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  چکیده
 .Zea mays varمنظور بررسی تأثیر کود نیتروژنـه، کمپوسـت زبالـه شـهري و کـود مرغـی بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد ذرت شـیرین (           به

saccharataاجـرا گردیـد.    1392-93هاي کامل تصادفی با سه تکرار در استان فارس شهرسـتان مرودشـت در سـال    )، آزمایشی در قالب طرح بلوك
)، هشت 2Tکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 1T ،(300 )کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ( 200تیمارهاي آزمایشی شامل سطوح مختلف منابع کودي (

 5T ،(100کیلوگرم نیتروژن خالص + دو تن کود مرغـی در هکتـار 4T ،(150   )تن کمپوست زباله شهري در هکتار 3T ،(24 )د مرغی در هکتار (تن کو
 7T ،(100کیلوگرم نیتروژن خالص + شش تن کمپوست زباله شهري در هکتـار 6T ،(150  )کیلوگرم نیتروژن خالص + چهار تن کود مرغی در هکتار (

بودند. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهاي مختلف کودي بـر   )9T) و بدون کود (8Tتن کمپوست زباله شهري در هکتار ( 12یتروژن خالص + کیلوگرم ن
گـرم در مترمربـع و وزن هـزار دانـه معـادل       931و  2178ترتیب معادل دار بود. بیشترین عملکرد بالل و دانه کنسروي بهگیري شده معنیصفات اندازه

تن  12کیلوگرم نیتروژن خالص +  100دست آمد. تیمار ) به6Tکیلوگرم نیتروژن خالص + چهار تن کود مرغی تن در هکتار ( 100گرم در تیمار  3/307
همچنین  درصد) بود. 8/42درصد) و شاخص برداشت دانه کنسروي ( 7/48) داراي بیشترین شاخص برداشت بالل (8Tکمپوست زباله شهري در هکتار (

گـرم،   8/204گرم بر مترمربـع، وزن هـزار دانـه معـادل      426گرم بر مترمربع، عملکرد دانه کنسروي معادل  1188ترین میزان عملکرد بالل معادل کم
بود. استفاده از کودهاي  )9T(درصد مربوط به تیمار بدون کود  3/41درصد و شاخص برداشت بالل معادل  8/35شاخص برداشت دانه کنسروي معادل 

دست تواند روش مناسبی جهت افزایش عملکرد ذرت شیرین و حفظ حاصلخیزي خاك باشد. بر اساس نتایج بهتوأم با کودهاي شیمیایی نیتروژنه، می آلی
  توصیه و برتر براي کشاورزان منطقه باشد.تواند تیمار قابلمی 6Tآمده تیمار 

  
 کود مرغی: حاصلخیزي خاك، کشاورزي پایدار، کمپوست، هاي کلیديواژه
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منظـور اسـتفاده از میـوه آن    بوده کـه بـه   3گرمسیري خانواده گرامینه
عنـوان  شود. ذرت شیرین در میان گیاهـانی کـه بـه   (بالل) کشت می

اند از نظر ارزش زراعی جهت صنایع تبدیلی بندي شدهسبزیجات طبقه
وسازي و منجمدسازي) مقام دوم و جهت مصـارف تـازه مقـام    (کنسر

هـاي  ). از جمله ویژگـی Kaloo & Bergh, 1993چهارم را داراست (
تر رسیدگی کوتاه، عملکرد باالي بالل توان به دورهاین محصول، می

 و بازارپسندي اشاره نمود. 

                                                        
3- Poaceae 
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 شیافزا جهت در توانیم کهی مختلفي هاتیریمد نیب در امروزه
ی کاف اندازهبهیی غذا عناصر نیتأم برد، کاربه سطح واحد در ولمحص

 در کـه  داشتهي ادیز تیاهم مناسب، روش به آن گذاشتن اریاخت در و
ـ و گـاه یجا تروژنین، انیم نیا  .اسـت  داده اختصـاص  خـود بـه ي اژهی

ترین عناصر غذایی و عامل کلیدي در دسـتیابی  نیتروژن یکی از مهم
باشد. نیتروژن در گیاهان محصوالت زراعی میبه عملکرد مطلوب در 

باالترین غلظت را داشته و نقش مهمی را در رشد و افزایش عملکـرد  
که کمبود آن بیش از سایر عناصـر غـذایی عملکـرد را    طوريدارد، به

ترین روش تأمین نیتروژن مورد نیاز کشـاورزي،  کند. مهممحدود می
ا بـراي تولیـد اقتصـادي    اسـتفاده از کودهـاي نیتروژنـه اسـت. ضـمن     

محصوالت مختلف و تأمین نیاز غذایی جامعه، مـدیریت نیتـروژن از   
اي برخوردار است. بنابراین اسـتفاده مناسـب از کودهـاي    اولویت ویژه

نیتروژنه جهت افزایش تولید محصول و افزایش کـارایی نیتـروژن، از   
بـا  ). Malakouti & Homaii, 2004باشد (ترین مباحث روز میمهم

اي در افـزایش عملکـرد   وجود این که کودهاي شیمیایی نقش عمـده 
تدریج اثرات منفی ناشی از ولی امروزه به محصوالت کشاورزي داشته،

کـارگیري  رویه کودهاي شیمیایی بروز پیدا کرده است. بـه مصرف بی
هاي جدید مدیریتی که بر اساس افزایش کارآیی نیتروژن و آب روش

وانـد عـالوه بـر افـزایش کمـی و کیفـی تولیـدات        تاستوار است، مـی 
کشاورزي، سبب ارتقاي سطح سالمت جامعـه شـود و در ایـن بـین،     

توانـد در افـزایش   انتخاب نوع، مقدار و زمان مصرف صحیح کود مـی 
  ). Malakouti et al., 2008کارآیی بسیار مؤثر است (

 ترینمصرف صحیح و مناسب انواع کودها (شیمیایی یا آلی) مهم
ترین راه حفظ و اصالح شرایط حاصلخیزي خاك و افـزایش  و اساسی

باشـد. سـطح مـواد آلـی     میزان عملکرد محصـوالت کشـاورزي مـی   
عمده کمتر از یک درصد است که ایـن  طورهاي زراعی کشور بهخاك
ویژه کودهاي نیتروژنه رویه کودهاي شیمیایی بهدلیل مصرف بیامر به

لی است. جهت حفظ سـطح حاصـلخیزي   و عدم استفاده از کودهاي آ
خاك، میزان ماده آلی آن باید در سطح مناسبی حفظ شود. استفاده از 

