همننین برتری نیتروژن قابل دسترس تیمار کود دامی در مرحله پر
شدن دانه نسبت به تیمرار کرود شریمیایی مریرد ایرن مطلرب اسرت.
مدیدیان ) (Majidiyan, 2000نیز بیان کرد افرزایز نیترروژن ،وزن
هزار دانه در بالل را افزایز میدهد .اویکره ( )Oikeh, 1998ضرمن
مطاله پنج رقم ذرت تحت اثر چهار تیمار کودی نیتروژن مشاهده کرد

که با افزایز تیمار کودی عملکرد دانه و وزن هزار دانره بررای همره
ارقام افزایز پیدا کرد .وزن هزار دانره در ذرت ترابع توانرایی گیراه در
تأمین مواد پرورده برای مخزنها و همننین شرای محیطی هنگام پر
شدن دانهها است و راهراً آزاد سازی عناصر غذایی از کرود دامری در
مرحله پر شدن دانه هرا موجرب افرزایز وزن هرزار دانره شرده اسرت
).(Falah et al., 2007

عملکرد بیولوژیک :بیشترین میزان عملکرد بیولوژیر در تیمرار
مصرف مصرف  20تن کود گاوی  21 +و  20کیلروگرم در هکترار بره
ترتیب اوره و فسفات آمونیوم ( )T5مشاهده شد (جدول  )6که با سرایر
تیمارها از لحاظ آماری دارای اختالف معنیداری در سطح پنج درصرد
داشت (جدول  .)7بین سایر تیمارها اختالف معنیداری از نظرر صرفت
مذکور مشاهده نشد (جدول  .)6این نتیدهگیرری برا نترایج شریرانی و
همکاران ) (Shirani et al., 2002مطابقت داشت .قروش (Ghosh,
) 2004نیز تأثیر معنیدار کود دامی در مقدار این شاخص را گرزارش
کرد .تابوسرا و همکراران ) (Tabosa et al., 1990نشران دادنرد کره
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مصرف  70تا  90تن کود گاوی یا  70تا  72تن در هکتار کود مرغری
عملکرد سورگوم علوفهای را در مقابسه با شاهد  200درصرد افرزایز
داد .به نظر میرسد که در سیستم تغذیه تلفیقی ،وجود کود نیتروژنه در
مراحل اولیه رشد باع افزایز رشد رویشی شده است و همننین در
مراحل بعدی آزادسازی نیتروژن و دیگر عناصر غذایی از کود دامی نیز
موجب تقویت رشد زایشی گیاه شده است .در نتیدره در تیمراری کره
عناصر غذایی مورد نیاز در تمام دوره رشد تأمین شده میرزان عملکررد
بیولوژی آن نیز باالتر بوده است.
عملکرررد اقتصررادی :برراالترین میررزان عملکرررد اقتصررادی در
تیمار های مصرف  20تن کود گاوی  21 +و  20کیلوگرم در هکتار به
ترتیب اوره و فسفات آمونیوم ( 600 ،)T5و 720کیلوگرم در هکترار بره
ترتیب اوره و فسفات آمونیوم ( )T2و مصرف  90تن کود گاوی 799 +
و  700کیلرروگرم در هکتررار برره ترتیررب اوره و فسررفات آمونیرروم ()T4
مشاهده شد که با یکدیگر اختالف معنریداری در سرطح پرنج درصرد
نداشتند .در حالیکه با سایر تیمارها دارای اختالف معنریداری بودنرد.
کمترین میزان عملکرد دانره در شراهد (عردم مصررف کرود گراوی و
شیمیایی) ( ،)T0مشاهده شد (جردول  .)6براالتر برودن ارتفراع گیراه و
عر برگ پرچمی تعرداد دانره در ردیرف ،و طرول برالل و عملکررد
بیولوژی در مصرف  20تن کود گاوی  21 +و  20کیلوگرم در هکتار
به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم ( )T5نسبت به سایر تیمارهرا برا براال
بودن عملکرد دانه در تیمرار مرذکور مطابقرت دارد .مطالعرات زیرادی
همبستگی مثبت بین عملکرد و اجزای عملکررد ذرت شرامل دانره در
بررالل و وزن هررزار دانرره را گررزارش نمررودهانررد .در ایررن تحقیررق نیررز

