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چکیده
به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود اوره و فیلتر کیک نیشکر بر عملکرد گندم تحقیقی در سال  7939به
صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی نیشککر هتک
تپه اجرا شد .کود فیلتر کیک نیشکر در چهار سطح ،بدون فیلتر کیک ( 22 ،)T1تن در هکتکار ( 02 ،)T2تکن در
هکتار ( )T3و  02تن در هکتار ( )T4به عنوان فاکتور اصلی و کود اوره در سه سطح بدون کود ( 722 ،)N1کیلوگرم
در هکتار ( )N2و  222کیلوگرم در هکتار ( )N3بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .نتکای تجزیکه واریکان
نشان داد که اثر فیلترکیک و اوره به ترتیب در سطح پن درصد و یک درصد بر تمامی صتات مورد مطالعه بجکز
وزن هزار دانه معنیدار بود .اثر برهمکنش تیمارها بر عملکرد و اجزای عملککرد گنکدم معنکیدار نبکود .نتکای
مقایسه میانگینها نشان داد که افزایش فیلترکیک به خاک باعث افزایش معنیدار ارتتاع بوته ،تعکداد دانکه در
سنبله ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و شاخص برداش
حدود  791/0گرم در مترمربع معادل  27/2درصد نسب
صتات اندازهگیری شده نسب

گردید .تیمار  02تن فیلترکیک در هکتار عملکرد دانکه را
به تیمار بدون کاربرد کود افزایش داد .بکا ککاربرد اوره،

به شاهد بطور معنیداری افزایش یاف  .ککاربرد ککود اوره بکه میکزان  222و 722

کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه را به ترتیب  222/5و  227/9گرم در مترمربع معادل  99/0و  92/0درصد نسب
به شاهد افزایش داد .بطور کلی نتای نشان داد که افزایش مصرف کودهای اوره و آلی هر کدام باعکث افکزایش
معنیدارصتات رشدی و عملکردی شده اس