حل کودهاي آلی از جمله کمپوست زباله شهري و کود مرغی یک راه
مناسب بوده است که عالوه بر افزایش ماده آلی و اصالح خصوصیات 

ت ناشی فیزیکی وشیمیایی خاك و افزایش عملکرد محصول، مشکال
هاي شهري و کود مرغی را نیـز تـا حـدودي برطـرف     از انباشت زباله

سازد. تأثیر کمپوست در اصالح خصوصـیات فیزیکـی وشـیمیایی    می
تواند منجر به افزایش عملکرد ماد خشک و دانـه گـردد   خاك نیز می

)Mohammadian & Malakouti, 2002 کودهاي آلی و شیمیایی .(
دو براي ایجاد شرایط مناسـب جهـت رشـد    ملزوم یکدیگر بوده و هر 

رویه گیاهان مورد نیاز هستند. عوارض نامطلوب مصرف درازمدت و بی
هـا، کـاهش   ترین آنکودهاي شیمیایی ثابت شده است. یکی از مهم

باشد. نکته جالب توجه دنبال از بین رفتن هوموس میباروري خاك به
و آلـی هـیچ گونـه    دیگر آن است که نه تنها بین کودهاي شـیمیایی  

ناپذیري یا اثر منفی وجود ندارد، بلکه این دو نوع کـود مکمـل   سازش
کنند. کودهاي آلی تـأثیر  هاي یکدیگر را جبران میهم بوده و کاستی

کودهاي شیمیایی را در عمل مساعدتر نموده و کودهاي شیمیایی بـا  
ن تولیـد  ها را که در زمیهاي زراعی، بقایاي آنازدیاد عملکرد فرآورده
  ).Malakouti, 2005دهند (کند، افزایش میهوموس (کود آلی) می
) در آزمایشی با بررسـی  Oktem et al., 2010اکتم و همکاران (

سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد ذرت شیرین بیان کردند که تـأثیر  
دار گردید. استفاده از کود نیتروژنه از نیتروژن بر عملکرد بالل تر معنی

کیلوگرم در هکتار منجر به افزایش عملکرد بـالل   300تا  150سطح 
). Oktem, 2005تن در هکتـار شـد (   03/13تا  19/9ذرت شیرین از 

) اظهـار داشـتند، بـا    Majidian et al., 2008مجیدیان و همکاران (
کاربرد توأم کودهاي شیمیایی و دامی عالوه بر کاهش میزان مصرف 

فیزیکی وشیمیایی خاك، عملکـرد  کودهاي شیمیایی و بهبود خواص 
 ,.Yazdani et alذرت افـزایش یافـت. یزدانـی و همکـاران (      دانـه 

) گزارش دادند، مصرف کود دامی در مقایسه با تیمار شـاهد بـا   2008
افزایش تعداد دانه در بالل و وزن بالل باعث افـزایش عملکـرد دانـه     

 Mojab Ghasrodashtiقصرالدشتی و همکاران (ذرت گردید. مجاب

et al., 2011 200، 150، 100سـطح کـود نیتروژنـه (    5) با بررسی ،
، 10کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و چهار سطح کمپوست ( 300و  250
تن در هکتار) بر عملکرد ذرت شیرین اظهار داشتند که  40و  30، 20

تر، دانه کنسروي، وزن هـزار دانـه و شـاخص    بیشترین عملکرد بالل
 40کیلوگرم نیتروژن خـالص و   200ر و دانه در تیمار برداشت بالل ت

  دست آمد. تن کمپوست در هکتار به
) بـا بررسـی مقـادیر    Khaliq et al., 2004خالیک و همکاران (

مختلف کود آلی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد ذرت اظهار داشتند که 
ص بیشترین تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه، عملکرد دانـه و شـاخ  

کیلوگرم کـود   218تن کود مرغی +  9/6برداشت در سیستم تلفیقی (
کـه سیسـتم تغذیـه    حـالی دسـت آمـد، در  شیمیایی اوره در هکتار) بـه 

کیلوگرم کود شیمیایی اوره در هکتار) در تمامی صفات  436شیمیایی (
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مورد مطالعه کمترین میزان را دارا بود، که آزاد شدن تدریجی نیتروژن 
، دسترسی گیاه به عناصر غذایی در طول فصل رشـد در  از کود مرغی

سیستم تغذیه تلفیقی و همچنین شستشوي بیشتر نیتروژن در سیستم 
تواند دلیل ایـن برتـري باشـد. آینـی و آدیتـانجی      تغذیه شیمیایی می

)Ayeni & Adetunji, 2010  با بررسی چهار سطح کود شـیمیایی (
هکتـار)، سـه سـطح کـود      کیلوگرم در 300و  200، 100اوره (صفر، 

ها بیان کردند که تیمار تن در هکتار) و تلفیق آن 10و  5مرغی (صفر، 
تن کود مرغی در هکتار  10کیلوگرم کود شیمیایی اوره +  100تلفیقی 

کیلوگرم کود شیمیایی اوره  100بیشترین عملکرد دانه و تیمار تلفیقی 
را به خود اختصاص تن کود مرغی در هکتار بیشترین ارتفاع بوته  5+ 

) بیـان کردنـد کـه    Cheema et al., 2010دادند. چیما و همکاران (
بیشترین تعداد ردیف در بالل، تعداد دانه در ردیـف، عملکـرد دانـه و    

درصد کـود   50درصدکود آلی +  50شاخص برداشت در تیمار تلفیقی 
 شیمیایی و بیشترین عملکرد زیستی، وزن هزار دانه و ارتفاع بوتـه در 

دسـت  درصد کود شیمیایی بـه  75درصد کود آلی +  25تیمار تلفیقی 
  آمد.

رویـه از کودهـاي شـیمیایی نیتروژنـه و     با توجه به استفاده بـی  
محیطی و هاي زیستدنبال آن آلودگی منابع آب زیرزمینی، آلودگیبه

همچنین کـاهش کمیـت و کیفیـت محصـوالت کشـاورزي اجـراي       
ـ هاي عملی بهبرنامه اهش میـزان کـود مصـرفی و افـزایش     منظور ک

هـاي مهـم   کارایی مصـرف کودهـاي شـیمیایی نیتروژنـه از اولویـت     
رود. لذا در این تحقیق سعی شده است  با شمار میتحقیقاتی کشور به

کاربرد کودهاي آلی در تلفیق با کود شـیمیایی نیتروژنـه عـالوه بـر     
یش داد. کاهش مضرات کود شیمیایی، کارایی مصرف آن را نیـز افـزا  

منظور بررسی تـأثیر کودهـاي آلـی، کمپوسـت زبالـه      این پژوهش به
شهري و کود مرغی بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد ذرت شـیرین در     

 شرایط آب و هوایی مرودشت انجام گردید.
  

