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 اوره ياریدو منظوره ذرت در دو سطح کود آب يدهایبریه الژیس تیفیعملکرد علوفه و ک

  

  4محمد خوروش و 3تاب رضای، عل*2زادهیرضا عشق دی، حم1يزهرا اسکندر

  

  )05/06/1401 رش:یخ پذی؛ تار 22/01/1401 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

سیالژ هیبریدهاي دو منظوره ذرت به کودآبیاري اوره در دو مزرعه آموزشی و  تمنظور بررسی پاسخ عملکرد علوفه و کیفیبه مطالعهاین 

هاي خرد شده در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در سه تکرار در صورت کرتکشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان بهپژوهشی دانشکده 

و  200هکتار در مزرعه لورك شهرستان نجف آباد؛  کیلوگرم در 200و  150اجرا شد. کاربرد دو سطح کود نیتروژن ( 1395تابستان سال 

اي به اي علوفههیبرید ذرت دانه 20% نیتروژن) و 45کیلوگرم در هکتار در مزرعه شرودان شهرستان فالورجان با استفاده از کود اوره با  250

ن، عملکرد بیولوژیک در مزرعه شرودان و ژوهاي اصلی و فرعی آزمایش بودند. نتایج نشان داد که کاربرد افزایشی کود نیترترتیب عامل

ولی تأثیري بر نسبت وزن اجزاء شامل برگ، ساقه و بالل به وزن کل  ،درصد ماده خشک و عملکرد سیالژ را در هر دو مزرعه افزایش داد

داري افزایش یافت. معنی طوربه هیبریدها در نتیجه افزایش کاربرد نیتروژن در مزرعه شرودانسیالژ در علوفه نداشت. غلظت پروتئین 

همچنین با افزایش کود نیتروژن، مقدار خاکستر در هر دو مزرعه افزایش، ولی الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده 

بیشترین عملکرد  در مزرعه شرودان،دار بود. سیالژ در مزرعه شرودان معنی pHکنش اثر هیبرید × نیتروژن بر . برهمنداسیدي کاهش یافت

با درصد)  8/29( Whichita و باالترین درصد ماده خشک سیالژ در هیبریددر هکتار)  لوگرمیک AGN591 )29800 دیبریهبیولوژیک در 

 27200با عملکرد بیولوژیک  AGN756 دیبریه ،مزرعه لوركکیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به دست آمد.  همچنین در  250کاربرد 

کیلو گرم کود نیتروژن در هکتار باالترین مقادیر را به  200درصد در شرایط مصرف  6/28هکتار و درصد ماده خشک سیالژ  کیلوگرم در

توان در هر منطقه با مصرف مقدار مناسب کود نیتروژن و انتخاب هیبریدهاي با پتانسیل باال، به رسد، میبه نظر می خود اختصاص داد.

  .سیالژ ذرت دست یافت ی ازلوعملکرد کمی و کیفی قابل قب
  

  

  

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی، خاکستر، غلظت پروتئین، نیتروژن ،يدیاس ندهینامحلول در شو افیال :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ان، ایرالمیا، المیدانشگاه ا ،يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزو استادیار  يدکتر يدانشجوترتیب . به3و  1

  ، ایراناصفهان، اصفهان یدانشگاه صنعت ،يدانشکده کشاورز ،یاهیگ کیو ژنت دیتول گروه اریدانش .2

  ، ایراناصفهان، اصفهان یدانشگاه صنعت ،يگروه علوم دام، دانشکده کشاورز استاد .4

  hr.eshghizadeh@iut.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

دلیل ضرورت تغذیه بهاي ت علوفهوالحص، تولید مکشاورزيدر 

با کیفیت جهت تولید شیر، گوشت و سایر  يها به علوفهمناسب دام

 .)16(د ناهمیت زیادي دار هاي جانبی مورد نیاز انسان،فرآورده

میالدي در جهان با  2017، در سال ).Zea mays L(ذرت 

 هساالن تولید میزان و هکتار میلیون188 حدود کشت زیر سطح

اي مقام تن در بین گیاهان علوفه میلیون 60و میلیارد 1 حدود

درصد از کل تولید محصوالت  4/14در ایران میزان  و )19(اول 

زراعی را داشت. سطح زیر کشت، تولید و میانگین عملکرد این 

هزار  2/203ترتیب معادل به 1396-97محصول در سال زراعی 

. )1(تار بوده است هکر تن د 5/52میلیون تن و  7/10هکتار، 

هایی مانند قدرت سازگاري با شرایط اقلیمی دلیل قابلیتذرت به

رد زیاد، در بسیاري از گوناگون، تحمل نسبی به خشکی و عملک

گیاه به علت  . این)18(شود طور گسترده کشت میکشورها به

باال در واحد سطح، سرعت رشد زیاد  کیولوژیبداشتن عملکرد 

داشتن راندمان باالي مصرف آب به علت ، الو سطح برگ با

سیستم فتوسنتزي چهار کربنه، عملکرد نسبتاً باالي دانه و از 

تر داشتن هیبریدهاي متنوع و قابلیت کشت دوم در همه مهم

ذرت  .)14(رود مناطق معتدله، یک گیاه زراعی مهم به شمار می

ز ا کیاي و عملکرد زیاد یدلیل داشتن مواد قندي، نشاستهبه

ترین گیاهان جهت تولید علوفه سبز، دانه و سیالژ محسوب مهم

. بنابراین براي تولید بیشتر، استفاده از هیبریدهایی )49( شودمی

با عملکرد باال در مقایسه با ارقام رایج در کشور در اولویت قرار 

هاي زراعی مانند افزایش افزایش عملکرد به مدیریت دارد.

