
  
    

44 

 

 1399شماره اول، بهار و تابستان  هاي گياهينوشچاي و دم مجله ترويجي

 يهاعملكرد ذرت در باغ يبر عملكرد و اجزا يتروژنياثر فاصله كاشت و مقدار كود ن

  يبر شده چاهرس كف
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gmail.com@bakhshipoor1350m * 

 مسئله يانب

هزار  32معادل با  يدر سطح يدر حال حاضر كشت چا

كه  شوديو مازندران) انجام م يالنگ يهاهكتار (استان

قرار  هايهو كوهپا داريبدرصد آن در مناطق ش 60از  يشب

مساحت كمتر  يدارا يچا يهاباغ درصد 95از  يشتردارند. ب

به  كاريهزار خانوار چا 54هكتار هستند كه حدود  5/0از 

(مجد  كننديامرار معاش م يقطر يناز ا يخرده مالك ورتص

در  يچا يها). عمر باغ1387 يرلطيفي،و م يميسل

و  رسديقرن م يكبه  يكو مازندران نزد يالنگ يهااستان

و  يبازده ي،دمت طوالنبه علت ق يچا يهااكثر باغ

بر ندارند. هرس كف يفيوك يرا از نظر كم يدعملكرد مف

 يبرا يزراعبه ياز راه كارها يكي يچا يميقد يهابوته

كه در فصل زمستان  باشديم يچا يهابوته يسازجوان

 ينكه تا به اول ي. رشد آن در سال بعد زراعشوديانجام م

زمان  يسال زراع كيبرسد حداقل  يمرحله برداشت اقتصاد

سال  يكبر، به مدت با انجام هرس كف يجه. در نتبرديم

 ياديز يخال يرشد نكرده و فضا يكاف هها به اندازبوته

 يطشرا ينندارد. درا يابهره يو از نظر اقتصاد كنديم يجادا

 يككاشت  يها برابوته ينب يخال ياز فضا توانيم

كشت  يبرا قاتياستفاده كرد. تحق يگرد يمحصول زراع

(جنت پور،  يا)، ارقام مختلف سو1393(حسن پور،  يالوب

 هاييفرد ين) در ب1391 يي،رضا ير)، باقال (جوانش1382

) ارقام مختلف 1382( يفيانجام شده است. شر كارييچا

 يتقرار داد و گزارش نمود كه موفق يابيذرت را مورد ارز

جذب  يلدلبه  يچا يهابوته هاييفرد ينكاشت ذرت در ب

از جمله  يگريبه عوامل د يانداز يهو سا ييعناصر غذا

دارد. با  يبستگ يتروژنين دفاصله كاشت و سطوح مختلف كو

 يمنابع غالت مصرف ينترمهماز  يكيذرت  ينكهتوجه به ا

از  كنديم يجابكاشت آن ا يتاهم باشد،يكشور و منطقه م

غله مهم  ينا يدتول يبرا يچا يهابوته ينب يخال يفضاها

مناسب در  ياهاناستفاده شود. استفاده از كشت مخلوط گ

فرصت  ينبر شده اكف هرس يچا يهابوته هاييفرد ينب

بتوان به بهبود وضع  يقطر ينتا از ا آورديرا به وجود م

 يكمك كرد و با كاهش مصرف كودها كارانيچا يشتيمع

 در يچا ياقتصاد يدتول يمناسب برا يطيشرا يتروژنين

را فراهم نمود.  يكشاورز يداربه توسعه پا يابيدست يراستا

كشت و مقدار كود  صلهاثر فا يپژوهش، بررس ينهدف از ا

عملكرد ذرت در كشت مخلوط  يبر عملكرد و اجزا يتروژنين

 .باشديم يبر چاهرس كف يهابوته هاييفرد ينب

  

