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  چکیده

 Zea mays(ذرت  دانـه   کودپاشی و کودکاري نواري بر عملکرد و اجزاي عملکرد رزیابی اثر سطوح مختلف کود فسفره و کارایی روشبه منظور ا
L.( آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین ،)هاي یکبار خردشده در قالب  به صورت کرت) خوزستان

کیلوگرم در  300و  150، 0(تیمارهاي آزمایشی شامل مقادیر مختلف کود فسفره . اجرا گردید 1385کامل تصادفی با چهار تکرار در سال  هاي طرح بلوك
 20و  10 توأمـان ، و 20، 10کودپاشی، کودکـاري نـواري در اعمـاق    (از منبع کود سوپر فسفات تریپل به عنوان عامل اصلی، و شیوه کوددهی ) هکتار

نتایج این آزمایش نشان داد که اثر متقابل سطوح متفاوت کود فسفره و شیوه کـوددهی بـر عملکـرد و    . به عنوان عامل فرعی طراحی گردید) رسانتیمت
با این وجود سطوح متفاوت کودي و شیوه کوددهی به تنهایی موجب اختالف . داري نداشته است معنی تأثیر) بجز عملکرد بیولوژیک(اجزاي عملکرد دانه 

هزاردانه از نظر روش کـوددهی تفـاوت    میان تعداد دانه در مترمربع و وزن. داري میان عملکرد دانه، شاخص برداشت و تعداد دانه در ردیف گردید معنی
چ کـدام از  هـی  تـأثیر تعداد ردیف در بالل تحت . داري مشاهده نشد مقادیر کودي بین این صفات اختالف معنی تأثیرکه تحت   دار بود، در صورتی معنی

، و سطح کودي )شاهد(درصدي نسبت به کودپاشی  34با اختالف  توأمانبطورکلی عمکرد دانه ذرت در روش کودکاري با دو نوار . تیمارها قرار نگرفت
  . برتري نشان دادند) درصد 36(کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد  150

  
  عملکرد دانه، نوار کوديشیوه کوددهی،  :هاي کلیدي واژه

  
   1  مقدمه

هاي رشد و نمو گیاه و  فسفر یکی از عناصر مهم و مؤثر در فرآیند
باشد که اکثر کشاورزان این عنصر را براي  نیز عنصري غیرمتحرك می

تغذیه گیاه به هنگام تهیه زمین ودر صورتی که فرصت کـافی وجـود   
نداشته باشد در موقع کاشت و از طریق کودپاشی و مخلوط کردن بـا  

بهمـین دلیـل ایـن شـیوه     ). Malakooti, 2005(برند  ار میخاك بک
مصرف کود، سبب بروز مشکالتی نظیر افزایش کود مصرفی، و به تبع 

تـر موجـب افـزایش     هـاي تولیـد و از ایـن مهـم     آن باال بردن هزینه
رو با توجه بـه ضـرورت    از این. هاي زیست محیطی شده است آلودگی

شیمیایی و کـاهش مصـرف آنهـا    افزایش کارایی استفاده از کودهاي 
ها در چـارچوب   بویژه از نظر کاهش مخارج و کاهش آلودگی زیستگاه

                                                        
کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزي خوزستان، استاد به ترتیب  -3و  2، 1

آموخته سابق کارشناسی  و دانش) خوزستان(دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
  )وزستانخ(ارشد زراعت دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 

 ) Email: malekloveymi@yahoo.com:نویسنده مسئول -*(

هـاي اسـتعمال    اهداف کشاورزي پایدار است، لذا لزوم تغییر در شـیوه 
کودهاي فسفره که هدف آن به حداقل رساندن کاربرد آن است، امري 

  ).Malakooti & Hommaei, 2003(اجتناب ناپذیر است 
حـاکی از آن اسـت کـه بـا      (Alston, 1980)هاي آلستون  یافته

