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 چکیده 

سطحي كود، ريزش كود در وسط جويچه، كودكاري نواري يك طرف گياهچه و  پخشترين روش كوددهي از منبع كود اوره )مناسب در اين تحقيق،
اي كه بصوورت  خالص از منبع كود اوره در هكتار(، بر عملكرد ذرت دانه نيتروژنكيلوگرم  03و  03، 03كودكاري نواري دو طرف گياهچه( و مقادير آن )

خالص در هكتار نيوز در زموان    نيتروژنكيلوگرم  03و عالوه بر آن مقدار  مقايسه شدند ،به گياه داده شد ،شدن ذرت برگه 0تا  7سرك در زمان در زمان 
هاي كامل تصادفي با سه تكرار و به مدت دو سال اجورا  كاشت بطور يكسان در تمام تيمارها مصرف گرديد. اين پژوهش به صورت طرح آزمايشي بلوك

بر روي ارتفاع بوته، ارتفاع بالل و  %1داري در سطح احتمال روش كوددهي هيچ اختالف معني نشان داد كه ،گرديد. نتايج حاصل از اجراي دو سال طرح
دانوه ارور    1333بور وزن   %5( و در سوطح احتموال   %11بر عملكرد خالص )عملكرد دانه بوا رطوبوت    %1اما در سطح احتمال  ،درصد چوب بالل نداشت

نبوود اموا بور     دارمعني بر صفات: ارتفاع بوته، ارتفاع بالل و درصد چوب بالل %1ز در سطح احتمال ني نيتروژنههمچنين ارر مقدار كود  داري داشت.معني
دانوه   1333بر صفات ذرت و وزن  %1مقدار نيز در سطح احتمال  –ارر متقابل روش بود. دارمعني %1دانه در سطح احتمال  1333عملكرد خالص و وزن 

در  كودكواري ها نيز نشان داد كه اگر چه تيمار مقايسه ميانگين دار بود.ر عملكرد خالص ذرت داراي اختالف معنيب %5نبود اما در سطح احتمال  دارمعني
طرف گياهچه  يك كاريكودتن در هكتار رسانيد ولي با تيمار  09/13خالص در هكتار عملكرد ذرت را به  نيتروژنكيلوگرم  03طرفين گياهچه به ميزان 

موجوود در   نيتوروژن نتايج تجزيوه مقودار   . داري نداشتاختالف معني %1تن در هكتار بود در سطح احتمال  100/0 آن ه عملكردكيلوگرم ك 03به ميزان 
 دار بود.در برگ گياهان معني نيتروژنبر مقدار  دهياررروش كودبرگ گياهان در دو سال اجراي آزمايش نشان داد كه 

 

 نيتروژنهميزان كود كودكاري نواري،  ،ذرت روش كوددهي،: های کلیدیواژه

 

 1 مقدمه

توورين محصوووشت كشوواورزي پوور مصوورفاي يكووي از ذرت دانووه
اي دارد و نياز بوه افوزايش   باشد كه موارد مصرفي خوراكي و علوفهمي

عملكرد و سطح زير كشت آن در دنيا بخصوص در كشورهاي در حال 
گوردد. عوامول متعوددي از لبيول     توسعه روز به روز بيشتر احساس مي

وش مصرف شرايط آب و هوايي، وضعيت خاك زراعي، رلم، مقدار و ر
هواي توليود، مو رر    كودهاي شيميايي بر عملكرد ذرت و مقدار هزينوه 

تووان گوامي در   هاي مناسب مكانيزاسويون موي  باشد. با ارائه روشمي
جهت ازدياد سطح زير كشت و افزايش توليد در واحد سطح، برداشوت.  

در زراعت  نيتروژنهبنابراين مقدار و چگونگي در دسترس لراردادن كود 
 باشد.يار مهم ميذرت بس

                                                           
مركوز تحقيقوات و آمووزش كشواورزي و منوابع طبيعوي        عضو هيأت علموي  -9و  1

 همدان

(-  :نويسنده مسئول     Email: yazdanpanah2@yahoo.com) 

هاي هاي سانتريفوژ )كودپاشدر روش مرسوم كوددهي از دستگاه
گوردد كوه بوا پخوش سوطحي كوود،       پران يا روش دستي( استفاده مي

درصدي از كود اوره بر ارر انرژي تابشي تصعيد، درصدي با آبشويي از 
رسود،  هواي هورز موي   دسترس گياه خارج و درصدي به مصرف علو  

ايون روش،   گوردد. سوزي گياه نيز مشاهده ميبرگهمچنين درصدي 
يكنواخت كود، رشد غيريكنواخوت، اتوالف كوود و كواهش     پاشش غير

گوردد. اسوتفاده از كودكواري    ضريب استفاده گياه از كود را موجب مي
هاي توليد و همزماني با كاربرد نواري )موضعي( به لحاظ كاهش هزينه

در خوارج از كشوور، اسوتفاده از    باشد، اخيراً كش، حائز اهميت ميعل 
هاي مركب به منظور كوددهي و وجين كوه كوود را بوه شويوه     ماشين

دهود و  نواري در فاصله معيني از ريشه و عمق مشخص خاك لرار مي
هواي هورز مبوارزه    همزمان به دو روش مكانيكي و شيميايي بوا علو   

اسوت كوه ايون امور سوبب افوزايش رانودمان        كند، مرسوم گرديده مي
هواي  ستفاده گياه از كود گرديده و از طرفي مبارزه مكانيكي بوا علو   ا

گيرد و عالوه بر كاهش تردد ماشين آشت، فشردگي هرز نيز انجام مي
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جوويي در ولوت، موجوب افوزايش كوارآيي ماشوين نيوز        خاك و صرفه
توان سطح زيور  هاي جديد مكانيزه، ميگردد. بنابراين با ارائه روشمي

 رت را در واحد سطح افزايش داد.كشت و توليد ذ
( نوشته شد، اين مطلوب بيوان   15اي كه توسط ژو و كن )در مقاله

شد كه در نتيجه رشد روز افزون جمعيت و نياز به استانداردهاي بهتور  
اي رو به ازدياد است. اين وضوعيت بوا   احتياج به غذا به صورت فزاينده

غذا رو به وخامت  وجود كاهش مناطق مساعد براي كشاورزي و توليد
نشيني تنها گزينه علت رشد و توسعه صنعت و شهراست. همچنين به 

باليمانده جهت توليود غوذا افوزايش مقودار محصوول اسوت. يكوي از        
هاي مرسوم جهت ازدياد محصول افوزايش اسوتفاده از كودهواي    روش