  هامواد و روش
منظور بررسی تـأثیر منـابع مختلـف نیتـروژن بـر      این پژوهش به

هاي کامل در قالب طرح بلوكعملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شیرین 
تصادفی در سه تکرار در استان فارس در شهرستان مرودشت در سال 

تیمارهـاي آزمایشـی شـامل سـطوح      اجـرا گردیـد.   1392-93زراعی 
)، T1کیلوگرم نیتروژن خـالص در هکتـار (  200مختلف منابع کودي، 

)، هشت تن کود مرغـی  T2کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ( 300

 T4 ،(150تن کمپوست زباله شـهري در هکتـار T3 ،(24   )ار (در هکت
 T5 ،(100کیلوگرم نیتروژن خالص + دو تن کود مرغـی در هکتـار (  
 T6 ،(150کیلوگرم نیتروژن خالص + چهار تن کود مرغی در هکتار (

کیلوگرم نیتروژن خالص + شش تن کمپوست زباله شهري در هکتـار  
)T7 ،(100 + تن کمپوست زباله شهري  12 کیلوگرم نیتروژن خالص

) بودند. تیمارهاي سه تا هشـت نیـز   T9) و بدون کود (T8در هکتار (
معادل نیتروژن خالص توصیه شده در هکتار تعیین شد. میـزان کـود   

درصـد در سـال اول    50سـازي  مرغی مورد اسـتفاده بـر اسـاس آزاد   
)Bitzer & Sims, 1988   و کمپوسـت زبالــه شـهري بــر اســاس (

) Sikora & Szmidt, 2001درصــد در ســال اول ( 25 آزادســازي
محاسبه شدند. خصوصیات خاك و کودهاي آلی مورد استفاده قبـل از  

نشـان داده شـده    3تـا   1آزمایش تعیین شد که نتایج آن در جـداول  
  است.

هر کرت آزمایشی داراي شش متر طول و چهار متر عرض با پنج 
هـا دو متـر و   ن بلـوك متر بود. فاصله بـی  75/0عرض خط کاشت به

ها و ها یک متر در نظر گرفته شد. بعد از تسطیح کرتفاصله بین کرت
ها میزان کمپوست و کود مرغی محاسبه شده براي قبل از ایجاد پشته

صورت یکنواخت در سطح هر کرت پخش گردید هر کرت توزین و به
متري با خاك مخلوط شـد. بـذر اسـتفاده    سانتی 20و سپس در عمق 

منظـور  ه در این آزمایش رقم شیکر (فوق شـیرین) بـود. ابتـدا بـه    شد
صورت دستی در عمق اطمینان از تراکم مطلوب مزرعه دو عدد بذر به

متري از همـدیگر،  سانتی 20متري خاك به فاصله چهار تا پنج سانتی
قرار داده شد و پس از دو برگی شـدن، بـه    1392تیرماه  14در تاریخ 

فاصـله سـه روز   دو نوبت آبیاري پس از کاشت بهیک بوته تنک شد. 
هاي بعدي بر اساس نیاز گیاه و شرایط منطقه صورت گرفت و آبیاري

کیلوگرم کـود   200اي یکبار انجام گرفت. میزان به طور متوسط هفته
کیلوگرم کود سولفات پتاسـیم قبـل از کاشـت و     200سوپر فسفات و 

زمین داده شد. یک سـوم   همزمان با اعمال کمپوست و کود مرغی به
کاشت، یک سوم در مرحله سه تا چهار  کود نیتروژنه (اوره) در مرحله

تاجی مصرف شد. مشخصات خـاك،  برگی و دو سوم هنگام ظهور گل
ترتیب در جداول یک، دو و سه کمپوست زباله شهري و کود مرغی به

 ذکر شده است.
درصد  75-70در زمان رسیدگی محصول (میزان رطوبت دانه بین 

بود و الیه سیاه تشکیل گردید)، جهت برداشـت نهـایی، دو مترمربـع    
ها با رعایت حاشیه از ابتدا و انتهاي هر ردیف، به صـورت  وسط کرت
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هـاي دو مترمربـع   بر برداشت شد. جهت تعیین عملکرد بالل بوتهکف
ها جدا شدند و سپس توزین گردید. سپس بر و باللها کفوسط کرت

 ها جدا شدند و عملکرد دانه کنسـروي تـوزین گردیـد.   باللهاي دانه
هـاي پـنج بـالل و محاسـبه     همچنین از طریق شمارش تعـداد دانـه  

ها، تعداد دانه، تعداد ردیـف و تعـداد کـل دانـه در بـالل      میانگین آن
تایی دانه، از هر کرت تـوزین گردیـد و    500 دست آمد. چهار نمونهبه

. شاخص برداشت بالل، از دست آمدهها بنوزن هزار دانه از میانگین آ
بـه عملکـرد زیسـتی و شـاخص برداشـت دانـه        نسبت عملکرد بالل

کنسروي از نسبت عملکرد دانه کنسروي به عملکرد بـالل محاسـبه   
 SASافزار آمـاري  ها با استفاده از نرمشد. تجزیه و تحلیل آماري داده

در  LSDده از آزمـون  ها با اسـتفا انجام گردید. میانگین 9,1,3نسخه 
  سطح احتمال پنج درصد، مقایسه گردید. 

