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  دهيكچ

 با استفاده از طـرح بلـوک        ۱۳۸۹زمايشي در سال زراعي     منظور بررسي اثر منبع و مقدار کود نيتروژن بر عملکرد و کيفيت ذرت شيرين، آ              به  

عوامل مورد مطالعه شـامل      .کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه پژوهشي دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گيالن واقع در رشت اجرا شد                 

 کيلـوگرم   ۲۳(، تلفيقـي    )ز منبـع اوره    کيلوگرم در هکتار نيتـروژن ا      ۱۳۸ و   ۹۲،  ۴۶صفر،  (شيميايي  {مقادير و ترکيبات مختلف کود نيتروژن       

 کيلوگرم نيتروژن از منبع اوره      ۶۹ تن ورمي كمپوست و      ۲+  کيلوگرم نيتروژن از منبع اوره       ۴۶ تن ورمي كمپوست،     ۱+ نيتروژن از منبع اوره     

ر کود نيتروژن بـر وزن تـر       اثر منبع و مقدا   . بود} ) تن در هکتار ورمي كمپوست     ۶ و   ۴،  ۲(و کود زيستي    )  تن در هکتار ورمي كمپوست     ۳+ 

با افزايش نيتروژن در تيمارهاي شـيميايي، زيـستي و          . دار بود بالل، عملکرد دانه کنسروي، ميزان پروتئين دانه و ماده خشک قابل هضم معني            

 کيلوگرم  ۶۹ر در تيمار    بيشترين عملکرد بالل ت   . ، مقدار پروتئين دانه و ماده خشک قابل هضم افزايش يافت          )بالل تر و دانه   (تلفيقي، عملکرد   

ترتيـب معـادل     بيشترين عملکرد علوفـه تـر و خـشک بـه          . دست آمد  ه کيلوگرم در هکتار ب    ۹/۱۴۵۹۵کمپوست معادل    تن ورمي  ۳+ نيتروژن  

ين نتايج اين پژوهش نشان داد بهتـر . کمپوست مشاهده شد تن ورمي۳+  کيلوگرم نيتروژن ۶۹ کيلوگرم در هکتار در تيمار  ۳۵۹۳ و   ۵/۱۸۶۱۹

عملکرد و کيفيت دانه و علوفه ذرت شيرين، در روش تلفيقي و زيستي در شرايط آب و هوايي رشت و مناطقي با شـرايط اقليمـي مـشابه،                             

  .تر خواهد بود مناسب

  

  

  

  پروتئين، ذرت شيرين، عملکرد، کود آلي، منابع شيميايي : يديلك  يها واژه
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۱۶  

