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بررسی توزيع نيترات و آمونيوم در زير جويچه و پشته و جذب نيتروژن توسط ذرت در شرايط كاربرد مقادير
مختلف كود اوره
4

آرش رنجبر ،1علی رحيمی خوب ،*2مريم وراوی پور ، 3حامد ابراهيميان طالشی

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
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 .3دانشیار ،گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .4استادیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت – 1395/6/17 :تاریخ بازنگری – 1395/11/17 :تاریخ تصویب)1395/11/18 :

چکيده
به دلیل اینکه انتقال امالح در نواحی زیر پشته و جویچه های آبیاری باهم متفاوت هستند ،لذا برای استفاده بهینه از کود
و کاهش تلفات آن باید مطالعات دقیقی بروی چگونگی توزیع شکلهای مختلف نیتروژن در زیر پشته و جویچههای
آبیاری در طول دوره رشد گیاه انجام شود .هدف اصلی از این تحقیق ،بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره روی
جذب ،توزیع و حرکت نیترات و آمونیوم زیر پشته و جویچههای آبیاری در زمانهای مختلف در طول فصل رشد بود.
بدین منظور گیاه ذرت تحت سه تیمار کود صفر 150 ،و  250کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بهصورت بلوکهای کامالً
تصادفی با سه تکرار ،در سال  1394در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان کشت شد .مقادیر ماده خشک تولیدی و جذب
نیتروژن طی فص ل رشد و غلظت نیترات و آمونیوم خاک دو روز قبل از کوددهی و نیز دو و چهار روز بعد از کوددهی و
همچنین در انتهای فصل کشت ،در اعماق مختلف زیر پشته و جویچهها اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد که میزان کود
و عمق خاک دو عامل مؤثر روی توزیع نیترات و آمونیوم زیر جویچه و پشتهها بودند .بعد از کوددهی غلظت نیترات زیر
پشته و جویچه با افزایش عمق به ترتیب کاهش و افزایش یافت .همچنین مشخص شد که با افزایش  67درصدی کاربرد
کود ،مقدار جذب نیتروژن حدود  21درصد افزایش و کارایی زراعی نیتروژن از  31/53به  28/56کاهش داشت و تجمع
نیترات در انتهای فصل کشت نسبت به ابتدای فصل ،در عمق  60سانتیمتری زیر جویچه و پشتهها به ترتیب بیش از  3و
 7برابر افزایش داشت .همچنین با کاربرد کود ،تجمع نیترات در نواحی زیر پشتهها حدود سه برابر نواحی زیر جویچهها
بود .عالوه بر این مشخص شد که غلظت نیترات در تیمارهای مختلف قبل و بعد از کوددهی در زیر جویچه و پشتههای
آبیاری با یکدیگر تفاوت معنیداری داشتند.
واژهای كليدی :جذب نیتروژن ،نیترات ،آمونیوم ،آبیاری جویچهای ،ذرت.

مقدمه

*

عنصر نیتروژن بعد از کمبود آب یکی از مهمترین عوامل
محدودکننده رشد گیاهان است ) .(Lemaire et al, 2008معموالً
کمتر خاکی است که مقدار کافی نیتروژن به شکل قابلاستفاده
گیاه (نیترات یا آمونیوم) داشته باشد .لذا این نقصان در خاکها
معموالً توسط کود اوره که یکی از رایجترین کودهای نیتروژنه در
کشاورزی است جبران میشود .به دلیل اثر مثبت نیتروژن بر
روی عملکرد گیاه ،کود اوره بهطور بیرویه مورد استفاده قرار
میگیرد .درحالیکه کارایی مصرف این کودها (NUE) 1در تولید
*

