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 چكيده

در کشکت دوم  آامایشکی در    Mv500بوته بر عملیرد و کیفیت علولکه سکیلویی ذرت رقکم     منظور بررسی تثثیر کود ریترو ن و تراکمبه

های کامل تصادلی با سکه تیکرار در مزرعکه تحقیقکاتی     صورت اسپلیت پالت در قا ب طرح پایه بلوکبه 1390-91تابستان سال اراعی 

عنکوان عامکل اصکلی و    کیلوگرم ریترو ن خا   در هیتار( به 253و  184  115دارشگاه کردستان اجرا ش . سه سطح کودی )کشاورای 

عنوان عامل لرعی در رظر گرلته ش ر . رتایج رشان داد ککه بکا الکزایش مصکرا     بوته در مترمربع( به 14و  12  10  8چهار سطح تراکم )

عملیرد و میزان پروتئین خام علوله الزایش و ا یاا رامحلول در شوین ه خنثی و ا یاا رکامحلول در  کیلوگرم در هیتار  184ریترو ن تا 

بوتکه در مترمربکع موجکب     12شوین ه اسی ی کاهش یالت  و ی تثثیری بر درص  خاکستر علوله ر اشت. همچنکین الکزایش تکراکم تکا     

داری بکر ا یکاا رکامحلول در    تثثیر معنی ر شوین ه خنثی علوله ش  و یالزایش عملیرد و کاهش میزان پروتئین خام و ا یاا رامحلول د

کیلکوگرم در هیتکار و    184شوین ه اسی ی و درص  خاکستر علوله ذرت ر اشت. بر اسا  رتایج ب ست آم ه مصرا ریترو ن بکیش اا  

منظکور جلکوگیری اا   رشک . بنکابراین  بکه    دار عملیرد و کیفیت علوله ذرتبوته در مترمربع موجب الزایش معنی 12تراکم بوته بیش اا 

 12کیلوگرم درهیتار و تراکم بوته بیشکتر اا   184های تو ی  مصرا ریترو ن بیش ااجویی در هزینههای ایست محیطی و صرلهآ ودگی

 شود.بوته در مترمربع در منطقه اجرای آامایش در کشت دوم توصیه رمی

 اسی ی  ا یاا رامحلول در شوین ه خنثی  پروتئین خام  خاکستر  علوله سیلوییا یاا رامحلول در شوین ه  ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

در جهکان بکا   میالدی  2013  در سال (.Zea mays L)ذرت 

مگا تن علوله تااه و سیلویی در بین گیاهان  05/487تو ی  

د یل  [. این گیاه به14ای مقاوم اول را دارا بوده است ]علوله

ای ایکاد و همچنکین تو یک     دارا بودن مواد قن ی و رشاسکته 

مق ار ایادی محصول در وال  سطح قابکل توجکه بکوده و    

ای محسکوم  علولکه  ترین گیاهکان ییی اا بهترین و مناسب

[. عوامل متع دی اا جمله خصوصیات  رتییی 23شود ]می

اراعی  [ و عملیات18] و عوامل محیطی مارن  رور  رطوبت

[ بکر  8] [ و تراکم بوته24اا قبیل کاربرد کودهای ریترو ره ]

تو ی  محصول تکثثیر گذاررک . ریتکرو ن ییکی اا مهمتکرین      

گیاهکان اراعکی اا    عناصر نذایی مؤثر بر عملیرد و کیفیت

  ایرا ییی اا اجزای مهکم ترکیبکات   [ 20جمله ذرت است ]

باشک . تکثثیر   هکا و کلرولیکل مکی   ها  آرزیمآ ی مارن  پروتئین

وسیله آامایشات م تلح مورد ریترو ن بر عملیرد علوله به

[. همچنین در تحقیقی 13و  11  10تثیی  قرار گرلته است ]

بکر خصوصکیات شکیمیایی     که بر روی اثرات کود ریتکرو ن 

ذرت و سورگوم ارجام گرلت  رشان داده ش  که با الکزایش  

میککزان کککود ریتککرو ن تو یکک  بیومککا  و محتککوای پککروتئین 

 [. 7یاب  ]الزایش و محتوای لیبر کاهش می

کشاورای پای ار یآ سیستم کشاورای تلفیقی مبتنی بر 

کیفیت اصول اکو و ییی است که در آن عالوه بر عملیرد  

ای برخکوردار  محصول گیاهان اراعی ریکز اا اهمیکت ویکژه   

توارک   ای رمی[. ب ین جهت  عملیرد گیاهان علوله9است ]