  مقدمه

هـا در بـسياري از   ذرت شيرين يکـي از مـردم پـسندترين سـبزي        

کشورهاي جهان از جمله آمريکا، کانادا، فرانـسه و استرالياسـت و            

ال افـزايش   عالقه به آن در ساير نقاط دنيـا از جملـه آسـيا در حـ               

هـاي بـزرگ دنيـا      رغم محبوبيتي که اين گياه در کشور      علي. است

عمدتاً بـه منظـور     . دارد، آشنايي با آن در ايران بسيار محدود است        

اي از گياهان زراعي    شود و در ميان دسته    کشت مي ) بالل(ميوه آن   

  ).۳۱(اند قرار گرفته است بندي شدهعنوان سبزيجات طبقه که به

 ي از ذرت معمـول    يکـ يافته ژنت ير  يياه تغ يک گ ين  يريذرت ش 

ـ  ۴است که با انجام جهش در کروموزم شـماره           وجـود آمـده    ه ب

 محلـول   يهاديساکارين جهش باعث تجمع قندها و پل      يا. است

 که جزو   يبر خالف ذرت معمول    ).۴(شود  يدر آندوسپرم دانه م   

ـ ه دام   ي تغذ يغالت است و برا    شـود،  يد آرد اسـتفاده مـ     يـ ا تول ي

 تـازه انـسان مـورد       يعنوان غـذا   کورن به تيا سو ين  يريذرت ش 

دوره رشد آن کوتـاه و برداشـت در         ). ۱۷(رد  يگيمصرف قرار م  

ـ شود، ا ي که علوفه هنوز سبز است انجام م       يامرحله ط ين شـرا  ي

 مناسـب  ياهيـ ن علوفـه گ ي کشت در تنـاوب و تـأم       ياه را برا  يگ

  ).۳۳(ده است يگردان

 متداول که   ي کشاورز يطيست مح ي مخرب ز  آثاربا توجه به    

 يهـا  از جملـه کـود     ييايمي ش يهاه نهاده يروي از مصرف ب   يناش

 يت کـشاورز  يـ هاست، روز به روز بـر اهم      کش و آفت  ييايميش

 متـداول نـشان     ي کـشاورز  يهـا ستميـ س. شـود يدار افزوده م  يپا

 و سـموم در کوتـاه       ييايمياند که اگر چه به کمـک کـود شـ           داده

ـ   ي دسـت    ييلکـرد بـاال   توان به عم  يمدت م  ـ  پا يافـت ول  يداري

ـ ست در ا  يط ز ي خاک و سالمت مح    يزيخ حاصل هـا  ستميـ ن س ي

 ماننـد  يها اغلب همراه بـا مـشکالت      ستمين س يا. ر سوال است  يز

، انتـشار   ينـ يرزمي ز يهـا  آب يجه آلودگ يترات و در نت   ي ن ييآبشو

N2O تروژن به اتمـسفر و در  ي نيهاه کوديروي از مصرف ب  ي ناش

جـه از   يم و در نت   ي فسفر و پتاس   ييه ازون، آبشو  يب ال يرجه تخ ينت

ـ دست رفتن و تخر     خـاک   يريب سـاختمان و کـاهش نفوذپـذ       ي

م و بهبـود    ي تـرم  يدر حال حاضر کشاورزان بـرا     ). ۲۴(باشند   يم

بـا  .  دارند يستي ز يل به بازگشت به کشاورز    يبات خاک تما  يترک

د در يول تي حفظ سطح باالير الزم است برا   يين روند رو به تغ    يا

ـ    يادي مقدار ز  ي زراع ياراض ه و  يـ  از منـابع موجـود ته      ي کـود آل

  .رديمورد استفاده قرار گ

کمپوست يک ماده آلي پيت مانند است که باعث نرمـي           ورمي

بافت خاک و افزايش تهويه، جذب رطوبت و ظرفيـت نگهـداري            

کمپوست عناصـر غـذايي     کربن آلي موجود در ورمي    . شودآب مي 

طور يکنواخت در سيستم رشد گيـاهي آزاد کـرده       هرا به آرامي و ب    

ــي    ــا م ــذب آنه ــه ج ــادر ب ــاه را ق ــد و گي ــتفاده از ). ۲(نماي اس

کمپوست در کشاورزي پايدار عالوه بر افـزايش حمايـت و            ورمي

هاي مفيد خاک، در جهت فراهمي عناصـر        فعاليت ميکروارگانيسم 

محلـول  غذايي مورد نياز گياهان مانند نيتـروژن، فـسفر و پتاسـيم             

شـود  عمل نموده و سبب بهبود رشد و عملکرد گيـاه زراعـي مـي       

-اي روي گياه جو، مشخص شد که کاربرد ورمـي         در مطالعه  ).۳(

). ۲۶(شـود   کمپوست موجب افزايش در عملکرد زيستي گياه مـي        

کمپوسـت و کـود      در بررسـي اثـر ورمـي      ) ۷(آذرپور و همکـاران     

 داشتند که بـرهمکنش     بيولوژيک نيتروکسين روي گياه سويا اظهار     

کمپوست باعـث افـزايش عملکـرد دانـه، وزن         نيتروکسين با ورمي  

در يـک بررسـي کـاربرد       . هزاردانه و تعداد غـالف در گيـاه شـد         

کمپوست باعث افزايش ارتفاع گياه نعنـاع، شـاخ و بـرگ و             ورمي

). ۲۵(عملکرد روغن نسبت به تيمار کود دامي و بيولوژيـک شـد             

اه ذرت و نخـود انجـام شـد، مـشخص           در آزمايشي که روي گيـ     

گرديد کـه مـصرف ورمـي کمپوسـت، باعـث افـزايش عملکـرد               

زيستي، عملکرد دانـه و کيفيـت آن در مقايـسه بـا شـاهد گرديـد            

هاي زراعي  با توجه به مشکل کمبود مواد آلي در اکثر خاک         ). ۲۰(

هاي شيميايي بـر خـواص       ايران و تأثير منفي استفاده مداوم از کود       

ميايي، محيط زيست و کيفيـت محـصوالت کـشاورزي،          فيزيکوشي

باعث بهبـود   توانند  ها مي کمپوست کودهاي زيستي از جمله ورمي    

ساختمان خاک، افزايش کربن آلي، فعاليت ميکروبي، کاهش ميزان         

ايـن پـژوهش بـا      . آبشويي عناصر غذايي و افزايش عملکرد شوند      

 و  هدف بررسي تـأثير سـطوح مختلـف کـود شـيميايي نيتـروژن             

دست آوردن بهترين کميـت و کيفيـت        منظور به  کمپوست، به ورمي

  .دانه و علوفه ذرت شيرين در منطقه رشت انجام شد



  ...کمپوست بر تأثير سطوح مختلف کود شيميايي نيتروژن و ورمي

۱۷  

   خاکييايمي و شيکيزيه في تجز.۱جدول 

ت يهدا

 يکيالکتر
(dS/m) 

ته يدياس

 خاک
 يکربن آل

 )درصد(
تروژن کل ين

 )درصد(

فسفر قابل 

جذب 

)mg/kg( 

م قابل يپتاس

جذب 

)mg/kg( 

صد در

 شن
درصد 

 لتيس
درصد 

 رس
بافت 

 خاک

 يلوم ۲۷ ۴۶ ۲۷ ۱۹۷ ۱/۴۳ ۱۴۴/۰ ۵۳/۱ ۳۸/۷ ۸۱/۰

  

  کمپوستي ورمييايميه شي تجز.۲جدول 

  آهن

)mg/kg( 
  روي

)mg/kg( 
  منگنز

)mg/kg( 
  مس

)mg/kg( 

ت يهدا

  يکيالکتر
(dS/m) 

مواد 

 يآل

(%) 

کربن 

 يآل

(%) 

تروژن ين

(%) 
فسفر 

(%) 
م يپتاس

(%) 

۵۰-۳۶ ۴۰-۲۷ ۲۵-۱۵ ۹۰-۵ ۱/۱ ۴۵ ۷/۲۶ ۲۲/۲ ۶۱/۰ ۱۹/۳ 

  