  روش اجرا

 يماسال يدشه يچا يقاتتحق يستگاهپژوهش در ا ينا

و  يدرجه شمال 41 يايي(طول جغراف يجانشهرستان اله

اجرا شد. حداقل  1395) در سال يدرجه شرق 41عرض 

در بهمن ماه و حداكثر دما،  گراديدرجه سانت - 2هوا،  يدما

 يدر مرداد ماه و حداقل رطوبت نسب گراديدرجه سانت 36

 1100 يانهسال يمرداد ماه و بارندگ دردرصد  50حدود 

متر  79ثبت شد. ارتفاع منطقه از سطح درياي آزاد  متريليم

باشد. مي بوده و داراي آب و هواي مرطوب و معتدل

، ارائه شده 1در جدول  يشخاك محل آزما ياتخصوص

است. نتايج تجزيه خاك محل نشان داد كه بافت خاك تا 

 يربود، سا يو از نوع لوم شن يكنواختمتري سانتي 30عمق 

در  يشخاك محل آزما يمياييو ش كييزيف ياتخصوص

  ارائه شده است. 1جدول 

 يهادر قالب طرح بلوك فاكتوريل صورتبه يشآزما ينا

 Aفاكتور با سه تكرار انجام شد كه در آن  يكامل تصادف

 متريسانت 50و  40، 30، 20فاصله كاشت شامل  يمارهايت

)D1 ،D2 ،D3  وD4 و فاكتور (B يتروژنيكود ن يمارهايت 

، N1در هكتار ( يتروژنن يلوگرمك 400و  200شامل صفر، 
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N2 ،N3  وN4 از منبع كود اوره در نظر گرفته شد. بذر (

از نوع كراس با طول  يشآزما ينذرت مورد استفاده در ا

  بود. يدگيروز و مقاوم به خواب 90تا  80 يدگيدوره رس

بر شدند. هرس كف 1394در زمستان سال  يچا هايبوته

 ينبستر مناسب به منظور كشت بذور ذرت در ب يهته يبرا

شخم در  ياتابتدا عمل ي،هرس شده چا يهابوته هاييفرد

انجام شد. دو عدد بذر در  كارييچا هاييفرد ينفاصله ب

ذرت  يهاهر نقطه از خاك، كشت و پس از سبز شدن بوته

 يهانسبت به تنك كردن بوته يبرگ 6تا  4 لهدر مرح

متر مربع) شامل سه  12هر كرت ( م شد.ذرت اقدا ياضاف

(معادل  متريسانت 100 يفيرد ينخط كشت ذرت با فاصله ب

 يفرد ي) و فاصله رويچا يهابوته هاييفرد ينبا فاصله ب

 17 يخكشت بذور ذرت در تار ياتبود. عمل متريسانت 30

 ياريآب ينانجام شد. اول يبه صورت دست هما يبهشتارد

دوره  يدر ط يبعد هايياريت و آببالفاصله پس از كاش

صورت گرفت.  ياهگ يازو ن يطيمح يطرشد بر اساس شرا

 يهرز در طول دوره رشد به صورت دست يهاكنترل علف

ها در سه مرحله به خاك كرت يازانجام شد. كود مورد ن

دوره  يانصفات مورد نظر در پا يريگاندازه براي اضافه شد.

انتخاب و برداشت  ير تصادفبوته به طو 3رشد از هر كرت 

 يندر ا يمورد بررس ياهيگ يهاصورت گرفت. صفت

تر بوته، وزن خشك بوته، ارتفاع شامل شامل وزن يقتحق

بوته، تعداد برگ در بوته، طول برگ، عرض برگ، تعداد 

دانه در بالل،  يفبالل، تعداد رد ولبالل در هر بوته، ط

لكرد دانه، عملكرد كاه تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه، عم

و شاخص برداشت بود. به منظور محاسبه  يوماسو كلش، ب

برداشت شده از هركرت در  يهادانه ينوزن صد دانه، از ب

 يماراز هر ت يبه صورت تصادف يي،زمان برداشت نها

 يقدق يبا ترازو هاآندانه انتخاب و وزن  100 يشيآزما

(وزن  يولوژيكبشد. عملكرد  يريگگرم) اندازه 0001/0(

بر  ياهكل وزن گ يريگاندازه يق) از طرياهگ هايخشك اندام

 دماي( آون در هااساس رطوبت صفر و خشك كردن نمونه

ساعت) به دست آمد.  72و به مدت  گراديدرجه سانت 75

وزن كردن  يق) از طراقتصاديعملكرد دانه (عملكرد 

كرت به فصل رشد از هر  يبرداشت شده در انتها يهادانه

محاسبه شاخص برداشت، عملكرد دانه بر  يدست آمد. برا

و  يلو تحل يهتجز يشد. برا يمتقس يولوژيكعملكرد ب

 هايانگينم يسهو مقا SAS 9.2از نرم افزار  يمحاسبات آمار

  درصد استفاده شد. 5در سطح احتمال  LSDاز آزمون 

  