شيميايي و مخصوصا كودهاي نيتروژنه است. راهكواري كوه رانودمان    
كنود و ارورات مخورب زيسوت     دهاي نيتروژنه را زياد مياستفاده از كو

دهد از اهميت باشيي برخوردار است. در چين از محيطي را كاهش مي
ميليون تون كوود مصورفي جهوت غوالت       110از مجموع  1010سال 
مقودار   1001اي، سيب زميني و سويب زمينوي شويرين، در سوال     دانه

ده و مقدار متوسط ميليون تن رسي 519به  9339مصرف كود در سال 
تن در هكتار رسيد. با توجوه   5/1تن در هكتار به  1اين محصوشت از 

به مصرف روز افزون كودهاي نيتروژنه نياز به باش بردن راندمان ايون  
تووان از هودر روي ايون    كودها جهت توليد غذا مشوهود اسوت و نموي   

بيوان  ( 1001كودها صرف نظر كرد. در اين مقاله آنها بوه نقول از ژو )  
توا   15كردند كه در آزمايشات ميكروپالت، پس از برداشت ذرت حدود 

-درصد از نيتروژن، به صورت نيتروژن معدني در خاك بوالي موي   03

( بسوته بوه مقودار    1000ي لوي و همكواران )  ماند. همچنين به گفتوه 
روي نيتروژن و تناوب مورد استفاده، مقدار هدراستفاده از كود نيتروژنه 

روي نيتوروژن  يري از هدربه گفته آنان بهترين راه جلوگ .متفاوت است
افوزايش مصورف كودهواي     بوه دليول   و كاهش اررات زيست محيطي

استفاده و مديريت بهينه مصرف كود نيتروژن، جايگذاري آن  ،نيتروژنه
به صورت عمقي و نواري و تقسيط مناسب آن اسوت. بوه گفتوه ايون     

( تلفوات نيتوروژن در   9331محققين و به نقول از كوايي و همكواران )   
درصود   11-11صورت جايگذاري آن به صورت عمقي در خاك حدود 

( در زراعوت  1001يابد. همچنين به نقول از لوين و جوين )   كاهش مي
ذاري كود نيتروژن به صورت عميق راندمان بسيار باشتري گذرت، جاي

 نسبت به پخش سطحي دارد.
ه شود كوه تصوعيد    ( مشاهد0در تحقيقي توسط كايي و همكاران )
 11-11اي برابور  هواي هسوته  نيتروژن از كود نيتروژنه توسط تكنيوك 

درصد بوده است. جايگذاري كود نيتروژنه بوه صوورت عميوق موجوب     
كاهش تصعيد نيتروژن به ميزان زياد گرديد. همچنين تصعيد آمونياك 
از سيستم كشت ذرت بيش از گندم بوود و همچنوين در روش پخوش    

 ايگذاري عمقي بيشتر بود. سطحي نسبت به ج
هواي كواهش   ( آمده است كوه از راه 1در مقاله كودوري و كندي )

هواي زيرزمينوي و   هدرروي نيتروژن از طريق تصعيد و ورود آن به آب

هاي محلول كلسيم، پتاسيم و منيزيم ها، افزودن نمكآلوده نمودن آن
و  هواي جايگوذاري عميوق كودهواي نيتوروژن     و نيز اسوتفاده از روش 
 شونده است.كند رها نيتروژنه استفاده از كودهاي

( و همكاران ديوده شود   9در تحقيق انجام شده توسط بنجامين ) 
برابر بيش  9-13كه جذب نيتروژن از جايگذاري كود به صورت نواري 

( 1001ها در مقاله خود به نقل از بنجامين )باشد. آناز حالت كرتي مي
كود، به صورت عمقي در حالوت لورار   گفتند كه پتانسيل آبشويي يك 

 ها كمتر از حالت كرتي است. گرفتن آن در داخل ردي 
( گزارش شد كه 1در تحقيق انجام شده توسط لرش و همكاران )

جايگذاري كود نيتروژن، در مقايسه با پخش سطحي، مقدار محصوول  
درصد افزود. افزايش كود نيتوروژن بوه صوورت نوواري در      11ذرت را 
گياه در مقايسه با پخوش سوطحي آن و افوزايش آب در دو    طرف يك

طرف ردي  كشت، مقدار محصول را افزود. آنان در مقاله خود به نقل 
( گفتند كه تقسيط كود نيتروژن موجب كاهش سميت 1000از براون )

آمونياك توليد شده از اوره مخصوصاً در موارد افزودن مقدار زياد آن در 
( 1001نان در مقاله خود بوه نقول از كاسو ار )   گردد. آكنار گياهچه مي

بيان نمودند كه افزايش انشعابات ريشه در اطراف نوار كوودي موجوب   
 گردد.     كاهش آبشويي كود مي

( آزمايشوات  19و همكواران )  سدر تحقيق انجام شده توسوط ريو  
اي بور روي ذرت دانوه   نشواندار اي جهت مطالعوه ارور نيتوروژن    مزرعه

 مشوخص تابستانه و گندم زمستانه در چين انجام شد. در اين تحقيوق  
درصود در   00شد كه بازيابي نيتروژن در حالت لورار دادن نوواري آن   

درصد( بود. مكوانيزم اصولي هودر     95مقايسه با حالت پخش سطحي )
رفت نيتروژن توسط تصعيد بود و نه توسط آبشوويي. در ايون تحقيوق    

ن كود اوره با خواك سوطحي و يوا لورار     شد كه مخلوط كرد مشخص
دادن آن به صورت نواري عملكرد گندم را افوزود و لورار دادن آن بوه    

متر( جهت ذرت موجوب  سانتي 13اي )در گودال به عمق صورت نقطه
افزايش راندمان كود و كاهش هدر رفتن نيتوروژن شود. تقسويط كوود     

تحقيوق ديوده   اوره نيز موجب كاهش هدرروي نيتروژن گرديد. در اين 
داري بور عملكورد   شد كه افزايش مقدار كود نيتروژن داراي ارر معنوي 

دانه و وزن خشك گياه و نيوز جوذب نيتوروژن توسوط گيواه و مقودار       
 نيتروژن دانه بود.

