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های کاشت، تحت تاثیر آرایش (.Zea mays L)کانوپی ذرت در بررسی روند تغییرات نیتروژن 

 تقسیط نیتروژنو بوته تراکم 

 

 چکیده

ر پاسخ به د وکاشت مختلف های روند توزیع نیتروژن برگ در کانوپی ذرت در طول فصل رشد در آرایش با هدف بررسی این تحقیق

بصورت اسپیلت  . آزمایشانجام شد دهلرانشهرستان در مزرعه تحقیقاتی اتکای  3131در تابستان  تراکم و سطوح تقسیط کود نیتروژن

 وته در متر مربعببوتۀ هفت سه سطح تراکم  ،کرت اصلی به عنوان یک ردیفه و دو ردیفهشامل دو آرایش کاشت  فاکتوریل با سه تکرار،

و  درصد بیشتر از تراکم مطلوب( 01) بوته در متر مربع 4/8و درصد بیشتر از تراکم مطلوب(  31)بوته در متر مربع  7/7 ،)تراکم مطلوب(

در زمان  1/3در زمان کاشت و  1/3در زمان چهار تا شش برگی،  0/3در زمان کاشت و  0/3 بصورت نیتروژنتقسیط سه سطح همچنین 

عنوان به  کیلوگرم در هکتار 111جمعاً به میزان  در زمان گلدهی 0/3در زمان کاشت و  0/3در زمان گلدهی،  1/3چهار تا شش برگی و 

ک بار با فاصله هر دو هفته یسطح برگ و ماده خشک های منظم نمونه برداریدر طول فصل رشد،  .بود)بصورت ترکیبی( فرعی کرت 

 و غلظت نیتروژن در واحد سطح برگ الیه مساوی تقسیم چهاربه  برحسب ارتفاع کانوپی ذرتروز پس از کاشت انجام شدند.  41از 

تقسیط از نحوه  متاثر پروفیل نیتروژن در کانوپی کامالًتغییرات نتایج نشان داد که در طول فصل رشد،  گیری شد.برای هر الیه اندازه

نیتروژن  تغییراتبوته در متر مربع،  4/8تراکم در و  کاشت و گلدهی مرحله دوبود. در تیمار توزیع یکسان کود در  بوته نیتروژن و تراکم

ه پایینی از در دو الیغلظت نیتروژن در واحد سطح برگ )تراکم کمتر(،  بازتر شدن کانوپی باداشت.  کاهشیدر طول فصل رشد روند 

تقسیط  اثر متقابل سه گانه آرایش کاشت، تراکم بوته وبررسی  یک روند کاهشی و در دو الیه باالیی از یک روند افزایشی برخوردار بود.

لکرد ماده خشک و عمکارایی مصرف نیتروژن که بیشترین  نشان دادذرت و عملکرد ماده خشک کارایی مصرف نیتروژن کود نیتروژن بر 

 4/8تراکم  -ردیفه آرایش کاشت یک تیماردر مشاهده شد. بوته در متر مربع  7/7و  هفتتراکم  –آرایش کاشت یک ردیفه  تیماردر 

 0/3در زمان کاشت و  0/3مربع، تقسیط کود نیتروژن بصورت بوته در متر هفتتراکم  -آرایش کاشت دو ردیفه  تیمارو مربع بوته در متر

 . گردیدکارایی مصرف نیتروژن در زمان گلدهی در مقایسه با دو سطح دیگر تقسیط نیتروژن سبب کاهش 

 نیتروژن ویژه برگ  وتوزیع نیتروژن  ،بوته تراکم: کلمات کلیدی
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 مقدمه

متوسط عملکرد حدود و در سال میلیون تن  5/7تولید با  (.Zea mays L) ایسطح زیر کشت ذرت علوفههزار هکتار  351وجود بیش از 

 Yazdi)باشد کشور می های اهلیدامای با ارزش در تامین علوفه و تغذیه جایگاه باالی این گیاه علوفهتن در هکتار، نشان دهنده  51

Motlagh et al., 2012; Report of crops statistics, 2014 .)نیز همانند سایر گیاهان زراعی برای داشتن رشد  ذرت، با این وجود

بر طبق گزارشات علمی . (Ciampitti & Vyn, 2012) استنیازمند جذب عناصر معدنی )خصوصاً نیتروژن(  ،مطلوب و عملکرد مناسب

های هوایی متسرعت رشد قس بهبود گ ونیتروژن اثر بیشتری در افزایش سطح بر، گیاه در بین عناصر ضروری برای رشد منتشر شده،

از گیاه بصورت مورد نیهای گیاهی از نیتروژن تشکیل شده است و بخش اعظم نیتروژن درصد بافت پنجتا  یکبطور کلی  .داردان گیاه

لکول وسر م های پورفیرینیحلقهسنتز ها و ها، آنزیمنیتروژن در گیاهان به منظور ساختن اسیدهای آمینه، پروتئینشود. نیترات جذب می

رو، از این (. Taiz & Zeiger, 2006; Arshadi, 2008) دباشنیاز می مورد انی خورشیدنورانرژی به دام انداختن جهت  کلروفیل

 تواند حائز اهمیت باشد. ارزیابی میزان تخصیص نیتروژن به برگ جهت انجام هرچه بهتر فرایندهای فوق می

پایین بودن و با توجه به  دپذیرمی( صورت 3SLNبه نام نیتروژن ویژه برگ ) شاخصیتوسط  ،بررسی چگونگی تخصیص نیتروژن به برگ

ائز حهای زراعی، بررسی این موضوع که چه میزان از نیتروژن مصرفی، در اختیار برگ قرار گرفته، کارایی مصرف نیتروژن در نظام

ترس دساز آن خروج و  نیتروژن به دلیل هدررفت آن از طریق آبشوییمصرف  کارایی پایین بودن (.Ghasemi, 2016باشد )اهمیت می

ت . این هدررفگیاهان زراعی بوده است تولیدهای مهم کاربرد کودهای نیتروژنه در همواره از چالشتصعید آمونیوم همچنین گیاه و 

حیطی تبعات زیست م ،زمینیهای زیرآلودگی آب و آبشویی از نیمرخ خاکآن، بواسطه کاهش کارایی استفاده از  نیتروژن عالوه بر