 

  متري)یسانت 0- 30مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك (عمق  - 1جدول 
Table 1- Physical and chemical characteristics of experiment soil (0-30 cm depth)  

مس 
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)
Cu  

(mg.kg-1) 

روي 
گرم بر (میلی

  لوگرم)کی
Zn  

(mg.kg-1) 

منگنز 
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)
Mg  

(mg.kg-1) 

آهن 
گرم (میلی
بر 

 کیلوگرم)
Fe 

(mg.kg-1) 

پتاسیم 
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)
K 

 (mg.kg-1) 

فسفر 
گرم (میلی

 بر کیلوگرم)
P  

(mg.kg-1) 

نیتروژن 
 (درصد)
N (%) 

  اسیدیته
pH  

هدایت 
الکتریکی 

زیمنس (دسی
 بر متر)

)1-Ec (dS.m  

مواد آلی 
 (درصد)

Organic 
matter 

(%) 

  بافت 
Texture  

0.3  0.24  3.33  2.74  229  3.5  0.032  7.83  0.36  0.36  Clay 
loam  

 

  شیمیایی کمپوست زباله شهري مشخصات - 2جدول 
Table 2- Chemical characteristics of municipal solid waste compost 

گرم بر مس (میلی
 کیلوگرم)

Cu 
 (mg.kg-1) 

گرم روي (میلی
 بر کیلوگرم)

Zn 
 (mg.kg-1) 

گرم منگنز (میلی
 بر کیلوگرم)

Mg 
 (mg.kg-1) 

گرم آهن (میلی
 بر کیلوگرم)

Fe  
(mg.kg-1) 

پتاسیم 
 (درصد)
K (%) 

فسفر 
 (درصد)
P (%) 

نیتروژن 
 (درصد)
N (%) 

  اسیدیته
pH  

هدایت الکتریکی 
 زیمنس بر متر)(دسی

)1-Ec (dS.m  
10  10  69  473  0.086  0.41  3.19  7.4  18.85  

 خصوصیات شیمیایی کود مرغی - 3جدول 
Table 3- Chemical characteristics of poultry manure  

گرم بر مس (میلی
 کیلوگرم)

Cu 
)1-(mg.kg   

گرم روي (میلی
 بر کیلوگرم)

Zn 
)1-(mg.kg   

گرم منگنز (میلی
 بر کیلوگرم)

Mg 
)1-(mg.kg   

گرم آهن (میلی
 وگرم)بر کیل

Fe 
)1-(mg.kg   

پتاسیم 
 (درصد)
K (%) 

فسفر 
 (درصد)
P (%) 

نیتروژن 
 (درصد)
N (%) 

  اسیدیته
pH  

هدایت الکتریکی 
 زیمنس بر متر(دسی

)1-Ec (dS.m  
26.5 256  311  692  1.9  1.11  4.98  5.9  8.98 

 

  نتایج و بحث
  تعداد دانه در ردیف 

ر منابع مختلف ) نشان داد که تأثی4نتایج تجزیه واریانس (جدول 
دار شد. بیشترین تعداد دانه نیتروژن بر تعداد دانه در ردیف بالل معنی

کیلوگرم نیتروژن خـالص +   100عدد) در تیمارهاي  8/22در ردیف (
کیلوگرم نیتروژن خالص +  150) و 6Tچهار تن کود مرغی در هکتار (

 8/16() و کمترین تعداد دانه در ردیف 5Tدو تن کود مرغی در هکتار (
گرچـه از لحـاظ آمـاري     ،) حاصـل شـد  9Tعدد) در تیمار بدون کود (

). 5نداشت (جـدول   8Tو  1T ،2T ،3Tداري با تیمارهاي اختالف معنی
، 4/18ترتیب اختالف به 9Tو  4T ،7Tبا تیمارهاي  6Tو  5Tتیمارهاي 

تـرین  درصدي داشتند. تعداد دانه در ردیف یکی از مهم 3/26و  5/17
هـایی کـه   وسیله تعداد تخمـک شود و بهکرد محسوب میاجزاي عمل

شـود. ایـن نتـایج    گردند، کنترل مـی کاکل را توسعه داده و خارج می
بیانگر افزایش طول بالل در اثر دسترسی مناسب به مـواد غـذایی در   

که در این مرحله میزان تعـادل  طوريباشد. بهها میزمان تشکیل دانه
نهاده و شیمیایی برتري داشته سیستم کمغذایی در سیستم تلفیقی بر 

تواند مربوط به سرعت معدنی شدن کودهاي آلی باشد که این امر می
) Maghsoudi et al., 2014کـه بـا نتـایج مقصـودي و همکـاران (     

مطابقت دارد. در سیستم تلفیقی راندمان و طول دوره قابـل دسـترس   
بنابراین به نظر ). Bahl & Toor, 2002یابد (بودن فسفر افزایش می

ویژه رسد که در سیستم تغذیه تلفیقی فراهم بودن عناصر غذایی بهمی
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دسترس براي گیاه باعث افـزایش طـول چـوب    نیتروژن و فسفر قابل
دنبال آن افزایش تعداد بیشتر دانـه در ردیـف   بالل و طول بالل و به

وام درصدي تعداد دانه در ردیف در اثر کاربرد ت 18شده است. افزایش 
 ,.Khaliq et alکود آلـی و شـیمیایی توسـط خالیـک و همکـاران (     

 ) گزارش شده است.2004
  

  تعداد دانه در بالل 
بر اساس جدول تجزیه واریانس تأثیر منابع مختلف نیتـروژن بـر   

). بیشترین تعداد دانه در بالل 4دار بود (جدول تعداد دانه در بالل معنی
کیلوگرم نیتروژن خالص + چهار تـن   100دانه از تیمار  3/379معادل 

دسـت آمـد و از لحـاظ آمـاري اخـتالف      ) به6Tکود مرغی در هکتار (
نداشت و کمترین تعداد دانـه در   8Tو  2T ،5Tداري با تیمارهاي معنی

بـا   6Tدسـت آمـد. تیمـار    ) بـه 9Tدانه) از بدون کـود (  6/259بالل (
ــاي  ــه 9Tو  1T ،3T ،4T ،7Tتیماره ــتالف ب ــب اخ ، 1/15، 5/17ترتی

). با توجه به این امر که 5درصدي داشت (جدول  5/31و  4/2، 6/20
تعداد دانه در ردیف یک فاکتور اصلی تشکیل دهنـده تعـداد دانـه در    

باشد، لذا افزایش تعداد دانه در بالل در پی افزایش تعداد دانه بالل می
قبل  رسد که مصرف نیتروژننظر می. بهباشدتوجیه میدر ردیف قابل

ها و افزایش تعداد دانه از مرحله گلدهی باعث جلوگیري از سقط گلچه
شود. تعداد دانه در بالل بستگی به پتانسیل ژنتیکی گیاه و در بالل می

فراهمی عناصر غذایی در مرحله تبدیل مریستم رویشی بـه زایشـی و   
). زینسلمیر و همکاران Nourmohammadi, 2005دهی دارد (کاکل

)Zinselmeier et al., 1995  گزارش دادند که تعداد نهایی دانـه در (
شـود و ناکـافی بـودن مـواد     افشـانی تعیـین مـی   بالل در زمان گرده

هاي جنینی، اثر منفی بر تعداد دانه در فتوسنتزي براي رشد همه سلول
) گـزارش  Girardin et al., 1987بالل دارد. جیراردین و همکـاران ( 

