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سينگل كراس ( مطالعه موردي ذرتكود پلت با استفاده از كاربرد كود هاي شيميايي در نوين  يبررسي روش 
704(  

  4، زين العابدين طهماسبي سروستاني3، محمدحسين كيانمهر2غالمعلي اكبري  1*رضاباقري

bagheri.reza64@gmil.com*  

 دانشيار. 3استاديار زراعت، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران. 2وي كارشناسي ارشد زراعت پرديس ابوريحان، دانشگاه تهراندانشج. 1
   دانشيار زراعت، دانشكده كشاورزي تربيت مدرس. 4مكانيك ماشينهاي كشاورزي، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران

  
  چكيده

، 704 سـينگل كـراس   ذرتكـارايي مصـرف ازت در   د دهي بر روي عملكـرد و  مختلف كو نحوهمنظور بررسي مقايسه دو  به
بلوكهاي كامل طرح صورت فاكتوريل در قالب  به در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران،  1388آزمايشي در سال 

به صورت مخلـوط    :ف كودمصر نحوه دو شامل عوامل مورد مطالعه  .گرديد اجرا مزرعه اي تكرار به صورت 3در  و تصادفي
و  600+92و  600 +46(، به ترتيـب تلفيق چهار سطح كود نيتروژن و دامي  عامل دوم و با خاك و مصرف كود به صورت پلت

 184(اعمال نيتروژن در تيمار شاهد بر اساس ميزان توصيه شده  آزمون خـاك   .بود كيلوگرم در هكتار)  600+184و  138+600
هـا  در اين تحقيق يك ماشين پلت كننده از نوع اكسترودر به منظـور تهيـه پلـت     .صورت پذيرفت) هكتاركيلوگرم نيتروژن در 
 تحـت  بوتـه  هـر  در برگ تعداد ولي بود پلت تيمار به متعلق بالل قطر و ساقه قطر و بوته ارتفاع بيشترين .طراحي و ساخته شد

عملكـرد  مصرف كود و سطوح مختلف نيتروژن بـر   نحوهثر متقابل انتايج آزمايش نشان داد . نگرفت قرار كود توزيع روش تأثير
 كيلوگرم كود دامي به صورت پلت  600+كيلوگرم نيتروژن  184تيمار مربوط به معني دار بود به طوري كه بيشترين عملكرددانه 
اك و همچنـين آزاد  تايج اين پژوهش نشان داد كه مصرف كود به صورت پلت به واسطه كاهش ميزان شستشو از سطح خن .بود

    .درصدي نيتروژن مي شود 10كارايي  و افزايش نيتروژن درصدي مصرف كود 50باعث كاهش  سازي تدريجي
  ، ذرتنيتروژن، عملكرد دانهپلت، كود، : واژه هاي كليدي

  مقدمه
ش مواد غذايي جهان كه به طور مستقيم عمده ترين بخ)گندم، برنج، جو، ذرت(توجه به اهميت محصوالت مهم گروه غالت  با 

تحقيقـات انجـام   . )1384اكبري و همكاران، (  محصوالت ضروري استتوليد اين را تشكيل مي دهند، برنامه ريزي در جهت افزايش 
كوجبـل و  (شده نشان مي دهد كه با انتخاب مناسب عوامل زراعي از جمله نيتروژن مي توان عملكرد كمي وكيفي ذرت را افـزايش داد 

گسترش فرايند آلودگي هاي محيط زيست ناشي از دخالت انسان در طبيعت و افزايش سرسام آور جمعيت جهان كه . )2003آيديران، 
ميايي و توليد محصوالت كشاورزي طلب مـي  يدقت عمل بيشتر را در مصرف كودهاي ش خود سرعت آلودگي را مي افزايند، توجه و

حال حاضر پر مصرف ترين كود شيميايي در ايران و جهان بوده و در كشور ما از طرفي كود اوره در ).1379كوچكي وهمكاران، (كند 
كه به زودي اين مقـدار  . ميليون تن اوره جهت تامين نياز ازت گياهان در صنايع كشاورزي استفاده مي شود 2841920ساالنه به مقدار 

) ميليـون دالر  650حـدود (آن بـا هزينـه بـاالي ارزي    كه بخش كمي از آن در داخل كشور توليد مي شود و بقيه  ،افزايش خواهد يافت
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استفاده زياد و بي رويه از كود اوره سبب كاهش راندمان خاك و آلودگي شديد آن، تشكيل نمكهـا و كمـپلكس   . ساليانه وارد مي گردد
  . )1383لطف الهي ، (هاي ديگر در خاك و تجمع اوره در بافت گياهان مي گردد