و بهترین تیمار برای کودهکای شکیمیایی و آلکی بکه ترتیکب 222

کیلوگرم در هکتار و 02تن فیلترکیک در هکتار توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :ارتتاع بوته ،کودآلی ،عملکرد دانه ،وزن هزار دانه
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مقدمه
گندم گیاه پر اهمیتی است که یکی از جنبههاي بسیار مهم در زراعت آن ،استفاده از کودهاا مایباشاد ( .)32در ایا
رابطه استفاده از کودهاي شیمیایی به عنوان سریعتری راه براي جبران کمبود عناصر غذایی خاك الزم به نظر میرساد،
ولی هزینه رو به افزایش تولید آنها ،آلودگی خاك و آب ناشی از مواد شیمیایی و کاهش کیفیت تولیدات کشاورزي باعث
ایجاد مسائل بغرنج شده است ( .)29کودهاي آلی بهتری جایگزی باراي کودهااي شایمیایی باوده و مایتوانناد اثارات
معنیداري در بهبود ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاك داشته باشند و عالوه بر افزایش مادهآلی خاك ،افزایش فعالیات
میکروارگانیسمها و بهبود ساختمان خاك را به دنبال داشته باشند ( .)31یکای از مهامتاری ادادامات ما ثر در راساتاي
افزایش تولیدات کشاورزي ،تعیی میزان مناسب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه جهت حصول حداکثر عملکرد ادتصاادي آن
در واحد سطح در شرایط مختلف خاکی و ادلیمی میباشد ( .)21نیتروژن اولی عنصر غذایی است که در منااق خشاک
و نیمه خشک کمبود آن مطرح میشود زیرا مقدار مواد آلی که عمدهتری منبع ذخیره محسوب میشوند در ای منااق
ناچیز است .)3( .بخش عمده نیتروژن مورد نیاز گیاه به صورت نیترات جذب میشود و تجمع بایش از حاد نیتاروژن در
بسیاري از محصوالت میتواند سالمت مصرف کننده را به خطر اندازد و باعث آلودگی منابع آبهاي زیرزمینی و افازایش
هزینههاي تولید میگردد ( .)22کاربرد منابع و نهادهاي تجدیدپذیر ،یکی از اصاول کشااورزي پایادار اسات کاه موجاب
حداکثر بهرهوري زراعی و کمتری خطرات زیست محیطی میشود .ای امر ،یعنی دسترسی به عملکرد مطلوب و کااهش
مخاقرات ،نیازمند به کارگیري راهکارهاي نوی زراعی است که از ای میان میتوان به کااربرد کودهاايآلای اشااره کارد
( .)22استفاده از کود آلی (فیلتر کیک نیشکر) یکی از راه کارهایی است که میتوان براي تغذیه و بهبود رشاد گیااه و باه
عالوه حفظ بهداشت محیط زیست امیدوار شد .در شمال خوزستان به دلیل کشت متمرکز نیشکر هر سااله مقاادیر دابال
توجهاي فیلتر کیک به عنوان محصول جانبی تولید میشود که عمده آن به عنوان ضایعات معادوم مایگاردد .ایا مااده
آلی یک محصول جانبی صنعت نیشکر است که در فرآیند رسوبگذاري و تصفیه شربت بدست میآیاد ( .)22همچنای باا
اجتناب از غیر ضروري و بیرویهي مصرف عناصر غذایی هزینه تولید را به حدادل کاهش داد که ای امر مایتواناد راهای
به سوي کشاورزي پایدار باشد ( .)11استفاده از کودهايآلی و نیتروژن میتواند یک نظام تولیاد متاراکم را پایادار ساازد.
دلیل ای امر بهبود ویژگیهاي کیفی خاك و احتماالً همزمانی آزادسازي نیتروژن با نیاز گیاه میباشد (. )2کودهاي آلای
با تولید هوموس عوارض نامطلوب کودهاي شایمیایی را کااهش داده و کاارآیی مصارف کودهااي شایمیایی را افازایش
میدهند ( .)13افزایش فراهمی عناصر غذایی با مصرف توأم کودهاي آلی و نیتروژن و جذب بیشاتر آنهاا توساط گیااه از
عوامل افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد در تیمارهاي نظام مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه مایباشاد .باا
مصرف توأم کود نیتروژن و کود آلی ،عالوه بر جلوگیري از مصرف بایش از حاد کاود نیتاروژن ،عملکارد ادتصاادي ذرت
علوفهاي افزایش مییابد ( .)1مصرف کود دامی و کمپوست ارتفاع گیاه ،تعداد پنجه در بوته ،ارتفاع سنبله و عملکرد کاه و
دانه گندم را نسبت به تیمار شاهد به قور معنیداري افزایش داد .آنان ای افزایش را باه بهباود ویژگایهااي فیزیکای و
شیمیایی خاك و افزایش فراهمی عناصر غذایی بر اثر کاربرد کودهاي آلی نسبت دادند (.)19
با توجه به کمبود موادآلی و شرایط نامطلوب در اکثر مناق کشور ،انجام مطالعاات روي پساماندهاي آلای تولیاد
شده در کشور و تلفی آنها با کودهاي شیمیایی ،ضم کاهش مصرف کودهاي شایمیایی ،باعاث افازایش مااده آلای
خاكها و کاهش خطرات زیست محیطی میگاردد ( .) 12باا عنایات باه جایگااه کشات گیااه اساتراتژیک نیشاکر در
خوزستان و فرآوردههاي جانبی آن مانند فیلتر کیک و با توجه به اهمیت کودهاي آلی در کشاورزي پایدار و ضارورت
بهینهسازي مصرف کودهاي شیمیایی در بوم نظامهاي زراعی کشور ،تحقی حاضار باا هادف ارزیاابی کااربرد ساطوح
مختلف کود اوره و فیلتر کیک نیشکر بر عملکرد گندم در شمال خوزستان انجام شد.
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مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود اوره و فیلتر کیک نیشکر بر عملکرد گندم در شمال خوزستان آزمایشای
در سال  1393به صورت کرتهاي یک بار خرد شده در دالب قرح بلوكهاي کامل تصادفی در ساه تکارار در اراضای
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (شوش) اجرا شد .تیمارهاي مورد بررسی در ای پاژوهش شاامل کاود فیلتار
کیک در چهار سطح (بدون فیلتر کیک ( 22 ،)T1ت در هکتار ( 22 ،)T2ت در هکتار ( )T3و  22ت در هکتاار ()T4
به عنوان فاکتور اصلی و مقادیر مختلف کود اوره در سه سطح بدون کاود اوره ( 122 ،)N1کیلاوگرم در هکتاار (،)N2
 222کیلوگرم در هکتار ( )N3به عنوان فاکتور فرعی بود .هرکرت فرعی داراي هفت خط کاشت به قول پنج متر و باه
فاصله  22سانتیمتر از یکدیگر بود .فاصله دو کرت فرعی و اصلی به ترتیب نیم و یک و فاصله بی تکرارها یاک و نایم
متر در نظر گرفته شد .تیمارهاي کود فیلتر کیک نیشکر پس از توزی به وسایله شا کاش باا الیاه ساطحی خااك
(حدود پنج سانتیمتر) براساس نقشه قرح مخلوط شد .همچنی مقادیر کود اوره بصورت یک سوم دبل از کشت ،یک
سوم در مرحله پنجهدهی و یک سوم در مرحله ساده رفت گندم تقسیط شد .سایر عملیات داشت مانند تغذیه کاودي
(معادل  122کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل در هکتار بصورت پایه) و مبارزه با علفهاي هارز نیاز بصاورت یکساان
براي تمام کرتها انجام شد .پس از انج ام یک نوبت عملیاات شاخم و دو نوبات عملیاات دیساک ،باذور گنادم (ردام
چمران) بر روي خطوط کشت بصورت دستی بر اساس نقشه قرح کشت شد.
نتایج حاصل از تجزیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك (جادول  )1گویااي مقاادیر مختلاف عناصار درخااك
است .شوري خاك متوسط و  pHنزدیک به دلیایی میباشد و درصد مادهآلی خاك پایی است همچنی بافات خااك
لومشنی است .شرایط کلی خاك نشان میدهد که خاك براي کشت گندم و اعمال تیمارهاي کاودي مایتواناد نتاایج
دابل مالحظهاي در پی داشته باشد.
جدول  -7خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در عمق  92سانتیمتری خاک
ذرات تشکیل دهنده خاك
(درصد)