ژن در مراحل اولیه (سبز شدن تا شش برگی) در دادند که کمبود نیترو
دلیـل تـأثیر   ها این موضـوع را بـه  باشد. آنکاهش تعداد دانه مؤثر می

احتمالی کمبود نیتـروژن در مراحـل اولیـه رشـد بـر پتانسـیل تعـداد        
طلب و ها در مرحله گلدهی گزارش نمودند. در آزمایش رضوانتخمک

نتایج نشان  704روي ذرت  )Rezvantalab et al., 2009همکاران (
تعداد دانه بر  و کود شیمیایی شهري داده شد که تأثیر کمپوست زباله

 40در تیمار حاوي  تعداد دانه در باللو بیشترین  شددار معنی در بالل
دست هدرصد کود شیمیایی توصیه شده ب 50و  در هکتار تن کمپوست

  . آمد
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  وزن هزار دانه

 100گرم مربوط به تیمـار   6/315ر دانه معادل بیشترین وزن هزا
تن کمپوست در هکتار بود که با تیمار  12کیلوگرم نیتروژن خالص + 

کیلوگرم نیتروژن خالص + چهار تـن کـود مرغـی در هکتـار از      100
 8/204داري نداشت، کمترین وزن هزار دانه (لحاظ آماري تفاوت معنی

 100). در سطوح 5بود (جدول  گرم) متعلق به تیمار شاهد (بدون کود)
کیلوگرم نیتروژن افزودن کود مرغـی و کمپوسـت منجـر بـه      150و 

کیلوگرم نیتروژن  300و  200افزایش وزن هزار دانه نسبت به سطوح 
تـن کمپوسـت    12که این افزایش در سطوح شش و طوريگردید، به

زباله شهري نسبت به سطوح دو و چهار تن کود مرغـی بیشـتر بـود.    
کننـده عملکـرد اسـت.    ترین عوامل تعیینن هزار دانه از جمله مهموز

تواند تضمین کننـده عملکـرد زیـاد    هاي قوي و کامل میداشتن دانه
افزایش سطح برگ جهـت تولیـد و    ). احتماالSedouri, 2003ًباشد (

انتقال ماده فتوسنتزي بیشتر به دانـه و همچنـین آزادسـازي عناصـر     
و فسفر از کود آلی در مرحله پر شدن دانه دلیل  ویژه نیتروژنغذایی به

باال بودن وزن هزار دانه در سیستم تغذیه تلفیقی نسبت به سیستم آلی 
موجـود   عناصر ریز مغـذي رسدچنین به نظر می باشد.و شیمیایی می

بـا تـأثیر در افزایش جذب عناصري نظیـر نیتـروژن    در کودهاي آلی
هـاي متـاعی و   که بـا یافتـه   شوندمیباعث افـزایش وزن هـزار دانه 

وجود مـواد غـذایی   ) مطابقت دارد. Mataei et al., 2014همکاران (
هاي گیاهی باعث پر شدن بهتـر دانـه و افـزایش وزن کافی در اندام

. این نتایج نشان دهنـده تـأثیر بیشـتر کمپوسـت زبالـه      شوددانـه می
اشد. از بین عناصر بشهري نسبت به کود مرغی بر وزن هزار دانه می

غذایی (نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم)، نیتـروژن بیشـترین نقـش را در      
 ). احتمـاالً al., et Niknezhad 2007افزایش وزن هـزار دانـه دارد (  

ویژه نیتروژن از کود مرغی و کمپوست زباله آزادسازي عناصر غذایی به
ارهـاي  شهري در مرحله پرشدن دانه دلیل باال بودن وزن دانه در تیم

et Fallah ن (فالح و همکاراباشد. تلفیقی نسبت به سایر تیمارها می

2007 al., ( کـه وزن هـزار دانــه در ســطح کــودي     دادندگزارش
 گرم) و سـطح آلـی 235گرم) نسبت به سطح شیمیایی ( 269تلفیقی (

 ,.Maghsoudi et al. مقصودي و همکـاران ( بیشتر بود گرم) 267(

گرم) ذرت رقم  213دند که بیشترین وزن هزار دانه () گزارش دا2014
 92از تیمار تلفیقی چهار تن در هکتار کود آلی +  704 1کراسسینگل

                                                        
1- Single cross 

دست آمد. با توجه بـه ایـن کـه    کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص به
شود، نیتروژن موجب افزایش تولید ماده خشک و دوام سطح برگ می

ت با افزایش مصرف نیتروژن افـزایش  رود که وزن دانه غالانتظار می
  ).Pirdashti, 1999یابد (
 

  عملکرد بالل و دانه کنسروي 
تـر بـه بـازار عرضـه      لصورت بالجایی که ذرت شیرین، بهاز آن

تر مورد  همین دلیل عملکرد کل تحت عنوان عملکرد باللشود بهمی
هـا،  هگیرد. بر اساس نتایج جدول تجزیه واریـانس داد بررسی قرار می

تأثیر منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد بالل و دانه کنسروي در سطح 
). بیشـترین عملکـرد بـالل    4دار بود (جدول احتمال یک درصد معنی

کیلوگرم نیتروژن خالص +  100گرم بر مترمربع در تیمار  2178معادل 
گـرم بـر    1188چهار تن کود مرغی در هکتار و کمتـرین آن معـادل   

با مصرف کودهاي  ).1یمار شاهد (بدون کود) بود (شکل مترمربع در ت
ال صورت تلفیقی با کودهاي شیمیایی شـرایط مناسـب و ایـده   آلی به

هاي تغذیه تلفیقـی  که سیستمطوريشود، بهبراي رشد گیاه فراهم می
با تولید هوموس عوارض نامطلوب کودهاي شیمیایی را کاهش داده و 

هـاي تغذیـه   دهند. همچنین سیستمیکارایی مصرف کود را افزایش م
دنبـال آن  تلفیقی با بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و بـه 

هـاي  افزایش ظرفیت نگهداري خاك، افزایش کـربن آلـی و فعالیـت   
بیولوژیک خاك و افزایش تنوع زیستی منجر به بهبود عملکـرد گیـاه   

و  علـت کمبـود مـواد آلـی    شوند. شستشوي نیتروژن در خاك بـه می
کاهش نیتروژن در مراحل انتهایی رشد دلیل عملکـرد کمتـر سـطوح    

