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  صفات زراعی  بر تقسیط نیتروژن و رقم   مختلفاثرات سطوحمطالعه 
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  1دهیچک
مـورد   اي  و اجـزاي عملکـرد سـه رقـم ذرت دانـه     عملکـرد   برنیتروژن کود   تقسیطتأثیر  این تحقیق،    در

مـل  هـاي کا    در قالـب طـرح بلـوك       بارخرد شده  هاي یک   کرتآزمایش   منظور از   نی ا به. بررسی قرار گرفت  
راس سینگل کـ  ،  370دبل کراس   (  ذرت  سه رقم  اصلی شامل هاي   کرت. استفاده شد  تصادفی در چهار تکرار   

نتـایج  . در نظر گرفته شـد  تقسیط کود اوره سطحهاي فرعی شامل شش  و کرت) 499  سینگل کراس   و 447
برداشت و تعـداد دانـه   ارتفاع بوته، عملکرد دانه در هکتار، شاخص     صفاتاز نظر    در میان ارقام    که دادنشان  

از نظـر ارقـام تفـاوت      د دانـه و قطـر سـاقه         صـ وزن  در صـفات     و   داري مشاهده شـد    تفاوت معنی  در بالل 
 نسبت به دو رقم دیگر از خـود     499صفات مورد مطالعه رقم سینگل کراس       از نظر    .داري مشاهده نشد   معنی

وته، قطر ساقه، عملکـرد دانـه در هکتـار،      ارتفاع ب   صفات  در تقسیط کود  تیمارهاي   نی همچن .برتري نشان داد  
در همه صـفات    . داري نشان دادند   از خود تفاوت معنی     و تعداد دانه در بالل     زن صد دانه  و خص برداشت، شا

 ، کاشـت زمـان  در  اوره در هکتـار  کیلوگرمN498: ( متیمار کودي چهارمورد مطالعه به غیر از وزن صد دانه 
عنـوان بهتـرین سـطح     بـه ) دهـی   سه هفته بعد از گـل  کیلوگرم147هی و د  سه هفته قبل از گل     کیلوگرم 147

 تیمار کودي نیـز تنهـا بـر صـفات عملکـرد دانـه در هکتـار، شـاخص                 واثر متقابل رقم     .کودي شناخته شد  
 در میـان  ،بدست آمده در ایـن تحقیـق  بر اساس نتایج   .داري داشتند ثیر معنی أبرداشت، و تعداد دانه در بالل ت      

 همچنین در میان تیمارهـاي  .در واحد سطح بود بیشترین میزان عملکرد   داراي 499م سینگل کراس     رق ،ارقام
  .شود  میتوصیهچهارم نوع  استفاده از تقسیط تقسیط

  

                                          اجزاي عملکرد،، عملکردنیتروژن کود تقسیط، ارقام ذرت :يدی کليها هواژ
                                                

  rozati.n@gmail.com:  مسئول مکاتبه- *
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  مقدمه
ات تولید توسعه ين راه قابل قبول برای بهتر،رانیدر ا آب و خاك  منابعتیمحدودبا توجه به 

ش یافزاثر بر ؤن منظور شناخت عوامل می ايبرا. باشد یش عملکرد در واحد سطح میافزا يکشاورز
 استفاده از مواد کاراییش ی افزا، عواملنی ا ازیکی .رسدی به نظر ميعملکرد در واحد سطح ضرور

 يد از خاك و کود برایاست که بامواد غذایی ن یترتروژن از جمله مهمین . استاهیاز گی ن موردییغذا
   ).2005 ،ینیساالرد(ن شود یمأاه تیگ

ر یدوست و در صورت مساعد بودن ساتروژنین غله مهم جهان، گیاهی است نیعنوان سوم ذرت به
خیزي   با حاصليها موضوع در خاكنیت ایاهم. از مبرم داردیشرایط رشد و نمو، به کود نیتروژن ن

 و یا قبالً وجود نداشته باشدطور کلی در مناطقی که امکان آزمون خاك  به. ابدیی ميشتری، نمود بکم
 250 تا 200ي هشت تا نه تن دانه در هکتار، مصرف  ها تحقیقی صورت نگرفته باشد، براي عملکرد

ضیائیان و (گرم اوره در هکتار متغیر خواهد بود  کیلو500 تا400 نیتروژن خالص و یا معادلکیلوگرم 
  ). 2001، یملکوت

تاکنون مطالعات جامعی بر روي تأثیر تقسیط کود اوره بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت انجام 
هاي متنوع و بر روي ارقام  ي مختلف، با اقلیم شده است، که هر یک از این مطالعات در کشورها

هاي  نتیجه در هر تحقیق متناسب با شرایط و رقم مورد مطالعه روشدر . متفاوت انجام شده است
ادز و همکاران،  ر؛1982هاردر و همکاران،  (هاي کوددهی مختلفی پیشنهاد شده است تقسیط و زمان

