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 بر نیتروژن کود به همراه سطوح سبز اول و کود کشت  عنوان به ای خوشه گل ماشک بررسی تأثیر

 ای علوفه ذرت عملکرد
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 چکیده
 ذرت کمی عملکرد بر نیتروژن مختلف کود با سطوح توأم سبز اول و کود کشتصورت  به ای خوشه گل ماشک منظور بررسی تأثیر به

انجام  1391-92هران آزمایشی در سال زراعی ای )کشت دوم( در مزرعۀ تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت علوفه

های دو  کرت صورت به (.Zea mays L)ای  و ذرت علوفه( Vicia pannonica)پانونیکا ماشک مجاری  گرفت. آزمایش با کشت دوگانۀ

ه سطح آیش کاشت در س پیش های های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرت اصلی شامل تیمار شده در قالب طرح بلوک بار خرد

 50، 0کرت فرعی در سه سطح ) عنوان بهکود نیتروژن عنوان کود سبز و  عنوان علوفه و کشت ماشک به ، کشت ماشک به(نکاشت)

بودند. نتایج نشان داد که  ZP677فرعی شامل رقم سایمون و  کرت فرعی عنوان بهای  های ذرت علوفه حد معمول( و رقم 100درصد و 

، به ترتیب (نکاشت) عنوان علوفه و کود سبز نسبت به تیمار آیش کشت ماشک به ذرت مربوط به تیمار پیشمیزان وزن علوفۀ خشک 

عنوان علوفه و کود سبز نسبت به آیش  کشت ماشک به درصد بیشتر بود، همچنین وزن خشک بالل مربوط به تیمار پیش 8/22و  6/26

عنوان علوفه و کود سبز  کشت ماشک به برگ ذرت مربوط به تیمار پیش درصد بیشتر بود. وزن خشک 7/48و  6/45نکاشت به ترتیب 

توان بیان کرد که با افزایش نیتروژن در کشت ذرت  ی، میطورکل به .درصد بیشتر بود 9/20و  8/15به ترتیب  (نکاشت)نسبت به آیش 

 شود. در میزان علوفه میتوجهی  و موجب تغییر قابل قرارگرفتههای کمّی علوفه تحت تأثیر مستقیم  برخی ویژگی

 

 کاشت، غله، کشت دوگانه، کود شیمیایی، لگوم. پیش های کلیدی: واژه

 

 

Study the effect of vetch (Vicia pannonica) as a first season sowing and green 

manure along with nitrogen fertilizer levels on forage maize yield 
 

Meysam Taheri1, Farhad Bayat1, Hosein Moghaddam2* and Nasser Majnoun Hosseini3  
1, 2, 3. Former M.Sc. Student, Assistant Professor and Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, 

University of Tehran, Karaj, Iran 

(Received: Dec. 28, 2015 - Accepted: Jul. 5, 2016) 
 

ABSTRACT 
To investigate the effect of vetch as a first season crop and green manure with different levels of nitrogen fertilizer on 

forage maize yield (as a second crop) a research was conducted at research farm of agricultural and natural resources, 

the University of Tehran in the year 2012-2013. Experiment arranged as a double split-plot based on randomized 

complete block design with three replications with double crop cultivar (Vicia pannonica) and forage maize (Zea 

mays L.). The main plots consisted of pre-sowing treatments of a fallow plot, vetch as a forage as well as a green 

manure, and nitrogen fertilizer as a subplot at three levels (zero, 50% and 100 standard limits), the sub-sub plots 

included two vetch cultivars (i.e. Simon and ZP677). The results indicated that the forage maize dry weight in pre-

sowing treatments of forage and green manure produced 26.6% and 22.8% than the fallow treatment, respectively. 

Likewise, the cob dry weight in pre-sowing treatments of forage and green manure provided 45.6% and 48.7% than 

the fallow treatment, respectively. The maize leaf dry weight was higher of about 15.8% and 20.9%, respectively in 

forage and green manure treatments in comparison to the fallow treatment. Overall, it can be inferred that with the 

increase of nitrogen in forage maize cultivation some of the characteristics of the forage are directly affected and 

cause significant changes in forage yield. 
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 مقدمه