هم است، بلکه مدیدگاه اقتصادی این رو، جلوگیری از تلفات نیتروژن و بهبود کارایی مصرف آن، نه تنها از . از نامطلوبی را به همراه دارد

 مدآکارمدیریت (. Amirabadi, et al., 2012)رسد و سالمت موجودات زنده امری ضروری به نظر میحفظ محیط زیست به دلیل 

یی مصرف بهبود کارامحسوب شده و با منابع محدود، بخش بسیار مهمی از مدیریت سیستم خاک و محصول  کشاورزاننیتروژن توسط 

 برای (.Beheshti, 2002رود )نیتروژن از طریق انجام عملیات مدیریتی در مزرعه، اقدامی موثر در جهت تحقق این هدف به شمار می

هایی وجود دارد تا از این طریق نیتروژن بصورت تدریجی در اختیار راهکارکاهش آبشویی و صدمات ناشی از تجمع نیتروژن در گیاه، 

                                                           
1- Specific Leaf Nitrogen  
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گرانول اوره  های کودی همچون سوپرتوان به فرموالسیونعنوان مثال می. به گرددگیاه قرار گیرد و تلفات آن کمتر و کارایی آن بیشتر 

(. Arshadi, 2008اشاره نمود ) ،اندشده رداصوالتی از اوره که با گوگرد پوششرل کننده مقدار رهاسازی کود و یا محهای کنتیا پوشش

محل قرار ر، به عبارت دیگ. داشت ههای صحیح و زمان کاربرد مناسب کودهای نیتروژنبایستی تاکید بیشتری روی روش ،این عالوه بر

ی راهکارها از یکی .کاربرد آن در رابطه با مرحله رشد گیاه و نیاز آن باید مورد توجه قرار گیرددادن کود در خاک و همچنین زمان 

باشد دارد، میه آن بگیاه نیاز بیشتری هایی که موثر در جهت بهبود کارایی مصرف نیتروژن، تقسیط آن در طول فصل رشد گیاه و در زمان

 (. Arshadi, 2008کم و با حداکثر مقدار ممکن انجام شود )تا بدین طریق، جذب کود نیتروژن در مدت زمان 

ز حصول حداکثر عملکرد، تحت تأثیر استفاده مطلوب اچرا که موثر در عملکرد گیاهان زراعی، تراکم بوته است.  عواملیکی دیگر از 

 برداری مطلوب از منابع و رقابتمیزان بهره درترین عوامل موثر منابع و عناصر غذایی بوده و به همین جهت تراکم بوته یکی از مهم

رود. تراکم بوته با تاثیر بر عواملی همچون میزان دریافت نور توسط جامعه گیاهی، میزان تبخیر های هرز با گیاه زراعی به شمار میعلف

عملکرد گیاهان زراعی های هرز در نهایت بر صفات مورفولوژیک و از سطح خاک، جذب مواد غذایی از خاک و همچنین رشد علف

 قشن صفت این و بوده ارتباط در تشعشع جذب با زراعی جامعه یک در گیاهان فضایی توزیع (.Gardner et al., 1988رد )گذااثر می

 فتوسنتز در استفاده مورد تشعشعی انرژی از تابعی محصول رشد سرعتکه  زیرا دارد،گیاه  عملکرد و فتوسنتزی ظرفیت در ایکنندهتعیین

 گیاهی وششپ در برگ یکنواخت توزیع و کافی برگ سطح به نیاز زراعی گیاهان در عملکرد و تشعشع جذب کارآیی افزایش. است

 بهینه میزان تعیین ( با مطالعه بر رویKoocheki et al., 2015در همین راستا، کوچکی و همکاران ) .(Kashiri et al., 2006) دارد

و  دانه عملکرد افزایش باعث کود و آبیاری سطوح افزایش که اظهار داشتند کلزا بهینه تراکم همچنین و نیتروژن و آب منابع مصرف

در تحقیقی دیگر، داد.  را کاهش نیتروژن تلفات و افزایش عملکرد را بوته تراکم افزایش اما گردید، نیتروژن البته افزایش تلفات

 و تعداد کاهش باعث ذرت در نیتروژن کمبود ( در گزارشات خود بیان نمودند کهUhart & Andrade, 1995آندره ) و یوهارت

 بررسی با( نیز Shakarami, & Rafiee, 2009دانه را به همراه داشت. شاکرمی و رافعی ) کاهش عملکرد ،امر این و شد دانه وزن

بوته در  31و  31، هفت، عملکرد و اجزای عملکرد این گیاه را در سه تراکم کاشت شیرین ذرت روی بوته بر تراکم و کاشت الگوی

بوته در آرایش کاشت دو ردیفه، عملکرد دانه  31به  هفتمتر مربع مورد بررسی قرار داده و عنوان کردند که با افزایش تراکم بوته از 

 داری افزایش یافت. بطور معنی



 

4 

 

 زمین، مانند هانهاده از مطلوب استفاده برای کاشت مناسب الگوی و بهینه تراکم تعیینرسد که می با توجه به آنچه گفته شد، به نظر

گردد. لذا هدف از  محصول کیفی و کمی افزایش تواند موجبو می داشته مؤثری )از جمله نیتروژن( نقش غذایی عناصر و نور آب،

سیط کود نیتروژن و تقبوته های کاشت، تراکم های کانوپی ذرت تحت تاثیر آرایشبرگدر روند تغییرات نیتروژن این تحقیق، بررسی 

 . بود

 

 هامواد و روش

 5' 51"کیلومتری شهرستان دهلران با مختصات عرض جغرافیایی 41دهلران در  یدر مزرعه تحقیقاتی اتکا 3131در تابستان  مطالعهاین 

درجه  4/11دمای حداکثر مطلق ماهانه این منطقه به اجرا در آمد. متر از سطح دریا 381و ارتفاع  41° 31'14"و طول جغرافیایی °11

کامل  ایهبلوکطرح بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب آزمایش  .بوددرجه سانتیگراد  00/11سانتیگراد و میانگین دمای حداکثر ماهانه 

ان کرت به عنوو دو ردیفه آرایش کاشت یک ردیفه )کاشت رایج( شامل دو  رسیمورد بر هایتیمارسه تکرار انجام شد.  باتصادفی 