 .باشـد مـی  8Tو  5T ،6Tنسبت به سطوح تلفیقـی   2Tو  1Tشیمیایی 
باعث تداوم سطح برگ شده که افزایش مـدت و   کافی وجود نیتروژن

میزان فتوسنتز برگ را به همراه داشته و منجر به تولید مـاده خشـک   
افـزایش عملکـرد در    ذکر شـده،  لبابه مط با توجهد. شوبیشتري می

  .رسدنظر میطبیعی به تیمارهاي گفته شده
هـاي تغذیـه تلفیقـی از طریـق     چنین به نظر می رسد که سیستم

شیمیایی خاك و همچنین بهبـود جـذب    بهبود خصوصیات فیزیکی و
منجر عناصرکم مصرف ویژه نیتروژن، فسفر و آب و عناصر غذایی به

رگ شده که این امر سبب تدوام بافت سبز فتوسنتز به افزایش سطح ب
  کننده و افزایش تولید مواد فتوسنتزي شده است.
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  بالل ذرت شیرین عملکردتأثیر منابع مختلف کودي بر  - 1شکل 

Fig. 1- The effects of different fertilizer resources on ear yield of sweet corn 
)، 4Tتن کمپوست زباله شهري در هکتار 3T ،(24 ))، هشت تن کود مرغی در هکتار (2Tکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 1T ،(300 )ر هکتار (کیلوگرم نیتروژن خالص د 200
وژن خالص + شش تن کیلوگرم نیتر 6T ،(150کیلوگرم نیتروژن خالص + چهار تن کود مرغی در هکتار 5T ،(100 )کیلوگرم نیتروژن خالص + دو تن کود مرغی در هکتار ( 150

   )9T) و بدون کود (8Tتن کمپوست زباله شهري در هکتار ( 12کیلوگرم نیتروژن خالص +  100)، 7Tکمپوست زباله شهري در هکتار (
) 5Tcompost, municipal solid waste 1-) 24 t.ha4Tpoultry manure,  1-) 8 t.ha3Tnet nitrogen,  1-) 300 kg.ha2Tnet nitrogen,  1-) 200 kg.ha1T

150 kg net nitrogen + 2 t ) 150 kg net nitrogen + 6 7T) 100 kg net nitrogen + 4 t poultry manure, 6Tmunicipal solid waste compost, 
trol (no fertilizer).) and con9Tnet nitrogen + 12 t municipal solid waste compost  1-) 100 kg.ha8Tton municipal solid waste compost,  

 
افزایش تولید مواد فتوسنتزي منجر به افزایش تعداد بالل، تعـداد  
دانه در بالل و وزن هزار دانه شده است که به دنبال آن عملکرد دانه 
افزایش یافته است. بر اساس نتایج  این پژوهش استفاده از منابع آلی 
نیتروژن توأم با کود شیمیایی اوره منجر بـه افـزایش عملکـرد بـالل     

که تیمارهاي تلفیقی نسبت به تیمارهاي شـیمیایی و  طوريهگردید، ب
آلی داراي عملکرد بالل بیشـتري بودنـد. بـر اسـاس نتـایج مقایسـه       

کیلوگرم نیتروژن، افزودن  150و  100میانگین (شکل یک) در سطوح 
و شش تن کمپوست و همچنین افزودن دو و چهار تن کود مرغی  12

بالل تر گردید، اما افزایش عملکرد در هکتار منجر به افزایش عملکرد 
 12بالل در سطوح دو و چهار تن کود مرغی نسبت به سطوح شش و 

درصـد بیشـتر بـود. همسـو بـا       5/10و  5/4ترتیـب  تن کمپوست بـه 
 ,.Habibi & Majidianحبیبی و مجیدیان ( هاي تحقیق حاضریافته

) گزارش دادنـد کـه کـاربرد سـطوح تلفیقـی کودهـاي آلـی و        2014
میایی سبب افزایش عملکرد بالل و دانـه کنسـروي ذرت شـیرین    شی

نسبت به کـاربرد جداگانـه    کودهارسد که کاربرد توأم به نظر میشد. 
اعم از کمبود مواد  نوع کود یک از دو ها، نقاط ضعف موجـود در هرآن

رشد یـا تفـاوت در محتـوي عناصـر      هاي نوع کودآلی، وجود محرك

با تأمین بهتر عناصر غذایی همراه با بهبود  د ونمایمی غذایی را جبران
 ،هاي فیزیکی خاك، شرایط را براي افزایش جذب عناصرغذاییویژگی

افزایش بهبود تولید و افزایش عرضه مواد پرورده به بالل و در نهایت 
 ,.Sujatha et al( آوردسطح، فراهم می میزان عملکرد دانه در واحد 

زن بالل (کیل بالل) میزان دانـه قابـل   نسبت وزن دانه به و .)2008
دهد. بیشترین عملکرد دانه کنسـروي  کنسرو را در هر تیمار نشان می

کیلوگرم نیتروژن خالص +  100گرم بر مترمربع در تیمار  931معادل 
 426دست آمد و کمترین آن معـادل  چهار تن کود مرغی در هکتار به

. نتایج مقایسه میـانگین  )2گرم بر مترمربع در تیمار شاهد بود (شکل 
کیلوگرم نیتروژن، افزودن  150و  100ها نشان داد که در سطوح داده

تـن کمپوسـت منجـر بـه      12دو و چهار تن کود مرغی و همچنـین  
کیلـوگرم   300و  200افزایش عملکرد دانه کنسروي نسبت به سطوح 

). عملکرد دانه کنسروي و بالل در تیمار 2کود شیمیایی گردید (شکل 
4T  9نسبت به تیمارT        بیشـتر بـود گرچـه از لحـاظ آمـاري اخـتالف

ها وجود نداشت. کمپوست زبالـه شـهري دو هفتـه    داري بین آنمعنی
 25قبل از کاشت با خاك اختالط گردید، با توجه به میزان آزادسازي 

درصدي نیتروژن کمپوست زباله شـهري در سـال اول و بـا در نظـر     
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شیرین، میزان آزادسازي نیتروژن در این گرفتن دوره رشد کوتاه ذرت 
تیمار کودي پایین بوده است که احتماال این امر منجر به عدم وجـود  

شـده اسـت گرچـه     9Tو  4Tدار بـین تیمارهـاي   اختالف آماري معنی
ترتیب به 9Tنسبت به تیمار  4Tعملکرد بالل و دانه کنسروي در تیمار 

وح تلفیقـی از طریـق   درصد افزایش داشته اسـت. سـط   2/14و  6/15
بهبود خصوصیات فیزیکی وشیمایی خاك و همچنین بهبود جذب آب 

(آهـن،  عناصـرکم مصـرف   ویژه نیتروژن، فسفر و و عناصر غذایی به
روي، مس و منگنز) منجر به افزایش سطح برگ شده کـه ایـن امـر    
سبب تدوام بافت سبز فتوسنتز کننده و افزایش تولید مواد فتوسـنتزي  

افزایش تولید مواد فتوسنتزي منجر به افزایش تعداد بالل، شده است. 
تعداد دانه در بالل و وزن هزار دانه شده است که به دنبال آن عملکرد 

 دانه افزایش یافته است.
 