  
  هاهاي ذرت بين رديفسازي زمين و رشد بوتههاي چاي، آمادهكف بر بوتههرس  .1صويرت



  
    

46 

 

 1399شماره اول، بهار و تابستان  هاي گياهينوشچاي و دم مجله ترويجي

 
  آزمايش محل خاك شيميايي فيزيكي و خصوصيات ـ 1 جدول

 نيتروژن كل  كربن آلي  هدايت الكتريكي  اشباع اسيديته گل افتب  عمق خاك
 سفرف

  قابل جذب

 تاسيمپ

  قابل جذب

cm  ×××  ×××  dS/m  %  mg/Kg  

  265  340  25/0 7/2  52/0  5/4  لوم شني  30تا  0

  

  هاي پژوهشيافته

 اثر كود نيتروژني بر عملكرد ذرت

 يرمقاد يرتأثحت تعداد بالل در بوته ت يانگينم مقايسه

تعداد  يشترين) نشان داد كه ب2(جدول  يتروژنيمختلف كود ن

در  يتروژنن يلوگرمك 400عدد) در اثر كاربرد  3/1بالل (

. يدآن در اثر عدم مصرف كود حاصل گرد ينهكتار و كمتر

 يكننده يينتع يتعداد بالل در بوته مشخصه اصوالً

طرف در  يكالل از تعداد ب يرااست ز ياهعملكرد گ انسيلپت

كننده  ينتأم ديگر طرف از و بوده هاتعداد دانه يرندهبر گ

 هاآنكننده وزن  يينها و تعدانه يازمواد فتوسنتزي مورد ن

 Adams and Grafius, 1971; Clarck andهستند (

Simpson, 1978مصرف كود  يشافزا يش،آزما ين). در ا

دانه در  يفردطول بالل و تعداد  يشموجب افزا يژنيترون

 200طول بالل با مصرف  يشترينب كهيبوته نشد. به طور

دانه در  يفتعداد رد يشتريندر هكتار و ب يتروژنن يلوگرمك

  به دست آمد. يتروژنبدون مصرف ن يطشرا

پژوهش را  ينارتفاع بوته ذرت در ا يتروژنيكود ن يشافزا

 400در سطوح  يشافزا كهي). به طور2داد (جدول  يشافزا

 يبدر هكتار نسبت به شاهد به ترت يتروژنن يلوگرمك 200و 

استنباط  ينچن توانيموضوع را م يندرصد بود. ا 5/3و  23

مناسب  يطشرا ينتأمموجب  يسطوح كود يننمود كه ا

 يمواد فتوسنتز روديشده و انتظار م ياهگ يبرا ايذيهتغ

مناسب  يطامر شرا ينشود كه ا يدتول ياهتوسط گ ترييشب

-يرشد ساقه را فراهم م يششدن ساقه و افزا يلطو يراب

را  هاسلولو بزرگ شدن  يمتقس يتروژن. كاهش نكند

كوتاه و  ياهانيگ يدو باعث كندي رشد، تول كنديمحدود م

بر وزن  يتروژني). كود ن1393شود (خواجه پور، يم يفضع

و  يفتر بوته، قطر بالل، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در رد