بوته  4/8و درصد بیشتر از تراکم مطلوب(  31)بوته در متر مربع  7/7 ،)تراکم مطلوب( بوته در متر مربع هفت ۀبوتسه سطح تراکم اصلی، 

چهار تا در زمان  0/3در زمان کاشت و  0/3 بصورت نیتروژنتقسیط سه سطح همچنین و  درصد بیشتر از تراکم مطلوب( 01) در متر مربع

 در زمان گلدهی 0/3در زمان کاشت و  0/3در زمان گلدهی،  1/3برگی و  چهار تا ششدر زمان  1/3در زمان کاشت و  1/3برگی،  شش

  بود. 714راس ذرت سینگل ک ی نیز. رقم مورد بررسبودند)بصورت ترکیبی( به عنوان کرت فرعی  کیلوگرم در هکتار 111جمعاً به میزان 

های برای تعیین بعضی از ویژگی برداری ونمونه ،متهزیگراگ و با استفاده از دستگاه  بصورتآزمایش، از خاک مزرعه  انجامقبل از 

کیلوگرم در  311بر اساس توصیه کودی آزمایشگاه خاک . (3به آزمایشگاه تجزیه خاک فرستاده شد )جدول ، خاک فیزیکی و شیمیایی

ها لوخهدر مرحله بعد، با استفاده از دیسک کشد.  اضافهزمین  کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم به 311هکتار کود سوپر فسفات و 

کیلوگرم در هکتار کود اوره برای  111د. همچنین گردیسانتیمتر در زمین ایجاد  71با استفاده از فاروئر شیارهایی با فواصل خرد شده و 

در زمان چهار تا شش  0/3در زمان کاشت و  0/3) نیتروژنتقسیط فاکتور  اولگیاهان مورد آزمایش در نظر گرفته شد که برای سطح 

ان در زم 1/3در زمان چهار تا شش برگی و  1/3در زمان کاشت و  1/3) دومکیلوگرم در هکتار، برای سطح  351برگی(، دو مقدار 

کیلوگرم در  351دو مقدار  در زمان گلدهی( 0/3در زمان کاشت و  0/3) سومکیلوگرم در هکتار و برای سطح  311گلدهی(، سه مقدار 

 هکتار در نظر گرفته شد. 
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 .آزمایش قبل از شروعخاک  فیزیکوشیمیایی. مشخصات 1جدول 

Table 1. Physical and chemical traits of soil before beginning experiment.  
 برداریعمق نمونه

 )سانتیمتر(

Sampling depth  

(cm) 

 ماده آلی

)%( 

OC 

(%) 

 پتاسیم

 ام(پی)پی 

K 

(ppm) 

 فسفر 

 ام(پی)پی

P 

(ppm) 

 کل نیتروژن

 )درصد( 

TN 

(%) 

 الکتریکیهدایت

 برمتر(زیمنس)دسی 

EC 

)1-m (dS 

 اسیدیته

pH 

 بافت خاک

Soil texture 

0 - 30 0.85 289 21.7 0.090 4.27 7.58 Clay-loam 
 

تر، م هشتها در هر کرت طول ردیفقرار داده شد.  بذر چهارتا  سهو در هر کپه انجام ای مرداد ماه بصورت کپههشت کاشت در تاریخ 

مردادماه با استفاده از  31اولین آبیاری در تاریخ متر در نظر گرفته شد.  75/1عدد و فاصله بین ردیف  ششها در هر کرت تعداد ردیف

تمامی عملیات داشت بجز اعمال کود نیتروژن برای کلیه تیمارها بصورت یکسان و همزمان انجام سیستم هیدروفلوم صورت گرفت. 

دین ترتیب ب. ندتنک شد ،برگی بر اساس رعایت فواصل و تراکم مطلوب هر تیمار چهارو  دوها پس از سبز شدن در مراحل بوتهگردید. 

کش آترازین علف های هرز ازجهت کنترل علف، متغیر در نظر گرفته شد. ردیف روی فاصله و ثابتکاشت، های ردیف بین فاصلهکه 

ه میزان کش توفوردی ببرگی از علف پنج تا هفتو در مرحله شدن ذرت  سبز قبل از کاشت و کیلوگرم در هکتار بعد از 5/3به مقدار 

  .گردیدهکتار استفاده  در لیتر 5/3

، تا پنج مرتبه روز یک بار 35با فاصله روز پس از کاشت آغاز و  41گیری تخریبی از نمونهجهت تعیین سطح برگ و ماده خشک بوته، 

ه چهار قسمت بکانوپی گیاه بر اساس ارتفاع بوته یی هر کرت، باالمتر ابتدا در چهار بدین ترتیب که در طول فصل رشد صورت پذیرفت. 

وته بطور تصادفی سه باز هر کرت . سپس (چهار، راس کانوپی بود ترین قسمت و الیهیک، پایین الیه) مساوی، از پایین به باال تقسیم شد

گیری شدند. اندازههر الیه به تفکیک و وزن خشک ساقه وزن خشک برگ  ،سطح برگ پس از آن،انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شدند. 

درجه  75در دمای  هاگیری سطح برگ و ماده خشک بوته با قرار دادن بوتهسطح برگ بوته با استفاده از دستگاه اندازهبدین صورت که 

  .ندتعیین شدو سپس توزین آنها ساعت  48به مدت  آونسانتیگراد 

محاسبه  3( با استفاده از معادله SLW)وزن ویژه برگ خصوصیت ابتدا (، SLNتوزیع عمودی نیتروژن ویژه برگ )به منظور بررسی 

 گردید. 