 کرتا و ؛2001 ، رئیس سادات،2000 ؛ دارن و همکاران؛2000 پالد وشنوي ، ؛1990، ون  کارانی؛1987
با استفاده از ) 2001(س سادات یرئ). 2005 و موتاکومار و همکاران، 2004سان،   تامی؛2002همکاران، 

 90زمانی که ارتفاع گیاه به ه در یبقدو سوم تروژن در زمان کاشت و یکود نیک سوم ع یوه توزیش
گرچه جذب  .دانه در هر بالل و عملکرد نهایی دست یافتتعداد زان ین میشتری به بمتر رسید، سانتی

ي   لیکن در مرحله،گیرد ي ذرت تقریباً در تمام مراحل و عمر گیاه صورت می توسط ریشهنیتروژن 
ي نر و ماده در مرحله ظهور  ها آذین به نیتروژن کمتري نیاز دارد، در حالی که وقتی گلاه یگ ،اولیه رشد

 تا دادن و سه دو هفته قبل از گلتا طور کلی ذرت یکی  به. رسد اکثر می نیتروژن به حد بهنیازهستند، 
رادز و همکاران ). 1982 و همکاران، هاردر(دارد   را به نیتروژننیازاکثر چهار هفته پس از آن حد

بردن کود  اشت چنین نتیجه گرفتند که به کاردر یک مطالعه بر روي خاکی که بافت سبک د) 1987(
د همان میزان کود در  باعث افزایش عملکرد ذرت نسبت به کاربر،نیتروژن چندین بار طی فصل رشد



 و همکارانسادات روضاتی  نفیسه

 3

باالترین مقدار اجزاء عملکرد و تولید ذرت ) 1989(ویگ . شود یک یا دو مرحله در طی فصل رشد می
نیز نتیجه گرفت که ارتفاع ) 1990(ون  کارانی .را، با توزیع نیتروژن در آغاز تشکیل بالل به دست آورد

این محقق نشان داد که . یابد افزایش می کود نیتروژن،  بیشتر و تقسیطبوته و بالل با مصرف بیشتر
دست آمده اما  شاخص سطح برگ بیشتر با تقسیط کود در اوایل رشد و مصرف باالي کود نیتروژن به

شارما و  .شود یمشاخص سطح برگ  أخیري کود نیتروژن و تقسیط کم آن، باعث کاهشمصرف ت
صورت  گامی که کود نیتروژن بهگزارش کردند که عملکرد دانه ذرت زودرس در هن) 1995(تاکور 

دهی مصرف شود بیشترین مقدار  له هشت برگی و مرحله قبل از تاسلمساوي در زمان کاشت، مرح
در . گرفته شده است نیز) 1995(و کال و همکاران ) 1992(یج مشابهی توسط گار و همکاران انت. است

 درصد در مرحله 50  به عالوهپایهصد   در25با تقسیط ) 1995(حالی که پادماواتی و گاپاالسوامی 
فروز و . دهی بیشترین عملکرد را گزارش کردند  درصد در مرحله تاسل25 به عالوه هشت برگی

یک  به عالوهدر زمان کاشت  دوسومصورت  گزارش کردند مصرف کود نیتروژن به) 1999(همکاران 
دارن و  . زایشی در ذرت گردیدداري باعث بهبود رشد رویشی و طور معنی  بهیده تاسلدر زمان  سوم

آید  نتیجه گرفتند حداکثر سودي که از کاربرد دیر هنگام کود نیتروژن به دست می) 2000(همکاران 
د نیتروژن در خاك عبارت دیگر هر چه شدت کمبو به. بستگی به شدت کمبود نیتروژن در خاك دارد

و کراتا و همکاران ) 1996(الهابک  .ود نیز بیشتر خواهد باین روشیی استفاده از بیشتر باشد کارآ
به این نتیجه دست یافتند که هر چه میزان مصرف کود نیتروژن در زمان کاشت کمتر باشد،  )2002(

   .کند عملکرد بیشتر افزایش پیدا می
 و اجزاي زراعیات یخصوصتأثیر تقسیط کود اوره بر  تحقیق این در با توجه به منابع مورد مطالعه،

، جی نتاي و مطالعه قرار گرفته و بر مبنایمورد بررساي در اقلیم شاهرود رقم ذرت دانهعملکرد سه 
  .شد شیوه کوددهی پیشنهاد براي هر رقم مناسب ترین

  
  ها مواد و روش

 1386 ی در سال زراعـ    در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی شاهرود        قی تحق نیا
 36 دقیقـه و عـرض جغرافیـایی       58 درجـه و     54طول جغرافیایی   منطقه مذکور در    . ه است انجام گرفت 
 .باشـد   مـی متـر  یلی م140 ساالنه ین بارندگیانگی و م متر1420 ارتفاع از سطح دریا ، دقیقه25درجه و   