 ۀنیدرزمهای زیادی   شدر شرایطی که جهان با چال

و درآمد برای قشر عظیمی تأمین غذا و ایجاد اشتغال 

رو است، تهیۀ مواد غذایی  از جمعیت در حال رشد روبه

ترین نیاز هر جامعه بوده و تأمین مطلوب و بهنگام  مهم

گذاری مناسب در تولید و توزیع  آن همزمان با سیاست

های  دهه آید. در ها به شمار می از وظایف مهم دولت

رویه از منابع آبی و  برداری بی اخیر در نتیجۀ بهره

های  میلیون هکتار به سطح بیابان 5/1ساله  خاکی همه

-Malakouti & Riaziکشورمان افزوده شده است )

Hamadani, 1992 ساالنه  طور به(. همچنین در ایران

در اثر فرسایش از بین خاک تن در هکتار  15حدود 

کیلوگرم نیتروژن،  76از دست دادن  رود که معادل می

کیلوگرم پتاسیم در هکتار است  8کیلوگرم فسفر و  24

(Malakouti & Riazi-Hamadani, 1992 .) استفاده از

 گرید یزراع اهانیدر تناوب با گ ها لگومو غالت 

 کاربرداز راهکارهای کاهش  یکیعنوان  تواند به یم

باشد  ینتروژیکودهای ن ژهیو هب ییایمیکودهای ش

(Patil et al., 2001.) بهکود سبز  اهانیگ گردانبر 

کل و  تروژنین ،یآل ةکربن و ماد شیافزا موجبخاک 

 ۀجیدرنت دهیپد نیخاک شده که ا زییحاصلخ

و باعث آزادسازی  رخ داده یکروبیم ندهاییفرآ

 & Sharmaشود ) یم اهانیبرای گ ییعنصرهای غذا

Mittra, 1988.) از خاک نیز  معدنیشویی نیتروژن  آب

های سطحی و زیرزمینی  عامل مهمی در آلودگی آب

عنوان یک چالش جدی  که به استبه نیترات 

 ,.Chen et alمحیطی در این عصر مطرح است ) زیست

های مصرفی، میزان کود  در میان نهاده(. 2004

عملکرد علوفه و ارتقای  بیشینه دستیابی بهنیتروژن در 

درنتیجه، برای سزایی دارند.  ارزش غذایی آن نقش به

ای که ازنظر  عملکرد علوفه بیشینهیابی به  دست

درصد پروتئین و نیز برای  مانندهای کیفی  ویژگی

 ۀت نیتراتی در علوفه، تعیین حد بهیناز سمیّ پرهیز

 (.Agha-alikhani, 1994دارد )اهمیت  کاربرد کودها

، نیتروژن خشک مهیمناطق خشک و ن کشتزارهایدر 

زیرا  است،خستین عنصری است که کمبود آن مطرح ن

ترین  در این مناطق میزان مواد آلی خاک که عمده

منبع برای نیتروژن هستند، به دالیل مختلف از جمله 

بارندگی کم، تناوب زراعی نامناسب، پوشش گیاهی 

کودهای حیوانی و کود سبز کم  بدون کاربردناچیز و 

ای  ذرت علوفه (.Zeiaiean & Malakooti, 2002است )

