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  چکیده

، )704سـینگل کـراس   (اي  کـود مرغـی و اوره بـر صـفات زراعـی ذرت علوفـه      ، ارزیابی اثرات تنش خـشکی  براي
هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه          هاي خرد شده بر پایه طرح بلوك      ایشی به صورت کرت   آزم

هاي اصلی شامل تیمار آبیاري در دو سـطح آبیـاري نرمـال و قطـع آب در مرحلـه      کرت.  اجرا شد1388شهرکرد در سال   
 کیلـوگرم در  F1 =217  ،F2 =435 ،F3 =652( کـود اوره     تیمـار کـوددهی بـا سـه سـطح         . افشانی به مدت دو هفته بـود       گرده
در ) عـدم مـصرف کـود     (شـاهد   = F0و  )  تن در هکتـار    F4 =29/5  ،F5 =57/10  ،F6 =86/15(و سه سطح کود مرغی      ) هکتار
 دارتنش خشکی بر وزن تر ساقه و بالل، قطر بالل و عملکرد علوفه تر معنی              اثر   .هاي فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند     کرت
افـشانی تـا     ولی بر تعداد برگ سبز و خشک، شاخص سـطح بـرگ، ظهـور گـل تـاجی و کاکـل، فاصـله زمـانی گـرده                          . بود
اثـر تیمارهـاي کـودي بـر کلیـه صـفات       . دار نبـود هـا معنـی  دهی، ارتفاع بوته، قطر ساقه و طول بالل و وزن تر بـرگ             کاکل
ها، سـاقه و    یتروژن با افزایش شاخص سطح برگ، وزن برگ       مصرف ن . دار بود ها معنی گیري شده به جز تعداد برگ      اندازه

دهـی موجـب افـزایش عملکـرد         افشانی تا کاکـل    بالل، طول و قطر بالل، قطر ساقه، ارتفاع بوته و کاهش فاصله زمانی گرده             
 .وددار بـ  خشکی بر شاخص سطح برگ، وزن تر برگ و ساقه معنی      تنش   کودهاي مرغی و اوره با       اثر متقابل  .علوفه گردید 

در شرایط آبیاري نرمـال مـشاهده     تن در هکتار کود مرغی86/15در تیمار )  تن در هکتار101(بیشترین عملکرد علوفه تر 
با این وجود، در صورت عدم دسترسی به مقادیر زیـاد کـود مرغـی،               . داري با دیگر تیمارها داشت    گردید که اختالف معنی   

 کیلـوگرم در هکتـار کـود اوره، عملکـرد     652دار بـا تیمـار   تن اخـتالف معنـی     تن در هکتار این کود بدون داش       57/10تیمار  
  .نمایدمناسبی تولید می

  
  ، کود مرغی، نیتروژناي، عملکرد تنش خشکی، ذرت علوفه :هاي کلیدي ژه   وا
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Abstract 

     In order to evaluate the effects of drought stress, poultry litter and urea fertilizers on agronomic 

properties of forage maize (cv. SC704), a spilt-plot experiment arranged in randomized complete 

blocks design was conducted with four replications at the research station of Shahrekord University 

in 2009. The main plots consisted of irrigation treatments at two levels, normal irrigation and 

irrigation stop at pollination stage for two weeks. Sub-plots were assigned to fertilizer treatments 

with three levels of urea fertilizer (F1=217, F2=435 and F3=652 kg ha-1), and three levels of poultry 

litter (F4=5.28, F5=10.57 and F6=15.86 Mg ha-1) and F0 as the control (no fertilizer) treatment.  

Results showed that drought stress had a significant effect on stem and ear fresh weights, ear 

diameter and fresh forage yield, but not on green and yellow leaf numbers, leaf area index, 

tasselling and silking creation, anthesis–silking interval, plant height, stem diameter, ear length and 

leaf fresh weight. The effects of fertilizer treatments were significant on all the measured characters 

with the exception of leaf numbers. The application of nitrogen resulted in an increase in forage 

yield, most likely due to increased leaf area index, leaves, stem and cob weights, length and 

diameter of cob, stem diameter, plant height and decreased anthesis–silking interval in N-fertilized 

treatments. Poultry litter and urea fertilizer × drought stress interactions were observed for leaf area 

index, leaf and stem fresh weights. The highest fresh forage yield (101 Mg ha-1) was observed in the 

normal irrigation and 15.86 t ha-1of poultry litter treatments that significantly differed from other 

treatments. However, if a large quantity of poultry litter is unavailable, 10.57 t ha-1 of this manure 

that had no significant differences as compared with 652 kg ha-1 of urea fertilizer, would lead to an 

optimum yield. 
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  مقدمه
     در کشور ایران با توجه به کمبود مراتع غنی و 