 در ی کامل تـصادف  يها  در قالب طرح بلوك    بار خرد شده    هاي یک   کرتش  ی به صورت آزما    مطالعه نیا
نگل کـراس  ی سـ ،)C1( 370 شامل ارقام ذرت دبل کراس ی اصليها رت ک.ه استچهار تکرار اجرا شد   



2شماره  1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد    
 

 4

447 )C2( 499 نگل کراس یس  و )C3 (بودند)   ط یتقـس مـار   یشامل شش ت   ی فرع يها  و کرت  )1جدول
  .باشد یم) 2(کود اوره بر طبق جدول 

  

 منطقه بسطام شاهرود در اي مورد مطالعه سه ژنوتیپ ذرت دانههاي اصالحیهاي عمومی، مبدأ و ویژگیویژگی - 1جدول 

  توضیحات  مبدأ ژنوتیپ
  .شودباشد و هم اکنون در ایران تولید میرقم تجاري رایج در کشور می  یوگسالوي  370دبل کراس 

  .باشدرقم امید بخش ایرانی می  ایران  447سینگل کراس 
.وارد شده است   کروواسی  499سینگل کراس  Osyek یجبه عنوان رقم تجاري خار  از شرکت  

                       
   تقسیط کود اورههاي تیمار-2جدول 
  يعالمت اختصار  تروژنیط کود نیتقسنحوه 

 N1                         یده لوگرم در هنگام گلی ک294لوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و ی ک98
  N2                        یده للوگرم در هنگام گی ک194لوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و ی ک194
  N3                        یده لوگرم در هنگام گلی ک98لوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و ی ک294
  لوگرم در هنگام سه هفته قبل ی ک147لوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و ی ک98

  N4  یده لوگرم در زمان سه هفته بعد از گلیک147 و یده از گل

  لوگرم در هنگام سه هفته قبل ی ک98لوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و ی ک196
  N5  یلوگرم در زمان سه هفته بعد از گل دهی ک98 و یاز  گل ده

  لوگرم در هنگام سه هفته قبل ی ک49لوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و ی ک294
  N6  یده  گللوگرم در زمان سه هفته بعد ازی ک49 و یده از گل

  

متر و فاصله بین هر   سانتی75ها  فاصله بین پشته. هر کرت شامل چهار خط کاشت شش متري بود    
بینـی شـده اعمـال     پیش  تیمارهاي کودي بر طبق زمان    هر یک از    . متر در نظر گرفته شد      سانتی 18بوته  
ه اینکه احتمال آبشویی کـود  با توجه ب. شدپس از اولین آبیاري، مزرعه هر ده روز یکبار آبیاري        . شدند

شدن کود داده شده به یک      راي کاهش خطا و جلوگیري از مخلوط      ، در این تحقیق ب    داشتاوره وجود   
که  طوريبه .طور جداگانه انجام شد واحد به  آبیاري هر،مجاور آنواحد آزمایشی با واحدهاي آزمایشی    

ها در  پس از استقرار گیاهچههمچنین . دشیپس از اتمام آبیاري هرکرت آبیاري کرت مجاورش انجام م
 هرز موجود در هاي در طول دوره رشد علف.  انجام شدکردن   عملیات  تنک   ،مرحله چهار تا پنج برگی    

  . ها چندین بار با دست وجین شدندکرت
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 ي اول از هر طـرف و بوتـه هـا   يف ها ی رد ،یشیدر هر واحد آزما    یدگیپس از مشاهده عالئم رس    
 از هـر  اجزاي عملکـرد گیري براي انداره .نده در نظر گرفته شدیف به عنوان حاشی هر رد  ياابتدا و انته  
 ارتفاع بوتـه،  سپس صفات. ده شدندیاز سطح خاك بر  انتخاب و ی ده بوته بطور تصادف    یشیواحد آزما 
همچنـین   .ندگیـري شـد    انـدازه توسـط    تعداد دانه در بالل   و   )ر حسب گرم  ب(، وزن صد دانه     قطر ساقه 

 از تقسیم عملکرد اقتصادي بر عملکرد بیولوژیک محاسبه و بر حسب درصد بیان        نیز خص برداشت شا
هـا از   پس از حذف حاشـیه ، درصد14بر اساس رطوبت  گیري عملکرد دانه در هکتاربراي اندازه. شد

هـاي   داده .محاسبه گردید گرفت و برحسب تن در هکتار برداشت انجامدو متر  دو خط وسط به طول
  .شده یتجزMSTAT-C  يش با استفاده از نرم افزار آماری آزماحاصل از

  
  ج و بحثینتا

نشان داد که بین ارقـام و تیمارهـاي کـودي از لحـاظ ارتفـاع بوتـه           واریانس  نتایج تجزیه    :ارتفاع بوته 
  . )3جدول  (اختاف معنی داري وجود دارد اما اثرات متقابل رقم و تیمارهاي کودي معنی دار نیست