سازگاری در  عنوان گیاهی با توانایی تولید باال و به

مین أتواند نقش مهمی در ت بیشتر مناطق کشور می

زمستان  ویژه در فصل ها به مورد نیاز دامیلویی س ۀعلوف

(، این گیاه پس از گندم و Chogun, 1997) ایفا کند

ل ترین منبع تأمین غذا برای جمعیت در حا برنج مهم

هایی مانند  رشد جهان است و به علت داشتن قابلیت

توان سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون، مقاومت 

نسبی به خشکی و عملکرد زیاد، در بسیاری از کشورها 

ماشک . (Emam, 2007)شود  طور گسترده کشت می به

که  استای مهم  هاز گیاهان علوفدیگر یکی نیز زراعی 

و  سبز ۀاز جمله علوف مختلفهای  هدفتواند برای  می

د و دارای شوکود سبز استفاده  و مصرف دانه خشک،

تثبیت  قابلیتهمزیستی با باکتری ریزوبیوم و  ناییتوا

دو  (. به کاشتCaballero et al., 1995)است نیتروژن 

طور  به ینقطعه زم یکدر  یسال زراع یکدر  یاهگ

کشت ذرت زودرس پس از برداشت  انندم یپ در یپ

پس از برداشت  یمکشت شبدر برس یاجو و  یاگندم 

. (Francis, 1986)گویند  1هدوگان نج کشت متوالیبر

را  یتروژنو ن رلرا کنت یتراتن ییشو آب یپوشش یاهگ

کند. در نتایج یک بررسی  یم یافتباز نظام کشتدرون 

در  یتراتخشک، ن یها در زمستانگزارش شده که 

در طول  یپوشش هیاو گ یابد یتجمع م یخاک سطح

را کنترل  یتراتن ییشو آبخود رشد  یۀمراحل اول

. ماشک نسبت به جو در رابطه با کنترل کند یم

 یتروژنن یرةداشت، امّا ذخ یکمتر یکارآمد ییشو آب

کاهش (. Gabriel et al., 2012) داد یشخاک را افزا

 یکانعملکرد ذرت ناشی از کمبود نیتروژن در نتیجۀ 

دلیل نسبت  روژن از گیاهان پوششی بهناکافی نیت شدن

باالی کربن به نیتروژن )جو(، یا پایین بودن محتوای 

نبود سازگاری  توده )کلزای روغنی( و یا  نیتروژن زیست

نیتروژن با جذب نیتروژن توسط  شدن یکانزمانی  

های غیرمستقیم  گیری ذرت گزارش شده است. اندازه

                                                                               
1. Double cropping 



 3 ... به سبز کود و اول کشت  عنوان به ای خوشه گل ماشک تأثیر بررسیو همکاران:  طاهری 

 

رای تشخیص های ذرت ب سبزینه )کلروفیل( در برگ

کمبود نیتروژن پس از گیاهان پوششی سودمند بوده 

است. کاربرد گیاهان پوششی ماشک، کلزای زمستانه و 

یافته برای  کاهشکلزای روغنی همراه با کود نیتروژن 

شویی در  های آب منظور کاهش خطر و زیان ذرت به

کنندگی ذرت کارآمد بوده است.  عین حفظ تولید

ذرت پس از جو، کاربرد آن را اگرچه، کاهش عملکرد 

 Salmerón etسازد ) عنوان گیاه پوششی دشوار می به

al., 2011 در نتایج تحقیقی دیگر آشکار شد که .)

های  بدون کوددهی ذرت، عملکرد دانۀ ذرت در تناوب

-های ماشک ذرت بیشتر از تناوب-ذرت و آیش-یوالف

است. کاربرد تلفیقی گیاه پوششی  یافتهذرت کاهش 

طور  تواند به ستانۀ ماشک و میزان کمی از کود میزم

بر ذرت   داری پایداری کشاورزی حفاظتی مبتنی معنی

(. Dubeab et al., 2013نهاده را بهبود بخشد ) کم

هدف این تحقیق شناسایی تأثیر کود سبز بر عملکرد 

ای، شناسایی بهترین اثرگذاری متقابل  علوفهکمّی ذرت 

بر عملکرد ذرت و تشخیص اثر  کود سبز و کود نیتروژن

ای بر عملکرد ذرت  کاشت لگوم علوفه قرارگیری یک پیش

 بود.

 

 ها مواد و روش

در پردیس کشاورزی و  1391-92 سال این تحقیق در

منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا شد. منطقۀ مورد نظر 

روز خشک  200و گاهی  180تا  115به دلیل رخداد 

آید. میانگین مار میخشک به ش جز مناطق نیمه

متر بوده که  میلی 240-245بارندگی سالیانۀ منطقه 

دهد.  طور عمده در زمستان و بهار رخ می ها به بارش

درجۀ  1/24میانگین بیشینۀ دمای سالیانه در تیرماه 

درجۀ  2/1 ماه یدسلسیوس و میانگین کمینۀ آن در 

های خاک محل  ویژگی سلسیوس گزارش شده است.

 آمده است. 1ر جدول آزمایش د

 
 محل آزمایش فیزیکوشیمیایی خاکهای  . ویژگی1جدول 

Table 1. Physiochemical properties of soil in experimental site 

TNV % N % OC % Sand % Clay % Silt % pH 

9.8 0.79 0.72 36 28 36 8.5 

P mg.kg-1 K mg.kg-1 Texture class Na+ me.L-1 Ca+2 me.L-1 Mg+2 me.L-1 EC dSm-1 
16.5 142 Clay-Loam 2.26 5.8 1.8 0.89 

 

