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چکیده
تأثیر گیاهان پیشکاشت و سطوح نیتروژن ،بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای (هیبرید سینگل کراس  )409در
دو تراکم کاشت ،تحت آزمایشی مزرعهای ،به صورت کرتهای دو بار خرد شده ،بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی،
در چهار تکرار ،در سال زراعی  2329-23در کرج بررسی گردید .فاکتور اصلی تیمار پیشکاشت در چهار سطح شامل
آیش ،کود دامی و کودهای سبز پرکو و بوکو (از تیره شب بو) ،فاکتور فرعی ،کود نیتروژن در سه سطح شامل ،290
 990و  320کیلوگرم در هکتار و فاکتور فرعی فرعی ،تراکم بوته در دو سطح شامل  8و  29بوته در مترمربع بود .نتایج
نشان داد که تأثیر تراکم بوته و اثر متقابل تیمارهای پیشکاشت و سطوح نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک ،تعداد ردیف در
بالل ،تعداد دانه در ردیف ،تعداد دانه در بالل ،عملکرد دانه در واحد سطح و وزن هزاردانه معنیدار بود .در تمامی
متغیرها ،بیشترین مقدار عددی از تراکم  8بوته در مترمربع و پیشکاشت پرکو و مصرف  990کیلوگرم نیتروژن در
هکتار به دست آمد .براین اساس ،استفاده از پیشکاشت پرکو با مصرف همزمان  990کیلوگرم نیتروژن در هکتار را می-
توان به منظور حصول عملکرد باالی دانه در رقم ذرت مورد استفاده در منطقه کرج توصیه نمود.
واژه های کلیدی :آیش ،بوکو ،پرکو ،پیش کاشت ،تراکم ،ذرت ،کود دامی
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Abstract
The effect of pre-sowing treatments and nitrogen rates on yield and yield components of corn (SC704)
in two planting density, were assessed by field experiment as split-split plots based on randomized complete
block design (RCBD) with four replications, during 2013-2014 growing season in Karaj. Four pre-sowing
treatments, Fallow, Manure, green manure Perko PVH and Buko from brassicaceae family were main
factors, three rates of nitrogen as 120, 240 and 360 kg.ha-1 were sub-factors and two planting density (8 and
12 plants.m-2) were sub-sub factor. The results illustrated that the effect of pre-sowing treatments and
nitrogen rates interactions and plant density on biological yield, number of rows per ear, number of kernels
per row, number of kernels per ear, grain yield per unit area and grain weight were significant. The highest
rate of all variables were obtained from the Perko PVH, by consuming of 240 kg N.ha-1 and plant density of
8 plants.m-2. Pre-sowing consuming of Perko PVH with 240 kg N.ha-1, due to producing highest grain yield
is recommend for Karaj region.
Keywords: Buko, Fallow, Maize, Manure, Perko PVH, Pre-Sowing, Plant Density

 به عنوان مثال مدیریت بهینه مصرف کودهای،سطح

مقدمه

 افزایش حاصلخیزی خاک از طریق کاشت،شیمیایی

 از مهمترین گیاهان زراعی کرهزمین و،غالت

کودهای سبز و تعیین تراکم مناسب بوته در واحد سطح

 درصد غذای مردم جهان میباشند که40 تأمین کننده

.از جمله آنها محسوب میشوند

 درصد کل انرژی و نیمی از پروتئین مورد نیاز بشر47

امروزه اگرچه اهمیت نقش نیتروژن در ازدیاد

 در حال حاضر تقریبا.)9004 را تامین مینمایند (امام

 نمو و عملکرد گیاهان زراعی بر کسی پوشیده،رشد

تمامی اراضی مرغوب به کشاورزی اختصاص داده

 ولی تنظیم مقدار مصرف آن به یک موضوع،نیست

شدهاند و زمینهایی که کشت و کار در آنها صورت

بسیار مهم اقتصادی و زیست محیطی تبدیل شده است

 کم استعداد و برخوردار از موانع، اغلب فقیر،نمیگیرد

 مقادیری بسیار بیشتر از،چراکه کشاورزان بطور سنتی

 بنابراین.)9007 تولید هستند (امام و ثقـﺔ االاسالمی

 از.)9004 حد بهینه این عنصر را مصرف می کنند (امام

اتخاذ راهکارهایی به منظور افزایش تولید در واحد
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تأثیر پیش کاشت ،نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای .......
طرفی هدر رفت نیتروژن از طریق نیترات زدائی،

بوکو و پرکو به عنوان کود سبز ،از طریق افزایش مواد

آبشویی و تصعید آمونیوم ضمن آنکه از کارایی

آلی خاک باعث باال رفتن میزان عملکرد گندم گردید.