 SLW=LDM/LA             (               3معادله )
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leaf بر حسب وزن ویژه برگ SLWسطح برگ و  LAوزن خشک برگ،  LDMکه در آن 
2-m g ها پودر شده و د. سپس نمونهنباشمی

ا گیری گردید. در نهایت با داشتن مقادیر نیتروژن برگ و وزن ویژه برگ، بنیتروژن برگ اندازه میزانبا استفاده از روش میکروکجلدال، 

 برای هر الیه محاسبه شد. (SLN، نیتروژن ویژه برگ )0استفاده از معادله 

 SLN=LNC×SLW             (              0معادله )

leaf) گرم نیتروژن در واحد سطح برگ حسببر برگ ویژه نیتروژن SLN که در آن،
2-m gN )و LNC حسببر برگ نیتروژن میزان 

  .(20Ghasemi ,16) هستند (leafg gN -1) برگ وزنگرم نیتروژن در واحد 

متر پایینی هر کرت و قرار دادن چهار از  بوته 31آوری ای، عملکرد ماده خشک تیمارها با جمعدر پایان فصل رشد، با رعایت اثر حاشیه

 ساعت و سپس توزین آنها تعیین گردید. 48به مدت  آوندرجه سانتیگراد  75ها در دمای بوته

 (.Rathke, et al., 2006) شداستفاده  1 معادلهعلوفه از ماده خشک جهت تعیین کارایی مصرف کود نیتروژن برای عملکرد 

کارایی استفاده از کود (کیلوگرم بر کیلوگرم)(                      1معادله ) =  
میزان عملکرد در واحد سطح

میزان کود مصرفی در واحد سطح
 

      صورت پذیرفت.  LSDآزمون  با استفاده از هامیانگینمقایسه  و MSTAT-C ربا استفاده از نرم افزاها دادهتجزیه واریانس 

   

 نتایج و بحث

 در طول فصل رشد( SLNنیتروژن ویژه برگ ) روند تغییرات

ای بود که پس از یک افزایش نسبی در ابتدای فصل رشد، روند کاهشی به خود گرفت. در طول فصل رشد به گونه SLNروند تغییرات 

با افزایش سن گیاه و نزدیک شدن به مراحل پایانی رشد، میزان نیتروژن ویژه برگ کاهش یافت. این روند، در هر سه به عبارت دیگر، 

 ناشی ازها به نظر می رسد که در مراحل پایانی رشد، کاهش محتوای نیتروژن برگ(. 3سطح تراکم بوته، مشابه یکدیگر بود )شکل 

در مراحل نهایی رشد، مقدار واقعی نیتروژن جذب شده ممکن است برای تامین نیتروژن که زیرا  .باشدها گیاه برای پر کردن دانهحمایت 

در این شرایط، نیتروژن جذب شده در طول فصل رشد (. Ghasemi, et al., 2016) های دانه کافی نباشدمورد نیاز برای ساختن پروتئین

نقش کنند  ها ایفایپر شدن دانهفرایند شوند تا در ها منتقل میسنتزی مازاد به دانههای فتوکه مازاد بر نیاز گیاه بوده، به همراه فراورده

(Gardner et al., 1988 .) ،زایش تر مشاهده شد. به بیان دیگر، با افمقادیر کمتر نیتروژن ویژه برگ در گیاهان متراکمدر طول فصل رشد
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تحقیقات (. 3کاهش یافت و این پدیده در طول فصل رشد کامالً مشهود بود )شکل  SLNبوته در متر مربع، میزان  4/8به  7تراکم از 

دو  رسد که این موضوع ازبه نظر مییابد. های متراکم، طی چرخه رشد، غلظت نیتروژن در گیاه کاهش میاند که در کانوپینشان داده

برای حتی امر  یابد و اینمی افزایش ایهای ذخیرهروژن به بافتتخصیص نیتتر های متراکمشود. اول اینکه در کانوپیعلت مهم ناشی می

دیگر  (.Ghasemi, 2016; Caloin & Yu, 1984) ندکیط عدم محدودیت نیتروژن وجود دارد نیز صدق میزمانی که گیاه در شرا

های باالی سبب توزیع غیر یکنواخت نیتروژن در الیه این امر کهکنند میسایه  ایجاد ها بر روی یکدیگربرگهای باال، اینکه در تراکم

 Pons) ندپیدا کدار، این غلظت کاهش های سایهدر الیهدر مقابل یابد و غلظت نیتروژن در آنجا افزایش  شود تاو باعث می شدهکانوپی 

& Pearcy, 1994; Sinclair & Horie 1989 .) 

در تیمار توزیع کود  SLNمیزان تاثیر سطوح تقسیط کود نیتروژن نشان داد که در طول فصل رشد تحت  SLNروند تغییرات بررسی 

در  برخوردار بود.روند افزایشی در طول فصل رشد از گلدهی، در زمان  1/3برگی و  1تا  4 مرحله در  1/3کاشت، در زمان  1/3بصورت 

دسترسی رسد که به نظر می(. 0)شکل  نوسان داشتدر طول فصل رشد  SLNمیزان  سطوح تقسیط کود نیتروژن،حالی که در دیگر 

تروژن در سبب بروز یک روند افزایشی یکنواخت برای تیمار تقسیط کود نیگیاه به منبع تامین نیتروژن در طی فصل رشد مداوم و پیوسته 

اد زیادی برگ را در هر د تعدتواننمی گیاه نباشد،تأمین نیتروژن، برای نیاز بالقوه گیاه کافی  بطور کلی هنگامی که. سه مرتبه شده است

مورد  SLN سطوح این موضوع، گیاه قادر نخواهد بود تابه دنبال  و به مساحت بالقوه در هر برگ دست یابدرده و یا تولید ک بوتهواحد 

 (.Vos & Van Der Putten, 1998) حفظ کند مطلوب خودبرای رشد را نیاز 

 

 های مختلف بوته.( در طول فصل رشد، تحت تاثیر تراکمSLNذرت )تغییرات نیتروژن ویژه برگ . 1شکل 

Fig. 1. Trends of Specific Leaf Nitrogen for corn during the growing season, as affected by plant density. 
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 .تقسیط کود نیتروژن( در طول فصل رشد، تحت تاثیر SLNتغییرات نیتروژن ویژه برگ ذرت ). 2شکل 
Fig. 2. Trends of Specific Leaf Nitrogen for corn during the growing season, as affected by nitrogen splitting. 

