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 علی رضا: نام: نعمتی                                                                    نام خانوادگی دانشجو

 تأثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف کود در ذرت نامه:عنوان پایان

 عبدالقیوم قلی پوریاستاد مشاور: دکتر رئوف سیدشریفی   استاد راهنما:

محقق  انشگاه:دزراعت           گرایش:مهندسی کشاورزی          رشته:       کارشناسی ارشد    مقطع تحصیلی:

 اردبیلی

 .....تعداد صفحه:                1389.../6../..3... تاریخ فارغ التحصیلی:کشاورزی                     دانشکده:

 مقدار و زمان مصرف نیتروژن ذرت، عملکرد دانه، کارایی مصرف و بازیافت نیتروژن،هاي کلیدي: واژه

 :چکیده

و زمان مصرف نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، برخی خصوصیات زراعی و کارآیی مصرف  به منظور بررسی تاثیر مقدار

هالای نیتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت اسپلیت پالالت در قالالط حالرح بلو 

کیلالوگرم در هکتالارد در  225و  150، 75نیتروژن با چهار سطح )صفر،  اجرا شد. کود 1388کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 

زمالان  2/1ظهالور گالل تالاجی،  3/1برگالی +  10تا 8 3/1زمان کاشت +  3/1های اصلی، زمان مصرف کود نیتروژن در سه سطح )کرت

ی قرار گرفتند. انباشالت مالاده های فرعظهور گل تاجید در کرت 4/1برگی+  10تا 8 4/1کاشت +  2/1ظهور گل تاجی و  2/1کاشت + 

رشد بعد از کاشت روند صعودی داشالت و سالپ  -درجه روز 400-300خشک کل در تمامی ترکیبات تیماری ، به آهستگی تا دریافت 

رشد تا رسیدگی، به اهسالتگی بواسالطه افالزایش پیالری -درجه روز 900رشد افزایش یافت و از -درجه روز 900-850به حور سریعی تا 

 225اهش سطح برگ کاهش یافت. بیشترین میزان انباشت ماده خشک کل در کالرت هالایی مشالاهده گردیالد کاله مقالدار برگ ها و ک

ظهور گل تاجی به کار برده  3/1برگی +  10تا 8 3/1زمان کاشت +  3/1کیلوگرم کود نیتروژن به صورت تقسیط مساوی در سه مرحله 

د نسبی براورد گردید. افزایش در مقدار کود نیتروژن باله حالور معنالی داری شد. روند مشابهی نیز در سرعت رشد محصول و سرعت رش

شاخص سطح برگ را افزایش داد. بیشترین مقدار آن در باالترین سطح از کود نیتروزنی در صورت تقسیط مساوی کود در ساله مرحلاله 

رشد و کمترین مقدار آن در پایین تالرین -درجه روز 900-850ظهور گل تاجی با دریافت  3/1برگی +  10تا 8 3/1زمان کاشت +  3/1

در مرحله ظهور گل تاجی براورد گردید که  2/1زمان کاشت +  2/1سطح از کود نیتروزنی در صورت تقسیط مساوی کود در دو مرحله 

ر دو بالرگ بالال  داد. نتایج نشان داد که فیلوکرون، فاصله زمانی بین ظهالودرصد افزایش نشان می 5/23در مقایسه با عدم مصرف کود، 

فیلالوکرون و افالزایش  اثر متقابل این دو  قرار دارد. افزایش مقدار نیتالروژن منرالر باله کالاهش متوالی، تحت تاثیر مقدار، زمان مصرف و

سرعت ظهور برگ شد. بین زمان های مصرف نیتروزن نیز از این نظر تفاوت های معنی داری وجود داشت. سرعت ظهالور بالرگ هالا در 

ظهور گالل تالاجی بیشالتر از دیگالر زمالان هالای  3/1برگی +  10تا 8 3/1زمان کاشت +  3/1اوی کود در سه مرحله صورت تقسیط مس

کیلالوگرم نیتالروژن باله  225مصرف بود. باالترین سرعت ظهور برگ و نیز کوتاه ترین زمان برای فیلوکرون به ترکیط تیمالاری مصالرف 

ظهور گل تاجی تعلق داشت. مقدار، زمان و اثالر  3/1برگی +  10تا 8 3/1زمان کاشت +  3/1صورت تقسیط مساوی کود در سه مرحله 

کیلوگرم در هکتارد به ترکیالط  6/7928متقابل این دو عامل بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه معنی دار شد. حداکثر عملکرد دانه )

ظهور گل تاجی تعلق داشت. اثر ترکیط  3/1+  برگی 10تا 8 3/1زمان کاشت +  3/1کیلوگرم نیتروژن به صورت   225تیماری مصرف 

کیلوگرم بالر کیلالوگرم د  16/31تیماری مقدارکود در زمان های مختلف مصرف آن بر کارایی مصرف کود معنی دار شد. حداکثرکارایی )

و   ور گالل تالاجی،ظهال 3/1برگالی +  10تا 8 3/1زمان کاشت +  3/1صورت کیلوگرم نیتروژن  به 75مربوط به کرت هایی بود که مقدار 

کیلوگرم نیتروژن  به صورت تقسیط مسالاوی در  225کیلوگرم بر کیلوگرم د مربوط به کرت هایی می شد که مقدار 41/19حداقل آن )

بنابراین، به نظر می رسالد کاله باله منظالور دسالتیابی باله  .در مرحله ظهور گل تاجی به کار برده شد 2/1زمان کاشت +  2/1دو مرحله  

کیلوگرم در هکتالار و باله  225د دانه و دیگر شاخص های رشد مانند بیوماس کل و سرعت رشد محصول از سطح کودی حداکثر عملکر

ظهالور گالل تالاجی در شالرایط اقلیمالی اردبیالل  3/1برگی +  10تا 8 3/1زمان کاشت +  3/1صورت تقسیط مساوی کود در سه مرحله 

 استفاده شود. 
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 مقدمه

 3/5بهه  1990میلیارد نفر بودند. این تعداد در سال  2میالدی جمعیت جهان در حدود  1930در سال      

 2025در سهال میلیارد نفر تجاوز کرد و پیش بینی مهی شهود کهه  6از  2000میلیارد نفر رسید و در سال 