غالت در سطح جهانی  33درصد محاسبه شده است
)and Johnson, 1999؛ بنابراین مصرف این کودها بیش از حد
نیاز گیاه عالوه بر زیانهای اقتصادی ،موجب آلودگی منابع آب،
کاهش راندمان مصرف نیتروژن و افزایش انتشار گازهای
گلخانهای گردیده است ) .(Guo et al, 2010کود اوره در آب
بهراحتی حل میشود و به خاک منتقل میگردد .بعد از انجام
عملیات کوددهی ،اوره داخل خاک هیدرولیز شده و آمونیوم
ایجاد میشود و در ادامه ،طی فرآیند نیتراتزایی 2توسط
باکتریهای موجود در خاک ،آمونیوم به نیتریت و سپس به
نیترات تبدیل میشود .البته در این بین فرآیندهای دیگری نظیر
(Raun
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تصعید اوره ،تثبیت نیتروژن و  ...ممکن است اتفاق بیافتد که
بررسی انتقال و تغییر شکل اوره در خاک را بسیار دشوار میکند
( .)Du et al, 2005نیترات و آمونیوم دو شکل نیتروژن معدنی
قابلجذب توسط گیاه هستند .همچنین نیترات به دلیل تحرک
باالیی که در خاک دارد بهراحتی در معرض آبشویی قرار
میگیرد .به همین دلیل مطالعات فراوانی در زمینه تغییر شکل و
انتقال نیترات و آمونیوم در مجموعه به هم پیوسته گیاه – خاک
انجام گرفته است .نتایج این تحقیقات نشان دادهاند که انتقال
این امالح در خاک تحت تأثیر فاکتورهای زیادی مثل مقدار آب
و کود مصرفی ،زمان و نحوه مصرف کود ،ویژگیهای خود امالح،
ویژگیهای فیزیکی و الیهبندی خاک و شرایط اقلیمی است.
در همین راستا ،تأثیر میزان کود نیتروژن و آب آبیاری بر
آبشویی نیترات و آمونیوم در تناوب ذرت – گندم توسط Fang
 (2006) et al.بررسی شد .نتایج آنها نشان داد که با افزایش
میزان کود ،غلظت نیترات در الیه  100سانتیمتری خاک
افزایش یافت اما غلظت آمونیوم بهوسیله میزان کود تحت تأثیر
قرار نگرفت .آنها در خاکهای با بافت سنگین تجمع نیتروژن
در الیههای سطحی را مشاهده کردند درحالیکه انتقال نیترات
به الیههای عمیقتر ناچیز بود (2006) Zhou et al .توزیع
نیترات و آمونیوم حاصل از سه نوع کود مختلف در ستونهای
خاکی ساختهشده را بررسی کردند .در مطالعه آنها از دو روش
کوددهی بهصورت پخش سطحی و کودآبیاری قطرهای استفاده
شده بود .یکی از اهداف آنها بررسی توزیع نیترات و آمونیوم در
پروفیل خاک بعد از یک نوبت کوددهی بود .یکی از نتایج مهم
آنها این بود که در طول کودآبیاری و تا یک روز بعد از آن،
هیدرولیز اوره باعث افزایش غلظت آمونیوم در خاک میشد .این
افزایش غلظت تا پنج روز بعد از کوددهی ادامه داشت و بعد از
آن به خاطر فرآیند نیتراتزایی تا روز دهم غلظت آمونیوم
کاهش یافت .حرکت نیترات در یک خاک لوم رسی با هدایت
هیدرولیکی پایین ،تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و آب
آبیاری نیز توسط  (2009) Novokova and Nagelمورد ارزیابی
قرار گرفت و نتایج آنها نشان داد که با افزایش عمق خاک،
غلظت نیترات کاهش یافته و جذب نیترات توسط گیاه نسبت به
حرکت آن به سمت الیههای زیرین بیشتر بودSoroush et al .
) (2011حرکت شکلهای مختلف نیتروژن در یک خاک با بافت
سنگین و هدایت هیدرولیکی پایین ،تحت تأثیر مقادیر مختلف
اوره در کشت ذرت منطقه شمال خوزستان را بررسی کردند.
آنها از نمونههایی که  8تا  10روز قبل و بعد از کودآبیاری در
عمقهای مختلف برداشت کرده بودند برای بررسی غلظت
نیترات و آمونیوم استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که کاربرد