بافتخاك
لومیشنی

ش

الي

رس

22

32

32

واکنشخاك

شوري
(دسیزیمنس بر متر)

کرب آلی
(درصد)

3/12

2/2

2/42

پتاسیم

ازت

فسفر

(میلیگرم برکیلوگرم)
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12/2

2/22

صفات مختلف عملکرد و اجزا عملکرد گندم بشرح ذیل اندازهگیري شدند.
ارتفاع نهایی بوته :ارتفاع از سطح زمی تا نوك سنبله ،بدون در نظر گرفت ریشکها بر حساب ساانتیمتار در12
بوته در هر کرت اندازهگیري گردید و میانگی مربوقه به عنوان ارتفاع بوته هر کرت یادداشت گردید.
تعداد سنبله در متر مربع :تعداد سنبلههاي موجود در سطح یک متر مربع ،دبل از برداشت شمارش و ثبت شد.
تعداد دانه در سنبله :به منظور اندازهگیري ای صفت ،در انتهاي فصل زراعی تعداد دانه در  12سنبله که باه قاور
تصادفی انتخاب شده بودند ،شمارش گردید و میانگی آن براي هر تیمار یادداشت گردید.
وزن هزار دانه :پس از رسیدگی کامل از هر کرت ،تعداد ده غالف از ده بوته به قور تصادفی برداشت و پس تاوزی
توسط ترازوي ددی  ،میانگی وزن هزار دانه در هر کرت به قور جداگانه محاسبه شد.
عملکرد دانه :پس از حذف اثر حاشیه ،از هر کرت فرعی ،بوتهها زرد و رسیده شده گیاه در ساطح یاک متار مرباع
برداشت و تا خشک شدن کامل در معرض نور خورشید درار گرفت سپس خرم کوبی شده و کااه و کلاش جادا شاد.
بذرهاي به دست آمده از هر کرتفرعی با استفاده از ترازوي ددی توزی شده و سپس وزن بدست آمده از ای باذرها
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بر اساس گرم در مترمربع محاسبه شد.
عملکرد بیولوژیک :هنگام برداشت پس از حذف کامل حاشیهها ،تمامی بوتههاي موجود از ساطح خااك در ساطح
یک متر مربع توسط داس برداشت و به قور جداگانه بسته بندي و تاوزی شاد ،ساپس جهات محاسابه وزن خشاک
عملکرد بیولوژیک ،یک نمونه تصادفی از بوته هاي برداشت شده از هر کرت گرفته شد و پس از خشک نمودن آنها در
آون در دماي  32°cبه مدت  24ساعت درصد رقوبت و وزن خشک عملکرد بیولوژیک محاسبه شد.
شاخص برداشت :شاخص برداشت دانه از نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک ضربدر  122محاسبه گردید.
تجزیه واریانس دادهها توسط نرمافزار آماري  SPSSانجام گردید و میانگی دادهها نیز توسط آزمون چند دامنهاي
دانک در سطح احتمال پنج درصد مورد مقایسه درار گرفتند .جهت رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده گردید.

نتای و بحث
نتایج تجزیه واریانس تیمارها نشان داد که اثر کود فیلتر کیک نیشکردر سطح احتمال پانج درصاد و کاود اوره در
سطح احتمال یک درصد بر تمامی صفات مورد مطالعه بجز وزن هزار دانه معنیدار بود .اما اثر بارهمکنش تیمارهاا بار
عملکرد و اجزاي عملکرد گندم معنیدار نبود (جدول.)2
جدول .2تجزیه واریان
منابع تغییرات

درجه
آزادي

بلوك
فیلترکیک نیشکر
خطا
کود اوره
فیلترکیک نیشکر × کوداوره
خطاي آزمایشی

2
3
2
2
2
12

درصد ضریب تغییرات

اثر کود اوره و فیلترکیک نیشکر بر عملکرد و اجزای عملکرد
میانگی مربعات
وزن هزار دانه

