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  بر خصوصیات کاشت و میزان نیتروژن   پیشتیمارهاي ثیرأت

 704ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس  کیفی و کمی
  

  3زردي  و فرید گل1علی کاشانی ،2مهیار باالزاده ،*1امیرصالح بغدادي
  گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات، 2، گروه زراعت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران1

  سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، ؤماستادیار پژوهش، 3، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران

 19/12/94: ؛ تاریخ پذیرش 10/3/94: تاریخ دریافت 

  1چکیده
ها و  هاي کاربرد کودهاي شیمیایی، نیاز به کاهش مصرف این نهاده با توجه به مضرات و آلودگی :سابقه و هدف

ها استفاده  یکی از این راه. شود یافتن راهکارهاي اکولوژیک جهت تأمین نیاز غذایی گیاهان زراعی احساس می
کاشت و  تیمارهاي پیش تأثیر ارزیابی با هدفحاضر  پژوهش بنابراین. باشد کاشت مناسب می از گیاهان پیش

   .شد مدیریت سطوح مصرف نیتروژن بر خصوصیات کیفی علوفه ذرت اجرا
 

.  اجرا شد1392-93زراعی  سال آزاد اسالمی کرج در پژوهشی دانشگاه مزرعه در آزمایش :ها مواد و روش
. هاي کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد الب طرح پایه بلوكهاي خردشده در ق صورت کرت آزمایش به

و فاکتور فرعی شامل ) پرکو، بوکو، آیش و کود دامی(کاشت در چهار سطح  فاکتور اصلی شامل تیمارهاي پیش
 پرکو و بوکو گیاهانی. بود)  کیلوگرم در هکتار از منبع اوره360 و 240، 120(سطوح کود نیتروژن در سه سطح 

 رقم ذرت بذور .شوند بوئیان هستند که در صورت برگشت به خاك سبب افزایش ماده آلی می از خانواده شب
 در پایان فصل، .کار پنوماتیک کشت شد توسط دستگاه ردیف بوته در مترمربع 12تراکم  با 704سینگل کراس 

ل در آب، درصد پروتئین هضم، درصد قندهاي محلو صفات کیفی و کمی علوفه شامل درصد ماده خشک قابل
خام، درصد فیبرهاي غیرمحلول در شوینده اسیدي، درصد فیبرهاي غیرمحلول در شوینده خنثی، درصد 

 و مقایسه SAS (Version 9.1.3)افزار  ها با استفاده از نرم تجزیه داده. خاکستر کل و عملکرد علوفه تعیین شد
  . انجام شد درصد 5 در سطح احتمال LSDها با آزمون  میانگین

                                                
 amirsalehbaghdadi@gmail.com:  مکاتبهولئمس *
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حل در  هضم، فیبر قابل کاشت بر ماده خشک قابل  نتایج تجزیه واریانس نشان داد تأثیر تیمارهاي پیش:ها یافته
که در تمامی صفات،  طوري دار بود، به شوینده خنثی و عملکرد علوفه در سطح احتمال یک درصد معنی

ترین عملکرد علوفه  بیش.  و کود دامی بودندکاشتِ پرکو و بوکو برترین تیمار نسبت به تیمارهاي آیش پیش
ترین عملکرد علوفه مربوط به تیمار کود دامی  و کم)  تن در هکتار23/78(کاشت پرکو  تأثیر تیمار پیش تحت

حل در شوینده خنثی و  هضم، فیبر قابل تأثیر سطوح نیتروژن بر ماده خشک قابل. بود)  تن در هکتار71/63(
که با افزایش مصرف نیتروژن، میزان این  طوري دار بود، به تمال یک درصد معنیعملکرد علوفه در سطح اح

کاشت و سطوح نیتروژن بر قندهاي محلول در آب، پروتئین  اثر متقابل تیمارهاي پیش. صفات افزایش یافت
ه تیمار ک طوري دار بود؛ به حل در شوینده اسیدي و خاکستر کل در سطح احتمال یک درصد معنی خام، فیبر قابل

.  کیلوگرم نیتروژن در هکتار، باالترین مقادیر صفات مذکور را ایجاد کرد240کاشت پرکو و مصرف  پیش
میزان   کیلوگرم نیتروژن در هکتار به240کاشت پرکو و میزان  تأثیر تیمار پیش ترین درصد پروتئین خام تحت بیش
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 120د دامی و مقدار ترین درصد پروتئین خام مربوط به تیمار کو  درصد و کم07/9
  . درصد بود6/4میزان  به
  

 با توجه به نتایج این پژوهش کاربرد تلفیقی کودهاي آلی با کود شیمیایی نیتروژن، باعث افزایش :گیري نتیجه
اهش رو با کاربرد کودهاي آلی، ضمن ک  از این. صفات کمی و کیفی مورد بررسی در ذرت سیلویی شده است

نتایج آزمایش . ها را کاهش داد محیطی آن توجه در مصرف کود شیمیایی نیتروژن می توان اثرات سوء زیست قابل
توجهی بر پارامترهاي کیفی و کمی ذرت سیلویی داشته  قابلو هاي پرکو و بوکو تأثیر مثبت  کاشت نشان داد پیش

 که کشت گیاهان توان گفت طورکلی می به. باشد کاشت متفاوت می به محصول پیشسیلویی و واکنش ذرت 
تبع آن بهبود صفات کمی و کیفی  ها به خاك موجب حاصلخیزي خاك و به کاشت و برگشت بقایاي آن پیش

  . هاي نیل به کشاورزي پایدار محسوب گردد تواند یکی از راه ذرت سیلویی شده و می
  

   هضم در آب، ماده خشک قابلبوکو، پرکو، پروتئین خام، قندهاي محلول  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
افزایش کیفیت . باشد اي، باال بودن کیفیت علوفه می از عوامل مهم تولید و مدیریت گیاهان علوفه