  ها مواد و روش

تـروژن و   ي ن ييايمير سطوح مختلف کود شـ     يسه تأث يبه منظور مقا  

 ذرت  يفـ ي و ک  ي کمـ  يهـا يژگـ يکمپوست بر عملکرد و و    يورم

 کامـل   يهـا  در قالـب طـرح بلـوک       يشيس، آزما ين رقم چ  يريش

 يوهـش  در مزرعه پژ   ۱۳۸۹ ي با سه تکرار در سال زراع      يتصادف

بـا  (الن واقـع در رشـت       ي دانـشگاه گـ    يدانشکده علوم کشاورز  

 و يقـه شــرق ي دق۳۷ درجـه و  ۴۹ ييايـ مشخـصات طـول جغراف  

 متـر   ۷و ارتفاع   ) يقه شمال ي دق ۲۷ درجه و    ۳۷ ييايعرض جغراف 

  .ا اجرا شدير سطح دريز

بـات مختلـف کـود      ير و ترک  يعوامل مورد مطالعه شامل مقاد    

لـوگرم در هکتـار     ي ک ۱۳۸ و   ۹۲ ،۴۶صـفر،    (ييايميشـ {تروژن  ين

تروژن از منبع اوره    يلوگرم ن ي ک ۲۳ (يقي، تلف )تروژن از منبع اوره   ين

 ۲+ تروژن از منبـع اوره      يلوگرم ن ي ک ۴۶ تن ورمي كمپوست،     ۱+ 

 تن  ۳+ تروژن از منبع اوره     يلوگرم ن ي ک ۶۹تن ورمي كمپوست و     

 تــن در ۶ و ۴، ۲ (يستيــو کــود ز) درهکتــار ورمــي كمپوســت

عمليات تهيه بـستر شـامل شـخم،        . بود)  ورمي كمپوست  هکتار

 يش نمونه مرکب  ي آزما يقبل از اجرا  . ح بود يسک بهاره و تسط   يد

 يريـ گ آن انـدازه   ييايمي و ش  يکيزي ف يهايژگيه و و  ياز خاک ته  

کمپوسـت در   ي خاک و ورم   ييايمي و ش  يکيزيه ف يج تجز ينتا. شد

  . ارائه شده است۲ و ۱ يهاجدول

متـر     سانتي ۷۵ها  فين رد ي متر، فاصله ب   ۵/۴×۵ها    ابعاد كرت 

متــر و هــر كــرت توســط دو رديــف ي ســانت۲۰ف يــ رديو رو

 کمپوست، قبل   يتمام کود ورم  . نكاشت از كرت بعدي جدا شد     

تـروژن در سـه مرحلـه در        يکـود ن  . از کاشت به خـاک داده شـد       

 در کنــار يصــورت خطــ  بــهيمراحــل دو، چهــار و شــش برگــ

 يدگي در زمان رس   ييبرداشت نها .  کاشت مصرف شد   يها فيرد

ـ  ا ي مرداد صورت گرفت، بـرا     ۱۵خ  يک دانه در تار   يولوژيزيف ن ي

 مترمربع برداشت   ۱/۲ هر کرت به مساحت      يانيمنظور سه خط م   

، تعداد دانـه در بـالل،       يعملکرد بالل تر، عملکرد دانه کنسرو     و  

، وزن خـشک سـاقه و بـرگ         يستيطول و قطر بالل، وزن کل ز      

 تنک کردن و مبـارزه بـا        ي برگ ۴ تا   ۲در مرحله    .شد يريگاندازه

طـور   اه بـه  يـ  در طـول رشـد گ      ين دست يصورت وج   به يهاعلف

چ نـوع   ياه، هـ  يـ  دوره رشد و نمـو گ      يدر ط . مرتب انجام گرفت  

  . نشدديده يماريآفت و ب
هـاي خـشک شـده علوفـه بـا دسـتگاه            در مرحله بعد نمونه   

الن کـامالً   يانشگاه گـ  ه دام د  ي تغذ خردکننده علوفه در آزمايشگاه   

ـ خرد شده و به آزما     قـات  يسـازمان تحق    بـذر  يشگاه تکنولـوژ  ي

 هـا بـا دسـتگاه     يريگاندازه. منتقل شد ) تهران(ها و مراتع    جنگل

NIR  شده شامل ميزان    يريگ اندازه يفيصفات ک .  صورت گرفت 

زان مـاده خـشک قابـل هـضم،         يـ زان خاکستر، م  ين خام، م  يپروتئ

اف نـامحلول در    يـ  و ال  يدي اسـ  يهـا هندياف نامحلول در شـو    يال

   بـا اسـتفاده از       مربوط يمحاسبات آمار .  بودند ي خنث يهاندهيشو
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۱۸  

  نيري عملکرد دانه ذرت شيانس عملکرد و اجزايه واري تجز.۳جدول 

  منابع تغييرات
درجه 

 آزادي

  عملکرد 

  تر بالل

عملکرد دانه 

  کنسروي

وزن هزار 

 دانه

تعداد دانه 

 در بالل
 اللقطر ب  طول بالل

درصد 

 پروتئين دانه

      مربعات  ميانگين          

  ۰/۳۷  ۰۱۲/۰  ۳۴/۰  ۹/۳۹۳۷  ۹/۱۰۱  ۱۸۱۷۴۰۱  ۶۶۶۵۳۵۰  ۲  بلوک

۹/۵  ۱۶۷۰۴*  ۶/۲۲۶*  ۶۲۳۸۶۲۲*  ۱۲۶۸۷۱۱۱*  ۹  نيتروژن * ۱۷/۰ * **۲/۳  

  ۰/۰۷  ۰۰۳/۰  ۱۲/۰  ۴۱۸  ۶/۱۶  ۲۲۰۶۵۱  ۲۳۹۳۰۸  ۱۸  خطاي آزمايش

ضريب تغييرات 

  )درصد(
  ۱۳/۲  ۱۵/۶  ۸/۱۳  ۱۵/۵ ۲/۱۲ ۵/۱۱  ۱۸/۲  

ns ،* درصد۱ و ۵دار در سطح احتمال دار و معنيترتيب غيرمعني به: ** و   

  

مارها با استفاده از آزمون ين تيانگيسه ميو مقا SAS 9.1افزار  نرم

  .انجام شد يتوک

  

  نتايج و بحث

  عملکرد بالل تر

کمپوست بر  يتروژن و ورم  ي ن ييايمي مختلف کود ش   يمارهاياثر ت 

  دار شــد ي درصــد معنــ۵بــالل تــر در ســطح احتمــال عملکــرد 

ن عملکـرد بـالل تـر در        يشتريـ  ب ۴جـدول   براساس  . )۳جدول  (

ن يانگيـ کمپوسـت بـا م    ي تن ورم  ۳+ تروژن  يلوگرم ن ي ک ۶۹مار  يت

نـسبت بـه شـاهد      دست آمد، که     هلوگرم در هکتار ب   ي ک ۹/۱۴۵۹۵

 ۲+ تـروژن   يلـوگرم ن  ي ک ۴۶مار  يش داشت، اگرچه با ت    يافزا% ۹۰

ن عملکرد يشتريب.  نشدديدهدار يکمپوست اختالف معن ين ورم ت

 بهتـر   يعلت دسترس  دست آمد که به     کود به  يقيبالل در نظام تلف   

ـ      يچنـ   بود، هـم   يياه به عناصر غذا   يگ  ي ورمـ  ين وجـود مـواد آل

 انجام فتوسـنتز و     ينه برا يط به يکمپوست باعث فراهم شدن شرا    

ـ جزرا بـا ت   يز. اه شد يشتر گ يجه رشد ب  يدر نت   کمپوسـت  يه ورمـ  ي

ز يـ  ن يي هـوا  يها و رشد اندام   شوديشتر م يشه ب يرشد و توسعه ر   

ـ ت رشد رو  يت تقو يابد و در نها   ييش م يافزا خـصوص    بـه  يشي

). ۲۰(ش عملکرد بالل داشـت      يم بر افزا  ير مستق ي تأث يشيرشد زا 

ـ    يکمپوسـت موجـب افـزا     يکاربرد ورمـ   ت يـ  و فعال  يش مـاده آل

 عناصـر   ي سبب فراهم  ن امر ي ا  خاک شده که   يهاسميکروارگانيم

ن ي و در دسترس بودن ا     ي به معدن  يتروژن از شکل آل   ي و ن  ييغذا

ـ در  . شـود يش عملکرد م  يعناصر در طول دوره رشد و افزا       ک ي

 تـن   ۱۰انجام شد کـاربرد     ) ۳۶(نگ  ي و س  يمطالعه که توسط رو   

ش تعداد  يسه با عدم کاربرد آن باعث افزا      يکمپوست در مقا  يورم

ک يــش را تحرين افــزايــه جــو شــد، کــه علــت اايــســنبله در گ

 ييدار عناصر غذا  ي خاک و عرضه مداوم و پا      يهاسميکروارگانيم

  .کمپوست عنوان کردنديق ورمياه از طريبه گ

  