 

 های کانوپیدر الیه( SLNنیتروژن ویژه برگ )روند تغییرات 

در را  SLNوجود یک گرادیان واضح از تحت تاثیر تیمارهای تقسیط کود نیتروژن، بررسی روند تغییرات نیتروژن در واحد سطح برگ 

های کمتر از الیه یهای پاییندر الیه SLN، میزان هر سه سطح تقسیط کود نیتروژندر . بطوری که دانشان د ذرتپروفیل عمودی کانوپی 

رت ترین الیه در تیمار مصرف نیتروژن بصواین کاهش، در پایین .و یک روند کاهشی را در طول فصل رشد به خود گرفت باالیی بود

، از شدت بیشتری برخوردار بود. بطوری که تنها در این در زمان گلدهی 1/3در زمان چهار تا شش برگی و  1/3در زمان کاشت و  1/3

های باالیی، در الیه با این وجود،. (پ-1ب و -1الف، -1های )شکل بودترین الیه، کمتر از یک در پایین SLNمیزان تیمار بود که 

در زمان چهار  0/3در زمان کاشت و  0/3. خصوصاً در دو تیمار مصرف نیتروژن بصورت افزایشی و یا ثابت داشتروندی  SLNمیزان 

های در الیه SLNروند افزایشی در زمان گلدهی،  1/3در زمان چهار تا شش برگی و  1/3در زمان کاشت و  1/3و بصورت  تا شش برگی

در اواسط فصل  SLNدر زمان گلدهی، میزان  0/3در زمان کاشت و  0/3تیمار مصرف نیتروژن بصورت . در باالیی، کامالً مشهود بود

، به دلیل کانوپی برخوردار بود. اما پس از یک دوره افزایش هایاز یک افزایش نسبی در الیهرشد به دلیل دسترسی گیاه به منبع نیتروژن، 

بطور کلی چنین  پ(.-1ب و -1الف، -1های )شکل داکاهش شدیدی را نشان د همزمانی اعمال کود نیتروژن و ورود گیاه به فاز زایشی،

افزایش عمق کانوپی، ناشی از تطابق توزیع نیتروژن برگ  با در واحد سطح برگ SLN در مقداررسد که افت مشاهده شده به نظر می
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 SLNبطوری که با افزایش نفوذ به سمت پایین کانوپی و کاهش فراهمی نور، میزان . در سطوح مختلف کانوپی با میزان فراهمی نور باشد

 (.Schapendonk et al., 1999; Asgharipour, 2007) یابدنیز بطور قابل توجهی کاهش می

بوته در متر  7/7و  7های در تراکم SLNنشان داد که میزان تراکم بوته، تحت تاثیر تیمارهای ویژه برگ بررسی روند تغییرات نیتروژن 

بوته در متر  4/8مربع، در دو الیه پایینی از یک روند کاهشی و در دو الیه باالیی از یک روند افزایشی برخوردار بود. اما در تیمار تراکم 

ترین الیه، به مراتب شدیدتر بود در هر چهار الیه کانوپی یک روند کاهشی داشت و این روند کاهشی در پایین SLNتغییرات  مربع،

های مختلف بوته وابستگی های کانوپی و در تراکمدر الیه SLNرسد که این روند تغییرات به نظر می پ(.-4ب و -4الف، -4های )شکل

بوته در متر مربع، در دو الیه پایینی که میزان فراهمی نور کم  7/7و  7های داشته باشد. چرا که در در تراکم زیادی به میزان فراهمی نور

از یک روند افزایشی  SLNکه میزان فراهمی نور زیاد است، تغییرات  از یک روند کاهشی و در دو الیه باالیی SLNاست، تغییرات 

های متراکم و عدم فراهمی نور به میزان کافی برای آنها، تغییرات ر مربع به دلیل وجود کانوپیبوته در مت 4/8برخوردار بود و در تراکم 

SLN   .وابستگی تغییرات در هر چهار الیه یک روند کاهشی داشتSLN در گیاه  های مختلف کانوپی به میزان فراهمی نوردر الیه

 ( نیز گزارش شده است. Asgharipour, 2007)اصغری پور ، توسط شاهدانه
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 های مختلف کانوپی در طول فصل رشد، تحت تاثیر سطوح تقسیط نیتروژن.( در الیهSLN. تغییرات نیتروژن ویژه برگ ذرت )3شکل 

 برگی،در زمان چهار تا شش  2/1در زمان کاشت +  2/1بصورت تقسیط نیتروژن در  SLNنشان دهنده تغییرات  الف، ب و پ به ترتیب 

 در زمان گلدهی هستند.  2/1در زمان کاشت +  2/1در زمان گلدهی و  3/1در زمان چهار تا شش برگی +  3/1در زمان کاشت +  3/1
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Fig. 3. Trends in Specific Leaf Nitrogen (SLN) layers for corn canopy as affected by N splitting methods, 

during the growing season. A, B and C are changes of SLN in nitrogen splitting as 1/2 planting + 1/2 four to 

six leaves,  1/3 planting + 1/3 four to six leaves + 1/3 flowering and 1/2 planting + 1/2 flowering. 

 

 

 

 ه.های مختلف بوتهای مختلف کانوپی در طول فصل رشد، تحت تاثیر تراکم( در الیهSLNتغییرات نیتروژن ویژه برگ ذرت ). 4شکل 

 هستند.در متر مربع  بوته 4/8و  7/7، 7های در تراکم SLNنشان دهنده تغییرات  الف، ب و پ به ترتیب 
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Fig. 4. Trends in Specific Leaf Nitrogen (SLN) layers for corn canopy as affected by plant density, during the 

growing season. A, B and C are changes of SLN in plant density of 7, 7.7 and 8.4 plant per m-2. 
 

 

  کارایی مصرف نیتروژن

بدین (. 0دول دار شد )جمعنیکارایی مصرف نیتروژن ذرت اثر متقابل سه گانه آرایش کاشت، تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر 

مشاهده شد. بوته در متر مربع  7/7و  7تراکم بوته  –تیمارهای آرایش کاشت یک ردیفه کارایی مصرف نیتروژن در ترتیب که بیشترین 

یط کود نیتروژن تقسسطوح  داری مشاهده نشد وتقسیط کود نیتروژن اختالف معنیهای بوته، بین سطوح اما در این آرایش کاشت و تراکم

کم بوته داری نداشتند. با افزایش تراآرایش کاشت یک ردیفه با یکدیگر تفاوت معنیبوته در متر مربع و در  7/7و  7های بوته تراکمدر 

ان، یداری کاهش یافت و در این ممعنیکارایی مصرف نیتروژن بطور بوته در متر مربع در هر دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه،  4/8به 

تراکم بوته  -در تیمارهای آرایش کاشت یک ردیفه  عالوه بر این،. کارایی مصرف نیتروژن موثر نبودکاربرد کود نیتروژن نیز در ارتقای 