مقایسه مقادیر مختلف کود اظهار کـرد کـه اسـتفاده از کـود فسـفره      
بصورت نواري حتی در خاك غنی از فسفر نیز باعـث افـزایش جـذب    

شود، که علت  می) .Triticum aestivum L(فسفر بوسیله گیاه گندم 
در آزمایشی دیگر دربـارة   .آن کاهش تثبیت فسفر در این حالت است

شیوه کوددهی فسفر و تاریخ کاشت گزارش شده است که در کاشـت  
، اسـتفاده از کـود فسـفره در عمـق     ).Zea mays L( دیرهنگـام ذرت 

سانتیمتري زیر محـل   10استقرار بذر بهتر از جایگذاري کود در عمق 
استقرار بذر در افزایش عملکرد مـؤثر اسـت، ولـی در شـرایط کاشـت      

سانتیمتري در مراحل بعـدي   10قع، فسفر قرار داده شده در عمق بمو
ــر جــذب مــی ــاه بهت ). Sander & Egbal, 1998(شــود  رشــد گی

درباره  (Gokman & Sencar, 1992) گاکمن و سنکار  هاي بررسی
اثر روش استفاده از کودهاي فسفر بر عملکرد گندم زمستانه حاکی از 
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مراه با کاشت بذر باعـث کـاهش   آن است که استفاده از این کودها ه
زیرا اسـتفاده از کـود فسـفره     ،شود زنی گیاه می قابل توجهی در جوانه

سانتیمتري زیر بذر، عالوه بر عدم کـاهش   5بصورت نواري در عمق 
. دهـد  زنی و تعداد دانه در خوشه را افزایش می زنی، میزان پنجه جوانی

شت توام بذر و کود همچنین آنها پی بردند که در رطوبت کم خاك، کا
هـاي اولیـه در مراحـل     فسفره باعث جذب بهتر فسفر بوسـیله ریشـه  

 مگهـدي و خـادمی   اي دیگـر،  در مطالعـه . شـود  ابتدایی رشد گیاه می
(Magehdi & Khademi, 1999)  با بررسی اثرات جایگذاري فسفر

و پتاسیم بر روي محصول ذرت، گزارش نمودنـد کـه جایگـذاري در    
ها باعث افـزایش عملکـرد    تري زیر بذر در بین ردیفسانتیم 5فاصله 

همچنین با مقایسه کودکاري نواري بـا روش  . دانه در ذرت شده است
کودپاشی و مخلوط کود با خاك قبل از کاشت مشـاهده شـد کـه بـا     

درصـد   50کودکاري کود فسفره میزان فسفر موردنیاز گیاه به میزان 
 ,Sims) سـیمس  در همـین راسـتا  . (Rehm 2002)کـاهش یافـت   

در تحقیقی در مورد گندم بهاره اظهار نمودکه میزان افـزایش   (2002
کیلوگرم کود فسفره در هکتار به صورت  14محصول ناشی از کاربرد 

 . کیلوگرم کود با روش کودپاشی است 70نواري معادل با کاربرد 
آزمایش با هدف بررسی اثر سطوح مختلـف کـود    در نهایت، این

کودپاشی و کودکاري نواري بر عملکرد و  ن کارایی روشفسفره و میزا
  .اي به اجرا گذاشته شد اجزاي عملکرد ذرت دانه

 

 ها مواد و روش

در مزرعـه تحقیقـاتی    1384-85این پـژوهش در سـال زراعـی    
 36دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین که در شهر مالثانی و در 

حاشیۀ کارون با عـرض   کیلومتري شمال شرقی شهرستان اهواز و در
 53درجـه و   48دقیقه و طـول جغرافیـایی    36درجه و  31جغرافیایی 

در . متر از سطح دریا واقع شده است، اجـرا گردیـد   50دقیقه و ارتفاع 
این منطقه از . متر بود میلی 9/110طول دوره آزمایش میزان بارندگی 