به تنهایی تعیین کننک ه یکآ علولکه مطلکوم باشک   بلیکه       

کیفیت علوله اا جمله میزان عناصر نکذایی موجکود در آن   

ت رتایج برخی تحقیقا[. 25ای است ]ریز دارای اهمیت ویژه

خکام علولکه بکا الکزایش     محتوای پروتئین  لاکی اا الزایش

-اا دیگر صفات کیفی علوله می [.7کاربرد ریترو ن است ]

یعنی دیواره  1توان به میزان ا یاا رامحلول در شوین ه خنثی

                                                           
1. Neutral detergent fiber (NDF) 

سلو ی که رشان دهن ه پتارسیل مصکرا علولکه توسکط دام    

یعنکی دیکواره    2است و ا یاا رامحلول در شکوین ه اسکی ی  

دهک   سلو ی ب ون همی سلو ز که قابلیت هضم را رشان می

ار  که ریتکرو ن  برخی محققین اظهار داشته[ اشاره کرد. 15]

علولکه ر اشکته    ا یاا رامحلول در شوین ه اسی ی تثثیری بر

ارک  ککه الکزایش    [. برخکی گزارشکات رشکان داده   13است ]

باعث ککاهش مقک ار ا یکاا رکامحلول در شکوین ه      ریترو ن 

 [19ا یککاا رککامحلول در شککوین ه اسککی ی ] و [ 22ی ]خنثکک

مواد معک ری( ریکز اا دیگکر عوامکل     گردی ه است. خاکستر)

تحقیقکی ککه بکر    در [ 26تثثیرگذار بر کیفیت علوله اسکت ] 

محتوای خاکسکتر بکا الکزایش     روی گیاه ذرت ارجام گردی 

 [. 11یالت ] کود ریترو ن الزایش مصرا

اسکتفاده کارآمک  اا    تراکم مطلوم بوته رقش مهمکی در 

رمایک  و  عوامل رش ی و الزایش تو ی  علوله ذرت ایفا می

با میزان ریترو ن و رطوبت خاک و ریز سایر عوامل محیطی 

[. واککنش عملیکرد   8تثثیرگذار بر رش  ذرت مرتبط است ]

علوله ذرت به تراکم بوته تحت شرایط محیطکی و اراعکی   

  دربورسکای  م تلح متفاوت بوده است. رتایج یکآ تحقیک  

ترکیه رشان دهن ه الزایش عملیرد علوله ذرت بکا الکزایش   

[. بکا الکزایش   13بوته در هیتکار اسکت ]   180000تراکم تا 

و  10یابک  ] تراکم بوته میزان پروتئین خام علوله کاهش می

[. الزایش تکراکم بوتکه  تکثثیری بکر ا یکاا رکامحلول در       30

[. 3اشکت ] شوین ه اسی ی و درص  خاکستر علوله ذرت ر 

با الزایش تراکم بوته درص  خاکستر علولکه ککاهش یالکت    

منظور الزایش تو ی  علوله دارای کیفیت مطلکوم   [. به27]

های ایسکت محیطکی و سکمیت ریتراتکی     اجتنام اا آ ودگی

منظور علوله و ریز کاهش بذر مصرلی  اجرای آامایشاتی به

طوری بهساای مصرا کودهای ریترو ره و تراکم بوته بهینه

که موجب کاهش عملیرد و درآم  اقتصادی رشود  منطقکی  

رسک . هک ا اا ارجکام پکژوهش لاضکر  تعیکین       به رظر می

                                                           
2. Acid detergent fiber (ADF) 
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منظکور  ترین میزان مصرا ریترو ن و تراکم بوته بکه مناسب

تو ی  بیشترین عملیرد علولکه ذرت سکیلویی بکا بکاالترین     

ای کیفیت در کشت دوم در شکرایط آم وهکوایی م یترارکه   

 تان سنن ج بود. شهرس

 