). 40ریخ کاشت نیز بستگی دارد (ود و تاک ردتراکم گیاهی، کارب

اي براي تولید ترین عنصر ضروري تغذیهنیتروژن محدودکننده

ابستگی زیادي ذرت است، زیرا کاهش تولید و اجزاء عملکرد و

اند که ). محققان در مطالعه خود اشاره کرده47به نیتروژن دارد (

م گودر صورت عدم مصرف کود نیتروژن عملکرد ذرت و سور

 عالوههب. )17و  6یابد (درصد کاهش می 33و  16ترتیب به

 ساختمان در پرمصرف ییغذا عنصر نیترمهم عنوانهب تروژنین

 يدهایاس ها،میکوآنز ها،میآنز گوناگون، ینیپروتئ يهامولکول

 .)23نقش دارد ( توکرومیو س هانیآم دها،یاس نویآم ک،ینوکلئ

یفیت محصول گیاهان زراعی ک د،بر عملکرمین خاطر عالوههبه

 . افزایش)5اي تحت تأثیر قرار می دهد (طور عمدههرا نیز ب

کیفیت علوفه از جمله میزان عناصر غذایی موجود در آن 

نیتروژن  جذب .)21( شودیمموجب افزایش راندمان تغذیه نیز 

بیشتر، سطح و تعداد برگ و غلظت نیتروژن دانه و در نتیجه 

). از صفات 48بخشد (الژ را بهبود میسیت عملکرد و کیفی

، توان به میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثیکیفی سیالژ می

دهنده پتانسیل مصرف علوفه ، که نشانیعنی دیواره سلولی

توسط دام است و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي یعنی 

دهد سلولز که قابلیت هضم را نشان میدیواره سلولی بدون همی

 pH) و همچنین پروتئین خام، خاکستر (مواد معدنی)، 50(

 يدیاس ندهیشو بریف. کرد اشارهنسبت برگ به ساقه و... الژ،یس

)ADF (یخنث ندهیشو بریف و )NDF(  معموالً به عنوان

 بریفرود. فاکتورهاي استاندارد جهت آنالیز فیبر به کار می

شوینده ر یببراي تخمین میزان قابلیت هضم و ف يدیاس ندهیشو

شود (جذب) استفاده می بینی پتانسیل نفوذخنثی جهت پیش

) گزارش کردند که افزایش میزان 28). کاپلن و همکاران (13(

نیتروژن در سورگوم، باعث افزایش پروتئین خام، قابلیت هضم 

 شود. نعمت پورمی pHو  ADF، NDFدر دار در و کاهش معنی

 نیتروژن باعث کود هک دندکر ) نیز گزارش37همکاران ( و

 خام، خاکستر و ماده خشک سیالژ پروتئین درصد افزایش

)DM(  کاهشو pH  شد. از طرفی کاربرد  در گیاه ارزنسیالژ

داري میزان طور معنیاي بهکود نیتروژن در منداب علوفه

و  DM، NDFپروتئین خام و قابلیت هضم را افزایش و میزان 

ADF ) یش محتواي خاکستر با زااف). 24را کاهش داده است

افزایش مصرف کود نیتروژن در گیاه ذرت نیز گزارش شده 

  ). 9است (

به سیالژ با کیفیت ذرت اهمیت زیادي در  دسترسی

هاي کیفی سیالژ هم واحدهاي دامداري کشور دارد و شاخص

و نوع هیبرید تحت تأثیر قرار  بسته به مدیریت کود نیتروژن

بررسی عملکرد ماده هدف  ابحاضر ه لعگیرند. بنابراین مطامی
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خشک چاپر، کمیت و کیفیت سیالژ حاصل از هیبریدهاي 

هاي رسیدگی متفاوت در پاسخ به سطوح جدید ذرت با گروه

% نیتروژن) در مقایسه 46معمول و افزایشی کود نیتروژن (اوره، 

  انجام شد. Maxima) و 704( جیرابا هیبریدهاي 

  

  هامواد و روش

ع در مزار 1395-96تابستان سال زراعی  درش این پژوه

مزرعه تحقیقاتی لورك واقع  تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان،

ي لورك کیلومتري جنوب غربی اصفهان در منطقه 40در 

دقیقه شمالی و 32درجه و  32آباد ( عرض جغرافیایی نجف

دقیقه شرقی و ارتفاع از سطح 23درجه و 51طول جغرافیایی 

کیلومتري اصفهان  20) و مزرعه شرودان واقع در ترم 1570دریا 

دقیقه و  34درجه و 32در منطقه فالورجان (عرض جغرافیایی 

سطح  متر از 1600، دقیقه 30درجه و  51طول جغرافیایی 

صورت . آزمایشات در هر ایستگاه بهشد اجرادریاهاي آزاد) 

هاي خرد شده در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در سه کرت

در دو  )=N%46(کود نیتروژن از منبع اوره  ر اجرا شد.راتک

 250و  200در لورك؛  هکتار در کیلوگرم 200و 150سطح (

 20کیلوگرم در هکتار در شرودان) به عنوان عامل اصلی و 

عنوان عامل فرعی ) به1جدول اي (علوفه -ايهیبرید ذرت دانه

  .شدند یبررس

وسط دستگاه بذرکار ت وربعد از آماده سازي زمین، کاشت بذ

پنوماتیک درهر واحد آزمایشی که شامل چهار ردیف کاشت 

متر و فاصله بوته در ردیف سانتی 75متري با فاصله ردیف 12

ترتیب در مزرعه لورك و شرودان متر بهسانتی 14و  16برابر 

اي از نوع پلی انجام شد و همزمان نصب نوارهاي آبیاري قطره

متري در قطعه زمین سانتی 20روزنه  لهاصاتیلن درزدار با ف

 6مزارع مورد نظر، صورت گرفت. کاشت ارقام در شرودان در 

متناسب با زمان کاشت  1395تیرماه سال 14تیرماه و در لورك 

و مرسوم این مناطق صورت گرفت. اولین آبیاري بعد از کاشت 

هاي بعدي طول دوره رشد و بر اساس شرایط محیطی و يآبیار

  اه زراعی انجام شد.گیز نیا

هاي هرز با استفاده از الزم به ذکر است مبارزه با علف

صورت پیش هاي آترازین (ساخت شرکت گیاه) بهکشعلف

کش استوکلر (ساخت شرکت کاشتی و همچنین استفاده از علف

برگی  4تا  2لیتر در هکتار در مرحله  5شیما گرو یزد) به مقدار 

دستی طی دو صورت وجینو نیز بهي ارت از طریق سیستم آبیذر

اعمال تیمار برگی ذرت انجام شد.  8و  4مرحله در مرحله 

برگی  3- 4صورت محلول در آب آبیاري در مرحله نیتروژن به

ذرت، مرحله ساقه رفتن و ظهور تاسل صورت گرفت. برخی از 

ارائه  2جدول هاي خاك محل اجراي آزمایش دو مکان در ویژگی

بسته  یی،هوا يهااندام خشک وزن يریگاندازه يرابشده است. 

 سلسیوس درجه 75 يدما در روز چهار تا سه هانمونهبه اندازه 

 براي .دش محاسبه هاآن خشک وزن و شدند داده قرار آون در

گیري عملکرد ماده خشک چاپر، پس از رسیدن محصول به اندازه

به  متر،ینتسا 50مرحله خمیري نرم و حذف اثر حاشیه به طول 

مساحت یک مترمربع از خطوط وسط در هر واحد آزمایش 

ساعت در آون  48هاي برداشت شده به مدت نمونه برداشت شد.