تحوت   (1) اي كوه توسوط آذري و همكواران   در آزمايش سه ساله
باتوان  اي، در ايستگاه تحقيقواتي اك عنوان بررسي نياز غذايي ذرت دانه

والع در مركز تحقيقات كشاورزي همودان انجوام گرفوت سوه سوطح      
كيلووگرم در هكتوار ازت خوالص از     973و  113، 3مختل  كود ازتوه ) 

داري بوين ايون سوه سوطح     منبع كود اوره( بررسوي و اخوتالف معنوي   
 نيتروژن كيلوگرم در هكتار 113مشاهده گرديد. در اين تحقيق ميزان 

كيلوگرم در هكتوار بوه    11710و  1199، 0303خالص با عملكردهاي 
ترين تيمار كودي تشخيص مناسب 1070تا  1071هاي ترتيب در سال

 شد. داده
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( موش دريافتوه شود كوه     11در تحقيقي توسط وتوش و رانودال )  
هاي اين باشد. دادهالعمل ذرت وابسته به منبع كود نيتروژنه نميعكس

-سيسوتم بوي   تحقيق نشوان داد كوه محصوول ذرت كشوت شوده بوا      

تواند توسط استفاده از كود نيتروژنه به صوورت اسوتارت و   ورزي بخاك
 تزريق نيتروژن در زير سطح خاك افزوده گردد.

( توصيه شد كه 0در تحقيق ديگري توسط جانستون و همكاران )
جهت توليد بهينه محصول گندم و كانوش بوا اسوتفاده از روش كشوت    

رت نواري لرار داده شوود زيورا ايون    ورزي كود نيتروژنه به صوخاكبي
 گردد. روش باعث استقرار اوليه بهتر محصول مي

منبوع   از تورين روش كووددهي  مناسبهدف از اين تحقيق يافتن 
سطحي كود، ريزش كود در وسط جويچه، كودكواري   پخش) كود اوره

نيوز   نواري يك طرف گياهچه و كودكاري نواري دو طرف گياهچه( و
بصورت سرك در  اين كود كه بوداي عملكرد ذرت دانهبر  ارر مقدارآن

 شد.به گياه داده  ،شدن ذرتبرگه 0تا  7زمان در زمان 
 

 ها مواد و روش

اين تحقيق در مزرعه تحقيقات كشاورزي لك لك در شهرسوتان  
متور مربوع    00×103=1103اسدآباد، در لطعه زميني به مساحت حدود 

زمين مورد نياز، از گاوآهن برگرداندار كردن  انجام پذيرفت. جهت آماده
كار مكانيكي چهوار  و ديسك در پائيز و جهت كاشت بذر ذرت از ردي 

رديفه استفاده گرديد و جهت اعمال تيمارها در مرحله داشت از دستگاه 
استفاده شد كه عالوه بر اينكه لادر بوود بوا روش مكوانيكي     1كمبينات

ه نمايد، همچنين لادر بود كوود اوره  هاي هرز مبارز)كولتيواتور( با عل 
هاي مختل  )ريزش داخل جويچه، كاشوت در يوك طورف    را به روش

 گياهچه و كاشت در دو طرف گياهچه( در دسترس گياه لرار دهد.
متر و فاصله بوته سانتي 75خط كشت با فاصله  0هر تيمار شامل 
متوور بووود. بنووابراين ابعوواد هوور كوورت   سووانتي 5/93بوور روي پشووته 

متر در نظر گرفتوه شود.    13متر مربع و فاصله تكرارها  5/1×03=105
رلمي كه در اين آزمايش مورد استفاده لورار گرفوت، سوينگل كوراس     

بوتوه در   05333بوده كوه توراكم آن    ،(SC704)از نوع ديررس  731
 نظر گرفته شد. هكتار در

متوري خواك و انجوام    سوانتي  3-03گيري از عموق  پس از نمونه
بوا   (Silty Clay)سويلتي  خاكشناسي، بافت خاك رسي داولمتتجزيه 

كيلووگرم سووپر فسوفات در     133كيلووگرم اوره و   133توصيه كودي 
هكتار تعيين گرديد. بنابراين طبق توصيه كودي بخش تحقيقات خاك 
و آب و براساس نياز كودي ذرت تمام كود فسفره و نص  كود ازته در 

د كه روش كاشت بذر و كوددهي در ش مرحله كاشت بذر به زمين داده

                                                           
محققين مركز تحقيقات كشاورزي و منوابع  ، بعنوان پروژه ملي توسط ماشيناين  -1

 است. ، طراحي و ساخته شدهطبيعي استان همدان

اين مرحله براي كليه تيمارها رابت بود و نص  ديگر كود ازته در زمان 
شدن ذرت با توجه به تيمارهاي مختلو  مصورف گرديود     برگه 0تا  7

هاي هورز مزرعوه همزموان بوا     گردد كه مبارزه با عل ضمناً يادآور مي
ا چهوار روش كووددهي   كوددهي انجام گرديد. بنابراين اين آزمايش بو 

 -0ريزش كود ازته داخل جويچوه،   -9پاشش سطحي كود ازته،  -1)
كودكواري نوواري در دو    -1كودكاري نواري در يك طرف گياهچه و 
كيلووگرم ازت   03و  03، 03) طرف گياهچه( و سوه سوطح كوود ازتوه    

كورت(   00خالص از منبع كود اوره در هكتار(، در سه تكرار )مجموعواً  
 انجام پذيرفت: زيربقرار 
 كيلوگرم در هكتار. 03سطحي كود ازته به ميزان  پخش -1
 كيلوگرم در هكتار. 03سطحي كود ازته به ميزان  پخش -9
 كيلوگرم در هكتار. 03سطحي كود ازته به ميزان  پخش -0
كيلووگرم در   03ريزش كود ازته در وسط جويچوه بوه ميوزان     -1
 هكتار.
كيلووگرم در   03جويچوه بوه ميوزان    ريزش كود ازته در وسط  -5
 هكتار.
كيلووگرم در   03ريزش كود ازته در وسط جويچوه بوه ميوزان     -0
 هكتار.
در يك طرف گياهچه به ميزان  نيتروژنهكودكاري نواري كود  -7
 كيلوگرم در هكتار. 03

در يك طرف گياهچه به ميزان  نيتروژنهكودكاري نواري كود  -1
 كيلوگرم در هكتار. 03

در يك طرف گياهچه به ميزان  نيتروژنهكودكاري نواري كود  -0
 كيلوگرم در هكتار. 03

در دو طرف گياهچه به ميزان  نيتروژنهكودكاري نواري كود  -13
 كيلوگرم در هكتار. 03

در دو طرف گياهچه به ميزان  نيتروژنهكودكاري نواري كود  -11
 كيلوگرم در هكتار. 03

در دو طرف گياهچه به ميزان  يتروژنهنكودكاري نواري كود  -19
 كيلوگرم در هكتار. 03

اسواس طورح    خالص بر نيتروژنمقدار مناسب نياز كودي ذرت به 
كيلووگرم در   113انجام پذيرفته توسط بخش تحقيقوات خواك و آب،   

