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Abstract 

Background & Objective: The aim of this study was to investigate the effect of planting date, biofertilizers 

and nitrogen levels on the quantitative and qualitative characteristics of sweet corn (Ksc403su hybride). 

 

Materials &Methods: This experiment was conducted as a factorial in form of a randomized complete block 

design with three replications in Takestan during the two cropping years 2016-2017 and 2017-2017. Planting 

date as first factor in two levels: d1: usual planting date of the region (June 15), d2: delayed planting date (July 

15), application of nitrogen fertilizer as second factor in two levels: n1: recommended amount of nitrogen (300 

kg.ha-1) and n2: 20 percentage less than the recommended amount (240 kg.ha-1) and the use of bio-fertilizer as 

third factor at four levels: b1: no bacteria (control), b2: bio-super phosphate, b3: azotobacter + azospirillium + 

Pseudomonas and b4: azotobacter + bio-sporphosphate were considered. 

 

Results: The results showed that the treatment of Azotobacter + Azospirillium + Pseudomonas with an average 

of 22219.8 kg.ha-1 had the highest grain yield, which had a 19% increase in yield compared to the control 

treatment (no use). Also, Azotobacter + Azospirillium + Pseudomonas and Azotobacter + biosphere phosphate 

treatment at 300 kg.ha-1 Nitrogen showed an average grain yield of 2377 and 2279 kg.ha-1, respectively. In 

terms of consumption of 240 kg.ha-1 nitrogen, the same combination of treatments had the highest grain yield, 

which was relatively superior to non-use of biofertilizer even in application of 300 kg.ha-1 nitrogen conditions. 

The first planting date is suitable for seed production. 

 

Conclusion: The combined use of nitrogen and phosphate stabilizing biofertilizers can reduce nitrogen 

fertilizer application by up to 20% to achieve maximum yield. 
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 چکیده:
هیبرید )، کودهای زیستی و سطوح نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت شیرین کشت تأخیری: بررسی تأثیر اهداف

Ksc403su ) باشد.هدف این تحقیق می 
 

 های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تاکستانفاکتوریل در قالب طرح بلوک صورتبه آزمایشاین  ها:مواد و روش
: تاریخ کاشت معمول منطقه 1dتاریخ کاشت در دو سطح: عامل اول انجام شد.  3199-97و  3191-99راعی ز طی دو سال

مقدار نیتروژن  :1nاستفاده از کود نیتروژن در دو سطح: عامل دوم تیر(،  31: تاریخ کشت تأخیری )2dخرداد( ،  31)
عامل سوم  و ،کیلوگرم در هکتار( 201) شدههیتوصدرصد کمتر از میزان  2n :21و  (کیلوگرم در هکتار 111) شدههیتوص

: ازتوباکتر + آزوسپریلیوم 3b: بیوسوپر فسفات، 2b: عدم مصرف باکتری )شاهد(، 1bدر چهار سطح:  کود زیستیاستفاده از 
  .ند+ بیوسوپرفسفات در نظر گرفته شدازتوباکتر : 4b+ سودوموناس و 

 
کیلوگرم در هکتار بیشترین  8/2239تیمار ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس با میانگین نتایج نشان داد که  ها:یافته

تیمار  همچنیندرصد افزایش عملکرد داشت.  39عملکرد دانه را دارا بود که نسبت به تیمار شاهد )عدم مصرف( حدود 
کیلوگرم در هکتار  111 مصرف در شرایط + بیوسوپرفسفاتازتوباکتر  تیمار وازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس 

. در شرایط مصرف نشان دادندبیشترین عملکرد دانه را کیلوگرم در هکتار  2279و  2177به ترتیب با میانگین نیتروژن 
کود  که نسبت به عدم مصرف نیز همین ترکیب تیمارها بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند کیلوگرم در هکتار نیتروژن 201

تاریخ کاشت اول جهت   .از برتری نسبی برخوردار بودندکیلوگرم در هکتار نیتروژن  111زیستی حتی در شرایط کاربرد 
 تولید دانه مناسب است.

 
مصرف سبب کاهش درصد  21تواند تا استفاده تلفیقی از کودهای زیستی تثبیت کننده نیتروژن و فسفات میگیری: نتیجه

 .برای رسیدن به حداکثر عملکرد گرددکود شیمیایی نیتروژنه 

 ذرت شیرین، کلروفیل، کربوهیدرات خامبیوسوپرفسفات، ، ازتوباکترکلیدی:  واژه های
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 مقدمه

( یکی از Zea mays L. saccharataذرت شیرین )     

 منظوربهغالت گرمسیری خانواده گرامینه بوده که 

شود. ذرت شیرین استفاده از میوه آن )بالل( کشت می

 ،اندشدهیبندطبقهسبزیجات  عنوانبه گیاهانی که ندر میا

ارزش غذایی زراعی جهت صنایع تبدیلی  ازنظر

( مقام دوم و جهت یمنجمدسازو  یکنسروساز)

کالو و برگ مصارف تازه مقام چهارم را داراست )

توان به های این محصول، میویژگی جمله از. (3991

دوره رسیدگی کوتاه، عملکرد باالی بالل تر و 

ذرت شیرین دارای کیفیت باال  بازارپسندی اشاره نمود.

و  Aویتامین  مقدار مناسبدرصد قند،  31/27)حدود 

گرم دانه ذرت  211زایی مناسب که هر پتاسیم و انرژی

این  .هست( کندیمگرم کالری انرژی تولید  308شیرین 

رقم ذرت حاوی پروتئین و چربی بیشتری نسبت به سایر 

. با توجه به شرایط اقلیمی خشك و باشدیمارقام 

ذرت شیرین در  یهایماریبآفات و  ،ایران خشكمهین

و لزوم مصرف  باشدیممقایسه با کشورهای اروپایی کم 

به حداقل کاهش  هاآنسموم شیمیایی برای مبارزه با 

یك امتیاز مهم برای کنسرو  عنوانبه مسئله یابد و اینمی

ذرت شیرین ایران نسبت به سایر کشورهاست. 