 داري¬يمعن يرتأث يش،آزما ينوزن تك دانه ذرت در ا

نمودند كه وزن صد دانه  يانهم ب يگرد يننداشت. محقق

و همكاران،  ي(حاتم گيرديقرار نم يتروژنيكود ن يرتأثتحت 

1388.(  

 يزانم يتروژنينشان داد كه كاربرد كود ن هايانگينم مقايسه

 يشترينب ).2(جدول  دهديم يشعملكرد دانه ذرت را افزا

 400تن در هكتار) با مصرف  7147مقدار عملكرد دانه (

تن  5177مقدار آن ( يندر هكتار و كمتر يتروژنن يلوگرمك

 كود رسديدر هكتار) از سطح شاهد به دست آمد. به نظر م

 يشافزا يجهو در نت ييندرصد پروت يشسبب افزا يتروژنين

 400). مصرف Chaturvedi, 2005( شوديعملكرد دانه م

 يزانم يشتريندر هكتار باعث شد تا ب يتروژنن يلوگرمك

سطح به  ينتن در هكتار) از ا 9020عملكرد كاه و كلش (

 يتروژن،ها با كاهش نو بزرگ شدن سلول يم. تقسيددست آ

و  يفكوتاه و ضع ياهانيگ يدو باعث كندي رشد، تول دودمح

و  شوديم ياهگ يرترهاي پدر قسمت يژهبه و يزردي عموم

كه در مواقع  باشديم ياهدر گ يتروژنبه لحاظ تحرك ن ينا

 يينپا يتو در نها يابدمي انتقال جوان هايكمبود به بافت

(خواجه  گردديمحصول را سبب م يفيتو ك يتبودن كم

  ).1393 ور،پ

كه  كنديم يان) ب2(جدول  هايانگينم يسهجدول مقا نتايج

 يتروژنيكود ن يشترمصرف بذرت در اثر  يولوژيكعملكرد ب

 16067( يولوژيكعملكرد ب يزانم يشترين. بيابديم يشافزا

در هكتار به  يتروژنن يلوگرمك 400تن در هكتار) با مصرف 

و صفر  200به  يتروژنيدست آمد. كاهش مصرف كود ن

 يندر ا يولوزيكدر هكتار باعث شد تا عملكرد ب يلوگرمك

. يابددر هكتار كاهش  تن 13167و  13799 يزانسطوح به م

نقش مهمي در  يگزارش شده است كه مصرف كود نيتروژن

ماده خشك به خصوص  يدافزايش دوام سطح برگ و تول

). Yin et al., 2000( كنديپس از مرحله گلدهي ايفا م

ذرت بر اثر  يولوژيكعملكرد ب يشافزا از يمشابه يجنتا

 Sheaferگزارش شده است ( يتروژنيمصرف كود ن يشافزا

et al., 2006; Babnik et al., 2002.(  
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سبب  يتروژني) كه كاربرد كود ن2نشان داد (جدول  نتايج

 200و  400شاخص برداشت در ذرت شد. مصرف  يشافزا

و  3/11 يشباعث افزا يبدر هكتار به ترت يتروژنن يلوگرمك

 يجبا شاهد شد. نتا يسهشاخص برداشت در مقا يدرصد 5/9

و  يولوژيكشاخص برداشت، عملكرد ب يشاز افزا يمشابه

از  يتروژنيمصرف كود ن يشذرت بر اثر افزا نهعملكرد دا

 Paoloدر هكتار گزارش شده است ( يلوگرمك 300صفر تا 

and Rinaldi, 2008.(  

  

  اثر سطوح كود نيتروژني بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت ـ 2 جدول

  نيتروژن

)1-kg ha(  

  تعداد بالل

  در بوته

  تر بوتهوزن 

)gr(  

  ارتفاع بوته

)cm(  

  كيلوگرم در هكتار)( عملكرد

  

  شاخص

  برداشت

    بيوماس  كاه و كلش  دانه        

0  1  7/92  2/350  5177 7990 13167 3/39  

200  1/1  5/103  3/362  5947 7851 13799 4/43  

400  3/1  8/87  3/401  7147 9020 16067 3/44  

LSD  05/0  42/8  42/10  9/183  2/169  49/237  94/0  

  

  

  گيري پارامترهاي آزمايشيهاي ذرت و اندازهبوتهرشد  .2 صويرت

  

  اثر فاصله كاشت بر عملكرد ذرت

 يشترينباعث شد تا ب متريسانت 40و  50كاشت  فاصله

به  متريسانت 8/418و  444برابر  يبارتفاع بوته ذرت به ترت

ارتفاع بوته متعلق به فاصله  ين). كمتر1(شكل  يددست آ

و  6/299با ارتفاع  يببه ترت متريسانت 20و  30كاشت 

  بود. متريسانت 8/322

 ينو كمتر يشترين) نشان داد كه ب2(شكل  يانگينم يسهمقا

در  يلوگرمك 4404و  8039 يانگينمقدار عملكرد دانه با م

 متريسانت 50و  20مربوط به فاصله كاشت  يبهكتار به ترت
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 يدباعث تول يمترسانت 40و  30بود. كاشت ذرت با فاصله 

 رد يلوگرمك 4767و  7017برابر  يبعملكرد دانه به ترت

  هكتار شد.