 موارد جمله از زیادي هاي قابلیت دلیل به ذرت. )11(شود  علوفه موجب افزایش راندمان تغذیه می
 که آن بر عالوه گیاه، این). 15( شود می کشت گسترده طور به کشورها از در بسیاري مصرف متعدد
 ذرت ).22( است مناسب نیز دام براي انرژي تأمین نظر از ،باشد می دام براي مطلوب بسیار اي علوفه

 سبز، علوفه تولید جهت گیاهان ترین مهم از یکی زیاد عملکرد و اي نشاسته ،يقند مواد داشتن دلیل به
 خشک نیمهتر مناطق خشک و   در بیشسیلویی ذرتعملکرد  .)33( شود می محسوب دانه و سیلو

 این مشکل باید با ، پایین است معموالًدلیل پایین بودن مقدار مواد آلی خاك و کمبود نیتروژن کشور به
 و کارایی نشده استفاده مؤثر صورت به متأسفانه این کودها ،استفاده از کودهاي نیتروژنی برطرف شود

 طور به را محصوالت از بسیاري عملکرد شیمیایی کودهاي مصرف  اگرچه).17( پایین است ها آن
 زیاد مصرف به واکنش عدم و محیطی زیست سوء اثرات برخی ولی است، داده افزایش توجهی قابل

 مواجه خواهد مشکالتی با آینده هاي دهه در را غذایی مواد تولیدات ،ها آن رویه بی کاربرد دلیل به کودها
    .)30( ساخت

 مخلوط کشت و تأخیري هاي کشت زراعی،  تناوبجمله از متفاوتی کشت هاي سیستم اخیراً،
به همین منظور . )5( کنند می معرفی کشاورزي در تولید افزایش براي را ها لگوم با ساله یک غالت

توان براي اهداف خاص نظیر حفظ و اضافه کردن نیتروژن و کربن در  ها را می کاشت امروزه پیش
سه گروه عمده از گیاهان .  و کنترل فرسایش خاك کشت نمودC/Nهاي کشاورزي، بهبود نسبت  ستمسی

 بوئیان شب. دهند  قرار میمورداستفاده کود سبز عنوان به را بوئیان شب و بقوالت، هاي چمنی علفشامل 
ه عالوه د، کگردن  کشت میهاي چمنی علف و بقوالت جایگزینی مناسب براي عنوان بهدر بسیاري موارد 

 از .)7(  کربن آلی خاك و تخلخل خاك را افزایش دهندتوجهی قابل طور بهتوانند  ود سبز میبر خاصیت ک
  کلزاي پائیزه بینگیاه پرکو هیبریدي از تالقی .توان به پرکو و بوکو اشاره نمود ها می  این دورگهجمله

Brassica napus L. var.napusکلم چینی و  Brassica campestris L. var.sensulato و گیاه 
 Brassica napus L. var napusپلوئید جدیدي است که حاصل تالقی تتراپلوئید کلزاي پائیزه  بوکو آمفی

 .Brassica campestris Lاي   و شلغم علوفهBrassica campestris L. var.sensulatoو کلم چینی 

var.rapaرد، این هیبریدها عالوه بر این ن خود برتري دا که از جهات زیادي نسبت به والدیباشد  می
طور این گیاهان داراي سیستم ریشه  گیرد، همین رار می بودن مورد تغذیه دام نیز قخوراك خوشعلت  هب
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 C/Nتوانند نیتروژن غیرقابل استفاده را بازجذب کنند و از طرفی داراي نسبت  باشند که می عمیق می
طور میزان پروتئین باالیی دارند که در نوع خود بسیار جالب   و همین15/1باشند در محدوده  پایین می

باشد و با توجه به رشد و ایجاد پوشش سریع در   درصد می29 و بوکو 23است پرکو در محدوده 
 عنوان بهتوانند در مزارع ارگانیک و پایدار  هاي هوایی آن می سطح خاك و از طرفی عملکرد باالي اندام

  . )19( قرار گیرد مورداستفادهود سبز گیاه پوششی و ک
 گیاهان تأثیر د که صفات کمی و کیفیت ذرت تحتگزارش نمودن) 1997( و همکاران کالرك

   کیفت ذرت به گیاه پوششی ماشک ترین میزان صفات کمی و دار شد و بیش پوششی بسیار معنی
  ه پوششی ماشک تر توسط گیا که ناشی از تثبیت نیتروژن بیش  تعلق داشتاي خوشه  گل

 مدیریت مطالعه با )1990( و همکاران هولدربامدر یک بررسی . )6 ( باشدتواند میاي   گل خوشه
 است شده  گزارشبرداشت گیاه پوششی شبدر الکی، افزایش عملکرد علوفه ذرت با افزایش نیتروژن 

به تیمار شاهد  کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایش عملکرد علوفه ذرت نسبت 90که با کاربرد 
اي با گیاه پوششی   و کشت دوگانه سورگوم علوفهکشتی تکدر مطالعه . )13 ( درصد بود65/30

 است که با افزایش میزان کود نیتروژن، میزان پروتئین سورگوم افزایش شده  گزارشچاودار زمستانه 
ت شده بود، نسبت به  میزان پروتئین سورگوم که به دنبال گیاه پوششی چاودار کشکه طوري بهیافت، 

دلیل افزایش ) 1996 (رنالز و وگر .)4(تر بود   مستمر کشت شده بود، بیشطور به که سورگوم
سازي نیتروژن از بقایاي گیاهی نسبت  عملکرد گیاه اصلی، بعد از کشت گیاهان پوششی را به آزاد

کود نیتروژن درصد  گزارش نمودند که با افزایش سطح )2000(میرلوحی و همکاران . )25 (دادند
افزایش میزان نیتروژن سبب . )20 (داري افزایش یافت  معنیطور بهاي  پروتئین علوفه سورگوم علوفه