کنسرو ذرت شیرین به بازار جهانی صادر  کهیدرصورت

زمینه کسب درآمد ارزی زیادی برای مملکت فراهم  ،شود

خواهد شد. کشت ذرت شیرین به دلیل کوتاه بودن دوره 

برداشت در تمام  تا روز( از سبز شدن 81 تا 71رشد آن )

بسیاری از  است و حتی در ریپذامکانمناطق کشور 

کشت تابستانه بعد از برداشت  عنوانبه تواندیممناطق 

 (. 2111پزشکپور گندم و جو کاشته شود )

های مدیریت به زراعی در ترین جنبهیکی از اساسی     

کشت ذرت، مانند هر محصول دیگر، تعیین تاریخ کاشت 

هدف از تعیین تاریخ کاشت  هرحالبهباشد. میمناسب 

گیاه بتواند حداکثر  ازآنپساست که  ذرت، یافتن زمانی

استفاده مطلوب را از تمام عوامل اقلیمی نماید و 

از شرایط و عوامل نامساعد محیطی نیز  حالنیدرع

(. نتایج نشان داده است که 2119پور بگریزد )خواجه

 ابدییمت تأخیری کاهش عملکرد ذرت شیرین در کاش

( 2131. رحمانی و همکاران )(2111)جورج و دیکرسون 

های مختلف کاشت در ذرت ساالدی دریافتند که تاریخ

صفات ارتفاع، تعداد برگ، قطر  ازنظر KSC403رقم 

 داریساقه، طول و قطر بالل و عملکرد بالل تفاوت معنی

داشتند و حداکثر عملکرد بالل در تاریخ کاشت سوم 

رحیمی کیلوگرم در هکتار( به دست آمد.  31201داد )رم

( گزارش کردند که 2121گداری و همکاران )گاودانه

بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیك در ذرت 

-شیرین، تحت شرایط آبیاری مطلوب وکود دهی اوره به

تأخیر در آبیاری باعث کاهش عملکرد دست آمد. بنابراین 

 ذرت شیرین خواهد بود.

عناصر غذایی  نیترمهمیکی از  عنوانبهنیتروژن      

، عاملی کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب پرمصرف

ن در گیاهان باشد. نیتروژدر محصوالت زراعی مطرح می

و نقش مهمی در رشد و افزایش  داشتهباالترین غلظت را 

کمبود آن بیش از سایر  کهیطوربهعملکرد گیاهان دارد، 

-دهد. مهمعناصر غذایی عملکرد را تحت تأثیر قرار می

کشاورزی، استفاده  ازیموردنترین روش تأمین نیتروژن 

از کودهای نیتروژنه است. ضمناً تولید اقتصادی 

امعه، مدیریت محصوالت مختلف و تأمین نیاز غذایی ج

ای برخوردار است. بنابراین نیتروژن از اولویت ویژه

استفاده مناسب از کودهای نیتروژنه جهت افزایش تولید 

ترین مباحث محصول و افزایش کارایی نیتروژن، از مهم

 اکتم و همکاران. (2110ملکوتی و همایی باشد )روز می

ن ژبا بررسـی سطوح مختلف نیترو  در آزمایشی( 2131)

بر عملکرد ذرت شیرین بیان کردند که تـأثیر نیتروژن بر 

گردید. استفاده از کود نیتروژنه  داریمعنعملکرد بالل تر 

کیلوگرم در هکتار منجر به افزایش  111تا  311از سطح 

تن در  11/31تا  39/9عملکرد بـالل ذرت شیرین از 

 (.2111)اکتم  هکتـار شـد
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 یطیمحستیزاهمیت مسائل  امروزه به دلیل افزایش     

توجه بیشتری به کودهای بیولوژیك یا زیستی برای 

جایگزینی کودهای شیمیایی شده است )کادر و همکاران 

-کودهای زیستی به مواد حاصلخیز کننده درواقع(. 2112

شود که حاوی تعداد کافی از یك یا چند گونه ای گفته می

دارنده نگه از موجودات مفید خاکزی هستند که رو مواد

(. 2111شوند )ایزکویردو و همکاران عرضه می یمناسب

عالوه بر این، تأمین عناصر غذایی به صورتی کامالً 

با تغذیه طبیعی گیاهان، کمك به تنوع زیستی،  متناسب

های حیاتی، بهبود کیفیت و حفظ سالمت تشدید فعالیت

های کودهای بیولوژیك به ترین مزیتاز مهم ستیزطیمح

تأمین عناصر غذایی  (.3998رود )رای و گائور مار میش

به صورتی کامالً متناسب با تغذیه طبیعی گیاهان، کمك 

یر های حیاتی، قابلیت تکثبه تنوع زیستی، تشدید فعالیت

خودبخودی، عدم تولید مواد سمی و میکروبی در چرخه 

غذایی و اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، 

سالمت محیط زیست و در مجموع حفظ بهبود کیفیت و 

ترین مزایای کودهای های ملی از مهمو حمایت از سرمایه

بنبراین  .(2137)سرخی  شوندبیولوژیك محسوب می 

صفات کمی و کیفی  ارزیابیاز اجرای این تحقیق  هدف

ر دتأثیر تاریخ کاشت، سطوح نیتروژن ذرت شیرین تحت 

منطقه تاکستان استفاده از کودهای زیستی در  شرایط

 بود.