تعداد سنبله

عملکرد دانه

شاخص
برداشت

14/24
*221/12
22/2
**129/92
1/4 ns
22/12

11/22
*323/2
21/2
** 214/21
9/12 ns
13/22

9/23
*93/1
13/29
* 33/21
2/12 ns
2/43

12141/11
*121232/4
12243/29
**31422/21
12213/24 ns
3412/12

22322/12
*122933/1
329122/2
**111141/2
12232/4 ns
19132/23

2/221
*2/14
2/23
**2/222
2/221 ns
2/221

2/24

4/32

3/32

11/12

12/99

11/11

ارتفاع بوته

تعداد دانه در
سنبله

 * ،nsو ** :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

ارتتاع گیاه
در ای بررسی ،اثر کود نیتروژن بر ارتفاع بوته ،در سطح احتمال یک درصاد معنایدار شاد (جادول  .)2بیشاتری
ارتفاع بوته در تیمارهاي با مصرف  222و  122کیلوگرم در هکتار کود در مقایسه با شاهد بدون کود اوره مشاهده شد
که اختالف معنیداري با تیمار شاهد بدون کود داشت (شکل  -1الف) .اصوالً علت افزایش ارتفاع در اثار کااربرد کاود
نیتروژنه را می توان به اثر تشدید کنندگی نیتروژن در رشد رویشی و افزایش شاخ و برگ گیاه نسبت داد که به دنباال
ای امر انتظار میرود مواد فتوسنتزي بیشتري توسط گیاه تولید شود ،که ای مواد شرایط را براي قویل شادن سااده
فراهم میسازد ( .)32ای امر احتماالً ناشی از افزایش جذب عناصر نیتروژن و تاثیر آن بر بهبود فتوسانتز و در نتیجاه
افزایش رشد بوته است .نتایج تحقیقات نشان داد که مقادیر متفاوت کود اوره بر ارتفاع بوته تاثیر معنایدار داشات .باه
نظر میرسد که نیتروژن به واسطه نقشی که در تولید و صدور هورمون سیتوکینی از ریشه به اندامهااي هاوایی دارد،
موجب افزایش سرعت تقسیم سلولی ،رشد و ارتفاع گیاه گردید (.)13
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شکل  -7الف :مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود اوره
( :N1سطح بدون کود اوره  722 :N2 ،کیلوگرم در هکتار و  222 :N3کیلوگرم در هکتار) و ب:کود فیلترکیک نیشکر
(بدون فیلتر کیک ( 22 ،)T1تن در هکتار ( 02 ،)T2تن در هکتار ( )T3و  02تن در هکتار ( )T4بر ارتتاع گیاه.
میانگینهای دارای حروف مشابه فاقد تتاوت معنیدار با استتاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پن درصد میباشند.

اثر تیمارهاي مختلف فیلترکیک نیشکر بر ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد معنایدار باود باه دلیال اینکاه
روند تغییرات کود اوره درسطوح مختلف فیلتر کیک یکسان بوده لذا اثرات بارهمکنش دو عامال بار روي ایا صافت
معنیدار نشد (جدول  2و شکل  -1ب) .نتایج مقایسه میانگی نشان داد که تیمار  22( T4ت فیلترکیاک در هکتاار)
بیشتری و تیمار  T1شاهد (بدون فیلترکیک) کمتری ارتفاع بوتاه را باهخاود اختصااد دادناد .اماا بای  T3و T4
اختالف معنیدار نبود (شکل .)1نتایج تحقیقات نشان دادند که مصرف  21تا کاود آلای در هکتاار موجاب افازایش
ارتفاع بوته ذرت با مصرف کود دامی را می توان به بهبود تغذیه گیاه از جمله افازایش غلظات نیتاروژن ،فسافر و روي
نسبت داد چون غلظتهاي عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در کود دامای بیشاتر از خااك مایباشاد .در نتیجاه
بهنظر میرسد با افزودن فیلترکیک به خاك ،حاصل خیزي خااك و تغذیاه گیااه بهباود یافتاه و از قریا افازایش در
دسترس بودن آب و عناصر غذایی ضروري گیاه ارتفاع گیاه زیاد میشود (.)32
تعداد سنبله در مترمربع
در ای بررسی ،اثر کود نیتروژن روي تعداد سنبله در مترمربع ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار شاد (جادول
 .)2بیشتری تعداد سنبله در مترمربع در تیمارهاي با مصرف  222کیلاوگرم و  122کیلاوگرم در هکتاار کاود اوره در
مقایسه با شاهد بدون کود اوره مشاهده شد (شکل  -2الف) .با افزایش کود نیتروژن رشد جوانههااي رویشای تحریاک
شده و در اثر آن تعداد سنبله در واحد سطح افزایش مییابد ( .)23کاربرد کود نیتروژن سبب افازایش تعاداد پنجاه و
سنبله گندم در واحد سطح شد ( .)12سایر محققان نیز به ای نتیجه رسیدند که کاربرد نیتروژن در مرحله پنجهزنای
باعث افزایش تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد دانه شد ( .)23در گندم افزایش مصرف نیتروژن تعاداد سانبله در
مترمربع را افزایش داده که ای امر به دلیل افزایش تعداد پنجههاي بارور میباشد (.)2
اثر تیمار هاي مختلف فیلترکیک نیشکر بر تعداد سنبله در مترمربع در ساطح احتماال پانج درصاد معنایدار باود
(جدول .)1نتایج مقایسه میانگی نشان داد که تیمار  22( T4ت فیلترکیک در هکتاار) بیشاتری و تیماار  T1شااهد
(بدون فیلترکیک) کمتری تعداد سنبله در مترمربع را داشتند .اما بی  T3و  T4اختالف معنیدار نبود همچنی تیمار
 22ت فیلترکیک در هکتار ) (T2با بدون فیلتر کیک ) (T1در یک سطح آماري درار گرفتند (شکل -2ب).
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شکل  -2الف :مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود اوره
( :N1سطح بدون کود اوره  722 :N2 ،کیلوگرم در هکتار و  222 :N3کیلوگرم در هکتار) و ب:کود فیلترکیک نیشکر
(بدون فیلتر کیک ( 22 ،)T1تن در هکتار ( 02 ،)T2تن در هکتار ( )T3و  02تن در هکتار ( )T4بر تعداد سنبله در مترمربع.
میانگینهای دارای حروف مشابه فاقد تتاوت معنیدار با استتاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پن درصد میباشند.