اي اهمیت ها، تولید ذرت علوفه آندردام تراکم زیاد 
میزان تولید در واحد سطح این گیاه به . اي داردویژه

شدت تحت تأثیر تغذیه عناصر به ویژه نیتروژن قرار 
دارد به طوري که نیتروژن، عنصر کلیدي در تغذیه 

). 1998ساالم و سابرامانیان (رود   شمار میگیاهان به
و زایشی را به  رویشی نولوژیکفکمبود نیتروژن نمو 

 را به مقدار اندکی و سرعت ظهور برگاندازد،  تأخیر می
به شدت ذرت را دوام سطح برگ  و سرعت توسعه برگ

با فراهمی . )1995یوهارت و آندرید ( دهد میکاهش 
اع بوته، عملکرد ماده برگ، ارتف نیتروژن شاخص سطح

خشک، کیفیت علوفه و راندمان استفاده از نور افزایش 
در حال حاضر این  ).1995یوهارت و آندرید (یابد می

عنصر به صورت کودهاي شیمیایی براي رشد ذرت به 
عدم این کودها منجر به  مصرفافزایش . رود کار می

 و به خطر افتادن سالمت هاي زراعی پایداري سیستم
در نتیجه استفاده از کودهاي دامی براي . شود میر بش

کاسمان و ( است در حال افزایش حاصلخیزي خاك 
کودهاي دامی باعث اصالح خواص ). 1995همکاران 

فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاك و در نتیجه افزایش 
تولید محصول شده و با تجزیه مواد آلی توسط 

جامعه گیاهی کربنیک در   و تولید گازریزجانداران
فتوسنتز، رشد و عملکرد محصول ذرت را افزایش 

د و منجر به تغییر وزن مخصوص ظاهري خاك نده می
  ).1999تئودور و جکسون (شوند و حفظ رطوبت می

کود مرغی یکی از انواع کودهاي دامی و منبع ماده      
 عالوه بر داشتن مواد. ستکها انواع خاتقویتآلی براي 

ودهاي ارزان قیمت در مقایسه با مغذي، یکی از ک
است و از نظر  کودهاي متداول در تولید گیاهان زراعی

تر داشتن نیتروژن نسبت به سایر کودهاي دامی غنی
 2008الرنس و همکاران ، 1991شرر و همکاران (است 

کود مرغی عالوه بر عناصر ). 2008و هیرزل و والتر 
جی غذایی، داراي خواصی مانند آزادسازي تدری

، ترکیبات پتاسیم و )کاهش آبشویی نیترات(نیتروژن 
افزایش ( آلی هو ماد) شدن خاكکاهش اسیدي (کلسیم 

پلیتیر و (باشد می) ظرفیت نگهداري آب و مواد غذایی

 محاسبهبا ) 2001(اراجی و همکاران ). 2001همکاران 
هزینه کودهاي شیمیایی مورد نیاز براي یک هکتار 

در )  دالر111 و 549به ترتیب (زمینی و گندم  سیب
و نشان دادند که هزینه کود مرغی براي این دو هآیدا

 درصد هزینه کودهاي 37 تا 18محصول معادل 
نشان نیز ) 1386(فالح و همکاران . باشد شیمیایی می

 ه و شوري محدود کنندpHکود مرغی از نظر دادند که 
  باال بودن عناصر غذایی به و رشد ذرت نیست

 ترین دالیل به از مهماین کود را  نیتروژن خصوص
  .دانستند گیاه ذرت ه در تغذیآنکارگیري 

هاي غیر زنده موجود در طبیعت، کمبود در بین تنش     
ترین عامل کاهش رشد و تولیدات گیاهان زراعی آب مهم

ذرت در همه مراحل ). 1999تئودور و جکسون (است 
افشانی  له گردهاما مرح. باشدرشد به خشکی حساس می

ترین مرحله رشد گیاه نسبت به تنش به عنوان حساس
بر اثر تنش خشکی، سطح . خشکی معرفی شده است

به میزان  تعداد نهایی برگ در مقایسه با گیاه برگ 
 ،2007گرزسیاك و همکاران  (یابد بیشتري کاهش می