دار درصد  افزایش معنی.)26(شود  م میوافزایش پروتئین خام، کربوهیدرات کل و خاکستر کل سورگ
 گزارش ر پژوهشگرانپروتئین و قابلیت هضم ذرت با افزایش سطوح مختلف نیتروژن توسط دیگ

خالص و  کشت مبناي بر ذرت سیلویی مورد در شده انجام مطالعات اکثر. )31 و 8(شده است 
 تأثیر شناختبنابراین . نیست دسترس در کاشت گیاهان پیش بر مبنی گزارشی و است بوده کشتی تک

 این. باشد می پژوهش و مطالعه نیازمند ذرت سیلویی عملکرد و علوفه کیفیت روي زیستی کودهاي
در   و سطوح مصرف نیتروژنکاشت پیشتیمارهاي  تأثیر تحت علوفه کیفیت ارزیابی هدف با پژوهش

  . شد اجرا شرایط آب و هوایی کرج
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  ها مواد و روش
  زراعی  سال  درآزاد اسالمی کرج دانشگاه کشاورزي پژوهشی دانشکده مزرعه در آزمایش این

هاي کامل تصادفی با سپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوكآزمایش در قالب ا. اجرا شد 93-1392
پرکو، بوکو، آیش و ( سطح 4کاشت در  فاکتور اصلی شامل تیمارهاي پیش. چهار تکرار به اجرا درآمد

 کیلوگرم در 360 و 240، 120(و فاکتور فرعی شامل سطوح کود نیتروژن در سه سطح ) کود دامی
 و فیزیکی هاي ویژگی تهیه و از خاك مرکبی نمونه آزمایش اجراياز   قبل.بود)  از منبع اورههکتار

 و) 1( هاي جدول در کود دامی و خاك شیمیایی و فیزیکی تجزیه نتایج. شد گیري آن اندازه شیمیایی
  . است شده ارائه )2(
  

   .هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش  ویژگی-1جدول 
Table 1. Soil physical and chemical properties of the experiment site.  

 فسفر 

  جذب قابل
Available 

Phosphorous 

پتاسیم 
  جذب قابل

Available 
Potassium 

  عمق خاك
  )متر سانتی(

Soil depth 
(Cm) 

  بافت خاك
Soil Texture 

 اسیدیته
pHCaCl2 

  هدایت الکتریکی
  )زیمنس بر متر دسی(

EC 
(dS.m-1) 

  کربن آلی
  )درصد(

Organic 
Carbon 

(%) 

نیتروژن 
  کل

  )درصد(
Total N 

  )گرم بر کیلوگرم میلی( (%)
 (mg.kg-1) 

  شنی رسی  30-0
Sandy-Clay  

7.8  2.83  0.81  0.08  11.8  342  

  شنی رسی  60-30
Sandy-Clay  

7.6  3.7  0.63  0.06  9.8  298  

  
 . میزان عناصر کود دامی-2 جدول

Table 2. Properties of the manure.

مپتاسی  

Potassium 

 فسفر
Phosphorous 

 ماده خشک
Dry Matter 

 کربن آلی
Organic Carbon 

 نیتروژن کل
Total N 

  
)درصد(  

(%) 
  

1.25 1.07 91.74 21.12 1.11 
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 اسفندماهاواخر  در هاکاشت  پیش تسطیح، دیسک و شخم، شامل زمین سازي آماده عملیات از بعد
و فاصله متر  سانتی1 تا 5/0در عمق صورت خطی   بهترمربعی م6/3×6 هاي کرت در زمان هم صورت به

کاشت به هیچ عنوان از کود در طول دوره رشد گیاهان پیش .شدند اشته کمتر  سانتی15خطوط از هم 
کاشت در اواخر زمستان  پیشتر دوره رشدي گیاهان بیشکه  علت این  بهطور همیننیتروژن استفاده نشد و 

کاشت  ، روش آبیاري گیاهان پیشتر نیاز آبی از طریق نزوالت آسمانی تأمین شد شاواسط بهار بود بی تا
 مصادف با پایان دوره دهنده  قبل از رفتن به مرحله ساقه گلکاشتپیش گیاهان. صورت کرتی بود به

 با روتیواتور زراعی توسط ها آن بقایاي و شدند بر کف خاك سطح از ذرت کشت از قبل هفته دو، رویشی
از منبع  کیلوگرم در هکتار فسفر 50مقدار   خاكونهاي حاصل از آزمبر اساس توصیه. شد مخلوط خاك

قبل از کشت ذرت اضافه  سولفات پتاسیم  پتاسیم از منبع کیلوگرم در هکتار70سوپر فسفات تریپل و 
 کاشت  تن در هکتار قبل از7هاي موردنظر مقدار همچنین جهت اعمال تیمار کود دامی در کرت. شد

کار پنوماتیک  یفرد مکانیزه با دستگاه صورت  به1393 تیرماه 15 در ذرت کاشت. ذرت به خاك داده شد
اي و نشت   حذف اثرات تشعشعات نوري و کاهش اثرات حاشیهمنظور بهصورت که  ینبدانجام پذیرفت 

 کشت قرار نیتروژن تمام مساحت زمین مورد آزمایش به شکل شرایط طبیعی مزارع کشاورزي مورد
 .بود مترمربع در بوته 12 تراکم و متر سانتی 65 فاصله ردیف با 704سینگل کراس  رقم ذرت بذور. گرفت

، برگی پنج درصد در مراحل 70 و 20 ،10هاي   سرك به میزانصورت به نوبت تقسیط و 3کود نیتروژن در 
زمان آبیاري ذرت  و ايپشته جوي روش به آبیاري .اعمال شدظهور گل تاجی مرحله طویل شدن ساقه و 