در زمان کاشت و  0/3بوته در متر مربع، تقسیط کود نیتروژن بصورت  7تراکم بوته  -و آرایش کاشت دو ردیفه بوته در متر مربع  4/8

ر سایر سطوح هر چند که د گردید.کارایی مصرف نیتروژن دو سطح دیگر تقسیط نیتروژن سبب کاهش  در مقایسه باان گلدهی در زم 0/3

کاربرد سد که ربه نظر میداری وجود نداشت. با این وجود، آرایش کاشت و تراکم بوته، بین سطوح تقسیط کود نیتروژن اختالف معنی

در  1/3در زمان کاشت و  1/3در زمان چهار تا شش برگی و یا بصورت  0/3در زمان کاشت و  0/3 کیلوگرم کود نیتروژن بصورت 111

سطح و دکارایی مصرف نیتروژن موثر باشد که البته در بین این تواند در افزایش بهتر می در زمان گلدهی 1/3زمان چهار تا شش برگی و 

به  .(1)جدول  تر خواهد بوددر زمان چهار تا شش برگی مقرون به صرفه 0/3در زمان کاشت و  0/3 اربرد کود نیتروژن بصورتنیز ک

 ,Asgharipourها در تعیین میزان ماده خشک تولیدی اهمیت بسزایی دارد )تجمع نیتروژن در گیاه و اختصاص آن به برگعبارت دیگر، 

 قابلیتبازگوکننده فقط  ،نیتروژن مصرف کارایییزان ماده خشک تولیدی در قالب (. با این وجود، ارزیابی تاثیر نیتروژن بر روی م2007

تواند نشان دهنده میزان انرژی مصرف شده برای تولید در مزرعه نمیو  بودهنیتروژن  کود با مصرف ارتباط گیاه درماده خشک  تولید

ای )قبل از لهبصورت تقسیط دو مرح نیتروژنرسد که توزیع کود میهای باالی توزیع کود در مزرعه، به نظر با توجه به هزینهلکن  باشد.

ز یک با افزایش تراکم بوته و با تغییر آرایش کاشت ارسد که عالوه بر این، به نظر می تر باشد.کم هزینهکاشت و در اوایل فصل رشد( 
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روژن در تولید ماده نقش نیتها بر سر منابع، کاهش یافته و افزایش رقابت بین بوتهکارایی مصرف نیتروژن بواسطه ردیفه به دو ردیفه، 

 است.  تر شدهخشک، کمرنگ

 

 

 .در ذرت صفات عملکرد ماده خشک، حداکثر سطح برگ و کارایی مصرف نیتروژنتجزیه واریانس  .2جدول 

Table 2. Analysis of variance for dry matter yield, leaf area maximum and nitrogen use efficiency of corn. 

 منابع تغییر

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

  عملکرد ماده خشک

dry matter yield 

حداکثر سطح 

 برگ 
leaf area 

maximum 

  کارایی مصرف نیتروژن

nitrogen use 

efficiency 

 تکرار

replication 
2 9071496.16 1.56 100.74 

 آرایش کاشت

planting pattern (A) 
1 83564456.01 ** 20.58 ** 928.52 ** 

 خطای اول

E (a) 
2 804909.24 0.17 8.95 

 تراکم بوته

plant density (B) 
2 21761558.16 ** 17.22 ** 241.72 ** 

 تراکم بوته × آرایش کاشت

A * B 
2 2146559.57 ** 1.61 ** 23.86 ** 

 نیتروژنتقسیط کود 

N fertilizer splitting (C) 
2 888468.38 * 5.72 ** 9.88 * 

 تقسیط کود نیتروژن × آرایش کاشت

A * C 
2 359444.90 ns 1.31 ** 3.98 ns 

 تقسیط کود نیتروژن × تراکم بوته

B * C 
4 176925.13 ns 0.30 ns 1.98 ns 

تقسیط  × تراکم بوته × کاشتآرایش

 نیتروژن

A * B * C 

4 838810.88 * 1.42 ** 9.30 * 

 خطای دوم

E (b) 
32 248124.43 0.24 2.75 

 ضریب تغییرات )درصد(

CV (%) 
- 4.80 4.47 4. 80 

 دار: غیر معنیns               درصد              5دار در سطح *: معنی                     درصد      3دار در سطح **: معنی

ns: non-significant               *: significant in 5% level                      **: significant in 1% level 
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ک، حداکثر سطح صفات عملکرد ماده خشنیتروژن بر تراکم بوته و تقسیط کود ، آرایش کاشتمتقابل  اتمقایسات میانگین اثر .3جدول 

 .ذرت برگ و کارایی مصرف نیتروژن
Table 3. Mean comparisons of interactions of planting pattern, plant density and nitrogen fertilizer split on dry matter 

yield, leaf area maximum and nitrogen use efficiency of corn.  

نیتروژن مصرفکارایی   

nitrogen use 

efficiency 

 )کیلوگرم بر کیلوگرم(

(kg kg1) 

سطح  حداکثر

 برگ
leaf area 

maximum 

 عملکرد ماده خشک

dry matter 

yield 

 (در هکتار)کیلوگرم 

(kg ha-1) 

 تقسیط کود نیتروژن

N fertilizer splitting 
 )کیلوگرم در هکتار(

)1-ha g(k 

 تراکم بوته 

plant 

density 
 (مترمربعدربوته)

)2-m plant( 

 آرایش کاشت

planting 

pattern 

41.39 ab 9.92 gh 12420 ab 
 کاشت + چهار تا شش برگی

planting + four to six leaves 

 
 

41.76 ab 9.98 g 12530 ab برگی + گلدهیکاشت + چهار تا شش 

planting + four to six leaves + flowering 

7  

43.26 a 11.32 cd 12980 a 
 کاشت + گلدهی

planting + flowering 

  

41.59 ab 10.93 d-f 12480 ab کاشت + چهار تا شش برگی 
planting + four to six leaves 

 یک ردیفه 

40.20 b 11.95 bc 12060 b 
 برگی + گلدهیکاشت + چهار تا شش

planting + four to six leaves + flowering 

7.7 
single-row 

40.63 ab 12.02 bc 12190 ab 
 کاشت + گلدهی

planting + flowering 

 
 

35.31 c 13.28 a 10590 c 
 کاشت + چهار تا شش برگی

planting + four to six leaves 

  

