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  90جلد چهارم، شماره اول، بهار 

130-115  
ejcp.gau@gmail.com     

صفات  عملکرد دانه، تولید علوفه و برخیتأثیر کمپوست زباله شهري و نیتروژن بر 
  )Zea mayz L. sacchrata(مورفولوژیک ذرت شیرین 

  

  2 علیرضا یدوي و2حمیدرضا بلوچی*، 1قصرالدشتی علی مجاب
  ،  دانشگاه یاسوج، و اصالح نباتاتزراعتگروه ارشد  دانشجوي کارشناسی1

  دانشگاه یاسوجادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، است2
  

  1چکیده
ذرت شیرین،  و علوفه شهري بر عملکرد بالل ثر کود نیتروژنه و کمپوست زبالهمنظور بررسی ا به

در  تکرار 3در  کامل تصادفی هاي  در قالب طرح بلوكهاي خرد شده صورت کرت آزمایشی به
، 100 (هکود نیتروژن سطح 5آزمایش شامل  اصلی  عامل. اجرا گردید 1388در سال شهرستان مرودشت 

، 20، 10(کمپوست  سطح 4و عامل فرعی شامل )  کیلوگرم نیتروژن در هکتار300 و 250، 200، 150
 نیتروژن و کمپوست و اثر ات اصلی که اثرندایج نشان دادنت. شدندانتخاب )  تن در هکتار40  و30

 و  تر باللدانه و شاخص برداشت تر و دانه کنسروي، وزن هزارها بر صفات عملکرد بالل متقابل آن
 باللدانه و شاخص برداشت  دانه، وزن هزار وترین عملکرد بالل تر بیش. دار گردید  معنی کنسرويدانه
 درصد در تیمار 73/51 و 53/51 ، گرم237 گرم در مترمربع، 1233 و 2387 ترتیب معادل دانه به و تر

تعداد ردیف در بالل، تعداد  .دست آمد  تن کمپوست در هکتار به40 و  کیلوگرم نیتروژن خالص200
ترین  بیش. تأثیر کود نیتروژنه قرار گرفت دانه در ردیف و بالل و تعداد بالل در مترمربع تنها تحت

 کیلوگرم 300 گرم در مترمربع در سطح 584 و 2356ترتیب معادل   تر و خشک، بههعملکرد علوف
در . دست آمد به تن کمپوست در هکتار 40 گرم در مترمربع در سطح 618 و 2298نیتروژن خالص و 

 درصدي وزن 5/23ر با افزایش  تن در هکتا30توان نتیجه گرفت که افزودن کمپوست به میزان  کل می
اعمال همچنین  . درصدي عملکرد دانه ذرت شیرین گردید30طور متوسط منجر به افزایش  دانه بههزار
 تن کمپوست در هکتار براي شرایط 40 و )کود شیمیاییمصرف کاهش ( کیلوگرم نیتروژن خالص 200

  .شود محیطی مشابه این آزمایش جهت رسیدن به عملکرد باالي ذرت شیرین توصیه می
  

  ، عملکرد دانه شهري، نیتروژن، ذرت شیرینت زبالهکمپوس : کلیديهاي واژه
                                                

  balouchi@mail.yu.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
شود و در  کشت می) بالل( آن منظور استفاده از میوه به) Zea mayz L. sacchrata (ذرت شیرین

اند از نظر ارزش زراعی براي صنایع تبدیلی  بندي شده عنوان سبزیجات طبقه میان گیاهانی که به
کالو و برگ، (باشد   و براي مصرف تازه مقام چهارم را دارا میمقام دوم) کنسروسازي و منجمدسازي(

طور   بهایران شیرین در   مصرف ذرتيشود که طی چند سال آینده، تقاضا بینی می پیش). 1993
 انسان برايها   شیرین منبع سرشاري از فیبر، مواد معدنی و انواع ویتامین ذرت. گیري افزایش یابد چشم

 شیرین  کلی از ذرتطور هب. )2004 ، اکتم و همکاران؛2003 ،ساز بانکه (کان استویژه در تغذیه کود هب
صورت تازه در سوپ و ساالد و برخی از غذاها در  پز، آردي و نیز به صورت کنسروي، باللی، آب به

از . ژنتیکی از ذرت معمولی استیافته  گیاه جهشیک   ذرت شیرین.شود سطح جهانی استفاده می
دوره رشد کوتاه و برداشت در . تر و بالل مناسب گردیدن گیاه جهت مصارف علوفه ن روي، ایهمی

اي که علوفه هنوز سبز است، این گیاه را براي کشت در تناوب و تأمین علوفه گیاهی مناسب  مرحله
هاي آن  اي است، زیرا کلیه بخش این گیاه داراي اهمیت اقتصادي ویژه. )2005اکتم، (گردانیده است 