(. كه در اين طورح نصو  آن   1070خالص بود )آذري،  نيتروژنهكتار 
ه كاشت بوذر در تموام تيمارهوا    خالص( در مرحل نيتروژنكيلوگرم  03)

خوالص در   نيتوروژن كيلوگرم  03و  03، 03بطور يكسان و سه سطح )
هوواي مختلوو  شوودن ذرت، در روش برگووه 0تووا  7هكتووار( در زمووان 

كوددهي در زمان داشت بصورت سرك همزمان با كولتيواتور مصورف  
گرديد. جهت مصرف كوود اوره بصوورت سورك از دسوتگاه كمبينوات      

رديد كه لادر بود كود اوره را بصورت ريزش داخل جويچه يا استفاده گ
كاشت كود در يك طرف يا دو طرف گياهچه مصرف نمايد. ضمناً بوه  

هواي  هوا از تيهوه  هاي هورز داخول جويچوه   منظور دفع مكانيكي عل 
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هواي  اي دستگاه كمبينات استفاده گرديد و جهت مبارزه با عل سرنيزه
 استفاده شد.هرز روي ردي  از وجين دستي 

در تيمارهاي اول تا سووم، كوود اوره بوه روش دسوتي در مزرعوه      
هواي هورز روي رديو  و داخول     پخش شده و جهت مبارزه بوا علو   

ها به ترتيب از وجين دستي و كولتيواتور استفاده گرديد. ضومن  جويچه
سازي كود اوره بوا خواك را نيوز بعهوده     اينكه كولتيواتور عمل مخلوط

 وم در منطقه(داشت. )روش مرس
اي هواي سورنيزه  در تيمارهاي چهارم تا ششم، ابتودا توسوط تيهوه   
شود و   رش دادهكولتيواتور والع بر تولبار اول دستگاه كمبينات، خاك بُ

ها توسط كوودريز سووار بور تولبوار     پس از ريزش كود به داخل جويچه
دوم، با استفاده از فاروئرهاي موجود بر آن، كوود ريختوه شوده ضومن     

 ها هدايت گرديد.ها و كنار گياهچهلوط با خاك به طرفين جويچهمخ
اي هواي سورنيزه  در تيمارهاي هفتم توا نهوم، ابتودا توسوط تيهوه     

كولتيواتور دستگاه كمبينات، خاك برش داده شد، توسط شويار بوازكن   
متوري كنوار بوذر،    سوانتي  13والع بر آن در يك طرف گياهچوه و در  

ز شد و پس از لرارگورفتن كوود داخول    شياري جهت جايگذاري كود با
كردن كوود   خاك متري، جهت زيرسانتي 5شيارهاي باز شده در عمق 

 ها از فاروئر استفاده گرديد.و تثبيت جويچه
نهايتاً در تيمارهاي دهم تا دوازدهم، طبق تيمارهاي هفتم تا نهوم  

شوده،  هاي كود دو برابر عمل گشته با اين تفاوت كه تعداد شيار بازكن
 تا دستگاه لادر باشد كود را در طرفين گياهچه بكارد.

لبل از انجام طرح يك نمونه خاك مركب جهوت تعيوين عوامول    
پوس از كوبيودن و   فيزيكي و شيميايي لطعه مورد آزمايش تهيه شود.  

هواي فيزيكوي و   متري، برخي ويژگوي ميلي 9عبور دادن خاك از الك 
(، 7) روش اولسنه در خاك بهجذب گيا شيميايي آن شامل فسفر لابل
گيور  جوذب گيواه در خواك بوا عصواره      روي، آهن، منگنز و مس لابل

DTPA (0پتاسيم لابل ،) گيري با روش عصاره جذب گياه در خاك به
روش هيدرومتري با چهار (، بافت خاك به7استات آمونيوم يك نرمال )

(، 1000رز روش اكسايش تر )نلسوون و سوام   (، كربن آلي به5لرائت )
pH   (، لابليوت هودايت   13آب بوه خواك )   1:1خاك در سوس انسويون

( و كربنات كلسيم معوادل  7آب به خاك ) 1:1( محلول ECالكتريكي )
( تعيوين  10سازي با اسيد و تيتر كردن بوا سوود )  روش خنثي خاك به
 شدند.

تاريخ اولين آبياري بعد از كاشت به عنوان تواريخ كاشوت در نظور    
ساير فاكتورهاي مورد اندازه گيوري شوامل تواريخ رهوور      گرفته شد و

كاكل، ارتفاع بوته، ارتفاع بالل، درصد چوب بالل، درصد رطوبت دانه، 
وزن هزار دانوه و عملكورد خوالص بوالل نيوز جهوت تجزيوه آمواري         

 گيري گرديدند.اندازه
تجزيه آماري با اسوتفاده از مقايسوه ميوانگين بوا روش دانكون و      

 انجام شد. mstatcر افزاتوسط نرم
 

 نتایج و بحث

 خاکتجزیه  نتایج 

، نتايج تجزيه خاك محل آزمايش را در دو سوال  1جدول شماره  
 دهد.اجراي آن نشان مي

 
 نتایج تجزیه خاک دو ساله محل آزمایش -1جدول 

Table 1- Soil analysis results of two years experiment 

قابلیت 

 هدایت

 الکتریکی

EC 

pH 

1:1 
اسید

 یته

1:1 

TNV 
 مواد خنثی

 شونده

O.C 
کربن 

 آلی

P 
 فسفر

K 
 پتاسیم

Clay 
 رس

Silt 
 یلتس

 Sand 
 بافت خاک شن

Soil Texture 

 عمق

Depth 
 

dS/m  % % 1-

mgkg 
1-

mgkg % % % cm  

0.57 7.67 6.5 0.91 12.6 520 43.0 49.0 8.0 
Silty clay 
 30-0 لوم شي

 سال اول

First year 

0.56 7.68 6.7 0.97 12.0 540 50. 0 43.0 7.0 
Silty clay 
 30-0 لوم شي

 سال دوم

Second 

year 

 

 صفات ذرتنتایج تجزیه 

سوطوح مختلو    نتايج دو ساله تجزيوه واريوانس صوفات ذرت در    
درج گرديده است. اين نتايج  9روش كوددهي و مقادير كود در جدول 