33.10 c-f 12.15 b 9932 c-f 
 برگی + گلدهیکاشت + چهار تا شش

planting + four to six leaves + flowering 

8.4  

31.50 e-g 13.43 a 9452 e-g 
 کاشت + گلدهی

planting + flowering 

  

34.31 cd 9.13 h 10290 cd 
 کاشت + چهار تا شش برگی

planting + four to six leaves 

  

34.19 c-e 10.29 fg 10260 c-e 
 برگی + گلدهیکاشت + چهار تا شش

planting + four to six leaves + flowering 

7  

29.98 g-i 9.66 gh 8994 g-i 
 کاشت + گلدهی

planting + flowering 

  

30.83 f-h 9.76 gh 9249 f-h 
 کاشت + چهار تا شش برگی

planting + four to six leaves 

 دو ردیفه 

31.57 d-g 10.48 e-g 9474 d-g 
 برگی + گلدهیکاشت + چهار تا شش

planting + four to six leaves + flowering 

7.7 
double-row 

30.29 gh 11.36 b-d 9088 gh کاشت + گلدهی 

planting + flowering 

  

28.45 h-j 9.95 gh 8536 h-j کاشت + چهار تا شش برگی   
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planting + four to six leaves 

27.15 j 11.28 c-e 8146 j برگی + گلدهیکاشت + چهار تا شش 

planting + four to six leaves + flowering 

8.4  

27.34 ij 11.96 bc 8205 ij 
 کاشت + گلدهی

planting + flowering 

 
 

و برای صفت درصد  5داری در سطح اختالف معنی صفات عملکرد ماده خشک و کارایی مصرف نیتروژن ایبرهای دارای حداقل یک حرف مشترک، میانگین

 .با یکدیگر ندارند درصد 3داری در سطح اختالف معنی حداکثر سطح برگ

Means with a common letter, are not significantly different at 5% for dry matter yield and nitrogen use efficiency and are not 

significantly different at 1% for leaf area maximum. 

 حداکثر سطح برگ 

ای که به گونه(. 0دار شد )جدول معنیحداکثر سطح برگ ذرت اثر متقابل سه گانه آرایش کاشت، تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر 

تقسیط کود نیتروژن و در دو سطح  بوته در متر مربع 4/8تراکم بوته و  آرایش کاشت یک ردیفه سطوححداکثر سطح برگ در  ترینبیش

بطور  .مشاهده شددر زمان گلدهی  0/3در زمان کاشت و  0/3 همچنین ودر زمان چهار تا شش برگی  0/3در زمان کاشت و  0/3 بصورت

بوته در متر مربع، حداکثر سطح برگ افزایش یافت. لکن در اغلب سطوح  4/8به  7هر دو آرایش کاشت، با افزایش تراکم بوته از کلی در 

ا این وجود، تیمارهای بتقسیط کود نیتروژن و تراکم بوته، حداکثر سطح برگ در آرایش کاشت یک ردیفه نسبت به دو ردیفه بیشتر بود. 

طوح آرایش سباالترین میزان سطح برگ در  بطوری کهطح برگ، از بیشترین میزان ماده خشک برخوردار نبودند. دارای باالترین میزان س

اشت تیمارهای آرایش کبیشترین میزان ماده خشک بوته در بوته در متر مربع مشاهده شد، در حالیکه  4/8کاشت یک ردیفه و تراکم بوته 

ای اثر رقابت بین بوتهاحتماالً دهد که . این موضوع نشان می(1)جدول  ر مربع مالحظه گردیدبوته در مت 7/7و  7های یک ردیفه و تراکم

وده است. حداکثر سطح برگ بتاثیر آن بر روی بر روی ماده خشک بوته بیشتر از های باال، بر سر جذب آب، مواد غذایی و نور در تراکم

د مطلوب است، فتوسنتز خالص، در شاخص سطح برگ باالتری به حداکثر خوزمانی که فراهمی تشعشع خورشید بر طبق یک اصل کلی، 

وجود شاخص سطح برگ مطلوب (. Gardner et al., 1988رسد و این موضوع، خود تولید ماده خشک بیشتر را به همراه دارد )می

 Kianiارد )ایش تولید ماده خشک را به دنبال دخصوصاً نور شده و خود افزایش فتوسنتز خالص و نهایتاً افزباعث استفاده بهینه از منابع، 

et al., 2011 .) ،طح و این امر از طریق کاهش توسعه س شده فتوسنتز کانوپیظرفیت محدودیت نیتروژن سبب کاهش از طرف دیگر

، فراهمی مطلوب در این پژوهش (.Bazinguer et al., 2000)گردد برگ، منجر به کاهش تولید بیوماس میبرگ و سرعت فتوسنتز 

بوته در متر مربع اتفاق افتاد و این امر سبب  7/7و  7های تراکمآرایش کاشت یک ردیفه و تشعشع و حداکثر سطح برگ مطلوب، در 

 وجود حداکثر سطح برگ، علی رغم در آرایش کاشت یک ردیفه بوته در متر مربع 4/8تراکم  در افزایش ماده خشک تولیدی گردید و

  ، ماده خشک کمتری تولید شد. بیشتر
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 عملکرد ماده خشک 

بررسی نتایج (. 0دار شد )جدول معنیعملکرد ماده خشک ذرت اثر متقابل سه گانه آرایش کاشت، تراکم بوته و تقسیط کود نیتروژن بر 

تراکم بوته  –تیمارهای آرایش کاشت یک ردیفه عملکردهای ماده خشک در که باالترین  اثر متقابل سه گانه نشان دادمقایسات میانگین 

اری دتقسیط کود نیتروژن اختالف معنیهای بوته، بین سطوح مشاهده شد. اما در این آرایش کاشت و تراکمبوته در متر مربع  7/7و  7

آرایش کاشت یک ردیفه در  بوته در متر مربع و 7/7و  7های بوته تراکمتقسیط کود نیتروژن در به عبارت دیگر، سطوح  وجود نداشت.