در زمان برداشت، ساقه و . گیرد ز بالل، ساقه، برگ و چوب و پوست بالل مورد استفاده قرار میاعم ا
 با کیفیت باال اي عنوان علوفه ها را پس از برداشت بالل اصلی به توان آن ها هنوز سبز بوده و می برگ

بهینه از منابع رشدي منظور استفاده  به). 2002دزفولی و همکاران،  هاشمی( دام قرار داد مورد استفاده
غذایی، تشعشع خورشیدي، ذرت شیرین باید در شرایط تراکم و نیتروژن مناسب  مثل رطوبت، عناصر

  ).2005اکتم، (کشت شود 
صد است، که این امر معلول  تر از یک در  کمهعمدطور  هبهاي زراعی کشور  سطح مواد آلی خاك

 .تروژنه و عدم استفاده از کودهاي آلی استخصوص کودهاي نی  کودهاي شیمیایی بهرویه مصرف بی
حل  یک راه. خیزي خاك میزان ماده آلی آن باید در سطح مناسبی حفظ شود براي حفظ سطح حاصل

 آلی و بر افزایش ماده باشد، که عالوه می  شهرين مشکل استفاده از کمپوست زبالهمناسب براي حل ای
هاي  ش عملکرد، مشکل ناشی از انباشت زبالهاصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و افزای

تأثیر کمپوست در اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  .سازد شهري را نیز تا حدودي مرتفع می
در ). 2002محمدیان و ملکوتی، (تواند موجب افزایش عملکرد ماده خشک و دانه شود  خاك نیز می

 از بقایاي دست آمده به ي کمپوستتمام تیمارهاي حاو) 2005(آزمایش ارهارت و همکاران 
هاي   دریافتند که در خاكها آن .را نسبت به شاهد نشان دادندگیاهان زراعی افزایش عملکرد  کشاورزي
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همکاران گزارش هارتل و . یابد خیز اثر کمپوست کم است ولی در طول زمان افزایش می حاصل
 از دست آمده به  استفاده از کمپوستاثر افزایش عملکرد کمی و کیفی چاودار در بیانگر) 2003(

  .باشد می بقایاي کشاورزي
، 200، 160، 200، 0 سطوح مختلف نیتروژن شاملبا اعمال در آزمایشی ) 2010(اکتم و همکاران 

ثیر نیتروژن بر أ که تدریافتند ،بر روي ذرت شیرینکیلوگرم در هکتار نیتروژن  360، 320، 280، 240
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایش 320لکرد از سطح صفر تا معو  باشد  میدار تر معنی عملکرد بالل

دریافت ) 2005(اکتم در آزمایشی دیگر .  کیلوگرم در هکتار کاهش نشان داد360نشان داد و در سطح 
 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکرد بالل ذرت 300 تا 150که استفاده از کود نیتروژنه از سطح 

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار عملکرد 350گردید، ولی در سطح در هکتار  تن 03/13 تا 19/9شیرین از 
 ذرت زایش میزان پروتئین دانهاستفاده از کودهاي نیتروژنه در اف. هکتار کاهش یافت تن در 57/12تا 

قه گیاه رسی، نازك و بلندتر شدن ساتواند سبب دیر حد این نوع کود میمصرف بیش از . نیز تأثیر دارد
ها و زردي   باعث کوچک و ضعیف شدن بوته،کمبود نیتروژن هم. و همچنین مصرف زیاد آب شود

افزیش نیتروژن از ) 2007(طبق گزارش وجید و همکاران . )2006شاپیرو و ورتمن، (شود  ها می برگ
دانه، عملکرد اردانه در بالل، وزن هزارتفاع بوته، تعداد  کیلوگرم در هکتار بر صفاتی مثل 250 تا 150
دار  تأثیر معنی) 2009(کاراسو و همکاران  همچنین .داري داشت ص برداشت تأثیر معنی شاخ ودانه

 خشک و تر و تأثیر افزایشی و  کیلوگرم در هکتار را بر عملکرد علوفه450نیتروژن از سطح صفر تا 
  .دار نیتروژن را بر ارتفاع و قطر ساقه در ذرت گزارش دادند معنیغیر

شویی و تصعید،  وسیله گیاه و همچنین اتالف آن از طریق آب که مصرف نیتروژن به ظر به اینن
گیاه، آید، براي تهیه نیتروژن مورد نیاز  دست می ه بآنتر از مقداري است که از منابع طبیعی تثبیت  بیش