  يعملکرد دانه کنسرو

 تحـت   يانس عملکرد دانه کنسرو   يه وار يبا توجه به جدول تجز    

 ۵ل   قرار گرفت و در سطح احتما      ي مختلف کود  يمارهاير ت يتأث

 ين عملکرد دانه کنـسرو    يشتريب). ۳جدول  (دار شد   يدرصد معن 

لـوگرم  ي ک ۶۹مار  يلوگرم در هکتار مربوط به ت     ي گ ۴/۹۲۶۷معادل  

ن مقـدار آن معـادل      يکمپوسـت و کمتـر    ي تن ورمـ   ۳+ تروژن  ين

ــه ت۳/۴۶۰۸ ــوط ب ــود  ي مرب ــاربرد ک ــار عــدم ک ــود ) شــاهد(م   ب

 يمارهـا ي ت  در يش عملکرد دانه کنـسرو    يعلت افزا ). ۴جدول  (

ش تعداد دانه در بالل، وزن کـل بـالل و وزن     يتروژن، افزا يکود ن 

 ۶۹مـار   ي شـد ت   ديـده  ۴در جـدول    ). ۴جـدول   (هزار دانه بـود     

 ي کمپوسـت دارا   ي تـن کـود ورمـ      ۳+ تـروژن   يلوگرم کـود ن   يک

ر ي سـا  يهاافتهيج مشابه   ين نتا يا. ن تعداد دانه در بالل بود     يشتريب

ش تعـداد   يتروژن باعث افزا  ي کود ن   است که نشان دادند    ينيمحقق

ر مثبـت  يتوجـه بـه تـأث   ). ۳۴ و ۲۸، ۱۲، ۸(شود يدانه در بالل م 

  شتر بـودن دوام و     يـ تروژن بر دوام و شـاخص سـطح بـرگ، ب          ين



  ...کمپوست بر تأثير سطوح مختلف کود شيميايي نيتروژن و ورمي

۱۹  

  نيري عملکرد دانه ذرت شيتروژن بر عملکرد و اجزايبات مختلف نير و ترکي اثر مقاد.۴جدول 

  عملکرد تر بالل  نيتروژن

  )ر هکتارکيلوگرم د(

  عملکرد دانه کنسروي

  )کيلوگرم در هکتار(

وزن هزار 

 )گرم(دانه 

تعداد دانه در 

  بالل

طول بالل 

  )مترسانتي(

قطر بالل 

 )مترسانتي(

درصد 

 پروتئين

۰  ۷۶۶۸f ۴۶۰۸f ۹۲/۸۹e ۲۵۳/۲h ۱۶/۶g ۳/۷۲g ۹/۸g 

۴۶  ۹۱۷۳e ۵۰۸۶ef ۹۷/۲۷de ۲۹۲/۳gh ۱۸/۶f ۴/۰۲ef ۱۰/۷f 

۹۲  ۱۰۶۷۸cd ۶۲۶۸c-e ۱۰۲/۵۲c-e ۳۵۳/۹d-f ۱۹/۷c-e ۴/۲c-e ۱۱/۵c-e 

۱۳۸  ۱۱۱۱۹c ۶۸۰۰cd ۱۰۸/۵۳b-d ۴۰۴/۹b-d ۲۰/۱b-d ۴/۳b-d ۱۲/۱bc 

۱ + ۲۳  ۹۹۴۳c-e ۶۱۰۲de ۱۰۱/۷c-e ۳۳۴/۴e-g ۱۹/۴d-f ۴/۰۸de ۱۱/۱d-f 

۲ + ۴۶  ۱۳۲۴۱ab ۸۳۹۰ab ۱۱۵/۱۱ab ۴۵۰/۵ab ۲۰/۹ab ۴/۴ab ۱۲/۷ab 

۳ + ۶۹  ۱۴۵۹۵a ۹۲۶۷a ۱۲۱/۹a ۴۸۴/۵a ۲۱/۷a ۴/۵a ۱۳/۴a 

۲  ۹۶۲۵de ۵۷۰۳d-f ۹۹/۰۷c-e ۳۱۳/۵fg ۱۸/۸ef ۳/۸fg ۱۰/۹ef 

۴  ۱۰۸۳۸cd ۶۶۰۰cd ۱۰۴/۱۹c-e ۳۸۴/۵c-e ۱۹/۹cd ۴/۲b-d ۱۱/۸cd 

۶  ۱۲۵۹۵b ۷۵۷۴bc ۴/۱۰۹ bc ۶/۴۳۸ a-c ۲۰/۵bc ۴/۳bc ۱۲/۲bc 

عـدم  = ۰(مقـادير و ترکيبـات مختلـف نيتـروژن          .  درصد بر طبق آزمون توکي است      ۵دار در سطح    دهنده عدم تفاوت معني    حروف يکسان نشان  : *

 ۲۳= ۲۳ + ۱ کيلـوگرم در هکتـار نيتـروژن،         ۱۳۸= ۱۳۸ کيلوگرم در هکتار نيتروژن،      ۹۲= ۹۲ کيلوگرم در هکتار نيتروژن،      ۴۶= ۴۶کاربرد نيتروژن،   

 کيلـوگرم در  ۶۹= ۶۹ + ۳ تن ورمـي کمپوسـت،   ۲+  کيلوگرم در هکتار نيتروژن ۴۶= ۴۶ + ۲ تن ورمي کمپوست، ۱+ ر هکتار نيتروژن   کيلوگرم د 

  ).  تن در هکتار ورمي کمپوست۶= ۶ تن ورمي کمپوست و ۴= ۴ تن ورمي کمپوست، ۲= ۲ تن ورمي کمپوست، ۳+ هکتار نيتروژن 

  

 يساز طول دوره ماده   تر شدن يشاخص سطح برگ باعث طوالن    

 را يش عملکرد دانه کنسرويجه افزايو پر شدن دانه شده و در نت

ـ  يش با نتا  ين آزما يج ا ينتا. همراه داشته است  به دسـت آمـده     هج ب

  .مطابقت دارد) ۱۴(و فرناندز ) ۳۲ (ييتوچايتوسط مراد

تـروژن  يشود کـه کـود ن     ي م يريگجهيش نت ين آزما يج ا ياز نتا 

ش ي را افزا  ي عملکرد دانه کنسرو   يا آل ي ييايميصورت ش   به يکاف

) يستيز + ييايميش(صورت مخلوط  تروژن به ي کود ن  يدهد ول يم

ن مـصرف کـود     يبنـابرا . دهـد يش مـ  يشتر افزا يعملکرد دانه را ب   

ـ  و ز  ييايميصـورت مخلـوط کـود شـ        تروژن به ين شنهاد يـ  پ يستي

ن مقـدار وزن    يشتريـ ش نـشان داد کـه ب      ين آزما يج ا ينتا. شود يم

ــ ــه ت زاره ــق ب ــه متعل ــار يدان ــوگرم ني ک۶۹م ــروژن يل ــن ۳+ ت  ت

مـار  ي گرم است که نسبت بـه ت ۹/۱۲۱ن يانگيکمپوست با م   يورم

فـراهم  . دار دارد يتفاوت معنـ  )  گرم ۸۹/۹۲(عدم استفاده از کود     

 و  يکـ يزي، ف يکيولـوژ ي و بهبـود خـواص ب      ييبودن عناصر غـذا   

شـود  ياعث مـ  کمپوست ب يل استفاده از ورم   يدل ه خاک ب  ييايميش

ها مواجه شـده و      در زمان پر شدن دانه     يانهيط به ياه با شرا  يکه گ 

ش وزن  يها و افـزا    دانه ينيشتر باعث سنگ  يد ماده خشک ب   يبا تول 

  .هزار دانه شود

  