شده در  های دو بار خرد کرت صورت بهاین آزمایش 

های کامل تصادفی در سه تکرار  قالب طرح پایۀ بلوک

 کاشت -1کاشت ماشک در سه سطح ) اجرا شد. پیش

عنوان کود سبز و شخم در  به کایپانونمجاری ماشک 

ماشک  کاشت -2ی، ده درصد گل 50خاک در زمان 

عنوان علوفه و برداشت توسط موور  به کایپانونمجاری 

(، کود )نکاشت( شیآ -3ی و ده درصد گل 50در زمان 

 بدون کوددهی )شاهد(،  -1نیتروژن در سه سطح )

شده بر پایۀ  هیتوص تروژنیکود ن زانیدرصد م 50 -2

 کیلوگرم در هکتار کود اوره( و  225) آزمون خاک

شده بر پایۀ  هیتوص تروژنیکود ن زانیدرصد م100 -3

کیلوگرم در هکتار کود اوره( و دو  450) آزمون خاک

( در نظر گرفته Simonو  ZP677ای ) رقم ذرت علوفه

 آذرماه سال 13شدند. ماشک مجاری پانونیکا در 

 .شد آبیاری اسفند 15 از کشت و کار فیرد با 1391

درصد  50اشک به ، محصول مماه بهشتیارد 28در 

کود  عنوان بهشده  دهی رسیده بود. ماشک کشت گل

سبز، توسط دیسک خرد و با خاک مخلوط شد. 

با موور   علوفه عنوان بهشده  همزمان، ماشک کشت

ها خارج شد. کرت آیش نیز همزمان  برداشت و از کرت

با دو کرت اصلی دیگر شخم زده شد. در فاصلۀ زمانی 

ایای ماشک در خاک تا کاشت روز )از اختالط بق 40

ذرت(، برای بهبود و تسریع عمل تجزیۀ بقایای گیاهی 

شد.  خورده آبیاری می  بار محل شخم هر شش روز یک

سوم در زمان  تقسیط )یک صورت بهمیزان کود اوره 

برگی ذرت( اعمال شد.  8-6در زمان  دوسومکشت و 

 توسط عمیق شخمذرت، در آغاز  پیش از کاشت

ها با دیسک  و خرد کردن کلوخه دار گردانگاوآهن بر

جوی و ماله تسطیح  توسطانجام شد، پس از آن زمین 

ای از  شد. بذرهای دو رقم ذرت علوفه ایجادو پشته 

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر کرج 

صورت  شد. در پنجم تیرماه، عمل کشت به دریافت
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انجام متر  سانتی 5عمق  ای با سه عدد بذر در کپه

بود  مترمربع 12فرعی  گرفت. مساحت هر کرت فرعی

ۀ بافاصلمتر  4که شامل چهار خط کشت به طول 

متر، فاصلۀ بذرها روی خطوط کشت  سانتی 75خطوط 

های  متر بود. پس از استقرار کامل گیاه، بوته سانتی15

 های ذرت حدود بوته تراکم کلاضافه تنک شدند. 

د. صفات کمّی مورد بوته در هکتار تنظیم ش 88888

گیری در این تحقیق شامل علوفۀ وزن تر ذرت  اندازه

 بالل، خشک وزن خشک ذرت، ای، وزن علوفۀ علوفه

 خشک وزن و برگ خشک وزن بوته، ارتفاع بالل، طول

های  داده تحلیل و تجزیههکتار بودند.  در ساقه

 عادیگیری صفات پس از آزمون  هاز انداز آمده دست به

های کامل تصادفی و  طرح بلوک قالبدر  ،اه بودن داده

رسم نمودارها برای  د وشانجام  SASر افزا با کاربرد نرم

 نخست  ۀدر وهل. استفاده شد Excel افزار نرم از

صفات تیمارها در رابطه با واریانس  ۀتجزی

انجام پی بردن به وجود اختالف شده برای  گیری اندازه

رترین و پس از آن برای شناسایی بگرفت و 

با کاربرد این صفات  های میانگین تیمارها،  ترین ضعیف

 درصد 5 احتمال ای دانکن در سطح آزمون چند دامنه

 مقایسه شدند.