وژن نه تنها ایجاد هنگام از نیتر هجا و ب هپیامد استفاده ب.  ضروري استاستفاده از کودهاي نیتروژنه
شویی به  ه و تلفات آبکردرخ خاك نیز جلوگیري  در نیمآن است، بلکه از تجمع زیاد تر  بیشدرآمد 

ین عنصر پرمصرف تر نیتروژن ضروريهمچنین باید توجه داشت که . رسد ترین اندازه ممکن می کم
خصوص  ودهاي شیمیایی بهرب استفاده از ک است و با توجه به اثرات مخ گیاه رشدذرت در طول دوره

زباله  نیتروژن و بهترین ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست تعیین سطح بهینههدف از این آزمایش اوره 
  .باشد حداقل افت عملکرد میبا شهري 
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  ها مواد و روش
 شهري بر عملکرد و اجزاي ثر کود نیتروژنه و کمپوست زبالهمنظور بررسی ا این پژوهش به
هاي خرد شده در قالب طرح بلوك کامل  صورت کرت ، به)رقم شیکر ( شیرینعملکرد بالل ذرت

 آزمایش شامل  اصلیعامل.  در شهرستان مرودشت اجرا گردید1388در سال  تکرار در 3با تصادفی 
و عامل )  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار300 و 250، 200، 150، 100( سطح 5کود نیتروژن در 

هر کرت آزمایشی . انتخاب شد)  تن در هکتار40  و30، 20، 10( سطح 4فرعی شامل کمپوست در 
ها  فاصله بین بلوك . بودي متر75/0و عرض  متر 6 پشته به طول 4 باعرض  متر 4طول و  متر 6داراي 

بعد از تسطیح .  متر در نظر گرفته شد5/0هاي فرعی   متر و فاصله بین کرت2هاي اصلی  و کرت
صورت  ها میزان کمپوست محاسبه شده براي هر کرت توزین و به  پشتهها و قبل از ایجاد کرت

بذور . متري با خاك مخلوط شد  سانتی20یکنواخت در سطح هر کرت پخش گردید و سپس در عمق 
متري   سانتی5-6صورت دستی در عمق   هزار بوته در هکتار در تاریخ اول مرداد به88ذرت با تراکم 

هاي بعدي   صورت گرفت و آبیاري روز3 آبیاري پس از کاشت به فاصله دو نوبت. خاك قرار داده شد
 200.  بار رسید10ها به  اساس نیاز گیاه و شرایط منطقه انجام گرفت که در مجموع تعداد آبیاريبر

زمان با اعمال   کیلوگرم کود سولفات پتاسیم قبل از کاشت و هم200کیلوگرم کود سوپر فسفات و 
هر کرت در مرحله کاشت، یک سوم در ) اوره(یک سوم کود نیتروژنه . ه شدکمپوست به زمین داد

منظور  به مهر 15در تاریخ  . برگی و یک سوم مابقی هنگام ظهور گل تاجی مصرف شد3 تا 2مرحله 
از طرفین  متري 5/0کرت با رعایت فاصله هر مربع از  متر2عملکرد و اجزاي عملکرد  گیري اندازه
دانه، تعداد ردیف در بالل، تعداد دانه در ردیف و ل تر و دانه کنسروي، وزن هزارعملکرد بالو  بر کف

بعد از توزین و (  تر و خشک، عملکرد علوفهمربع و شاخص برداشت دانهبالل، تعداد بالل در متر
 ساعت 72مدت   بهگراد سانتی 75 ها را در آون در دماي  نمونه،هاي بدون بالل مشخص شدن وزن بوته

وسیله  به (، طول و قطر بالل بالل، ارتفاع بوته، قطر ساقه)ها توزین گردید اده سپس نمونهقرار د
ها با آزمون   میانگینو مقایسه SAS افزار وسط نرمت ها تجزیه و تحلیل داده و گیري اندازه )کولیس
LSD د مورکردن مقادیر مختلف کمپوست   و خاك قبل و بعد از اضافهکمپوستمشخصات  .انجام شد

  . ذکر گردیده است2 و 1 هاي ولدترتیب در ج بهآزمایش استفاده در 
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   شهري مشخصات کمپوست زباله-1جدول 
هدایت الکتریکی 

حسب  بر(
  )زیمنس بر متر دسی

اسیدیته 
  نمونه

نیتروژن 
  )درصد(

فسفر 
  )درصد(

پتاسیم 
  )درصد(

 آهن
گرم  میلی(

  )بر کیلوگرم

 منگنز
گرم  میلی(

  )بر کیلوگرم

 روي
گرم  یمیل(

  )بر کیلوگرم

 مس
گرم  میلی(

  )بر کیلوگرم
85/18  4/7  19/3  41/0  086/0  473  69  10  10  

  
  نتایج و بحث

 بر ها  کمپوست و اثر متقابل آن،هاي آزمایش نشان داد که اثر نیتروژن نتایج تجزیه واریانس داده
 سطح یک درصد دانه و شاخص برداشت دانه درصفات عملکرد بالل تر و دانه کنسروي، وزن هزار

