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چکیده
از روشهای کاهش آبشویی نیترات ،استفاده از کودهای کندرها و همچنین کاربرد اصالحکنندههای خاک است .بهمنظور بررسی اثر کود
کندرها ،باگاس نیشکر و بیوچار آن بر عملکرد ،بهرهوری مصرف آب و آبشویی نیتروژن در کشت گیاه ذرت ،طرح فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی
با دو فاکتور شامل نوع کود (N1؛ اوره معمولی و N2؛ اوره نیتروژل) و نسبت ماده اصالحکننده خاک (B1؛ صفر درصد باگاس و صفر درصد بیوچارB2 ،؛
 011درصد باگاس و صفر درصد بیوچارB3 ،؛  57درصد باگاس و  57درصد بیوچارB4 ،؛  71درصد باگاس و  71درصد بیوچارB5 ،؛  57درصد باگاس و
 57درصد بیوچارB6 ،؛ صفر درصد باگاس  011درصد بیوچار) در سه تکرار در ساال  0931در مرکا تق ی اات و آماوش کشااورشی و منااب طبیعای
خوشستان اجرا شد .نتایج نشان داد که استفاده اش کود کندرها موجب اف ایش عملکرد دانه ،عملکرد شیستتوده ،بهارهوری مصارف آب ،کاارایی باشیافات
نیتروژن و کارایی شراعی به ترتیب  01/1 ،57/4 ،01/5 ،57/7 ،05/0درصد در م ایسه با تیمار شاهد (تیماار  )N1B1شاد .ها چنای اساتفاده اش ماواد
اصالحکننده باعث اف ایش عملکرد دانه ،عملکرد شیستتوده ،بهرهوری مصرف آب ،کارایی باشیافت نیتاروژن و کاارایی شراعای باه ترتیاب ،53/1 ،03/0
 17/5 ،03/1و  03/0درصد در م ایسه با تیمار شاهد شد و شهاب خروجی و آبشویی نیتروژن به ترتیب  91/5و  71/9درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش
یافت .بیشتری بهرهوری آب در تیمار  N2B3با  0/51کیلوگرم بر مترمکعب ،کمینه آبشویی نیترات مربوط به تیمار  N2B6با  5/0کیلوگرم در هکتار و
بیشتری کارایی باشیافت نیتروژن در تیمار  N2B6با  54/1درصد اتفاق افتاد .بهطورکلی ،نتایج بهدستآماده بیاانگر قابلیات کودهاای کنادرها و ماواد
اصالحکننده خاک در کاهش مشکالت ناشی اش آبشویی نیتروژن و اف ایش عملکرد و بهرهوری مصرف آب در کشت ذرت تابستانه میباشد.
واژههاي كلیدي :اصالحکنندههای خاک ،آبشویی نیترات ،خوشستان شهاب ،کارایی شراعی
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شبکه های آبیاری و شهکشی بوده که در اثر اساتفاده اش انواع کودهای
شیمیایی و آلی (دامی و انسانی) ،تج یه ب ایای گیاهی ،تﺨلیه نامناسب
فاﺿالب و باقیماندههااای مااواد آلی در خاک بااه وجااود ماایآیااد.
عمدهتری و مه تری عنصار مذا ی و پرمصارف بارای رشاد گیااه،
نیتروژن است کاه در بیشاتر فعالیات هاای کشااورشی اش آن اساتفاده
میشود ( .)Grant et al., 2012به علات پاایی باودن ماواد آلای در
خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک مانند ایران ،م ادار نیتاروژن در
خاک پایی بوده و کمبود نیتروژن یکی اش مشکالت گیاهان کشتشده
در ای مناطق میباشد و ای کمبود با استفاده اش انواع کودهای آلای و
شیمیایی جبران میشود (ملکوتی و همایی .)0919 ،باه همای دلیال
کاربرد بیشاشحد کودهای حاوی نیتروژن بارای رسایدن باه عملکارد
بیشااتر ،موجااب کاااهش کیفیاات شماای هااای کشاااورشی و آلااودگی
مقیطشیست در اثر آبشویی و روانااب ،اتروفیکاسایون (پار ذا ایی) و
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انتشار گاشهای گلﺨانهای شده است (.)Zheng et al., 2017
استفاده اش کودهای کُندرَها با توجه به کاهش سرعت حاللیت اوره
در آب ،یکی اش رو های نوی کاهش آبشویی نیترات مایباشاد .اوره
پوشش دادهشده با گوگرد یکی اش ای مناب کودی آهسته رهش باوده
کااه توسااط مق اای )Tennessee Valley Authority( TVA
بهمنظور انتشار کنترلشده نیتروژن توسعه دادهشده است ( Prasad et
 .)al, 1971کااود اوره پوشااشدار اش پاشاش گااوگرد ما اب باار روی
دانههای اوره حاصل میشود .در ایا فرآیناد ،حارارت اوره  57درجاه
سلسیوس و گوگرد  071درجه سلسیوس و م ادار گاوگرد بار اسااس
حاللیت ماوردنظر کاود ،بای  05-57درصاد اسات .در ایا حالات،
هرچ در فسفات الیه گوگردی بیشتر باشد ،فرآیند حال شادن اوره در
آب با تأخیر انجامشده یا اصطالحاً کُند رَهااتر مایشاود (باایبوردی و
همکاران .)0951 ،فرآیند انتشار اوره در ای نوع کود باه ایا صاورت
است که با پیدایش تدریجی درشها و شکافهایی در پوشش گوگردی،
نیتروژن موجود در داخل پوشش گوگردی بهتدریج آشادشده و ای ماده
مذ ی به آهستگی و برای مادت طاوالنیتاری در اختیاار گیااه قارار
میگیرد (ملکوتی .)0957 ،موسسه بی المللی تق ی ات بارنج فیلیپای
در آسیا ،در پژوهشی تقت عنوان بررسی بی المللی حاصلﺨی ی خاک
و ارشیابی کود برای برنج که برای م ایسه کاود باا پوشاش گاوگردی
) (SCUو کود اوره معمولی انجام گرفت ،نشاان داد کاه بارای تولیاد
عملکرد یکسان برنج در هر دو نوع کود ،کود با پوشاش گاوگردی باه
می ا ان  55تااا  57درصااد کمتاار اش کااود اوره معمااولی مورداسااتفاده
قرارگرفته است ( .)Shivay et al., 2015در آشمایشهاای م رعاهای
که در  04منط ه اش ایران ،اشجمله شاوور خوشستان انجاامشاده اسات،
مق ی کارایی کود با پوشش گوگردی بر روی پاروتئی تولیدشاده و
عملکرد دانه در گندم را بهطور قابلتوجهی باالتر اش اﺿافه کردن کاود
اوره معماولی قبال اش کشات گا ار دادناد (Malakouti et al.,
) .2008در پژوهشی به منظور تعیی می ان انت ال آالیناده نیتارات در
نیمرخ خاک در اثر کاربرد سه نوع کود رایج و م ایسه آن باا کاود اوره
پوششدار اش تعداد  07عدد ستون خااک و آب ،سااختهشاده اش جان
 PVCبه ارتفاع  071سانتیمتر و قطر  01سانتیمتر اساتفاده باه عمال
آمد .ستونها تا ارتفاع  051سانتیمتر اش خاک با بافت لوم ماساهای پُار
شدند و جهت خروج شهااب و نموناه بارداری اش آن هاا (جهات تعیای
ذلظت نیترات) ،شهکش هایی در اعماق مﺨتلف نصب گردیاد .در ایا
پااژوهش اش طاارح آماااری فاکتوری ال در قالااب کاماال تصااادفی ،بااا
فاکتورهای موردبررسی شامل :ناوع کاود (اوره ،نیتارات آماونی  ،اوره
پوشش دار و کود مرذی) به همراه تیمار شااهد (بادون کااربرد کاود)؛
عمااق نمونااهباارداری شهاااب ( 31 ،11 ،91و  051سااانتیمتر اش سااط
خاک)؛ نوبت آبیاری ( 7مرتبه) و شمان نمونهبرداری در هر آبیاری و در
سه تکرار استفاده شد .نتایج بهدستآمده بار اسااس میاانگی م اادیر
آبشویی نیترات حاکی اش آن بود که می ان انت ال نیترات باه عماق در