همبسرتگی مثبرت و معنرریداری برین عملکرررد دانره بررا طرول بررالل
(** ،)0/12وزن هررزار دانرره (** ،)0/27عملکرررد بیولوژیر (**،)0/21
تعداد دانه در ردیف (** )0/31و ارتفراع بوتره (** )0/12وجرود داشرت
(جدول  ،)9به نظر میرسد که بوتره هرای بلنرد برا رشرد سرریع مرواد
فتوسنتزی بیشتری تولید نمودهاند ،از اینرو هم تعداد دانره در برالل و
هم اندازه دانه افزایز یافته و در نتیده عملکررد دانره افرزایز یافتره
است .نتایج آزمایشات محققان دیگر نیز نشان داده که بیشترین میزان
عملکرد دانه با مصرف  70-60-60کیلوگرم  NPKدر هکتار به دست
آمد و عملکررد ایرن تیمرار نسربت بره شراهد  22درصرد بیشرتر برود
Willman et al., 1987; Ottaviano & Camussi, 1981; Falah

 .et al.,) (2007مدیدیان ) (Majidiyan, 2000نشان داد کره کرود
نیتروژن تأثیر معنی داری برر عملکررد دانره داشرت و باعر افرزایز
عملکرد دانه گردید ،اگرچه با افزایز تیمارهای کودی نیتروژنه از 600
به  700و  200کیلوگرم در هکتار اختالف معنیداری در عملکرد دانره
ایداد نشد ،اما ی روند افزایشری در عملکررد دانره برا مصررف کرود
نیتروژنه مشاهده گردیرد .وی علرت رونرد افرزایز عملکررد دانره در
تیمارهایی که کود نیتروژن دارند را افزایز تعداد دانره در برالل و ترا
حدودی وزن دانه در بالل ذکر کرد ،به طوریکه نیتروژن تعرداد دانره
در بالل و وزن دانه در برالل را افرزایز داد .رراهراً افرزایز میرزان
رطوبت قابل دسترس خاک و کاهز دمرای خراک برا افرزایز رشرد
سبزینگی و تولید تعداد دانه بیشتر در هر ردیف بالل ،باعر افرزایز
عملکرد دانه شده است.

جدول  -3ضریب همبستگی عملکرد دانه با صفات مورد بررسی در ذرت سینگل کراس 407

)measured traits in corn (single cross 704

Table 3- Correlation grain yield with

ارتفاع بوته
Plant height

تعداد دانه در ردیف
Number
of kernel in
row

عملکرد بیولوژیک
Biologic yield

وزن هزار دانه
1000- seed
weight

طول بالل
Ear length

**0.86

**0.97

**0.67

**0.61

**0.86

عملکرد دانه
Grain yield

* و ** :به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و ی درصد و  nsعدم معنیداری میباشد.
* and **= Significant at 5 % and at 1% level, respectively. ns = Not significant

شاخص برداشت :نتایج حاصل از تدزیه واریانس نشان داد بین
تیمارهای مختلف از لحاظ شاخص برداشت تفراوت معنریداری وجرود
نداشت و می توان استنباط نمود که شراخص برداشرت در ذرت کمترر
تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد .شاخص برداشت بره نسربت
عملکرد اقتصادی به عملکرد زیستی اطالق میشود.(Akbari et al.,
) 2005شاخص برداشت بیانگر چگونگی تسهیم مرواد پررورده برین

سازه های رویشی گیاه و دانه میباشد .از آنجایی که یکری از اجرزای
محاسبه شاخص برداشت عملکرد دانه است ،تغییرات شاخص برداشت
وابستگی زیادی به تغییرات عملکرد دانه دارد .اما بر اساس فرمول هر
عاملی که باع شود عملکرد دانه بیشرتر از وزن خشر کرل تحرت
تأثیر قرار گیرد باع تغییر شاخص برداشت میشود.
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عناصر غذایی محدود است و با پیشرفت رشد این محردودیت کراهز
 کود شیمیایی مصرفی نه، در سیستم تغذیه تلفیقی، با اینحال.می یابد
 بلکره معردنی شردن را نیرز تسرریع،تنها رشد اولیه را تقویت میکنرد
مینماید و از طرف دیگر کود گاوی عناصر غذایی گیراه را ترا مراحرل
نهایی رشد فراهم نموده و در نتیده عملکرد گیاه را به باالترین سطح
 مصرف توأم کود های دامی وشیمیایی برر عملکررد و اجرزاء.میرساند
 بیشترین عملکرد را نسربت بره سرایرT5 عملکرد معنیدار شد و تیمار
.تیمارها داشت