 تعداد بالل در مترمربع تنها تعداد ردیف در بالل، تعداد دانه در ردیف و بالل و. دار گردید معنی
 گرم در 2387تر معادل ترین عملکرد بالل  بیش). 3جدول (تأثیر کود نیتروژنه قرار گرفت  تحت

ترین عملکرد  و کم  آمددست به تن کمپوست در هکتار 40 کیلوگرم نیتروژن و 200مترمربع در تیمار 
 تن کمپوست در 10  کیلوگرم نیتروژن در هکتار و100 گرم در مترمربع در تیمار 1230تر معادل بالل 

  ).5جدول  (دست آمد هکتار به
  

  متري  سانتی30-0 شهري در عمق ل و بعد از کاربرد کمپوست زباله مشخصات خاك آزمایش قب-2جدول 

  بافت خاك  نوع خاك
مواد 
آلی 

  )صددر(

 هدایت الکتریکی
حسب  بر(
  )زیمنس بر متر دسی

اسیدیته 
پروفیل 

  خاك

  نیتروژن
  )درصد(

  فسفر
گرم  میلی(

  )بر کیلوگرم

 پتاسیم
گرم بر  میلی(

  )کیلوگرم
  229  5/3  032/0  83/7  36/0  36/0  رسی - لومی   کمپوستبدونخاك 
  308  35/4  035/0  73/8  03/1  43/0  رسی - لومی   تن کمپوست10+خاك 
  382  00/6  044/0  61/7  59/1  53/0  رسی - لومی   تن کمپوست20+خاك 
  493  27/8  058/0  34/7  44/2  67/0  رسی - لومی   تن کمپوست30+خاك 
  596  37/10  068/0  34/7  16/3  86/0  رسی - لومی   تن کمپوست40+خاك 

  

 تا 10 مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که در تمام سطوح نیتروژن، افزودن کمپوست از سطح
نیتروژن باالتر این افزایش در سطوح شدت بالل تر شد، ولی عملکرد  تن در هکتار باعث افزایش 40
 و 250، 200، 150، 100 تن در هکتار در سطوح 40 تا 10که افزودن کمپوست از  طوري  بود بهتر کم

دي عملکرد بالل  درص10 و 10، 26، 45، 27ترتیب باعث افزایش   کیلوگرم نیتروژن در هکتار به300
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 200 گرم در مترمربع در تیمار 1233معادل  کنسروي ترین عملکرد دانه بیش .)5جدول (تر شد 
 معادل  کنسرويترین عملکرد دانه و کم دست آمد بهدر هکتار   تن کمپوست40 وکیلوگرم نیتروژن 

جدول (دست آمد  هبدر هکتار  تن کمپوست 10 و کیلوگرم نیتروژن 100 گرم در مترمربع در تیمار 395
 نشان داد که در تمام سطوح نیتروژن، در مورد عملکرد دانه کنسرويمقایسه میانگین اثرات متقابل  ).5

 شد، که این افزایش در  کنسروي تن در هکتار باعث افزایش دانه40 تا 10افزودن کمپوست از سطح 
 تن در هکتار در سطوح 40 تا 10که افزودن کمپوست از  طوري سطوح مختلف نیتروژن متفاوت بود به

 درصدي عملکرد دانه 10 و 65ترتیب باعث افزایش   کیلوگرم نیتروژن در هکتار به300 و 100
و میزان مدت  افزایش کهوجود نیتروژن باعث تداوم سطح برگ شده  .)5جدول  ( شدکنسروي

زبارت و همکاران،  (دشو میتري  ماده خشک بیشمنجر به تولید  را به همراه داشته وفتوسنتز برگ 
با توجه به این مطلب افزایش عملکرد در اثر افزایش نیتروژن تا حد ). 1984ن و همکاران، ؛ پ1992

  .رسد نظر می بهینه طبیعی به
السعود، عبدالصبور و ابو (شود اضافه کردن کمپوست نیز موجب افزایش میزان کلروفیل برگ می

یعی فتوسنتز هم افزایش خواهد یافت که این افزایش منجر به طور طب در اثر افزایش کلروفیل به) 1996
 کنسروي و ایش عملکرد دانهزپرورده و افزایش سرعت پر شدن دانه و در نتیجه اف افزایش تولید شیره