 

 هامواد و روش

-97و  3191-99 دو سال زراعی طیاین تحقیق      

های کامل فاکتوریل در قالب طرح بلوک صورتبه 3199

. انجام شد در شهرستان تاکستان تصادفی با سه تکرار

 98درجه و  11عرض جغرافیایی محل انجام آزمایش، 

دقیقه  99درجه و  09دقیقه شمالی و طول جغرافیایی آن 

 .متر است 3291شرقی بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 

و  متریلیم 133 در این منطقه متوسط بارندگی سالیانه

 7/8ساله  21درجه حرارت در دوره  نیترنییپامعدل 

درجه  19و باالترین درجه حرارت  گرادیسانتدرجه 

در این تحقیق از بذر هیبرید ذرت  .باشدمی گرادیسانت

استفاده شده است. طول دوره  Ksc403su بانامشیرین 

کشت بهاره برای  عنوانبهروز و  91-311رشد این رقم 

 . شودیماکثر مناطق کشور توصیه 

: تاریخ کاشت 1dتاریخ کاشت در دو سطح: عامل اول      

 31تأخیری ): تاریخ کشت 2dخرداد( ،  31معمول منطقه )

از منبع کود اوره استفاده از کود نیتروژن عامل دوم تیر(، 

درصد  2n :21کیلوگرم در هکتار و  1n :111در دو سطح: 

و  کیلوگرم در هکتار(، 201) شدههیتوصکمتر از میزان 

: عدم 1bاستفاده از باکتری در چهار سطح:  عامل سوم

 زیستی: استفاده از کود 2bمصرف باکتری )شاهد(، 

ازتوباکتر +  زیستی: استفاده از کود 3bبیوسوپر فسفات، 

+ ازتوباکتر : 4bآزوسپریلیوم + سودوموناس و 

نحوه مصرف کود  بیوسوپرفسفات در نظر گرفته شد.

پس از  2/3پس از سبز شدن +  0/3نیتروژن به صورت 

 هایباکتری بود. آذین نرپس از ظهور گل 0/3برگی +  8

، آزوسپریلیوم (A. chroococcum)ازتوباکتر 

(brasilenseA.)  و( سودوموناس fluorescence. P) 

کرج  دشتاز موسسه آب و خاک کشور واقع در مشکین 

عت قبل از اس 20و  831ها با جمعیت تهیه شدند. باکتری

کود مایع  کاشت بذرها در باکتری خیسانده شدند.

بیوسوپرفسفات از شرکت فناوری زیستی مهر آسیا تهیه 

شد و براساس توصیه این شرکت یك لیتر در هکتار 

 مصرف گردید. 

 منظوربهزمین جهت آبیاری،  یسازآمادهبعد از      

جویی در مصرف آب و جلوگیری از نفوذ آب بین صرفه

نوار تیپ استفاده  صورتبهای ها از آبیاری قطرهکرت

کرت بود. هر کرت آزمایشی از  39شد. هر تکرار شامل 

فاصله  و متریسانت 91خط کشت و عرض فاروها  9

پس از ایجاد  .بودفارو نکاشت(  1متر ) 8/3ها از هم کرت

در تیمارها  موردنظرهای کشت تاریخفاروها، با توجه به 

ن اقدام به کشت ذرت شیرین شد. پس از کاشت اولی

آبیاری انجام شد و دومین و سومین آبیاری به فاصله 
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بعدی به فاصله هر  یهایاریآبو  باركیهر سه روز 

 یکنواخت انجام گرفت. مرتب و طوربه باركیهشت روز 

کلیه عملیات معمول زراعی در مرحله داشت شامل وجین 

 هایبیماریهرز و مبارزه با آفات و  یهاعلفدستی 

حدود یك ماه پس از اولین  هاپاجوشاحتمالی انجام شد. 

 هاآنآبیاری مشاهده شدند که در این زمان اقدام به حذف 

تاریخ برداشت نهایی در هر دو سال اجرای آزمایش شد. 

قبل از برداشت، تعداد  یریگاندازهجهت شهریور بود.  21

انتخاب شدند و تعداد دانه در ردیف و  هر کرتبوته از  1

نمونه  شمارش  یهابوته بالل در تعداد ردیف دانه در

ردیف و تعداد ردیف  تعداد دانه در ضربحاصلگردید و 

بالل ثبت شد. عملکرد دانه هر کرت،  تعداد دانه در عنوانبه

توزین و برحسب کیلوگرم در  هاهیحاشپس از حذف 

آوردن وزن هزار دانه ،  دستبه هکتار ثبت شد. برای 

بوته انتخابی از هر  9 یهاباللعدد دانه مربوط به  311

برحسب گرم  آمدهدستبهکرت توزین شد و سپس عدد 

ضرب گردید و وزن هزاردانه هر تیمار ثبت  31در عدد 

 گردید.  

 كیاتوماتتمامدستگاه  لهیوسبهدرصد روغن دانه نیز       

بعد از  گیری شد.اندازه verp-Ser148مدل  سوکسله

ها، از هر کرت یك نمونه و آسیاب کردن دانه کردنخشك

های مربوطه آسیاب شدند گرمی تهیه شد. سپس نمونه 2

 لهیوسبهکربوهیدرات خام  گرم( و سپس درصد 11)

( 3NIRمادون قرمز نزدیك ) سنجفیطدستگاه 

 کلروفیل برگمحتوای سنجش  و ثبت شدند. یریگاندازه

(، 3989( و کارتنوئید )لیچتین تالر 3909با روش آرنون )

 دستگاهموجود در بذر با و نیتروژن پروتئین درصد 

با دستگاه  فسفردرصد ، (3999 یکلونجر )امام

 ( و پتاسیم3993)جونز و همکاران  اسپکتروفتومتر

 ( 3993)جونز و همکاران  فتومتر فلیمدستگاه  لهیوسبه

 گرفت.صورت 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک -1جدول 

 هدایت الکتریکی
)1-m.dSEC ( 

واکنش گل 

 pH اشباع

مواد 

 آلی)%(

نیتروژن 

(%) 

 فسفر

(1-kg.mg) 

 پتاسیم

(1-kg.mg) 

 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 شن

)%( 
 بافت خاک

 یبردارنمونهعمق 

(cm) 