 نتایج و بحث

های صفات کمّی  تجزیۀ واریانس مربوط به داده

، ارائه شده است. تأثیر 2محصول ذرت در جدول 

ی کشت ماشک مجاری پانونیکا )عامل اصلی( رو پیش

 5صفات وزن مادة خشک کل ذرت در سطح احتمال 

درصد، وزن بالل و برگ خشک در هکتار در سطح 

دار بودند. عامل اصلی در رابطه  درصد معنی 1احتمال 

داری را نشان  با دیگر صفات کیفی ذرت تأثیر معنی

دار )عامل فرعی( نیز تأثیر  نداد. کود نیتروژن

 1احتمال داری بر صفت طول بالل در سطح  معنی

داری بر دیگر  درصد داشت. این عامل نیز تأثیر معنی

 کود و ماشک کشت پیش متقابل صفات نداشت. اثر

دار نبود.  کدام از صفات معنی دار روی هیچ نیتروژن

بر صفات وزن  (فرعی فرعی عامل)ذرت  تأثیر دو رقم

مادة خشک کل )علوفه خشک ذرت( در هکتار، وزن 

رتفاع گیاه ذرت در سطح خشک بالل در هکتار و ا

داری بود و عامل رقم روی دیگر  درصد معنی 1احتمال 

متقابل دوگانه  داری نداشت. اثر صفات کمّی تأثیر معنی

کود  کشت ماشک، های پیش گانۀ عامل و سه

دار و رقم ذرت در رابطه با صفات کمّی  نیتروژن

 داری را نشان ندادند. محصول ذرت تأثیر معنی

 
وزن خشک و  وزن خشک برگ، ارتفاع بوته، طول بالل، وزن خشک باللزیۀ واریانس صفات کمّی )علوفۀ تَر و خشک، . تج2 جدول

 ذرت های کاشت ماشک، کود نیتروژنی و رقم های پیش ای تحت عامل ( مربوط به محصول ذرت علوفهساقه در هکتار

Table 2. Analyzing variance of quantitative traits (fresh and dry forage, dry weight of ear, ear length, plant height, 

leaf dry weight and stem dry weight per hectare) related to forage maize under vetch pre-sowing, nitrogen fertilizer, 

and maize cultivars 

S.O.V df 
M.S of characteristics 

Forage  

dry weight 
Forage  

wet weight  
Cob dry 

weight 
Cob  

length 
Plant  

height 
Leaf dry  

weight 
Stover dry  

weight 
Replication 
Main factor (vetch pre-planting) 
Main plot error (a) 

2 
2 
4 

14286786.1
ns

 
206720550.1*

 
20492327.9 

158741770 ns

 
2296895955*

 
227692749 

4701338.3ns

 
143060588.9**

 
2489146.8 

10.0 ns

 
57.5 ns

 
24.7 

1333.1ns

 
3786.7 ns

 
780.8 

196081.7 ns

 
3684895.6** 

163404.9 

1256504.7 ns

 
12376835.6 ns

 
2393257.35 

Subfactor (nitrogen fertilizer) 
Interaction of nitrogen & vetch pre-sowing 
Subplot error (b) 

2 
4 
12 

8476865.9ns

 
12377127.1ns

 
7861157.7 

94187322.2ns

 
137523655.7ns

 
87346110 

7513772.3ns

 
1427942.7ns

 
7717116.4 

29.54** 
8.74ns

 
3.08 

44.49ns

 
208.2ns

 
466.3 

208471.7ns

 
224446.2ns

 
83897.3 

408587.5ns

 
766775.4ns

 
424413.5 

Sub-sub factor (maize cultivar) 
Interaction of cultivar & vetch pre-sowing 
Interaction of cultivar & nitrogen fertilizer 

Interaction of cultivar, vetch pre-sowing & nitrogen fert. 

Sub-sub plot error (c) 

1 
2 
2 
4 
18 

83374806.8**

 
11330297.6ns

 
10056934.4ns

 
9604588.6ns

 
6990328.5 

926386383**

 
125892312ns

 
111743835ns

 
106717819 ns

 
77670347 

109479427.8**

 
14702767.1ns

 
5158946.5ns

 
5553337.6ns

 
5860479.8 

36.7ns

 
11.9ns

 
22.8ns

 
2.0ns

 
1.3 

7210.7**

 
80.7ns

 
213.4ns

 
103.8ns

 
202.9 

152968.1ns

 
3527.7ns

 
241055.2ns

 
107341.9ns

 
71693.7 

1552294.7ns

 
362045.6ns

 
1835623.8ns

 
291566.7ns

 
292991.4 

CV (%) -- 9.63 9.51 17.81 9.94 6.27 6.5 10.49 
 .است بودن دار یمعن یرغ و درصد 1 درصد، 5 احتمال سطح در بودن دار معنی دهندة نشان ترتیب به :ns و**  ،*