نیاز است تمامی مواد غذایی ماکرو موردکمپوست قادر .  خواهد شدبع آن افزایش عملکرد بالل ترت به
کاربرد کمپوست اند که  اظهار داشته) 2004(سینگر و همکاران . مین نمایدأتتا حدودي رشد گیاه را 

همچنین این مواد . دهد می خاك را افزایش Mg ،Ca ،K ،Na خاك، کربن آلی، محتواي pHمیزان 
موجب بهبود خواص فیزیکی خاك از جمله چگالی ظاهري، ظرفیت نگهداري آب و ساختمان خاك 

تأثیر مستقیم بر عملکرد از طریق آزاد کردن عناصر میکرو و ماکرو از بر   کمپوست عالوه.شوند می
 .شود مستقیم باعث افزایش عملکرد میصورت غیر طریق بهبود خواص فیزیکی خاك به

 بالل در مترمربع 71/9در هکتار معادل نیتروژن  کیلوگرم 200ترین تعداد بالل در سطح کودي  بیش
در هکتار از لحاظ تعداد بالل نیتروژن  کیلوگرم 300 و 250 ،150 ،100البته سطوح . دست آمد هب

در هر دو یا چند بالل تولید ذرت شیرین گیاهی است که قدرت . داري با هم نداشتند تفاوت معنی
تأثیر  طور عمده تحت شود صفت تعداد بالل در مترمربع به  نتایج مشخص میبا بررسی. ارددبوته را 

هاي  همراه با افزایش میزان نیتروژن، وزن برگ، ساقه و قسمت. باشد خصوصیات ژنتیکی هیبریدها می
  ).1992زبارت و همکاران، (یابد  زایشی مانند بالل، چوب بالل و دانه افزایش می
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 نتیجه وزن بالل دانه و دردیف در بالل و در پی آن وزن هزاردر اثر افزایش نیتروژن تعداد دانه و ر
هایی که به خاطر وزن کم،  تعداد بالل، ها با افزایش وزن بالل). 5  و4 هاي ولجد(افزایش یافت 

ترین تعداد دانه در بالل در سطح کودي   بیش.یابد کاهش می ،باشد صرفه نمیها مقرون به  برداشت آن
 کیلوگرم نیتروژن در 200دست آمد که با سطح  ه دانه ب42/598 کیلوگرم نیتروژن در هکتار معادل 250

 کیلوگرم نیتروژن در 100ترین تعداد دانه در بالل در سطح کودي  کم. داري نداشت  معنیهکتار تفاوت
نتایج نشان داد که نیتروژن باعث افزایش ). 4جدول ( دست آمد به دانه 22/406ترتیب معادل  هکتار به

 تعداد دانه که با توجه به این). 5 و 4 هاي جدول (و دانه در ردیف گردیددر بالل دار تعداد ردیف  معنی
، افزایش تعداد دانه در بالل یدآ  میدست بهدر بالل از دو جزء تعداد ردیف در بالل و دانه در ردیف 

  .باشد در پی افزایش آن دو جزء امري بدیهی می
  

  هاي برخی از اجزاي عملکرد ذرت شیرین در مقادیر مختلف کود نیتروژن  مقایسه میانگین-4 جدول
 تعداد بالل در مترمربع تعداد دانه در بالل تعداد دانه در ردیف کوديسطوح  تیمارهاي آزمایش

100  c93/31 b22/406 b66/7 

150  bc93/32 b70/478 b34/8  

200  abc26/36  a62/560  a71/9  
250 a61/38 a42/598 b02/8 

300 ab33/37 a42/569 b56/7 

  کود نیتروژنه
 )کیلوگرم در هکتار(

LSD 62/1 60/78 1/1 

  .داري ندارند اختالف معنی) ≥LSD) 05/0Pاساس آزمون داد با حروف مشابه در هر ستون براع
  

 تن کمپوست 40 کیلوگرم نیتروژن و 300 گرم مربوط به تیمار 241میزان  دانه به ترین وزن هزاربیش
ي نداشت دار  تن کمپوست در هکتار تفاوت معنی40 کیلوگرم نیتروژن و 100در هکتار بود که با تیمار 

 تن کمپوست 10 کیلوگرم نیتروژن و 100 گرم متعلق به تیمار 7/145میزان  دانه بهترین وزن هزار و کم
در سطوح مختلف نیتروژن  دانهثیر کمپوست بر وزن هزارأبا توجه به ت). 5جدول (در هکتار بود 

کیلوگرم  200 و 150، 100 تن در هکتار، در سطوح 40 تا 10از سطح  شود اثر کمپوست مشاهده می
دار  معنیغیرکیلوگرم نیتروژن در هکتار  300 و250 دار و در سطوح نیتروژن در هکتار افزایشی و معنی