کود باعث افزایش غلظت نیترات در خاک شده بود .بهطوریکه
بیشترین افزایش در تیمار با بیشترین سطح کودی (300
کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود .درحالیکه غلظت آمونیوم در
خاک بهوسیله میزان کود تحت تأثیر قرار نگرفته بود.
روشهای آبیاری سطحی ،تقریباً در  90درصد از اراضی
تحت کشت آبی دنیا در حال اجرا هستند و در بین روشهای
سطحی ،روش جویچهای به دلیل اینکه راندمان کاربرد آب
بیشتری دارد متداولتر است ) .(Siyal et al,2012نتایج
مطالعاتی که روی آبیاری جویچهای انجامشده نیز نشان دادهاند
که جریان آب و توزیع امالح در خاک نواحی زیر جویچه و
پشتهها با سایر روشهای آبیاری سطحی متفاوت میباشد و بهتر
است از مدلهای دوبعدی در بررسی و شبیهسازی آنها استفاده
شود ) .(Ebrahimian et al,2013در همین راستا Siyal et al
) (2012با بررسی سناریوهای مختلف مدیریت سطح خاک و
محل قرار دادن کود در آبیاری جویچهای و بدون حضور گیاه
دریافتند که نفوذ ع مقی و آبشویی نیترات از نواحی کف جویچه
بیشتر از نواحی زیر پشته است .طوری که اگر خاک کف جویچه
متراکم شود یا با یک الیه پالستیک پوشیده شود میتواند تا
حدود  30درصد از هدر رفت آب و تا حدود  100درصد از
آبشویی نیترات جلوگیری کند .این در حالی است که با حضور
گیاه روی پشته ،جریان آب و امالح نیز از نواحی مختلف به
سمت پشته بیشتر خواهد شد که این پدیده باعث میشود
غلظت نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشتهها تحت تأثیر قرار
بگیرند .با توجه به نکات اشارهشده میتوان نتیجه گرفت که
آگاهی از میزان جذب و چگونگی توزیع شکلهای مختلف
نیتروژن در زیر جویچه و پشته به ازای کاربرد مقادیر مختلف
کود اوره میتواند راهنمای مناسبی در تعیین مقدار و شیوه
مناسب کاربرد کود باشد بهطوریکه هم باعث کاهش آبشویی
نیترات و هم افزایش عملکرد محصول و راندمان مصرف کود
شود.
ذرت بهعنوان یکی از کشتهای اصلی تابستانه در
شهرستان پاکدشت واقع در جنوب شرقی استان تهران بشمار
میرود که در مقایسه با سایر غالت بهصورت ردیفی کشت می-
شود و برای داشتن عملکرد مناسب به مقدار قابلتوجهی آب و
کود اوره نیاز دارد .در این منطقه که همانند اکثر نقاط ایران
دارای اقلیمی گرم و خشک است اکثراً از روش جویچهای برای
آبیاری مزارع ذرت استفاده میشود .این در حالی است که در
جویچههای با بافت خاک لوم رسی ،آبشویی نیترات ممکن است
به بیش از  40درصد برسد ) .(Artiola, 1991مسلماً این مقدار
برای خاکهای با بافت لوم شنی و سبکتر بیشتر خواهد شد.
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 (1994) Wylie et alآبشویی نیترات از جویچههای اراضی تحت
کشت ذرت را بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل آلودگی منابع
آب زیرزمینی در مناطق زراعی معرفی کردند .عالوه بر این
تحقیقاتی که روی آبخوان دشت ورامین و پاکدشت صورت
گرفته حاکی از وجود آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی این
منطقه بوده و یکی از دالیل اصلی آن نیز مصرف بیرویه کود-
های نیتروژنه در کشاورزی قلمداد شده است (Rangzan et
) .al.,2008بررسی مطالعات قبلی نشان میدهد که اکثر
تحقیقات انجامشده ،توزیع شکلهای مختلف نیتروژن را یا در
شرایط یکبعدی (فقط کف جویچه) و یا در شرایط آزمایشگاهی
و بدون حضور گیاه بررسی کردهاند .درحالیکه درروش جوی و
پشته ،توزیع و حرکت امالح باید در دو بعد (هم در نواحی زبر
جویچه و هم زیر پشتهها) بررسی گردد .عالوه بر این ،برای
بررسی دقیقتر توزیع نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشتهها
الزم است نمونههای بیشتری از گیاه و خاک در طول دوره
کشت و قبل و بعد از عملیات کوددهی برداشت شوند .لذا با
توجه به موارد مذکور ،اهداف اصلی این تحقیق شامل بررسی
میزان و نرخ جذب نیتروژن و تولید ماده خشک در طول فصل

رشد به ازای کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و نیز بررسی تحرک
نیترات و آمونیوم در نواحی زیر جویچه و پشتهها قبل و بعد از
کوددهی به ازای کاربرد مقادیر مختلف کود اوره میباشد.