کاربرد کاود نیتارات آماونی (باا میا ان  70/15میلایگارم بار لیتار)
بیشتری و در تیمار شاهد (با  91/93میلیگرم بر لیتر) ک تری بود و
کودهای اوره ( 41/01میلی گرم بر لیتر) ،مرذی ( 41/51میلیگارم بار
لیتر) و اوره پوششدار (با  93/11میلیگرم بر لیتر) به ترتیاب در بای
آن دو قرار گرفت و تفاوت آنها اشنظر آمااری در ساط یاک درصاد
معنیدار بود .ل ا ،کاربرد کود اوره پوششدار تأثیر قابلمالحظهای را در
کاهش انت ال نیترات به عمق خاک ،بهویژه در شرایط ای پژوهش که
بررساای مراحاال ابتاادایی رشااد گیاااه را (کااه فاقااد سیساات ریشااهای
توسعهیافته است) شبیهساشی مینمود ،برجاای گ اشات (حسا اقلای،
.)0931
استفاده اش بیوچار یا شذالشیستی یکی دیگر اش راههای جلوگیری اش
آبشویی نیترات است .بیوچار اش تج یه حرارتی شیستتوده ،مانند بار
گیاهان ،چوب ،کودهای حیوانی و باقیماندههای کشاورشی که ذنی اش
کرب هستند ،در فضای بسته که حاوی اکسایژن مقادود و یاا فاقاد
اکسیژن و تقت حرارت شیاد است به دسات مایآیاد .بیوچاار قابلیات
بسیار شیادی در ج ب یونها در م ایسه با ساایر ماواد آلای در خااک
داشته و م اومت شیادی در برابر تج یاه دارد ;(Liang et al., 2006
) .Lehmann, 2007توشی اناداشه منافا خااک و تﺨلﺨال در ایجااد
فضایی برای نگهداری عناصر مذ ی مؤثر بوده و به دلیل سط ویاژه
شیاد بیوچار ،فضای الشم برای تجم آنیونها و کاتیونها ارتباط آنهاا
با دیگر عناصر خاک را مهیا کرده و ظرفیت حفظ مواد ذ ایی خاک را
اف ایش میدهد ( .)Li et al., 2014بیوچار ماندگاری شیادی در خااک
داشته و م اومت شیادی نسبت به تﺨریبهاای فی یکای ،شایمیایی و
بیولوژیکی دارد .بیوچار مشکلی برای مقیطشیست ایجااد نمایکناد و
ه چنی سبب کاهش فرسایش خاک میشود (.)Chen et al., 2019
در پژوهشی دوساله تأثیر تاوأم آبیااری (آبیااری کامال 11 ،و 11
درصد نیاش آبی) و بیوچار ( 1و  51ت در هکتار) و کود دامی ( 1و 911
کیلوگرم در هکتار) بر ج ب نیتروژن و عملکرد گیاه ذرت بررسی شاد.
نتایج نشان داد که استفاده اش بیوچار سبب اف ایش عملکارد داناه ذرت
خواهد شد .عالوه بر ای  ،کاربردهاای ترکیبای بیوچاار و کاود باعاث
بهبود مواد مذ ی خاک ،اف ایش ج ب مواد ذ ایی و کااهش آبشاویی
مواد معدنی در همه تیمارهاا باوده اسات ( .)Faloye et al., 2020در
پژوهشی کاک و همکااران ( )Cox et al., 2021نشاان دادناد کاه
ترکیب بیوچار و کمپوست ،یاک اصاالح کنناده ماؤثر بارای افا ایش
شیستتوده (بیوماس) و بهبود حاصلﺨی ی خاک است و میتوانند سبب
اف ایش دسترسی گیاه به مواد ذ ایی شود .پنگ و همکاران ( Peng et
 )al., 2021در پژوهش بلندمدتی (سال  5109تا  )5103نشاان دادناد
که استفاده اش بیوچار موجب کاهش تلفات نیتروژن ،بهبود حاصلﺨی ی
خاک ،اف ایش کارب آلای خااک ،تببیات نیتاروژن و افا ایش جا ب
نیتروژن توسط ذرت خواهد شد .ه چنی بیوچار مااده ماؤثری بارای
بهبود اکوسیست کشاورشی است.
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بهمنظور بررسی تأثیر بیوچار بر خصوصیات هیادرولیکی خااک و
عملکاارد ذرت ،پژوهشاای توسااط تیرگاار ساالطانی و همکاااران
( )Tirgarsoltani et al., 2021انجام شد .نتایج ای پاژوهش نشاان
داد که اﺿافه کردن بیوچار به خاک موجاب کااهش سارعت خشاک
شدن خاک شده و بیوماس  3درصد ،عملکرد دانه خشک  51درصاد و
بهاارهوری آب  71درصااد اف ا ایشیافتااه اساات .پرتااوی و همکاااران
( )Partovi et al., 2020تق ی ی بهمنظور تأثیر بیوچار و کاه و کلش
بر آبشویی نیترات و عملکرد ذرت انجام دادند .تیمار کاه و کلاش 7 ،و
 01ت در هکتار و تیمار بیوچار  5/7و  7ت در هکتار بود .نتایج نشان