در این راستا مشکل تغذیه مهم ترین دغدغه بشر به ویههه (. 2001میلیارد نفر برسد )فائو،  5/8میالدی به 

تنها بخشی از این مشکل  ،در کشورهای فقیر و در حال توسعه به شمار می رود. افزایش سطح زیر کشت

کارگیری عملیات زراعی پیشهرفته ه ب ،بازدهرا می تواند حل کند، بنابراین الزم است استفاده از گیاهان پر 

گیاههان گهروه غهالت بهه طهور نظر قرار گیرد.  و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی، بیش از پیش مد

دهنهد، لهذا بها توجهه بهه اهمیهت ایهن ترین بخش مواد غذایی را تشهکیل میمستقیم و غیر مستقیم عمده

سد )طهماسبی ربه نظر میضروری ن محصوالت بسیار ید ایریزی در جهت افزایش تولمحصوالت، برنامه

مهی ای مهم در دنیا محسهوب بعد از گندم و برنج، سومین گیاه غله(. ذرت 1380سروستانی و همکاران، 

از قبیهل  فهرآورده ههاییشود، بلکه دام محسوب می ای برای علوفه و نه تنها یك منبع غذایی ذرت. شود

در مناطق گرمسهیری و نیمهه وسیعی  یدمای در طیفآید. ذرت ن به عمل میگلوکز، نشاسته و روغن از آ

 10درصهد نشاسهته،  72های ذرت ارزش غذایی باالیی داشهته و حهاوی کند. دانهگرمسیری دنیا رشد می

درصهد خاکسهتر اسهت  7/1درصهد قنهد و  3درصهد الیهاف،  5/8درصهد روغهن،  8/4درصد پهروتئین، 

تن دانه  20تا  15ملکرد ذرت در واحد سطح به گونه ای است که برداشت پتانسیل ع (.1983)چادهاری، 

( معتقدند که 2002(. تولنار و لی )1999پذیر می سازد )تولنار و دیر،  در هکتار را در سطح تجاری امکان
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درصد بر اثر عملیات به زارعی حاصهل  40درصد افزایش عملکرد این گیاه بر اثر عملیات به نهادی و  60

یکهی از  مصرف درست نیتروژن در مقدار و زمان مناسب می تواند در افزایش تولید موثر باشد. ود.می ش

)اوهارت و آنهدرادک،  عوامل موثر بر عملکرد ذرت حاصلخیزی خاک به ویهه از نظر کود نیتروژنی است

عنهوان عنصهر  به دارد وبر عهده نیتروژن وظایف متعددی در گیاه (. 2002ان، ؛ کاتسوایرو و همکار1995

)بلهود و  شهودمحسهوب می ها و بخش اسهیدهای نوکلئیهكناسیدهای آمینه، پروتئی ساختار ضروری در

شهود و نیازههای هاست که به طور وسیعی انجهام میهای کودی سالاین که آزمایش با (.1984همکاران، 

تلهف بهر اسهاس ههای مخنتهایج آزمایش ولهیکودی گیاهان زراعی تا حدود زیادی مشخص شده است، 

باشند، چرا که این عوامهل در افهزایش محصهول و محیطی و شرایط به زراعی دستخوش تغییر می عوامل

واکهنش مببهت بهه  گیهاهی کودپهذیر بهوده وذرت (. 1373باشند )فرشادفر، میزان کود مورد نیاز موثر می

نهابراین، الزم اسهت ب ازمنهد اسهت.ر مناسبی از نیتهروژن نیباال به مقداتولید  برایو  دهدنشان مینیتروژن 

تحقیقات متعدد حاکی از آن  (.2003)رضوان،  استفاده شود مناسب در زمان کود نیتروژنمقدار مناسبی از 

توان عملکرد کمّی و کیفی ذرت را افهزایش داد است که با انتخاب عوامل زراعی موثر همانند نیتروژن می

 مسهالهبا این حال در بحث استفاده از کود نیتهروژن  (.2002؛ ویدیکومب و تلن، 2003)کگب و آددیران، 

اهمیت است، چرا که کارایی مصرف نیتروژن به ویهه در منهاطق خشهك و  حایزکارایی مصرف آن بسیار 

است، به طوریکه کارایی استفاده از نیتروژن در دنیها  پایینبودن مواد آلی خاک  پاییننیمه خشك به دلیل 

گزارش شده است. کمهی درصد  42و  29ی در حال توسعه و پیشرفته به ترتیب برای غالت در کشورها

ههدررفت آن از طریهق به ، بلکه منجر می شود کارایی استفاده از نیتروژن نه تنها به کمبود مواد آلی خاک

که این امر در دراز مدت می تواند خطهرات  مربوط می شودو تصعید آمونیوم نیز  آبشویی، زدایینیترات 

در اسهتفاده مفیهد و  بررسی هاباری بر محیط زیست و آبهای زیرزمینی داشته باشد. بر اساس برخی  نزیا

ثابت شده اسهت کهه مصهرف  .بلکه زمان مصرف آن نیز بسیار مهم است ،نه تنها مقدا ،از نیتروژن ارآمدک

در  ،بود نیتهروژنمقدار مناسبی از کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد گیاه به ویهه مراحل حساس به کم

 ایهن در ایهن راسهتا. باشهدمفیهد  از کود می تواند کارایی استفاده بهبود وتولید دانه  ،افزایش بیوماس کل

تاثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی اسهتفاده از آن بررسی آزمایش به منظور 
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گرفت تا مناسب ترین مقدار و زمهان مصهرف کهود در شرایط اقلیمی اردبیل انجام  کوردونارقم ذرت در 

 نیتروژن برای دستیابی به باالترین عملکرد دانه و کارایی مصرف کود تشخیص داده شود. 
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 تاريخچه و اهمیت اقتصادی -1-1

ابقه کشت آن در دیگر نقاط جههان چنهدان بومی آمریکای مرکزی و جنوبی است و سذرت یك گیاه      

 یاهه . برطبهق برخهی از گهزارش(1369؛ خدابنهده، 1369)مودب شبستری و مجتههدی،  طوالنی نیست

سال پیش این گیاه در کشورهای آمریکای جنوبی  4500باستان شناسی، مشخص شده است که در حدود 