 هامواد و روش

منظور بررسی اثکر ککود ریتکرو ن و تکراکم     تحقی  لاضر به

در  Mv500بوته بر عملیکرد و کیفیکت علولکه ذرت رقکم     

مزرعه تحقیقکاتی کشکاورای دارشکگاه کردسکتان واقکع در      

اجکرا   1390-91روستای دوشان  در تابستان سکال اراعکی   

 35عر  جغرالیکایی  متر با  1300ش . ارتفاع ااسطح دریا 

درجکه و دو دقیقکه    47دقیقکه شکما ی و طکول     24درجه و 

شرقی بود. میارگین درجه لرارت و میزان بارر گی سکاالره  

درجکه   4/13در منطقه بر اسا  آمار هواشناسی به ترتیکب  

قبکل اا اجکرای آامکایش     .باش میلیمتر می 471سارتیگراد و 

تری خاک مزرعه سارتیم 30-60و  0-30هایی اا عم  رموره

تهیه و خصوصیات شیمیایی و درصک  عناصکر موجکود در    

(. 1های ککودی ارجکام شک  )جک ول     خاک تعیین و توصیه

 خاک محل آامایش  ومی شنی بود.

 

 خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش.  1جدول 

 عم 

(cm) 
N 

(%) 
P 

(mg/k) 
K 

(mg/kg) pH Ec 
(ds/m) 

کربن آ ی 

(%) 

 آهن

(mg/kg) 

 م 

(mg/kg) 

 روی

(mg/kg) 
30-0 07/0 8/6 260 05/8 70/0 70/0 38/9 13/1 7/6 

60-30 105/0 7/4 280 8 80/0 05/1 48/3 17/1 58/4 

 

صورت اسپلیت پالت در قا کب طکرح پایکه    آامایش به

اصلی  عامل های کامل تصادلی با سه تیرار اجرا ش .بلوک

 184  115) شکامل سککه سککطح ریتککرو ن اا منبککع کککود اوره 

بود که بر اسا  کیلوگرم ریترو ن خا   در هیتار(  253و

کیلککوگرم در هیتککار اوره توسککط    400توصککیه مصککرا  

کیلکوگرم بیشکتر بکا     150کیلوگرم کمتر و  150آامایشگاه و

درصک  ریتکرو ن خکا   ککود اوره محاسکبه       46التسام 

  10  8) م تلح بوته تراکم چهارشامل  لرعیگردی . عامل 

. هرککرت لرعکی شکامل    رک  بوته در مترمربع( بود 14و  12

متکر و  سکارتی  65ی بین ردیح ردیح کاشت با لاصلهشش 

هکای آامکایش  بکر    منظور ایجاد تراکمبهمتر بود.  ششطول 

و  5/15  13  11روی خطوب کاشت  به ترتیب در لواصل 

سارتیمتری دو بذر کشت و پ  اا سبز ش ن در مرلله  19

 هکای اضکالی ارجکام شک . بکرای     دو برگی تنآ کردن بوتکه 

هکای اصکلی   ککرت بکین   ریترو ن  ب کودجلوگیری اا اختال

به  .لاصله در رظر گرلته ش متر و بین تیرار دو  پشته چهار

منظور جلکوگیری اا آبشکویی ککود ریتکرو ن  رصکح ککود       

ریترو ن در امان کاشت و بقیه آن دو هفتکه قبکل اا ظهکور    

تاسل به صورت سرک به کار برده ش . رقم ذرت آامکایش  

ر  تو یک   اا گروه متوسکط  Mv500هیبری  سینگل کرا  

کیلوگرم  200های کودی  مق ار مجارستان بود. طب  توصیه

کیلکوگرم سکو فات پتاسکیم در     100سوپرلسفات تریپکل و  

هیتار برای مزرعه آامایشی محاسکبه و قبکل اا کاشکت در    

تیرماه بکه صکورت    15سطح مزرعه پ ش گردی . بذور در 

کشکت شک ر .   متکر  ها در عم  پنج سارتیدستی روی پشته

های بع ی هر او ین آبیاری باللاصله بع  اا کشت و آبیاری
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سه روا یآ بار تا مرلله سبز ش ن به صورت باراری ارجام 

ش . بع  اا سبز شک ن مزرعکه  دور آبیکاری بکه هفکت روا      

ها آبیاری صورت رشتی ارجام ش  و تا مرللة خمیری داره به

هرا مزرعکه   هایمزرعه به همین صورت ادامه یالت. علح

 ریز تا بسته ش ن کاروپی به صورت دستی وجین ش ر . 