داد که کاربرد  7ت در هکتار موجب اف ایش  51درصدی عملکرد دانه
ذرت ،کاهش  90درصدی نفوذ عم ی و کاهش  50درصدی آبشاویی
نیترات خواهد شد .همچنی بیوچار سابب افا ایش حفاظ رطوبات در
ناحیه ریشه میگردد.
در تق ی ی بر روی آبشویی نیترات و تصعید آمونیاک با استفاده اش
 4سط بیوچار ( 5 ،0 ،1/7و  4درصد وشنی) بار خااک شاور سااحلی
صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد کاهش آبشویی نیترات در هر
 4سط معنیدار بوده و در  1/7و  0درصد بیوچار ،آبشویی نیتارات باا
شیب شیادی کاهشیافته است ( .)Sun et al., 2017همچنی استفاده
اش بیوچار بر عمق ریشه ،ماده خشک و عملکرد گیااه چذندرقناد ماؤثر
بااوده و ساابب اف ا ایش عملکاارد خواهااد ش اد ( Snekapriya and
 .)Jayachandran, 2018استفاده اش بیوچار در کشت چذندرقند ،سبب
اف ایش فتوسنت گیاه و کاهش شدت تبﺨیر تعرق در طی فصال رشاد
خواهد شد که ای بهبود شرایط برای کشتهای متوالی وجود خواهاد
داشت ( .)Liao et al., 2018در پژوهشی مق ی گ ار نمودند که
استفاده اش بیوچار با می ان  51گرم در کیلوگرم خاک مایتواناد میا ان
آبشویی نیترات را تا  91درصد در خااک کااهش دهاد ( Kanthle et
 .)al., 2016همچنی اش بیوچار برای کاهش نیترات در شهاب استفاده
گردیاده اسات .وی و همکااران )Wei et al., 2018( ،باا اساتفاده اش
بیوچار در  pHبی  5تا  ،05کاهش  57تا  31درصد نیترات را گ ار
دادهاند.
تفاله نیشکر یا باگاس ،اش دیگر مواد اصالحکننده خااک باوده کاه
 94درصد وشن ساقه نیشکر را تشکیل میدهاد و در صانای مﺨتلفای
همچون کاذ ساشی کاربرد دارد .در مجتم های تولید نیشاکر سااالنه
یکمیلیون و  511ه ار ت باگاس ماشاد تولید میشود که به علت نبود
صنای تبدیلی سوشانده میشود (م یمی و همکاران .)0937 ،همچنای
اش باگاس نیشکر بهمنظور کاهش نیترات در شه آب خروجی کشااورشی
استفادهشده است .هاشامی و همکااران ( )0931در پژوهشای کااربرد
باگاس با قطر ذرات متفاوت در تصفیه شهاب را بررسی کارده و بااشده
ج ب نیترات توسط الیاف باگاس نیشکر در گستره قطر ذرات  017تاا
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 0111میکرومتر را در مقلول آبی 11 ،درصد برآورد کردند .تنگسایر و
همکاران ( )0931در یک مطالعه آشمایشگاهی بار روی دو ناوع بساتر
متفاوت ،نوع اول ،ستون خاک فاقد باگاس نیشکر و ناوع دوم ،حااوی
 91درصد حجمی باگاس نیشاکر و  51درصاد خااک ،تقات شارایط
کامالً اشباع ،گ ار کردند که بایشتاری درصاد حا ف نیتارات در
بسترهای حاوی باگاس در اواخر دوره 34 ،درصد میباشد.
درمجموع کارایی اساتفاده اش کودهاای شایمیایی نیتاروژن دار در
شرایط کشور ،به دالیل متعدد بسیار پاﺋی بوده و نیاش به راهحالهاایی
است که بتواند در عی سادگی ،به بهرهوری مصرف نیتروژن اف وده و
اش تأثیر مﺨرب ای شرایط بکاهد .کاربرد کودهای کُندرَها بهتنهاایی و
اثر مببت آن در کاهش آبشویی نیتروژن ،در تق ی ات متعددی بر روی
ذرت ،برنج ،گندم و  ...به اثبات رسیده است .در همای حاال ،کااربرد
مااواد اصااالحکننااده خاااک ماننااد بیوچااار و باگاااس حاصاال اش انااواع
مقصوالت کشاورشی و ﺿایعات آن ،نهتنها راهحلی جهت استفاده بهتر
اش پسماندهای کشاورشی و اف ایش ذنای مواد آلی در خااک را فاراه
می کند ،بلکه بر جا ب و کااهش انت اال عوامال شایمیایی ناشای اش
فعالیت های کشاورشی ه اثرگ ار است .ای پژوهش باهدف بررسی و
م ایسه اثر کاربرد کودهای کُندرَها و معمولی و درصادهای مﺨتلاف اش
باگاس نیشاکر و بیوچاار حاصال اش باگااس نیشاکر باهعناوان مااده
اصالحکننده خاک و تعیی معنیدار بودن اثر کااربرد ترکیبای ایا دو
عامل بر عملکرد ،بهرهوری و آبشویی نیترات در خااک تقات کشات
ذرت انجام شد.