و عملکرد بیولوژیک و اجزاي ) 2009افیگلو و همکاران 
تنش ). 1987اواتار و همکاران (ابد یآن کاهش می

 درصد 85 تا 40خشکی در دوره گلدهی منجر به کاهش 
دهی،  افشانی تا کاکل عملکرد، افزایش فاصله زمانی گرده

ناقص شدن بالل، سقط دانه، پیچش برگ و تشدید پیري 
       ).1996بوالنوز و ادمیز  (شودمیبرگ 

 آبیاري هايههزینبا توجه به مشکل کمبود آب و افزایش 
و کودها که منجر به افزایش هزینه تولید این محصول 

رویه کودهاي شیمیایی  شود و متأسفانه مصرف بیمی
مانند کود اوره که در بسیاري از مناطق مطابق با نیاز 

باشد، کاربرد کودهاي دامی از جمله کود واقعی گیاه نمی
نه مرغی در بهبود شرایط خاك و رشد گیاه و عملکرد دا

 زیاد آن در صورت دسترسی به مقادیرمؤثر است و 
 بوده و مناسبی براي کودهاي شیمیایی تواند مکملمی

.  کاهش اثرات منفی تنش خشکی باشدعاملی در 
بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر منبع و 

ترین مقدار نیتروژن و همچنین قطع آب در حساس
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 علوفه این گیاه به مرحله رشد ذرت بر رشد و عملکرد
  .اجرا درآمد

  
  هامواد و روش

 کشاورزي ه تحقیقاتی دانشکده در مزرعپژوهشاین      
 21 درجه و 32عرض جغرافیایی (دانشگاه شهرکرد 

 دقیقه 49 درجه و 50دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 
 1388در سال )  متر از سطح دریا2050شرقی و ارتفاع 

هاي خرد شده در رت کرتصو بهآزمایش . اجرا گردید
.  تکرار اجرا شدچهارهاي کامل تصادفی با قالب بلوك

به هاي اصلی شامل آبیاري نرمال و تنش خشکی کرت
هاي فرعی کرتدر مرحله گلدهی و صورت قطع آب 

 به F3 و F1 ،F2؛ )شاهد(عدم مصرف کود : F0شامل 
 کیلوگرم در هکتار کود اوره، 652 و 435، 217ترتیب 

F4 ،F5 و F6 تن در 86/15 و 57/10، 29/5 به ترتیب 
الذکر براي   سطوح کودي فوق.هکتار کود مرغی بود

به (مقادیر کم، متوسط و زیاد نیتروژن مقایسه 
از )  کیلوگرم نیتروژن در هکتار300 و 200، 100ترتیب

.  در نظر گرفته شد)ایی و آلییشیم(دو منبع کودي 
 بر اساس د نظرتیمارهاي مورمقدار  کود مرغی در 

قابل دسترس میزان نیتروژن و ) 1جدول (نیتروژن کل 
بیتزر و ( شد محاسبه ) درصد نیتروژن کل63/0 ( آن

   .)1988سیمز 
سازي بستر، یک نمونه مرکب از خاك  قبل از آماده      

شیمیایی  وی  فیزیکخصوصیاتتهیه و در آزمایشگاه، 
 EC، pHشامل کود مرغی و خصوصیات شیمیایی آن 

، )2008چاندراکاال ( 5/1:2  برابرآب:با نسبت کود
  و مسگنز، روين، آهن، م، پتاسیمتروژن، فسفرنی

 بستر، زمین مورد ه براي تهی). 1جدول ( گیري شد اندازه
کود . نظر را شخم زده و دو بار دیسک اعمال گردید

نظر به صورت نواري در هاي مورد مرغی در کرت
.  پشته قرار داده شدداخلمتر   سانتی15عمق شیاري به 

در تیمارهاي کود شیمیایی مقدار فسفر معادل تیمارهاي 
کود سوپرفسفات تریپل به همراه  کود مرغی به صورت

متري  ی سانت9یک سوم کود اوره قبل از کاشت در عمق 
 کود هماند  سوم باقیدو. روي پشته قرار گرفت