افزایش وزن ترین نقش را در   بیشنیتروژنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، بین عنا. )5جدول (بود 
دلیل افزایش مقدار ماده خشک و دوام  کود نیتروژن به). 2008، همکاران و نژاد نیک(دانه دارد هزار

 مصرف نیتروژن قبل از ).2003کومله،  شهدي( دانه شودتواند باعث افزایش وزن هزار سطح برگ می
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با افزایش تعداد . شود ها و افزایش تعداد دانه در بالل می  مرحله گلدهی باعث جلوگیري از سقط گلچه
تري توزیع  هاي بیش اي بین دانه ري و مواد ذخیره از فتوسنتز جادست آمده بههاي  دانه آسیمیالت

 چه کاربرد نیتروژن بعد از مرحله گلدهی صورت چنان. کند گردد و وزن دانه تغییر چندانی نمی می
وجود  هدانه ب تري در وزن تک تغییرات بیش قبالً مشخص شده است،) مخازن(ها  گیرد، چون تعداد دانه

مرحله آخر اعمال کود نیتروژن حاضر که در تحقیق   توجه به این با).2007لک و همکاران، (آید  می
  .دانه شد باال رفتن وزن هزار افزایش نیتروژن باعث،با گلدهی بودمصادف 

توان  میها  شود با ارزیابی این شاخص که عملکرد ذرت شیرین مربوط به بالل می از آنجایی
 دانه ،ها و چه نسبت از بالل) داشت باللشاخص بر(تر ، بالل ها مشخص نمود که چه نسبت از بوته

ترین شاخص برداشت بالل تر مربوط به تیمار  بیش. است)  کنسرويشاخص برداشت دانه(کنسروي 
 کنسروي ترین شاخص برداشت دانه  تن کمپوست و بیش40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در 250

 73/51 و 53/51ترتیب معادل  وست به تن کمپ40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در 200مربوط به تیمار 
 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در 100ترین شاخص برداشت بالل تر مربوط به تیمار  درصد بود و کم

 کیلوگرم نیتروژن در 100مربوط به تیمار  کنسروي ترین شاخص برداشت دانه تن کمپوست، و کم
  ).5جدول (درصد بود  62/36 و 90/41 ترتیب معادل  تن کمپوست به10هکتار در 

 تقریباً کیلوگرم نیتروژن در هکتار 150 و 100ثیر کمپوست بر شاخص برداشت بالل در سطوح أت
 که با توجه به فرمول  کیلوگرم نیتروژن در هکتار کاهشی بود300 و 250، 200افزایشی و در سطوح 

 عملکرد بالل تر و کاهش) اشت شاخص برد=عملکرد بالل تر/ عملکرد بیولوژیک(اشت شاخص برد
 کاهش شاخص برداشت در سطوح باالي ،و افزایش عملکرد بیولوژیک در سطوح باالتر نیتروژن

 تن 40 تا 10در مورد شاخص برداشت دانه کنسروي اثر افزایش کمپوست از . باشد نیتروژن طبیعی می
 300 و 250وح  کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایشی و در سط200 و 150، 100در هکتار در سطوح 

  .)5جدول  (کیلوگرم نیتروژن در هکتار کاهشی بود
توان میزان مصرف  می تن کمپوست در هکتار 30 افزودن حداقل يازا توان نتیجه گرفت به در کل می

تر  مدت با تأثیر بیشداد که این امر ممکن است در بلند کیلوگرم در هکتار کاهش 50 حداقلکود نیتروژنه را 
 200طور مثال عملکرد بالل تر در تیمار   به.خیزي خاك را بهبود بخشد  یابد و حاصلکمپوست افزایش

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 300 و 250 تن کمپوست از عملکرد تیمار 40کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 
صورت  به همین در تمامی سطوح نیتروژن روند تقریباً بود وتر  داري بیش طور معنی  تن کمپوست به10

  .)5جدول (است 
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 سبز شود که بوته و شاخ و برگ آن کامالً که بالل ذرت شیرین زمانی برداشت می با توجه به این
 دام در مناطقی که با کمبود علوفه مواجه هستند مورد عنوان علوفه تواند به است علوفه ذرت شیرین می

. دار شد خشک، ارتفاع بوته و طول بالل معنی تر و تأثیر نیتروژن بر عملکرد علوفه .استفاده قرار گیرند
اثر متقابل فقط بر قطر . دار شد  تر و خشک، و ارتفاع بوته معنیتأثیر کمپوست هم بر عملکرد علوفه

  .)6جدول  (دار شد ساقه و بالل معنی
 300 گرم در مترمربع در سطح 584 و 2356ترتیب معادل   تر و خشک بهترین عملکرد علوفه بیش
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت 200دست آمد که با عملکرد سطح  ه نیتروژن در هکتار بکیلوگرم