مواد و روشها
آشمااایشهااا در الیساامترهای شهکااشدار بااا کشاات گیاااه ذرت
سینگلکراس  519در م رعاه تق ی ااتی مرکا تق ی اات و آماوش
کشاورشی و مناب طبیعی خوشستان در سال  0931و به رو آشمایش
فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ،باا دو فااکتور شاامل دو
نوع کود و نسبت مواد اصالحکنناده خااک در  1ساط و در کال 05
تیمار و  9تکرار انجاام گرفات .مشﺨصاات جذرافیاایی مقال انجاام
آشمایشها  41درجه و  91دقی ه شرقی و  90درجه و  01دقی ه شمالی
و ارتفاع  54متر اش ساط دریاا مایباشاد .خصوصایات خااک مقال
آشمایش در جدول  0اراﺋهشاده اسات .وشن مﺨصاو ظااهری ذرات
خاک به رو استوانه و بافت خاک به رو هیادرومتری EC ،و pH
در عصاره  01گرم خاک به  71میلایلیتار آب م طار ( Ming et al.,
 )2012و نیتاروژن کال باه رو کجلاادال (Santibanez et al.,
) 2007انداشهگیری شد.
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
جرم مخصوص
ظاهري

)(g/cm3

0/75

رطوبت نقطه

رطوبت ظرفیت

رطوبت

پژمردگی

زراعی

اشباع

)(%

)(%

)(%

00/1

54/5

93/5

دو نوع کود (N1؛ کود اوره معمولی و N2؛ کاود اوره نیتاروژل) و
نسبت مواد اصالحکننده خاک در  1سط (B1؛ صفر درصد باگااس و
صفر درصد بیوچارB2 ،؛  011درصد باگاس و صفر درصد بیوچارB3 ،؛
 57درصد باگاس و  57درصاد بیوچاارB4 ،؛  71درصاد باگااس و 71
درصد بیوچارB5 ،؛  57درصد باگاس و  57درصاد بیوچاارB6 ،؛ صافر
درصد باگاس  011درصد بیوچار) استفاده شاد و تیماار ( N1B1کاود
نیتروژل و صفر درصد باگاس و صفر درصد بیوچاار) باهعناوان تیماار
شاهد در نظر گرفتهشده اسات .در تیماار  011درصاد بیوچاار ،م ادار
بیوچار حاصل اش باگاس نیشکر به می ان  5درصد وشن خاک و در تیمار
 011درصد باگاس ،م دار باگاس برابر  9درصد وشن خاک میباشد .در
ب یه تیمارها ،م دار مواد اصالحکننده برحسب نسبتهای عنوان شاده،
لقاظ شد .بیوچار موردنیاش در ای تق یق اش باگااس نیشاکر (ﺿاایعات
نیشااکر بعااد اش فاارآوری در کارخانااه تولیااد شااکر) تهیااه گردیااد.
الیسیمترهای مورداستفاده شده  91عدد بشکههای اساتوانهای فلا ی
پوشش دادهشده با پش شیشه به قطر  11و ارتفاع  37سانتیمتار باود.
می ان مواد اصالحکننده موردنیاش بارای هار الیسایمتر ،در حجمای اش
خاک و دربرگیرنده سط الیسیمتر در عمق  51سانتیمتر مقاسابه و
پ اش اختالط کامل با خاک در الیسیمترها ریﺨتاه شاد .در تااری 5
شهریور  0931در هر الیسیمتر سه ب ر ذرت سینگلکراس  519کشت
شااد .م اادار کودهااای موردنی ااش باار اساااس آشمااون خاااک و توصاایه
کارشناسان بﺨش تق ی ات خاک و آب مرکا تق ی اات کشااورشی و
مناب خوشستان تعیای شاد .نیتاروژن موردنیااش گیااه باه م ادار 559
کیلوگرم در هکتار تعیی گردید که با توجه به بااشدهی کودهاای اوره
معمولی و کود کندرها (نیتروژن) به خاک اﺿافه شد .کود اوره نیتروژل
بهصاورت پایاه در آبیااری دوم و کاود اوره معماولی در ساه ت سایط
مساوی ،ت سیط اول قبل اش آبیاری دوم ،ت سیط دوم در مرحلاه چهاار
تا شش برگی شدن گیاه و ت سیط سوم قبل اش ظهور گل تااجی (گال
نر) به گیاه داده شد .همچنی م ادار  511و  071کیلاوگرم در هکتاار
کود پتاس و فسفات تریپل به خاک اﺿافه و تا عمق  01سانتیمتاری
مﺨلوط شد .آبیاری الیسایمترها باهصاورت ساطقی و تعیای شماان
آبیاری بر اساس  71میلیمتر تبﺨیر تجمعی اش تشتک تبﺨیار صاورت
گرفت (شکوهفر و همکاران .)0911 ،تشتک تبﺨیر در فاصله حدود 07
متری الیسیمترها و بر اساس دستورالعملهای موجود نصاب گردیاد.
حج آب آبیاری در هر نوبت با توجه م دار تبﺨیار اش تشات تبﺨیار و