  :روشهامواد و 
رقـم مـورد آزمـايش ذرت سـينگل      .دانشگاه تهران، انجام شـد  ابوريحان پرديس در مزرعه تحقيقاتي 1388در سال  اين آزمايش

 15شهرسـتان ورامـين و    يكيلومتري شمال غرب 18منطقه آزمايشي در  .كه از موسسه تحقيقات نهال و بذر كرج  تهيه شد 704كراس 
 .ت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكـرار انجـام شـد   آزمايش به صور. كيلومتري شرق تهران واقع شده است

سطح كود  4و  )a2( پلت مصرف به صورت و )a1(به صورت مخلوط با خاك :دمصرف كو نحوه ،دو  :فاكتورهاي مورد مطالعه شامل
تيمار  8كه در مجموع . بود م در هكتارگر كيلو b4: N184P600 ,b3: N138P600 ,b2: N92P600 ,b1: N46P600 :لشام و دامي نيتروژن

علـت   .اسـتفاده شـد  ) a2(و پلت شـده ) a1(كيلوگرم كود دامي به صورت مخلوط با خاك  600در تمام كرت ها  .بررسي قرار گرفت
 ،يلهوسـ  از شستشـوي سـريع نيتـروژن بـه    تا به واسطه آن  هبود 1عنوان يك باندربه  در تيمارهاي به صورت پلت استفاده از كود دامي

ايجـاد  به منظور  ،هم مخلوط با خاك تيمارهادر استفاده از كود دامي بعالوه علت  .جلوگيري شود، كندمي كود دامي ايجاد پوششي كه 
تـك  (سـاده   در اين تحقيق يك ماشين پلت كننده از نوع اكسـترودر مـارپيچ   .خطاي آزمايشي بين تيمارها بودكاهش و  شرايط يكسان

كود دامي از نوع گاوي پوسـيده   ،پلت ها با شرايط مورد نظر طراحي و ساخته شدمواد مورد الزم براي توليد پلت به منظور تهيه 2)پيچ
ابعـاد كرتهـا شـامل    . استفاده گرديد 10با اندازه  الكمي باشد كه به اين منظور براي درجه بندي كود دامي از ) درصد 46(و كود اوره 
اعمال تيمارها در چهار . متري بود و هر كرت توسط دو رديف نكاشت از كرت كناري جدا شدسانتي  75متري با فاصله  8پنج رديف 

كيلوگرم در هكتار قبل از كاشت و مابقي آن به شكل اوره به طـور مسـاوي    50 به صورتمرحله بر اساس مقادير در نظر گرفته شده، 
  .)1379كوچكي و همكاران، ( مصرف گرديد برگي شدن، ظهور كامل گل نر، و ابتداي پر شدن دانه 8در سه مرحله 

و در  1388تارخ كاشت اول خرداد ماه  .فاصله بين خطوط بود سانتي متري 75سانتي متري در هر رديف و فاصله  20كاشت با فاصله 
انجـام  مرتـب   مبارزه با علف هاي هرز به صورت وجين دستي در طول رشد گيـاه بـه طـور   . برگي تنك كردن انجام شد 4تا 2مرحله 

برداشت نهايي به هنگام رسيدن فيزيولوژيك دانه هـاي   .گرفت و هيچ گونه آفتي و بيماري در طي دوره رشد و نمو گياه، مشاهده نشد
بوته از وسط هر كرت از  15در برداشت  نهايي . ذرت كه با تشكيل اليه سياه رنگ در قاعده هر دانه مشخص مي شود، صورت گرفت

داد دانه در رديف، وزن كل دانه در بالل، وزن هزار دانه، طول بالل، قطر بالل در بيشترين قسمت آن، تعـداد  تع. سطح خاك بريده شد
تجزيـه واريـانس    SAS نرم افزار ازمطالعات زراعي با استفاده  هاي بدست آمده از داده .دانه در بالل و شاخص برداشت تعيين گرديد

  .رصد مقايسه شدندد 5ه اي دانكن در سطح احتمال شد و ميانگين ها به وسيله آزمون چند دامن
   نتايج و بحث