   بالليهايژگيو

تعـداد  .  با عملکرد دانـه دارنـد      يمي بالل رابطه مستق   يهايژگيو

قرار گرفت و در     ير سطوح مختلف کود   يدانه در بالل تحت تأث    

ن تعـداد   يباالتر). ۳جدول  (دار شد   ي درصد معن  ۵سطح احتمال   

 تـن   ۳+ تـروژن   يلـوگرم ن  ي ک ۶۹مـار   يدانه در بالل مربـوط بـه ت       

 بـا  يداري بود که اختالف معنـ   ۵/۴۸۴ن  يانگيکمپوست با م  يورم

که تعداد دانـه     نيبا توجه به ا   ). ۴جدول  (داشت  ) ۲/۲۵۳(شاهد  

ف در بـالل  يف و تعداد رديعداد دانه در رددر بالل از دو جزء ت  

ـ يد، افزا يآيدست م  هب ـ ش اي افـزا يش تعداد دانه در بالل در پ ن ي



  ۱۳۹۳/ دهم يازشماره  /  چهارمسال / ت زراعي و باغيوري محصوالآتوليد و فر مجله

  

۲۰  

تـروژن باعـث    ين. اسـت ) ها گـزارش نـشده اسـت      داده(دو جزء   

در رديف و رديف در بالل و به تبع آن تعداد           ش تعداد دانه    يافزا

 زمـان  اين نتايج حـاکي از آن اسـت کـه در      . دانه در بالل گرديد   

ها دستيابي گياه به عناصـر غـذايي پرمـصرف و كـم             تشکيل دانه 

تر بوده و نسبت به آلـي       مصرف در سيستم تلفيقي بسيار مناسب     

در ) ۱۸(جــاکوبز و پيرســون . و شــيميايي برتــري داشــته اســت

 يتـروژن رو  ي ن هاي خود نشان دادند کمبـود و يـا افـزايش           يافته

  .گذارديتعداد دانه در بالل اثر م

ر مثبت و   يکمپوست تأث يتروژن و ورم  يوح مختلف کود ن   سط

ن يشتريـ ب). ۳جـدول   ( بر طول و قطـر بـالل داشـت           يداريمعن

ــالل در ت ــدار طــول ب ــار يمق ــوگرم ني ک۶۹م ــروژن يل ــن ۳+ ت  ت

ن در شـاهد    يمتر و کمتـر   ي سانت ۷/۲۱ن  يانگيکمپوست با م   يورم

بـه  ز مربـوط    ين قطر بالل ن   يشتريب). ۴جدول  ( شد   ديده) ۶/۱۶(

-ي سانت ۵/۴(کمپوست  ي تن ورم  ۳+ تروژن  يلوگرم ن ي ک ۶۹مار  يت

در روش . بـود ) متري سانت ۷۲/۳(ن مربوط به شاهد     يو کمتر ) متر

ش يه رشد، موجب افزايتروژن در مراحل اول   ي وجود کود ن   يقيتلف

 يشود و در مراحل بعـد     ي و شاخص سطح برگ م     يشيرشد رو 

 دوره  يمپوست در ط  کي موجود در ورم   يي عناصر غذا  يسازآزاد

ن مرحلـه در جـذب      يتـر ل دانـه کـه حـساس      ي و تشک  يدهکاکل

ش تعداد ي است که موجب افزايل مواد فتوسنتز  يتروژن و تشک  ين

  .شوديشتر در بالل و طول بالل مي بيهادانه

  

  ن دانهيدرصد پروتئ

بــات مختلــف ير و ترکيانس مقــاديــه واريــج تجزيبراســاس نتــا

ر يک درصد تأثيانه در سطح احتمال ن ديتروژن بر درصد پروتئين

ـ مقا). ۳جـدول   (گذاشت   مارهـا نـشان داد کـه       ين ت يانگيـ سه م ي

لـوگرم  ي ک ۶۹مـار   ين دانـه در ت    ين درصد پروتئ  ين و کمتر  يشتريب

دست آمد   مار شاهد به  ي کمپوست و ت   ي تن ورم  ۳+ تروژن  يکود ن 

شود کـه بـا افـزايش        نتيجه مي  ۴چنين از جدول     هم). ۴جدول  (

صورت شيميايي، تلفيقي و     ترکيبات مختلف نيتروژن به   مقادير و   

کمپوست ميزان پروتئين دانه ذرت افزايش يافته است، کـه          ورمي

د ييـ أز ت ين) ۳۹(اند  يتو  ) ۲۷(هاي مجيديان   اين نتايج توسط يافته   

ن دانه را در    يکمپوست عملکرد دانه ذرت و پروتئ     يورم. شوديم

اه يـ رسـد کـه گ  ينظـر مـ  بـه  ). ۴جدول (ش داد يق افزاين تحق يا

ــذرت ــن در ايريش ــاي ــازگاريش داراين آزم ــوبي س ــا ي مطل  ب

 و منـابع درون     يشناخت  بر استفاده از اصول بوم     ي مبتن يها ستميس

ن رو ما   يدار داشته باشد و از ا     ي پا ي نظام کشاورز  مانند يامزرعه

ن دانه و بهبود غلظـت آن در دانـه ذرت در       يش پروتئ يشاهد افزا 

  .باشدي ميستي و زيقي تلفيمارهايت

  