 روز 7دست آمد، در اوایل دوره رشد  محیطی که توسط تانسیومتر به شرایط و زراعی گیاه نیاز اساس بر
 هاي علف با مبارزه براي رشد دوره طول در .گرفت انجام بار  روز یک10بار و در اواخر دوره رشد  یک
 درصد 55- 60هاي ذرت به   زمانی که رطوبت دانه93 مهرماه 30در تاریخ . شد اعمال دست با ینوج هرز

سبز بالفاصله توزین،  علوفه.  از هر کرت برداشت شدمترمربع 4به مقدار  اي حاشیه اثر یتارع با، رسید
، ابتدا گراد سانتی درجه 65 در آون کردن خشک کیلوگرمی بعد از 2سپس از هر کرت یک نمونه 

و سپس صفات کیفی شامل درصد ماده خشک )  گرم50حداقل (هاي مربوطه آسیاب شده  نمونه
 درصد، CP(3 (، درصد پروتئین خام2)WSC (، درصد قندهاي محلول در آب1)DMD (هضم قابل

 و NDF(5 (شوینده خنثی در غیرمحلول فیبرهاي درصد ،4)ADF( شوینده اسیدي در غیرمحلول فیبرهاي
                                                
1- Dry Matter Digistibility 
2- Water Soluble Carbohydrates 
3- Crude Protein 
4- Acid Detergent Fiber 
5- Neutrals detergent fiber 
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که داراي  NIR(2 ( نزدیکقرمز مادون سنج طیف  دستگاهوسیله بهو  تعیین شد 1)Ash (کل خاکستردرصد 
-هاي کشاورزي میترین تکنیک براي تخمین ترکیبات شیمیایی فرآورده  سریعحال عین درترین و  دقیق

-و مقایسه میانگین SAS (Version 9.1.3)افزار آماري  ها با استفاده از نرم تجزیه داده. باشد، استفاده شد
  . درصد انجام شد5 در سطح LSDها با استفاده از آزمون 

  
 بحث و نتایج

کاشت و کود  نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات اصلی تیمارهاي پیش: آب در محلول قندهاي
در سطح احتمال یک درصد ، ها بر درصد قندهاي محلول در آب نیتروژن و همچنین اثر متقابل آن

 پرکو و کاشت پیشدر تیمار )  درصد5/30( قندهاي محلول در آبترین  بیش). 3 جدول (دار بود معنی
 360کاشت پرکو به همراه پس از این تیمار، پیش.  حاصل شد کیلوگرم نیتروژن در هکتار240میزان 

ترین درصد   کیلوگرم نیتروژن در هکتار توانست بیش360 و 240کیلوگرم نیتروژن و بوکو به همراه 
 کودکاشت  در پیش)  درصد23/20 ( قند محلول در آب درصدترین  کم.قند محلول در آب را تولید کند

 240کاشت کود دامی به همراه حاصل شد؛ هر چند پیش کیلوگرم نیتروژن در هکتار 120  ودامی
، ترین گروه آماري قرار گرفت  کیلوگرم نیتروژن نیز در پایین120کیلوگرم نیتروژن و آیش به همراه 

 درصد میزان قندهاي محلول 55/40وگرم نیتروژن در هکتار  کیل240پرکو به همراه  کاشت تیمار پیش
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار می باشد افزایش داد 120در آب را نسبت به تیمار شاهد که همان آیش و 

هاي   در شرایط تنش یک فاکتور مثبتعنوان به افزایش قندهاي محلول در آب که جا آن از ).1 شکل(
 اگر گیاه داراي ذخایر کافی از قندهاي محلول باشد ترتیب که دین مطرح است بزنده زنده و غیر

 و از طرفی قندهاي تواند مجدداً رشد نموده و در اثر ضعف و کمبود مواد غذایی از بین نرود می
 که فتوسنتز دچار اختالل شده و یا گیاه در معرض زمانی در انرژي کننده تأمینمحلول در آب منابع 

 از اي عمده بخش که محلول هاي کربوهیدرات .)9( باشد نده قرار دارد، میهاي زنده و غیرز تنش
 است علوفه کیفیت کننده تعیین اجزاء ترین مهم از یکی داده، تشکیل را ساختمانی غیر هاي کربوهیدرات

 دام گوارشی دستگاه سالمت حفظ و شکمبه هاي میکروارگانیسم براي انرژي تأمین آن وظیفه که
گزارش نمودند که با افزایش میزان نیتروژن در خاك ) 2000(میرلوحی و همکاران  .)16(باشد  می

داري افزایش   معنیطور بهتوسط بقایاي گیاهان و مصرف کود نیتروژن درصد قندهاي محلول در آب 

                                                
1- Total Ash 
2- Near infrared spectroscopy 
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کاشت   به افزایش نیتروژن خاك توسط گیاهان پیشتوان میاحتماالً دلیل این افزایش را  .)20 (یافت
) 2001( و همکاران وارد .)25 (مطابقت دارد) 1996 (وگر و رنالزکه با نتایج  بوکو نسبت دادپرکو و 

   .)32 (باشد میگزارش نمودند افزایش قندهاي محلول در آب ناشی از کود نیتروژن 
  

و سطوح نیتروژن بر خصوصیات کیفیت علوفه ذرت  کاشت یش پیر تیمارهايتأث نتایج تجزیه واریانس -3جدول 
 . 704لویی هیبرید سینگل کراس سی

Table 3. Analysis of variance for the effect of pre-sowing treatments and nitrogen levels on 
features of forage quality of silage corn hybrid 704. 

 میانگین مربعات
Means Squars  

 منابع تغییرات
S.O.V.  