ت آزمایش به صـور . شود نظر اقلیمی جزء مناطق خشک محسوب می
در قالـب طـرح پایـه    ) اسپلیت پـالت (هاي یکبار خردشده  طرح کرت

براسـاس نتـایج   . چهار تکرار اجراء گردید باهاي کامل تصادفی  بلوك
حاصل از تجزیـه فیزیکوشـیمیایی آزمایشـگاه، خـاك محـل اجـراي       

شنی و هدایت الکتریکی عصاره اشـباع   -سیلت -آزمایش از نوع رس
مقـدار کـربن آلـی،    . بـود  pH5/7 و دسی زیمنس بر متر  5/1معادل 

 130و 5/12درصـد،   7/0فسفر و پتاسیم قابل جذب خاك به ترتیـب  
. برآورد شد و سال قبـل تحـت آیـش بـود    ) ppm(قسمت در میلیون 

، 0(تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از مقدار کود فسفره در سه سطح 
بعنوان  از منبع کود سوپر فسفات تریپل) کیلوگرم در هکتار 300، 150

کودپاشـی و  (کـوددهی شـامل چهـار سـطح       فاکتور اصـلی و شـیوه  
زیر و ) سانتیمتر 20و  10 توأمان، و 20، 10کودکاري نواري در اعماق 

هاي کاشت بذر به میزان مساوي بعنوان فاکتور فرعی در  مجاور ردیف
پس ) شاهد(شایان ذکر است که در تیمار کودپاشی  .نظر گرفته شدند

هاي مربوطه، کود بوسـیله دسـتگاه    کنواخت کود در کرتاز پاشیدن ی

رقـم ذرت مـورد   . سانتیمتري با خاك مخلوط شد 10دیسک تا عمق 
متر  8طول هر کرت . بود 704استفاده در این آزمایش سینگل کراس 

متر بـود، و در   سانتی 75متر و فاصله خطوط کشت  5/4و عرض آن 
یات تهیۀ بستر کاشـت  عمل. خط کاشت در نظر گرفته شد 6هر کرت 

متناسب با روش متداول منطقه و مقـادیر نیتـروژن و پتـاس خـالص     
کیلوگرم  7/35، 173مصرفی مطابق با گزارش آزمون خاك به ترتیب 

کـود  پتاس و همچنـین یـک سـوم    کود بطوریکه تمام . در هکتار بود
مابقی کود نیتـروژن بـه   . نیتروژن، پس از تسطیح به خاك اضافه شد

برگـی بـه نسـبت     9-8برگـی و   4-5سرك در مراحـل   صورت کود
  . مساوي به کار برده شد

سازي نقشه آزمایش روي زمین کود محاسـبه شـده    پس از پیاده
آنها به طور یکنواختی با دست پاشیده، و با دستگاه دیسک به عمـق  

بـراي سـایر تیمارهـا    . متر بـه زیـر خـاك بـرده شـد      سانتی 10حدود 
نوار به وسیله بیلچه و توسط کارگر ایجـاد  شیارهایی به تناسب عمق 

ضمناً به منظور تنظیم عمق شیارهاي ایجـاد شـده، ابتـدا بـه     . گردید
کشـی در آغـاز و    بـرداري و ریسـمان   وسیله شیلنگ تراز و میخ نقشه

سپس به . انتهاي هر ردیف کشت، عمق موردنظر نوار کودي تراز شد
عملیات کودکاري  هاي قبلی که دهی مجدد جوي و پشته منظور شکل

بر روي آنها صورت گرفته، اقدام به عملیات دوبـاره فـاروزنی توسـط    
عالوه بر این جهت هدایت مناسب آب بـه داخـل کرتهـا    . تراکتور شد

تاریخ کاشت در ایـن آزمـایش   . آبیاري به روش نشتی صورت گرفت
روز پـس از   130(سـرانجام در پایـان فصـل رشـد     . پنجم مرداد بـود 