11/3 9/7 81/1 18/1 7/32 217 01 02 38 
-سیلت

 لوم -رس
11-1 

 
 در منطقه تاکستان 1331و  1331 حداکثر و حداقل دما در سال -2جدول 

1331 1331 
 ماه

 دما حداقل  (ºC) دما حداقل  (ºC) دما حداکثر 

 (ºC) 
 (ºC)دما حداکثر 

7٫33  8٫28  1٫31  2٫13  خرداد 

1٫38  7٫12  3٫21  9٫11  تیر 

7٫39  9٫12  3٫23  2٫11  مرداد 

3٫32  2٫28  2٫39  0٫29  شهریور 

    

ها، بر اساس مدل آماری تجزیه داده لیوتحلهیتجز  

 SAS ver. 9.1.3آماری  افزارنرممرکب و به کمك 

                                                           
1 Near infrared spectroscopy 

 نرمال تست ها،داده وتحلیلیهتجز از قبل .صورت گرفت

 بعد و شد انجام MSTAT-C( افزارنرم )با هاداده بودن
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 به نسبت هانرمال داده توزیع از اطمینان از

های هر مقایسه میانگین .گردید اقدام هاآن وتحلیلیهتجز

ای دانکن در سطح صفت با استفاده از آزمون چند دامنه

انجام  MSTAT-C افزارنرماحتمال پنج درصد و با 

و رسم  word افزارنرمها با شد. همچنین رسم جدول

 صورت گرفت. excel افزارنرمنمودارها با 
 

 نتایج و بحث

های حاصل از آزمایش تایج تجزیه مرکب دادهن     

وزن هزار  جزبه) تاریخ کاشت که اثرداد نشان  دوساله

 نهدا فیرد تعدادصفات نیتروژن، کود زیستی بر دانه(، 

، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل، وزن بالل در

درصد روغن دانه و محتوای هزار دانه، عملکرد دانه، 

دار بود. در سطح یك درصد معنی کربوهیدرات خام

 کود زیستی بر عملکرد دانه× همچنین اثر متقابل نیتروژن 

کود زیستی بر × در سطح پنج درصد و تاریخ کاشت 

دار بود کربوهیدرات خام در سطح یك درصد معنی

  (.1)جدول 

های اثر سطوح نیتروژن بر نتایج مقایسه میانگین      

که تاریخ کاشت اول نشان داد  بالل در دانه فیرد تعداد

نسبت به کشت ردیف دانه  3/37خرداد( با میانگین  31)

(. 0)جدول داری داشت تیر( برتری معنی 31تأخیری )

 عدادتهای اثر سطوح نیتروژن بر نتایج مقایسه میانگین

کیلوگرم در  111در بالل نشان داد که تیمار  دانه فیرد

ردیف دانه نسبت به  2/37هکتار نیتروژن با میانگین 

ی داربرتری معنی تروژنینکیلوگرم در هکتار  201تیمار 

افزایش کاربرد نیتروژن موجب رفع (. 0داشت )جدول 

های نیتروژن برای ذرت شده و بازده محدودیت

دهد و موجب افزایش میفتوسنتزی و تولیدی گیاه را 

شود. کاستا و همکاران افزایش تعداد دانه در ردیف می

های ( در گزارش2111( و حمیدی و همکاران )2112)

مجزا اعالم کردند که با افزایش مصرف نیتروژن تعداد 

یابد. الرود و الیونس دانه در ردیف بالل افزایش می

تناسب با ( افزایش تعداد دانه در ردیف بالل را م3987)

نتایج مقایسه افزایش مصرف نیتروژن گزارش کردند. 

 اللب در دانه فیرد تعدادهای اثر کود زیستی بر میانگین

نشان داد، ترکیب ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + 

+ بیوسوپرفسفات به ترتیب با ازتوباکتر سودوموناس و 

بیشترین تعداد ردیف دانه در  3/37و  1/37های میانگین

 (.0ا نسبت به سایر تیمارها داشتند )جدول بالل ر

های اثر تاریخ کاشت بر تعداد نتایج مقایسه میانگین      

دانه در ردیف بالل نشان داد که بیشترین مقدار مربوط 

دانه در ردیف  1/19خرداد با میانگین  31به تاریخ کاشت 

(. 0بود که نسبت به کشت تأخیری برتری داشت )جدول 

های اثر سطوح نیتروژن بر تعداد میانگین نتایج مقایسه

کیلوگرم در  111دانه در ردیف بیانگر این بود که تیمار 

دانه در ردیف نسبت به  7/19هکتار نیتروژن با میانگین 

داری داشت کیلوگرم در هکتار برتری معنی 201تیمار 

های اثر کود زیستی بر (. نتایج مقایسه میانگین0)جدول 

ردیف نشان داد تیمار ازتوباکتر + تعداد دانه در 

دانه در  17آزوسپریلیوم + سودوموناس با میانگین 

بیشترین تعداد دانه در ردیف را داشت که با تیمار  ردیف

+ بیوسوپرفسفات در یك گروه آماری مشترک ازتوباکتر 

  (.0)جدول قرار گرفتند 

های اثر تاریخ کاشت بر تعداد نتایج مقایسه میانگین      

خرداد با  31دانه در بالل نشان داد که تاریخ کاشت 

دانه بیشترین تعداد دانه در بالل را داشت  3/927میانگین 

-تیر( برتری معنی 31تأخیری )که نسبت به تاریخ کاشت 

های اثر سطوح نتایج مقایسه میانگین داری داشت.