بوته در متر مربع در هر دو آرایش کاشت یک و دو ردیفه،  4/8داری نداشتند. بطور کلی با افزایش تراکم بوته به با یکدیگر تفاوت معنی

داری کاهش یافت و کاربرد کود نیتروژن نیز نتوانست سبب افزایش ماده خشک ذرت گردد. معنیعملکرد ماده خشک ذرت بطور 

بوته در  7تراکم بوته  -و آرایش کاشت دو ردیفه بوته در متر مربع  4/8تراکم بوته  -همچنین در تیمارهای آرایش کاشت یک ردیفه 

در زمان گلدهی نسبت به دو سطح دیگر تقسیط نیتروژن سبب کاهش  0/3در زمان کاشت و  0/3متر مربع، تقسیط کود نیتروژن بصورت 

گردد که با تغییر آرایش کاشت از یک ردیفه به دو ردیفه و همچنین با افزایش چنین تفسیر می. (1دول )ج عملکرد ماده خشک گردید

کاهش عملکرد ماده  سببها بر سر منابع خصوصاً جذب تشعشع فعال فتوسنتزی افزایش یافته و همین امر تراکم بوته، رقابت بین بوته

رقابت بین  ای کاهش پیدا کرده وکاشت گیاهان با آرایش دو ردیفه، رقابت درون بوتهخشک شده است. چرا که با افزایش تراکم بوته و 

(. این موضوع خصوصاً در مورد گیاه چهار کربنه ذرت که گیاهی Gardner et al., 1988ای بین گیاهان مجاور افزایش یافته است )بوته

 تولید(، نمود بیشتری دارد. از آنجایی که Khaje Puor, 2004شد )باکامالً آفتاب دوست بوده و از نظر جذب نور گیاه پر توقعی می

افزایش تراکم بوته و همچنین تغییر (، احتماالً Ghasemi, 2016باشد )شده توسط گیاه می جذب نور از خود تابعی گیاهی خشک ماده

آرایش کاشت از یک ردیفه به دو ردیفه، سبب کاهش تشعشع دریافتی توسط گیاه آفتاب دوست ذرت شده و این امر کاهش تولید ماده 

وده که طول ، یک رقم نسبتاً دیر رس ب714رقم سینگل کراس  ،عالوه بر اینخشک و نهایتاً عملکرد ماده خشک را به دنبال داشته است. 

شود تا تفاوت در ( و این امر باعث میEstakhr & Dehghan Puor, 2010کشد )روز طول می 341دوره رشد آن عمدتاً بیش از 

 ورنسهای کاشت مختلف در پایان فصل رشد، آشکارتر گردد. ها و آرایشهای فتوسنتزی در تراکمجذب نور و اسیمیالسیون فراورده

 نیتروژن کود مقادیر همچنین و بوته تراکم و الگوی کاشت اثر آزمایش دوساله، ( در یکSorensen et al., 2006همکاران ) و سن

ردیفه بیشتر از یک ردیفه بود.  دو کاشت الگوی در ذرت که در سال اول عملکرد نمودند گزارش و بررسی عملکرد ذرت روی بر را
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کیلوگرم در هکتار بود. اما در سال  31871و  31141دیفه و دو ردیفه به ترتیب ر تک بطوری که در سال اول عملکرد ذرت در کاشت

ردیفه و دو  تک . بطوری که در سال دوم عملکرد ذرت در کاشتگردیدردیفه بیشتر از دو ردیفه  تک دوم عملکرد ذرت در کاشت

اشتند که در کاشت دو ردیفه، رقابت بر سر آب، مواد کیلوگرم در هکتار بود. با این وجود، آنها اظهار د 3004و  3548ردیفه به ترتیب 

 غذایی و نور کمتر است. 

 

 گیرینتیجه

مختلف کانوپی یکسان نبود و با افزایش عمق به سمت پایین کانوپی  هایالیهنیتروژن موجود در هر واحد سطح برگ در در این مطالعه، 

ر داین نتایج نشان داد که فراهمی نور برای گیاه آفتاب دوست ذرت جهت حفظ سطح باالی نیتروژن ویژه برگ  به تدریج کاهش یافت.

تر کاشت های پایینو حصول عملکرد ماده خشک باال اهمیت بسزایی دارد. از این رو، آرایش کاشت یک ردیفه و تراکمهای کانوپی الیه

 گردد. برای گیاه ذرت توصیه میو اعمال کود نیتروژن در اوایل فصل رشد 
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Investigation of nitrogen changes in canopy of corn under the influence of planting 

patterns, plant density and nitrogen split 

 

Abstract 

In this research, the distribution process of leaf nitrogen in corn canopy during the growing season 

was investigated under the influence of planting patterns, plant density and nitrogen split. The 

experiment was split factorial with three replications, including two planting patterns of single-

row and double-row as a main plot, three levels of plant density of seven plants per square meter 

(favorable density), 7.7 plants per square meter (10 percent higher than the optimum density) and 

8.4 plants per square meter (20 percent higher than the optimum density) and three levels of 

nitrogen splitting that were 1.2 at planting time + 1.2 at the time of four to six leaves, 1.3 at planting 

time + 1.3 at the time of four to six leaves + 1.3 at flowering time and 1.2 at planting time + 1.2 at 

flowering time as a sub plot (by combined). In growing season, regular sampling of leaf area and 

dry matter were taken at intervals of every two weeks from 40 days after planting. Corn canopy 

was divided into four equal layers in terms of and nitrogen concentration per leaf area unit was 

measured for each layer. The results showed that during the growing season, changes of nitrogen 

profile in the canopy were strongly influenced by the distribution of nitrogen and plant density. 

Nitrogen profile has down process in treatment of the same fertilization in two stages of planting 

and flowering and in a density of 8.4 plants per square meter, during the growing season. With 

opening of canopy (less density), nitrogen concentration per leaf area unit has a decreasing process 

in the two lower layers and has an increasing process in the two upper layers. Investigating the 

triplet interaction of planting pattern, plant density and nitrogen fertilizer splitting on nitrogen use 

efficiency and dry matter yield of corn showed that the highest nitrogen use efficiency and dry 

matter yield were observed in single-row planting pattern - plant density 7 and 7.7 plants per square 

meter. In treatments of single-row planting pattern - plant density of 8.4 plants per square meter 

and double-row planting pattern - plant density of 7 plants per square meter, splitting of nitrogen 

fertilizer as1.2 at planting time + 1.2 at flowering time  reduced nitrogen use efficiency compared 

to other two levels of nitrogen splitting. 
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