  
   میانگین مربعات صفات مورد بررسی تحت تأثیر ارقام و تیمارهاي تقسیط کود نیتروژن در ذرت-3 جدول

  تعداد دانه در
 بالل

  وزن
 صد دانه

  شاخص
 برداشت

   دانه عملکرد
 در هکتار

 ارتفاع بوته قطر ساقه
درجه 
 آزادي

 منابع تغییرات

 تکرار 3 219/43 290/0 935/2 876/137 369/3 593/1332
*722/23120  ns512/12  **471/1064  **517/45  

ns095/0  *811/353  2 ارقام 
    aخطاي  6  532/56 049/0  011/1  862/26  844/14  981/3773

 تقسیط کود 5  006/982** 935/0**  103/8**  253/131**  101/88**  489/18351**
**422/57023 ns65/0 **554/262 **510/10  ns050/0 ns956/3  10  یط کودتقس× ارقام  

585/2310 871/1 586/29 051/1 029/0 543/12 45 bخطاي 
)درصد(ضریب تغییرات - 12/2 2/7 58/14 93/13 43/6 7/13  

  غیر معنی دارns  01/0معنی دار در سطح **  05/0معنی دار در سطح *

  
متـر   نتیسا2/163 با ارتفاع370متر و رقم دبل کراس  سانتی8/170 با ارتفاع  499رقم سینگل کراس    

  ).1 شکل(ترتیب داراي بیشترین و کمترین ارتفاع بودند  به
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   ارتفاع بوته در ارقام مختلف ذرت مورد مطالعه-1شکل 
   ارتفاع بوته در مقادیر مختلف تیمارهاي-2شکل 

  اعمال شده

  

گرم  کیلو147 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و 98( تیمار چهارم ،تقسیطدر بین تیمارهاي  
 4/181بـا  ) دهـی  کیلـوگرم در زمـان سـه هفتـه بعـد از گـل       147دهی و  در هنگام سه هفته قبل از گل  

 کیلـوگرم در هنگـام   98 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و        294(متر و تیمار کودي سوم       سانتی
 نتیجـه  ).2شـکل  ( ترتیب داراي بیشترین و کمترین ارتفاع بودند  متر به   سانتی 6/156با ارتفاع   ) دهی گل

 ارتفاع بوته با تقـسیط   کهنیز بیان کرد  وي  . مطابقت داشت ) 1990(ون  حاصل با نتایج مطالعات کارانی    
با تقسیط کود نیتـروژن طـی   نیز ) 2005(موتاکومار و همکاران . کندبیشتر کود نیتروژن افزایش پیدا می  

توان با ه بیشتر در تیمار کودي چهارم را می       ارتفاع بوت  .سه مرحله به بیشترین میزان ارتفاع دست یافتند       
 در زمان رشد سریع رویشی گیاه و قبل       نیتروژنکود  استفاده از   استفاده از تقسیط بیشتر کود نیتروژن و        

 میزان کمتري کـود در زمـان کاشـت          شرایطدر این   . )1987کارنل و همکاران،     (دهی نسبت داد   از گل 
از نیتروژن در راستاي رشد رویشی، نـسبت بـه تیمارهـاي دیگـر     یی استفاده آاستفاده شده است، و کار    

قابل توجه است که بیشترین میزان کود اوره در زمان کاشت در تیمارهاي کودي سوم و           . داشتبرتري  
دهی و   کیلوگرم در هنگام سه هفته قبل از گل49 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و 294 (ششم

 استفاده شده است و گیاه در دوران رشد رویشی سـریع  )دهی ته بعد از گل کیلوگرم در زمان سه هف    49
  . شدندبا کمبود نیتروژن مواجه 

 داري مشاهده نشداز نظر قطر ساقه تفاوت معنی ارقام تجزیه واریانس، بین  با توجه به نتایج      :قطر ساقه 
ف معنی داري وجود داشـت   و اثرات متقابل رقم و تیمارهاي کودي اختال در میان تیمارهاي کودي اما  

 کیلـوگرم در هکتـار اوره در   98( که بیشترین قطر ساقه در تیمار کـودي چهـارم    طوري به ).3جدول  (
کیلوگرم در زمان سه هفته بعد از 147دهی و   کیلوگرم در هنگام سه هفته قبل از گل147زمان کاشت و 



 و همکارانسادات روضاتی  نفیسه

 7

 کیلـوگرم در هکتـار   294(مار کودي سوم متر، و کمترین قطر ساقه در تی  سانتی 867/2معادل  ) دهی گل
  ).3شکل ( متر حاصل شد  سانتی092/2معادل ) دهی  کیلوگرم در هنگام گل98اوره در زمان کاشت و 