درجه سلسیوس قرار گرفتند و پس از آن توزین  75و در دماي 

  شدند و سپس عملکرد ماده خشک چاپر مشخص شد. 

pH اشباع خاك با استفاده از  گلpH مدل يزیمتر روم 

 با ونیبراسیکال از پسآلمان)  WTW ی(ساخت کمپان 7110

 تیهدا تیقابل نیاستاندارد قرائت شد. همچن يهامحلول

 مترEC خاك با استفاده از دستگاه  1:2عصاره اشباع  یکیالکتر

با  ونیبراسیآلمان) پس از کال Schott ی(ساخت کمپان يزیروم

  استاندارد قرائت شد.  يهامحلول

ها براي ذرت جهت سیالژ ابتدا از پالت شتدامنظور بربه

برداري مترمربع نمونه 1تعیین مقدار ماده خشک، به مساحت 

شد و توسط دستگاه چاپر دو ردیفه (دستگاه چاپر برچین کار با 

تیغ  4و تعداد  بخار اسب 65 توان و PTO= 540دور شافت 

. سپس ذرت خرد ندمتري خرد شدسانتی 1-2برشی) به قطعات 

متر و سانتی 5/7ه سیلوهاي کوچک پلی اتیلنی (قطر دهانه ب دهش

متر) منتقل شده و توسط سیلوکوب دستی فشرده سانتی 60طول 

شد تا هواي سیلو گرفته شود پس از هواگیري قبل از بستن 

  درب سیلوهاي کوچک به جهت حصول اطمینان از نبود هوا در 
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  عه در آزمایشالمطهاي هیبریدهاي مورد . برخی ویژگی1جدول 

 شرکت تولید کننده )گروه رسیدگی( FAO هیبرید ذرت شماره

1 SC535(Maxima) FAO 580 )مارتون وشر )میان رس 

2  AGN 735 FAO 700+(دیررس)  شرکت امریکن ژنتیکس  

3 AGN 756 FAO 700 (دیررس) شرکت امریکن ژنتیکس 

4  AGN 717 FAO 700 (دیررس)  شرکت امریکن ژنتیکس  

5 AGN 719 FAO 700 (دیررس) شرکت امریکن ژنتیکس 

6  AGN 715 FAO 700 (دیررس)  شرکت امریکن ژنتیکس  

7 704 FAO 700 (دیررس) مغان 

8 AGN 728 FAO 700+(دیررس) شرکت امریکن ژنتیکس 

9 AGN 798 FAO 700 (دیررس) شرکت امریکن ژنتیکس 

10 AGN 720 FAO 650 (متوسط رس) کسشرکت امریکن ژنتی 

11 AGN 740 FAO 650 (متوسط رس) شرکت امریکن ژنتیکس 

12 AGN 722 FAO 700 (دیررس) شرکت امریکن ژنتیکس 

13 AGN 794 FAO 650 (متوسط رس) شرکت امریکن ژنتیکس 

14  Whichita FAO 600 (متوسط رس) شرکت امریکن ژنتیکس 

15  AGN 625 FAO 600 (متوسط رس) شرکت امریکن ژنتیکس 

16  Jolli FAO 600 (متوسط رس) شرکت امریکن ژنتیکس 

17 AGN 555 FAO 600 (متوسط رس) شرکت امریکن ژنتیکس 

18 AGN 642 FAO 600 (متوسط رس) شرکت امریکن ژنتیکس 

19 AGN 591 FAO 500 (میان رس) شرکت امریکن ژنتیکس 

20  AGN 520 FAO 500 (میان رس) شرکت امریکن ژنتیکس  

  

  هامتري خاك محل آزمایشسانتی 0-30هاي فیزیکی و شیمیایی عمق یژگویبرخی  .2جدول 

  خاك بافت  مکان
  تروژنین  یآل ماده  رس  لتیس  شن

pH 

قابل  فسفر

  دسترس

 قابل میپتاس

  دسترس
  یکیالکتر تیهدا

  1-(dS m(  mg kg)-1( (درصد)

  77/2  250  0/25  59/7  08/0  84/0  28  0/40  0/32  لومی رسی  لورك

  54/1  391  8/54  26/8  18/0  78/1  37  5/37  6/25  رسیی ومل  شرودان

  

اکسید کربن از داخل کپسول بر روي سیلوهاي کوچک گاز دي

. شد بسته کامالً کوچک يلوهایسروي سیلو اسپري شد و درب 

 شگاهیآزما در کیتار اتاق در شده آماده کوچک يلوهایس

 شد، ينگهدار روز 120 مدت به يعمود صورتبه و مزرعه

 شد باز یلنیات یپل يلوهایس ینیم مذکور زمان شدن یط از سپ

  .شد انجام لویس یفیک صفات یبررس جهت يریگنمونه و

صفاتی همچون درصد ماده خشک سیالژ، پروتئین خام، 

درصد فیبر نامحلول در شوینده خنثی و درصد  ،pH خاکستر،
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سیدي به روش ونسوست و همکاران فیبر نامحلول در شوینده ا

  گیري شدند.) اندازه46(

هاي حاصل از آزمایشات در دو تجزیه واریانس (براي داده

افزار طور جداگانه با استفاده از نرمهمنطقه لورك و شرودان) ب

SAS  انجام شد. تیمارهاي آزمایشی و اثرات متقابل  4/9نسخه

عنوان متغیرهاي مستقل و صفات اندازه گیري شده هبین آنها ب

ها هاي وابسته در نظر گرفته شدند. مقایسه میانگینیرتغعنوان مهب

در  )LSD(دار نیز با استفاده از آزمون کمترین تفاوت معنی

  % انجام شد. 5سطح احتمال 

  

 نتایج و بحث

  عملکرد ماده خشک چاپر

دهنده ماده خشک تجمع یافته ، نشانعملکرد ماده خشک چاپر

 داریمعنتأثیر ت تحدر اندام هوایی در زمان برداشت است که 

اثر هیبرید در مزرعه لورك و اثر نیتروژن و هیبرید در مزرعه 

در بین هیبریدهاي مورد ). 4و  3ول اجدقرار گرفت (شرودان 

کیلوگرم در  27200( آزمایش، بیشترین ماده خشک چاپر

 دیبریدر مزرعه لورك و ه AGN756هکتار) متعلق به 

AGN591 )29800  (زرعه شرودان بود م درکیلوگرم در هکتار

  ).6و  5ول اجد(

 تجمع که آن است ) مؤید45دویر ( و آزمایش تولنار جینتا

 شاخص آن، و پراکنش ورودي تابش کل به ذرت در خشک ماده

 و گیاهی پوشش رقم، ساختار و ژنتیکی خصوصیات برگ، سطح

کیلوگرم در  250کاربرد  .دارد بستگی برگ فتوسنتز سرعت

درصدي را نسبت به مصرف  23فزایش ا ن،هکتار کود نیتروژ

کیلوگرم در هکتار در مزرعه شرودان روي این شاخص  200

 و رشد شده فرآیندهاي مانع نیتروژن کمبود ).6نشان داد (جدول 

و کاهش عملکرد ماده خشک  شدن زرد ماندن، کوتاه باعث

). از طرفی استفاده بیش از حد نیتروژن، براي مدت 15شود (می

دارد و ساخت نیتروژن آلی را حصول را سبز نگه میم ترطوالنی

ربرد میزان الزم نیتروژن )، بنابراین کا30دهد (در گیاه کاهش می

دست آوردن ماده خشک بیشتر با کیفیت مناسب، براي به

که عملکرد علوفه  ه شدداد نشاناي در مطالعه  ضروري است.