ذرت، کشهور پهرو و سهمک مکزیهك تصور می شود که محل اصلی و اولیه اصالح  شده است.کشت می

باشد. از بررسی های متعدد و مختلفی که در اثر تجزیه دانه های گرده ذرت در مکزیهك بهه عمهل آمهده 

 1519ذرت در سهال  (.1375سال تخمین بزنند )کریمی،  8000است، توانسته اند قدمت آن را در حدود 

هنهد و چهین آورده شهده  ،ها بهه آفریقهارتغالیتوسط پ 16توسط فرناندوکورتز به اسمانیا و در اوایل قرن 

توجه به نهام  ادر عین حال بنسبت می دهند. است. ورود ذرت به ایران را به دوران شاه اسماعیل صفوی 

رود توسهط حجهاج ف اسهت، احتمهال مهیوبه گندم مکه معرکه این گیاه در ایران و باالخص آذربایجان 

 (.1387نام، ایرانی از عربستان وارد شده باشد )بی 
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ترین کشورهای تولید کننده ذرت شامل آمریکها، آرژانتهین، برزیهل، کلمبیها، مکزیهك، رومهانی و مهم     

دلیل غنی بودن ایهن گیهاه از پهروتئین و به مصارف آن در تغذیه دام و طیور  عمده ترینباشد. فرانسه می

ی یا یسیلوصورت درصد تولید ذرت به  85تا  80که در این کشورها حدود طوری باشد. بهمواد قندی می

در آمریکای التین ذرت مهمترین غله محسوب شده و گنهدم و بهرنج رسد. علوفه تازه برای تغذیه دام می

 52-74حاوی مواد تشکیل دهنده آن به طور تقریبی (. 1999)تولنار و مبیر،  در رده های بعدی قرار دارند

 5/0-4، مهواد پروتئینهی درصد 5/5-16، سلولز درصد 7/1-3/2، مواد چربی درصد 2-12، نشاسته درصد

باشد. در صنعت از ساقه ذرت برای کاغذ سازی، مقوا درصد می 13-15و رطوبت آن مواد معدنی درصد 

سازی و از آرد و جوانه ذرت در صنایع روغن کشی، تهیه گلهوتن خهوراکی، پالسهتیك سهازی، صهابون 

 (. 1376شود )نورمحمدی و همکاران، لید مالت استفاده میسازی، غذای کودکان، الکل گیری و تو

 

 شناسي ذرتخصوصیات گیاه -2 -1

تك لمه، یکساله و تنها گونه زراعی وابسته به جهنک گیاهی است (  Zea mays Lبا نام علمی )ذرت      

Zea م آن ورد و تعداد کروموزمی باشد. این گیاه به تیره پوآسه، زیر تیره پانیکوئیده و طایفه مایدآ تعلق دا

های بدین معنی که گلاست،  1یك پایه(. ذرت گیاهی 1376عدد می رسد )نورمحمدی و سیادت،  20به 

هایی کهه در قاعهده جوانهه توسطهای ماده ذرت ولی بر روی یك پایه قرار دارد. گل ،نر و ماده جدا بوده

ت بعد از تکامل تبدیل به مغز بالل )چوب های ذرشود. محور سنبلچهمی شکیلغالف برگ وجود دارد ت

های متعددی که به طور جفت قهرار دارنهد و ههر کهدام محور بالل( شده که در روی محور بالل سنبلچه

آن  بهرگ ههای، ساقه راست و مستقیم، 2آورند. دانه ذرت گندمهباشند، به وجود میمی مادهدارای دو گل 

سهانتی متهر و در  80- 30 دوددر حهف است. طهول بهرگ رگ و غالزشبیه سایر غالت و شامل پهنك ب

میلیمتر اسهت.  2متر و ضخامت آن سانتی 10عرض آن در حدود . رسدمتر میسانتی 150برخی موارد به 

 3رسهد. ضهخامت سهاقه حهدود متهر نیهز می 3بهه متر و در ارقام دیررس  1ارتفاع آن در ارقام زودرس 

                                                 
1 - Monoecious 
2 - Caryopsis 
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عهدد  18تها  12باشد. تعداد برگ بهه طهور متوسهط میعدد متغیر  14 تا 8میان گره از تعداد متر و سانتی

 (. 1376باشد )راشد محصل و همکاران، می

 

 شرايط اقلیمي  -1-3

گذارد. خسارت بارنهدگی بهر کیفیهت تاثیر می رشد ذرتو میزان تابش نور خورشید بر  دمارطوبت،      

موجب می شود  شرایط اقلیمی نامساعد ت بواسطهتاخیر در برداشاست.  زیادو دانه برداشتی ذرت علوفه 

تجمهع  که های باال ممکن استدما. علوفه و دانه با افت مواجه شودکمی و کیفی ذرت از نظر تولید گیاه 

ست. بهترین عملکرد دانه ا باال دما. ذرت نیازمند گرما و دین بیاوریرا پاعلوفه لیگنین را افزایش و کیفیت 

ارقام گونهاگون آن  دمایینیاز آید. گرم و تابش نور کافی و پاییز خشك به دست می در مناطقی با تابستان

درجه سانتی گهراد، بهرای  10رشد متفاوت است. دمای پایه برای ذرت  –درجه روز  2000تا  1500بین 

 37از  بهاالتردرجه سانتی گراد می باشد. در دماههای  37تا  20و برای رشد رویشی  20تا  18جوانه زنی 

پوکی دانه ها زیهاد مهی شهود. مناسهب تهرین به دلیل مشکالت ناشی از تلقیح گل ها، درجه سانتی گراد 

ماه متوالی در سال بهین  4تا  3محیط برای کشت این گیاه، ناحیه ای است که دمای آن دست کم به مدت 

درجهه سهانتی  13 (. اگر دمای اواسط تابسهتان کمتهر از1375درجه سانتی گراد باشد )کریمی،  32تا  21

گراد شود، میزان رشد گیاه کاهش و اگر کاهش دما طوالنی شود، کشت ذرت در عمل غیر ممکن خواهد 

درجهه سهانتی گهراد اسهت  32(. دمای بحرانی موثر بر عملکرد ذرت در حدود 1378شد )کاظمی اربط، 

رشهد و نمهو ذرت کهافی  مناسهب، بهرای توزیعمیلی متر با  700تا  600میزان بارندگی (. 1375)کریمی، 