مواد و روشها:
بهمنظور انجام این تحقیق ،گیاه ذرت (سینگل کراس )704
تحت آبیاری کامل و بهصورت جوی و پشتهای در تاریخ 10
خرداد  1394کشت شد .منطقه مورد آزمایش ،اراضی کشاورزی
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت در
جنوب شرقی تهران بود (شکل  .)1این منطقه با ارتفاع 1020
متری از سطح دریا ،ازنظر جغرافیایی در طول ΄ 51° 66شرقی و
عرض ΄ 35° 46شمالی واقع شده است .میانگین ساالنه دمای
هوای منطقه طی دهه گذشته در حدود  19درجه سانتیگراد
بوده است که ماههای جوالی (تیر) و ژانویه (دی) به ترتیب با
 34و  6/8درجه سانتیگراد بیشترین و کمترین میانگین دما را
داشتهاند .متوسط بارندگی در این منطقه  165میلیمتر در سال
میباشد و بر اساس طبقهبندی دومارتن دارای اقلیمی خشک
است.

شکل  .1موقعيت مزرعه تحقيقاتی پرديس ابوريحان دانشگاه تهران

در این مطالعه تیمارها شامل سه سطح صفر بهعنوان
شاهد ( ،N0سطح بدون کود) ،N150( 150 ،سطح نزدیک
بهینه) و  250کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( ،N250سطح بیش از
نیاز گیاه) توسط کود اوره (حاوی  %46نیتروژن) و بهصورت
طرح بلوکهای کامالً تصادفی و با سه تکرار ایجاد شدند .این
سطوح بر اساس آزمون خاک و آب قبل از کاشت ،با استفاده از

نمونهبرداری در عمقهای  20-40 ،0-20و  40-60سانتیمتری
بهگونهای تعیین شدند که گیاه در معرض مقادیر کم تا زیاد
نیتروژن قرار داشته باشد .برای این منظور از دستورالعمل
مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ذرت (Gheibi
) et al., 2014استفاده شد .خالصهای از خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی خاک و آب در جدول ( )1و ( )2ارائه شده است.
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همچنین بر اساس مقادیر اولیه فسفر و پتاسیم موجود در خاک
(جدول  )1مشخص شد که خاک هیچگونه کمبودی از این
عناصر ندارد .درصد ذرات خاک نیز با استفاده از آزمایش
هیدرومتری تعیین شدند .بافت خاک از روی مثلث بافت خاک،
از نوع لوم تعیین شد .هدایت هیدرولیکی اشباع ) (Ksنیز 124
سانتیمتر در روز به دست آمد.
عملیات کوددهی بهگونهای انجام شد که گیاه در مراحل
حساس رشد رویشی و زایشی با تنش نیتروژنی مواجه نشود؛
بنابراین مقدار کود محاسبهشده در هر تیمار بهصورت سرک و
طی سه نوبت در زمانهای ( 22مرحله  6-7برگی)( 52 ،مرحله
ساقه رفتن) و ( 65مرحله گلدهی) روز بعد از کشت انجام گرفت.
به ترتیب  30 ،40و  30درصد از کل کود مشخصشده برای هر
تیمار در هر نوبت کوددهی با دقت اندازهگیری میشد و بالفاصله
بعد از اتمام آبیاری در روزهای مذکور ،داخل آب جویچهها
بهطور یکنواخت توزیع میگشت .درنهایت بعد از  119روز از
تاریخ کاشت و در تاریخ  5مهر برداشت نهایی انجام شد .طول
هر کرت چهار متر و عرض آن سه متر در نظر گرفته شد .فاصله
ردیفها در هر کرت  75سانتیمتر و فاصله بین هر گیاه در
ردیفهای کشت  15سانتیمتر بود .برای جلوگیری از تأثیر
کرتها روی نتایج یکدیگر بین آنها حاشیه یک متری لحاظ
گردید.
بهمنظور تعیین زمان مناسب آبیاری تغییرات رطوبت
خاک در طول فصل کشت با استفاده از روش انعکاس سنجی
زمانی (با دستگاه  )TDRبهطور مستمر رصد میشد و بعد از
اتمام میزان آب سهلالوصول (و رسیدن رطوبت خاک به حدود
 20درصد حجمی) اقدام به آبیاری مجدد میگردید تا گیاه با
هیچگونه تنش رطوبتی مواجه نشود .آب موردنیاز آبیاری نیز از
چاه موجود در پردیس ابوریحان تأمین میشد .آبیاری با شیلنگ
انجام میگرفت و مقدار آب آبیاری و زمان آن با استفاده از
پارامترهای رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی خاک
1
(جدول  )1و با در نظر گرفتن ضریب مدیریتی مجاز آبیاری
( )MADبرای گیاه ذرت ( )0/5محاسبه میگردید؛ بنابراین
آبیاری زمانی انجام میشد که حدود  50درصد کل آب
قابلاستفاده مصرف شده بود .مقدار آب آبیاری بر اساس رابطه
( )1محاسبه شد:
𝑟𝑍 × 𝐷𝐴𝑀 × )𝑃𝑊𝑃 𝑑𝑛 = (𝐹𝐶 −
(رابطه )1
در این رابطه ،dn ،عمق آب آبیاری ( ،Zr ،)mmعمق
توسعه ریشه ( ،MAD ،)mmحداکثر تخلیه مجاز رطوبتی (بدون
3. Management Allowed Depletion