بیانگر این بود که تیمار نیتروژن بر تعداد دانه در بالل 

دانه  3/927کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین  111

بیشترین تعداد دانه در بالل را داشت و نسبت به تیمار 

ت داری داشکیلوگرم در هکتار نیتروژن برتری معنی 201

 (.0)جدول 

های اثر کود زیستی بر تعداد نتایج مقایسه میانگین      

ن داد که تیمار ازتوباکتر + آزوسپریلیوم دانه در بالل نشا

دانه بیشترین تعداد  9/908+ سودوموناس با میانگین 
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+ ازتوباکتر دانه در بالل را دارا بود که با تیمار 

 (.0بود )جدول  گروههمآماری  ازنظربیوسوپرفسفات 

های اثر نیتروژن بر وزن هزار نتایج مقایسه میانگین     

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  111مار دانه نشان داد که تی

کیلوگرم در  201گرم نسبت به تیمار  7/281با میانگین 

 جینتا(. 0داری داشت )جدول هکتار نیتروژن برتری معنی

ر مثبت کننده تأثیهای اثر کود زیستی بیانمقایسه میانگین

کودهای زیستی در افزایش وزن هزار دانه بود، 

ار دانه از تیمار ازتوباکتر + بیشترین وزن هز کهیطوربه

گرم  291آزوسپریلیوم + سودوموناس با میانگین 

 (.0بود )جدول  مشاهدهقابل

های اثر تاریخ کاشت بر نتایج مقایسه میانگین      

 31نشان داد که تاریخ کاشت عملکرد دانه ذرت شیرین 

کیلوگرم در هکتار بیشترین  8/2312خرداد با میانگین 

تیر(  31عملکرد دانه را داشت که نسبت به کشت تأخیری )

 در (.0درصد افزایش عملکرد داشت )جدول  9تا حدود 

خیری به دلیل باال رفتن دمای محیط، فرصت های تأکشت

دوران گلدهی  مناسب جهت تکمیل مراحل کوتاه گشته و

 گرددمحیطی مواجه می نامساعدبا شرایط  یافشانگردهو 

عملکرد باالتر  یابد.که درنتیجه عملکرد دانه کاهش می

توان به وجود شرایط محیطی مناسب خرداد می 31کشت 

طی دوران رشد رویشی و زایشی که منجر به کارایی 

بهتر مواد فتوسنتزی به دانه و  انتقالباالی فتوسنتزی و 

 گردد، نسبت داد.افزایش عملکرد دانه می جهیدرنت

های اثر سطوح نیتروژن بر نتایج مقایسه میانگین      

کیلوگرم در هکتار  111عملکرد دانه نشان داد که تیمار 

کیلوگرم در هکتار بیشترین  1/2313نیتروژن با میانگین 

کیلوگرم در  201به تیمار  عملکرد دانه را داشت که نسبت

(. نتایج 0داری داشت )جدول هکتار نیتروژن برتری معنی

شان دانه نرد های اثر کود زیستی بر عملکمقایسه میانگین

ا ب داد که تیمار ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه  8/2239میانگین 

تیمار شاهد )عدم مصرف( حدود را دارا بود که نسبت به 

 (.0درصد افزایش عملکرد داشت )جدول  39

کود  ×های اثر متقابل نیتروژن نتایج مقایسه میانگین     

زیستی بر عملکرد دانه نشان داد که تیمار ازتوباکتر + 

کیلوگرم  111آزوسپریلیوم + سودوموناس در شرایط 

در هکتار نیتروژن بیشترین عملکرد دانه را داشت. در 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  201مصرف شرایط 

ناس و تیمارهای ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودومو

+ بیوسوپرفسفات بیشترین میزان عملکرد دانه ازتوباکتر 

را داشتند که نسبت به عدم مصرف کود زیستی حتی در 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن برتری  111شرایط کاربرد 

دهد که با مصرف داری داشتند. این نتایج نشان میمعنی

درصدی  21توان حتی کاهش کودهای زیستی می

 (. 3ا جبران نمود )نمودار مصرف نیتروژن ر

های اثر تاریخ کاشت بر درصد نتایج مقایسه میانگین      

روغن دانه نشان داد که بیشترین درصد روغن متعلق به 

بود )جدول  درصد 81/1تیر با میانگین  31تاریخ کاشت 

با توجه به اینکه شرایط دمایی در مرحله پر شدن (. 0

نتز روغن دارد )کونر و دانه، اهمیت بسیاری در میزان س

 31(، افزایش درصد روغن در کشت 3992سدراس 

با توجه به مصادف بودن مرحله پر شدن دانه با  رماهیت

قابل  خردادماه 31تر نسبت به کشت ندمای هوای پایی

  توجیه است.

های اثر سطوح نیتروژن بر نتایج مقایسه میانگین      

کیلوگرم در هکتار  111درصد روغن نشان داد که تیمار 

 201درصد نسبت به تیمار  81/1نیتروژن با میانگین 

(. این 0کیلوگرم در هکتار نیتروژن برتری داشت )جدول 

توان را میدانه ذرت شیرین افزایش در محتوای روغن 

ناشی از طول دوره پر شدن دانه  تر شدنبه طوالنی

مصرف بیشتر کود ازته نسبت داد. نتایج مقایسه 

های اثر کود زیستی بر درصد روغن نشان داد میانگین

 09/9+ بیوسوپرفسفات با میانگین ازتوباکتر تیمار که 

درصد بیشترین درصد روغن دانه را دارا بود که نسبت 

درصد افزایش  21به تیمار شاهد )عدم مصرف( حدود 

  (.0 نشان داد )جدول
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های اثر تاریخ کاشت بر نتایج مقایسه میانگین       

درصد کربوهیدرات خام نشان داد که تاریخ کاشت 

درصد نسبت به تاریخ  8/38تیر( با میانگین  31تأخیری )

(. نتایج 0خرداد برتری نسبی داشت )جدول  31کاشت 

های اثر سطوح نیتروژن بر درصد مقایسه میانگین

کیلوگرم در  111شان داد که تیمار کربوهیدرات خام ن

درصد نسبت به تیمار  7/38هکتار نیتروژن با میانگین 

(. نتایج 0کیلوگرم در هکتار برتری داشت )جدول  201

های اثر کود زیستی بر میزان مقایسه میانگین

+ ازتوباکتر کربوهیدرات خام نیز نشان داد که تیمار 

شترین میزان درصد بی 7/39بیوسوپرفسفات با میانگین 

با تیمار بیوسوپرفسفات کربوهیدرات خام را داشت که 

 (. 0)جدول  داشت در یك گروه آماری مشترک قرار

 ×های اثر متقابل تاریخ کاشت نتایج مقایسه میانگین      

+ ازتوباکتر کود زیستی نشان داد که تیمار 

تیر بیشترین میزان  31بیوسوپرفسفات در تاریخ کاشت 

 31ت خام را داشت. همچنین در تاریخ کاشت کربوهیدرا

+ بیوسوپرفسفات بیشترین ازتوباکتر خرداد نیز تیمار 

 (.2درصد کربوهیدرات خام را دارا بود )نمودار 

 

تعداد ردیف دانه در بالل، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه تجزیه واریانس صفات  -3جدول 

 خاک دراتیکربوهو درصد 

ns  باشندیم %3و  %1در سطح  داریمعنو  داریمعن یرغ، * و ** به ترتیب بیانگر. 