 رگی مصرف ب7-9نیتروژن به صورت سرك در مرحله 
  . گردید

  
  .   و کود مرغی مورد استفاده1هاي خاكبرخی ویژگی -1جدول

 کود مرغی خاك واحد ویژگی

 -  لوم رسی -  بافت
pH - 85/7 41/6 
EC (dS m-1) 86/0  7/12  
  -  7/3 (g kg-1) کربن آلی
  8/0  30 (g kg-1)  نیتروژن کل
  012/0  56/10 (g kg-1) فسفر
  344/0  45/11 (g kg-1) پتاسیم
  98/4  878 (mg kg-1) آهن
  21/0  142 (mg kg-1) منگنز
  81/0  453 (mg kg-1) روي
  56/0  26 (mg kg-1) مس

 .گیري شد فرم قابل جذب عناصر خاك به جز نیتروژن اندازه  -1
  

 ردیف به فاصله شش متر و شامل 9هر کرت به طول 
هیبرید سینگل (کاشت گیاه ذرت . متر بود سانتی60

تعلق به گروه دیررس با طول دوره  م،)704 کراس
  کهزمانی خرداد ماه، 10 روز در 125-135رویش 

 سلسیوس  درجه15روزي هوا  میانگین دماي شبانه
 و به صورت محل داغابمتري  یسانتپنج بود، در عمق 

 بذر قرار داده و جهت سه در هر کپه. اي انجام شدکپه
)  هکتار بوته در140000(هاي مطلوب دستیابی به تراکم

 بودن مزرعه  برگی در زمان نمناك3-4در مرحله 
در  پس از آبیاري بعد از کاشت . انجام شدعملیات تنک

بر اساس شرایط محیطی و   آبیاريبعدي مراحل
با  روز یک بار هفت الی پنجاطالعات هواشناسی هر 

ها هر بعد از استقرار کامل بوته. انجام شدروش نشتی 
 بوته دواوي تقسیم و تعداد  قسمت مسسهکرت را به 

گیري خصوصیات براي اندازه(در هر قسمت 
هاي هرز جهت کنترل علف. دار شد نشان) مرفولوژیکی

هاي الزم از جمله وجین در طول دوره آزمایش مراقبت
برداشت  عملیات. هاي هرز نیز صورت گرفتدستی علف

مراحل ظهور . دش شهریور ماه انجام 30نیز در تاریخ 
با ظهور ) آذین نر یا سبز شدن تا پیدایش گل(تاجی گل 

هاي هر کرت، مراحل ظهور بوتهدرصد  50گل تاجی 
با ظهور گل کاکل  )یا پیدایش گل نر تا تولید کاکل(کاکل 
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هاي هر کرت، مرحله برداشت با ظهور بوتهدرصد  50
بر هاي هر کرت  بوتهبالل درصد  50خط شیري دانه 

از (ارتفاع گیاه . حاسبه گردیداساس روز پس از کاشت م
، تعداد برگ در بوته، ) برگ پرچمه ساقه تا یقهقاعد

قطر ساقه، قطر بالل و طول بالل با ، شاخص سطح برگ
 بوته از هر کرت قبل از برداشت 10انتخاب تصادفی 

رطوبت نسبی برگ در مرحله اتمام . شد اندازه گیري
 شده محاسبه دار ذکر هاي نشاناز بوتهبا استفاده تنش 
در مرحله ظهور گل خشکی تنش  .)1386سلطانی ( شد

جهت تعیین رطوبت خاك در . تاجی به مدت دو هفته بود
تنش در هر تیمار، توسط آگر از خاك  مرحله پایان

برداري مرکب انجام  مزرعه در عمق توسعه ریشه نمونه
در آزمایشگاه توزین شده، سپس ها بالفاصله نمونه. شد
به مدت سلسیوس  درجه 105 دماي در آون باها را آن
درصد خشک شوند سپس  ساعت قرار داده تا 72

      .)1386ی سلطان(رطوبت وزنی خاك مشخص شد 
مانده  هاي باقی بوتهه تر، کلیهبراي تخمین عملکرد علوف

پس از حذف حاشیه، برداشت و براساس عملکرد در 
 ا با نرمهتجزیه واریانس داده. گردیدهکتار مشخص 

 عوامل يها و مقایسه میانگینSAS (V9) افزار 
دار آزمایشی  با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنی

  . انجام شد 05/0در سطح احتمال 
  

 نتایج و بحث
شود اثر قطع  مشاهده می2طور که در جدول       همان

 آب و کوددهی نیتروژن بر رطوبت نسبی خاك در سطح
  ها بر اثر متقابل آن ولی،دار بود معنی درصدپنج احتمال

هیچ کدام از عوامل . دار نبودصفت مذکور معنی
پس از  آزمایشی بر محتواي نسبی رطوبت برگ دو هفته