لیتهر آب احتیهاج اسهت  315-415باشد. بهرای تولیهد یهك کیلهوگرم مهاده خشهك ذرت بهه حهدود می

می باشد. به ازای کارآیی تعرق باالیی دارای از نظر فیزیولوژیکی، ذرت  (.1376)نورمحمدی و همکاران، 

بنابراین نسبت تعرق  ،کند واحد ماده خشك تولید می 87/2واحد آب مصرفی، به طور متوسط  1000هر 

است. در گیاهانی مانند برنج، جو، گندم، یوالف و چاودار با مصهرف حهدود دو برابهر  350آن در حدود 

 (. 1376این میزان آب، یك واحد ماده خشك تولید می شود )راشد محصل و همکاران، 
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 خاک -1-4

ذرت می توانهد در خهاک  می دهد. تحت تاثیر قراررا و کیفی ذرت کمی  عملکرد حاصلخیزی خاک     

های مختلف رشد کند و به دلیل داشتن ریشه عمیق توسعه یافته و قدرت جذب مواد غذایی، نسهبت بهه 

حاصلخیزی خاک توقع زیادی ندارد. ذرت را می توان در اراضی متفاوت از نظهر حاصهلخیزی، بافهت و 

pH ،بایهدخهاک مناسهب کشهت ذرت  ،(. در حالت کلهی1377خاک کشت کرد )نورمحمدی و همکاران 

باشد. از نظر آهك و هوموس غنی بهوده و برخوردار تهویه مناسبی از قابل نفوذ و  ،دارای عمق کافی، نرم

برای کشت ایهن  ،های رسی هوموسی و رسی شنی که عمق کافی داشته باشندکافی داشته باشد. زمین دما

 7تها  6ترین آن بهین و مناسب 5/6تا  5/5بین  خاک باید pHند. برای رشد و نمو ذرت هست گیاه مناسب

ده کهردن زمهین، ولیه . از عوامل دیگر تاثیر گذار بر روی عملکرد ذرت می توان به(1375)کریمی،  باشد

 اشاره کرد. برداشت و کاشت، داشت مناسب زمان  وعناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف، انتخاب بذر 

 

 نور -1-5

ت و گلدهی آن در شرایط روز کوتاهی تسهریع مهی شهود )کهاظمی اربهط، ذرت گیاهی روز کوتاه اس    

(. در مناطقی با روزهای بلند، تعداد برگ های آن افزایش می یابد، اندازه بوته بزرگ تر می شهود و 1378

 انایهن گیهاه جهزو گیاهه(. 1378گلدهی آن تا فرا رسیدن روزهای کوتاه به تاخیر می افتد )کاظمی اربط، 

C4 در صورتیکه دمای مناسب در دوره رشد وجود داشته باشد، می تواند در مقایسه با گیاههان می باشد ،

C3  از نور خورشید استفاده بیشتری کند. انرژی ذخیره شده در دانه های ذرت دو تا سه درصد کل انرژی

یست است که در تمام مراحل رشد و نمو خود دریافت می کند و انرژی ذخیره شده در کل ز یخورشید

 (.1377درصد می باشد )نورمحمدی و همکاران،  8تا  6توده آن 

 

 کود نیتروژنعناصر غذايي و  -1-6

تهن در هکتهار  24تها  16ذرت به کود دامی واکنش مببت نشان می دهد. میزان کاربرد کود دامی بهین     

ه باید هر ساله به ک ندتسه یعناصر مهمترین از بین عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم از .متغیر است
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های در خاکمصرف کود نیتروژن ضروری ترین عنصر در ذرت به شمار می رود. ولی  خاک اضافه شود،

-نیترات ) ،با تهویه مناسب
3NO فرم غالب و اصلی نیتروژن قابل دسترس در گیاهان است. جهذب آن از )

  های مختلف گیاه بسیار مهم است.خاک و الگوی توزیع  در قسمت

نیتروژن عنصری ضروری است و برگشت اقتصادی مطلوب آن باعث شده است که این عنصهر نقهش     

ههای محهدود عاملکمبود آن به عنوان یکی از (. 2000داشته باشد )احمد،  انگیاه عملکردبسیار مهمی در 

ذب توسهط نیترات غیرقابهل جه(. 2003رود )شاه و همکاران، کننده اصلی تولید برای غالت به شمار می

یا فرسایش خاک آلوده کند. بهه عبهارت  آبشوییهای زیرزمینی یا سطحی را بوسیله ممکن است آبگیاه 

ههای شود که این موضوع خهود یکهی از نگرانیدیگر، جذب باالی نیترات سبب تجمع آن در گیاهان می

رایی مصهرف (. افهزایش کها2004مینه  و همکهاران، -شهود )بهائوهای اخیر محسوب میاصلی در سال

آن در خهاک مهورد  آبشهویینیتروژن در گیاهان به عنوان راه حل اصلی در جهت کاهش تجمع نیترات و 

گیهاه  -مسیر اتهالف نیتهروژن از سیسهتم خهاک همچنین،توجه است. منبع نیتروژن و روش کاربرد کود، 

 (.1999نسون، اند )رائون و جااثرگذار بر کارایی مصرف نیتروژن شناسایی شده عواملیبعنوان 

؛ واینهولد و همکهاران، 2000نیتروژن روش مناسبی برای افزایش عملکرد ذرت است )نورود،  مصرف    

)متسون و محیط زیست و منابع زیرزمینی را در بر خواهد داشت آلودگی  ،مدیریت نادرست ولی(، 1995

اسهت،  پهایینیتروژن خهاک زمانی که ن درکود نیتروژن مصرف (. 2005؛ هرمن و تاوب، 1997همکاران، 

؛ سکسهتون و 1995)واینهولهد و همکهاران،  می تواند عملکرد گیاه را به نحو قابل توجهی افهزایش دههد

توسهعه سهطح بهرگ، دوام  ناشی از ،کود نیتروژن بر روی تولید ماده خشك ذرت تاثیر(. 1996همکاران، 

 (. 1988باشد )موچوو، سطح برگ و کارایی فتوسنتز سطح برگ می

 