مصرف این عنصر میکاهد ،منجر به آلودگی محیط

عالوه بر این ،تراکم مناسب بوته در واحد سطح

زیست میگردد .بنابراین نگرانیهای روز افزون در

از عوامل بسیار مؤثر در افزایش عملکرد گیاهان زراعی

مورد مصرف نهادههای شیمیایی از جمله کودهای

محسوب میشود و در این میان ذرت از جمله گیاهانی

حاوی نیتروژن از یک سو و کاهش مواد آلی خاک از

است که نسبت به این مسأله بسیار حساس میباشد به

سوی دیگر توجه متخصصان را به استفاده از منابع آلی

طوری که اگر تراکم کم باشد ،نمیتواند از همه عوامل

نیتروژن از جمله کودهای سبز جلب کرده است( .

تولیدی بهره برداری بهینه نماید ،از سوی دیگر افزایش

آجوانزاده  ،9007اُچیای و همکاران  ،9008کامکار و

بیش از حد تراکم  ،باعث افزایش رقابت بین بوتهها برای

مهدوی دامغانی  .)9008این کودها از مهم ترین منابع

منابع محیطی ،عقیم شدن گلها و کاهش عملکرد دانه

تأمین کننده مواد آلی خاک محسوب میشوند که می-

میشود (هارپر  .)2283ایرلی و همکاران ( )9002اظهار

توانند به افزایش نفوذ آب ،کم شدن میزان روان آب،

داشتند که کاهش عملکرد هر گیاه در اثر افزایش تراکم

کاهش فرسایش ،بهبود تهویه ،تعدیل دما ،بهبود نسبت

بوته به علت کاهش تشعشع خورشیدی در قسمت های

 ،C/Nتشدید فعالیت میکروارگانیزم ها و افزایش عناصر

پایین پوشش گیاهی می باشد .هاشمی دزفولی و هربرت

غذایی در خاک کمک شایان توجهی نمایند (استینوِرث و

( )2229نیز کم شدن میزان مواد پرورده قابل دسترس

بِلینا  .)9008سـه گروه عمده از گیـاهان شامل علف

ناشی از کاهش نور را موجب سقط دانهها و در نتیجه

های چمنی ،بقوالت و گیاهان تیره شب بو به عنوان کود

کاهش تعداد دانه در ردیفهای بالل در سطوح باالی

سبز مورد استفاده قرار میگیرند .گیاهان متعلق به تیره

تراکم بوته عنوان کردند.

شب بو در بسیاری موارد بـه عنوان جایگزینی مناسب

با توجه به اهمیت مصرف کودهای شیمیایی به

برای بقوالت و علف های چمنی کشت میگردند( .کالینز

ویژه نیتروژن در افزایش بهرهوری گیاهان زراعی،

و همکاران  .)9004به طوری که امروزه در اروپا و

لزوم کاهش مصرف کودهای شیمیایی از طریق کاربرد

قسمتهایی از آمریکای شمالی رقمهای دورگه از گونه-

کودهای آلی همچون کودهای سبز و نقش تراکم بوته

های مختلف این تیره از جمله پرکو و بوکو به این

مناسب در افزایش عملکرد گیاهان زراعی از جمله ذرت،

منظور مورد کشت و کار قرار میگیرند .پرکو هیبریدی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تیمارهای پیش

Brassica napus

کاشت ،سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد

Brassica rapa L. Subsp.

و اجزای عملکرد ذرت دانهای رقم سینگل کراس 409

است که حاصل تالقی بین
 L.var.napusو

 Chinensisو بوکو آمفیپلوئید جدیدی است که نتیجه

طراحی و به اجرا درآمد.

تالقی کلزای پائیزه ،کلم چینی و شلغم علوفهای میباشد.
(میهایلُویچ و همکاران  .)9008صالحین و همکاران

مواد و روشها

( )9023در آزمایش دو سالهای اعالم کردند که کاربرد

تحقیق حاضر در سال زراعی  29-23در مزرعه

کودهای سبز در تناوب با ذرت باعث افزایش عملکرد آن

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی

می شود .نصری و همکاران ( )9029نیز طی پژوهش دو

واحد کرج (مهرشهر) با موقعیت  37درجه و  77دقیقه

ساله در شرایط اقلیمی ایالم اظهار داشتند که کاربرد

عرض جغرافیایی و  70درجه و  79دقیقه طول
جغرافیایی و ارتفاع  2323متر از سطح دریا انجام
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بغدادی ،باالزاده و...