 درجه

 آزادي
df  

قندهاي 
ر محلول د

  آب
WSC1 

پروتئین 
  خام
CP2 

فیبرهاي 
محلول در  غیر

هاي  شوینده
  اسیدي
ADF3 

خاکستر 
   کل

ASH4 

ماده خشک 
  هضم قابل

DMD5 

فیبرهاي 
غیرمحلول در 

هاي  شوینده
  خنثی

NDF6 

عملکرد 
  علوفه

Forage 
yiled 

 تکرار
Replication 

3 0.72ns 0.23ns 0.17ns 0.26ns 2.19ns 3.24ns 19.19ns 
 کاشت یشپ

Pre-sowing 
(P)  

3  86.15** 21.27** 124.39** 10.48** 158.37** 300.25** 487.82** 

 خطاي اصلی
(main error)  

9 1.05 0.10 1.08 0.21 1.69 3.03 52.87 

 نیتروژن
Nitrogen (N)  

2  33.94** 5.84** 75.88** 11.06** 253.85** 15.39** 845.63** 

 ×کاشت پیش
 نیتروژن
P×N  

6  5.71** 0.79** 5.28** 1.33** 5.72ns 2.69ns 118.90ns 

 خطاي فرعی
(sub error)  

24  1.14 0.11 1.07 0.33 2.71 2.42 82.90 

  )درصد( ضریب تغییرات
C.V.(%)  

4.37 5.07 4.01 1.27 2.95 4.31 12.78 
 .دار معنی  غیرns درصد، 5 و 1دار در سطح احتمال  ترتیب معنی  به* و **

ns Not significant. *, ** Statistically significant at P < 0.05, 0.01, respectively.  
  

 ماده خشک -5 خاکستر کل، - 4هاي اسیدي،  محلول در شوینده  فیبرهاي غیر- 3 پروتئین خام، - 2 قندهاي محلول در آب، -1
 . هاي خنثی  فیبرهاي غیرمحلول در شوینده-6هضم و  قابل

1: Water Soluble Carbohydrates; 2: Crude Protein; 3: Acid Detergent Fiber; 4: Total Ash; 5: Dry Matter 
Digistibility; 6: Neutrals detergent fiber.  
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آزمون (  ذرتقندهاي محلول در آب بر نیتروژن سطوح و کاشت پیش  تیمارهاي متقابلتأثیرمقایسه میانگین  -1شکل 
LSD درصد5 در سطح ( .  

Figure 1. Mean comparison for interaction of pre-sowing and nitrogen treatments on water 
soluble carbohydrates (P≤0.05) of corn based on LSD test. 

  
کاشت و کود نیتروژن و  نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات اصلی تیمارهاي پیش: وتئین خامپر

. )3 جدول (دار بود وتئین خام، در سطح احتمال یک درصد معنیبر درصد پرها  همچنین اثر متقابل آن
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240کاشت پرکو و میزان  در تیمار پیش)  درصد7/9(پروتئین خام ترین  بیش

 و 360 کیلوگرم نیتروژن و بوکو به همراه 360کاشت پرکو به همراه  پس از این تیمار، پیش. حاصل شد
ترین درصد  کم. ترین درصد پروتئین خام را تولید کند ژن در هکتار توانست بیش کیلوگرم نیترو240

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد؛ هر 120دامی و  کاشت کود در پیش)  درصد6/4(پروتئین خام 
 کیلوگرم نیتروژن نیز در 120 کیلوگرم نیتروژن و آیش به همراه 240کاشت کود دامی به همراه  چند پیش

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240کاشت پرکو به همراه  ، تیمار پیشترین گروه آماري قرار گرفت نپایی
 کیلوگرم نیتروژن 120میزان پروتئین خام را نسبت به تیمار شاهد که همان آیش به همراه )  درصد22/71(

کاشت  ست تیمار پیشطور که از نتایج اثر متقابل مشخص ا همان ).2شکل ( باشد افزایش داد در هکتار می
 کیلوگرم نیتروژن 360 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در یک گروه آماري با تیمار آیش و 120پرکو و مقدار 

تر مصرف شده که هم از نظر اقتصادي   کیلوگرم نیتروژن در هکتار کم240در هکتار قرار گرفته، که میزان 
کاشت باعث  مدت گیاهان پیش طور در بلند ینباشد و هم محیطی بسیار با ارزش می و هم از نظر زیست

نیز نشان ) 2002( و همکاران آبادي محمدنتایج مطالعه . شود افزایش محتواي نیتروژن و کربن آلی خاك می
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 پاور .)21 ( و کود نیتروژن قرار گرفتآلی کود تأثیر اي شنبلیله تحت داد که شاخص پروتئین خام گیاه علوفه
 را به داشتن اي خوشهش درصد پروتئین خام ذرت بعد از تیمار ماشک گل افزای) 1991(و همکاران 

 از اعماق خاك و نیز پوسیدن سریع بقایاي آن، غذایی عناصر قادر به جذب که آنهاي عمیق و گسترده  ریشه
 رمرودي و همکاران .)23 (اند عالوه بر تثبیت نیتروژن که سبب افزایش نیتروژن خاك گردیده، گزارش کرده

 گزارش نمودند گیاهان پوششی و کود نیتروژن باعث افزایش درصد پروتئین خام سورگوم شد) 2005(
 فالح و .)1 (مطابقت دارد) 2009( و همکاران المدرس توسط آمده  دست به با نتایج ها یافتهاین . )24(

ار بود و حداکثر د گزارش نمودند اثر مقدار نیتروژن بر میزان پروتئین خام کل بوته معنی) 2009(تدین 
 ).10(دست آمد که با نتایج حاضر مطابقت دارد   کیلوگرم نیتروژن در هکتار به280پروتئین در تیمار 

 

  
  

آزمون  ( ذرتبر درصد پروتئین خام نیتروژن سطوح و کاشت پیش  تیمارهاي متقابلتأثیرمقایسه میانگین  -2شکل 
LSD درصد5 در سطح ( .  

Figure 2. Mean comparison for interaction of pre-sowing and nitrogen treatments on crude 
protein (P≤0.05) of corn based on LSD test. 