بور   %1دهد كه ارر اصلي روش كوددهي در سوطح احتموال   نشان مي
روي صفات: ارتفاع بوته، ارتفاع بالل و درصود چووب بوالل اخوتالف     

داراي اخوتالف   %1. اموا در سوطح احتموال    ه اسوت داري نداشوت معني

داراي اخوتالف   %5عملكورد خوالص و در سوطح احتموال     دار بر معني
 دانه بود. 1333دار بر وزن معني

بر  %1نيز در سطح احتمال نيتروژنه مقدار كود اصلي همچنين ارر 
دار نبود اموا  صفات: ارتفاع بوته، ارتفاع بالل و درصد چوب بالل معني

دار معنوي  %1دانوه در سوطح احتموال     1333بر عملكرد خالص و وزن 
 .شد
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بر ارتفواع بوتوه،    %1مقدار نيز در سطح احتمال  –ارر متقابل روش
دار نبود اموا در  دانه معني 1333ارتفاع بالل، درصد چوب بالل و وزن 

 .شد داربر عملكرد خالص داراي اختالف معني %5سطح احتمال 
هاي صفات ذرت در سطوح مختل  مقوادير كوود   مقايسه ميانگين

درج گرديده  0با روش دانكن در جدول  %1ل نيتروژنه در سطح احتما
دهد كه سطوح مختل  مقادير كود نيتروژنه است. اين جدول نشان مي

هيچ تأريري بر ارتفاع بوته، ارتفاع بالل و درصد چوب بوالل نداشوت.   
بلكه مقادير مختل  كود نيتروژنه فقط بر روي عملكرد خوالص ذرت و  

 1333عملكرد و بيشوترين وزن  دانه تأرير داشت. بيشترين  1333وزن 
كيلوگرم كود نيتروژنه در هكتار بود و مقوادير   03دانه مربوط به ميزان 

دانه  1333كيلوگرم در هكتار باعث كاهش عملكرد و وزن  03كمتر از 
       گرديد.

هاي صوفات ذرت، در سوطوح   مقايسه ميانگين 1همچنين جدول 

ش دانكون را نشوان   با رو %1مختل  روش كوددهي در سطح احتمال 
گردد روش كوددهي هيچ تأريري بر روي ارتفواع  دهد. مالحظه ميمي

هوا بور   . بلكه ايون روش شتبوته، ارتفاع بالل و درصد چوب بالل ندا
 گذار بود.دانه تأرير 1333لكرد خالص و وزن عم

تيمار پخش دستي و ريزش كود داخل جويچه از نظور آمواري در   
كوه  مقدار عملكرد را دارا بود. در حالي يك سطح لرار گرفت و كمترين

كاشت كود در يك طورف گياهچوه باعوث افوزايش عملكورد ذرت بوا       
داري شد و كاشت كود در طورفين گياهچوه نيوز باعوث     اختالف معني

افزايش عملكرد گرديد. اين نتايج با نتايج مشاهده شده توسط لرش و 
دانوه   1333زن ( مطابقت دارد. از طرفي بيشترين ميزان و1همكاران )

مربوط به كاشت كود طرفين گياهچه بود كه از نظور آمواري اخوتالف    
 داري با كاشت كود يك طرف گياهچه نداشت.معني

   
 ذرت صفاتهای مختلف کوددهی بر تجزیه واریانس اثر مقادیر و روش -2 جدول

Table 2- Analysis of variance of fertilizing methods and amounts effect on corn properties 

(F value)  اف مقادیر   

 ارتفاع بوته
Plant height 

 ارتفاع بالل

Maize height 
 چوب بالل

Maize cob 
 عملکردخالص

Net yield 

 1111وزن 

 دانه

One 

thousand 

kernel mass 

 درجه آزادی

Degree of 

freedom 

 منابع تغییرات

Sources of 

variation 

55.4668** 71.7554** 382.2249** 11.1417** 10.6146** 
 
1 
 

 سال
Year 

ns5.6501 ns1.9072 8.8216** 16.7829** 45.4293** 4 
 سال×تكرار
Rep×Year 

ns0.2340 ns0.3469 ns1.1593 26.1130** 3.6160* 2 
 روش كوددهي

Fertilizing 

method 

ns0.5309 ns0.4202 ns4.2989 5.6440** ns1.1950 2 

 روش × سال

Year×  
method 

ns0.4985 ns0.5848 ns2.4712 24.6670** 5.2985** 3 
 مقدار كود

Fertilizer 

amount 

ns1.5988 ns1.4761 ns0.2342 ns2.3850 ns1.4494 3 
 مقدار كود

Fertilizer 

amount 

ns2.0559 ns0.9057 ns0.9472 2.5647* ns2.2260 
 سال ×مقدار 

Year × 
Amount 

ns0.2806 ns1.0011 ns1.3343 ns0.7781 ns1.3596   

- - - - -   

- - - - -   

ns  ،*  ،** دار در سطح يك درصددار در سطح پنج درصد و اختالف معنيدار، اختالف معني: به ترتيب عدم وجود اختالف معني 
**, *, ns: Significantly different (p ≤ 0.01), Significantly different (p ≤ 0.05), Not different, respectively 
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 های صفات ذرت، در سطوح مختلف مقادیر کودمقایسه میانگین -3جدول 

Table 3- Mean comparison of corn attributes components under various fertilizer levels 
  (Corn attributes) صفات ذرت

 ارتفاع بوته

Plant height 
(cm) 

 ارتفاع بالل

Maize height 
(cm) 

 چوب بالل

Maize cob 
(%) 

با  عملکردخالص

 رطوبت11%
Net yield 
with14% 

moisture 

(t/ha) 

 دانه 1111وزن 

One thousand 

kernel mass 

(g) 

مقادیر ازت 

 خالص

Net Nitrogen 
(kg/ha) 

192.3a 105.8a 12.77a 6.624b 269.3b 30 
190.8a 106.1a 12.27a 8.126a 268.0ab 60 
193.0a 107.4a 12.55a 8.900a 282.8a 90 

 باشند( نميP < 0.05دار )اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معني

Numbers followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05) 

 
 کوددهی های مختلفروشهای صفات ذرت، در مقایسه میانگین -1جدول 

Table 4- Mean comparison of corn attributes in various fertilizing methods. 