بافت

شن

سیلت

رس

خاک

)(%

)(%

)(%

رسی

55

91

49

هدایت
الکتریکی

كربن
اسیدیته

)(dS/m

5/3

آلی
)(%

1/0

1/49

اعمال ﺿریب تشت تبﺨیر و ﺿریب گیاهی در هر مرحله رشد مقاسبه
و بهمنظور خروج شهاب قابل قبولی اش لولههای شهکاش و اطمیناان اش
رسیدن رطوبت خاک داخل الیسیمتر به ظرفیت شراعی 51 ،درصد باه
حج آب آبیاری مقاسبهشده اﺿافه گردید.
برای تعیی نیتروژن شه آب ،در طول دوره رشد گیااه و باهمنظاور
بررسی آبشویی نیترات در تیمارهای مﺨتلف ،در پایان هر آبیاری ،کال
شهاب الیسیمترها در ظروف مﺨصاو دردار جما آوری و م ادار آن
ثبت شد .انداشهگیری نیترات در طول دوره آشمایشی ،صورت گرفات و
تذییرات آبشویی نیترات در طول دوره آشمایش بررسای گردیاد .م ادار
نیترات شهاب و آب آبیاری باا اساتفاده اش دساتگاه اساپکتروفتومتر در
طولموج معی انداشهگیری شد .در پایاان فصال کشات در تااری 05
آذرماه ،برداشت بهصورت دستی انجاام شاد و گیااه اش قسامت طوقاه
بریده و همراه با اتیکت (که مشﺨصکنناده شاماره الیسایمتر و ناوع
تیمار اعمال شده بود) به آشمایشگاه منت ل گردیاد .در آشمایشاگاه وشن
هر گیاه انداشهگیری و سپ کل گیاه ذرت در گرمخاناه در دماای 51
درجه سلسیوس و به مدت  41سااعت قارار داده شاد و وشن خشاک
شیستتوده و وشن دانهها انداشهگیری شد .بارای اناداشهگیاری نیتارات
ج بشده توسط گیاه ،پ اش انجام آشمایش ،بوته گیااه اش شیار مقال
طوقه چیده و با شستشوی آنها توسط آب و آب م طر ،نموناههاا باه
مدت  5روش در دمای  51درجه سانتیگراد قرار گرفت و پ اش خشک
شدن ،وشن خشک آنها انداشهگیری شد .در مرحله بعد بهمنظور تعیی
درصد ج ب نیترات توساط گیااه تقات تاأثیر تیماارهاای آشمایشای،
نمونه هاا آسایاب شاده و پا اش اعماال رو هضا تار باهوسایله
اسیدسولفوریک ،اسید سالیسیک ،سلنی و آب اکسیژنه ،م ادار نیتارات
کل در نمونههای گیاهی به رو تیتراسیون بعد اش ت طیر با استفاده اش
دستگاه کِجدال انداشهگیری شد .همچنای م ادار نیتارات جا بشاده
توسط کل گیاه ،اش حاصلﺿرب وشن بیوماس گیاه (کیلوگرم در هکتار)
در م دار درصد نیترات نمونه گیاه به دست آمد .بهرهوری آب اش رابطه
( ،)0کارایی باشیافت نیتروژن اش رابطه ( )5و کارایی شراعی اش رابطه ()9
مقاسبه شد (کاظمی شاده و همکاران0933 ،؛ کاظمی شاده و همکاران،
0931؛ جاوادی0935 ،؛ مجادم و مادحج0930 ،؛ Timsina et al.
.)2001
WP = Gw / W
()0
NupE= (Noff / Ns) x 100
()5

بررسي اثر کود کندرها ،باگاس و بيوچار نيشكر بر عملكرد ،بهرهوري مصرف آب و آبشویي ...

()9

)NuEg= (Gw / Ns
 WPبهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعاب)Gw ،

که در روابط باال
عملکاارد دانااه (کیلااوگرم در هکتااار) W ،آب مصاارفی (مترمکعااب در
هکتااار) NupE ،کااارایی باشیافاات نیتااروژن (درصااد) Noff ،نیتااروژن
ج بشده توسط شیست توده (کیلوگرم در هکتار) Ns ،نیتروژن مصرفی
(کیلوگرم در هکتار) و  NuEgکاارایی شراعای (کیلاوگرم بار کیلاوگرم)
میباشند .تج یهوتقلیل آماری با اساتفاده اش نارمافا ار  SPSS.v22و
م ایسه میانگی ها بر اساس آشماون چناد دامناهای دانکا در ساط
احتمال پنج درصد انجام شد.

نتایج و بحث
بر اساس نتایج تج یه واریان (جدول  )5اثر کاربرد نوع کود (کود
اوره معمولی و کود کندرها) بر عملکارد داناه در ساط احتماال پانج
درصد معنیدار بود اما بر وشن شیستتوده اثر معنیدار نداشت .ه چنی
اصالحکنندههای خاک (درصدهای مﺨتلف ترکیب باگااس و بیوچاار)
بر عملکرد دانه و شیست توده در سط احتمال پنج درصد معنیدار بود.
در تیمارهای نوع کود ،بیشتری م دار میانگی عملکارد داناه و وشن
شیستتوده در تیمار ( N2تیمار کاود کنادرها) باه ترتیاب باا  1111و
 04501کیلوگرم در هکتار و ک تری م دار میاانگی عملکارد داناه و
وشن شیستتوده در تیمار ( N1تیمار کود اوره) باه ترتیاب باا  1119و
 09319کیلوگرم در هکتار و در تیمارهای اصاالحکننادههاای خااک،
بیشینه م دار میانگی عملکرد دانه و وشن شیساتتاوده در تیماار B2
(تیمار  011درصد باگاس) به ترتیاب باا  3105و  04135کیلاوگرم در
هکتار و کمینه م دار میانگی عملکرد دانه و وشن شیستتوده در تیمار
(B1تیمار بدون ماده اصالحکننده خاک) به ترتیب باا  5501و 00459

کیلوگرم در هکتار مشااهده شاد (جادول  .)9م ایساه میاانگی هاای
عملکرد دانه و وشن شیستتوده نشاندهناده آن اسات کاه اساتفاده اش
کودهای اوره کندرها و مواد اصاالحکنناده خااک تاأثیر معنایدار بار
عملکرد دانه و وشن شیستتوده داشته و سابب افا ایش آن مایشاود.
ه چنی استفاده اش باگاس ،بیوچار و نسبتهای آنها بر عملکرد داناه
و وشن شیستتوده در سط احتمال پنج درصد اختالف معنایدار بااه
نداشااته اساات ،باااای حااال اسااتفاده اش باگاااس عملکاارد دانااه و وشن
شیست توده را به ترتیب  03/0درصد و  53/1درصد نسابت باه شااهد
اف ایش داده است که ای اف ایش باه دلیال بهباود سااختمان خااک،
اف ایش نگهداشت آب و مواد آلی در خاک نسبت به استفاده اش بیوچاار
است .استفاده اش کود اوره کندرها در م ایسه با شاهد ،عملکارد داناه و
وشن شیست توده را به ترتیب  05/0درصد و  57/7درصد افا ایش داده
است .ای اختالف ناشی اش رهش تدریجی نیتروژن در مقلول خاک و
در دسترس گیاه قرار گارفت نیتاروژن مایباشاد .وجاود نیتاروژن در
مقلول خاک موجب اف ایش سط بر و اف ایش فتوسانت  ،افا ایش
وشن شیستتاوده ،افا ایش تعاداد داناه در باالل و درنهایات افا ایش
عملکاارد دانااه مایشااود (Sinclaire et al. 1990؛ Uhart and
.)Andrade 1995
با توجه به اینکه م دار آب مصرفی برای همه تیمارهاا یکساان و
برابر  5541مترمکعب در هکتار بوده است ،میتوان انتظار داشات کاه
م ایسه میانگی ها و معنیدار بودن اثر تیمارها بر بهرهوری مصرف آب
نتایج مشابهی با نتایج عملکرد دانه داشته باشد .نتایج تج یه واریاان
اثاار کودهااای مﺨتلااف (کااود اوره و کااود کناادرها) و کاااربرد مااواد
اصالحکننده خاک (درصدهای مﺨتلاف ترکیاب باگااس و بیوچاار) در
سط احتمال پنج درصد بر بهرهوری مصرف آب معنیدار بود.