  عملکرد علوفه

ـ ن ا يري ذرت ش  ياي از مزا  يکي ن اسـت کـه در زمـان برداشـت          ي

 دام را يت مـصرف بـرا  يـ بالل، شاخ و برگ آن هنوز سبز و قابل     

ـ چون خر. ديآي به حساب م يخوراکدارا بوده و علوفه خوش     د ي

 در کشور ما براساس وزن علوفه تر        ييلوي س يهاو فروش علوفه  

ق يـ ن تحق يز در ا  يشود، عالوه بر وزن خشک، وزن تر ن       يانجام م 

  . شده استيريگاندازه

ب معــادل يــترت ن عملکــرد علوفــه تــر و خــشک بــهيشتريــب

ــار در تي ک۳۵۹۳ و ۱۸۶۱۹,۵ ــوگرم در هکت ــوگرم ي ک۶۹مــار يل ل

ن عملکرد علوفه تـر و      يکمپوست و کمتر  ي تن ورم  ۳+ تروژن  ين

مـار  ي هکتار در ت   لوگرم در ي ک ۴/۲۱۳۱ و   ۶/۱۰۵۳۰خشک معادل   

 تن  ۲+ تروژن  يلوگرم ن ي ک ۴۶مار  يشاهد مشاهده شد، اگرچه با ت     

بـه نظـر    . )۶جدول  ( نشد   ديدهدار  يکمپوست اختالف معن  يورم

عناصـر    بهتر به  يل دسترس يدل به يشيرسد در مرحله رشد رو    يم

اه قابـل   يـ  گ ي بـرا  ي که بـه آسـان     يکرو به فرم  ي ماکرو و م   ييغذا

-يک فعال موجود در ورمـ     يولوژيواد ب ن م يچن جذب است و هم   

کننـد باعـث    يکننده رشد عمل م    ميکمپوست که همانند مواد تنظ    

 و  يش شاخص سطح برگ، جذب تشعشع فعـال فتوسـنتز         يافزا

. ش عملکرد علوفـه شـده باشـد       يشتر و افزا  يد ماده خشک ب   يتول

ش ي از آن است کـه افـزا       يز حاک ير محققان ن  يج مطالعات سا  ينتا

شود ي م يااهان علوفه يش عملکرد گ  ياعث افزا تروژن ب يمصرف ن 

تـروژن در رشـد     يتوان به نقش ن   ين امر را م   يعلت ا ). ۲۳ و   ۱۹(

ط تعادل با رطوبت خـاک      يخصوص در شرا   اهان به ي گ يانهيسبز

  .نسبت داد
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۲۱  

  نيريت علوفه ذرت شيفيانس عملکرد و کيه واري تجز.۵جدول 

  عملکرد 

  علوفه تر

عملکرد علوفه 

  خشک

پروتئين 

 خام

ماده خشک 

 قابل هضم
ADF NDF 

مقدار 

  منابع تغييرات  خاکستر
درجه 

 آزادي
      مربعات  ميانگين      

 ۲۲/۳ ۷/۴۹ ۷۴/۴ ۵۴/۰ ۲۱/۰  ۳/۲۳۷۷۳۵  ۴/۲۲۸۹۹۸۰۸  ۲  بلوک

 ۸۷/۲* ۰۴/۷۲* ۴/۸۶* ۵/۶۵* ۹/۲*  ۶/۶۸۸۵۷۶*  ۳/۱۵۷۸۰۱۸۰*  ۹  نيتروژن

 ۰۶۹/۰ ۱۸/۵ ۱۸/۲ ۵۳/۲ ۰۷۴/۰  ۴/۱۹۰۳۵  ۲/۵۳۸۵۶۳  ۱۸  خطاي آزمايش

درصد ضريب 

  تغييرات
  ۱/۱۵  ۸/۱۴  ۴/۱۲ ۳/۱۶ ۳/۸ ۸/۷ ۹/۱۴ 

ns درصد۵دار در سطح احتمال يدار و معنيرمعنيب غيترت به: * و   

  

  نيريت علوفه ذرت شيفيتروژن بر عملکرد و کيبات مختلف نير و ترکي اثر مقاد.۶جدول 

  نيتروژن

عملکرد علوفه تر 

کيلوگرم در (

  )هکتار

وفه عملکرد عل

کيلوگرم (خشک 

  )در هکتار

پروتئين خام 

 )درصد(

درصد ماده 

خشک قابل 

  هضم

ADF 
 )درصد(

NDF 
  )درصد(

مقدار 

خاکستر 

 )درصد(

۰  ۱۰۵۳۰/۶f ۲۱۳۱/۴h ۹/۸۴g ۶۰/۲۹g ۲۵/۴a ۲۱/۳۳e ۳/۵g 

۴۶  ۱۳۳۷۸/۶de ۲۵۰۸f-h ۷/۱۰ f ۵/۶۱ f-g ۴/۲۴ ab ۵/۲۲ de ۲/۴ fg 

۹۲  ۱۴۶۲۲/۸ed ۲۷۹۲d-f ۵۴/۱۱ c-e ۱۳/۶۶ c-f ۹/۱۸ c ۹/۲۹ bc ۴/۵ d-e 

۱۳۸  ۱۵۳۳۱/۵b-d ۳۰۶۲/۸b-d ۱۲/۱bc ۶۸/۷۸b-d ۱۶/۸de ۳۱/۳a-c ۶/۰۵a-c 

۱ + ۲۳  ۱۳۹۵۳/۳c-e ۲۶۲۳/۳e-g ۱۱/۱d-f ۶۵/۶۸d-f ۲۰/۰۹c ۲۸/۳b-c ۵/۱de 

۲ + ۴۶  ۱۶۹۷۷/۷ab ۳۴۴۲/۶ab ۱۳/۳۵a ۷۱/۷۶ab ۱۱/۲fe ۳۶/۶۵a ۶/۳ab 

۳ + ۶۹  ۱۸۶۱۹/۵a ۳۵۹۳a ۶۹/۱۲ ab ۳۴/۷۳ a ۰۵/۹ f ۰۶/۳۴ ab ۶/۶ a 

۲  ۱۲۳۰۱/۶ef ۲۳۱۷/۸gh ۱۰/۸۹ef ۶۳/۶۱e-g ۲۱/۰۷bc ۲۶/۳de ۴/۸ef 

۴  ۱۴۹۱۴/۲b-d ۲۹۳۲/۶c-e ۱۱/۷۵cd ۶۷/۸۳b-e ۱۸/۷۳c ۳۰/۳a-c ۵/۸b-d 

۶  ۱۵۶۷۷/۳bc ۳۲۲۳/۶a-c ۱۲/۲۲bc ۷۰/۳۵bc ۱۳/۵de ۳۳/۰۶ab ۶/۲a-c 

عـدم  = ۰(مقـادير و ترکيبـات مختلـف نيتـروژن          . رصد بر طبق آزمون توکي است      د ۵دار در سطح    دهنده عدم تفاوت معني    حروف يکسان نشان  : *

 ۲۳= ۲۳ + ۱ کيلـوگرم در هکتـار نيتـروژن،         ۱۳۸= ۱۳۸ کيلوگرم در هکتار نيتروژن،      ۹۲= ۹۲ کيلوگرم در هکتار نيتروژن،      ۴۶= ۴۶کاربرد نيتروژن،   