  (Corn attributes) صفات ذرت

 ارتفاع بوته

Plant height 

(cm) 

 ارتفاع بالل

Maize height 

(cm) 

 چوب بالل

Maize cob 
(%) 

 با عملکردخالص

 رطوبت11%
Net yield 
with14% 

moisture 

(1-tha) 

 دانه 1111وزن 

One thousand 

kernel mass (g) 

 روشهای کوددهی

Fertilizing 

methods 
 

192.9a 107.1a 12.68a 6.466b 268.6ab 
 پخش سطحي

Broadcasting 

191.8a 107.1a 12.38a 7.042b 259.6a 

داخل كودكاري 
 جويچه

Drilling in the 

Rills 

192.5a 105.6a 12.72a 8.564a 277.3ab 

كودكاري  يك طرف 
 گياه

Placement in 

one side 

190.9a 106.0a 12.34a 9.460a 280.7a 

دو  طرف  كودكاري
 گياه

Placement in 

two sides 
 باشند( نميP < 0.05دار )اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معني

Numbers followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05) 

 
هاي روش كوددهي، مقوادير كوود و   نيز مقايسه ميانگين 5جدول 

هواي ذرت برحسوب   مقدار را بر عملكرد خالص دانه -ارر متقابل روش
دهد. روش كوددهي بوا  را نشان مي %1تن در هكتار در سطح احتمال 

مقودار بوا    -و ارر متقابول روش  %1د با احتمال ، مقادير كو%1احتمال 
دار بوود و مقايسوه   بر عملكرد خالص داراي اختالف معنوي  %5احتمال 
 ، نشان داده شده است. 5ها بصورت جدول ميانگين

نتايج تجزيه واريانس دو سال اجراي آزمايش نشان داد كوه روش  

ت: ارتفاع بوته، ارتفاع بالل و درصد چوب بالل داراي كوددهي بر صفا
 (.9 نبود )جدول %5داري در سطح اختالف معني

دانه در تجزيه مركب دو ساله  1333اما ارر روش كوددهي بر وزن 
داري از خوود نشوان داد و از   اختالف معنوي  %5طرح در سطح احتمال 

ايج با نتايج مشواهده  اين نت .اين نظر نيز بيشترين عملكرد را توليد كرد
 ( مطابقت دارد.1شده توسط لرش و همكاران )
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 ای برحسب تن در هکتارذرت دانه دهی و مقادیر کود بر عملکرد خالصهای اثر متقابل روش کودمقایسه میانگین -5جدول 

)1-Mean comparison of interactional effect of various amount and methods of fertilization on corn yield (tha -Table 5 
 مقادیر ازت خالص

Net Nitrogen 
(kg/ha) 

 روش کوددهی
Fertilizing methods 

90 60 30  

7.321de e5.845 6.227cd 
 پخش دستي

Broadcasting 

7.702cde 7.659cde 5.766d 
 داخل جويچه

Drilling in the rills 

9.651ab 9.463abc 6.579cd 
 يك طرف گياهچه

Placement in one side 

10.920a 9.532abc 7.925abc 
 دو  طرف گياهچه

Placement in two sides 
 باشند( نميP < 0.05دار )اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معني

Numbers followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05) 

 
گردد، روش كودكاري يك طرف گياهچه مالحظه مي 9از جدول 
دانه را دارا بود هور چنود بوا روش كودكواري دو      1333بيشترين وزن 

ها نيز ب ميانگينطرف گياهچه در يك سطح لرار گرفت. مقايسه مرك
هر  ،ترين روش نشان دادكودكاري دو طرف گياهچه را بعنوان مناسب

چند با روش كودكاري يك طرف گياهچه در يك سطح لورار گرفوت.   
بنابراين، روش كودكاري يك طرف و دو طرف گياهچه بيشترين تأرير 

يوك   كواري دانه داشت. كه با توجه به آن، روش كود 1333را بر وزن 
 گرديد.ترين تيمار تعيين طرف گياهچه بعنوان مناسب

در نهايت اين مطلب دريافتوه شود كوه، روش كووددهي اخوتالف      
بر عملكورد خوالص داشوت. بنوابراين      %1داري در سطح احتمال معني
روش كوددهي بر عملكرد خالص ذرت در هكتار تأرير داشت و  احتماشً

تووان عملكورد در   وددهي موي ترين روش كبا توجه به انتخاب مناسب
هوا  هكتار را افزايش داد كه روش مناسب در لسمت مقايسه ميوانگين 

ها، لرار دادن كود در يك طورف  تعيين گرديد. مقايسه مركب ميانگين
گياهچه را بعنوان بيشترين عملكرد تعيين كرد كه با لرار دادن كود در 

كواري يوك   دو طرف گياهچه در يك سطح لرار داشت. بنوابراين كود 
ترين تيمار تعيين طرف و دو طرف گياهچه هر دو با هم بعنوان مناسب
يوك طورف    كواري گرديد كه با توجه بوه بحوث التصوادي روش كود   

تورين تيموار   كند، بعنووان مناسوب  گياهچه كه كود كمتري مصرف مي
 تعيين گرديد. 

نتايج تجزيه و اريانس دو سال اجراي طرح نشان داد كوه مقوادير   
صفات: ارتفاع بوته، ارتفاع بوالل و درصود چووب بوالل داراي     كود بر 

هاي دو ساله نيز نشان دهنده داري نبود. مقايسه ميانگيناختالف معني
 همين روند بود. 

نيوز   (1 ) جودول  هوا با توجه به جودول مقايسوه مركوب ميوانگين    
كيلوگرم كود نيتروژنه در هكتار بيشترين  03گرديد كه مقدار مشخص 
كيلوگرم در يك سطح لرار گرفوت.   03دانه را دارا بود و با  1333وزن 

كيلوگرم كوود نيتروژنوه    03بنابراين با توجه به بحث التصادي مصرف 
 0/00تووان بوه ميوزان    باشد و موي تر ميكيلوگرم التصادي 03بجاي 

كيلوگرم كوود   9/05درصد مصرف كود نيتروژنه كه در هكتار به حدود 
 را در هكتار كاهش داد.گردد، اوره تبديل مي

در نهايت با توجه به تجزيه واريانس مركب، ارر اصلي مقدار كوود  
وجوود   %1دار شد و اختالفي در سطح احتمال بر عملكرد خالص معني

 03گوردد، مقودار   ها مالحظه ميداشت كه با توجه به مقايسه ميانگين
دارا بود و كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص بيشترين ميزان عملكرد را 

كيلوگرم در يك سطح لرار گرفت. بنابراين بوا توجوه بوه بحوث      03با 
-كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص بعنوان مناسب 03التصادي ميزان 

درصد مصرف كوود را نيوز كواهش     0/00گرديد كه ترين تيمار تعيين 
 داد. 