اینکه در این  رغم علی، اشت ندتأثیريظهور گل تاجی 
. )2جدول  (مرحله رطوبت نسبی خاك کاهش یافته است

رطوبت واي نسبی اما این کاهش تأثیر چندانی بر محت
میانگین محتواي رطوبت نسبی برگ . برگ نداشته است

آب حدود در مرحله اتمام تنش خشکی در تیمار قطع 
جدول ( درصد کمتر از تیمار آبیاري مطلوب بود شش

نیز کاهش رطوبت نسبی ) 2009(همکاران  افیگلو و ).  2
 درصد به دلیل افزایش 10 تا هشتبرگ را به میزان 

هاي محلول در اثر کاهش پتانسیل آب خاك تکربوهیدرا
 تغییرات رطوبت نسبی .در مرحله زایشی بیان کردند

تیمار کودي مشابه یکدیگر بوده و بدون سطوح برگ 
همچنین تیمار شاهد ). 2جدول (دار بودند  اختالف معنی

بیشترین رطوبت نسبی خاك و برگ را به دلیل سطح 
رسد علت نظر میبه . تعرق کمتر به خود اختصاص داد

کاهش رطوبت نسبی خاك سطوح کود مرغی و اوره 
نسبت به شاهد استفاده از آن توسط گیاه در تولید 

   .باشدزیست توده و ماده خشک بیشتر می
شود تعداد اهده می مش2همان طور که در جدول     

 و شاخص سطح برگ تحت تأثیر برگ سبز و خشک
هی با قطع آب بر  اثر متقابل کودد وتنش قرار نگرفت

 درصد پنج  احتمالشاخص سطح برگ در سطح
افزایش مصرف نیتروژن  1 مطابق شکل .دار بود معنی

تأثیر مثبتی بر افزایش شاخص سطح برگ داشت و بین 
دار مشاهده شد، به سطوح مختلف نیتروژن تفاوت معنی

 شاخص سطح کود اورهاي که با افزایش مصرف گونه
نسبت به مطلوب در تیمار آبیاري دار برگ به طور معنی

در تیمارهاي کود . تیمار تنش خشکی افزایش یافت
 روند شرایط آبیاري مطلوب و تنش خشکیمرغی در 

  نداشت تغییر شاخص سطح برگ تفاوت زیادي 
شرایط آبیاري ولی در مورد تیمارهاي کود اوره در 

  دوم طبق معادلهترتیب روابط درجه  به   و تنش مطلوب
 (y= -1.22x2 + 8.42x - 6.3)  با معادلهو خطی   
  (y= -0.305x + 5.56)1شکل  (برقرار بود.(  

اظهار داشتند که میان ) 1992(نسمیت و ریچی         
گسترش و توسعه سطح برگ و آب موجود در گیاه 
همبستگی مثبت وجود دارد، به طوري که در گیاهان 
 تحت تنش کمبود آب، شاخص سطح برگ کاهش یافت،

علت آن احتماالً ناشی از اختالل در فرآیند جذب 
گزارش کرد ) 2004(اکر ک. نیتروژن در این شرایط بود

تولید و رشد و ش که کمبود رطوبت از طریق کاه
  .دداها، شاخص سطح برگ را کاهش افزایش پیري برگ
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  بر شاخص سطح برگتنش خشکی و کوددهی متقابل ر اث 1شکل 

 F0 : شاهد؛F1،F2  و F3 کیلوگرم در هکتار 652 و 435، 217 به ترتیب 
 تن در هکتار 86/15 و 57/10، 29/5 به ترتیب F6 و  F4، F5کود اوره؛ 
هاي هر ستون که در یک حرف مشترك هستند فاقد  میانگین .کود مرغی

 درصد 5 در سطح احتمال LSDساس آزمون دار بر اتفاوت آماري معنی
  .باشندمی

  
اثر تنش خشکی بر زمان ظهور گل تاجی، کاکل و    

دار نبود، دهی معنی افشانی تا کاکل فاصله زمانی گرده
ولی این صفات از لحاظ آماري تحت تأثیر کوددهی قرار 

هاي تاجی در  گل 2جدول نتایج طبق ). 2جدول (گرفتند 
گیاهان شترین تأخیر ظاهر شدند ولی تیمار شاهد با بی

 تن در هکتار کود مرغی 86/15 و 57/10تیمارهاي در 
زمان ظهور گل تاجی تمام . زودتر به این مرحله رسیدند