پذیرفت .آزمایش به صورت کرتهای دو بار خرد شده

فرعی فرعی شامل تراکم بوته در دو سطح (  8و 29

بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به

بوته در مترمربع ) بود .قبل از اجرای آزمایش ،بعضی

اجرا درآمد .عامل اصلی شامل تیمار پیشکاشت در

از ویژگیهای فیزیکی -شیمیایی خاک مزرعه به همراه

چهار سطح (رقم پرکو ،رقم بوکو ،کود دامی و آیش)،

برخی از خصوصیات شیمیایی کود دامی مورد استفاده

عامل فرعی شامل کود نیتروژن در سه سطح ( 290و

اندازه گیری شد که نتایج آن در جداول  2و  9ارائه

 990و  320کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) و عامل

شده است.

جدول -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
میزان عناصر خاک

عمق نمونه
برداری
(سانتی متر)

بافت خاک

pH

هدایت الکتریکی

کربن آلی

نیتروژن کل

(دسی زیمنس\متر)

(درصد)

(درصد)

فسفر قابل جذب

پتاس قابل جذب

( میلیگرم\کیلوگرم)

0-30

شنی رسی

4/8

9/83

0/82

0/08

22/8

399

30-20

شنی رسی

4/2

3/4

0/23

0/02

2/8

928

جدول -2میزان عناصر کود دامی
ماده خشک

کربن آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

24/49

92/29

2/22

2/04

2/97

عملیات آماده سازی زمین شامل شخم ،دیسک و

همچنین جهت اعمال تیمار کود دامی در کرتهای مورد

تسطیح در اوائل اسفند  2329صورت پذیرفت .کاشت

نظر ،مقدار  4تن در هکتار از این نوع کود با خاک

بذور کودهای سبز در تاریخ  98اسفند ماه ،به روش

مخلوط شد .کاشت بذور ذرت در پانزدهم تیرماه ،در

خطی ،در عمق  0/7تا  2سانتیمتری خاک و با فواصل

کرتهایی به ابعاد  99مترمربع ،به صورت مکانیزه ،با

خطوط  27سانتیمتر انجام گرفت .در اواخر خرداد ماه

دستگاه ردیف کار پنوماتیک ،با فاصله بین ردیف  27و

سال 2323و با به پایان رسیدن دوره رشد رویشی

فاصله روی ردیف  2/7سانتیمتر انجام گرفت و بعد از

ارقام پرکو و بوکو ،بوتههای آنها از محل طوقه کفبر و

سبز شدن ،نسبت به تنک کردن مزرعه برای رسیدن به

توسط روتیواتور به خاک برگردانده شدند .عملیات

تراکمهای  8و  29بوته در مترمربع اقدام گردید.

آماده سازی زمین ذرت دانهای در دهم تیر ماه صوت

نیتروژن به صورت اوره به میزان  990،290و 320

پذیرفت .بر اساس توصیههای حاصل از آزمایش خاک،

کیلوگرم در هکتار ،بهصورت سرک ،در سه مرحله

مقدار  70کیلوگرم در هکتار فسفر از منبع سوپر فسفات

شامل  20درصد در مرحله  7تا  2برگی 40 ،درصد در

تریپل و  40کیلوگرم در هکتار پتاسیم از منبع سولفات

مرحله شروع طویل شدن ساقه و  90درصد در مرحله

پتاسیم قبل از اجرای آزمایش به خاک اضافه گردید.

ظهور گل تاجی از منبع کود اوره به کار برده شد.