*, ** and ns: indicate significance at probability level of 5%, 1% and not significant respectively. 
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 ای و خشک ذرت علوفه عملکرد علوفۀ تر

، مقایسۀ میانگین علوفۀ 2و  1های با توجه به شکل

کشت  خشک ذرت بین سطوح عامل اصلی یعنی پیش

ماشک مجاری نشان داد، برگردان ماشک به خاک 

منظور علوفه در  عنوان کود سبز و برداشت آن به به

توجهی بر  مقایسه با تیمار آیش )نکاشت( تأثیر قابل

 & Hansenبرخی محققان ) این صفت داشت.

Djurhuus, 1997)،  نشان دادنددر نتایج بررسی خود، 

 یطور فراوان اختالط کود سبز شبدر، چهار ماه بعد به

متری خاک  یسانت 90تا  0 یۀال دررا  تراتین زانیم

در خاک  یافزودن چاودار زمستان نیداد همچن شیافزا

 هکتاردر  لوگرمیک 90 زانیتا م تراتین شیافزا باعث

 180تا  یحت یو ماشک معمول والفی بیشد و ترک

کود سبز  داد. شیرا افزا تروژنیدر هکتار، ن لوگرمیک

تمرکز عنصرهای  افزون بر بهبود ساختمان خاک و

 عنوان به(، Cherr et al., 2006) غذایی در سطح خاک

عمل کرده و  یاییترین منبع برای فعالیت باکتر مهم

 Orhan) ط کارایی باالتری دارندشرای ها در این باکتری

et al., 2006کارگیری کودهای آلی با افزایش مادة  (. به

های  دانه های خاک آلی خاک، موجب تقویت ویژگی

خاک، فعالیت میکروبی، کیفیت خاک، باروری محصول 

داری عنصرهای غذایی مانند نیتروژن،  و ظرفیت نگه

 & Weiشود ) فسفر، پتاسیم، آهن و روی در خاک می

Liu, 2005.) 

، مقایسۀ میانگین در رابطه با 3با توجه به شکل 

 ZP677صفت مادة خشک کل در هکتار نشان داد، رقم 

داری داشت. نتایج  در مقایسه با رقم سایمون تفاوت معنی

منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کود  بهآزمایش که 

بر  (،کیلوگرم در هکتار 240و  160، 80 ،0) نیتروژن

انجام  های ذرت رقم ۀکود و عملکرد دان کاربرد ییکارا

کود  کاربرد ییعملکرد دانه و کاراگرفته بود، نشان داد، 

داری تحت تأثیر سطوح کود نیتروژن، رقم و  معنی طور به

اثر متقابل رقم در سطوح نیتروژن قرار گرفتند. بیشترین 

 SC-301 کمترین آن به و SC-404عملکرد دانه به رقم 

میانگین ترکیب تیماری رقم در  ۀلق داشت. مقایستع

باالترین عملکرد دانه به  ،سطوح نیتروژن نشان داد

کیلوگرم کود نیتروژن تعلق  240 کاربردبا   SC-404رقم

 .(Taghizade & Seyed Sharifi, 2012) داشت

 وزن خشک بالل در هکتار

کشت  ، مقایسۀ میانگین بین سطوح پیش4بنا بر شکل 

رابطه با صفت وزن خشک بالل در هکتار  ماشک در

 50کاشت در مرحلۀ  نشان داد، اختالط ماشک پیش

عنوان کود سبز در مقایسه با  دهی با خاک به درصد گل

ی بر صفت وزن خشک بالل در هکتار فراوانآیش تأثیر 

، مقایسۀ میانگین بین 5داشت و همچنین بنا بر شکل 

و رقم ذرت در رابطه با صفت وزن خشک بالل در د

در مقایسه با رقم  ZP677هکتار نشان داد، رقم 

  یک بررسی داری داشت. نتایج سایمون تفاوت معنی

(Bundy & Carter, 1998 )واکنش دورگ داد، نشان 

 نیتروژن کود مختلف سطوح به ذرت )هیبرید(های

 های نتایج بررسی در محققان دیگری. بود متفاوت

 به ذرت عملکرد بر نیتروژن تأثیر مورد در جداگانه

 در نیتروژن کیلوگرم 200 و 180 یریکارگ به ترتیب

 گزارش ذرت مطلوب عملکرد به دستیابی برای را هکتار

(. Hardas & Aragiaanne-Hrestous, 1985)کردند 

 ذرت های دورگ عملکرد اجزای و بنابراین عملکرد

یابد  افزایش تواند مصرفی می نیتروژن افزایش ۀواسط به

(Samira et al., 1998; Torbert et al., 2001.) 