 کيلـوگرم در  ۶۹= ۶۹ + ۳ تن ورمـي کمپوسـت،   ۲+ م در هکتار نيتروژن  کيلوگر۴۶= ۴۶ + ۲ تن ورمي کمپوست، ۱+ کيلوگرم در هکتار نيتروژن    

  ). تن در هکتار ورمي کمپوست۶= ۶ تن ورمي کمپوست و ۴= ۴ تن ورمي کمپوست، ۲= ۲ تن ورمي کمپوست، ۳+ هکتار نيتروژن 

  

افتند که رابطه   ياسپونر و همکاران در   ) ۱(مطلق  يبه نقل از احمد   

تـروژن و عملکـرد علوفـه       يد ن ن سطوح مختلف کـو    ي ب يميمستق

 ۱۰۰ ين عملکـرد را در سـطح کـود        يشتريـ آنهـا ب  . برقرار است 

ـ  يدست آوردند ول   تروژن در هکتار به   يلوگرم ن يک  يمارهـا ين ت ي ب

دا يـ  پ يداريتروژن در هکتار تفاوت معنـ     يلوگرم ن ي ک ۵۰شاهد و   

 که واکـنش علوفـه را در سـطوح مختلـف            يعامل مهم . نکردند



  ۱۳۹۳/ دهم يازشماره  /  چهارمسال / ت زراعي و باغيوري محصوالآتوليد و فر مجله

  

۲۲  

ه خاک است   يتروژن اول يدهد مقدار ن  يقرار م ر  يثأتروژن تحت ت  ين

ش سـطح   ي نشان داده است که افـزا      ياديقات ز يج تحق ينتا). ۳۸(

ل آن  يـ  بر عملکرد ماده خشک دارد و دل       يدارير معن يثأتروژن ت ين

ـ   ي، ن يتـروژن معـدن   ي از باال بـودن ن     ي ناش را عمدتاً   و  يتـروژن آل

که توسـط   يدر تحقيق ).۳۸ و ۹(دانند ي خاک ميدرصد ماده آل

اي و با استفاده روي گياه يوالف علوفه   ) ۲۱(جايانتي و همكاران    

از كاربرد توام ورمي كمپوست و كود دامي انجام پذيرفت، نتايج           

دار در عملكرد علوفه يوالف نسبت به شـاهد         مبين افزايش معني  

كمپوسـت  اين محققين يـادآور شـدند كـه مـصرف ورمـي           . بود

 محيطـي در طـول دوره رشـد         موجب اسـتفاده بهتـر از عوامـل       

ج ياز نتـا  . شود ثير آن روي عملكرد علوفه نمايان مي      أگرديده و ت  

صورت  تروژن به يش ن يشود که با افزا   ي م يريگجهيش نت ين آزما يا

 اگر کـود    يابد ول ييش م ي عملکرد علوفه افزا   يستيا ز ي ييايميش

ـ ز + ييايميشـ (صورت مخلوط    تروژن به ين اسـتفاده شـود    ) يستي

ن مـصرف کـود     يبنـابرا . ابـد ييش مـ  يشتر افـزا  يعلوفه ب عملکرد  

ـ  و ز  ييايميصـورت مخلـوط کـود شـ        تروژن به ين شنهاد يـ  پ يستي

  .شود يم

  