 20عملكرد كاه و كلش در فاصله كاشت  يش،آزما يندر ا

از عملكرد كاه  يشتردر هكتار) ب يلوگرمك 11933( متريسانت

). 4به دست آمد (شكل  يگرو كلش در فواصل كاشت د

 يببه ترت متريسانت 50و  40، 30كاشت ذرت با فواصل 

 5755و  6607، 8853عملكرد كاه و كلش برابر  يدباعث تول

  م در هكتار شد.يلوگرك

  

  

  
  كشت بين رديفي با چايدر  اثر فاصله كاشت بر ارتفاع بوته ذرت - 1شكل 

  

  

  يبا چا يفيرد يندر كشت ب اثر فاصله كاشت بر عملكرد دانه ذرت - 2 شكل
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  كشت بين رديفي با چايدر  اثر فاصله كاشت بر عملكرد كاه و كلش ذرت -3 شكل

 

  يكل گيرييجهنت

 يچا يهابوته هاييفرد ينكشت ذرت در ب يبه طور كل

باعث بهبود  يكشاورز يداره بر تحقق اهداف توسعه پاعالو

مقدار عملكرد  يشترينكشاورزان خواهد شد. ب ياقتصادوضع 

 20كاشت  با فاصلهكيلوگرم در هكتار  8039 يانگينمدانه با 

در  يتروژنن يلوگرمك 400دست آمد. مصرف به متريسانت

 7147مقدار عملكرد دانه ذرت ( يشترينب يدهكتار باعث تول

گفت كه  توانيم يكل يجهتن در هكتار) شد. به عنوان نت

همراه با مصرف  متريسانت 30تا  20كشت ذرت با فاصله 

 يهابوته يندر هكتار در ب يتروژنيكود ن يلوگرمك 400

 يقعملكرد ذرت از طر يشباعث افزا يبر شده چاهرس كف

  .شوديعملكرد آن م ياجزا يشافزا

  

  

  منتخب بعامنفهرست 

هرس كمربر شده  هايباغدر  يابر عملكرد لوب نيتروژكننده ن يتو كود تثب يتاثر دولوم يبررس. 1392پور، ح.حسن .1

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان. ي. پايان نامه كارشناسي ارشد.چا

در باغات هرس كف  يابر عملكرد و اجزاء عملكرد سو يامختلف كاشت ارقام سو هايتاريخ يرتأث. 1382جنت پور، غ.  .2

 آزاد اسالمي، واحد كرج. دانشگاه ي. پايان نامه كارشناسي ارشد.بر شده چا

 يبر عملكرد و اجزا يكاشت ارقام باقال در باغات هرس كف بر شده چا يختار اثر .1391جوانشير رضايي، ي.  .3

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان. ي. پايان نامه كارشناسي ارشد.عملكرد باقال و چا

. تأثير سطوح مختلف كود سولفات پتاسيم و فاصله كاشت بر عملكرد واجزاي عملكرد لوبيا 1394صوفي فرد، ش.  .4

 هاي كف بر شده چاي، پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان.در باغ

عملكرد  يبر عملكرد و اجزا تروژنيو سطوح مختلف ن وميزوبير يكاربرد باكتر تأثير. 1394سيد حسيني، س. ح.  .5

  ي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان.در باغات چا ايلوب

. بررسي تأثير تاريخ كاشت بر عملكرد كمي و كيفي چهار رقم آفتابكردان در باغات 1382شريفي واجاري، ك.  .6

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ورامين. نامه كارشناسي ارشد. بر شده چاي، پايانهرس كف