  
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات اصلی تیمارهاي : شوینده اسیدي در غیرمحلول فیبرهاي

 در سطح ،اسیدي شوینده در حل ابلق فیبر  درصدبرها  کاشت و کود نیتروژن و همچنین اثر متقابل آن پیش
 88/30(فیبرهاي غیرمحلول در شوینده اسیدي ترین  بیش). 3 جدول(دار بود  احتمال یک درصد معنی

پس از این تیمار، .  کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد240کاشت پرکو و میزان  در تیمار پیش) درصد
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240 و 360 کیلوگرم نیتروژن و بوکو به همراه 360کاشت پرکو به همراه  پیش
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ترین درصد قند محلول  کم. ترین درصد فیبرهاي غیرمحلول در شوینده اسیدي را تولید کند توانست بیش
 شد؛ هر چند  کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل120دامی و  کاشت کود در پیش)  درصد48/20(در آب 

 کیلوگرم نیتروژن نیز در 120 کیلوگرم نیتروژن و آیش به همراه 240کاشت کود دامی به همراه  پیش
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240کاشت پرکو به همراه  تیمار پیش ،ترین گروه آماري قرار گرفت پایین

 120 شاهد که همان آیش و اسیدي را نسبت به تیمار شوینده در حل قابل میزان فیبر)  درصد04/47(
در کاشت بوکو نسبت به پیش کاشت پرکو  تیمار پیش. کیلوگرم نیتروژن در هکتار می باشد افزایش داد

باشد که روند  تري قرار گرفت دلیل این امر میزان ماده خشک باالتر بوکو نسبت به پرکو می سطح پایین
 درصد فیبرهاي نشان داد که )1982( وئستس ون). 3شکل  (کشد تري طول می پوسیدگی مدت زمان بیش

 باشد بهترین شاخص براي بیان ارزش غذایی نسبت به فیبر خام و سلولز میاسیدي  شوینده در غیرمحلول
 غیرمحلول فیبرهاي درصد میزان کاشت پیش با افزایش نیتروژن خاك توسط پوسیدن بقایاي گیاهان .)28(

 .)8 (مطابقت نداشت) 1993( و همکاران کاکسیج بررسی که با نتا  افزایش یافتاسیدي شوینده در
 گزارش نمودند که افزایش میزان مصرف نیتروژن باعث افزایش درصد) 2010(جوادي و همکاران 

 شوینده در حل قابل فیبر  درصدنیتروژن کود افزایش با. )14 (شد اسیدي شوینده در غیرمحلول فیبرهاي
 .)1( شود می خوراکی خوش افزایش هضم و اسیدي افزایش یافت که این امر باعث

  

  
  

  ذرت در شوینده اسیديحل قابلفیبر  بر نیتروژن سطوح و کاشت پیش تیمارهايل متقا تأثیرمقایسه میانگین  -3شکل 

  . ) درصد5 در سطح LSDآزمون (
Figure 3. Mean comparison for interaction of pre-sowing and nitrogen treatments on acid 
detergent fiber (P≤0.05) of corn based on LSD test. 
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کاشت و کود نیتروژن و  نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات اصلی تیمارهاي پیش: کل خاکستر
. )3 جدول( دار بود بر درصد خاکستر کل، در سطح احتمال یک درصد معنیها  همچنین اثر متقابل آن

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240کاشت پرکو و میزان  در تیمار پیش) د درص9/7(خاکستر کل ترین  بیش
 و 360 کیلوگرم نیتروژن و پرکو به همراه 240کاشت بوکو به همراه پس از این تیمار، پیش. حاصل شد

. ترین درصد خاکستر کل را تولید کند  کیلوگرم نیتروژن در هکتار توانست بیش360بوکو به همراه 
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل 120دامی و  کاشت کود در پیش)  درصد7/3( کل ترین خاکستر کم

 کیلوگرم 120 کیلوگرم نیتروژن و آیش به همراه 240کاشت کود دامی به همراه  شد؛ هر چند پیش
 کیلوگرم 240کاشت پرکو به همراه  تیمار پیش. ترین گروه آماري قرار گرفت نیتروژن نیز در پایین

 120میزان خاکستر کل را نسبت به تیمار شاهد که همان آیش و )  درصد67/72( هکتار نیتروژن در
 براي تعیین درصد کل خاکستراز میزان ). 4شکل (باشد افزایش داد  کیلوگرم نیتروژن در هکتار می

درصد  ).12(گردد  فسفر، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سایر عناصر فرعی موجود در علوفه استفاده می
عناصر . )12(باشد هاي گیاهی می  بیانگر مقدار مواد معدنی موجود در بافتدرواقعتر کل علوفه خاکس

هاي بدن الزم  که در متابولیسم حیوان شرکت کرده و براي فعالیت سلول معدنی در علوفه به لحاظ این
 و المدرس. )27( مؤثر باشند  نیزتوانند در کیفیت علوفه عناصر معدنی می. اهمیت دارندباشند،  می

که با نتایج  یابد می  افزایشکل خاکستر نیتروژن کود افزایش باگزارش نمودند ) 2009(همکاران 
 و) 2000( توسط میرلوحی و همکاران آمده  دست به با نتایج ها یافته. )1 (بررسی حاضر مطابقت دارد

گزارش نمودند  هشگراناین پژو ، مطابقت دارد)1993( و همکاران کاکسو ) 1995( و همکاران ریاد
 برگردانده شده در خاك باعث افزایش محتواي نیتروژن کل خاك و کربن که بقایاي گیاهان پوششی

   .)8 و 26 ،20 (یابد میافزایش در گیاه  درصد خاکستر کل تبع آن شود و به آلی می
ت و کود کاش نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات اصلی تیمارهاي پیش: هضم ماده خشک قابل

مقایسه ). 3جدول (دار بود  هضم، در سطح احتمال یک درصد معنی بر درصد ماده خشک قابلنیتروژن 
در )  درصد77/59( هضم ترین ماده خشک قابل کاشت نشان داد که بیش میانگین بین تیمارهاي پیش