تجزيه واريانس . مصرف كود و سطوح مختلف كود نيتروژن قرار گرفت نحوهمطالعه حاضر نشان داد كه عملكرد دانه تحت تاثير 
همانطور كه در ). 1جدول ( بودمعني دار درصد  1مصرف كود و سطوح مختلف نيتروژن در سطح اثر متقابل نشان داد كه دانه  عملكرد
از بقيه باالتر  )كيلوگرم در هكتار 11996( 4و ) كيلوگرم در هكتار 14247( 8، عملكرد دانه تيمارهاي شده استنشان داده  3جدول 

   .)1جدول (  نمي باشداختالف معني داري داراي  7و  6با تيمارهاي  )شاهد( 4 يمارت مي باشد، همچنين
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هاي مختلف مصرف كـودي  روش يانس عملكرد دانه، طول بالل، تعداد رديف در بالل، تعداد دانه در بالل و وزن هزار دانه ذرت در تجزيه وار: 1 جدول

  و سطوح مختلف كود نيتروژن و دامي
 

زادي        آمنابع تغييرات            درجه     
  ميانگين مربعات

  وزن هزار دانه  بالل تعداد دانه در  لتعداد رديف در بال طول بالل عملكرد دانه

  ns409/0 **5/24  **166/62012  ns984/38 7962/32** 2  تكرار
  A(  1 **836/17 **362/10 *375/3  **041/26867  **907/574(مصرف كودنحوه

  B(  3 **123/15 **703/4 **375/4  **48/27079  **238/300(سطوح نيتروژن و دامي
A B 3 **9309/0 **344/1 ns375/0  ns59/12690  ns 778/41  
  655/22  59/1383 5/0 161/0 144/0 14 خطا

ns ، * در صد احتمال 1و  5به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطوح ** و  
كيلو گرم نيتروژن در هكتار به صورت پلت شده تفاوت معني داري با  138و  92كه نشان دهنده اين موضوع است كه مصرف 

كيلو  8656(1كيلو گرم نيتروژن در هكتار به صورت مخلوط با خاك ندارند، بعالوه كمترين عملكرد دانه مربوط به تيمار  184مصرف 
تيمار مصرف كود به صورت مخلوط با  با) كيلو گرم در هكتار 11909(تيمارهاي مصرف كود به صورت پلت . بود) گرم در هكتار

، اين نتايج با نتايج تحقيقاتي كه )1جدول(از نظر عملكرد دانه داراي تفاوت معني داري مي باشند ) كيلو گرم در هكتار 10185(خاك 
مطابقت دارد  بيان مي كند عملكرد ذرت به طور معني داري از افزايش سطوح كود نيتروژنه با آزاد سازي تدريجي تاثير مي پذيرد،

]15.[  
بدليل باالتر بودن سطح نيتروژن و همچنين نـوع مصـرف كـود بـه      1در مقايسه با تيمار شماره  8ر تعداد دانه در بالل در تيماافزايش  

روند تغييرات تعداد دانه در بالل در سـطوح مختلـف كـود    . صورت پلت بود، زيرا از اين طريق ميزان شستشو نيترات كاهش مي يابد
روژن متفاوت بود بطوري كه در تيمارهاي مصرف كود به صورت پلت افزايش تعـداد دانـه در بـالل محسـوس تـر از مصـرف بـه        نيت

و بـه صـورت مخلـوط بـا خـاك      ) 16/594(صورت مخلوط با خاك  بود به اين صورت كه بين تيمار مصرف كود به صـورت پلـت   
اير محققين نيز نشان داد كه كود نيتروژن تعداد دانه در بالل و وزن هزار نتايج س). 2جدول (تفاوت معني داري  حاصل شد ) 08/527(

سـطوح مختلـف كـود    . ويژ گي هاي بالل رابطه مستقيمي با عملكـرد دانـه دارنـد     ).1995اقبالي و همكاران، (دانه را افزايش مي دهد
) a(ل داشت ولي اين تفاوت در نحوه مصرف كود درصد روي تعداد رديف در بال 1تاثير معني داري در سطح )  b(نيتروژن  و دامي 

 ). 1جدول (درصد معني دار شد  5در سطح 
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مختلـف مصـرف كـود و    ي  روش هامقايسه ميانگين عملكرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در بالل، تعداد رديف در بالل، و طول بالل در  : 2دول ج
  سطوح مختلف كود نيتروژن و دامي

 رد دانهعملك تيمار
(kg/ha) 

 طول بالل
(cm) 

  وزن هزار دانه  دانه در بالل در باللتعداد رديف
(gr) 