 ودک با باال بردن یطور مشخصهخشک ارزن و سورگوم ب

افزایش عملکرد ماده  ).43و  37( .ابدییم شیافزا تروژن،ین

نیتروژن همچنین ممکن کاربرد خشک چاپر همراه با افزایش 

است به دلیل افزایش سرعت رشد محصول، شاخص سطح 

علت افزایش تعداد روز تا سیمیالسیون بهآبرگ و تجمع بیشتر 

ماده  تریشببلوغ محصول باشد که در نهایت منجر به عملکرد 

  ).41شود (خشک چاپر می

  

  درصد ماده خشک سیالژ 

اثر نیتروژن و هیبرید از نظر آماري بر روي درصد ماده خشک 

در بین ). 4و  3ول ادار شد (جدسیالژ در هر دو مزرعه معنی

 نیشتریب شرودان، و لورك مزرعه در شیآزما مورد يهادیبریه

 AGN756 يادهیبریه در بیترتبه الژیس خشک ماده درصد

 8/29( Whichitaو  )درصد 5/28( AGN717 ،)درصد 6/28(

). کاربرد افزایشی کود 6و  5ول ا(جد درصد) مشاهده شد

 الژیدرصد ماده خشک س درصدي را در 7و  5نیتروژن، افزایش 

). 6و  5ول ادر مزرعه لورك و شرودان نشان داد (جد بیترتبه

 که است ژالیعملکرد ماده خشک س گر،یمهم د اریمع

 خشک ماده در دیبریه چاپر خشک ماده عملکرد حاصلضرب

 ماده عملکردبر  ياز نظر آمار دیبریو ه تروژنین اثر. است

 در). 4و  3ول اشد (جد داریمعن مزرعه دو هر در الژیس خشک

 شرودان، و لورك مزرعه در شیآزما مورد يهادیبریه نیب

 يدهایبریه رد بیترتبه الژیس خشک ماده عملکرد نیشتریب

AGN756 )7801 هکتار در لوگرمیک(، AGN591 )8332 

 یشی). کاربرد افزا6و  5مشاهده شد (جدول  )هکتار در لوگرمیک

عملکرد ماده  دررا  يدرصد 33و  19 شیافزا تروژن،یکود ن

در مزرعه لورك و شرودان نشان داد  بیترتبه الژیخشک س

باعث  تروژنیکود ن ،ياعلوفه اهانیگ اکثر در ).6و  5ول ا(جد

 از شیب استفاده یطرف از. شودیم) 29 و 9(ماده خشک  شیافزا

 دارد یم نگه سبز را محصول تریطوالن مدت يبرا تروژن،ین حد

  نیبنابرا ،)30( دهدیم کاهش اهیگ در را یآل تروژنین دیتول و
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ده خشک چاپر، نسبت برگ به وزن کل، نسبت ساقه به وزن کل، نسبت بالل ماد . مقایسه میانگین اثرات عوامل آزمایشی بر عملکر5جدول 

  در مزرعه لورك به وزن کل، نسبت برگ به ساقه، درصد ماده خشک سیالژ و عملکرد ماده خشک سیالژ در هیبریدهاي ذرت
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               نیتروژن(کیلوگرم در هکتار)

150  a19200 a21/0  a38/0  a40/0  a60/0  b8/24  b4783 

200  a21600  a21/0  a39/0  a39/0  a57/0  a2/26  a5684  

              هیبرید

Maxima defg19600 efg19/0 de34/0 a46/0 bcdef55/0 ab5/27 bcde5471 

AGN735  abc24000 cdefg20/0 cd35/0 ab45/0 abcde59/0 bcdefg4/25 b6117 

AGN756  a27200 g16/0  a43/0  abcde41/0  f37/0  a6/28  a7801 

AGN717  bcde21700 bcdef22/0 abcd40/0 de37/0 bcdef56/0 a5/28 b6201 

AGN719  bcde21500 cdefg19/0 ab42/0 de37/0 def47/0 ab0/28 bcd6049 

AGN715  defg18800 ab24/0 bcde37/0 cde38/0 ab69/0 abcdef9/25 efghi4888 

AGN704  defg18600 fg18/0 abc41/0 bcde40/0 ef45/0 abc1/27 cdefgh5065 

AGN728  ab24300 cdefg19/0 abcd41/0 cde39/0 cdef48/0 h7/21 bcdefg5265 

AGN798  cb33002 abcd19/0 bcde36/0 abc44/0 bcdef56/0 abcd3/26 bc6091 

AGN720 bcde21300 defg20/0 bcde36/0 abcd43/0 bcdef57/0 fgh1/23 efgh4970 

AGN740 defg18900 abcd24/0 de35/0 abcde41/0 ab71/0 cdefgh3/24 efghi4632 

AGN722 g17200 a28/0  abcd40/0 f32/0 a79/0 gh8/22 i8391 

AGN794 fg17900 ab24/0 bcde36/0 cde39/0 abc69/0 gh9/22 hi4110 

Whichita g17600 bcde22/0 bcde37/0 bcde40/0 abcde65/0 abc6/26 efghi4695 

AGN625 bcde21200 bcde23/0 abcde38/0 cde39/0 abcde61/0 efgh4/23 defgh5036 

Jolli bcd21800 bcdef22/0 abcd39/0 de38/0 eabcd95/0 defgh6/23 bcdefg5173 

AGN555 cdef20800 deg19/0 ab41/0 cde39/0 abcde48/0 abcde9/25 bcdef5398 

AGN642 g17000 abc24/0 a44/0 f32/0 bcdef56/0 bcdefg2/25 ghi4348 

AGN591 g16900 abcd24/0 abcde39/0 ef37/0 abcd65/0 abcdef8/25 fghi4383 

AGN520 efg18500 bcd23/0 e32/0 abc44/0 ab74/0 ab4/27 cdefgh5054 

درصد  5اي دانکن در سطح احتمال دار براساس آزمون چند دامنههایی که در هرستون داراي یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معنیمیانگین

  .است
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مقایسه میانگین اثرات عوامل آزمایشی بر عملکرد ماده خشک چاپر ، نسبت برگ به وزن کل، نسبت ساقه به وزن کل، نسبت بالل  .6جدول 