 
 کنسروي ذرت شیرین دانه عملکردتأثیر منابع مختلف کودي بر  - 2شکل 

Fig. 2- The effect of different fertilizer resource on canned yield of sweet corn 
)، 4Tتن کمپوست زباله شهري در هکتار 3T ،(24 ))، هشت تن کود مرغی در هکتار (2Tکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 1T ،(300 )کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ( 200
کیلوگرم نیتروژن خالص + شش تن  6T ،(150روژن خالص + چهار تن کود مرغی در هکتار (کیلوگرم نیت 100)، 5Tکیلوگرم نیتروژن خالص + دو تن کود مرغی در هکتار ( 150

   )9T) و بدون کود (8Tتن کمپوست زباله شهري در هکتار ( 12کیلوگرم نیتروژن خالص +  100)، 7Tکمپوست زباله شهري در هکتار (
) 5Tmunicipal solid waste compost, 1-) 24 t.ha4Tpoultry manure,  1-8 t.ha) 3Tnet nitrogen,  1-) 300 kg.ha2Tnet nitrogen,  1-) 200 kg.ha1T

) 150 kg net nitrogen + 6 t 7T) 100 kg net nitrogen + 4 t poultry manure, 6T150 kg net nitrogen + 2 t municipal solid waste compost, 
)  and control (no fertilizer).9Tnitrogen + 12 t municipal solid waste compost  net 1-) 100 kg.ha8Tmunicipal solid waste compost,  

  
وجود نیتروژن باعث تداوم سطح برگ شده که افـزایش مـدت و   

همراه داشته است و باعث تولید ماده خشک میزان فتوسنتز برگ را به
فزایش ). با توجه به این امر، اZebarth et al., 1992گردید (بیشتري 

عملکرد دانه کنسروي ذرت شیرین در اثر افزایش نیتروژن تا حد بهینه 
) Mooleki et al., 2004رسد. مولکی و همکاران (نظر میمنطقی به

هاي تغذیه تلفیقی، ناشی گزارش دادند که افزایش عملکرد در سیستم
از تطابق بیشتر بین نیتروژن قابل دسترس خـاك بـا نیازهـاي گیـاه     

که در اوایل رشد که نیاز غذایی محدود است، میزان طوريبه باشد،می
ها کمتر از کود شیمیایی بود، ولی در مراحل رشـد  نیتروژن معدنی آن

علت تـداوم فرآینـد معـدنی شـدن، جـذب تـا مـدت زمـان         زایشی به
کند.اضافه نمودن کمپوست، موجب افزایش تري ادامه پیدا میطوالنی

) در Abdel-Sabour & Abo El-Seoud, 1996سطح برگ گردید (
طور طبیعی تولید مـواد فتوسـنتزي افـزایش    اثر افزایش سطح برگ به

یافت که نهایتاً منجر به افزایش انتقال مواد به دانه و در نتیجه افزایش 
 Mojabمجاب قصرالدشتی و همکاران ( گردید.کنسروي  عملکرد دانه

Ghasrodashti et al., 2014بیشـترین عملکـرد  ه ) گزارش دادند ک
تـن   40کیلـوگرم نیتـروژن و    200بالل تر و دانه کنسروي در تیمار 

  . دست آمدکمپوست در هکتار به
کاربرد کمپوست در سطح خاك موجب افزایش فعالیت میکروبی و 

واسطه رها کردن نیتروژن موجـود  هاي معدنی بهبیوماس آن در خاك
کشـاورزي کیفیـت خـاك     هايشود. در سیستمهاي خاك میدر الیه
خاك، محتواي عناصر غذایی و معدنی، میزان آب و ترکیب  pHشامل 
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باشد. زمـانی کـه کمپوسـت بـه خـاك      اتمسفر و فاکتورهاي زنده می
طور مستقیم اکثر فاکتورهاي فوق را تحت تأثیر قرار شود، بهافزوده می

وست دهد. کربن، نیتروژن، سولفور و فسفر خاك در اثر مصرف کمپمی
). بنابراین، کمپوست عالوه بر تأثیر Perucci, 1990( یابدافزایش می

مصرف و پرمصرف مستقیم بر عملکرد از طریق آزاد نمودن عناصر کم
صـورت غیرمسـتقیم باعـث    از طریق بهبود خواص فیزیکی خاك بـه 

شود. به عنوان مثال کمپوست با کـاهش چگـالی   افزایش عملکرد می
ن، افزایش ظرفیت نگهداري آب و با توجه به ظاهري خاك و در پی آ

 شوداین مطلب که عملکرد ذرت شیرین به صورت تر اندازه گیري می
 Mojab( شـود ي کنسـروي مـی  افـزایش عملکـرد دانـه    منجـر بـه  

Ghasrodashti et al., 2011(.   
  

  شاخص برداشت دانه کنسروي و شاخص برداشت بالل
باشد با ارزیابی به بالل می که عملکرد ذرت شیرین مربوطجااز آن

هـا، بـالل   توان مشخص نمود که چه نسـبت از بوتـه  این شاخص می
هـا، دانـه کنسـروي    تر(شاخص برداشت بالل) و چه نسـبت از بـالل  

 چهـار نتایج موجود در جـدول (شاخص برداشت دانه کنسروي) است. 
شاخص برداشت دانـه کنسـروي و شـاخص    حـاکی از آن اسـت کـه 

، قـرار گرفـت نیتروژنتحت تأثیر تیمارهـاي مختلـف  لبرداشت بال
 8/42که بیشترین شاخص برداشـت دانـه کنسـروي معـادل     طوريبه

درصد مربوط به  7/48درصد و بیشترین شاخص برداشت بالل معادل 
تن کمپوست زباله شـهري   12کیلوگرم نیتروژن خالص +  100تیمار 