 ذرت اجزای عملکرد و برخي صفات زراعي ،عملکردنیتروژن بر مقدار تاثیر  -1-7

ههای نیتروژن اثر عمهده ای در رشهد داشهته و در آزمایش ،از میان عناصر غذایی اصلی مورد نیاز گیاه    

ت ثابت شهده اسه ذرت ، عملکرد علوفه و دانهاط مستقیم و مببت آن با رشد بوتهمختلف انجام شده، ارتب

بهه نحهو را ذرت و عملکرد دانه نمو  و رشدنیتروژن (. 2002ستا و همکاران، ؛ ک2003ُ)کگب و آدِدیران، 
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محهدودیت قابلیهت دسترسهی بهه با هایی که در خاکقابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد به خصوص 

ارتفهاع گیهاه، وژن موجب کاهش نشان داده است که کمبود نیتر بررسی های زیادی. برخوردارندنیتروژن 

؛ 1988؛ موچهوو، 1984؛ پاندی و همکاران، 1984گردد )ایك، وزن ساقه و جذب نیتروژن توسط گیاه می

 (. 1994مك کلوچ و همکاران، 

کیلهوگرم در  150( گزارش نمودند که با افزایش مصرف نیتهروژن از صهفر تها 1989جوکیال و رندل )    

کیلوگرم در هکتهار،  225با افزایش بیشتر آن تا  ولیزایش یافت، داری افهکتار، عملکرد دانه به طور معنی

( مشهاهده نمودنهد کهه در ارقهام 1990داری در عملکرد دانه مشاهده نشد. پراساد و سین  )افزایش معنی

مختلف ذرت با افزایش میزان نیتروژن، ارتفاع بوته، طول بالل، وزن هزار دانه، وزن بهالل، وزن هکتهولیتر 

( افزایش خطی عملکرد ماده خشك ذرت را با مقهدار 1990انه افزایش یافت. اولیری و رهم )و عملکرد د

منحنی عملکرد ماده خشك ذرت را با مقهدار نیتهروژن در خطی نیتروژن مصرفی در سه منطقه و افزایش 

ی بها ( دریافتند که وزن هزار دانهه بهه طهور معنهی دار1991تاکر و مالهوترا ) .پنج منطقه گزارش نمودند

( گزارش کهرد کهه تعهداد 1992کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن در مقایسه با شاهد افزایش یافت. هانوی )

دانه یکی از اجزای اصلی عملکرد دانه بوده و تاثیر مببت افزایش نیتروژن در بهبود عملکرد دانه بیشهتر از 

عملکرد اقتصادی ماده خشك  برحداک( 1993کوکک و همکاران )طریق افزایش تعداد دانه در بالل است. 

( گزارش کرد که عملکهرد 1996جمیل ) .ندکردکیلوگرم در هکتار گزارش  150با مقدار نیتروژن  را ذرت

و اجزای عملکرد ذرت با افزایش سطوح نیتهروژن نسهبت بهه شهاهد افهزایش یافهت. صهابر و همکهاران 

کردند که تعهداد دانهه در بهالل بها  مطی بررسی های جداگانه اعال( 2001( و محمود و همکاران )2000)

 بوتهه ( دریافتند که ارتفاع1999داری افزایش یافت. اکبر و همکاران )افزایش مقادیر نیتروژن به طور معنی

  زایش مقدار نیتروژن افزایش یافت.با اف

افهزایش حجهم دانهه و  موجهب ،متعدد نشان داده است که افزایش میزان نیتروژن خهاک بررسی های    

شود )بائور گردد که این به نوبه خود باعث افزایش عملکرد دانه میهای حساس میدانه شکنندگیکاهش 

 109(. در آزمایشی در نیجریه با افزایش میزان نیتروژن از صهفر تها 1992؛ زاباتا و ماسون، 1986و والتر، 

کیلهوگرم در  120تها  109از  ژننیترو افزایش و با افزایش یافت عملکرد دانه ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار

بها اعمهال  در یك بررسهی(. 1998هکتار در میزان عملکرد دانه تغییری حاصل نشد )اویکن و همکاران، 
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کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه، قطر بهالل،  350و  300، 250، 200سطوح 

عملکرد به نوبهه  اجزایداری داشت که این افزایش نیطول بالل با افزایش سطح کود نیتروژن افزایش مع

درصد بها افهزایش سهطح  45تا  41که عملکرد دانه بین خود باعث افزایش عملکرد دانه گردید، به طوری

 (.    1997کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایش یافت )اولگر و همکاران،  350به  200کود نیتروژن از 

مشخص شهده اسهت کهه ( 1999) کارا و همکاران و (1989) و همکاران وان بررسی های براساس      

های شاهد )کود داده نشهده( بهه دسهت آمهده و کهاربرد نیتهروژن ترین عملکرد ماده خشك از کرتپائین

د که اعمال کود نیتهروژن در کردنگزارش ( 1996یلماز و ساقالم تیمار ) .عملکرد دانه ذرت را افزایش داد

مطالعهات متعهددی بر روی تعداد بهرگ ذرت نشهان نهداد.  داریدر هکتار تاثیر معنی کیلوگرم 180سطح 

؛ سرین 1996یابد )یلماز و ساقالم تیمار، دهد که ارتفاع گیاه با افزایش مقدار نیتروژن افزایش مینشان می

دن تعهداد پهائین بهو دانه ناشهی از کاهش عملکرددر حالت کلی  (.1993؛ پارادکار و شارما، 1995و ساد، 

(، وزن دانهه کمتهر 1996در بهالل )کهوکک،  ه(، کمبهود دانهa1992ها )هاشمی دزفهولی و هربهرت، بالل

باشد. در تراکم های فشرده، ممکن است ( و یا ترکیبی از این اجزا میb1992)هاشمی دزفولی و هربرت، 

ه گهرده افشهانی ضهعیف کهه ها به واسهطدانه به خوبی توسعه و نمو نیابد. این اتفاقات در برخی ژنوتیپ

؛ b1992)هاشهمی دزفهولی و هربهرت،  گل تهاجی ظهورزمان در دهی ناشی از یك دوره تاخیری ابریشم

شهود ( و یا به واسطه محدودیت در تهیه آسیمیالت باشد که منجر به سقط دانه و بالل می1997اوتگویو، 