 

 
وزن  ماشک بر یپوشش اهیگ ةاستفاد ةتأثیر نحو .1شکل 

 علوفۀ تَر ذرت.
با یکدیگر ندارند  داری معنی مشترک، تفاوت  حرف با های میانگین

 (.05/0 احتمال سطح در ای دانکن چند دامنه آزمون پایۀ )بر
Figure 1. Effect of how to use the vetch cover crop on 

forage wet weight in maize. 
Means with the same letter are not significantly different 

from each other (P>0.05 ANOVA based on Duncan's 
multiple range test). 
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 وزن بر ماشک یپوشش اهیگ ةاستفاد ةتأثیر نحو .2شکل 

 علوفۀ خشک ذرت.
با یکدیگر ندارند  داری معنی مشترک، تفاوت دارای حرف های میانگین
 (.05/0 احتمال سطح در ای دانکن چند دامنه آزمون پایۀ )بر

Figure 2. Effect of how to use the vetch cover crop on 
forage dry weight in maize. 

Means with the same letter are not significantly different 
from each other (P>0.05 ANOVA based on Duncan's 

multiple range test). 

 

 
وزن ماشک بر  یپوشش اهیگ ةاستفاد ةتأثیر نحو. 4شکل 

 خشک بالل
ندارند  گریکدیبا  یدار یحرف مشترک، تفاوت معن یدارا یها نیانگیم

 (.05/0سطح احتمال  دانکن در یا )بر پایۀ آزمون چند دامنه

Figure 4. Effect of how to use the vetch cover crop on 
cob dry weight. 

Means with the same letter are not significantly 
different from each other (P>0.05 ANOVA based on 

Duncan's multiple range test). 

 
 رت.تأثیر رقم بر وزن علوفۀ خشک ذ .3شکل 

با یکدیگر ندارند  داری معنی مشترک، تفاوت حرف دارای های میانگین

 (.05/0 احتمال سطح در ای دانکن چند دامنه آزمون پایۀ )بر
Figure 3. Effect of cultivar on forage dry weight in 

maize. 
Means with the same letter are not significantly 

different from each other (P>0.05 ANOVA based on 

Duncan's multiple range test). 
 

 
 . تأثیر رقم بر وزن خشک بالل.5شکل 

با یکدیگر ندارند  داری معنی مشترک، تفاوت حرف دارای های میانگین

 (.05/0 احتمال سطح در ای دانکن چند دامنه آزمون پایۀ )بر
Figure 5. Effect of cultivar on cob dry weight. 

Means with the same letter are not significantly different 

from each other (P>0.05 ANOVA based on Duncan's 

multiple range test). 

 

 وزن خشک برگ در هکتار

کشت  ، مقایسۀ میانگین بین سطوح پیش6بنا بر شکل 

ماشک مجاری نشان داد که اختالط ماشک با خاک 

منظور علوفه در  بز و برداشت آن بهعنوان کود س به

توجهی بر پُر برگی ذرت  مقایسه با آیش تأثیر قابل

  که مشخص شد ای علوفه سورگوم داشت. در

 تراکم نیتروژنی موجب افزایش کود میزان افزایش

 شد گیاه های برگ سطح و ها آن ظهور سرعت ها، پنجه

شد  علوفه عملکرد افزایش سبب راه این از و

(Bebawi, 1989). 
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وزن ماشک بر  یپوشش اهیگ ةاستفاد ةتأثیر نحو. 6شکل 

 .خشک برگ
ندارند  گریکدیبا  یدار یحرف مشترک، تفاوت معن یدارا یها نیانگیم

 (.05/0دانکن در سطح احتمال  یا )بر پایۀ آزمون چند دامنه

Figure 6. Effect of how to use the vetch cover crop on 

leaf dry weight. 
Means with the same letter are not significantly different 

from each other (P>0.05 ANOVA based on Duncan's 

multiple range test). 
 