فقط  تن در هکتار کود مرغی 29/5تیمارهاي کود اوره و 
. )2جدول (داري داشتند  با تیمار شاهد اختالف معنی

دهی نیز در تیمار  اکلافشانی تا ک فاصله زمانی گرده
مرغی کود و در تیمارهاي )  روز5/7(شاهد بیشترین 

دار  اختالف معنیولیشیمیایی کمتر بود کود نسبت به 
، )1986(با یکدیگر نداشتند که با نتایج وستگیت و بویر 

) 2000(و ترائور و همکاران ) 1997(و همکاران  هال
نسیل آب آنها نشان دادند  که کاهش پتامغایرت دارد، 
باعث تأخیر در ظهور گل ذرت افشانی  در مرحله گرده

تاجی و کاهش تولید دانه گرده و مدت زمان فعال بودن 

شود و با توقف در  ها براي دریافت دانه گرده می کاکل
فتوسنتز موجب کاهش نمو جنین و در نتیجه کاهش 

تنش رطوبتی در آزمایش حاضر . گردد تولید دانه می
، به  نبوده است مدت طوالنیراي و بداعمال شده شدی

-طوري که نتوانسته بر تغییرات رطوبت برگ اثر معنی
  ).2جدول (داري داشته باشد 

دار معنی  قطر ساقه واثر قطع آب بر ارتفاع بوته     
 دهی قرار گرفتند، ولی این صفات تحت تأثیر کودنبود

ن حاکی از آ) 2 جدول(ها  مقایسه میانگین).2جدول (
 تن 8/15تیمار مربوط به  ارتفاع بوته بیشترینت که اس

 در هکتار کود مرغی بود که با تیمارهاي کود اوره و
داشت، این در حالی است که بین دار شاهد اختالف معنی

داري مشاهده سطوح مختلف دو نوع کود اختالف معنی
 و 57/10 در سطوح  قطر ساقهنایز بیشترین م.نشد
با د که مشاهده شد مرغی  تن در هکتار کو86/15

  داراختالف معنی  کود اورهتیمارهاي هم ارزیکدیگر و 
  . )2جدول  (ندنداشت

 5تقریباً به میزان  مطلوب در تیمار آبیاري قطر بالل     
 تیمار تنش بیشتر بود، اما طول بالل تحت از متر میلی

 علت کاهش قطر بالل ).2جدول ( قرار نگرفتتأثیر تنش 
کاهش آهنگ رشد به توان ش خشکی را میاثر تندر 

باشد فتوسنتزي می بالل که مقصد قوي براي مواد
، زیرا عرضه مواد پرورده تحت تأثیر تنش نسبت داد

هاي سایر یابد که با یافتهخشکی کاهش می
رشد و اند تنش خشکی  پژوهشگرانی که نشان داده

 )1993یانگ و همکاران (دهد  بالل را کاهش میعملکرد 
در کلیه تیمارهاي کودي به جز تیمار . مطابقت دارد

  قطر بالل کیلوگرم در هکتار کود اوره217شاهد و 
 طول باللهمچنین   داري به کود نشان ندادواکنش معنی

-در کلیه تیمارهاي کودي از لحاظ آماري تفاوت معنی
، )1382(غدیري و مجیدیان  ).2جدول (داري نداشت 

نیز ) 1990(و پراساد و سینگ ) 1987(ردي و همکاران 
افزایش  و اظهار داشتندد،  دست یافتن مشابهبه نتایج

نیتروژن باعث افزایش وزن کل بالل، طول بالل، قطر 
و یوهارت و ) 1991(جاکوبز و پیرسون . شود میبالل 
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هاي خود نشان دادند کمبود نیز در یافته) 1995(آندرید 
کمی و کیفی اي ه بر روي ویژگیو یا افزایش نیتروژن

  .گذاردبالل اثر می
داري به قطع آب نشان ها پاسخ معنی  وزن تر برگ   

وزن تر ساقه و بالل از لحاظ آماري تحت ولی نداد، 
- نشان می2جدول ). 2جدول (تأثیر قطع آب قرار گرفت 

 به مطلوب آبیاري بالل در تیمارساقه و دهد که وزن تر 
قطع آب  ر از تیماربیشت درصد 6/39 و 8/39 ترتیب 

اثر متقابل کوددهی و قطع آب بر وزن تر  .باشدمی
دار بود  درصد معنی1ها و ساقه در سطح احتمال برگ