  

  
   قطر ساقه در مقادیر مختلف تیمارهاي اعمال شده-3شکل 

  

ت، کـه  قابل توجه است که در تیمار کودي چهارم از کود سه هفته قبل از گلدهی استفاده شده اسـ       
 و گیاه مواد غذایی کافی براي توسـعه  باشدمی معادل با دوران رشد سریع رویشی گیاه      این زمان تقریباً  

 همچنین در زمان کاشت از کمترین نسبت کود نسبت بـه بقیـه   . در اختیار دارد را هاي هوایی خود   اندام
ي در زمان کاشـت اسـتفاده    در تیمار کودي سوم بیشترین میزان نسبت کود       . تیمارها استفاده شده است   

هـاي فـروز و    نتایج حاصـل بـا گـزارش   . یابد مییی استفاده از نیتروژن کاهش، بنابراین کارآ شده است 
 به عـالوه  در زمان کاشت     دوسومکه گزارش کردند مصرف کود نیتروژن به صورت         ) 1999(همکاران  
 شـود،   و زایشی در ذرت مـی   د رشد رویشی  داري باعث بهبو    به طور معنی   یده تاسلدر زمان    یک سوم 

   .مطابقت نداشت
رقم، تیمـار   عملکرد دانه تحت تأثیر تجزیه واریانس داده ها نشان داد کهنتایج  :عملکرد دانه در هکتار  

نشان داد کـه  ها  مقایسه میانگین). 3 جدول (کودي و اثرات متقابل رقم و تیمار کودي قرار گرفته است         
 تن در هکتار 926/5  با 370دبل کراس  در هکتار بیشترین و رقم  تن575/8  با499رقم سینگل کراس 

بیان که ) 1990( گاردنر و باکس     این نتیجه با نتایج تحقیقات    . کمترین عملکرد دانه در هکتار را داشتند      
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،  عملکرد با یکـدیگر متفاوتنـد  حداکثرنیتروژن براي رسیدن به      ي ذرت از نظر مصرف      ها  کردند هیبرید 
  . داردمطابقت

  
  عملکرد دانه در هکتار در تیمارهاي مختلف کودي-4 شکل

  
عملکـرد دانـه در     ). 3جدول  (دار بود     نیز بر عملکرد دانه معنی     نیتروژنتأثیر تیمارهاي تقسیط کود     

 کیلوگرم در هنگام سه هفته قبل 147 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و 98(تیمار کودي چهارم 
 026/8 بـا  داراي بیشترین مقدار و برابـر  ) دهی لوگرم در زمان سه هفته بعد از گل       کی 147دهی و    از گل 

 کیلـوگرم در  194 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشـت و  194( تیمارکودي دومدر  وهکتار تن در 
 به عبارت دیگر هر ).4شکل  ( تن در هکتار بود      771/5 با   و برابر  داراي کمترین مقدار  ) دهی هنگام گل 

نتـایج مـشابهی توسـط    . ابـد ی  مصرف نیتروژن در زمان کاشت کمتر باشد، عملکرد دانه افزایش می        چه
میزان . گزارش شده است  ) 2005(ن  و موتاکومار و همکارا   )  2002(، کراتا و همکاران     )1996(الهابک  

-باشد و نیتروژن اضافی از دسترس گیاه خارج مـی   جذب نیتروژن در مراحل مختلف رشد محدود می       

راین به کـار  بخصوص در هنگام کاشت، گیاه توانایی چندانی براي جذب نیتروژن زیاد ندارد، بناب     . شود
بردن کود نیتروژن کمتر در زمان کاشت و مصرف بقیه آن در طول دوره حداکثر رشـد رویـشی گیـاه،                  

ه شـاخص  هاي هوایی از جمل     زیرا در زمان رشد رویشی سریع، رشد اندام        .دهد عملکرد را افزایش می   
شـود   یز باعث می  دهی ن  اضافه کردن کود در زمان بعد از گل       . گیردسطح برگ در حداکثر خود قرار می      

 همچنـین کمبـود   .توزیع مواد غذایی به خوبی صورت گیرد و رقابت براي مـواد غـذایی کـاهش یابـد      
  ). 2005امام و ثقه االسالمی، (شود ها نمی نیتروژن باعث کاهش فتوسنتز برگ

 طـوري کـه بیـشترین    بـه . داشـت داري معنـی ر  یثأبر عملکرد دانه ت    تقسیط کود نیز     ×اثرمتقابل رقم   
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رقـم  ( C3N4و  )  بـه همـراه تیمـار کـودي اول    499رقم سینگل کـراس   ( C3N1ماریعملکرد دانه در ت
مار یت زان آن در یمو کمترین  74/10  و77/10معادل )  به همراه تیمار کودي چهارم499سینگل کراس 