ي تعیین اجـزاي عملکـرد ذرت بـا در نظـر گـرفتن اثـر       برا) سبزشدن
هـاي سـطح    بالل از کـل بـالل   هفتاي، بطور تصادفی تعداد  حاشیه
برداري را جدا و سپس اقدام به شمارش تعداد ردیف در بـالل و  نمونه

، برداشـت   جهت برآورد عملکـرد دانـه  . تعداد دانه در ردیف نموده شد
در . تر مربع صـورت گرفـت  م 6نهایی پس از حذف حواشی در سطح 

 ver 9.1 هاي بدست آمده از این آزمایش توسط نرم افـزار  پایان، داده
SAS اي  هـا از آزمـون چنـد دامنـه     براي مقایسه میانگین .شد تجزیه

 Excelافـزار   براي رسم اشکال از نـرم  )درصد 5سطح احتمال (دانکن 
  .استفاده گردید

  
  نتایج و بحث

دار اثـر   انس بیانگر وجود اختالف معنینتایج حاصل از تجزیۀ واری
هاي مختلف کوددهی براي  متقابل سطوح مختلف کود فسفره و روش

که  در صورتی. درصد بود 1صفت عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 
براي صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت و تعداد دانـه در ردیـف از   

هر کدام  هاي مختلف کوددهی نظر سطوح مختلف کود فسفره و روش
تعداد دانه در مترمربـع و وزن هزاردانـه فقـط    . دار شد به تنهایی معنی

و براي تعـداد   مختلف کوددهی تفاوت مشاهده گردیدهاي  میان شیوه
ردیف در بالل هیچگونه اختالفی از نظـر دو عامـل اصـلی و فرعـی     

  ).1جدول (مالحظه نشد 
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کـوددهی بـر   هاي مختلف  سطوح مختلف کود فسفره و روشاثر 

اثرات متقابل سـطوح مختلـف کـود    و  ذرت عملکرد و اجزاي عملکرد
هاي مختلف کوددهی بر عملکـرد بیولوژیـک ذرت در    فسفره و روش
دار بودن  بنابراین معنی). 1جدول (دار شد  درصد معنی 1سطح احتمال 

اثر متقابل نشان دهنـدة واکـنش سـطوح مختلـف کـود فسـفره بـه        
جـدول مقایسـه میـانگین اثـرات     . اسـت  هاي مختلف کوددهی روش

 300و  0  کـه در مقـادیر   بیـانگر ایـن مطلـب اسـت    متقابل دو عامل 
هاي مختلف کوددهی، کود فسفره از نظـر   کیلوگرم در هکتار با روش

چنانکـه ایـن   . داري وجود دارد بر عملکرد بیولوژیک تفاوت معنی تأثیر
 150که در تیمار  حالی در. تیمارها در گروه آماري متفاوتی قرار گرفتند

هاي متفاوت کوددهی تفـاوتی مشـاهده    کیلوگرم در هکتار، بین شیوه
به عبارت بهتـر، عملکـرد ایـن تیمارهـا بـه کـاربرد       ). 2جدول (نشد 
امـا  . هاي کودپاشی و کودکاري در این سطح واکنش نشان نداد روش

 2ول کیلوگرم همانگونه که در جد 300و  0در مورد استفاده از مقادیر 
شود در هر دو میزان کودي، به ترتیب کودکـاري نـواري    مالحظه می

متـر نسـبت بـه     سانتی 20متر،  سانتی 10متر،  سانتی 20و  10 توأمان
برتري نشان دادند و در باالترین سطح آماري ) کودپاشی(تیمار شاهد 
توان به افزایش دسترسی ریشه گیـاه   دلیل این امر را می. قرار گرفتند

که  با بذر) کود فسفره(تماس این نمک عنصر و کاهش سطح  به این
صرفنظر از مقادیر . شود، مربوط دانست ها می موجب سوختگی گیاهچه