 گرم در مترمربع 435 و 1795ترتیب معادل   تر و خشک بهترین عملکرد علوفه داري نداشت و کم معنی
ولی بین عملکرد علوفه تر و خشک از سطح . دست آمد ه کیلوگرم نیتروژن در هکتار ب100در سطح 

 همچنین با ).7جدول (داري وجود نداشت   کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختالف معنی300 تا 200
 618 و 2298ترتیب معادل   تر و خشک بهترین عملکرد علوفه بیش تن کمپوست در هکتار 40افزودن 

م  گر446 و 1879تیب معادل تر  تر و خشک هم بهکمترین عملکرد علوفه. دست آمد هگرم بر مترمربع ب
افزایش عملکرد علوفه در اثر ). 7جدول (دست آمد  ه کمپوست در هکتار ب10مربع در سطح بر متر

هاي فتوسنتزي  که در چرخهباشد دلیل وجود عناصر مختلف در کمپوست  تواند به کاربرد کمپوست می
گر از سوي دی .شوند  در نتیجه باعث افزایش فتوسنتز میشته وها حضور دا و ساختمان سیتوکروم

و ظرفیت داده  را کاهش خاكوزن مخصوص ظاهري افزایش ماده آلی خاك، دلیل  کمپوست به
دلیل  نیتروژن به .یابد ین ترتیب عملکرد علوفه افزایش میه او بدهد  میافزایش را نگهداري آب خاك 

ب یابی به عملکرد مناس دهد، نقش اساسی در دست یفی که در فرآیندهاي حیاتی گیاه انجام میوظا
کلی، طور به. با این وجود، مصرف کودهاي نیتروژنی اثرات متفاوتی بر عملکرد بیولوژیک دارد. دارد

دهد و بعد از آن  تا نقطه بهینه، عملکرد بیولوژیک را افزایش می) مثل نیتروژن(افزایش هر عنصر 
  ).2002، زاده  و اسالمخلدبرین(یابد  واکنش گیاه نسبت به کود کاهش می

دست آمد  همتر ب  سانتی202 کیلوگرم نیتروژن در هکتار معادل 300ارتفاع بوته در سطح ترین  بیش
ترین  بیش .)7جدول  (داري نداشت  کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختالف معنی250 و 200ح و سطباکه 

سطوح  که با دست آمد هبمتر  سانتی 189 تن کمپوست در هکتار معادل 40مقدار ارتفاع بوته در سطح 
ترین مقدار طول بالل هم  بیش. )7جدول (اشت  نديدار معنیاختالف  تن کمپوست در هکتار 30 و 20
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 تن 20در سطح متر  سانتی 73/22 و کیلوگرم نیتروژن در هکتار 300در سطح متر  سانتی 84/24معادل 
 داري وجود نداشت تفاوت معنیکمپوست دست آمد که بین سطوح مختلف  هکمپوست در هکتار ب

 40 و کیلوگرم نیتروژن در هکتار 300متر در تیمار   سانتی98/2ترین قطر ساقه معادل  شبی. )7جدول (
 کیلوگرم نیتروژن در 250 تیمار رترین قطر بالل هم د و بیش. دست آمد هتن کمپوست در هکتار ب

ایش ارتفاع  علت افز).5جدول (دست آمد  هبمتر  سانتی 88/4 تن کمپوست در هکتار معادل 20 وهکتار 
علت افزایش ارتفاع بوته به واسطه توان به اثر تشدیدکنندگی  واسطه کاربرد نیتروژن را میه بوته ب

هاي  و تقسیم سلولی در اندامتوان به اثر تشدیدکنندگی نیتروژن در رشد رویشی  کاربرد نیتروژن را می
اخص سطح برگ و وزن از سوي دیگر در اثر مصرف نیتروژن ش. خصوص ساقه نسبت داد گیاه به

رود مواد فتوسنتزي  بنابراین انتظار می). 1992زبارت و همکاران،  (یابد خشک برگ افزایش می
که این مواد شرایط مناسب براي طویل شدن ساقه، افزایش قطر ساقه  تري توسط گیاه تولید شود، بیش

  .کنند و بالل و طول بالل را فراهم می
  

 از تجزیه واریانس صـفات مربـوط بـه عملکـرد علوفـه و برخـی صـفات             ست آمده د   میانگین مربعات به   -6جدول  
   شهريژنه و کمپوست زبالهتأثیر مقادیر مختلف کود نیترو تحتمورفولوژیک ذرت شیرین 