C1N3)     آمـد   دسـت   بـه هکتـار     تن در  785/4 معادل)  به همراه تیمار کودي سوم     370رقم دبل کراس 
 499 بنابراین با  استفاده از میزان کود کمتر در زمان کاشت و استفاده از رقم سینگل کـراس   ).5شکل  (

  . بیشترین میزان عملکرد دیده شد

  
   دانه در هکتار تیمار کودي بر عملکرد- اثر متقابل رقم-5شکل 

  
 درصـد باقیمانـده در   75 درصد از کل کود مورد استفاده در زمان کاشت و    25در تیمار کودي اول     

امـام و ثقـه    (گیـرد خوبی صورت میبندي به تلقیح و دانه صورت که در این،دهی استفاده شد   زمان گل 
 درصد کود استفاده شده ولی 25ولی در تیمار کودي چهارم با اینکه در زمان کاشت ). 2005االسالمی، 

بـاً  ی در هر دو مـورد تقر همیزان عملکرد بدست آمد که از آنجا. ه استع شدبقیه کود در دو مرحله توزی 
 پیـشنهاد  C3N1ار مـ ی، تC3N4تیمـار کـودي   بـه  نسبت کمتر دفعات تقسیط کسان است، با توجه به     ی

  .شود می
، ارقـام از نظـر شـاخص    هـا دادهواریـانس  تجزیـه  دست آمده از    با توجه به نتایج به     :شاخص برداشت 

) C3 (499در میان سه رقم مورد مطالعه، رقم ). 3جدول (داري داشتند  برداشت با یکدیگر تفاوت معنی
شکل ( درصد کمترین شاخص برداشت را داشتند 30/35با ) C1 (370 درصد بیشترین و رقم 01/48با 
6.(  

 98( چهـارم تیمـار کـودي     . داري داشت شت تأثیر معنی  تقسیط کود نیتروژن نیز روي شاخص بردا      
 147دهـی و    کیلوگرم در هنگام سـه هفتـه قبـل از گـل    147کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و    
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 برتري خود را نسبت به دیگـر تیمارهـاي   ، درصد53/44با ) دهی کیلوگرم در زمان سه هفته بعد از گل       
نیز زمان حداکثر نیاز گیـاه را قبـل و بعـد از تـشکیل     ) 1982 (هاردر و همکاران  . تقسیط کود نشان داد   

 194 کیلـوگرم در هکتـار اوره در زمـان کاشـت و     194( دوم يهمچنین تیمار کود .بالل معرفی کردند 
نتیجه حاصـل بـا    . کمترین مقدار شاخص برداشت را داشت، درصد35با  ) دهی کیلوگرم در هنگام گل  

دهـی بیـان کردنـد     که مؤثرترین زمان مصرف کـود را در زمـان گـل   ) 1999(گزارش فروز و همکاران  
  ).7شکل ( مطابقت نداشت

  
   شاخص برداشت در ارقام مختلف -6شکل 

  ذرت مورد مطالعه
   شاخص برداشت در مقادیر مختلف -7شکل 

  تیمارهاي اعمال شده
 

ن در زمان کاشت و اسـتفاده  ، با استفاده از کمترین نسبت کود نیتروژ      دست آمده   به با توجه به نتایج   
. دسـت آمـد   دهی بیشترین شاخص برداشت به  بعد از گل  سه هفته   از دو نسبت مساوي سه هفته قبل و         
ها نخواهد بود و   غذایی براي پرشدن دانه    دهی مشکلی از نظر مواد     در این صورت در دوران بعد از گل       

بیـشتر نیـاز دانـه بـه     سـهم  همچنـین اگـر   . شودفتوسنتز گیاه با وجود نیتروژن کافی دچار اختالل نمی       
نیتروژن در خالل پرشدن دانه از خاك تأمین شود، در صورت جذب نیتروژن بیش از نیاز دانه از خاك            

   ).1981بیلو و همکاران، (ن ممکن است کاهش یابد ، رقابت براي نیتروژدر خالل پرشدن دانه
ـ تقسیط کود نیز بر روي شاخص برداشت × اثر متقابل رقم     رقـم  ( C3N4 هـاي تیمار. ثیر داشـت أت

 بـه همـراه تیمـار    499رقم سینگل کراس (C3N1 و )  به همراه تیمار کودي چهارم499سینگل کراس 
پنینـگ و   .داراي بیـشترین شـاخص برداشـت بودنـد     درصد 56/57 و 523/57ترتیب با   به )کودي اول 
 مواد پـرورده   توزیع افزایش   ،دانه ذرت هاي بهبود عملکرد     نیز بیان کردند یکی از راه     ) 1993(همکاران  

  . باشداز طریق افزایش جذب نیتروژن در زمان گرده افشانی و پس از آن می) شاخص برداشت(به دانه 