هاي مختلف کوددهی مختلف کود فسفره در آزمایشی با بررسی روش
در ذرت، گـزارش شـد کـه     K و N ،Pبر روي جایگـذاري کودهـاي   

یشـتر از کودپاشـی اسـت    عملکرد بیولوژیک روش کودکاري نـواري ب 
)Buah et al., 2000 .(داري  در گندم تفاوت معنی ،اي دیگر در مطالعه

هاي کوددهی به ویـژه در   را در افزایش عملکرد بیولوژیک انواع روش
 & Gokman(روش دو نوار کودکـاري کـود فسـفره مشـاهده شـد      

Sencar, 1992.(  
شود  هده میمشا) 1جدول (واریانس   همانطور که در جدول تجزیه

هاي  سطوح گوناگون کود فسفره و روش تأثیرعملکرد دانه ذرت تحت 
درصـد   5و  1کوددهی قرار گرفـت، و بـه ترتیـب در سـطح آمـاري      

. دار نشـد  که اثر متقابل ایـن دو تیمـار معنـی    در صورتی. دار شد معنی
و  150ین نشان داد اختالف سطوح کودي چنانکه جدول مقایسه میانگ

درصد  40و  36به ترتیب ) صفر کیلوگرم در هکتار(با تیمار شاهد  300
بدیهی ). 3جدول (بود و هر دو تیمار در یک گروه آماري قرار گرفتند 

است که این امر لزوم افزایش مصرف کودهاي شیمیایی براي حصول 
هاي مختلـف   از نظر روش. دنمای عملکرد باالتر را به خوبی منتفی می

 20و  10 توأمـان و  20، 10کوددهی تفاوت کودکاري نواري اعمـاق  
. درصد بود 34و  14، 20به ترتیب ) شاهد(متر با تیمار کودپاشی  سانتی

که این مسئله به وضوح حاکی از افزایش کارایی مصرف کود در روش 
متر نسبت  تیسان 20و  10 توأمانکودکاري نواري، به ویژه شیوه نوار 

زنی پس از  به روش معمول کوددهی یعنی کودپاشی و عملیات دیسک
توان به گسترش بیشتر طول  احتماالً دلیل این موضوع را می. آن است

. ریشه و جذب بیشتر و کارآمدتر فسفر در مراحل اولیه رشد نسبت داد
رسد علت ایـن   ، به نظر میتوأماندر ارتباط با برتري روش کودکاري 

 20نـوار عمـق   (زایش عملکرد استفاده موثر گیاه از نوار دوم فسـفر  اف
که از مرحله تشکیل و ظهور بالل در گیاه شروع، و بعد از ) متر سانتی

هـاي   البته مشاهدات موردي ریشـه در کـرت  . یابد، است آن ادامه می
مگهدي و خـادمی  در پژوهشی . کننده این واقعیت استتأییدمختلف 

(Magehdi & Khademi, 1999)     با بررسـی اثـر جایگـذاري کـود ،
در . فسفره و پتاسه بر عملکرد دانه ذرت به نتیجه مشابهی پی بردنـد 

با مقایسه  (Bordoli & Mallarino, 1998) بردلی و ماالرینو حالیکه
روش جایگذاري نواري و کودپاشی کود فسفره و پتاسه بر عملکرد دانه 

داري بر افـزایش   فره اثر معنیذرت نشان دادند که جایگذاري کود فس
آنچه مسلم است این است که ایـن اخـتالف در   . عملکرد نداشته است

ها هماننـد سـطوح    نتایج، ناشی از تفاوت شرایط حاکم بر این آزمایش
کودي، روش کودکاري و کودپاشی، نوع رقم و اثـر عوامـل محیطـی    

و زیستی آنها بسته به شرایط محیطی   باشد که برآیند همه مختلف می
  .شود تحقیق، باعث تغییر نتایج می

اثر متقابل سطوح کود فسفره و شیوه کـوددهی از نظـر شـاخص    
که مقادیر متفاوت کود فسفره در  در صورتی. دار نگردید برداشت معنی
دار  درصـد معنـی   1درصد، و روش کوددهی در سطح  5سطح احتمال 