 در  و ساقهها وزن تر برگ2مطابق شکل ). 2جدول (
 اما تیمارهاي روند صعودي داشتند،تیمارهاي کودي 

بیانگر این   حاصلنتایج. داشتبهتري  تأثیرکود مرغی 
 مقادیر مختلف کاربرد کود مرغی اثر مطلب است که

ویژه  ه بدهنده عملکرد علوفه ذرت بهتري بر اجزاء تشکیل
) 1993(یانگ و همکاران ). 2جدول (داشت   وزن ساقه

سه عامل مهم در محاسبه تولید ذرت گزارش کردند که 
 سطح برگ، وزن برگ و وزن کل ،در شرایط کمبود آب

اعمال ) 1991( در مطالعه شوسلر و همکاران .گیاه بود
افشانی موجب محدودیت   گردههتنش خشکی در مرحل

کربوهیدراتی و سقط جنین، کاهش آهنگ فتوسنتز 
ها، ساقه و بالل و   خشک برگهخالص و تجمع ماد

 نشان دادند که تنش آب انآن. کاهش عملکرد دانه گردید
ها از غالف لتواند به خروج کاکدر زمان گلدهی ذرت می

- ها شده و تعداد دانهبالل صدمه زند و باعث خشکی آن
وستگیت و . هاي تشکیل شده در بالل را کاهش دهد

نیز نشان دادند هنگامی که گیاه در معرض ) 1998(بویر 
ها دیرتر از حالت طبیعی  گیرد، کاکلتنش آبی قرار می

افشانی  ها گردهچه این کاکل شوند و چنانظاهر می
 د ود و باروري صورت گیرد، ولی به سرعت رششون

ها غیر شود، در این حالت دانهنمو دانه متوقف می
- ها و حتی کل بالل عاري از دانه مییکنواخت، نوك بالل

در بالل  و ها، ساقهدر مورد وزن تر برگ. باشد
. داري مشاهده گردیدتیمارهاي کودي اختالف معنی

رغی بیشترین میزان ود مک تن در هکتار 86/15تیمار 
  . بودساقه و بالل را داراها، برگوزن تر 

  
  

  
   بر وزن تر برگها و ساقه تنش خشکیو کوددهی اثر متقابل -2شکل 

F0 : شاهد؛F1،F2  و F3 کیلوگرم در 652 و 435، 217 به ترتیب 
 86/15 و 57/10، 29/5 به ترتیب F6 و  F4، F5هکتار کود اوره؛ 

هاي هر ستون که در یک حرف  میانگین .تن در هکتار کود مرغی
 LSDدار بر اساس آزمون مشترك هستند فاقد تفاوت آماري معنی

  .باشند درصد می5در سطح احتمال 
       

  
ت تأثیر تیمار قطع آب ملکرد علوفه تر نیز تحع

 تن در هکتار 86/15ي تیمار کود). 2جدول (قرار گرفت 
  تن در هکتار بیشترین عملکرد101مرغی با میانگین 

 تن در هکتار کمترین 4/38 و تیمار شاهد با علوفه تر
 تنش خشکی به ایجاد ).2جدول  (بودندعملکرد را دارا 
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ها و سنتز اختالل در فرآیند فتوسنتز، فعالیت آنزیم
 را به هاشود که جابجایی متابولیتپروتئین منجر می

و باعث کاهش اجزاي گیرد سمت دانه تحت تأثیر قرار 
ها بررسی). 2006و همکاران تالوس (شود عملکرد می

طور  به  داده که طی دوره زایشی عملکرد دانهنشان 
مؤثري در نتیجه کمبود آب طی دوره زایشی کم 

شود که به دلیل کاهش تعداد دانه، وزن دانه یا هر دو می
 اظهاراتبا این حال، ). 2000ر و همکاران ترائو(باشد  می

 خشکی تنش شرایط در عملکرد کاهش از ناشی متفاوتی
 داشتند اعالم) 1993(وستگیت  و باستی .است شده بیان
 تارهاي در گرده لوله رشد آب، پتانسیل کاهش با که

 تخمک به دیرتر و شده مواجه مشکل با ابریشمی
 جزئی یا کلی باروري عدم امر سبب این که رسندمی

 طبق نتایج این آزمایش. شودمی بالل در هاتخمدان
مقادیر توان به افزایش   میراافزایش عملکرد علوفه تر 