 

 

کربوهیدرات 
 خام

درصد 
 روغن

 عملکرد دانه
وزن هزار 

 دانه

تعداد دانه در 
 بالل

تعداد دانه 
 در ردیف

تعداد 
ردیف دانه 

 در بالل

درجه 
 آزادی

 بع تغییرامن

 **312/33 ns 339/1  *131/80872919  *913/3292  *102/01711 ns 171/11  *131/31 3 سال 

 بلوک )سال( 0 397/3 919/1 908/0913 130/332 201/8030012 182/1 137/1

 **097/8  **119/2  **291/28031299 ns 211/171 
 

**102/31991 
 

**997/31 
 تاریخ کاشت 3 131/1** 

ns 118/1 ns 111/1  *791/32831392  ns  293/010  ns  111/0170  ns  397/1  *131/1 3  تاریخ کاشت ×سال 

 **190/0  **997/3 
 

**190/312389181 
 

**180/3183 
 

**111/09303 
 

**171/11 
 

**131/31 
 نیتروژن 3

ns 120/1 ns 111/1 ns 190/1711197 ns 110/137 ns 171/271 ns 102/1 ns 190/1 3  نیتروژن ×سال 

  ns291/1 ns 111/1 ns 190/3130302 ns 131/9 ns 102/879 ns 397/1 ns 291/1 3  نیتروژن× تاریخ کاشت 
ns 120/1 ns 111/1 ns 131/1997992 ns 291/380 ns 997/992 ns 997/2 ns 291/1 3  نیتروژن ×تاریخ کاشت  ×سال 

 **171/13  
**171/33 

 **288/79111121  
**122/2111 

 
**893/11289 

 
 کود زیستی 1 211/7**  718/20**

ns 131/1 ns 110/1 ns 211/199289 ns 931/11 ns 199/819 ns 089/1 ns 288/1 1  کود زیستی× سال 

 **319/2 ns 179/1 ns 211/1172091 ns 390/211 ns 719/827 ns 778/1 ns 211/1 1  کود زیستی× تاریخ کاشت 

ns 131/1 ns 110/1 ns 131/879181 ns 110/29 ns 893/827 ns 278/1 ns 377/1 1  کود  ×تاریخ کاشت  ×سال
 زیستی

ns 311/1 ns 131/1  *100/7921082 ns 971/129 ns 893/2108 ns 913/3 ns 199/1 1  کود زیستی ×نیتروژن 
ns 111/1 ns 110/1 ns 131/018199 ns 111/10 ns 792/201 ns 839/1 ns 190/1 1  کود زیستی ×نیتروژن  ×سال 

ns 119/1 ns 111/1 ns 100/2807931 ns 090/238 ns 719/101 ns 278/1 ns 309/1 1  کود  ×نیتروژن  ×تاریخ کاشت
 زیستی

ns 111/1 ns 110/1 ns 211/298210 ns 110/29 ns 390/271 ns 111/1 ns 118/1 1  نیتروژن  ×تاریخ کاشت   ×سال
 کود زیستی ×

 خطا 91 178/1 701/1 929/3283 193/302 392/1117997 108/1 172/1

 (%ضریب تغییرات ) - 09/0 19/2 81/1 22/0 13/8 80/1 01/3
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تاریخ کاشت، نیتروژن و کود زیستی بر تعداد ردیف دانه در بالل، تعداد دانه در ردیف، وزن های اثر مقایسه میانگین -4جدول 

 خاک دراتیکربوههزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و درصد 

 تاریخ کاشت
تعداد ردیف 

 دانه در بالل

تعداد 

دانه در 

 ردیف

تعداد دانه 

 در بالل

وزن هزار 

 دانه

(g) 

 عملکرد دانه

(1-kg.ha) 

درصد 

 روغن

کربوهیدرات 

 (%) خام

 a3/37  a1/19  a3/927  a1/280  a8/2312  b11/1  b2/38  خرداد 31

 b7/39  b8/11  b0/913  a1/281  b9/3991  a81/1  a8/38  تیر 31

        )کیلوگرم در هکتار( نیتروژن

3۳۳  a2/37  a7/19  a9/919  a7/281  a1/2313  a82/1  a7/38 

24۳  b9/39  b9/11  b9/193  b9/278  b2/3901  b10/1  b1/38 

        کود زیستی

 c2/39  c8/10  c7/197  d0/299  d0/3819  d81/0  c8/37  عدم مصرف باکتری

 b9/39  b1/19  b1/917  c2/282  c8/2138  c11/1  ab1/39  بیوسوپر فسفات

ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + 

 سودوموناس
 a1/37  a1/17  a9/908  a1/291  a8/2239  b91/1  b2/38 

 a3/37  ab8/19  ab0/911  b9/287  b0/2308  a09/9  a7/39  + بیوسوپرفسفاتازتوباکتر 

در گروه آماری مشابهی قرار  %1با آزمون دانکن در سطح  یبندگروهسطوح تیماری که حداقل دارای یك حرف مشترک هستند در در هر ستون، 

 .دارند

 

 

 
 عملکرد دانه اینیتروژن و کود زیستی بر ترکیبات تیماریمقایسه میانگین  -1 شکل

1n 2کیلوگرم در هکتار( و  111) شدههیتوص: مقدار نیتروژنn :21  1کیلوگرم در هکتار( و  201) شدههیتوصدرصد کمتر از میزانb عدم مصرف :