حس زاده و همکاران ( )4پاسخ گندم به سطوح مختلف کمپوست و کودآلی را بررسی و گزارش کردند که مصارف
کودآلی و کمپوست تعداد سنبله ،را نسبت به تیمار شاهد به قور معنیدار افزایش داد .آنان ای افازایش را باه بهباود
ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاك و افزایش فراهمی عناصر غذایی بر اثر کاربرد کودهاي آلی نسبت دادند.
تعداد دانه در سنبله
اثر کود نیتروژنه روي تعداد دانه در سنبله ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جادول .)2بیشاتری تعاداد
دانه در سنبله در تیمارهاي با مصرف  222کیلوگرم و مصرف  122کیلوگرم در هکتار کاود اوره در مقایساه باا شااهد
بدون کود مشاهده شد (شکل  -3الف) .افزایش نیتروژن باعث تغذیاه مناساب گیااه شاده و ساطح فتوسانتزي گیااه
افزایش یافته و گیاه با سنتز بیشتر آسیمیالتها ،جوانه هاي مولد سانبلچه را تقویات کارده و در اثار آن تعاداد داناه
بیشتري در سنبله تشکیل شده است ( .)32نتایج تحقیقات نشان داد که کود نیتروژن تعداد سنبلچه درسنبله و تعاداد
دانه در سنبله گندم را افزایش داد ( .)32در تحقیقات دیگر مصرف نیتروژن به قور معنی داري تعداد دانه در سنبله را
افزایش داد ( .)11پرویزي و نباتی بیان کردند که با اعمال کود نیتروژن تعداد سنبله در مترمربع و تعاداد داناه در هار
سنبله افزایش یافت اما وزن هزار دانه کاهش یافت .مصرف صحیح و متناساب کاود نیتاروژن ،عملکارد داناه گنادم را
عمدتاً از قری افزایش تعداد دانه در سنبله افزایش میدهد ( 1و  .)2نتایج تحقیقات نشان داد که نیتاروژن بار تعاداد
دانه در سنبله اثر معنیدار داشت ( 2و .)11
اثر تیمارهاي مختلف فیلترکیک نیشکر بار تعاداد داناه در سانبله در ساطح احتماال پانج درصاد معنایدار باود
(جدول .)2نتایج مقایسه میانگی نشان داد که تیمار  22( T4ت فیلترکیک در هکتاار) بیشاتری و تیماار  T1شااهد
(بدون فیلترکیک) کمتری تعداد دانه در سنبله را داشتند .اما تیمار  22ت فیلتر کیک در هکتار ) (T2با بادون فیلتار
کیک ) (T1در یک سطح آماري درار گرفتند از آنجاییکه اثرات برهمکنش معنیدار نشده در چنی حاالتی اثار اصالی
تیمارها مورد بحث درار می گیرد (شکل  -3ب) .گزارشات نشان داد که مصرف لج فاضاالب ،عملکارد داناه و تولیاد
خوشه گندم را افازایش داد و بیشاتری تعاداد داناه و خوشاه باا مصارف  22تا لجا فاضاالب در هکتاار حاصال
گردید (.)22
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شکل .9الف -مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود اوره
( :N1سطح بدون کود اوره  722 :N2 ،کیلوگرم در هکتار و  222 :N3کیلوگرم در هکتار) وب-کود فیلترکیک نیشکر
(بدون فیلتر کیک ( 22 ،)T1تن در هکتار ( 02 ،)T2تن در هکتار ( )T3و  02تن در هکتار ( )T4بر تعداد دانه در سنبله.
میانگینهای دارای حروف مشابه فاقد تتاوت معنیدار با استتاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پن درصد میباشند.