T1 e8656 c20/19 c13 d67/457  c252  
T2 d9416 c20/19 bc14 cd67/506  c14/247  
T3 c10673 c47/19 bc14 bc33/541  b01/263  
T4 b11996 b48/20 ab15 b97/602  b66/265  
T5 d9908 c30/19 bc14 cd67/506  b03/261  
T6 b11935 b37/20 ab15 b97/602  b93/263  
T7 b11545 a90/21 bc14 bc67/576  ab267  
T8 a14274 a07/22 a16 a690  a275  
a1 b185/10 b61/19 b14 b08/527  b95/256  

a2 a909/11 a92/20 a75/14 a16/594  a74/266  
  .ف معني داري مي باشندميانگين هاي با حروف مشابه در هر ستون فاقد اختال* 
 

  نتايج وبحث
  

بعالوه اثر متقابل نحوه مصرف كـود و  . بدست آمد1و  8نتايج نشان داد كه بيشترين و كمترين تعداد رديف در بالل به ترتيب در تيمار 
نگين بـين دو  بر اساس نتايج حاصل از مقايسه ميـا . اثر معني داري  روي صفت رديف در بالل نداشتند)   ab(سطوح مختلف كودي 

درصد تفـاوت معنـي داري وجـود     5در سطح ) a1( ،)14(و مخلوط با خاك )  a2( ،)14.75(تيمار نوع مصرف كود به صورت پلت 
كيلو گـرم   184( 4با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش، تفاوت معني داري در عملكرد دانه ذرت بين تيمار ).1جدول (داشت 

، )2جـدول  (وجود نـدارد  ) كيلوگرم نيتروژن در هكتار به صورت پلت  92( 6و تيمار ) ورت مخلوط با خاك نيتروژن در هكتار به ص
با توجه به بررسي منـابعي كـه انجـام شـد،     . درصد كاهش داد 50پس با استفاده از كود پلت مي توان مصرف كود نيتروژن را به ميزان 

  . نشده است و الزم است تحقيقات بيشتري در اين زمينه صورت پذيردمشخص گرديد كه اين تحقيق تا كنون در دنيا انجام 
 

  نتيجه گيري كلي
 عملكـرد  در داري معني تفاوت اما گردد، مي دانه عملكرد افزايش باعث نيتروژن كود كاربرد چند هر گرفت نتيجه توان مي كلي بطور
 صـورت  بـه  هكتار در نيتروژن كيلوگرم 92( 6 تيمار و)  خاك اب مخلوط صورت به هكتار در نيتروژن گرم كيلو 184( 4تيمار بين دانه
 از اسـتفاده  بـا  پس ،)الف 2 شكل( نداشت وجود پليت،  كود در نيتروژن تدريجي آزادسازي و نيتروژن شستشو كاهش دليل به) پليت
  .داد كاهش درصد 50 ميزان به را نيتروژن كود مصرف توان مي پليت كود

  
  
    
  



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(المي واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اس

 1389ماهبهمن28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  

۵ 
 

  نابعم
بررسي اثرات تراكم كاشت و مقادير كود نيتروژن و پتاس برعملكرد دانه . 1384. و مختصي بيدگلي، ع. د ،مظاهري، .م .غ كبري،ا ]1[ 

  .58 _ 43صفحه ، 5شماره  12م كشاورزي و منابع طبيعي، جلد ومجله عل. رتذو اجزاي عملكرد 
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Abstract                                                                                                                                         
A field study was conducted at Aboureihan research farm of Tehran University in 2009 to find out 
the effects of slow releasing Nitrogen from N riched cow manure pellet on grain yield and yield 
components of corn single cross 704. The factorial design of the study comprised of randomized 
complete block with three replications. Two levels of application method fertilizer include(pellet 
and mixed with soil) and four levels of nitrogen fertilizer and cow manure include (46+600, 
92+600, 138+600 and 184+600 kg ha-1) are used in this study. In this research, a Screw Extruder 
setup was designed and manufactured. The results indicated that application method fertilizer had a 
significant effect on grain yield, number of grain per ear and one thousand seed weights. The 
maximum grain yield (11909 kg/ha) was obtained with application method fertilizer pellet. Results 
also showed that by applying N184 (pellet) maximum grain yield, number of grain per each ear and 
weight of 1000 seed can be obtained. Results also showed that by application method pellet 
fertilizer cause to 50% decrease in N fertilizer.                                                                                                        
Key words: Fertilizer; Pellet; Nitrogen; Grain yield; Maize                                                 