  عه شرودانزن کل، نسبت برگ به ساقه، درصد ماده خشک سیالژ، عملکرد ماده خشک  سیالژ در هیبریدهاي ذرت در مزربه و
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               نیتروژن(کیلوگرم در هکتار)

200  b21200 a19/0  a35/0  a45/0  a59/0  b7/25  b5448 

250  a26100  a19/0  a36/0  a45/0  a55/0  a6/27  a7248  

              هیبرید

Maxima bcde24000 bcd18/0 fgh33/0 abc49/0 bcd56/0 abc4/28 bcde6886 

AGN735  cdef21400 bcd19/0 hig31/0 ab50/0 b66/0 bcdefg6/26 efghi5698 

AGN756  abc26500 de16/0  de16/0  ef38/0  ef37/0  bcdefg3/27 abcd7194 

AGN717  f18600 bc21/0 efgh33/0 bcd45/0 bc64/0 cdefgh1/26 hi4933 

AGN719  ef19100 bc20/0 defg34/0 bcd45/0 bcd60/0 gh1/25 i4791 

AGN715  bcde24300 bcd19/0 fghi32/0 abc49/0 bcd60/0 bcdefg8/26 bcdefg6491 

AGN704  de21800 e12/0 e12/0 cd44/0 f45/0 h1/24 ghi5040 

AGN728  bcd24400 bc20/0 a46/0 f33/0 def45/0 efgh4/25 cdefghi6170 

AGN798  bcdef23700 b21/0 bc40/0 ef38/0 bcde53/0 defgh9/25 cdefghi6176 

AGN720 def20900 cdb19/0 fghi32/0 abc48/0 bc64/0 fgh4/25 efghi5366 

AGN740 bcdef22500 bcd19/0 gh31/0 abc49/0 b66/0 bcdefg8/26 cdefghi6037 

AGN722 bcd24400 bcd18/0  defg35/0 bcd46/0 bcde54/0 cdefgh4/26 cdefgh6323 

AGN794 def21100 a26/0 i28/0 bcd35/0 a98/0 abcd9/27 cdefghi5996 

Whichita abc26600 bcd19/0 hi29/0 a52/0  b65/0 a8/29 ab7935 

AGN625 abcd26100 bcd19/0 defg34/0 abcd39/0 bcde55/0 abcdef8/27 abc7263 

Jolli abcd25600 bcd20/0 ghi32/0 abc47/0 bc65/0 defgh8/25 bcdef6620 

AGN555 bcdef23100 bcd19/0 efgh33/0 abc48/0 bcd57/0 hdefg7/25 cdefghi5974 

AGN642 bcdef22800 bcd19/0 bcd39/0 de42/0 bcde52/0 gh3/25 defghi5768 

AGN591 a29800 cd17/0 cd38/0 bcd45/0 def45/0 abcde9/27 a8332 

AGN520 ab27200 bd17/0 bd37/0 bcd46/0 bcde48/0 ab1/29 ab7964 

  .استدرصد  پنجاي دانکن در سطح احتمال دار براساس آزمون چند دامنهستند، فاقد تفاوت معنیهایی که در هرستون داراي یک حرف مشترك همیانگین
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دست آوردن ماده خشک به يبرا تروژنیالزم ن زانیکاربرد م

 همکاران و پورنعمتاست.  يمناسب، ضرور تیفیبا ک شتریب

کود  شیبا افزا هک نمودند گزارش) 8( همکاران و اسالم و) 37(

 جینمود که با نتا یط یشیروند افزا الژیماده خشک س ،تروژنین

که عملکرد  ییدهایبریه نی. بنابراداشتحاضر مطابقت  یبررس

 شیداشته باشند، افزا يماده خشک و درصد ماده خشک باالتر

 لیدلبه شرودان مزرعه در. دهندینشان م يباالتر الژیعملکرد س

 6 به کینزد بیترتبه باالتر تروژنین مصرف بهتر، یطیمح طیشرا

 الژیس خشک ماده عملکرد و الژیس خشک ماده درصد 21 و

  .داشتند يشتریب

  

  نسبت اجزاء در علوفه

 نسبت بر درصد کی احتمال سطح در مکان دو در دیبریه اثر

 و 3 جدول( بود داریمعن کل وزن به بالل و ساقه برگ، وزن

نسبت  زانیم نیشتریب ش،یرد آزمامو يها¬دیبریه نیب در). 4

متعلق به  بیبرگ به کل در مزرعه لورك و شرودان به ترت

)، نسبت ساقه به 26/0( AGN794) و AGN722 )28/0 دیبریه

 AGN642) و AGN756 )43/0 دیبریمتعلق به ه بیکل به ترت

)44/0 ،(AGN756 )43/0بی) و نسبت بالل به کل به ترت 

 بود) 52/0( Whichita) و Maxima )46/0 دیبریمتعلق به ه

 خود مطالعه در) 25( همکاران و سالم). ا6و  5ول ا(جد

 مرحله تا رشد لیاوا از برگ وزن نسبت که کردند گزارش

 ماده شیافزا لیدل به نیا و داشته کاهش به رو بیش برداشت،

 دو در دیبریه اثر. است برگ خشک ماده به نسبت کل خشک

-یمعن ساقه به برگ نسبت بر رصدد کی احتمال سطح در مکان

 ش،یمورد آزما يدهایبریه نیب در). 4 و 3(جدول  بود دار

 بینسبت در مزرعه لورك و شرودان به ترت نیا زانیم نیشتریب

 بود) 98/0( AGN794) و AGN722 )79/0 دیبریمتعلق به ه

 تیفیمهم در ک اریمع کی). نسبت برگ به ساقه 6و  5(جدول 

 نسبت که کردند گزارش) 32( همکاران و یلیخل. استعلوفه 

 برگ تعداد و نازك ساقه داشتن لیدل به باالتر ساقه به برگ

 خام نیپروتئ يحاو هابرگ که آنجا از و است دیبریه در شتریب

 از دارند، ساقه به نسبت يباالتر هضم تیقابل و بوده شتریب

 زا دارند، يبرگ به ساقه باالتر نسبتکه  ییدهایبریه رونیا

 يگر. هستند گرید يدهایبریه از بهتر سبز علوفه تیفیک لحاظ

 دوره طول شیافزا با که کردند گزارش) 22( همکاران و لیب

) 31( گویال. کائور و ابدییم کاهش ساقه به برگ نسبت رشد،

 والفی در نسبت نیا يرو تروژنیرا با کاربرد ن یتفاوت مشخص

 یصورت در .دارد مطابقت مطالعه نیا جینتا با که نکردند مشاهده

 رابطه ذرت يرو خود مطالعات در) 42( همکاران و شارما که

 دادند، نشان ساقه به برگ نسبت و تروژنین کاربرد نیب یمثبت

 در تروژنین لوگرمیک 80 مصرف با نسبت نیا در شیافزا کی

 گزارش هکتار در لوگرمیک 120 مصرف زانیم در سپس و هکتار

  .شد

  