برای تعیین عملیرد تر علوله  در مرلله خمیری شک ن  

ای )دو خکط  ها اا هرکرت بعک  اا لکذا اثکر لاشکیه    داره

متر اا ابت ا و ارتهای هر کرت( اا چهکار خکط    5/0کناری و 

 هکا اا مترمربع( بوتکه  60/2وسط به طول یآ متر )مسالت 

سطح امین قطع و وان تر علوله برداشت ش ه با استفاده اا 

گرم تواین و عملیرد علولکه   1/0ترااوی دیجیتال با دقت 

در هیتار محاسبه ش . بکرای تعیکین صکفات کیفکی علولکه      

 70ها بعک  اا خشکآ شک ن در آون در دمکای     ذرت  رموره

متکری  میلی1درجه سارتیگراد  سه بار آسیام ش ه و اا ا آ 

داده ش ر  تا یآ رموره کامالً همگن بکه دسکت آیک .     عبور

صفاتی همچون درص  پروتئین خام  درص  لیبکر رکامحلول   

در شوین ه خنثی  درص  لیبررامحلول در شوین ه اسکی ی و  

[ 29درصکک  خاکسککتر بککه رود ون سوسککت و همیککاران ]

الکزار   ار ااه گیری ش ر . محاسبات آماری با استفاده اا ررم

مقایسکه میکارگین تیمارهکا بکا آامکون چنک        و  SASآماری 

درص  ارجام شک . رسکم    5ای دارین در سطح التمال  دامنه

 ارجام ش .   Excel ها با استفاده ااشیل

 

 نتايج و بحث

 عملكرد علوفه تر

تثثیر مقادیر م تلح کود ریترو ن در سطح التمال پنج درص  

وله و تراکم گیاهی در سطح التمال یآ درص  بر عملیرد عل

دار بود  و ی اثر متقابل این دو عامل بر عملیرد علوله تر معنی

 (.2دار ش  )ج ول تر اا رظر آماری نیرمعنی

 

اسیدی نتایج تجزیه واریانس عملکرد علوفه تر، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده .  2جدول 

 تراكم بوته ثیرسطوح نیتروژن وتحت تأو خاكستر

 درجه آاادی منابع تغییرات

 میارگین مربعات

عملیرد علوله 

 تر
 پروتئین خام

 ا یاا رامحلول در

 شوین ه خنثی

 ا یاا رامحلول در

 شوین ه اسی ی
 خاکستر

 ns 57/42 ns 99/0 ns 77/21 ns 77/13 ns 58/1 2 تیرار

 ns33/5 44/96* 19/355**  42/6*  37/162*  2 ریترو ن

 4 56/21 390/0 11/12 78/12 17/3 (a)خطای

 ns 85/23 ns 69/0 66/66**  60/2 ** 33/58**  3 تراکم بوته

 ns 21/4  *09/1 ns 92/6 ns 74/12 ns 22/0 6 تراکم ×ریترو ن

 18 71/3 38/0 37/8 00/18 49/0 (b)خطای

 06/7 52/12 97/5 05/7 05/5  ضریب تغییرات )%(

ns: درص . 1و  5دار در سطوح التمال دار  * و ** به ترتیب معنینیر معنی 
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مقایسه میارگین عملیکرد علولکه تکر رشکان داد ککه بکا       

الزایش مصرا ککود ریتکرو ن عملیکرد علولکه ترالکزایش      

تکن در   09/41یالت. بیشترین عملیرد علوله تر بکه میکزان   

کیلوگرم  253هیتار با کاربرد بیشترین مق ار ریترو ن یعنی 

در هیتارلاصل ش . کمترین عملیرد علوله تر ریز مربکوب  

 115بککه مصککرا کمتککرین مقکک ار مصککرا ریتککرو ن یعنککی 

کیلوگرم ریترو ن در هیتار بود. مصکرا متوسکط ریتکرو ن    

 تکن  39/39کیلوگرم خا   در هیتار( موجب تو ی   184)

درص  علوله تر در مقایسکه   72/15در هیتار یعنی الزایش 

کیلککوگرم ریتککرو ن در هیتککار شکک   و ککی  115بککا مصککرا 

-الزایش مصرا کود ریترو ن بیش اا این مق ار تثثیر معنی

(. 3داری بر الزایش عملیرد علولکه تکر ر اشکت )جک ول     

ار  که ریترو ن اا طری  تکثثیر بکر   برخی محققان اظهارداشته

سطح برگ  دوام سطح برگ و کارایی لتوسنتز بکر  شاخ  

ترتیکب خکودداری اا    [. بک ین 21عملیرد علوله مؤثراست ]