 قطر بالل و وزن صفات مرتبط با عملکرد به خصوص
 تن در 57/10اختالف تیمارهاي . تر بالل نسبت داد

  وهکتار کود اوره  کیلوگرم در652 باهکتار کود مرغی 
 کیلوگرم در هکتار 435 باتن در هکتار کود مرغی  29/5

 در شود که استنباط میهمچنین. دار نبودکود اوره معنی
تیمارهاي کودي افزایش عملکرد علوفه تر بیشتر با 
صفاتی مانند ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر بالل، وزن تر 

 با افزایش نیتروژن، .استها، ساقه و بالل مرتبط برگ
ریق افزایش تعداد بالل، تعداد دانه در بالل عملکرد از ط

). 1988رید و همکاران (یابد و وزن دانه افزایش می
 مختلف نشان داده است در مقادیر بیشتر هايگزارش

هاي گذاري مواد فتوسنتزي در بخش نیتروژن سرمایه
برگ و ساقه افزایش یافته و در نهایت مواد تجمع یافته 

دلیل . )1993جنتري و بیلو  (شود بیشتر میها در آن
در گیاهان تحت تیمار آبیاري محصول افزایش تولید 

گسترش بیشتر و تداوم بهتر سطح برگ احتماالً متداول، 
که موجب ایجاد منبع فیزیولوژیکی کافی جهت است 

استفاده هر چه بیشتر از نور دریافتی و تولید ماده 
ی از حاک) 2008( هیرزل و والتر همطالع. شود میخشک 

آن است که مقادیر مختلف نیتروژن از سه منبع کود 
اثر ) اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم(شیمیایی 

دار بر شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، بسیار معنی

اي ذرت علوفه هعملکرد ماده خشک و تر و کیفیت علوف
تأثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزاي آن به جز . داشت

الرنس و همکاران (دار بود   بالل معنیتعداد ردیف در
گزارش کردند کود نیتروژن ) 1989(هی و والکر ). 2008

موجب افزایش تولید ماده خشک و دوام سطح برگ و 
با اعمال تنش . شوددر نتیجه افزایش عملکرد می

رطوبتی و عدم کاربرد نیتروژن کاهش عملکرد علوفه 
ص به مشاهده شد و افزایش کود نیتروژن به خصو

صورت کود مرغی باعث افزایش تحمل گیاه در برابر 
استفاده از  . افزایش یافتد و عملکردگردیتنش خشکی 

در افزایش ذرت نقش مثبت کودهاي آلی در کشت 
) 2004 (اقبال و همکاران. عملکرد آن داشته است

تواند باعث  گزارش کردند کاربرد کودهاي آلی می
د گردد که دلیل آن افزایش عملکرد ذرت نسبت به شاه

. را بهبود وضعیت عناصر غذایی و اسیدیته خاك دانست
 که با افزایش مشاهده نمودند) 1388(فالح و همکاران 

مصرف کود مرغی مقدار عناصر غذایی پر مصرف و 
دار افزایش یافت و در طور معنیه ریز مغذي خاك ب

نتیجه جذب این عناصر و رشد رویشی گیاه افزایش 
 نهایت از طریق بهبود اجزاي عملکرد مقدار یافت و در

طوري که باالترین عملکرد با ه عملکرد گیاه زیاد شد، ب
   . تن کود مرغی در هکتار به دست آمد30تیمار 

 نتیجه گیري کلی
نشان داد بروز تنش از تحقیق حاضر نتایج حاصل      

افشانی،  ر اثر قطع آبیاري در مرحله گردهبخشکی 
 کاهش وزن تر ساقه، قطر و ر را به دلیلعملکرد علوفه ت
 بنابراین . درصد کاهش داد21به میزان وزن تر بالل 

. تأمین آب مورد نیاز گیاه در این مرحله ضروري است
 تن در هکتار کود مرغی داراي 86/15به کارگیري 

 تن 57/10تیمار بیشترین عملکرد بود ولی از آن جا که 
داشته رد مناسبی  عملکستدر هکتار کود مرغی توان

 کیلوگرم در هکتار کود 652 به طوري که با میزان باشد
-  میدار نداشت بنابراین کود مرغی اوره تفاوت معنی

 در آناي از در مناطقی که مقدار قابل مالحظهحتی تواند 
 ، به عنوان منبع مواد غذایی مطلوبدسترس نیست،

  .اي شودذرت علوفهکشت  در  کود شیمیاییجایگزین
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