 + بیوسوپرفسفاتازتوباکتر : 4b: ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس و 3b: بیوسوپر فسفات، 2bباکتری )شاهد(، 
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 مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و کود زیستی بر درصد کربوهیدرات خام -2شکل 

1d( 31: تاریخ کاشت معمول منطقه  ، )2خردادd( و  31: تاریخ کشت تأخیری )1تیرb 2)شاهد(، : عدم مصرف باکتریb ،3: بیوسوپر فسفاتb :

 + بیوسوپرفسفاتازتوباکتر : 4bازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس و 

      

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده تاریخ     

کاشت، نیتروژن و کود زیستی در سطح یك درصد بر 

کلروفیل کل،  ،b، کلروفیل aصفات محتوای کلروفیل 

درصد پتاسیم، فسفر، نیتروژن و محتوای پروتئین دانه 

های اثر (. نتایج مقایسه میانگین1دار بود )جدول معنی

، a ،bکلروفیل  هایرنگیزه تاریخ کاشت بر محتوای

نشان داد که تاریخ کاشت اول  کلروفیل کل و کارتنوئید

تیر(  31نسبت به تاریخ کاشت تأخیری ) (خرداد 31)

(. نتایج مقایسه 9داری داشت )جدول برتری معنی

، aکلروفیل های اثر سطوح نیتروژن بر محتوای میانگین

b111تیمار نشان داد که  ، کلروفیل کل و کارتنوئید 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص باعث افزایش میزان 

کیلوگرم در هکتار  201نسبت به تیمار  aکلروفیل 

-ها و کوآنزیم(. پروتئین9نیتروژن خالص گردید )جدول 

های با کلروفیل در کلروپالست بدون حضور نیتروژن یا 

 های فتوسنتز وکمبود آن، قادر به سنتز نبوده و فعالیت

گردد و این از عالئم کمبود نیتروژن کلروفیل متوقف می

(. نتایج همچنین نشان 3978جتهدی، و م ینیساالرداست )

داد که تیمار ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس 

، a ،bمحتوای کلروفیل  ازلحاظنسبت به سایر تیمارها 

 داری داشت )جدولبرتری معنیکلروفیل کل و کارتنوئید 

های فتوسنتزی در گیاهان تلقیح رنگیزهافزایش میزان  (.9

تواند ناشی از افزایش می تیشده با تلفیق کودهای زیس

جذب نیتروژن، فسفر باشد. زیرا نیتروژن در ساختمان 

کلروفیل و اسیدهای آمینه نقش فعالی دارد. از سوی دیگر 

تبدیل آمونیاک در چرخه فعالیت گلوتامین سنتتاز و 

 سرعتهبکلروفیل را تواند میزان گلوتامات سنتتاز نیز می

فسفر نیز در ساختار (. 3997هاربون و دنی افزایش دهد )

های دخیل در فتوسنتز شرکت دارد و افزایش جذب آنزیم

د کنآن به باال رفتن میزان فتوسنتز در گیاه کمك می

 (. 3999شیخ و همکاران )بویری ده

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده تاریخ       

م، عناصر پتاسیکاشت، نیتروژن و کود زیستی بر درصد 

فسفر، نیتروژن و درصد پروتئین دانه در سطح یك 

نتایج مقایسه میانگین اثر سطوح (. 1درصد بود )جدول 

تاریخ کاشت بر صفات محتوای پتاسیم، فسفر و نیتروژن 

و همچنین درصد پروتئین دانه نشان داد که تاریخ کاشت 

کشت  عنوانبهتیر ) 31خرداد نسبت به تاریخ کاشت  31
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(. نتایج نشان داد 9داری داشت )جدول وم( برتری معنید

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  111که استفاده از سطوح 

افزایش درصد عناصر ماکرو مذکور و همچنین  باعث

(. همچنین نتایج 9درصد پروتئین دانه گردید )جدول 

نشان داد که بیشترین درصد عناصر ماکرو و همچنین 

ز تیمار ازتوباکتر + آزوسپریلیوم محتوای پروتئین دانه ا

+ سودوموناس حاصل شد و کمترین مقدار مربوط به 

حاجی بلند  (.9عدم مصرف کودهای زیستی بود )جدول 

گزارش کردند که به دنبال تلقیح گندم   (2110) و همکاران

ایی های هوکتر، غلظت پتاسیم و نیتروژن در اندامابا ازتوب

اویا و ر نشده افزایش یافت.گیاه نسبت به گیاهان تلقیح 

( نشان دادند که تلقیح با آزوسپریلیوم، 2119همکاران )

آذین داری در برگ و گلمعنی طوربهرا  Kو N، Pغلظت 

نتیجه گرفتند که  هاآنافزایش داد.  Celosia argentaگیاه 

را  سدسترقابلنیتروژن، نیتروژن  کنندهتیتثبموجودات 

در ریزوسفر خاک افزایش داده و به دنبال آن باعث 

افزایش غلظت نیتروژن در گیاه شده است. عبدالعزیز و 

 یهاکنندهتیتثببا  حیتلق( به دنبال 2117همکاران )

نیتروژن، افزایش درصد برخی عناصر پرمصرف را 

ناشی از افزایش سطح جذبی ریشه به ازای هر واحد از 

ب آب و فعالیت فتوسنتزی بیان حجم خاک، افزایش جذ

کردند که مستقیماً روی فرآیندهای فیزیولوژیکی و 

 است. مؤثرها مصرف کربوهیدرات

 