ر کـدام از ایـن   هـ  تـأثیر این امر بیانگر مستقل بـودن  ). 1جدول (شد 
مالحظـه   3همانگونه که در جدول . تیمارها بر شاخص برداشت است

هـایی در گـروه    کیلوگرم با تفاوت 300و  150شود سطوح کودي  می
کیلوگرم با اختالف  300البته سطح کودي . آماري متنوعی قرار گرفتند

کـه از   در حـالی . اندکی با تیمار شاهد در یک سطح آماري جا گرفتند
درصد در بـاالترین   58با  توأمانشیوه کوددهی کودکاري نواري نظر 

 52و  55متر به ترتیب با  سانتی 20و  10مقدار خود، کودکاري نواري 
ترین میزان  درصد در پایین 48درصد در گروه متوسط، و کودپاشی با 

ایـن موضـوع حـاکی از ایـن اسـت کـه       ). 3جدول (خود قرار گرفتند 
ي کودپاشی و کودکاري نواري گوناگون، ها شاخص برداشت به روش

  . العمل نشان داده است عکس
 1نتایج حاصل از تجزیه واریانس تعداد دانه در مترمربع در جدول 

نتایج نشان داد گرچه ایـن جـزء عملکـردي از نظـر     . آورده شده است
ولی تحت  ،دار شد درصد معنی 1هاي متفاوت کوددهی در سطح  روش
به تنهایی قرار ) سطوح کودي(تیمار و عامل اصلی اثر متقابل دو  تأثیر

با این وجود همانطور که در جدول مقایسه میانگین مشـاهده  . نگرفت
کیلوگرم در هکتار در یک  300و  150، 0شود تمامی مقادیر کودي  می

متر،  سانتی 20و  10کوددهی نواري   اما شیوه). 3جدول (سطح هستند 
درصد نسـبت   49و  23، 33ا اختالف ، به ترتیب بتوأمانو کودکاري 
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). 3جـدول  (به شاهد کودپاشی، در گروه آماري متنوعی قرار گرفتنـد  
درصـدي   10شود علیرغم تفاوت  همانگونه که در این جدول دیده می

متر، هر دو روش داراي حروف  سانتی 20و  10میان کودکاري اعماق 
در . هسـتند بنابراین از نظر آزمـون آمـاري یکسـان     ،مشترکی هستند

درصـد تفـاوت بـا شـاهد،      49بـا   توأمـان که روش کوددهی  صورتی
  .ها اشغال نمود باالترین گروه آماري را در میان سایر روش

هاي  واریانس اثر متقابل سطوح متفاوت کود فسفره و روش  تجزیه
با این . داري را نشان نداد کوددهی بر تعداد دانه در ردیف تفاوت معنی

 1ام از این تیمارها بـر ایـن صـفت در سـطح آمـاري      وجود اثر هر کد
بنحویکه آزمون مقایسه میانگین نشان ). 1جدول (دار شد  درصد معنی

کیلوگرم کـود فسـفره، و هـم     300و  150، 0داد که هم بین مقادیر 
داري وجود  هاي کودپاشی و کودکاري نواري اختالف معنی میان روش

ین و کمترین دانه در ردیف با از نظر سطوح مختلف کودي بیشتر. دارد
کیلوگرم  0دانه به مقدار  8/24، و با 150دانه به سطح  8/36میانگین 

درصدي  18کیلوگرم با وجود تفاوت  300سطح . در هکتار تعلق داشت
هـاي   روش). 3جـدول  (با شاهد، اما در یک گروه آماري قرار گرفتند 

ین شمار دانه در گوناگون کوددهی به ترتیب کمترین، متوسط و بیشتر

گروه اول شـامل  : بندي شدند که عبارتند از ردیف در سه گروه تقسیم
 20و  10، گـروه دوم کودکـاري نـواري بـا اعمـاق      )5/25(کودپاشی 