جدول  -2تجزیه واریانس پارامترهاي اندازهگیري شده
میانگین مربعات
منابع تغییر

تکرار
نوع کود
نوع اصالحکننده
نوع کود  xنوع
اصالحکننده
خطا
ﺿریب تذییرات

درجه
آزادي

عملکرد دانه

وزن زیستتوده

113

بهرهوري
مصرف آب

زه آب

آبشویی
نیترات

كارایی
بازیافت
نیتروژن

كارایی
زراعی

5
0
7

035515/7 ns
* 159101/4
* 0791191/5

044401/0 ns
411097/0 ns
*3377451/0

1/1191 ns
* 1/1001
* 1/1539

001/3 ns
44/1 ns
* 9975/1

4/5 ns
51/9 ns
* 14/3

01/1 ns
*511/5
*177/0

5/7 ns
* 1/9
* 51/1

7

0447/1 n.s

5414/1 ns

1/111 ns

1/1 ns

0/1 ns

1/1 ns

1/10 ns

55

041151/4
1/1

14/5
1/1151
049145/1
01/0
1/1
1/1
 :nsفاقد اثر معنیدار :* ،معنیدار در سط پنج درصد

5/1
94/9

04/4
05/11

0/1
1/14
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جدول  -3مقایسه میانگینهاي پارامترهاي اندازهگیري شده
تیمار

عملکرد دانه

وزن زیستتوده

)(kg/ha

)(kg/ha

بهرهوري
مصرف آب
3

) (kg/m

زه آب
)(mm

آبشویی
نیترات
)(kg/ha

كارایی
بازیافت
نیتروژن
)(%

كارایی
زراعی
)(kg/kg

نوع کود
N1
N2

1119 b
1111 a

09319 b
04501 a

ماده اصالحکننده
00459 b
5501 b
B1
04135 a
3105 a
B2
04115 a
1335 a
B3
04151 a
1343 a
B4
04713 a
1313 a
B5
04775 a
1157 a
B6
بر اساس آشمون دانک  ،در هر ستون و برای هر عامل آشمایشی ،میانگی

0/03 b
0/55 a

047/1 a
049/1 a

05/5 a
01/7 a

14/0 b
11/5 a

90/7 b
95/4 a

51/5 b
45/0 b
05/4 a
017/4 a
0/11 b
99/1 a
51/1 a
09/3 b
003/3 e
0/57 a
95/3 a
50/1 a
00/5 c
051/1 de
0/54 a
95/1 a
51/1 a
3 /9 d
091/0 cd
0/54 a
95/5 a
50/5 a
1 /4 d
044/0 c
0/59 a
95/9 a
55/1 a
5 /7 d
071/0 b
0/50 a
هایی که دارای یک حرف مشترک باشند ،اشنظر آماری در سط احتمال پنج درصد اختالف معنیدار ندارند

نوع کود ،حداقل بهرهوری مصرف آب در تیماار N1

در تیمارهای
(تیمار کود اوره) با  0/03کیلوگرم بار مترمکعاب و حاداکبر بهارهوری
مصرف آب در تیمار ( N2تیمار کاود کنادرها) باا  0/55کیلاوگرم بار
مترمکعب و در تیمارهای اصالحکنندههای خاک ،بیشتری بهارهوری
مصاارف آب در تیمااار ( B2تیمااار  011درصااد باگاااس) و ک ا تااری
بهرهوری مصرف آب در تیمار ( B1تیماار بادون مااده اصاالحکنناده
خاک) به ترتیب باا  0/57و  0/11کیلاوگرم بار مترمکعاب مایباشاد.
م ایسه میانگی های بهرهوری مصرف آب نشاندهناده آن اسات کاه
استفاده اش کودهاای اوره کنادرها و ماواد اصاالحکنناده خااک تاأثیر
معنیدار بر بهرهوری مصرف آب داشته و سبب اف ایش آن میشود.
ه چنی استفاده اش باگاس ،بیوچار و نسبتهای آنها بر بهرهوری
مصرف آب در سط احتمال پنج درصد اختالف معنیدار باه نداشاته
است ،اما استفاده اش باگاس بهرهوری مصرف آب را نسبت شاهد03/1 ،
درصد اف ایش داده است .ه چنی استفاده اش کودهای کندرها ،موجب
اف ایش  01/5درصدی بهره وری مصرف آب نسابت باه شااهد شاده
است که در سط احتمال پنج درصد معنیدار است .مصرف بهیناه آب
و کود نیتروژن باعث عمیقتر شدن سیست ریشه ای ،اف ایش عملکرد
دانه و درنتیجه اف ایش بهره وری مصارف آب مایشاود (مجیادیان و
همکاران.)0915 ،
در خصو شهاب خروجی اش الیسیمترها ،با توجه به نتایج تج یه
واریان  ،اثر کودهای مﺨتلف (اوره و کندرها) بار شهااب خروجای در
سط احتماال پانج درصاد تاأثیر معنایدار نداشات ،اماا اثار کااربرد
اصالحکننده خاک (درصدهای مﺨتلاف ترکیاب باگااس و بیوچاار) در
سط احتمال پنج درصد بر م دار شهاب خروجی اش الیسایمترها ماؤثر
است .به دلیل بهبود ساختمان خاک در اثر مواد اصالحکننده و اف ایش