تأثیر پیش کاشت ،نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای .......
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آبیاری به روش جوی و پشته ،در اوائل دوره رشد هر

با مصرف  990کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و در

هفت روز یکبار و در اواخر دوره رشد هر ده روز یکبار

تیمار تراکم بوته ،در تراکم  8بوته در مترمربع تولید شد

انجام گرفت .مبارزه با علفهای هرز در طول دوره رشد

(جدول  .)9هاشمی دزفولی و هربرت ( )2229گزارش

به صورت وجین با دست اعمال گردید .برداشت در

کردند که کاهش میزان مواد پرورده قابلدسترس در

تاریخ سیام مهرماه همان سال ،زمانی که رطوبت

سطوح باالی تراکم بوته بهواسطه کاهش نور و رقابت

دانهها به  77تا  20درصد رسید ،با رعایت اثر حاشیه-

بر سر مواد غذایی ،موجب کاهش عملکرد بیولوژیک در

ای از مساحتی در حدود  9متر مربع از هر کرت به

ذرت میشود .آدِسُجی و همکاران ( )9023اعالم کردند

انجام رسید و صفات عملکرد بیولوژیک ،تعداد ردیف در

که گیاهان پوششی کود سبز در سال اول اجرای

بالل ،تعداد دانه در ردیف ،تعداد دانه در بالل ،عملکرد

آزمایش اثر معنیداری نسبت به شاهد بر عملکرد

دانه و وزن هزاردانه اندازهگیری شد.

بیولوژیک ذرت نداشتند ولی در سالهای دوم و سوم

تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار

اثر معنیداری نشان دادند .نصری و همکاران (،)9029

آماری ) SAS (Version 9.1و مقایسه میانگینها با

گزارش کردند که کاشت کودهای سبز اثر معنی داری

استفاده از آزمون  LSDدر سطح  7درصد انجام شد.

بر عملکرد بیولوژیک گندم گذاشت به طوری که در سال
اول پیش کاشت ،بوکو و در سال دوم ،پرکو برترین

نتایج و بحث

تیمار در ازدیاد عملکرد بیولوژیک بودند .ایشان علت این

عملکرد بیولوژیک در واحد سطح

افزایش عملکرد را ازدیاد ماده آلی خاک از یک طرف و

نتایج نشان داد که عملکرد بیولوژیک در هکتار

جذب نیتروژن تثبیت شده از اعماق خاک توسط ریشه-

تحت تأثیر تیمارهای پیش کاشت ،سطوح نیتروژن و

های توسعه یافته پرکو و بوکو و بازگرداندن آن به

تراکم بوته در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت

سطح خاک توسط اندامهای هوایی عنوان کردند .حکم

(جدول  .)3مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که

علیپور و همکاران ( )9022و اقبال و همکاران ()9023

بیشترین عملکرد بیولوژیک پیش کاشت از تیمار پرکو

نیز اظهار داشتند که افزایش کاربرد کود نیتروژن اثر

به میزان  92/43تن در هکتار و کمترین میزان آن از

معنیداری بر فواصل میان گرهها ،افزایش سطح برگ و

تیمار کوددامی به میزان  24/47تن در هکتار به دست

به تبع آن افزایش فعالیت فتوسنتزی گذاشت و موجب

آمد .در تیمار کود نیتروژن ،بیشترین عملکرد بیولوژیک

افزایش عملکرد بیولوژیک ذرت گردید.
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای سینگل کراس  407در تیمارهای پیشکاشت ،نیتروژن
و تراکم بوته
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

تعداد دانه در
ردیف

عملکرد
بیولوژیک

تعداد ردیف در
بالل

تعداد دانه در بالل

عملکرد دانه

وزن هزاردانه

تکرار

3

3/87ns

0/40ns

9/22ns

2387/29ns

9/29ns

2928/22ns

پیش کاشت

3

**902/09

**33/48

**904/82

**294082/02

**37/44

**9229/99

خطای اصلی

2

**8/22

**0/38

**2/22

**239/02

**2/34

**277/09

نیتروژن

9

**83/97

**30/27

**902/23

**222222/92

**24/32

**3290/27

پیش
کاشت×نیتروژن

2

27/83ns

**3/92

**93/92

**29977/28

**9/72

*2203/22

خطای فرعی

99

**22/99

**0/29

**2/82

**2097/22

**2/02

**723/92

تراکم بوته
پیش کاشت×تراکم
بوته
نیتروژن×تراکم بوته
پیش کاشت×
نیتروژن×تراکم بوته

2

**92/42

*0/92

**3/34

**2729/72

**9/49

**920/72

ns

ns

ns

ns

ns

ns

3

3/97

0/02

0/28

292/32

0/88

22/27

9

0/89ns

0/02ns

0/02ns

22/09ns

0/47ns

9/88ns

2

2/32ns

0/02ns

0/02ns

73/92ns

0/27ns

99/39ns

32

2/73

0/09

0/92

83/90

0/37

33/89

2/82
2/92
7/23
ضریب تغییرات ()%
** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح  2و  7درصد وغیر معنیدار می باشد.