)
صد

در
( 

)
صد

در
( 
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 درصد داراي 28/29با )  به همراه تیمار کودي سوم370رقم دبل کراس  ( C1N3 تیمار   همچنین در 
 75است که در ایـن تیمـار بـا اسـتفاده از            ، قابل ذکر    )7شکل   (مشاهده شد کمترین شاخص برداشت    

   .ایمیی استفاده از نیتروژن را کاهش دادهآ کار370درصد نیتروژن در زمان کاشت و رقم دبل کراس 
بین ارقام و اثر متقابل رقم و تیمار کودي از لحاظ وزن صد دانـه اخـتالف معنـی داري       :وزن صد دانه  

که در تیمار  طوري به. )3جدول  (ی داري وجود داشت   وجود نداشت اما بین سطوح کودي اختالف معن       
 کیلوگرم در هنگام سـه هفتـه قبـل از    49 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و          294(کودي ششم   

 16/25بیشترین مقدار وزن صد دانـه معـادل   ) دهی  کیلوگرم در زمان سه هفته بعد از گل   49دهی و    گل
 کیلـوگرم در هنگـام   294م در هکتـار اوره در زمـان کاشـت و     کیلوگر98(در تیمار کودي اول   و  گرم  
نتیجـه حاصـل بـا    . )8شکل ( گرم مشاهده گردید    71/17کمترین مقدار وزن صد دانه معادل       ) دهی گل

در نیتـروژن    کود   درصد زیادي از  استفاده از   با   کردوي بیان   . مطابقت داشت ) 1986(گزارش استرانگ   
 در عـوض  هاي کمتر وبندي تعداد دانه در زمان گرده افشانی و دانهگندم و کمبود نیتروژن  زمان کاشت   

توان چنـین  بنابراین می. شد گندم مشاهده  روزن صد دانه بیشتري د    بنابراین  ري بدست آمده و     ت  درشت
  .شودتر می هاي درشت هاي تشکیل شده باعث تولید دانه استنباط کرد که کمتر بودن تعداد دانه

  
  نه در مقادیر مختلف تیمارهاي اعمال شده وزن صد دا-8شکل 

  
تعداد دانه در بالل یکی از اجزاي مهـم تـشکیل دهنـده عملکـرد ذرت بـه شـمار         :تعداد دانه در بالل   

 اثرات اصلی ارقام و تیمارهاي کودي و همچنـین اثـر       جدول تجزیه واریانس،  با توجه به نتایج      .آید می
 ،در این تحقیقدر میان سه رقم مورد مطالعه      ). 3جدول  (دار بود   متقابل آنها بر تعداد دانه در بالل معنی       



2شماره  1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد    
 

 12

بـا   447سینگل کراس  و رقم 5/386 داراي بیشترین میزان دانه در بالل با عدد  499سینگل کراس   رقم  
  ).9شکل( داراي کمترین تعداد دانه در بالل بود 25/330
  

  
 تعداد دانه در بالل در ارقام مختلف ذرت مورد -9شکل 

  لعهمطا
   تعداد دانه در بالل در مقادیر مختلف-10شکل

  تیمارهاي اعمال شده
  

 کیلـوگرم در هکتـار اوره در زمـان    98( تیمـار کـودي اول       ،نیتروژن در میان تیمارهاي تقسیط کود    
 داراي بیشترین تعداد دانه در بالل و تیمار کـودي    5/392با  ) دهی  کیلوگرم در هنگام گل    294کاشت و   

دهی و   کیلوگرم در هنگام سه هفته قبل از گل49گرم در هکتار اوره در زمان کاشت و  کیلو294(ششم 
شکل  (تعداد دانه در بالل بودند داراي کمترین 8/281  با)دهی  کیلوگرم در زمان سه هفته بعد از گل49
داد بیـشترین تعـ   ،دهی این با مصرف کمترین نسبت کود در زمان کاشت و بقیه در مرحله گل     بنابر. )10

وي در تیمـار    .  داشـت  تمطابقـ ) 2001(رئیس سادات    نتایج حاصل با گزارش   . شد دانه در بالل دیده   
 بـه  ،متري گیـاه   سانتی90بقیه در زمان ارتفاع  دو سومکود نیتروژن در زمان کاشت و        یک سوم ي؛  کود

تـروژن، در زمـان   ویـژه نی  کمبود عناصر غـذایی بـه     . تعداد  دانه در هر بالل دست یافت       بیشترین میزان   
واضح است که با استفاده از درصد زیادي از کود . هاي کمتري تشکیل شوندشود دانهدهی باعث می گل

داد کمتري گل تلقیح شـده،  دهی تع  فراهم نبودن نیتروژن در مرحله گلدلیل  به ،نیتروژن در زمان کاشت   
تیجه میزان کمتري دانه تشکیل  و در نشوند کمبود مواد غذایی سقط می  دلیلبه  هاي تشکیل شده     یا دانه 