درصد ماده ترین  کاشت بوکو توانست بیش پس از این تیمار، پیش. کاشت پرکو حاصل شد تیمار پیش
 کاشت کود در پیش)  درصد26/51(هضم  ترین ماده خشک قابل کم. هضم را تولید کند خشک قابل

هاي  کاشت پیش. ترین گروه آماري قرار گرفت کاشت آیش نیز در پایین دامی حاصل شد؛ هر چند پیش
 ار شاهدهضم را نسبت به تیم میزان ماده خشک قابل)  درصد3/4 و 57/8(ترتیب  پرکو و بوکو به
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هاي پرکو و بوکو  کاشت هضم در پیش ابلقزایش میزان ماده خشک ف ااحتماالً. افزایش دادند) آیش(
  مقایسه بین تیمارهاي نیتروژن نشان داد . دلیل افزایش ماده آلی و نیتروژن خاك باشد هتواند ب می

لوگرم در هکتار  کی360 و 240تأثیر تیمارهاي نیتروژن  تحت هضم ترین ماده خشک قابل که بیش
 120در تیمار )  درصد29/51(هضم  ترین ماده خشک قابل و کم)  درصد41/58 و 94/57(هاي  میزان به

گزارش نمودند ) 2005(رمرودي و همکاران ). 4 جدول(کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد 
المدرس و ). 24(شود  هضم سورگوم می گیاهان پوششی و کود نیتروژن باعث افزایش ماده خشک قابل

 هضم روند افزایشی طی نمود ماده خشک قابل نیتروژن کود افزایش باگزارش نمودند ) 2009(همکاران 
 یک عنوان به هضم قابل خشک ماده افزایش که جا آن از). 1(که با نتایج بررسی حاضر مطابقت دارد 

 هضم قابلیت. گردید مطرح تربر تیمار بوکو و پرکو هاي کاشت پیش است، مطرح مثبت فاکتور یا مزیت
 هضم و شود می ذکر درصد، یا ضریب صورت به و شود می محاسبه خشک ماده مبناي بر معموالً

 میرلوحی و ).18(شود  تعریف می گوارش دستگاه توسط جذب براي خوراك شدن آماده عنوان به
قایاي گیاهان و مصرف گزارش نمودند که با افزایش میزان نیتروژن در خاك توسط ب) 2000(همکاران 

  ).20(داري افزایش یافت  طور معنی کود نیتروژن ماده خشک قابل به
  

  
  

 در LSDآزمون (  ذرتبر خاکستر کل نیتروژن سطوح و کاشت پیش  تیمارهاي متقابلتأثیرمقایسه میانگین  -4شکل 
  . ) درصد5سطح 

Figure 4. Mean comparison for interaction of pre-sowing and nitrogen treatments on total Ash 
(P≤0.05) of corn based on LSD test. 
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   . و نیتروژن بر صفات کیفی ذرت سیلوییکاشت پیشاثرات اصلی تیمارهاي  -4جدول 
Table 4. The main effect of pre-sowing and nitrogen treatments on quality traits of silage corn. 

  شیتیمارهاي آزمای
Characters 

 )درصد( هضم قابلماده خشک 
DMD1 (%)  

 )درصد( شوینده خنثی در غیرمحلول فیبرهاي
NDF2 (%)  

 )تن در هکتار( عملکرد علوفه
Forage Yield (Ton ha-1)  

 کاشت پیش تیمارهاي
Pre-sowing treatments 

   

 پرکو
Perko PVH  

59.77a 31.65b 78.23a 

 بوکو
Buko  

57.42b 32.00b 74.31ab 

 کود دامی
Manure  51.26d 40.95a 63.71c 

 آیش
Fallow  55.05c 39.98a 68.58bc 

 ) هکتار برکیلوگرم( نیتروژن
Nitrogen (Kg ha-1) 

   

120  51.29b 37.27a 62.92b 
240  57.94a 35.44b 74.31a 
360  58.41a 35.74b 76.42a 

  . ندارندداري معنی اختالف  درصد5در سطح LSD  داراي حروف مشترك طبق آزمون هاي میانگین
The treatments with a common letter have no significantly different (LSD test, P>0.05).  
1: Dry Matter Digistibility; 2: Neutrals detergent fiber.  

  
یمارهاي نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات اصلی ت: شوینده خنثی در غیرمحلول فیبرهاي

بر درصد فیبرهاي غیرمحلول در شوینده خنثی، در سطح احتمال یک درصد کاشت و کود نیتروژن  پیش
ترین فیبرهاي  کاشت نشان داد که بیش مقایسه میانگین بین تیمارهاي پیش). 3جدول  (دار بود معنی

پس از این . کاشت کود دامی حاصل شد در تیمار پیش)  درصد95/40( غیرمحلول در شوینده خنثی
. ترین درصد فیبرهاي غیرمحلول در شوینده خنثی را تولید کند کاشت آیش توانست بیش تیمار، پیش

کاشت پرکو حاصل شد؛ هر چند   در پیش)  درصد65/31( ترین فیبرهاي غیرمحلول در شوینده خنثی کم
ترتیب  و بوکو بههاي پرکو  کاشت پیش. ترین گروه آماري قرار گرفت کاشت بوکو نیز در پایین پیش

) آیش(  را نسبت به تیمار شاهدفیبرهاي غیرمحلول در شوینده خنثیمیزان )  درصد95/19 و 83/20(
ترین فیبرهاي غیرمحلول در شوینده  مقایسه بین تیمارهاي نیتروژن نشان داد که بیش . دادندکاهش
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فیبرهاي ترین  و کم)  درصد27/37(میزان   کیلوگرم در هکتار به120تأثیر تیمار نیتروژن  تحت خنثی
 کیلوگرم نیتروژن در 360 و 240 هايدر تیمار)  درصد44/35 و 74/35 (غیرمحلول در شوینده خنثی