خلل و فرج ،ظرفیت نگهداشت آب در خاک باال رفته و اش خروج شهاب
جلااوگیری م ایکن اد (نیااکرو و همکاااران .)0935 ،در تیمارهااای
اصالحکنندههای خاک ،بیشینه شهااب خروجای در تیماار ( B1تیماار
بدون ماده اصالحکننده خاک) و کمینه شهااب خروجای در تیماار B2
(تیمار  011درصد باگاس) به ترتیب با  017/4و  003/3مشاهده شاده
است .م ایسه میانگی های شهاب خروجی نشاندهناده آن اسات کاه
استفاده اش مواد اصالحکننده خاک تأثیر معنایدار بار شهااب خروجای
داشته و سبب کاهش آن میشود .استفاده اش باگاس شهاب خروجای را
نسبت به شاهد 91/5 ،درصد کاهش داده است.
اثر کودهای مﺨتلف (اوره و کندرها) بر آبشویی نیتارات در ساط
احتمال پنج درصد تأثیر معنیدار نداشت ،اما اثر کااربرد اصاالحکنناده
خاک (درصدهای مﺨتلف ترکیب باگاس و بیوچاار) در ساط احتماال
پاانج درصااد باار آبشااویی نیتاارات مااؤثر اساات .در تیمارهااای
اصالحکنندههای خاک ،حداکبر آبشویی نیتارات در تیماار ( B1تیماار
بدون ماده اصالحکننده خاک) و حداقل آبشویی نیتارات در تیماار B6
(تیمار  011درصد بیوچار) به ترتیب با  05/4و  5/7کیلوگرم در هکتاار
مشاهده شده است .م ایسه میانگی های آبشویی نیترات نشااندهناده
آن است که استفاده اش مواد اصالحکننده خاک در سط احتماال پانج
درصد تأثیر معنیدار بار آبشاویی نیتارات داشاته و سابب کااهش آن
میشود .استفاده اش بیوچار آبشویی نیترات را نسابت باه شااهد71/9 ،
درصد کاهش داده است .دلیل ای کاهش به علت سط ویژه بیشتار
و ج ب نیترات توسط بیوچار و نگهداری آن در خلل و فرجهای بیوچار
میباشد .در پژوهشهای انجامشده توسط قربانی و همکاران (،)0934
خدارحمی و همکاران ( )0931و کاظمی شاده و همکااران ( )0933نیا
اف ودن بیوچار به خاک موجب کاهش معنیدار آبشاویی نیتارات شاده

بررسي اثر کود کندرها ،باگاس و بيوچار نيشكر بر عملكرد ،بهرهوري مصرف آب و آبشویي ...

است.

با توجه به نتایج تج یه واریاان  ،اثار کودهاای مﺨتلاف (اوره و
کندرها) و کاربرد اصالحکننده خاک بار کاارایی باشیافات نیتاروژن در
سط احتمال پنج درصد تأثیر معنیداری بود .در تیمارهای ناوع کاود،
بیشینه کارایی باشیافت نیتروژن در تیمار ( N2تیماار کاود کنادرها) باا
 11/5درصد و کمینه آن در تیمار ( N1تیمار کود اوره) با  14/0درصاد
و در تیمارهای اصالحکنندههای خااک ،بایشتاری کاارایی باشیافات
نیتروژن در تیمار ( B6تیمار  011درصد بیوچاار) و کا تاری کاارایی
باشیافت نیتروژن در تیمار ( B1تیمار بدون ماده اصالحکننده خاک) به
ترتیب با  55/1و  45/0درصد میباشد .در هر دو نوع کود استفادهشده،
م دار نیتروژنی که وارد خاک شده م دار یکسانی است ،ولی باه علات
ویژگیهای کود کندرها ،نیتروژن بهمرور و بهتدریج وارد مقلول خاک
شده و گیاه قابلیت ج ب بیشاتری داشاته و باه همای دلیال م اادیر
کارایی باشیافت نیتاروژن در کودهاای کنادرها بیشاتر اسات .م ایساه
میانگی های کارایی باشیافت نیتروژن نشاندهنده آن است که استفاده
اش کودهای اوره کندرها و مواد اصالحکننده خااک تاأثیر معنایدار بار
کارایی باشیافت نیتروژن داشته و سبب اف ایش آن میشود .اساتفاده اش
باگاس ،بیوچار و نسبتهای آنها بر کارایی باشیافت نیتروژن در سط
احتمال پنج درصد اختالف معنیدار باه نداشته است ،اماا اساتفاده اش
بیوچار کارایی باشیافت نیتروژن را نسبت به شاهد 17/5 ،درصد اف ایش
داده است .در تیمارهایی که اش درصدهای بیشتری اش بیوچاار اساتفاده
شده است ،به دلیل قابلیت نگهداشت نیتروژن و جلوگیری اش آبشاویی
آن ،نیتروژن به سهولت در اختیار گیاه قرار گرفته و توسط گیاه جا ب
شده است .به همی علت م اادیر کاارایی باشیافات نیتاروژن در ایا
تیمارها بیشتر میباشد .ه چنی استفاده اش کودهای کنادرها ،موجاب
اف ایش  57/4درصدی کارایی باشیافت نیتروژن نسبت به شااهد شاده
که در سط احتمال پنج درصد معنیدار است.
اثر کودهای مﺨتلف (اوره و کندرها) و کاربرد اصالحکنناده خااک
بر کارایی شراعی در سط احتمال پنج درصد تأثیر معنیداری باود .در
تیمارهای نوع کود ،حاداکبر کاارایی باشیافات نیتاروژن در تیماار N2
(تیمار کود کندرها) با  95/4کیلوگرم بر کیلوگرم و حداقل آن در تیمار
( N1تیمار کود اوره) باا  90/7کیلاوگرم بار کیلاوگرم و در تیمارهاای
اصالحکنندههای خاک ،بیشتری کارایی شراعی در تیماار ( B2تیماار
 011درصد باگاس) و ک تری کارایی شراعی در تیمار ( B1تیمار بدون
ماده اصالحکنناده خااک) باه ترتیاب باا  99/1و  51/5کیلاوگرم بار
کیلوگرم مشااهده مای شاود .م ایساه میاانگی هاای کاارایی شراعای
نشاندهناده آن اسات کاه اساتفاده اش کودهاای اوره کنادرها و ماواد
اصالحکننده خاک تأثیر معنایدار بار کاارایی شراعای داشاته و سابب
اف ایش آن میشود .استفاده اش باگاس ،بیوچار و نسبتهاای آنهاا بار
کارایی شراعی در سط احتمال پانج درصاد اخاتالف معنایدار بااه
نداشته است ،اما استفاده اش باگاس کارایی شراعی را نسبت باه شااهد،
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 03/0درصد اف ایش داده است .ه چنی استفاده اش کودهای کنادرها،
موجب اف ایش  01/1درصدی کارایی شراعی نسبت به شاهد شده کاه
در سط احتمال پنج درصد معنیدار اسات .باه علات یکساان باودن
نیتروژن مصرفی در کلیه تیمارها ،عوامل مؤثر بر عملکرد ،بار کاارایی
شراعی نی مؤثر بوده است.