9/34

2/03

9/77

خطا فرعی فرعی

جدول  -7مقایسه میانگین عملکردبیولوژیک در تیمارهای پیشکاشت ،نیتروژن و تراکم
پیشکاشت

عملکرد بیولوژیک (تن در هکتار)

پرکو

92/43a

بوکو

99/2b

کود دامی

24/47c

آیش

22/92c

نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
290

90/93b

990

93/34a

320

99/97a

تراکم بوته (بوته در مترمربع)
8

99/49a

29

92/39b

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،تفاوت معنیدار ندارند.

7

تأثیر پیش کاشت ،نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای .......

کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد (شکل  .)2این

تعداد ردیف در بالل
نتایج نشان داد که تعداد ردیف در بالل در سطح

صفت بیشتر تحت تأثیر ژنتیک گیاه میباشد و کمتر

احتمال پنج درصد تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفت

تحت تأثیر عوامل محیطی قرار میگیرد (فیض بخش و

(جدول  )3و در تراکم  8بوته در مترمربع ،تعداد ردیف

همکاران  .)9004دستفال و امام ( )2222علت آن را ثبات

در بالل بیشتری نسبت به تراکم  29بوته در متر مربع

نسبی این جزء از عملکرد ذکر کردند ،به عقیده ایشان،

تولید شد (جدول  .)7اثرمتقابل پیشکاشت و سطوح

ازآنجایی که تعداد نهایی ردیف پیش از بقیه اجزای

نیتروژن نیز بر تعداد ردیف در بالل در سطح احتمال

عملکرد بر روی بالل تعیین میگردد ،از این رو از

یک درصد معنیدار گردید (جدول  )3و بیشترین مقدار

عوامل محیطی متأثر نمیگردد .موضوعی که با نتایج

این شاخص از پیشکاشت پرکو و مصرف 990

مطالعه حاضر مطابقت ندارد.

a
b
b-d

b

bc
c-e

c-e

de

e
f

fg

g

شکل  -1تعداد ردیف در بالل در تیمارهای پیش کاشت و سطوح نیتروژن

جدول  -5مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای هیبرید سینگل کراس  407در تراکم های مختلف
تیمار

تعداد ردیف در

تعداد دانه در

تعداد دانه در

عملکرد دانه

وزن هزاردانه

بالل

ردیف

بالل

(تن در هکتار)

(گرم)

تراکم بوته (بوته در مترمربع)
8
29

22/44a

39/20a

388/42a

2/42a

292/72a

b

b

b

b

b

22/22

39/93

380/72

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند ،تفاوت معنیدار ندارند.

2/39

292/03

2
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یابد ،نسبت گلچههای عقیم افزایش پیدا میکند و تعداد

تعداد دانه در ردیف
تعداد دانه در ردیف تحت تأثیر تراکم بوته در

دانه در ردیف کاهش مییابد (صابری و همکاران

سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید (جدول .)3

 .)9002اثرمتقابل پیشکاشت و نیتروژن بر تعداد دانه

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که تعداد دانه در

در ردیف در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود

ردیف ،در تراکم  8بوته در مترمربع ،بیشتر از تراکم 29

(جدول  .)3بیشترین تعداد دانه در ردیف از پیشکاشت

بوته در متر مربع بود (جدول  .)7با افزایش تراکم و

پرکو و مصرف  990کیلوگرم نیتروژن در هکتار به

توزیع نامناسب بوتهها ،ظهور کاکل (ابریشم) در مقایسه

دست آمد (شکل  .)9کرامبرگر و همکاران ( )9002بیان

با ظهور گل تاجی ،خیلی بیشتر به تعویق میافتد و از

کردند که کود سبز از طریق تأثیر بر میزان نیتروژن

تعداد تخمکهای تلقیح شده (دانه) کاسته میشود،

خاک ،اثر افزایشی بر تعداد دانه در ردیف بالل گذاشت.