کاربرد مقادیر بیشتر ریترو ن برای به ل اکثر رسار ن تو یک   

علوله بکه منظکور جلکوگیری اا آ کودگی محکیط ایسکت و       

رسک .  های تو ی   منطقکی بکه رظرمکی   جویی در هزینهصرله

ت ذرت در سنن ج ریمکه دوم اردیبهشکت   تاریخ مناسب کش

ماه است. در این آامایش با وجود استفاده ااهیبری  متوسط 

عنکوان کشکت دوم  میکزان    ر  و کاشت در اواسط تیرماه به

درصک  متوسکط عملیکرد علولکه تکر       85تو ی  علوله ل ود 

[ ککه  2بکود ]  91-92ای درسکال اراعکی   استاری ذرت علوله

-این شرایط مکی    مناسب علوله دررشان دهن ه پتارسیل تو ی

باش . تثثیر مثبت الزایش کاربرد ریترو ن بر عملیکرد علولکه   

 [.13و  11  10توسط محققین متع دی گزارد ش ه است ]

های عملیرد علوله تر رشان داد ککه  مقایسه میارگین داده

بوتکه در مترمربکع عملیکرد     14تکا   8با الزایش تراکم بوته اا 

طکوری ککه بیشکترین    ص  الزایش یالت  بهدر 9/15علوله تر 

بوتکه در مترمربکع بکه     14مق ار عملیرد علوله تکر اا تکراکم   

داری تن در هیتار ب ست آم  که اختالا معنی 83/40میزان 

 (.4بوته در مترمربع ر اشت )ج ول  12با تراکم 

دار عملیرد علوله تر با الزایش تکراکم  ع م الزایش معنی

توار  به علت مطلکوم بکودن   ترمربع میبوته در م 12بیش اا 

هکا اا  منظوراسکتفاده بهینکه بوتکه   تراکم کاشت در این ل  بکه 

عوامککل محیطککی باشکک . اظهککارات محققککین لککاکی اا تککثثیر 

[. در شکرق  4الزایشی تراکم بوته بر عملیکرد علولکه اسکت ]   

بوتکه   114000ای ترکیه  الزایش تراکم بوته تا منطقه م یتراره

 [.31ب الزایش عملیرد علوله گردی  ]در هیتار موج

 

 

 مقایسه میانگین تأثیركود نیتروژن بر عملکرد علوفه تر و برخی صفات كیفی علوفه . 3 جدول

 سطوح ریترو ن

(Kg/ha) 

 عملیرد علوله تر

(t/ha) 

 پروتئین خام

)%( 

 ا یاا رامحلول در

 شوین ه خنثی

)%( 

 رامحلول درا یاا 

 شوین ه اسی ی

)%( 

 خاکستر

)%( 

115 b 04/34 b 96/7 a 33/53 a 67/36 a 25/9 

184 a 39/39 a 71/8 a 42/49 ab 34 a 91/9 

253 a 09/41 a 42/9 b 58/42 b 31 a 58/10 

 .% است5دار بر اسا  آامون دارین در سطح التمال لروا مشابه در هر ستون بیارگر ع م اختالا معنی
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 مقایسه میانگین تأثیر تراكم بر عملکرد علوفه تر و برخی صفات كیفی علوفه . 4 جدول

 تراکم

(Pl/m2) 

 عملیرد علوله تر

(t/ha) 

 پروتئین خام

)%( 

 ا یاا رامحلول در

 شوین ه خنثی

)%( 

 ا یاا رامحلول در

 شوین ه اسی ی

)%( 

 خاکستر

)%( 

8 b 22/35 a 30/9 a 33/51 a 33/35 a 55/9 

10 b 98/36 ab 86/8 a 00/50 a 44/34 a 88/9 

12 a 67/39 b 62/8 b 11/47 a 22/34 a00/10 

14 a 83/40 c 01/8 b 33/45 a 56/31 a 22/10 

 % است.5دار بر اسا  آامون دارین در سطح التمال لروا مشابه در هر ستون بیارگر ع م اختالا معنی

Pl/m2 بوته درمترمربع : 
 