( حهداکبر عملکهرد مهاده 1993کاران )کوکک و هم (.1995؛ زینزلمیر و همکاران، 1985)کارلن و کمپ، 

حهداکبر  آنهان همچنین،. گزارش کردندکیلوگرم نیتروژن در هکتار  150خشك اقتصادی ذرت با مصرف 

کیلوگرم در هکتهار بدسهت آوردنهد. کهوکک و  140تا  120بین شاخص برداشت را در مقادیر نیتروژن ما

کیلوگرم نیتروژن در هکتهار، نشهان  250و  200، 150، 100، 50( با مصرف مقادیر صفر، 2001همکاران )

مببهت نشهان داده و  واکهنشبهه مقهادیر نیتهروژن  واکهنشدادند که عملکرد ماده خشك و بالل ذرت در 

بهه کیلوگرم نیتروژن در هکتهار  150 با مصرفبر هکتار(  تن 1/17و  6/20حداکبر عملکرد )به ترتیب با 

 ی داشت. معنی دارمببت و تاثیر شاخص برداشت  مقدار نیتروژن بر عالوه بر این، .دست آمد

دهی و افهزایش دار دوره الزم برای ظهور گل تهاجی و کاکهلبا افزایش مصرف نیتروژن کاهش معنی     

(. 1978یهونک، -رودهها و ال-وزن هزار دانه، تعداد ردیف دانه و تعداد دانهه در بهالل مشهاهده شهد )ال
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کاهش عملکرد در نتیجه کمبود نیتروژن هم از طریق کاهش تعداد  ( معتقدند که1995یوهارت و آندرید )

ها ممکن است عدم باروری یا افزایش سقط گیرد و علت از بین رفتن دانهدانه و هم وزن دانه صورت می

( کاربرد سطوح مختلف کهود نیتهروژن 2009و یا عدم تکامل آنها باشد. در آزمایش قیصری و همکاران )

ر ارتفاع بوته، بیوماس کل، وزن خشك برگ، ساقه و بالل داشت، ولهی بهر میهزان قطهر داری بتاثیر معنی

با در نظر گرفتن میهزان نیتهروژن موجهود در خهاک، بهاالترین میهزان  آنانساقه تاثیر معنی داری نداشت. 

 کمبود عناصر غذایی بهه ویههه. ندکیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آورد 225بیوماس کل را با مصرف 

های متابولیسمی )فتوسنتز و متابولیسم نیتروژن( و اخهتالل در حمهل مهواد فعالیت موجب کاهشنیتروژن 

گهردد فتوسنتزی به بالل )مقصد فیزیولوژیهك اصهلی( و کهاهش جبهران ناپهذیر عملکهرد دانهه ذرت می

ای ای و دانهههای علوف( با بررسی تاثیر نیتروژن بر عملکرد ذرت1988رید و همکاران )(. 1996)کوکک، 

چنین نتیجه گرفتند که با افزایش نیتروژن، عملکرد دانه از طریق افزایش تعداد بالل، تعداد دانه در بالل و 

 یابد.وزن دانه افزایش می

 240و  160، 80( طی آزمایشی دو سهاله بها چههار سهطح کهودی صهفر، 2005کسکین و همکاران )     

رقام ذرت بیان داشتند که تهاثیر مقهادیر مختلهف کهودی بهر صهفات کیلوگرم نیتروژن در هکتار بر روی ا

کیلهوگرم در هکتهار(  240باالترین سهطح نیتهروژن ) آنان اظهار داشتند کهدار شد، گیری شده معنیاندازه

و صهفر کیلهوگرم  80، 160بیشترین مقدار پروتئین خام را به همراه داشت و به دنبال آن به ترتیب مقادیر 

. با افزایش مقدار مصرفی نیتروژن، نسبت بالل به ماده خشك کهل افهزایش داشتندهکتار قرار نیتروژن در 

کیلهوگرم نیتهروژن در هکتهار تفهاوت معنهی داری وجهود  240و  160، 80بین سطوح کودی  ولییافت، 

و  4/252کیلوگرم نیتروژن در هکتار باالترین ارتفاع بوتهه )بهه ترتیهب  240و  160نداشت. مقادیر کودی 

گرم( در باالترین سطح کهودی بهه  5/839سانتی متر( را داشتند و باالترین وزن خشك تك بوته ) 8/253

 بیومهاسمقهدار ( عنوان داشتند که افزایش مقدار مصرفی نیتهروژن 2009ن اله و همکاران )ولیدست آمد. 

زایش ممکن اسهت در نتیجهه که این افا در ذرت افزایش داد و اظهار داشتند ، ارتفاع گیاه و بالل رتولیدی

 در سطوح باالتر کودی باشد.و اندازه آنها افزایش تعداد برگ 

ای بر روی ذرت به افزایش تعداد دانه در بهالل، ( طی آزمایش سه ساله2005دِجان وایلر و همکاران )    

ایش ایشان میهزان اند، هر چند در آزموزن هزار دانه و عملکرد دانه در نتیجه مصرف نیتروژن اشاره داشته
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 گیری شهده نشهان نهداد.مقادیر نیتروژن به کار برده شده تاثیر یکسانی طی سه سال بر روی صفات اندازه

کیلوگرم نیتروژن در هکتار تهاثیری بهر میهزان بهرگ ذرت  180طی تحقیقی عنوان شده است که مصرف 

زارش کردند که عملکرد پهروتئین ( گ1989(. ایمرسیل و همکاران )1996نداشت )یلماز و ساگالم تیمور، 

( 2006سهابدی و همکهاران ) بررسهی ههایبهر اسهاس  خام ذرت با مصرف کود نیتروژن افزایش یافت.