  غلظت پروتئین 

 در تروژنین ریتاث تحت يداریمعن طور به الژیس نیپروتئ

 و 7 ولاجد( گرفت قرار درصد پنج سطح در شرودان مزرعه

 سبب شرودان مزرعه در تروژنین کود یشیافزا کاربرد). 8

 مصرف زانیم به نسبت نیپروتئ زانیم يدرصد 38 شیافزا

 مناسب يارهایمع). 10 و 9ول اجد( شد تروژنین کود کمتر

 نیپروتئ زانیم ،ياعلوفه اهانیگ در علوفه تیفیک نییتع يبرا

 خام نیپروتئ نییپا سطوح رایز ).3( باشدیم خام افیال و) 2(

 يبرا يبافر تیظرف کاهش به منجر ياعلوفه اهانیگ در

 در ).33( شودیم تلفات حداقل با الژیس به عیسر یابیدست

 مناسب يارهایعم خام بریف و نیپروتئ زانیم ،ياعلوفه اهانیگ

از فونسکا و همکاران  .)2( است علوفه تیفیک نییتع يبرا

با  یدر ذرت رابطه مثبت نیپروتئ زانی) گزارش شده که م20(

در  نیاز پروتئ ییهضم علوفه دارد. درصد باال تیو قابل تیفیک

گوشت و  ر،یش دیتول لیدلنشخوارکنندگان به ییغذا رهیج

 دادند نشان) 34( همکاران و محمود .)4است ( ازیمثل، ن دیتول

 علوفه عملکرد و خام نی،پروتئ خشک ماده تروژنین کاربرد که

 شیافزا که شده اشاره و دهدیم شیافزا ياعلوفه سورگوم در را

  .است نهیآم يدهایاس يباال ریمقاد لیتشک لیدلبه نیپروتئ در
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غلظت پروتئین، فیبر شوینده اسیدي، فیبر شوینده خنثی، درصد خاکستر سیالژ  ،pHر تایج تجزیه واریانس اثر عوامل آزمایشی بن .7جدول 

  در مزرعه لورك هیبریدهاي ذرت

  راتییتغ منبع
 درجه

  يآزاد
pH  خاکستر  یخنث ندهیبرشویف  يدیاس ندهیشو بریف  نیپروتئ غلظت 

  ns0021/0  000021/0  ns1106  ns892  ns18/1  2  تکرار

  ns0045/0  ns000117/0  ns10799  ns4735  *96/6  1  نیتروژن

  17/0  2183  4245  000051/0  026/0  2  خطاي اول

  ns027/0  ns000064/0  *3091  ns1119  *26/1  19  هیبرید

  ns049/0  ns000018/0  ns847  ns393  ns5/0  19  هیبرید×نیتروژن

  53/0  2227  769  000044/0  033/0  76  خطاي دوم

  2/16  75/9  6/11  09/25  04/5    ریب تغییرات(%)ض

ns درصد یکو  پنجدار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیرمعنیبه **و *و  

  

، غلظت پروتئین، فیبر شوینده اسیدي، فیبر شوینده خنثی، درصد خاکستر سیالژ pHبر  یشیآزمانتایج تجزیه واریانس اثر عوامل  .8جدول 

  عه شروداندر مزر هیبریدهاي ذرت

 خاکستر  یخنث ندهیبرشویف  يدیاس ندهیشو بریف  نیپروتئ غلظت  pH  يآزاد درجه  راتییتغ منبع

  ns024/0  000030/0  *2776  ns8298  ns024/0  2  تکرار

  ns066/0  *001726/0  *7166  *28580  *72/2  1  نیتروژن

  15/0  913  150  000056/0  19/0  2  خطاي اول

  ns000039/0  sn1734  *2782  **28/1  053/0**  19  هیبرید

  ns000028/0  ns186  ns986  ns28/0  04/0*  19  هیبرید×نیتروژن

  41/0  1370  940  000044/0  012/0  76  خطاي دوم

  7/11  06/8  1/14  1/17  00/3    ضریب تغییرات(%)

ns دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنیترتیب غیرمعنیبه **و *و  

  

 باتیترک دیتول تروژن،یدر صورت محدود کردن مصرف ن

). 30( شوندیم رهیها تجمع و ذخکاهش و قند یآل تروژنین

 علوفه و نیباالتر تروژنین با شده یکودده ییلویس علوفه

  ).37( داشتند را خام نیپروتئ سطح نیترنییپا نشده یکودده

  

  خاکستر

 خاکستر مقدار بر مزرعه هردو در دیبریه و تروژنین یاصل اثر

 شیمورد آزما يدهایبریه نیب در). 8 و 7 ولاجد( بود داریمعن

 دیبریخاکستر متعلق به ه زانیم نیشتریدر مزرعه شرودان، ب

AGN720 )17/6 10و  9ول اگرم بر کیلوگرم) بود (جد .(

در مزرعه لورك و شرودان  تروژنیکود ن یشیکاربرد افزا

خاکستر نسبت به  زانیم يدرصد 7و  15 شیسبب افزا بیترتبه

و  9ل وادر دو مزرعه شد (جد تروژنیمصرف کمتر کود ن زانیم

 م،یدرصد فسفر، کلس نییتع يخاکستر کل برا زانی). از م10

- یموجود در علوفه استفاده م یعناصر فرع ریو سا میپتاس م،یزیمن

 یمعدن مواد مقدار انگریب واقع در علوفه کل خاکستر درصد. شود

عناصر معدنی در  ).50( باشدیم یاهیگ يهابافت در موجود

  اینکه در متابولیسم حیوان شرکت کرده و براي علوفه به لحاظ 
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غلظت پروتئین، فیبر شوینده اسیدي، فیبر شوینده خنثی، درصد خاکستر سیالژ  ،pH . مقایسه میانگین اثرات عوامل آزمایشی بر9جدول 

  در مزرعه لورك هیبریدهاي ذرت

  pH  شیآزما عوامل
  نیپروتئ غلظت

  )تریل یلیم در گرمیلی(م
  يدیاس ندهیشو بریف

  )لوگرمیبرک(گرم 
  یخنث ندهیشو بریف

  )لوگرمیبرک(گرم 
  خاکستر

 )لوگرمیک بر(گرم 

           نیتروژن(کیلوگرم در هکتار)
150  a58/3  a025/0  a252  a492  b19/4  
200  a64/3  a028/0  a227  a476  a81/4  