 پروتئين خام

تراکم بوته در سطح التمال یآ درص  و اثر ریترو ن و اثر 

متقابل ریتکرو ن در تکراکم گیکاهی در سکطح التمکال پکنج       

داری داشکتن   درص  بر درصک  پکروتئین خکام تکثثیر معنکی     

 253(. باالترین درص  پروتئین خکام بکا مصکرا    2)ج ول 

 184 ن در هیتار ب ست آم   هر چن  که بکا  کیلوگرم ریترو

داری ر اشکت  کیلوگرم ریتکرو ن در هیتکار اخکتالا معنکی    

(. گزارد ش ه  الزایش مصرا کود ریتکرو ن در  3)ج ول 

[. به د یل آن که 13الزایش درص  پروتئین خام مؤثر است ]

ریتککرو ن ییککی اا سککاختارهای اصککلی اسککی  آمینککه اسککت  

رلتن درص  پروتئین در علولکه   مصرا بیشتر آن سبب باال

[. در این بررسی با الزایش تراکم گیاهی درص  1گردد ]می

پروتئین خام کاهش یالت. بیشترین درص  پروتئین اا تراکم 

درصک  لاصکل شک  و     30/9بوته در مترمربع بکه میکزان    8

 01/8بوته به میزان 14کمترین مق ار آن ریز مربوب به تراکم 

ککاهش درصک  پکروتئین خکام بکا      (. 4درص  بود )جک ول  

الزایش تراکم بوته التماالً به د یل رقابت بین گیاهان بکرای  

ریترو ن باش . برخی محققکین اظهکار داشکتن  ککه الکزایش      

دار درصک  پکروتئین خکام بوتکه     تراکم موجب کاهش معنی

[ ایرا سکایه و تکراکم بکاال مقک ار آرکزیم      3] کامل ذرت ش 

مهمی در تب یل اات ریتراته بکه  ریترات ردوکتار را که آرزیم 

شکود را  ریتریت در سییل سنتز اسی های آمینه محسوم می

ده   که اا این طری  درص  پروتئین خکام گیکاه   کاهش می

 [.5کامل ذرت ریز ممین است کاهش یاب  ]

دار بودن اثر متقابل ریترو ن در تراکم بوتکه رشکان   معنی

رصک  پکروتئین   داد که تثثیر الزایش مصرا ریترو ن روی د

ای های م تلح متفاوت بود  بکه گورکه  خام علوله در تراکم

بوته در مترمربع( الزایش مصرا کود  8که در تراکم پایین )

ریترو ن تثثیری درالزایش درص  پروتئین خام ر اشت. امکا  

 (.1دار بود )شیلهای باالتر این اثر مشهود و معنیدر تراکم

های باالتر الزایش تراکم طور که قبالً اشاره ش  درهمان

رقابت بین گیاهان برای جذم ریترو ن ریاا به این عنصر را 

الزایش داد. به این د یل الزایش مصکرا ریتکرو ن موجکب    

الزایش درص  پروتئین خام علوله گردی . بیشکترین مقک ار   

 10کیلکوگرم ریتکرو ن و تکراکم     253پروتئین خام اا سطح 

درصک  لاصکل شک  و     47/10بوته در مترمربکع بکه میکزان    

کیلکوگرم ریتکرو ن و    115کمترین مق ار پروتئین اا سکطح  

بکر طبک  اظهکارات     (.1دست آم  )شکیل  بوته به 14تراکم 

محققین الزایش مصرا ککود ریتکرو ن در الکزایش درصک      

محتکوای پکروتئین    [.17و 11  10پروتئین خام مؤثر اسکت ] 

قابکت بکین   واسکطه الکزایش ر  توارک  بکه  با الزایش تراکم می

 گیاهان برای ریترو ن باش .
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 اثر متقابل سطوح مختلف كود نیتروژن در تراكم بوته بر درصد پروتئین خام علوفه سیلویی ذرت . 1 شکل

 

 های خنثیالياف نامحلول در شوينده

تراکم بوته در سطح التمال یآ سطوح م تلح ریترو ن و 

-های خنثی تثثیر معنکی درص  بر ا یاا رامحلول در شوین ه

داری داشت. و ی اثر متقابل این دو عامکل بکر ایکن صکفت     

(. بکا الکزایش مصکرا ریتکرو ن     2دار بود )ج ول نیرمعنی

مقکک ار ا یککاا رککامحلول در شککوین ه خنثککی کککاهش یالککت 

 115رصک ( اا ککاربرد   د 33/53که بیشترین مق ار )طوری به

درص ( مربکوب بکه    58/42کیلوگرم ریترو ن و کمترین آن )