وزن هزار دانه
وزن هزار دانه در اردام مختلف گندم ،تحت تأثیر ویژگیهاي ژنتیکی و عوامل محیطی مانناد تاراکم بوتاه ،شارایط
آب و هوایی ،حاصلخیزي خاك و میزان آب دابل دسترسی درار میگیرد ( .)32اثر کود نیتاروژن روي وزن هازار داناه،
در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشاتری وزن هازار داناه باا مصارف  222و  122کیلاوگرم در
هکتار کود اوره مشاهده شد (شکل  -2الف) .به نظر میرسد با افزایش کود نیتروژن سطح فتوسانتزي گیااه و دوام آن
بیشتر شده و در نتیجه ماده فتوسنتزي بیشتري به دانهها انتقال یافته و در اثر آن وزن هزار دانه افزایش یافتاه اسات.
مصرف نیتروژن به دلیل افزایش سرعت و مدت فتوسنتز ،راندمان انتقال مواد به دانه را افزایش داده که ای امر منجار
به افزایش وزن هزار دانه میشود ( .)2در ای تحقی مشخص شد که با افزایش مصرف کاود نیتاروژن وزن هازار داناه
گندم افزایش مییابد که با نتایج سایر محققی مطابقت دارد ( 2و .)11

شکل  -0الف :مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود اوره
( :N1سطح بدون کود اوره  722 :N2 ،کیلوگرم در هکتار و  222 :N3کیلوگرم در هکتار) و ب :کود فیلترکیک نیشکر
(بدون فیلتر کیک ( 22 ،)T1تن در هکتار ( 02 ،)T2تن در هکتار ( )T3و  02تن در هکتار ( )T4بر وزن هزار دانه.
میانگینهای دارای حروف مشابه فاقد تتاوت معنیدار با استتاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پن درصد میباشند.
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اثر تیمارهاي مختلف فیلترکیک نیشکر بر وزن هزار دانه در سطح احتمال پانج درصاد معنایدار باود (جادول.)2
نتایج مقایسه میانگی نشان داد کاه تیماار  22( T4تا فیلترکیاک در هکتاار) بیشاتری و تیماار  T1شااهد (بادون
فیلترکیک) کمتری وزن هزار دانه را داشتند .اما بی  T3و  T4اختالف معنیدار نبود همچنای تیماار  22تا فیلتار
کیک در هکتار ) (T2با بدون فیلتر کیک ) (T1در یک سطح آماري درار گرفتند (شکل  -2ب) .با افزایش میزان فیلتار
کیک نیشکر ،وزن هزار دانه افزایش یافت و کمتری سطح صفت مزبور را شاهد (بدون فیلترکیک) داشت ( .)24نتاایج
تحقیقات نشان دادند که ماده آلی میتواند باعث بهتر شدن ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاك و در نتیجه افازایش
وزن دانه و عملکرد گیاه گردد ( .)33با مصرف کود دامی وزن هزار دانه افزایش یافت و حداکثر مقدار آن با مصرف 22
ت کود دامی در هکتار بدست آمد (.)31
شاخص برداش
عملکرد بیشتر دانه در گندمهاي اصالح شده امروزي از اختصاد یافت مواد فتوسنتزي بیشتر به سوي انادامهااي
زایشی ناشی میشود .به همی دلیل قی سالهاي اخیر ،با معرفی ورایتههاي جدید با شاخص برداشت بااالتر ،میازان
عملکرد دانه در واحد سطح ،افزایش یافته است ( .) 23شاخص برداشات بیاانگر چگاونگی تساهیم ماواد پارورده بای
اندامهاي رویشی گیاه و دانه است .تغییرات شاخص برداشت وابستگی زیادي به تغییرات عملکارد داناه دارد .براسااس
فرمول شاخص برداشت (نسبت عملکرد ادتصادي به عملکرد بیولوژیک) هر عاملی که باعث شود عملکرد دانه بیشتر از
وزن خشک کل تحت تأثیر درار گیرد ،باعث تغییر شاخص برداشت میشود ( .)22اثر کود ازته روي شاخص برداشات،
در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2بیشتری شاخص برداشت در تیمار باا مصارف  122کیلاوگرم در
هکتار کود اوره مشاهده شد و تیمارهاي 222کیلوگرم در هکتار کود اوره و شااهد در رتباههااي بعادي دارار گرفتناد
(شکل  -1الف) .به نظر میرسد که با افزایش کود نیتروژن سطح فتوسنتزي گیاه افازایش یافتاه و ماواد بیشاتري باه
دانه ها منتقل شده و در اثر آن عملکرد ادتصادي باال رفته و باه تباع آن شااخص برداشات افازایش یافتاه اسات و در
مقادیر باالي نیتروژن نیز رشد رویشی بیشتر تحریک شده که ای امر تا حدودي شاخص برداشت را میتواناد کااهش
دهد ( .)9نتایج با تحقیقات حسینی و همکاران ()9و کوچکی و همکاران ( )14مطابقت دارد.