            هیبرید

Maxima ab53/3 a032/0 d213 a496 abc42/4 

Agn735  ab64/3 abcd027/0 cd218 a473 ab83/4 

Agn756  ab58/3  bcd024/0  bcd240  a481  c98/3  

Agn717  ab60/3 abcd025/0 bc248 a467 ab83/4 

Agn719  ab58/3 abcd026/0 ab246 a504 ab58/4 

Agn715  ab64/3 abcd025/0 bc245 a475 c87/3 

Agn704  a75/3  cd023/0 a291  a500  ab00/5  

Agn798  b52/3 bcd024/0 bc246 a482 abc54/4 

Agn720  ab63/3 d021/0 b251 a488 a25/5 

Agn740 b52/3 abc029/0 cd217 a474 bc33/4 

Whichita ab58/3 ab031/0 d209 a465 abc58/4 

Agn520 ab66/3 abcd027/0 bc246 a499 c75/3 

 اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.دار براساس آزمون چند دامنه، فاقد تفاوت معنیهایی که در هرستون داراي یک حرف مشترك هستندمیانگین

  

غلظت پروتئین، فیبر شوینده اسیدي، فیبر شوینده خنثی، درصد خاکستر سیالژ  ،pH. مقایسه میانگین اثرات عوامل آزمایشی بر 10جدول 

  در مزرعه شرودان هیبریدهاي ذرت

  pH  شیآزما عوامل

 خاکستر  یخنث ندهیشو بریف  ندهیشو بریف  نیوتئپر غلظت

  )لوگرمیک بر(گرم   )تریل یلیگرم در م یلی(م

           نیتروژن(کیلوگرم در هکتار)
200  a58/3  a026/0  a227  a479  a63/5  

250  a64/3  b036/0  b208  b439  b25/5  
            هیبرید

Maxima bcd62/3 bc028/0 ab224 abc465 cd42/5 

Agn735  d53/3 abc032/0 d184 cd440 cd33/5 

Agn756  bcd60/3  c027/0  abc219  abcd461  d92/4  

Agn717  cd58/3 bc028/0 a233 abc482 cd17/5 

Agn719  bcd62/3 abc032/0 a232 ab484 cd25/5 

Agn715  abc69/3 bc028/0 a225 abc473 ab08/6 

Agn704  ab72/3  abc032/0 a234  a489  d92/4  

Agn798  abcd64/3 ab033/0 a229 abc465 cd25/5 

Agn720  cd58/3 abc033/0 abc215 bcd442 a17/6 

Agn740 e4/3 abc031/0 abc203 cd440 ab08/6 

Whichita a76/3 ab033/0 bc189 cd419 abc75/5 

Agn520 bcd61/3 a034/0 ab223 abcd448 d00/5 

  اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.دار براساس آزمون چند دامنهقد تفاوت معنیهایی که در هرستون داراي یک حرف مشترك هستند، فامیانگین
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باشند، اهمیت دارند. عناصر هاي بدن الزم میفعالیت سلول

). المدرس و 42ر کیفیت علوفه نیز مؤثر باشند (توانند دمعدنی می

)گزارش نمودند که با 11) و بغدادي و همکاران (2( همکاران

که با نتایج یابد افزایش کود نیتروژن، خاکستر کل افزایش می

دهی نیتروژن مقدار . در اثر کودداردبررسی حاضر مطابقت 

خاکستر گیاه هم در علوفه و هم در سیالژ گلرنگ افزایش یافت 

هاي پتاسیم، سدیم، ). زیرا افزودن کود نیتروژن جذب کاتیون7(

  ).35دهد (کلسیم و منیزیم توسط گیاه را افزایش می

  

pH   
در  بیترتبه دیبری× هتروژنین کنشهمبر اثر و دیبریه یاصل اثر

در مزرعه  الژیس pHدرصد و پنج درصد بر  کیسطح احتمال 

مورد  يهادیبریه نیب در). 8 و 7ول ا(جد شد داریشرودان معن

 Whichita دیبریدر ه pH نیشتریدر منطقه شرودان، ب شیآزما

 در دو تروژنیکود ن یشی). کاربرد افزا10و  9ول ا(جد بود) 76/3(

). 10و  9ول انشان نداد (جد الژیس pHبر  يداریمعن ریمکان، تاث

گلرنگ و ذرت نداشت که با  الژیس pH بر يریتأث تروژنین یدهکود

کاپالن و همکاران  ی). از طرف44و  7حاضر مطابقت دارد ( جینتا

 ریبر اثر مثبت بر تخمعالوه تروژنی) گزارش کردند که کاربرد ن27(

 pHاما کاهش  دیاس کیالکت شیمنجر به افزا یدکبه مقدار ان الژیس

با  يدیاس طیمح کینشان دهنده حضور  pH. کاهش شودیم

 و تروژنین نیکنش ببرهم اثر ).24( باشدیمحلول م يقندها ریتخم

) با کاربرد کود 84/3( 704 دیبرینشان داد که ه )11(جدول  دیبریه

 pH نیشتریب ودانشردر هکتار در  لوگرمیک 200 زانیبه م تروژنین

 يدیاس طیمح دیبریه نیداللت دارد که ا نیکه بر ا داشترا 

  .ندارد هادیبریه ریمطلوب نسبت به سا يالژیس

  

  (NDF)  یخنث ندهیشو بریف

 در دیبریه و تروژنین اثر داریمعن ریتاث تحت یخنث ندهیشو بریف

ول ا(جد گرفت قرار شرودان مزرعه در درصد پنج احتمال سطح

 704 دیبریه به متعلق یخنث ندهیشو بریف زانیم نیشتریب ).8 و 7

 در آن زانیم نیکمتر و) خشک ماده لوگرمیک در گرم یلیم 489(

، 440ترتیب بابه Whichita و AGN740، AGN735 يدهایبریه

ول ا(جد شد مشاهده خشک ماده لوگرمیک در گرم 419 و 440

شاهد در مزرعه  نسبت به تروژنیکود ن یشی). کاربرد افزا10و  9

نشان داد  یخنث ندهیشو بریف دررا  يدرصد 9شرودان، کاهش 

شامل مجموع  یخنث ندهیقابل حل در شو بری). ف10و  9ول ا(جد

-اندازهي برا ياریمع و باشدیسلولز م یسلولز و هم ن،یگنیل

 تیقابل اه،یگ سن شیافزا با که است یسلول وارهید حجم يریگ

 و خام بریف مقابل در و کاهش نیپروتئ و خشک ماده هضم

 گزارش) 39( همکاران و پاتل ).50( ابدییم شیافزا نیگنیل

 ،گرید يهانرالیم و تروژنین کود کاربرد شیافزا با که کردند

NDF و یباالبانل نیهمچن. ابدی یم کاهش ياعلوفه ذرت در 

 با و نییپا يکود سطوح در را NDF زانیم اوج) 12( همکاران

 ممکن نی. اکردند گزارش را آن کاهش تروژنین کود شیافزا

 جذب تروژن،ین کاربرد که باشد تیواقع نیا لیدلبه است

 و شیافزا نیپروتئ و نهیآم يهادیاس ساخت جهت را تروژنین

 هستند بریف یاصل ياجزا که سلولزیهم و سلولز ن،یپکت زانیم

گزارش  زی) ن26و همکاران ( ي). جواد10( دهدیم کاهش را

باعث کاهش درصد  تروژنیمصرف ن زانیم شیودند که افزانم

  .شد یخنث ندهیشو در محلول ریغ يبرهایف

  