بهعبارتدیگر ظرفیت ذخیرهسازی مخزن کاهش می-

a
b
c
d

de

e
f

c
e

fg

e

g

شکل  -2تعداد دانه در ردیف بالل در تیمارهای پیش کاشت و سطوح نیتروژن

زیادتر بوته را به کاهش نفوذ نور به درون سایهانداز

تعداد دانه در بالل
نتایج نشان داد که تعداد دانه در بالل در سطح

گیاهی (آندِراده  ،)2223کم شدن سرعت رشد گیاه

احتمال یک درصد تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفت

(تالینِر  )2229و کاهش فتوسنتز (اِدمیدز و دینِرد )2242

(جدول  .)3در تراکم  8بوته در مترمربع ،تعداد دانه در

نسبت دادند .اثرمتقابل پیشکاشت و نیتروژن بر تعداد

بالل بیشتری در مقایسه با تراکم  29بوته در متر مربع

دانه در بالل ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود

تولید شد (جدول  .)7تعداد دانه در بالل یکی از اجزای

(جدول  .)3بیشترین تعداد دانه در بالل از پیشکاشت

مهم عملکرد دانه در ذرت است که تحت تأثیر رقابت بین

پرکو و مصرف  990کیلوگرم نیتروژن در هکتار به

بوتهها قرار میگیرد (تالینِر  .)2282افزایش تعداد دانه

دست آمد (شکل  .)3کرامبرگر و همکاران ( )9002بیان

در بالل با کاهش تراکم بوته با نتایج سایر پژوهشگران

نمودند که کود سبز به واسطه تأثیر بر میزان نیتروژن

دارد.

معدنی خاک ،اثر معنیداری بر تعداد دانه در ردیف و در

پژوهشگران کاهش تعداد دانه در بالل در تراکمهای

نتیجه تعداد دانه در بالل گذاشت .کاربرد مواد آلی،

(سیدی

2348؛

صادقی

)2342

مطابقت

1

تأثیر پیش کاشت ،نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای .......
موجب تحرک بیشتر فسفر در خاک میشود و افزایش

تأثیر کودهای شیمیایی قرار داشت .افزایش تعداد دانه

فسفر قابلدسترس گیاه بر تعداد دانه میافزاید ،به

در بالل با افزایش مصرف کود نیتروژن نیز توسط

طوری که در همین ارتباط ،نتایج تحقیقات البُسکی و

صادقی ( )9000و اندرلیپ و همکاران ( )2288گزارش

المب ( )9003نشان داد که میزان فسفر قابلدسترس در

شد.

خاک دارای مواد آلی ،بیشتر از خاکی بود که فقط تحت

a
b

c

c
d

de

e

e
f

e

f
g

شکل  -3تعداد دانه در بالل در تیمارهای پیش کاشت و سطوح نیتروژن

عملکرد دانه در واحد سطح
عملکرد دانه در هکتار تحت تأثیر اثر متقابل
تیمارهای پیشکاشت و سطوح نیتروژن و همچنین اثر

سازی مخزن کاهش مییابد ،نسبت گلچههای عقیم
افزایش پیدا میکند و موجب کاهش عملکرد دانه می-
شود.