شکل  – 5الف :مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود اوره
( :N1سطح بدون کود اوره  722 :N2 ،کیلوگرم در هکتار و  222 :N3کیلوگرم در هکتار) و ب :کود فیلترکیک نیشکر
(بدون فیلتر کیک ( 22 ،)T1تن در هکتار ( 02 ،)T2تن در هکتار ( )T3و  02تن در هکتار ( )T4بر شاخص برداش .
میانگینهای دارای حروف مشابه فاقد تتاوت معنیدار با استتاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پن درصد میباشند.
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اثر تیمارهاي مختلف فیلتر کیک نیشکر بر شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد معنیدار باود (جادول.)2
نتایج مقایسه میانگی نشان داد که تیماار  22( T4تا فیلترکیاک در هکتاار) بیشاتری و تیماار  T1شااهد (بادون
فیلترکیک) کمتری شاخص برداشت را داشتند .اما بی  T3و  T4اختالف معنیدار نبود و در یک ساطح آمااري دارار
گرفتند (شکل- 1ب) .به نظر می رسد افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک با مصرف کودآلی و در نتیجه شاخص برداشات
را در تیمارهاي مختلف فیلتر کیک بتوان به افزایش ارتفاع گیاه ،افزایش فعالیت ریز جانداران مفید ،بهباود سااختمان
خاك ،افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك ،افزایش جذب عناصر غذایی به وسیله گیاهان ( )4و بهباود تغذیاه گیااه
مربوط دانست .همچنی با افزایش میزان باگاس و فیلترکیک نیشکر ،شاخص برداشت نیاز افازایش یافات و کمتاری
سطح صفت مزبور را شاهد (بدون فیلترکیک) داشت ( 12و .)24
عملکرد دانه
اثر کود نیتروژنه روي عملکرد دانه ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2بیشتری عملکرد داناه در
تیمارهاي با مصرف  222کیلوگرم در هکتار و مصرف  122کیلوگرم در هکتار کود اوره در مقایسه با شاهد بدون کاود
مشاهده شد (شکل  -2الف) .افزایش عملکرد دانه در سطوح باالتر نیتروژن به دلیل تاثیر مثبت آن بر تعداد سانبله در
مترمربع ،وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله میتواند باشد که با نتایج اخیانی و سعادت ( )3و پرویازي و نبااتی ()2
مطابقت دارد .افزایش عملکرد دانه در تیمارهاي کود شیمیایی ،در فراهمی عناصر غذایی باشد .باه نظار مایرساد کاه
مصرف نیتروژن با تحریک جوانه هاي رویشی باعث پنجه زنی بیشتر شده و در اثار آن تعاداد سانبله در واحاد ساطح
افزایش یافته است که همبستگی باال عملکرد گندم با تعداد سنبله در واحد ساطح مایتواناد یکای از عوامال افازایش
عملکرد باشد ( 1و .) 12افزایش عملکرد دانه با مصرف نیتروژن به دلیل تأثیر مثبت آن بر تعداد سنبله در متر مرباع و
تعداد دانه در سنبله میباشد ( .)3نتایج تحیقات نشان داد که میزان عملکرد گندم با کاربرد کودآلی نسابت باه شااهد
افزایش نشان داد ( .)32با بررسی تأثیر مقادیر مختلف مواد آلی بر عملکرد دانه گندم گزارش نمودند که کااربرد ماواد
آلی به قور معنیدار عملکرد گندم را افزایش داد ( .)12همچنی عملکرد گندم به دست آمده در کرتهاي کاه تیماار
کمپوست اعمال شده است دابل مقایسه با کرتهایی است که به ترتیب  31یا  112کیلوگرم نیتروژن معدنی دریافات
کردهاند (.)32