، و گروه سـوم کودکـاري نـواري    )9/29و  4/31به ترتیب (متر  سانتی
  .بود) 5/34( توأمان

وزن هزاردانه  نتیجه تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر روي
که سطوح مختلـف   داداین نتایج نشان . آورده شده است 1در جدول 

دار  کود فسفره، و اثر متقابل سطوح کـودي و شـیوه کـوددهی معنـی    
داري در استفاده از تیمارهـاي مختلـف    در حالیکه تاثیر معنی ،نگردید

چنانکه در جـدول  . شود درصد مشاهده می 5شیوه کوددهی در سطح 
گردد انواع کودکاري نـواري نسـبت بـه     یانگین مالحظه میمقایسه م

کودپاشی باعث افزایش وزن هزاردانه بیشـتري در گیـاه شـده اسـت     
 توأمـان و  20، 10به نحوي که کودکاري نواري با عمـق  ). 3جدول (

گرم در یک سطح  229و  224، 229متر به ترتیب با  سانتی 20و  10
گـرم بـه تنهـایی در سـطح      194با ) کودپاشی(آماري، و تیمار شاهد 

ولی کودکاري در یک نوار و دو نـوار   ،آماري دیگري قرار گرفته است
  . تفاوت قابل توجهی در افزایش وزن هزاردانه نشان نداد

  
  هاي کوددهی براي عملکرد بیولوژیک مقایسه میانگین جداگانه اثرات متقابل سطوح مختلف کود فسفره و شیوه - 2جدول 

Table 2- Mean comparison of interaction of phosphorus fertilizer various rates and fertilization methods for biological yield 

  هاي کوددهی شیوه
fertilization methods (cm) 

  )کیلوگرم در هکتار( سطوح کود فسفره
Phosphorus fertilizer rates (kg.ha-

1) 

تن در ( عملکرد بیولوژیک
  )رهکتا

Biological yield (t.ha-1) 
 Broadcast fertilizer  0  d* 8.5کودپاشی                                                  

 Banding                                                                     10نوار 
10  0  b 8.7 

 Banding                                                                     20نوار 
20  0  c 8.6 

   20و  10 توأماننوار 
   Double banding 10 & 20  0  a 11.2 

 Broadcast fertilizer  150 a 10.4کودپاشی                                                  
 Banding                                                                     10نوار 

10  150  a 11.0 

 Banding                                                                     20نوار 
20  150  a 10.9 

    20و  10 توأماننوار 
Double banding 10 & 20  150  a 12.1 

 Broadcast fertilizer  300 c 12.1   کودپاشی                                               
 Banding                                                                     10نوار 

10  300  b 13.6 

 Banding                                                                     20نوار 
20  300  b 13.6 

          20و  10 توأماننوار 
  Double banding 10 & 20  300  a 14.4  

  ). α%=5دانکن (باشد  دار می حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی*
 *Means followed in each column by similar letter (s) are not significantly different (Duncan= 5%). 
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  گیري نتیجه
کیلـوگرم کـود    300و  150ر مقـادیر  ت دراز آنجا که عملکـرد ذ 

فسفره در هکتار در یـک سـطح آمـاري هسـتند بـه منظـور کـاهش        
کیلوگرم  150توان از سطح  هاي شیمیایی می ها و مصرف نهاده هزینه

اً تـ ضمناً براي ممانعت از رسوب فسفر و نتیج. در هکتار استفاده نمود
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هـا،   افزایش کارآیی جذب ریشه، کاهش سوختگی فیزیکـی گیاهچـه  
هـاي زیسـت محیطـی در     جویی مصرف کود و کاهش آلودگی صرفه

 20و  10 توأمـان ویـژه سیسـتم نـواري      بـه (روش کودکاري نـواري  
  .شود نسبت به کودپاشی، توصیه می) متر سانتی
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