 ، کلروفیل کل، پتاسیم، فسفر، نیتروژن و محتوای پروتئین دانه a ،bمیزان کلروفیل تجزیه واریانس صفات  -5جدول 

 bکلروفیل  کلروفیل کل کارتنوئید پتاسیم فسفر نیتروژن پروتئین
کلروفیل 

a 

درجه 

 آزادی
 بع تغییرامن

*211/29 *908/1 *171/1 ns 198/1 *173/1 *121/3 *190/1 *979/1 3 سال 

 بلوک )سال( 0 189/1 111/1 319/1 118/1 119/1 118/1 171/1 300/1

 تاریخ کاشت 3 291/1** 121/1** 019/1** 121/1** 138/1** 139/1** 399/1** 901/1**

ns 227/1 *181/1 *118/1 *131/1 *119/1 *237/1 *119/1 *303/1 3  تاریخ کاشت ×سال 

 نیتروژن 3 023/1** 181/1** 391/2** 189/1** 191/1** 189/1** 890/1** 131/11**

ns 111/3 ns 131/1 ns 112/1 ns 112/1 ns 112/1 ns 119/1 ns 112/1 ns 122/1 3  نیتروژن ×سال 
ns 102/3 ns 131/1 ns 112/1 ns 113/1 ns 112/1 ns 101/1 ns 112/1 ns 127/1 3  نیتروژن× تاریخ کاشت 
ns 101/1 ns 138/1 ns 113/1 ns 112/1 ns 112/1 ns 101/1 ns 113/1 ns 121/1 3  نیتروژن ×تاریخ کاشت  ×سال 

 کود زیستی 1 922/1** 110/1** 037/3** 110/1** 110/1** 112/1** 192/1** 212/11**

ns 921/1 ns 119/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 129/1 ns 113/1 ns 131/1 1  کود زیستی× سال 
ns 988/1 ns 132/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 117/1 ns 113/1 ns 120/1 1  کود زیستی× تاریخ کاشت 
ns 993/1 ns 120/1 ns 113/1 ns 112/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 123/1 1  کود زیستی ×تاریخ کاشت  ×سال 
ns 810/3 ns 110/1 ns 110/1 ns 111/1 ns 111/1 ns 337/1 ns 111/1 ns 178/1 1  کود زیستی ×نیتروژن 
ns 188/1 ns 117/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 123/1 ns 113/1 ns 130/1 1  کود زیستی ×نیتروژن  ×سال 

ns 811/1 ns 133/1 ns 112/1 ns 113/1 ns 112/1 ns 117/1 ns 113/1 ns 120/1 1 
کود  ×نیتروژن  ×تاریخ کاشت 

 زیستی

ns 287/1 ns 117/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 113/1 ns 139/1 ns 113/1 ns 131/1 1 
 ×نیتروژن  ×تاریخ کاشت   ×سال 

 کود زیستی

 خطا 91 112/1 112/1 111/1 112/1 112/1 112/1 121/1 183/3

 (%ضریب تغییرات ) - 97/1 21/0 71/1 19/9 11/7 77/31 78/8 79/7

ns  باشندیم %3و  %1در سطح  داریمعنو  داریمعن یرغ، * و ** به ترتیب بیانگر. 
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، کلروفیل کل، پتاسیم،  a ،bمقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت، نیتروژن و کود زیستی بر صفات میزان کلروفیل  -1جدول 

 فسفر، نیتروژن و محتوای پروتئین دانه

 تاریخ کاشت
 aکلروفیل 

(FW 1-mg.g) 

 bکلروفیل 

(FW 1-mg.g) 

 کلروفیل کل

(FW 1-mg.g) 

 کارتنوئید

(FW 1-mg.g) 

درصد 

 پتاسیم

درصد 

 فسفر

درصد 

 نیتروژن

درصد 

 پروتئین

 a178/2  a189/1  a998/2  a087/1  a108/1  a289/1  a170/3  a012/8  خرداد 31

 b297/2  b191/1  b829/2  b018/1  b121/1  b291/1  b993/1  b812/7  تیر 31

         نیتروژن

111  a000/2  a910/1  a111/1  a111/1  a191/1  a111/1  a329/3  a931/8 

201  b213/2  b101/1  b707/2  b001/1  b111/1  b201/1  b919/1  b192/7 

         کود زیستی

 d328/2  d131/1  d290/2  d031/1  d289/1  c223/1  d891/1  d287/9  عدم مصرف باکتری

 c231/2  c121/1  c703/2  c021/1  c121/1  bc112/1  c111/3  c973/7  بیوسوپر فسفات

ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + 

 سودوموناس
 a191/2  a190/1  a311/1  a910/1  a171/1  a133/1  a221/3  a118/9 

 b189/2  b197/1  b210/2  b001/1  b111/1  ab119/1  b119/3  b831/8  + بیوسوپرفسفاتازتوباکتر 

در گروه آماری مشابهی قرار  %1با آزمون دانکن در سطح  یبندگروهسطوح تیماری که حداقل دارای یك حرف مشترک هستند در در هرستون، 

 .دارند

 

  کلی یریگجهینت

نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تیمار ازتوباکتر      

کیلوگرم  111+ آزوسپریلیوم + سودوموناس در شرایط 

در هکتار نیتروژن بیشترین عملکرد دانه را داشت. در 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  201شرایط مصرف 

تیمارهای ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس و 

نه ت بیشترین میزان عملکرد دا+ بیوسوپرفسفاازتوباکتر 

را داشتند که نسبت به عدم مصرف کود زیستی حتی در 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن برتری  111شرایط کاربرد 

درصد  21دهد که با کاهش داشتند. این نتایج نشان می

ذرت شیرین، از طریق  ازیموردندر میزان نیتروژن 

انه را توان کاهش عملکرد دمصرف کودهای زیستی می

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جبران نمود. 

مصرف ترکیب کودهای زیستی ازتوباکتر + 

آزوسپریلیوم + سودوموناس بیشترین درصد عناصر 

تاریخ کاشت اول جهت تولید دانه  ماکرو در دانه را داشت.

 مناسب است.

 

 سپاسگزاری

احترام از معاونت پژوهشی  باکمالبه رسم ادب و         

دانشگاه آزاد واحد تاکستان و باالخص اساتید محترم این 

ی در انجام این پژوهش نوعبهی که کسانهمهدانشگاه و 

 بنده بودند، نهایت سپاسگزاری را دارم. گریاری
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