شکل  -0الف :مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود اوره
( :N1سطح بدون کود اوره  722 :N2 ،کیلوگرم در هکتار  222 :N3 ،کیلوگرم در هکتار) و ب:کود فیلترکیک نیشکر
(بدون فیلتر کیک ( 22 ،)T1تن در هکتار ( 02 ،)T2تن در هکتار ( )T3و  02تن در هکتار ( )T4بر عملکرد دانه.
میانگینهای دارای حروف مشابه فاقد تتاوت معنیدار با استتاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پن درصد میباشند.
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اثر تیمارهاي مختلف فیلترکیک نیشکر بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول .)2نتاایج
مقایسه میانگی نشان داد که تیمار  22( T4ت فیلترکیک در هکتار) بیشتری و تیمار  T1شاهد (بادون فیلترکیاک)
کمتری عملکرد دانه را داشتند .اما بی  T3و  T4اختالف معنیدار نبود همچنی تیمار  22ت فیلترکیاک در هکتاار
) (T2با بدون فیلتر کیک ) (T1در یک سطح آماري درار گرفتند (شکل -2ب) .ماده آلی میتواناد باعاث بهتار شادن
ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاك و در نتیجه افزایش وزن دانه و عملکرد گیاه گردد ( .)12همچنای نتاایج نشاان
داد که با مصرف کود دامی وزن هزار دانه افزایش یافت و حداکثر مقدار آن با مصرف  22ت کود آلی در هکتار بدست
آمد ( .)31در سایر تحقیقات عملکرد با مصرف کود دامی افزایش دارد که بنظر میرسد با مصرف فیلترکیاک ،سارمایه
گذاري مواد فتوسنتزي در بخش هاي برگ و ساده افزایش یافته و در نتیجاه ماواد تجماع یافتاه در داناه نیاز فزونای
مییابد و به تبع آن عملکرد دانه نیز افزایش یافت (.)32

نتیجهگیری نهایی
بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهاي شیمیایی (اوره) و آلی (فیلتر کیاک نیشاکر) بار عملکارد نشاان داد کاه اثار
فیلترکیک نیشکر در سطح احتمال پنج درصد و کود اوره در سطح احتمال یک درصد بر تمامی صافات ماورد مطالعاه
معنیدار بود .اما اثر برهمکنش تیمارها بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم معنیدار نبود .باا بررسای مقایساه میاانگی
داده ها مشخص شدکه افزایش فیلتر کیک نیشکر بعنوان مادهآلی به خاك ،صفات ارتفااع بوتاه ،قاول سانبله ،تعاداد
سنبلچه در سنبله ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در متر مربع ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه در متر مربع و شاخص
برداشت را بطور معنیداري افزایش داد ،بهگونهاي که اعمال  22تا فیلتار کیاک در هکتاار عملکارد داناه را حادود
 133/2گرم در مترمربع (از 224/2به  112/1گرم در مترمربع) معادل  21/2درصد نسبت به شاهد (بدون فیلترکیاک)
افزایش داد .کاربرد کود اوره نیز تمامی صفات اندازه گیري شده در ای تحقی را نسبت باه شااهد بطاور معنایداري
افزایش داد .به قوري که مصرف کود اوره به میزان  222و 122کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه را به ترتیاب  224/1و
 221/3گرم در مترمربع معادل  21/2درصد  33/2و  32/2درصد نسبت به شاهد (شاهد بدون کود اوره) افزایش داد.
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Abstract
In order to investigate the effect of different amounts of chemical fertilizers (urea) and organic (sugar
cane filter) on wheat yield, an experiment was conducted in 2014 as split plots in a randomized
complete blocks design with three replications in the land cultivation plant of Haft Tape sugar cane
(Shush) was implemented. Sugar cane filter fertilizer was used in four levels (without filter cake (T1),
20 t / ha (T2), 40 t / ha (T3) and 60 t / ha (T4) as the main factor and Fertilizer urea was considered as
a sub factor in there levels of fertilizer: No-fertilizer (N1), 100 kg/ha (N2) and 200 kg / ha (N3). The
results of analysis of variance of treatments showed that the effect of sugar cane filter at 5%
probability level and fertilizer urea at 1% probability level was significant for all studied traits except
for 1000 seed weight. Also, interaction of treatments on yield and yield components of wheat was not
significant. The results of the comparison of the mean of the data showed that the increase of sugar
cane filter as a organic matter to soil, plant height, spike length, spikelet number per spike, number of
seeds per spike, number of spikes per square meter, 1000 grain weight, grain yield per square meter
and harvest index significantly increased. The treatment of 60 tons of filter cake per hectare increased
seed yield by about 137. 6 gr/m2 (from 648.4 to 510.5 gr/m2), equivalent to 21.2% of the control
(without filter cake). Using Urea fertilizer, the measured traits significantly increased compared to
the control. The application of urea fertilizer at 200 and 100 kg/ha increased grain yields of 228.5 and
201.3 gr/m², equaling 33.6% and 32.6%, respectively. In general, the results showed that increasing
the use of urea and organic fertilizers has led to a significant increase in growth and functional
attributes, and the best treatment for chemical fertilizers and organic fertilizers is 200 kg/ha and 60
T/ha of filter cake, respectively.
Key words: Plant height, Organic Fertilizer, grain yield, 1000 grain weight