بعد) WP ،و  ،FCرطوبت حجمی نقطه پژمردگی و ظرفیت
زراعی ) (cm3.cm-3میباشند .در این تحقیق در هر آبیاری از
طریق سطلی مدرج دبی حجمی آب اندازهگیری و سپس بر
اساس دبی ،مساحت هر بلوک و عمق آبیاری محاسبهشده ،زمان
و حجم آبیاری برای تیمارهای مختلف محاسبه میگردید و
بهمنظور دقت بیشتر و کاهش خطا این عمل چندین بار تا پایان
آبیاری صورت میگرفت .در مجموع  19نوبت آبیاری بهطور
دقیق در طول فصل کشت انجام گرفت .بر اساس رابطه (،)1
مشخصات فیزیکی خاک و عمق ریشه ،عمق آب آبیاری در چهار
نوبت ابتدای فصل (تا  22روز بعد از کشت)  21میلیمتر و در
 15نوبت بعدی (تا انتهای فصل کشت)  41میلیمتر محاسبه
شد.
در هر تیمار نمونههای خاک در سه عمق 20-40 ،0-20
و  40-60سانتیمتری از روی پشته و کف جویچه مجاورش
بهصورت جداگانه برداشت شدند .نمونهها به ترتیب یک روز قبل
و همچنین دو و چهار روز بعد از هر نوبت کوددهی (در مجموع
سه سری نمونه برای هر نوبت کوددهی) برداشت شدند .در پایان
فصل کشت و بعد از برداشت محصول نیز یک سری نمونه خاک
در عمقهای مذکور برداشت شد .این نمونهها از قسمتهای
مرکزی تیمارها و با استفاده از حفره ایجادشده توسط آگری به
قطر سه سانتیمتر برداشت میشد .سپس حفرههای ایجادشده با
خاک اطراف پر میشدند .نمونهها بعد از انتقال به آزمایشگاه
جهت تعیین غلظت نیترات و آمونیوم با استفاده از روش تقطیر
بخار آب مورد تجزیه قرار گرفتند (Bremner and Keeney,
) .1965سپس نتایج بهدستآمده در سه گروه نمونهبرداری کلی
قرار داده شدند که شامل دادههای غلظت نیترات و آمونیوم
برداشتشده در فاصله یک روز مانده به کوددهی ) ،(BF1دو روز
بعد از کوددهی ) (AF2و چهار روز بعد از کوددهی ) (AF4بود.
نمونههای گیاهی از زمان  26روز بعد از کاشت تا انتهای
فصل کشت طی شش نوبت برداشت شدند .در هر مرحله نمونه-
برداری شش گیاه از ردیفهای میانی هر کرت آزمایشی انتخاب
و از سطح خاک بریده میشدند و بعد از انتقال سریع به
آزمایشگاه در آون با دمای  70درجه سانتیگراد خشک می-
شدند .فرآیند خشک شدن در آون تا جایی که وزن نمونهها به
ثبات میرسید ادامه داشت .سپس نمونهها وزن شده و آسیاب
میگشتند .عالوه بر این ،با استفاده از روش استاندارد کجلدال
) (Horowitz, 1970میزان نیتروژن کل آنها اندازهگیری میشد.
درنهایت دادههای شامل وزن خشک و غلظت نیتروژن برای
نمونه برداشتشده از کل تیمارها اندازهگیری گردید .تجزیه و
تحلیل آماری دادهها به کمک نرمافزار  SASصورت گرفت و
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برای مقایسه میانگین در بخش بررسی اثر کود بر ماده خشک و
جذب نیتروژن از آزمون ( LSDحداقل اختالف معنیداری) و در

سایر موارد از مقایسات مستقل بر مبنای آزمون توکی استفاده
شد.