نشان داد كه ارر نتايج تجزيه واريانس مركب دو سال اجراي طرح 
مقدار بر صفات: ارتفاع بوته، ارتفاع بالل، درصد چووب   -بل روشمتقا

 نبود.  %5داري در سطح دانه داراي اختالف معني 1333بالل و وزن 
يوك   كواري كودروش گردد كه مالحظه مي 5با مراجعه به جدول 

كيلووگرم كوود    03و  03طرف گياهچه و دو طرف گياهچه به ميوزان  
لوورار گرفتووه و بووا هووم اخووتالف  ه در هكتووار، در يووك سووطحنيتروژنوو
 كواري داري نداشتند. اگر چه ميزان عملكرد خالص در روش كودمعني

كيلوگرم كود نيتروژنه بيشوترين مقودار    03دو طرف گياهچه به ميزان 
تون در هكتوار را دارا بوود و كاشوت كوود يوك طورف         093/13 يعني

رابور بوا   داراي عملكردي ب نيتروژنه كيلوگرم كود 03گياهچه به ميزان 
تن در هكتار بود ولي بدليل اينكه از نظر آماري با هم اختالف  100/0
داري نداشتند و از طرفي كاشت كود يك طرف گياهچوه از نظور   معني

هواي  هاي كود، لولوه زيرا تعداد مقسم، تر بودالتصادي مقرون به صرفه
بنوابراين روش   ،هوا بوه نصو  كواهش يافتنود     سقوط و شويار بوازكن  

كيلوگرم كود ازته در هكتار  03يك طرف گياهچه به ميزان  كاريكود
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گرديد. از طرفي مالحظه شود كوه در روش مرسووم كووددهي     توصيه 
كيلووگرم كوود ازتوه در هكتوار( ميوزان       03)پخش سطحي به مقودار  

روش برگزيوده از   ،تن در هكتار بود كه مشواهده شود   091/7عملكرد 
كيلووگرم( نسوبت بوه     03 نتايج آزمايش )يك طرف گياهچه به ميزان

درصود   0/00اينكوه ميوزان مصورف كوود را      روش مرسوم، عالوه بور 
 گرديد. درصد  90/90كاهش داد، باعث افزايش عملكرد به ميزان 

 

 هاندر برگ گیا نیترون نتایج تجزیه مقدار 

مقودار نيتوروژن بورگ     ارر تيمارهاي مختل  را بر 0جدول شماره 
همانگونوه كوه از ايون جودول مشواهده      دهود.  اي نشان موي ذرت دانه

دهي بر مقدار نيتوروژن بورگ   هاي مختل  كودشود ارر اصلي روشمي
 دار بوده است.معني %1اي در سطح ذرت دانه

مقدار ازت را بر حسب درصد در برگ گياهوان در   7جدول شماره 
 دهد.تيمارهاي مختل  در دو سال اجراي آزمايش نشان مي

مقدار ازت در بورگ گياهوان   ، آيددست ميچنانكه از جدول فوق ب
طرف گياهچه از ساير  يك طرف و دو تيمار شده با روش كودكاري در

دار آزمون دانكون معنوي   %1تيمارها بيشتر است و اين تفاوت در سطح 

 باشد. مي
مقوودار ازت در بوورگ گياهووان تيمووار شووده بووا روش كودكوواري و 

 ،تور اسوت  ديوك كودريزي نسبت به پخش سطحي به حود كفايوت نز  
بنابراين بهترين تيمار روش كودكاري است كه چه در يك طرف و چه 

تري در دو طرف گياهچه انجام گردد مقدار ازت برگ را تا حد مطلوب
 افزايش داده است.

رسد، ارر اصلي سوطوح مختلو    كه از جدول فوق به نظر ميچنان
دار نبوده معني %5اي در سطح كودي بر مقدار نيتروژن برگ ذرت دانه

 است.
 

 گیرینتیجه

بطور كلي در اين تحقيق روش كودكاري نوواري در يوك طورف    
متري عمق سانتي 5متري كنار گياهچه و سانتي 13گياهچه به فاصله 
خالص از منبع كود اوره در هكتار  نيتروژنكيلوگرم  03خاك به ميزان 

ترين تيموار جهوت عمليوات كووددهي     بعنوان مناسب ايتوصيهاز نظر 
 گردد. ذرت در زمان داشت، تعيين مي

 
 اینتایج تجزیه واریانس تاثیر تیمارهای مختلف بر نیتروژن برگ ذرت دانه -6جدول 

Table 6- Results of analysis of variance of various treatments effect on leaf nitrogen of corn 

F مقدار 

 
 درجه آزادی

Degree of freedom 

 منابع تغییرات

Sources of variation 
 

ns0.2929 1 
 سال

Year 

ns0.8350 4 
 سال×تكرار
Rep×Year 

182.6371** 3 
 روش كوددهي

Fertilizing method 

ns2.6596 3 
 روش × سال

Year×  method 

ns0.5815 2 
 كودمقدار 

Fertilizer amount 
 سال ×مقدار

Year×  Amount 
2 

 سال ×مقدار

Year×  Amount 
 مقدار×روش

Method × Amount 
6 

 

 مقدار × روش × سال

Year×  Method × Amount 
6 

 

 خطا

Error 
44 

 

 كل

Total 
71 

 

ns  ،*  ،** دار در سطح يك درصددار در سطح پنج درصد و اختالف معنيدار، اختالف معني: به ترتيب عدم وجود اختالف معني 
**, *, ns: Significantly different (p ≤ 0.01), Significantly different (p ≤ 0.05), Not different, respectively 



 3059آبان  -مهر، 4، شماره 03، جلد نشریه آب و خاك     5414

 اهان، در روشهای پاشش سطحی،مقایسه میانگین مقدار ازت در برگ گی -7جدول 

 کودکاری یکطرف و کودکاری دو طرف گیاهان ،کودریزی وسط جویچه
Table 7- Mean comparison of nitrogen concentration in Corn leaf in various fertilizing methods; broadcasting, fertilizer 

drilling in the rills, band placement in one side  and band placement in two sides  of plants. 
 کل نیتروژن

Total Nitrogen 
(%) 

 روش کوددهی

Fertilizing method 

2.618c 
 پخش سطحي

Broadcasting 

3.572b 
 كودكاري وسط جويچه

Fertilizer drilling in the rills 

3.793a 
 كودكاري يكطرف ه

Band placement in one side  

3.863a 
 كودكاري دوطرف 

Band placement in two sides 
 باشند( نميP < 0.05دار )اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معني