گزارش نمودند که افزایش میزان مصرف ) 2010(جوادي و همکاران  ).4 جدول(هکتار مشاهده شد 
 در حل قابلفیبر . )14( شود  میشوینده خنثی در غیرمحلول فیبرهاينیتروژن باعث کاهش درصد 

گیري حجم  باشد و معیاري براي اندازه سلولز می  شامل مجموع لیگنین، سلولز و همیشوینده خنثی
 خشک و پروتئین کاهش و در مقابل  افزایش سن گیاه قابلیت هضم مادهکه با  دیواره سلولی است

 در شوینده خنثی حل قابلمیزان فیبر  کاهش که جا آن از. )12(یابد  خام و لیگنین افزایش می میزان فیبر
  کیلوگرم در هکتار و240 تیمار نیتروژن  یک عامل مثبت مطرح است، بنابراین در این پژوهشعنوان به

 باگزارش نمودند ) 2009( و همکاران المدرس . پرکو و بوکو تیمارهاي برتر بودندهاي کاشت پیش
 شود می خوراکی خوش و هضم افزایش باعث امر ینا که یابد می کاهش خام فیبر نیتروژن کود افزایش

  .)1 (با نتایج بررسی حاضر مطابقت داردکه 
بر کاشت و کود نیتروژن  نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثرات اصلی تیمارهاي پیش :عملکرد علوفه

اي مقایسه میانگین بین تیماره). 3جدول  (دار بود عملکرد علوفه، در سطح احتمال یک درصد معنی
کاشت پرکو در تیمار پیش)  تن در هکتار23/78( ترین عملکرد علوفه کاشت نشان داد که بیش پیش

ترین  کم. ترین عملکرد علوفه را تولید کند کاشت بوکو توانست بیش پس از این تیمار، پیش. حاصل شد
شت آیش نیز کا کاشت کود دامی حاصل شد؛ هر چند پیش در پیش)  تن در هکتار71/63( عملکرد علوفه

)  درصد35/8 و 07/14(ترتیب  هاي پرکو و بوکو به کاشت پیش .ترین گروه آماري قرار گرفت در پایین
 دلیل این افزایش عملکرد، احتماالًافزایش دادند، ) آیش( میزان عملکرد علوغه را نسبت به تیمار شاهد

 خود را تامین کند، ته نیازهاي غذاییباشد و گیاه توانس دلیل بهبود کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاك می هب
اي عمیق که  که یکی از دالیل برتري گیاهان پرکو و بوکو نسبت به گیاهان پوششی دیگر سیستم ریشه

پایین و  C/Nکند، نسبت  شده در اعماق خاك را بازجذب و براي گیاه قابل استفاده می نیتروژن تثبیت
ترین عملکرد  ه بین تیمارهاي نیتروژن نشان داد که بیشمقایس. باشد مدت می سرعت رشد باال در کوتاه

)  تن در هکتار3/74 و 42/76(هاي  میزان  کیلوگرم در هکتار به240 و 360تأثیر تیمار نیتروژن  تحت علوفه
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد 120در تیمار )  تن در هکتار9/62(ترین عملکرد علوفه  و کم

نشان داد که با افزایش مصرف کود نیتروژن عملکرد علوفه تولید ) 2009(ح و تدین نتایج فال ).4 جدول(
 و همکاران بوکتنتایج ). 10(شده در هکتار افزایش یافت که با نتایج بررسی حاضر مطابقت دارد 
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 توجهی قابل طور بهتر و گیاهان پوششی، عملکرد علوفه  نشان داد که با مصرف نیتروژن بیش) 2004(
گزارش نمود گیاهان ) 2013(عبداهللا  زاد. )3 (ایج بررسی حاضر مطابقت کامل داردش یافت که با نتافزای
 افزایش نیتروژن کل دلیل بهداري بر عملکرد علوفه ذرت دارند و این افزایش عملکرد  کاشت اثر معنی پیش

سریع اندام هوایی باشد و پوسیدگی  ها به خاك میکاشتخاك توسط اندام هوایی برگردانده شده پیش
 گزارش نمود اثر طور همینو  باشد می 15/1 پایین در محدوده C/N نسبت خاطر بهپرکو و بوکو که 

  وان و اوانیلو.)34 (دار بود مصرف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه در سطح احتمال یک درصد معنی
ابی به نیتروژن خاك بیان دلیل افزایش عملکرد گیاهان پس از کشت گیاهان پوششی را، دستی) 1998(

سورگوم گزارش علوفه  کود نیتروژن بر عملکرد تأثیر با بررسی )2005 (بیرت و روي .)29 (اند نموده
  .)2 (دست آمد  کیلوگرم نیتروژن در هکتار به125نمودند که حداکثر عملکرد با 

  
  کلی گیري نتیجه
افزایش  باعث شیمیایی نیتروژن، کود با آلی تلفیقی کودهاي کاربرد پژوهش این نتایج به توجه با

 ضمن آلی، کاربرد کودهاي با رو این از. است شده سیلویی بررسی در ذرت کمی و کیفی مورد صفات
ها را کاهش  محیطی آن سوء زیست اثرات توان می شیمیایی نیتروژن کود مصرف در توجه قابل کاهش

پارامترهاي کیفی  بر توجهی قابلو  مثبت تأثیر وهاي پرکو و بوک کاشت پیش آزمایش نشان داد نتایج .داد
 .باشد می متفاوت کاشت پیش محصول بهسیلویی  واکنش ذرت و داشته و کمی ذرت سیلویی

 ها به خاك موجب کاشت و برگشت بقایاي آن پیش گیاهان کشت که گفت توان می طورکلی به
 هاي راه از یکی تواند می  شده وسیلویی کیفی ذرت بهبود صفات کمی و تبع آن و به خاك حاصلخیزي

  . گردد محسوب پایدار کشاورزي به نیل
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