  (ADF) يدیاس ندهیشو بریف

 ریتاث تحت يداریمعن طور به يدیاس ندهیشو بریف يمحتوا

 شرودان مزرعه در تروژنین ریتاث تحت و لورك مزرعه در دیبریه

 يدیاس ندهیشو بریف انزیم نیشتری). ب8و  7 ولاجد( گرفت قرار

) خشک ماده لوگرمیک در گرم یلیم 263(704  دیبریمتعلق به ه

 لوگرمیک در گرم AGN735 )184 دیبریه در آن زانیم نیکمتر و

 در). 10 و 9ول ا(جد شد مشاهده لورك مزرعه در) خشک ماده

 10 کاهش سبب تروژنین کود یشیافزا کاربرد شرودان، مزرعه

   ).10 و 9ول ا(جد شد الژیس در يدیسا ندهیشو بریف يدرصد

 يبرهایف درصد که داد نشان) 46( و همکاران سوئست ون

 ارزش انیب يبرا شاخص نیبهتر يدیاس ندهیشو در رمحلولیغ

از  ی. نسبت مناسبباشدیم سلولز و خام بریف به نسبت ییغذا

ADF وNDF دهدیم نشان را خشک ماده هضم تیقابل زانیم   
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  ژ هیبریدهاي ذرت در مزرعه شرودانسیالpH مقدار مقایسه میانگین اثر متقابل نیتروژن و هیبرید بر  .11جدول 

  pH  دیبریه  ) Kg ha-1( تروژنین

200  

Maxima cdefg58/3  

Agn735  fg50/3  

Agn756  cdefg59/3  

Agn717  defg58 /3  

Agn719  defg58 /3 

Agn715  bcdef65/3 

704  a84/3 

Agn798  bcdefg62/3 

Agn720  cdefg59/3 

Agn740 h29/3 

Whichita ab73/3 

Agn520 gh46/3 

Maxima abcdef67/3 

Agn735  efg56 /3  

Agn756  bcdefg62/3  

Agn717  defg58 /3  

250  

Agn719  bcdef66/3 

Agn715  abcd74/3 

Agn704  cdefg61/3 

Agn798  bcdef66/3 

Agn720  defg58 /3 

Agn740 gf50/3 

Whichita ab79/3 

Agn520 abc76/3 

 اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.دار براساس آزمون چند دامنههایی که در هرستون داراي یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معنیمیانگین
  

 والفی( ياعلوفه سر دو جو مورد در) 31(گویال  و کائور). 36(

 ادامه با اهیگ در NDFو ADF زانیگزارش کردند که م )یوحش

 تروژنین مصرف با و ابدییم شیافزا یمشخص طوربه رشد،

 غلظت مشاهده شد. NDFو ADFدر مقدار  يداریمعن کاهش

 شده یکودده علوفه در يدیاس و یخنث ندهیشو در نامحلول افیال

 رشد کیتحر موجب تروژنین کود). 7( داشت کاهش تروژن،ین با

 به تواندیم که شودیم اهیگ بلوغ داختنان قیتعو به و یشیرو

  ).36( انجامدیب يدیاس و یخنث ندهیشو در نامحلول افیال کاهش

  

   نتیجه گیري

 نیشتریآمده، در مزرعه شرودان ب دستبه جینتا به توجه با

 دیبریدر ه یفیعملکرد ک و AGN591 دیبریدر ه یعملکرد کم

Whichita دیبریدر ه یعملکرد کم نیشتریو در مزرعه لورك ب 

AGN756 يدهایبریدر ه یفیو عملکرد ک AGN720  و
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Maxima نیدست آمد، که ابه تروژنیکود ن یشیبا کاربرد افزا 

 طیاز شرا دهایبریه نیا ترمطلوب استفاده لیدلبه تواندیامر م

را نسبت به  يعملکرد باالتر تیو در نها تروژنیو کود ن یطیمح

 تواندیم قیتحق نیا جینتا یکل طوربهنشان دادند.  دهایبریه ریسا

 مورد تروژنین کود مناسب مصرف با دیبریه انتخاب يراستا در

 عملکرد يباال لیپتانس با يدهایبریه در لذا. ردیگ قرار استفاده

 سوء اثرات و افتی دست یقبول قابل عملکرد به ،یفیک و یکم

 نیب در که تروژنین نامناسب کاربرد از یناش یطیمح ستیز

   .داد کاهش را باشد،یم معمول شاورزانک
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Abstract 

The experiment was completed to evaluate the responses of forage yield and silage quality of dual-purpose corn hybrids 
to urea fertigation. For this purpose, two studies were conducted each as a split plot experiment based on a randomized 
complete block design with three replications at two locations in research farms of College of Agriculture, Isfahan 
University of Technology, Isfahan, Iran, in 2016.  Two levels of nitrogen fertigation including 150 and 200 kg ha-1 in 
Lavark Research Field -Najafabad city; 200 and 250 kg ha-1 in Shervedan Research Field- Flavarjan city with urea 
fertilizer, N= 45%, and 20 forage-grain corn hybrids were designed as main and sub plots, respectively. The results 
showed that the increased application of nitrogen fertilizer improved biological yield in Shervedan field and dry matter 
percentage and silage yield in both locations, but had no effect on the ratio of forage components including leaves, 
stems and ears to total forage weight. The protein concentrations of silage hybrids increased significantly as a result of 
increasing nitrogen application in Shervedan. Also, with increasing nitrogen fertilizer, the amount of ash in both 
locations increased, but insoluble fibers in neutral detergent and insoluble fibers in acidic detergent decreased. The 
interaction effects of nitrogen × hybrid on silage acidity was significant in Shervedan. At Shervedan field, the highest 
biological yield (298,000 kg/ha) and silage dry matter percentage (29.8%) were observed in AGN591 and Whichita 
with application of 250 kg/ha N-fertilizer. AGN756 had the highest biological yield (27,200 kg/ha) and silage dry 
matter percentage (28.6%) upon application of 200 kg/ha N-fertilizer in Lavark field station. It seems that in each 
region, by using the appropriate amount of nitrogen fertilizer and selecting high-potential yield hybrids, both acceptable 
quantitative and qualitative yields of corn silage can be achieved. 
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