  ت علوفهيفيک

دار بـودن اثـر تيمارهـاي       دهنده معني  نتايج تجزيه واريانس نشان   

مختلف کودي بر ميزان پروتئين خام، ماده خشک قابـل هـضم،            

 )Acid detergent fiber(سـيدي هـاي ا الياف نـامحلول در شـوينده  

(ADF)ــوينده ــامحلول در شــ ــاف نــ ــاي خنثــــي و اليــ   هــ

)Netural Detergent Fiber( (NDF)    و مقـدار خاکـستر در سـطح 

در توليـد علوفـه عـالوه بـر         . )۵جـدول   ( درصد بـود     ۵احتمال  

. اي برخـوردار اسـت    عملکرد، کيفيـت علوفـه از اهميـت ويـژه         

را NDF  و ADFبل هضم، پروتئين خام، ماده خشک قا) ۲۹(مي

هاي مناسب براي تعيين کيفيت علوفه پيـشنهاد        عنوان شاخص  به

 ۴۶نـشان داد کـه تيمـار        ) ۶(هـا   جـدول مقايـسه ميـانگين     . کرد

 تن باالترين درصد پروتئين خام علوفـه را         ۲+ کيلوگرم نيتروژن   

 پـروتئين يکـي از      معموالً. باشد درصد دارا مي   ۳۵/۱۳با ميانگين   

. کنـد است که ارزش غذايي علوفـه را تعيـين مـي          صفات مهمي   

دليـل   گذارد، بـه  ثيري که بر عملکرد کمي مي     أنيتروژن عالوه بر ت   

باشد، سـبب   که يکي از ساختارهاي اصلي اسيدهاي آمينه مي        اين

طورکلي نيتـروژن بيـشتر    شود و بهافزايش درصد پروتئين نيز مي   

اي پـروتئين در  از مقدار مورد نياز عملکرد، باعث افزايش محتـو        

افزايش درصد ماده خشک و پروتئين خـام باعـث          . شودگياه مي 

خوشخوراکي گياه بـراي دام و افـزايش عمـل جـذب و بهبـود               

  ).۳۰(شود کيفيت سيلو مي

ماده خشک قابل هضم اغلـب نماينـده انـرژي قابـل هـضم              

و ارتباط مستقيم بـا ميـزان انـرژي و ديگـر مـواد              ) ۱۱(باشد   مي

  گـرازا و فولبرايـت     ).۴۰(فـت توسـط دام دارد       مغذي قابل دريا  

قابليت هضم ماده خشک را بـراي       ) ۳۵( رودس و شارو     و) ۱۵(

تعيين کيفيت علوفه مورد توجه قرار دادند و سـکريس گـزارش            

 درصد براي دام در حالـت       ۵۰کرد که قابليت هضم ماده خشک       

جدول مقايسه ميـانگين نـشان داد       ). ۶(باشد  نگهداري، کافي مي  

 تيمـار   در) ۷۳ و   ۳۴(قابل هـضم    بيشترين مقدار ماده خشک     که  

 تــن ورمــي کمپوســت در هکتــار و ۳+  کيلــوگرم نيتــروژن ۶۹

 ۶۰،  ۲۹ کمترين آن در تيمـار عـدم کـاربرد نيتـروژن بـه مقـدار              

 مبين اين اسـت کـه       دست آمده بهنتايج  . )۶جدول  (مشاهده شد   

ت در اين آزمايش مقدار درصد ماده خـشک قابـل هـضم در ذر             

اي قـرار گرفتـه     هـاي مختلـف تغذيـه      ثير سيستم أشيرين تحت ت  

شود که با افـزايش مقـادير مختلـف          مي ديده ۶در جدول   . است

قابليـت  . يابدنيتروژن ماده خشک قابل هضم گياه نيز افزايش مي        

هضم علوفه بستگي به نسبت محتويات داخل سلول بـه ديـواره            

 عمــدتاً از ات داخــل ســلوليــکــه محتوي در حــال.ســلول دارد

 ييت هـضم بـاال    يکه قابل ( محلول   يهانيها و پروتئ  دراتيکربوه

 ماننـد دمـا، تـنش       يطـ يعوامـل مح  . ل شـده اسـت    يتشک) دارند

تـروژن  ي مانند کـود ن    ياهيه، نوع خاک و عوامل تغذ     ي، سا يرطوبت

ش کـود   ين پـژوهش بـا افـزا      ير دارند و در ا    يثأت هضم ت  يبر قابل 

افـت و در    يش  ياخل سلول افـزا    محلول د  يهانيتروژن، پروتئ ين

  .ش درصد ماده خشک قابل هضم شديجه باعث افزاينت

هاي اسيدي تحـت تـأثير شـرايط        در شوينده اف نامحلول   يال

ن و  يگنـ ير ل يرد و معـرف مقـاد     يـ گي قرار م  محيطي و اکولوژيک  
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۲۳  

ابد يي کاهش م  يريپذن هضم يگنيش ل ياه بوده که با افزا    يسلولز گ 

ـ د است ز  يها مف در مورد علوفه  خصوص   به ADFن  ييتع). ۵( را ي

باشـد  يت هضم علوفـه موجـود مـ       ين آن و قابل   ي ب يکيرابطه نزد 

 در  يدي اسـ  يهاندهياف نامحلول در شو   ين مقدار ال  يباالتر). ۳۷(

ن ي درصد و کمتـر    ۴/۲۵زان  يبه م ) شاهد(مار عدم کاربرد کود     يت

کمپوسـت  ي تـن ورمـ    ۳+ تـروژن   يلوگرم ن ي ک ۶۹مار  يمقدار در ت  

علـت   تروژن بـه  ي در سطوح باالتر کود ن     ).۶جدول  (ه شد   مشاهد

ـ  بـه د   ي بخـش کمتـر    يواره سـلول  ياتساع د   تعلـق   يواره سـلول  ي

ـ زان اتـساع د   يـ تر م   کوچک يهارد اما در دانه   يگ يم  يواره سـلول  ي

ش ي لذا بـا افـزا     .باشديز م ي ن يشتريبر خام ب  ي ف يکمتر و دانه دارا   

هش يافـت کـه      کـا  ADF مختلف، مقـدار     يمارهايتروژن در ت  ين

دليل اثر افزايشي نيتروژن بر رشد رويـشي و انبـساط سـلولي              هب

در مطالعه اثر نيتروژن بر ذرت سيلويي بيان        ) ۲۳(کسکين  . است

جـه  ين نت يا. شود مي ADFکرد که افزايش نيتروژن باعث کاهش       

ن مقـدار   يشتريب. مطابقت دارد ) ۱۳( فاتح و همکاران     يهاافتهيبا  

NDF  کمپوست بـه   ي تن ورم  ۲+ تروژن  يلوگرم ن ي ک ۴۶مار  ي در ت

 ۳۳/۲۱زان  يـ ن مقدار در شاهد به م     ي درصد و کمتر   ۶۵/۳۶مقدار  

تـروژن  ي اثـر ن   يدر بررس ) ۱۰ (يکيکارپ. شوديدرصد مشاهده م  

تـروژن مقـدار    يش ن ي اظهار داشت که با افـزا      ييلوي ذرت س  يرو

NDFافتيش ي افزا.  

تـروژن  يف ن مختلـ يمارهـا يق نشان داد کـه ت  ين تحق يج ا ينتا

ن درصـد   يشتريـ ب. شـود يش درصد خاکستر علوفه م    يباعث افزا 

کمپوسـت  ي تن ورمـ   ۳تروژن و   يلوگرم ن ي ک ۶۹مار  يخاکستر در ت  

 خاکستر علوفه شـامل     يمحتوا.  درصد حاصل شد   ۶/۶به مقدار   

د يها، تول نيتامي ساخت و  ي برا يباشد، مواد معدن  ي م يمواد معدن 

 از ياريخت بافــت و بــسهــا، ســاميت آنــزيــهــا، فعالهورمــون

ي بـه رشـد، سـالمتي و توليـد          گبستک که   يولوژيزي ف يها نديآفر

علت افـزايش درصـد خاکـستر،       ). ۱۶(باشند  دارد، مورد نياز مي   

همراه با افزايش کاربرد نيتروژن اين اسـت کـه نيتـروژن باعـث              

هاي رويشي و ريشه شـده و هـر چـه ريـشه             بهبود رشد قسمت  

ه باشد، جذب مواد معدني نيز بيشتر       گياه، گسترش بيشتري داشت   

ز يـ  ن يشتريـ  ب خواهد شد و گياه عالوه بر توليد مواد آلي مقـدار          

ن درصـد  ين کمتـر يچنـ  هـم . داردي را در خود نگه م   يمواد معدن 

تـروژن باعـث   يرا کمبـود ن يمار شاهد بود، زيخاکستر مربوط به ت  

هاي رويشي گياه رشد کمتري کنـد و هرچـه           شود که قسمت  مي

گستردگي کمتري داشته باشد، جذب مـواد معـدني کمتـر           ريشه  

  ).۲۷(خواهد بود 

  

  گيري نتيجه

دست آمده از ايـن پـژوهش نـشان داد کـه توليـد ذرت                نتايج به 

. شيرين در استان گيالن از پتانسيل قابل توجهي برخوردار است         

، علوفه تـر و     ي دانه کنسرو  بيشترين ميزان عملکردهاي تر بالل،    

کمپوسـت  ي تـن ورمـ    ۳تروژن و   يلوگرم ن ي ک ۶۹مار  يخشک در ت  

 تـن   ۲+ نيتـروژن   لـوگرم   ي ک ۴۶ مـار يدست آمد، اگرچـه بـا ت       هب

بنابراين، به منظـور    . داري نشان نداد  کمپوست تفاوت معني  ورمي

بهترين عملکرد کمـي و کيفـي دانـه و علوفـه در واحـد سـطح                 

  کيلـوگرم ۴۶شود در ترکيبات مختلف کودي، تيمـار      پيشنهاد مي 

کمپوسـت در منطقـه مـورد آزمـايش و           تـن ورمـي    ۲+ وژن  نيتر

  .كار گرفته شود مناطقي با شرايط اقليمي مشابه به
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