(. 3کیلوگرم ریتکرو ن در هیتکار بکود )جک ول      253کاربرد 

رتایج مشابهی توسط سایر محققین مبنی بکر ککاهش مقک ار    

های خنثی با الزایش کود ریترو ن ا یاا رامحلول در شوین ه

محلول در [. کککاهش ا یککاا رککا 22گککزارد شکک ه اسککت ] 

های خنثی در اثکر الکزایش مصکرا ککود ریتکرو ن      شوین ه

ممین است به د یل الزایش سطح برگ و در رتیجکه الکزایش   

هکای  رسبت برگ به ساقه باش   که پیامک  آن ککاهش ب کش   

خشبی و نیر قابل هضم علوله است. ب ین ترتیب  با الزایش 

ی خنثکی  ها توان ا یاا رامحلول در شوین هکاربرد ریترو ن می

 ب شی . را کاهش داد و کیفیت علوله را بهبود

با الزایش تکراکم بوتکه ریکز مقک ار ا یکاا رکامحلول در       

هکای خشکبی بکه    های خنثی به علت ککاهش بالکت  شوین ه

که بیشترین مق ار آن اا تراکم طوریت ریج کاهش یالت  به

درصک  ب سکت آمک  و     33/51بوته در مترمربع به میکزان   8

بوتکه در مترمربکع بکه میکزان      14ر آن اا تراکم کمترین مق ا

(. رتکایج ب سکت آمک ه    4درص  لاصل ش  )ج ول  33/45

توسط سایر الراد هم بیارگر کاهش میزان ا یاا رامحلول در 

شوین ه خنثکی بکا الکزایش تکراکم بوتکه بکه علکت ککاهش         

[. درآامکایش دیگکری   16های خشبی تآ بوته است ] بالت

شوین ه خنثی تحکت تکثثیر تکراکم    مق ار ا یاا رامحلول در 

 [.  30بوته قرار رگرلت ]

 

 های اسيدیالياف نامحلول در شوينده

داری طکور معنکی  های اسی ی بکه ا یاا رامحلول در شوین ه

تحت تثثیر سطوح م تلح ریترو ن در سطح التمکال پکنج   

درص  قرار گرلت و ی اثر تراکم و اثکر متقابکل ریتکرو ن و    

دار های اسی ی نیرمعنیرامحلول در شوین هتراکم بر ا یاا 

(. مقایسه میارگین تیمارهکا رشکان داد ککه بکا     2بود )ج ول 
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های الزایش مق ار ریترو ن مق ار ا یاا رامحلول در شوین ه

اسی ی کاهش یالت. بیشکترین مقک ار ا یکاا رکامحلول در     

کیلکوگرم ریتکرو ن در    115هکای اسکی ی اا سکطح    شوین ه

درص  و کمترین مق ار آن متعل  بکه   67/36 هیتار به میزان

درصک  بکود    31کیلوگرم ریتکرو ن بکه میکزان     253مصرا 

(. بر اسا  اظهارات برخی محققکین بکا الکزایش    3)ج ول 

هکای  مصرا ریتکرو ن مقک ار ا یکاا رکامحلول در شکوین ه     

[. به عقی ه آران با الکزایش ککود   19یاب  ]کاهش میاسی ی 

ها به و تجمع ماده خشآ در بالت ریترو ن رش  گیاه بیشتر

شکود  تیامکل و گسکترد    ها کمتکر مکی  د یل آب ار ش ن آن

ها و دیواره سلو ی کمتر ش ه و ب ین ترتیکب مقک ار   سلول

یابک  ککه   های اسی ی کاهش مکی ا یاا رامحلول در شوین ه

[. در 6رتیجه آن الزایش کیفیت علوله تو ی ی خواه  بکود ] 

راکم بوته مق ار ا یاا رامحلول در این آامایش  با الزایش ت

های اسی ی به طورجزئی ککاهش یالکت و کی بکین     شوین ه

داری مشاه ه رش  )جک ول  های م تلح تفاوت معنیتراکم

تثثیر بودن تراکم بوتکه بکر ا یکاا    (. رتایج مشابهی مبنی بی4

رککامحلول در شککوین ه اسککی ی توسککط سککایر محققککین ریککز 

 [. 3] گزارد ش ه است

 