با افزایش مقدار نیتروژن به طور نمایی افزایش یافت و حداکبر عملکرد دانه بها مقهدار  ذرت عملکرد دانه

( با به کهارگیری سهطوح مختلهف 2002کاران )کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. کستا و هم 225

کیلهوگرم در  85کود نیتروژن در دو منطقه اُوتاوا و مکدونالد نشان دادند که با افزایش میزان نیتهروژن تها 

برابر و در منطقه مکدونالد،  43/1درصد و عملکرد دانه در منطقه اُوتاوا،  17 تا 8طول بالل حدود  ،هکتار

داری بهر رغم این که مصرف مقادیر باالتر نیتروژن در منطقه اوتاوا اثر معنی. علیبرابر افزایش یافت 07/1

کیلوگرم در هکتهار باعهث افهزایش  255عملکرد نداشت ولی در منطقه مکدونالد مصرف کود نیتروژن تا 

 از جملهه نهوع عوامهل مختلفهیدلیل این تفاوت در دو منطقه را بهه  آنانداری در عملکرد دانه شد. معنی

( 1995خاک، تناوب گیاهی، میزان بقایا و میزان نیتروژن معدنی شده نسبت دادنهد. یوههارت و آندریهد )

 دهد. ها کاهش میاظهار داشتند کمبود نیتروژن عملکرد دانه ذرت را از طریق کاهش تعداد و وزن دانه

داد دانه در بالل و وزن ( با مقایسه تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر روی تع1379حمیدی و همکاران )    

کیلوگرم نیتهروژن در  320هزار دانه اظهار نمودند که بیشترین مقدار مرتبط با دو صفت یاد شده در سطح 

( 1381صهادقی و بحرانهی ) هکتار به دست آمد و تفاوت معنی داری با تیمار عدم مصرف کود نشان داد.

نهی داری بهر ارتفهاع گیهاه ذرت نداشهت. ایهن گزارش کردند که افزایش مقدار نیتروژن مصرفی تهاثیر مع

تفهاوت در تهراکم جمعیهت گیهاهی،  ناشهی ازممکهن اسهت  ی به عمل آمهدههاها در بررسیناهمخوانی

( با اعمهال مقهادیر 1382غدیری و مجیدیان ) استفاده باشد.مورد های ذرت وضعیت کودی منطقه و گونه

مشهاهده  704تهار بهر روی ذرت سهینگل کهراس کیلوگرم نیتروژن خالص در هک 276و  184، 92صفر، 

داری در کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار موجب افزایش معنهی 276کردند که افزایش نیتروژن تا سطح 

تعداد دانه در بالل، وزن دانه در بالل، وزن هزار دانه و به موازات آن عملکرد دانه شد. اکبری و همکاران 

ضهمن اشهاره ، 100K 150Nای نیتروژن و پتاس تا سطح تیمار کودی ( طی آزمایشی با مصرف کوده1384)

مقادیر باالتر تاثیر معنی داری را نشان نهداد.  گزارش کردند کهعملکرد و اجزای عملکرد ذرت به افزایش 
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کیلهوگرم  207و  138، 67صهفر،  کهود حهاوی نیتهروژن( بها مصهرف سهطوح 1384قاسمی و اصفهانی )

گهرم(، وزن  7/373گرم(، وزن ههزار دانهه ) 1/227االترین وزن دانه در بالل )ب ،نیتروژن خالص در هکتار

کیلهوگرم  207کیلوگرم در هکتار( با بهه کهارگیری  2/10912کیلوگرم( و عملکرد دانه ) 84/72هکتولیتر )

ضرایب همبستگی نشان داد که طول بالل، تعهداد دانهه  همچنین،نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد. 

 داشتند.  یدارل، وزن دانه در بالل، وزن هزار دانه و هکتولیتر با عملکرد دانه رابطه مببت و معنیدر بال

 240و  160، 80صهفر، مختلهف نیتهروژن )مقهادیر  بها ( طی آزمایشهی1386اسدپور و فیاض مقدم )     

ین سهطوح داری بهکهه تفهاوت معنهی اظههار داشهتند SC-704ذرت رقم  در هکتار( در کیلوگرم نیتروژن

مختلف نیتروژن در کلیه صفات مورد بررسی همانند وزن برگ، وزن ساقه و غالف برگ، وزن گل تاجی، 

وزن بالل، وزن چوب بالل، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیك، عملکرد پروتئین، نسبت دانه به چوب بالل 

ردنهد کهه از بهین عنهوان ک ،همچنهین آنهانبه جز شاخص برداشت و نسبت برگ به ساقه وجود داشهت. 

کیلوگرم نیتروژن بهرای بهه دسهت آوردن حهداکبر کیفیهت و کمیهت  240سطوح مختلف نیتروژن، سطح 

     علوفه، مطلوب تشخیص داده شد.

بین عملکرد دانه ذرت و مقدار نیتروژن مصرفی همبستگی مببهت ( 1386لك و همکاران ) در آزمایش    

نیتروژن باعث افزایش عملکرد دانه شد هر چند بهین سهطوح داری وجود داشت و افزایش کاربرد و معنی

نتیجه گرفتنهد کهه  آنانکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار تفاوت معنی داری وجود نداشت.  220و  180

کاهش سطح نیتروژن مصهرفی  این افزایش در میزان عملکرد دانه ناشی از افزایش تعداد دانه در بالل بود.

گهرم در مترمربهع  18/235در هکتار عملکرد مهاده خشهك را بهه طهور متوسهط کیلوگرم  140به  220از 

های ت که در مقادیر باالتر نیتروژن سرمایه گذاری مواد فتوسنتزی در بخشاس کاهش داد دلیل این امر آن

 برگ و ساقه افزایش یافته و در نهایت مواد تجمع یافته در بخش هوایی گیاه فزونی یافت. 

شهود )سهینکلر و همکهاران، ه نسبت عملکرد اقتصادی به عملکرد زیستی اطالق میشاخص برداشت ب   

باشهد. های رویشی گیاه و دانه می(. شاخص برداشت بیانگر چگونگی تسهیم مواد پرورده بین سازه1990

ی که یکی از اجزای محاسبه شاخص برداشت عملکرد دانهه اسهت، تغییهرات شهاخص برداشهت یاز آنجا

بر اساس فرمول شاخص برداشت هر عاملی کهه باعهث شهود  ولیبه عملکرد دانه دارد.  وابستگی زیادی

 شود.عملکرد دانه بیشتر از وزن خشك کل تحت تاثیر قرار گیرد باعث تغییر شاخص برداشت می
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 ب های هدر رفت نیتروژن راه -1-8

  راه های هدر رفت نیتروژن شامل موارد ذیل می باشد:     

( باال باشد، نیتروژن قابل دسترس خهاک C/Nمی که نسبت کربن آلی خاک به نیتروژن )هنگا عدم تحرک:

ها نیاز به نیتهروژن اضهافی دارنهد و  به وسیله باکتری مورد استفاده قرار گیرد. این باکتری که ممکن است

توسط سهایر  به وسیله گیاهان یا اتالف آن آنتوانند نیتروژن قابل دسترس را استفاده کنند و از مصرف می

صورت سهطحی اعمهال شهود و کهاه باقیمانهده ه فرایندها جلوگیری کنند. زمانی که کود حاوی نیتروژن ب

 اتفاق می افتد.به طور کامل  محصول فصل قبل رها شده باشد، این مورد 

ها در یك خاک با زهکشی ضعیف و بارندگی زیهاد یها یهك مزرعهه غرقهابی در  باکتری دنیتريفیکاسیون:

آورنهد.  جای جذب از اتمسفر از نیترات بدست میه که آب به حالت راکد مانده باشد، اکسیهن را بحالی 

شود که یك فرم غیر قابل دسترس برای گیاهان اسهت  در نتیجه، نیتروژن نیتراتی به گاز نیتروژن تبدیل می

 شود. و به سرعت تصعید می

ز بار منفی به وسیله ذرات دارای بار منفی خهاک نیترات برخالف آمونیوم، به دلیل برخورداری ا آبشويي:

و توسط آب باران یا آبیاری، نیترات را حمل خواهد کرد. بیشهترین  هنشد جذب نظیر رس ها و مواد آلی 

 افتد. هایی با بارندگی زیاد اتفاق می های زمستان و بهار در خاک اتالف نیتروژن به وسیله آبشویی در ماه

شهود و چنهان کهه بهه  یتروژن است که در کودهای شیمیایی و حیوانی یافت میاوره شکلی از ن تصعید: 

( تبدیل و در معرض ههوای آزاد قهرار گیهرد، بهه وسهیله بقایهای سهطحی خهاک از 3NHآمونیوم گازی )

شهود. زیهرا آمونیهاک  شود و اگر اوره به صورت پیوندی باشد، این اتالف محدود مهی دسترس خارج می

شود )فوکک و ههافمن،  ژن آمونیومی است و به وسیله ذرات خاک، جذب سطحی میقابل تبدیل به نیترو

فرم کود نیتروژن نقش مهمی در به حداقل رساندن اتهالف  و (. تعیین زمان مناسب مصرف نیتروژن1999

توان عنوان داشت که افزایش راندمان تولیهد محصهول (. در واقع می2002)دینز و همکاران، دارد نیترات 

ق جذب و استفاده از عناصر غذایی، مسهتلزم آن اسهت کهه فرآینهدهای مهوثر در جهذب، انتقهال، از طری

 (.1992آسیمیالسیون و توزیع عناصر در گیاه به طور فعال و هماهن  عمل نمایند )زبارث و شیرد، 
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Abstract: In order to investigat the effects of the amount and timing of nitrogen application in 

different growth stages on yield,some agronomic characterstics  and nitrogen use efficiency in 

corn, an experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design with 

three replications at the Research Farm of University of Muhaghegh Ardabili during 2009 

ccropping.Season nitrogen levels were arranged in main plot with four levels including: 0, 75, 150 

and 225 Kg N.ha-1 and timing of nitrogen application in sub plots by three levels including: 1/3 in 

planting + 1/3 in 8-10 leaf stages + 1/3 in tasseling initation, ½ planting + ½ in tasseling initiation and 
½ in planting + ¼ in 8-10 leaf stages + ¼ in tasseling initation.Investigation of variation trend in dry 

matter accumulation indicated that in all of treatment combinations, it increased slowly until 300-

400 growth degree days after sowing and then increased rapidly till 850-900 growth degree days. 

From 900 growth degree days till harvest time, it decreased due to increasing aging of leaves 

anddecreasing of leaf area index. Maximum of dry matter accumulation was observed in the plotes 

which 225 Kg N.ha-1 was applied as of_ 1/3 in planting + 1/3 in 8-10 leaf stages + 1/3 in tasseling 

initation.Similar results were obtained in crop growth rate and relative crop growth. With 

increasing the amount of nitrogen fertilizer application, leaf area index was significantly increased.      

The highest leaf area index was belonged to application of 225 Kg N.ha-1  in application as 1/3 in 

planting + 1/3 in 8-10 leaf stages + 1/3 in tasseling initation with 850-900 growth degree days, while 

the least value of it was estimated in application of 75 Kg N.ha-1 as ½ planting + ½ in tasseling 

initiation.The results showed that phyllochron, time between the appearance of successive leaves 

on a shoot, was significantly affected by amount, timing nitrogen application and intraction of 

amount × timing nitrogen application. With increasing amount of nitrogen fertilizer phyllochron 

was decreased, but it was vise versa in leaf appearance rate. Response of phyllochron and leaf 

appearance rate were different to timing of N application. leaf appearance rate in of N application 

as 1/3 in planting + 1/3 in 8-10 leaf stages + 1/3 in tasseling initation was more than the other 

methods. The highest leaf appearance rate and the least phyllochron belonged to treatment 

combination such as 225 Kg N.ha-1 as  1/3 in planting + 1/3 in 8-10 leaf stages + 1/3 in tasseling 

initation. Grain yield and yield components were significantly affected by the amount, timing 

nitrogen application and interaction of amount × timing nitrogen application. The highest        

grain yield (7928.6 Kg.ha-1) belonged to treatment combination of  225 Kg N.ha-1   as  1/3 in 

planting + 1/3 in 8-10 leaf stages + 1/3 in tasseling initation. The effect of treatment combination of 

amount × timing  nitrogen application was significant on fertilizer use efficiency. Maximum 

nitrogen use efficiency (31.16 kg/kg) was obtained in the plots which 75 Kg N.ha-1 as  1/3 in 

planting + 1/3 in 8-10 leaf stages + 1/3 in tasseling initation was applied and minimum of it (19.41 

kg/kg) was obtained in the plots which 225 Kg N.ha-1 as ½ planting + ½ in tasseling initiation was 

applied. Thus, it is suggested that in order to increasing the grain yield and the other growth 

indices such as total biomass and crop growth rate, 225 Kg N.ha-1   as 1/3 in planting + 1/3 in 8-10 

leaf stages + 1/3 in tasseling initation should be applied in conditions of Ardabil Plain.  
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