نتیجهگیری
 از نترایج حاصرل شرده از ایرن آزمرایز روی اثرر،به طرور کلری
تیمارهای تلفیقی کود دامی و شیمیایی بر رشد و عملکرد ذرت سینگل
، چنین نتیدهگیری میشود که در سیستم تغذیه شریمیایی107 کراس
عناصر غذایی به ویژه نیتروژن در مرحله رشد رویشی مصررف شرده و
گیاه در مراحل بعدی به تدریج با کمبود آنها رو به رو مریشرود و در
 مواد غذایی مورد نیاز گیاه بایسرتی در اثرر معردنی،سیستم تغذیه آلی
 که به نظر میرسد به علت عدم توسعه ریشهها،شدن کود فراهم شود
و سرعت کم معدنی شدن در مراحل اولیه رشرد دسترسری ریشره بره
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Introduction
Chemical fertilizers have a significant effect on food production in the world and are one of the essential
components in today's agriculture. It has been reported that the doubling of agricultural food production up to the 1990s,
partly attributed to the increasing the use of nitrogen and phosphorous fertilizers by 6.9 and 3.5-fold, respectively.
Increasing the use of chemical fertilizer in crop production systems, resulting in many environmental problems such as
water, soil and air pollutions and also increasing the vulnerability of the agricultural ecosystems through the declining
biodiversity. Therefore, conventional agriculture approaches in today's world are not acceptable because of relting
onapplication of too much on artificial inputs and auxiliary energy infusions such as chemical fertilizers and pesticides
creates an unstable farming system.. Organic fertilizers, such as animal manures, are able to increase soil water holding
capacity, reduction drought stress, increase soil microbial diversity, improve the physical structure of the soil and
prevent soil erosion. Various reports suggest that the combination of chemical and manure fertilizers to improve the
quantity and quality of crop production is more effective than the separate application. Oikeh (1998) found that in five
varieties of corn that are affected by nitrogen fertilizer, grain yield and 1000-seed weight for all varieties increased.
Therefore, the present study was designed and carried out in order to determine the effect of chemical and manure
fertilizers and combination of them on grain yield and yield components of corn and to obtain the optimal composition
of these fertilizers.
Material and Methods
In order to investigate the effect of different amounts of chemical and animal manure fertilizers and the
combination of them on grain yield and yield components of corn (single cross 704), a field study was conducted in
2004-2005 growing season in agriculture experiment station of Zabol University Iran. The experiment was conducted as
a randomized complete block design with four replications. The experimental treatments were T0 (no fertilizer), T 1 (90
t.ha-1 cow manure), T2 (200 and 150kg.ha-1, nitrogen [N] and phosphorus [P], respectively), T3 (45t.ha-1 cow
manure+100kg.ha-1 N and 75kg.ha-1 P), T4 (30t.ha-1 cow manure+133.32kg.ha-1 N and 100kg.ha-1 P), T5 (60t.ha-1 cow
manure +66.66kg.ha-1 N and 50kg.ha-1 P). Sowing was carried out in the first half of March. Filed irrigation during the
growing season was carried out every 7-10 days.
Results and Discussion
Results showed that yield dry matter, plant height, number of grains per ear, number of grain per row, economic
yield, biological yield, and harvesting index were affected by different fertilizer treatments. The highest grain yield
(4825kg.ha-1), biological yield (7850kg.ha-1), length of ear (23.9cm), number of kernel per ear (36), 1000-seed weight
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(176.1g) and plant height (198.3cm) were obtained at T 5 (60t.ha-1 cow manure +66.66kg.ha-1 N and 50kg.ha-1 P)
treatment. There was a significant difference between T5 with other treatments. The results showed that there was a
significant positive correlation between grain yield and ear length (r=0.86**), seed weight (0.61**), biological yield
(0.67**), number of the kernel per row (0.97**) and plant height (0.86**). In addition, combined chemical and animal
fertilizer treatments compare with single chemical and animal fertilizer treatments had more effect on yield
components. There were no significant differences between T 1 (chemical fertilizer) and T 2 (animal manure) in terms of
grain yield.
Conclusion
Based on our results, It can be concluded that the combination of 60t.ha -1 cow manure + 66.66kg.ha-1 N with
50kg.ha-1 P was the best treatment to produce corn in the studied region.
Keywords: Biological yield, Combined fertilizer, Economic yield, Harvest index