    .شود می
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رقم سـینگل کـراس     ( C3N1 تیمار   نیز قابل ذکر است که    اوره  تقسیط کود × رقماثر متقابل    در مورد 
بـا   ) به همـراه تیمـار کـودي شـشم    499رقم سینگل کراس ( C3N6و  ) به همراه تیمار کودي اول 499

  ).11شکل (ن تعداد دانه در بالل بودند ترتیب داراي بیشترین و کمتری  به195 و 5/618
  

  
  تیمار کودي بر تعداد دانه در بالل- اثر متقابل رقم-11شکل 

  
ارقـام مختلـف ذرت درمقابـل تیمارهـاي تقـسیط کـود        به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که     

یزان عملکرد دانه  داراي بیشترین م499نیتروژن نتایج متفاوتی از خود نشان دادند و رقم سینگل کراس     
دهد که تقسیط کود نیتـروژن روي عملکـرد و    دست آمده در این تحقیق نشان می نتایج به همچنین  . بود

 طور کلی اسـتفاده از نـسبت کـود کمتـر در زمـان       به. د سه رقم ذرت تأثیر بسزایی دارد      اجزاي عملکر 
نیتـروژن بـیش از انـدازه در     چرا کـه کـود       ،تواند مفید واقع شود   کاشت نسبت به بقیه مراحل رشد می      

  . شودبشویی باعث آلودگی محیط میوسیله آ ابتداي رشد از دسترس گیاه خارج شده و همچنین به
 کیلوگرم در 147 کیلوگرم در هکتار اوره در زمان کاشت و       98 ( تیمار کودي چهارم   در   ،هایتندر  

 به همراه رقم سینگل )دهی عد از گلکیلوگرم در زمان سه هفته ب 147دهی و    هنگام سه هفته قبل از گل     
 بیـشترین   ،بنـدي گیـاه   علت توزیع مناسب کود نیتروژن در دوران رشد رویـشی و دانـه             به ،499کراس  

خـوبی صـورت گرفتـه     تیمار رشد رویشی بـه  رسد در این    همچنین به نظر می   و  دست آمد   عملکرد به 
نـشان داد کـه      وي   .حاصل مطابقـت داشـت    با نتیجه   ) 1987 ( و همکاران  کارنل نظرکه   طوري به. باشد

 اولـین آن در حـین رشـد رویـشی و     :رسدیمیزان جذب و تجمع نیتروژن در در دو زمان به حداکثر م        
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دومـین  .  واحد حرارتی را در مرحله شش تا هفت برگی تجمع داده اسـت        800زمانی که گیاه کمتر از      
 فردریک .گیري استها در حال شکلنسیل دانهکه پتا زمان سه تا چهار هفته بعد از تشکیل بالل، زمانی

 درصد از نیتروژن مورد نیاز خـود را  70 تا 60که ذرت  نیز مشاهده کردند که چنان  ) 1979(و همکاران   
فـراهم  . طور مطلوب انجـام خواهـد شـد    ها به دهی جذب کند، رشد رویشی و توسعه بالل        تا زمان گل  

هـا مـؤثر   تواند در بقا و نگهـداري بـرگ  یزیولوژیک نیز میدهی تا رسیدگی ف  بودن نیتروژن از زمان گل    
ه  شـد ارائـه ) 2002(رگا و همکارانش ادوام بیشتر سطح برگ در اثر مصرف نیتروژن در مطالعه و  . باشد
بنابراین استفاده از تیمار تقسیط کودي چهارم براي کاشت ذرت و تولید عملکـرد بـاال پیـشنهاد               . است

  . شودمی
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Abstract 
In this research, the effects of split application of nitrogen fertilizer on yield and 

yield component of three varieties of corn have been investigated. For this purpose, 
a split plot experiment on the base of randomized complete blocks in four 
replications was used. The main plots were three varieties of corn (370, 447 and 
499), and sub plots were six split application of urea fertilizer treatments. In each 
treatment 180 Kg/ha pure nitrogen (392 Kg/ha urea) was used. The results show 
that there is significant difference in bush height, grain yield, harvest index and 
number of kernel in ear between varieties and there is no significant difference in 
weight of 100 grains and bush diameter. Variety of 499 was the best one view point 
of mentioned characteristics. Also fertilizer treatments show significant difference. 
In all characteristics, except of weight of 100, the forth treatment (N4: 98Kg 
urea/ha in planting time, 147Kg urea/ha three weeks before flowering, 147Kg 
urea/ha three weeks later flowering) was identified as a best treatment. Interaction 
of variety-fertilizer treatment only has significant effect on grain yield, harvest 
index and number of kernel in ear. According to obtained results of this research, 
variety of 499 is preferred for planting because in this variety the highest yield has 
been achieved. Also, the forth fertilizer treatment is suggested among the all 
treatments.  
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