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

  عملکرد 
 علوفه تر

عملکرد 
 علوفه خشک

قطر 
 ساقه

 ارتفاع بوته
طول 
 بالل

قطر 
 بالل

 81/1** 97/40* 98/2865* 82/0** 35/48685* 72/644418** 4  نیتروژنکود

 18/0 67/9 24/509 06/0 61/9876 62/77044 8 خطاي اصلی

 ns01/2 ns04/0 68/466* 48/0** 45/79027** 17/464655** 3  کود کمپوست

 ns67/12248 ns99/2668 **07/0 ns01/36 ns16/1 **17/0 12  کمپوست×نیتروژن 

  06/0  64/5  30/147  02/0  95/2308  20/19382  30 خطاي اصلی
  63/5  42/10  60/6  26/7  28/9  70/6  )درصد( ضریب تغییرات

  .دار غیرمعنی ns،  درصدیکدار در سطح احتمال  معنی** دار در سطح احتمال پنج درصد،  معنی* 
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 و برخی صفات فه تر میزان کود نیتروژنه و کمپوست، بر عملکرد علوهاي اثرات ساده  مقایسه میانگین-7جدول 
  بیولوژیک ذرت شیرین

 تیمارهاي آزمایش
سطوح 
 کودي

   ترعملکرد علوفه
 )گرم در مترمربع(

  خشکعملکرد علوفه

 )گرم در مترمربع(

  ارتفاع بوته
 )متر سانتی(

  طول بالل
 )متر سانتی(

100  c1795 c435 c164 c53/20 

150  bc1901  bc468 bc171 bc18/21 

200 ab2101 ab530 ab187  abc33/23  
250 a2237 a569 ab192  ab01/24 

 نیتروژن

 )کیلوگرم در هکتار(

300 a2356 a584 a202 a84/24 

  LSD 31/261  56/93  05/9  92/2  
10  c1879 c446 b177 a47/22 

20  b2018 b492 ab180  a73/22 

30 b2116 b511 a186  a60/22  
 کمپوست

 )تن در هکتار(

40 a2298 a618 a189 a30/22 

  LSD 82/103 83/35 05/9 77/1 

  .داري ندارند اختالف معنی) ≥LSD) 05/0Pاساس آزمون داد با حروف مشابه در هر ستون براع
  

  گیري کلی نتیجه
 کیلوگرم 200 کنسروي با استفاده از زمایش نشان داد که عملکرد بهینه بالل تر و دانهدر کل نتایج آ

ترین عملکرد علوفه تر و خشک با  همچنین بیش. دست آمد هار ب تن کمپوست در هکت40نیتروژن و 
 تن 40 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار یا با کاربرد 200 بهینه از کود نیتروژن، در سطح استفاده

ن نکته که عملکرد بالل تر، پس با توجه به این نتایج و با اشراف بر ای. دست آمد بهکمپوست در هکتار 
ترین صفات مورد ارزیابی در ذرت شیرین هستند، استفاده از   تر و خشک مهمفهدانه کنسروي، علو

یابی به عملکرد بهینه و مصرف معقول   تن کمپوست در هکتار براي دست40 کیلوگرم نیتروژن و 200
  .باشد قابل توصیه میشرایط محیطی مشابه این آزمایش کود شیمیایی در 
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Abstract2 
In order to study the influence of municipal solid waste compost and nitrogen 

fertilizer on grain and forage yield of sweet corn an experiment was conducted at 
Marvdasht during 2009. The experiment was arranged in split plots based on 
randomized complete block design with two factors and three replications. Main 
plot included 5 levels of nitrogen fertilizer (100, 150, 200, 250, 300 Kg N ha-1) and 
sub plots included 4 levels of municipal solid waste compost (10, 20, 30, 40 ton ha-1). 
Results showed that nitrogen, compost and interactions between them had 
significant effect on fresh ear yield, grain yield, 1000 grain weight and fresh ear 
and grain harvest index. The highest fresh ear and grain yield, 1000 grain weight 
and fresh ear and grain harvest index equal 2387 and 1233 gr m-2, 237 gr, 51.53 
and 51.73 persent belong to application of 200 kg N ha-1 and 40 ton ha-1 compost 
respectively. Nitrogen had significant effect only on row number per ear, grain 
number per row and ear and ear number.m-2. The highest fresh and dry forage yield 
equal 2356 and 584 gr m-2 belonged to application of 300 kg N ha-1 and equal 2298 
and 618 gr m-2 for 40 ton ha-1 compost, respectively. Generally, it seems that using 
of 30 ton ha-1 compost by 23.5% increase in 1000 grain weight lead to 30% 
increase in grain yield of sweet corn. Also, application of 200 Kg N ha-1 (decline of 
chemical fertilizer) and 40 ton ha-1 compost suggest for high sweet corn yield in the 
same environmental conditions. 
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