Numbers followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05) 

 
 ایاثر سطوح مختلف کودی بر مقدار نیتروژن برگ ذرت دانه -8جدول 

Table 8- Effect of various fertilizer levels on corn leaf nitrogen 

 کل نیتروژن

Total Nitrogen 
(%) 

 بر حسب ازت خالص مقدار کوددهی
Fertilizing amount in net Nitrogene 

(kg/ha )  

3.461a 30 
3.490a 60 
3.434a 90 

 باشند( نميP < 0.05دار )معنياعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف 

Numbers followed by the same letter are not significantly different (P < 0.05) 

 
نشوان داد كوه روش كووددهي هويچ اخوتالف       اين تحقيق،نتايج 
اموا بور    بر روي صوفات انودازه گيوري شوده ذرت نداشوت     داري معني

بور وزن   همچنوين ( و %11عملكرد خالص )عملكرد دانوه بوا رطوبوت    
بور   همچنين ارر مقدار كود نيتروژنوه  داري داشت.دانه ارر معني 1333

 -ارور متقابول روش   بوود.  دارمعنوي  ،دانه 1333عملكرد خالص و وزن 
نبود اما بر عملكرد  داردانه معني 1333مقدار نيز بر صفات ذرت و وزن 

ها نيز نشوان  مقايسه ميانگين دار بود.ذرت داراي اختالف معنيخالص 
كيلووگرم ازت   03در طرفين گياهچه به ميزان  كودكاريداد كه تيمار 

 03طرف گياهچه به ميزان يك كود كاري درخالص در هكتار با تيمار 
 با انتخاب تيمار مي توان داري نداشت. بنابرايناختالف معني، كيلوگرم
به روش مرسووم عوالوه بور بواش بوردن عملكورد ذرت و        نسبت اخير،
نتوايج   .شود جويي در مصرف كود، باعث حفظ محيط زيست نيز صرفه

تجزيه مقدار ازت موجود در برگ گياهان در دو سال اجوراي آزموايش   
دار بر مقدار ازت در برگ گياهان معني روش كوددهي اررنشان داد كه 

تووان رانودمان اسوتفاده از كوود      بنابر اين با روش كودكاري موي  بود.
 نيتروژنه را بهبود بخشيد و باعث جذب بهتر نيتروژن شد.
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Introduction: Corn is one of the most important agricultural products withhigh consumption different forms 

of usage asfood and fodder. Corn yield and its cultivation needs improvement especially in developing countries. 

In conventional fertilizing methods with centrifuge machines or hand fertilization, parts of the fertilizer lost 

through volatilization, leaching and weeds absorption. Leaf burning is also reported in this method. Fertilizer 

placement in bands is a method that does not show these disadvantages and improves fertilizer use efficiency for 

the crop. Therefore using new machines and new methods for fertilizing the crop, the cultivation area and mean 

of yield productioncan improved, for example the yield of corn in this research.  

Material and Methods: This research was conducted in Lak Lak research farm in Asadabad district. 

Moldboard plowing plus disking was used for bed preparing the seeds anda 4 rows crop planter was used for 

planting the seeds. 

For treatments conducting Combination machine that had designed in thisresearch station workshop was 

used. This machine was able to place Urea fertilizer with different methods (fertilizer drilling in the rills, 

fertilizer placement in one side and two sides of plants). The variety of corn that used for this experiment was 

SC704 with65000 plants in one hectareas plant density. After soil sampling nitrogen, phosphorous and 

potassium fertilizers and other fertilizers demands by means of soil testwere determined. Half of the nitrogen 

was used at planting time from source of urea and the other half was used as top dressing duringgrowth season 

due to treatments as follow:  

90 kgha-1 nitrogen as broad costing 
60 kgha-1 nitrogen as broad costing 

30 kgha-1 nitrogen as broad costing 

90 kgha-1 nitrogen as drilling in the rills 

60 kgha-1 nitrogen as drilling in the rills 

30 kgha-1 nitrogen as drilling in the rills 

90 kgha-1 nitrogen as band placement in one side of the plants 

60 kgha-1 nitrogen as band placement in one side of the plants 

30 kgha-1 nitrogen as band placement in one side of the plants 

90 kgha-1 nitrogen as band placement in two sides of the plants 

60 kgha-1 nitrogen as band placement in two sides of the plants 

30 kgha-1 nitrogen as band placement in two sides of the plants 

The treatments were conducted through 7-9 leaf bearing stage of corn growth. After harvesting, the mean 

yield of each plot and other data of plant attributes were collected through growth season and leaf samples were 

collected for nitrogen analysis.  All data were analyzed usingmeans of Duncan's test.  

Results and Discussion: The results of experiment showed that, fertilizing method had no significant effect 

on plant height, maize height and percentage of corn cob at 1% level, but had a significant effect on corn yield at 

1% level and on the weight of thousand kernels at 5% level. Also the effect of fertilizer amount on plant height, 

maize height and percentage of corn cob was not significant at 1% level. The interactional effect of method-

amount was not significant on the corn attributes and weight of thousand kernels but was significant on the net 

yield of corn at 5% level. Comparison of means showed that although the treatment of fertilizer placement in two 

sides of plants with the amount of 90 kgha-1net nitrogen produced 10.98 tha-1corn yield but its difference with 

one side fertilizer placement, with the amount of 60 kgha-1 net nitrogen that produced 9.463 tha-1 corn yield, was 

not significant in 1% level.  According to mean comparison table (table 3 and 4) it was clear that using 90 kgha-1 

net nitrogen as band placement in two sides of plant row, produced the maximum yield of corn that was in the 

same group with 60 kgha-1 as band placement in one side of plant row. Therefore the treatment of 60 kgha-1as 

band placement waspreferred to othertreatments that reduces fertilizer usage and produces good amount of yield. 
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 5411     …ايبرگ و عملكرد ذرت دانه نیتروژنواي تبر محنیتروژنه اثر جایگذاري كود 

The results of leaf analysis of corn in two years of experiment showed that the treatments effect on nitrogen 

concentration in corn leaf was significant.  
Conclusion: Band placement of urea fertilizer from distance of 10 cm of plants and 5 cm in soil depth with 

amount of 60 kgha-1 as band placement in one side of plant row is recommended for corn through growth season. 
Band placement of urea is preferred to broadcasting method.   

 
Keywords: Band placement, Corn, Fertilizing method, Nitrogen fertilizer amount  
 