 اکستردرصد خ

هیچ ک ام اا اثرات سطوح م تلح ریترو ن  تراکم گیاهی و 

داری همچنین اثر متقابل آرها بر درص  خاکستر تکثثیر معنکی  

ده  ککه بکا   ها رشان می(. مقایسه میارگین2ر اشتن  )ج ول 

طکورجزئی  الزایش کاربرد ریترو ن درص  خاکسکتر ککل بکه   

ککودی  داری بکین سکطوح   الزایش یالت و ی اختالا معنی

(. در مطا عاتی که برخکی محققکین بکر    3دی ه رش  )ج ول 

روی عملیرد و کیفیت علوله ذرت تحت مقکادیر م تلکح   

کود ریترو ن ارجام دادر   با الزایش کاربرد ریتکرو ن مقک ار   

[  و ی در این آامایش تغییکر  12خاکستر کل الزایش یالت ]

 (4تراکم تثثیری بر درص  خاکستر علوله ر اشکت )جک ول   

با این وجود  گزارشاتی مبنی بر ع م تثثیر ریترو ن بر میزان 

 [. 28خاکستر علوله وجود دارد ]

 

 گيری کلینتيجه

نیراا درص  پروتئین خام اثرات متقابل  در تحقی  لاضر  به

دار رشک .  برای هکیچ کک ام ااصکفات مکورد بررسکی معنکی      

 184بررسککی اثککرات سککاده رشککان داد کککه کککاربرد بککیش اا 

بوته  12رم ریترو ن خا   در هیتار و تراکم بیش اا کیلوگ

درمترمربع موجب الزایش نیرمعنی دار عملیرد علولکه تکر   

کیلکوگرم در هیتکار     184ش . با مصرا ریترو ن به میکزان  

مق ار ا یاا خکام در شکوین ه خنثکی و شکوین ه اسکی ی و      

خاکستر دریآ گروه آماری مشابه قکرار گرلتنک . در تکراکم    

ر مترمربع  ا یاا رکامحلول در شکوین ه اسکی ی و    بوته د12

خاکستر دریآ گروه آماری مشابه قرار داشتن . در هر ک ام 

ها با الزایش کاربرد ریترو ن درصک  پکروتئین خکام    اا تراکم

علوله الزایش یالت. با این وجود  بیشترین درص  پروتئین 

د بوته در مترمربع با ککاربر  10خام اا ترکیب تیماری تراکم 

کیلوگرم ریترو ن در هیتار ب ست آم . در مجموع  بکا   253

دار عملیرد علوله تر تو یک ی و  توجه به ع م الزایش معنی

کیلوگرم ریتکرو ن خکا      184کیفیت باالی آن در کاربرد 

بوته در مترمربع  به منظور جلوگیری  12در هیتار و تراکم 

هکای  اا آ ودگی محیط ایسکت و صکرله جکویی در هزینکه    

تو یکک   مصککرا ریتککرو ن و بذربیشککتر در منطقککه اجککرای  

 شود.آامایش توصیه رمی

 

 منابع

 تکراکم  اثر (1385م ) براگری و م اراعی ج  اصغری .1

 اجکزای  و عملیکرد  صکفات   برخی بر کاشت ا گوی و

 و علککوم .(Zea mays L)ذرت  هیبریکک  دو عملیککرد

 . 123-133 (:2)20کشاورای.  صنایع

: جلککک  اول( 1393) اراعکککی محصکککوالت آماررامکککه .2
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 واارت(. 1391-92 اراعکی  سکال )اراعی  محصوالت

 و اقتصکادی   ریکزی  بررامکه  معاورکت  کشکاورای   جهاد

 ص. 156. و ارتباطات اطالعات مرکز لناوری

( 1390رمضککاری م و رضککایی سککوخت آبنکک اری ر )    .3

هکای کیفکی   بررسی تراکم و آرایش کاشت بر شاخ 

ذرت سککیلویی در کشککت دوم ماارکک ران. لیزیو ککو ی  

 . 49-67(: 1)4گیاهان اراعی. 

صککابری ع  مظککاهری د و لیکک ری شککریح آبککاد ح    .4

( بررسی تثثیر تراکم و آرایش کاشت بر برخکی  1385)

. علککککوم KSC647اا خصوصککککیات اراعککککی ذرت 

 .67-76(: 1)13کشاورای و منابع طبیعی. 

اثرات تاریخ کاشت و تراکم  (1374باد معینی م ) مین .5

ای. بوتککه بککر عملیککرد و کیفیککت علولککه ذرت علولککه

رامه کارشناسکی   دارشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. پایان

 ارش .  

( ارایابی کیفیت علولکه در  1390ااده م و گلوی م )رقی .6
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