نتیجهگیري
نتایج ای پژوهش نشان داد که استفاده اش کود کنادرها مایتواناد
موجااب اف ا ایش  05/0درصااد عملکاارد دانااه ،اف ا ایش  57/7درصااد
عملکرد شیسات تاوده ،افا ایش  01/5درصاد بهارهوری مصارف آب،
اف ایش  57/4درصد کارایی باشیافت نیتروژن و افا ایش  01/1درصاد
کارایی شراعی در م ایسه با شاهد در کشت گیااه ذرت تابساتانه شاود.
کودهای کندرها ،با آشادساشی تدریجی اوره در مقلول خااک ،اش هادر
رفت نیتروژن بهوسیله آبشویی جلوگیری کارده و باهتادریج نیتاروژن
موردنیاش را در اختیار گیاه قرار میدهند و باعث اف ایش فتوسنت و رشد
رویشی ذرت میشوند .باای حال باا توجاه باه قیمات شیااد کودهاای
کندرها ،در صاورت ت سایط مناساب کاود اوره معماولی و اساتفاده اش
سامانه های آبیاری نوی و ت ریق بهموق کود اوره در سامانه ،میتوان
اشلقاظ اقتصادی استفاده اش کودهای اوره معمولی را توجیه کرد.
همچنی با توجه به نتایج بهدستآمده اش ای پاژوهش ،مشاﺨص
شد که استفاده اش مواد اصالحکننده خاک مانند بیوچاار و باگااس ،باه
علت اصالح ساختمان خاک ،افا ایش نگهداشات آب و ماواد ذا ایی
موردنیاش گیاه و بهبود شرایط تهویه در خاک میتواناد باعاث افا ایش
 03/0درصد عملکرد دانه ،اف ایش  53/1درصد عملکرد شیسات تاوده،
کاهش  91/5درصد شهاب خروجی ،افا ایش  03/1درصاد بهاره وری
مصرف آب ،کااهش  71/9درصاد آبشاویی نیتاروژن ،افا ایش 17/5
درصد کارایی باشیافت نیتروژن و اف ایش  03/0درصد کاارایی شراعای
در م ایسه با شاهد در کشت گیاه ذرت تابستانه شود .بیوچار باه علات
داشت سط ویژه بیشتر نسبت به باگاس ،قابلیت نگهداشت نیتاروژن
بیشتری نسب به باگاس دارد ،اما به دلیل قیمت شیاد بیوچاار و برخای
ویژگی های باگاس (مانند در دسترس باودن ،ساهولت تهیاه باگااس،
اف ایش مواد آلی خااک ،بهباود سااختمان خااک) اساتفاده اش باگااس
م رون بهصرفهتر بوده و ممک است کشااورش رذبات بیشاتری بارای
تهیه و استفاده اش باگاس داشته باشاد و باا مادیریت صاقی م رعاه
میتوان بهخوبی اش ای ماده اصالحکننده خاک استفاده نمود.

تشکر و قدردانی
بدی وسیله اش حمایت مالی معاونت پاژوهش و فنااوری دانشاگاه
شهید چمران اهواش در قالب پژوهانه ( )SCU.WI99.273:GNبارای
تأمی ه ینههای پژوهش تشکر و قدردانی میگردد .اش مرک تق ی ات
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و آموش کشاورشی و مناب طبیعی خوشساتان نیا باه خااطر فاراه
نمودن بستر و امکانات و همکااری در انجاام ایا پاژوهش ت ادیر و
تشکر به عمل میآید.
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Abstract:
One of the methods to reduce nitrate leaching is the use of slow release fertilizers as well as the application of
soil conditioners. In order to investigate the effect of slow release fertilizer, bagasse and sugarcane biochar on
grain yield, water consumption productivity and nitrogen leaching in maize cultivation, factorial experiment in a
complete-random block design with two factors including types of fertilizer (N1: ordinary urea fertilizer and N2:
nitrogel urea fertilizer) and ratios of soil conditioner (B1; 0% bagasse and 0% biochar, B2; 100% bagasse and
0% biochar, B3; 75% of bagasse and 25% biochar, B4; 50% bagasse and 50% biochar, B5; 25% bagasse and
75% biochar, B6; zero percent bagasse and 100% biochar) in 3 replications in 2019 was performed in the
research farm of Khuzestan Agricultural Research and Training Center.The results showed that the use of slow
release fertilizer increased grain and biomass yield, water consumption productivity, nitrogen recycling
efficiency and crop efficiency of 17.1%, 25.5%, 16.7%, 75.4% and 16.8% respectively, compared to control
treatment (N1B1). Also, the use of soil conditioners increased grain and biomass yield, water consumption
productivity, nitrogen recycling efficiency and crop efficiency of 19.1%, 29.8%, 19.0%, 85.7%, and 19.1%
respectively, in compare with control treatment and decreased drainage water and nitrate leaching of 36.2% and
58.3% in compare with control treatment. The maximum water consumption productivity occurred in N2B3
treatment with 1.26 kg/m3, the minimum nitrate leaching related to N2B6 with 7.1 kg/ha and the maximum
nitrogen recycling efficiency occurred in N2B6 treatment with 74.8%. In general, the obtained results indicate
the ability of slow release fertilizers and soil conditioners to decrease the problems caused by nitrogen leaching
and increase the yield and water consumption productivity in summer maize cultivation.
Keywords: Crop yield, Khuzestan, Nitrate leaching, Soil conditioners, Water drainage
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