 طول بالل

، مقایسۀ میانگین بین سطوح عامل 7با توجه به شکل 

دار(، در رابطه با صفت طول بالل  فرعی )کود نیتروژن

 50نکردن کود در مقایسه با سطوح  دریافت نشان داد که 

دار موجب افزایش  درصد حد معمول کود نیتروژن 100و 

بر آب، به  داری در صفت طول بالل شد. ذرت افزون  معنی

میزان زیاد نیتروژن نیاز دارد. بر پایۀ گزارش اُلجر و 

همکاران با افزایش سطوح کود نیتروژن مصرفی، شمار 

ه، قطر بالل، طول بالل و دانه در بالل، وزن هزار دان

یابد. نتایج همسانی نیز در مورد  عملکرد دانه افزایش می

بهبود عملکرد با افزایش سطح کود نیتروژن توسط دیگر 

 ,Liang & Mackenzieپژوهشگران گزارش شده است )

1994; Sabata & Mason, 1992 در آزمایشی دیگر در .)

تا  0وژن از نیجریه مشخص شد که با افزایش میزان نیتر

کیلوگرم نیتروژن در هکتار میزان عملکرد دانه  109

 120تا  109یافته و افزایش میزان نیتروژن از  یشافزا

کند  کیلوگرم در میزان عملکرد دانه تغییری ایجاد نمی

(Oikeh et al., 1988 با افزایش میزان کاربرد .)

کیلوگرم در هکتار، شمار دانه در بالل  100نیتروژن تا 

که بیشترین شمار دانه در بالل  طوری فزایش یافت، بها

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  100( با کاربرد 235)

 (.Heydari-poor et al., 2014مشاهده شد )

 ارتفاع بوته

میانگین بین دو رقم ذرت در ، مقایسۀ 8با توجه به شکل 

متر(، نشان داد، رقم  رابطه با صفت ارتفاع بوته )سانتی

داری  ارتفاع باال و معنی ZP677سایمون در مقایسه با رقم 

تودة بیشتر توسط  داشت که نشانگر قابلیت تولید زیست

رقم سایمون است. گیاهان پوششی زمستانۀ لگوم عملکرد 

که هیچ نیتروژنی  نگامیدرصد ه 37ة انداز بهذرت را 

مصرف نشده بود افزایش دادند و این برتری با کاربرد کود 

 (.Miguez & Bollero, 2005نیتروژنه کاهش یافت )

 

 
 . تأثیر کود نیتروژن بر طول بالل.7شکل 

ندارند  گریکدیبا  یدار یحرف مشترک، تفاوت معن یدارا یها نیانگیم
 (.05/0دانکن در سطح احتمال  یا منه)بر پایۀ آزمون چند دا

Figure 7. Effect of nitrogen fertilizer on cob length. 
Means with the same letter are not significantly different 

from each other (P>0.05 ANOVA based on Duncan's 
multiple range test). 

 

 
 تأثیر رقم بر ارتفاع بوتۀ ذرت. .8شکل 

با یکدیگر ندارند  داری معنی مشترک، تفاوت حرف دارای های میانگین

 (.05/0 احتمال سطح در نای دانک چند دامنه آزمون پایۀ )بر
Figure 8. Effect of cultivar on plant height in maize. 
Means with the same letter are not significantly different 

from each other (P>0.05 ANOVA based on Duncan's 
multiple range test). 
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 گیری کلی نتیجه

یمار میزان وزن علوفۀ خشک ذرت مربوط به ت

عنوان علوفه و کود سبز نسبت به  کشت ماشک به پیش

 83/22و  55/26نکاشت ماشک )آیش(، به ترتیب 

درصد بیشتر بود و همچنین وزن خشک بالل مربوط 

عنوان علوفه و کود سبز  کشت ماشک به به تیمار پیش

و  58/45نسبت به نکاشت ماشک )آیش(، به ترتیب 

 رگ ذرت دردرصد بیشتر بود. وزن خشک ب 71/48

 

عنوان  کشت ماشک به هکتار مربوط به تیمار پیش

علوفه و کود سبز نسبت به نکاشت ماشک )آیش(، به 

طورکلی،  درصد بیشتر بود. به 91/20و  83/15ترتیب 

از این بررسی چنین نتیجه گرفته شد، گیاه ماشک 

صورت کود سبز و علوفه( بر صفات کمّی و کیفی  )به

هایی از  کارگیری چنین نظام به ذرت مؤثر بود. در کل،

کار منجر به دستیابی به بیشترین برتری از  و کشت

 شود. لحاظ زمان و منابع تولید در دسترس می
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