اصلی تراکم بوته در سطح احتمال یک درصد قرار

نقش مثبت کود نیتروژن در افزایش عملکرد دانه

گرفت (جدول  .)3روند تغییرات عملکرد دانه در هکتار

ذرت ،توسط سایر پژوهشگران مورد اشاره قرار گرفت

در سطوح مختلف نیتروژن در تیمارهای پیش کاشت

(امام و ثقـﺔ االاسالمی  ،9007بِرانز و عباس .)9007

پرکو مشابه کود دامی و در بوکو شبیه به آیش بود .در

بحرانی و همکاران ( )9004گزارش کردند که بیشترین

تمامی سطوح نیتروژن ،تیمار پیش کاشت پرکو

عملکرد دانه ذرت در شرایط مخلوط کردن  97تا 70

بیشترین و تیمار کود دامی کمترین عملکرد دانه در

درصد پسماند گندم با خاک به دست آمد .کرامبرگر و

هکتار را تولید کردند .باالترین عملکرد دانه از ترکیب

همکاران ( )9002بیان کردند استفاده از کود سبز با

تیماری پیش کاشت پرکو با مصرف 990کیلوگرم در

تأثیر بر نیتروژن خاک بطور معنی داری باعث افزایش

هکتار نیتروژن به دست آمد (شکل  .)9تراکم  8بوته در

عملکرد ذرت می شود .صالحین و همکاران ( )9023در

مترمربع هم نسبت به تراکم دیگر از میزان عملکرد دانه

آزمایش دو سالهای اعالم کردند که کاربرد کودهای

بیشتری برخوردار بود (جدول  .)7طبق گزارش هارپر

سبز و نیتروژن در تناوب با ذرت باعث افزایش عملکرد

( )2283در تراکم باال ،به دلیل سایهاندازی برگها،

آن در سال دوم میشود .برتری جزئی عملکرد دانﺔ

کاهش فتوسنتز و تداخل در ظهور اندامهای جنسی نر و

ذرت در تیمارهای پرکو و بوکو را می توان به نقش

ماده ،تعداد دانه در بالل و به تبع آن ظرفیت ذخیره

مثبت بیوماس تولیدی این گیاهان در کاهش تبخیر از
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سطح خاک و حفظ رطوبت خاک برای مدت طوالنی تر و

ذرت در صورت به کارگیری تراکم بهینه بوته در واحد

افزایش نیتروژن خاک مرتبط دانست .در همین ارتباط

سطح نیز ،با نتایج دستفال و امام ( ،)2222اسکارف و

لیمون -اُرتِگ و همکاران ( )9008ازدیاد عملکرد دانه

همکاران ( ،)9009ویدی کامب و سِلِن ( )9009مطابقت

ذرت در شرایط حفظ بقایای گیاهی در خاک را به

داشت.

افزایش رطوبت خاک نسبت دادند .افزایش عملکرد دانه

a
b

b

b
b-d
c-e
f

d-f

ef

f

bc

f

شکل  -7عملکرد دانه ذرت در تیمارهای پیش کاشت و سطوح نیتروژن

وزن هزاردانه

مواد غذایی برای گیاه میگردد .کرامبرگر و همکاران

وزن هزاردانه در سطح احتمال یک درصد ،تحت

( )9002بیان کردند که کود سبز از طریق تأثیر بر

تأثیر تراکم بوته قرار گرفت (جدول  .)3وزن هزاردانه

نیتروژن خاک ،اثر معنیدار بر وزن هزاردانه ذرت

در تراکم  8بوته در مترمربع بیشتر از تراکم  29بوته در

گذاشت .اِستین وِرث ( )9008بیان کرد که گیاهان

متر مربع بود (جدول  .)7ایرلی و همکاران ()9002

پوششی میزان آبشویی نیتروژن از خاک را تا 40

گزارش کردند که کاهش وزن هزاردانه در تراکمهای

درصد کاهش دادند .دُرُتا ( )9022عنوان نمود که وزن

باال ،به علت کاهش تشعشعات خورشیدی در قسمتهای

هزاردانه جو بهاره ،بعد از یک آزمایش  3ساله ،در

پایین پوشش گیاهی و به تبع آن کم شدن فعالیت

تناوب با کود سبز و کود نیتروژن افزایش یافت .نتایج

فتوسنتزی و کاهش ظرفیت ذخیرهسازی مخزن می-

آزمایش النکا رُدریگوئز و همکاران ( )9002نیز نشان

باشد .اثرمتقابل تیمارهای پیشکاشت و سطوح نیتروژن

داد که وزن هزاردانه سویا بعد از کاشت گیاهان

نیز بر وزن هزاردانه در سطح احتمال پنج درصد معنی-

پوششی و مصرف کود نیتروژن به نحو چشمگیری

دار شد (جدول  )3و بیشترین مقدار این متغیر از

بهبود پیدا کرد .این موضوع حاکی از آن است که با

پیشکاشت پرکو و مصرف  990کیلوگرم نیتروژن در

افزایش دسترسی بوتهها به نیتروژن ،سهم بیشتری از

هکتار به دست آمد (شکل  .)7بهطورکلی کشت گیاهان

مواد پرورده به دانهها اختصاص مییابد و وزن هزار-

پوششی ،موجب بهبود وضعیت خاک و استفاده بهتر از

دانه افزایش پیدا میکند (بِرانز و همکاران.)9007 ،

99

.......  نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای،تأثیر پیش کاشت

a
b b

b

b
bc

bc

b-d

b-d

b-d

cd
d

 وزن هزاردانه ذرت در تیمارهای پیش کاشت و سطوح نیتروژن-5 شکل

 پیشکاشت مناسب برای توصیه در،اقتصادی ذرت
منطقه کرج میباشند و میتوانند در راه نیل به
.کشاورزی پایدار مؤثر واقع شوند
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