له شهري و کـود مرغـی در   دست آمد. تأثیر کمپوست زبادر هکتار به
کیلــوگرم نیتــروژن بــر شــاخص برداشــت دانــه  150و  100ســطوح 

کنسروي و شاخص برداشت بالل افزایشـی بـوده و ایـن افـزایش در     
 ,Farajiکمپوست زباله شهري نسبت به کود مرغی بیشتر بود. فرجی (

 دار نیتروژن را بر شاخص برداشت بالل و دانـه ) نیز تأثیر معنی2006
 ,.Alizadeh et alوي گـزارش داد، امـا علیـزاده و همکـاران (    کنسر

و  300، 150) گزارش دادند که مصرف مقادیر مختلف نیتروژن (2008

داري از نظر شـاخص برداشـت   کیلوگرم در هکتار)، تفاوت معنی 450
دانه نداشت کـه بـا نتـایج ایـن آزمـایش متفـاوت بـود.در آزمـایش         

) روي ذرت Rezvantalab et al., 2009طلـب و همکـاران (  رضوان
و کـود   شـهري  نتایج نشان داده شد که تـأثیر کمپوسـت زبالـه    704

ــر  شــیمیایی ــیب شــد. شــاخص برداشــت  دارشــاخص برداشــت معن
هاي مختلف گیاهان زراعی متفاوت است و تحت تأثیر عوامل ژنوتیپ

 ,Donald & Hamblinگیـرد ( ویژه نیتـروژن قـرار مـی   محیطی، به

ـ  1976 ) Wajid et al., 2007زارش وجیـد و همکـاران (  ). طبـق گ
کیلوگرم در هکتار بر شاخص برداشت  250تا  150افزایش نیتروژن از 

 داري داشت.تأثیر معنی
  

  گیرينتیجه
مدیریت کود یک عامـل مهـم در موفقیـت کشـت     که جاییاز آن
سازگار بـا طبیعـت و مناسـب     شناسایی کودهاي ،بوده زراعیگیاهان 

گیـاه   عملکرد و اجـزاي عملکـرد  تواند اثرات مطلوبی بر یبراي گیاه م
توان نتیجه گرفت که با افزودن بر اساس این پژوهش می داشته باشد.

تـوان میـزان مصـرف کـود     کمپوست زباله شهري و کود مرغـی مـی  
رویه این شیمیایی نیتروژنه را کاهش داده و خطرات ناشی از کاربرد بی

ن امر ممکن اسـت در بلندمـدت بـا تـأثیر     کودها را تعدیل نمود که ای
بیشتر کمپوست زباله شهري و کود مرغی افزایش یافته و حاصلخیزي 

، بـه نظـر   دسـت آمـده   بـه بر اساس نتایج خاك را نیز بهبود بخشد. 
تواند عملکرد گیـاه را  رسد که مصرف کودهاي آلی به تنهایی نمیمی

دســـت آوردن هبــبـــه حــداکثر مقــدار آن برســاند، از ایــن رو بــراي 
عملکردي مطلوب، کاربرد تلفیقی کودهاي آلـی همـراه بـا کودهـاي     

کیلوگرم نیتروژن خالص + چهار  100که تیمار  شـیمیایی الزامی است
توصیه و برتر بـراي  تواند تیمار قابلمی )6T( تن کود مرغی در هکتار
 کشاورزان منطقه باشد.
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Introduction 

Sweet corn (Zea mays L. saccharata) is one of the tropical cereals of graminae which is cultivated in order to 
use for ear. Nitrogen is one of the most important nutrients and key factors to achieve desirable yield. Fertilizers 
play a major role in crop productivity. However, nowadays, excessive use of fertilizers have been found to have 
a negative impact on yield and environment. Introducing new management methods based on nitrogen and water 
use efficiency showed some improvements in the quality and quantity of crop production in association with the 
health of the community. In fact, soil organic matter content should be maintained in the appropriate level to 
improve fertility. Using municipal solid waste compost and poultry manure are appropriate solutions. They can 
increase soil organic matter, modify physicochemical properties and improve crop production. Moreover, they 
are able to solve problems caused by the accumulation of municipal solid waste compost and poultry manure. 

 

Materials and methods 
In order to investigate the impact of different sources of nitrogen on yield and yield components of sweet 

corn, a field experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications in 
Marvdasht in 2013. Treatments included different resources of fertilizer: 200 kg.ha-1 net nitrogen (T1), 300 
kg.ha-1 net nitrogen (T2), 8 ton.ha-1 poultry manure (T3), 24 ton.ha-1 municipal solid waste compost (T4), 150 kg 
net nitrogen + 2 ton municipal solid waste compost (T5), 100 kg net nitrogen + 4 ton poultry manure (T6), 150 kg 
net nitrogen + 6 ton municipal solid waste compost (T7), 100 kg.ha-1 net nitrogen + 12 ton municipal solid waste 
compost (T8) and fertilizer free (control) (T9). At the time of crop maturity, two square meters from middle of 
each plot were harvested to measure yield and yield components. Statistical analysis was performed using the 
SAS statistical software. Least significant difference (LSD) test at the five percent level calculated for mean 
comparison. 

 

Results and discussion 
Results indicated that the different sources of nitrogen had significant effect on the number of grains per row 

and the number of grains per ear as well as ear and canned yield except for the number of ears per m2 and 
number of row per ear. Mean comparison indicated that the highest ear yield (2178 g.m-2) was obtained in the 
treatments of 100 kg N + 4 tons of poultry manure (T6) and the  lowest yield (1188 g.m-2) in control (T9). Using 
of organic sources of nitrogen with chemical fertilizer led to increase ear yield. In other words, integrated 
treatments had better effect on yield than chemical and organic treatments. In addition, the highest canned 
harvest index (42.8 ton.ha-1) and ear harvest index (48.7 ton.ha-1) was related to 100 kg net nitrogen + 12 ton 
municipal solid waste compost (T8) treatments. Municipal solid waste compost and poultry manure in the 100 
and 150 kg nitrogen levels caused to increase of canned harvest index and ear harvest index. This matter is 
indicative more effect of municipal solid waste compost than poultry manure on two indices.Generally, the 
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combined use of organic manures and chemical fertilizers could be an appropriate method to increase sweet corn 
yield and soil fertility. According to the obtained results, T6 treatment can be recommended. 

 

Conclusion 
Based on the obtained results, it seems that single application of organic fertilizers cannot lead to maximum 

yield, therefore, to obtain the optimal yield integrated application of organic and chemical fertilizers (T6) can be 
recommended for farmers in the region. 
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