جدول  .1مشخصات فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه آزمايشی

پارامتر
جرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر
مکعب)
ظرفیت زراعی (درصد حجمی)
رطوبت پژمردگی (درصد حجمی)
نیترات (میلیگرم در کیلوگرم)
آمونیوم (میلیگرم در کیلوگرم)
نیتروژن ()%
فسفر در دسترس (میلیگرم در کیلوگرم)
پتاسیم در دسترس (میلیگرم در کیلوگرم)
بافت خاک
رس
سیلت
درصد ذرات خاک
شن

عمق  0تا 20
سانتیمتر

عمق  20تا  40سانتیمتر

عمق  40تا  60سانتیمتر

1/60

1/61

1/61

26/19
13/00
10/50
7/20
0/1
53
561/5
لوم
13/6
34/6
51/8

26/55
13/28
5/90
5/15
0/09
47/46
542/5
لوم
13/6
36/6
49/8

27/88
13/84
2/85
3/50
0/09
32/22
519/5
لوم
17/6
34/6
47/8

جدول  .2نتايج آناليز شيميايی آب آبياری

مقدار

پارامتر
نیترات (میلیگرم در کیلوگرم)
آمونیوم (میلیگرم در کیلوگرم)
نیتروژن ()%
فسفر در دسترس (میلیگرم در کیلوگرم)
پتاسیم در دسترس (میلیگرم در کیلوگرم)
اسیدیته )(pH
هدایت الکتریکی )(dS.m-1

نتايج و بحث
اثر كود بر ماده خشک و جذب نيتروژن توسط گياه:

نتایج بررسی اثر کود بر جذب نیتروژن در تیمارهای مختلف که
در شکل ( )2و جدول ( )3آمده است نشان داد که بین میزان
جذب نیتروژن توسط گیاه و سطوح مختلف کاربرد نیتروژن در
تیمارها همبستگی معنیدار و مثبتی وجود داشته است
( R=0.946و  .)p< 0.0001عالوه بر این بین میزان ماده خشک
تولیدشده (اندام هوایی) و سطوح مختلف کاربرد نیتروژن در
تیمارها نیز همبستگی معنیدار و مثبتی وجود داشت
( R=0.743و  .)p< 0.0001همانند مطالعه  ،(2007) Yin et alدر
این مطالعه نیز نرخ جذب نیتروژن در ابتدای فصل رشد آهسته
و در اواسط رشد سریع و بعد از آن مجدداً آهسته بود .در اوایل

22/3
16/4
0/01
>0/1
5/1
7/8
0/66

دوره رشد و تا  26روز بعد از کشت مقدار نیتروژن جذبشده در
تیمارهای  N150 ،N0و  N250به ترتیب  11/68 ،6/66و 14/38
کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود و بین تیمارها اختالف معنیدار
وجود داشت (جدول  .)3از  26تا  45روز بعد از کشت ،نرخ
جذب نیتروژن در تیمارهای  N150 ،N0و  N250به ترتیب
 4/7 ،2/13و  4/8کیلوگرم نیتروژن در هکتار در روز محاسبه
شد که بیشترین نرخ جذب در طول فصل رشد بود .درنهایت از
 45روز بعد از کشت تا انتهای فصل رشد میزان جذب توسط
گیاه بهتدریج کاهش یافت .این نتایج نشان میدهند که با
افزایش کاربرد نیتروژن میزان جذب توسط ذرت نیز افزایش
مییابد (شکل  2و جدول  .)3نتایج مطالعه (2007) Yin et al
نیز نشان داد که در اوایل دوره رشد و تا  7روز بعد از کشت که
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هنوز گیاه دارای برگ و اندام هوایی فراوانی نمیباشد ،نرخ جذب
نیتروژن کم است و بعد از آن تا  37روز بعد از کشت ،به دلیل
افزایش سرعت رشد ذرت نرخ جذب نیتروژن متناسب با افزایش
مقدار نیتروژن کاربردی زیاد میشود .عالوه بر این در شکل ()2
بهوضوح مشخص است که میزان جذب نیتروژن تا زمان  63روز
بعد از کشت در دو تیمار  N150و  N250در سطح یک درصد با
یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند و بعد از آن تا زمان برداشت
متفاوت بودند .تا  63روز بعد از کشت میزان تولید ماده خشک
در دو تیمار  N150و  N250به ترتیب  9/16و  9/93تن در
هکتار اندازهگیری شد .نهایتاً موقع برداشت در زمان  119روز
پس از کشت ،مقدار کل ماده خشک تولیدشده در تیمارهای
 N150 ،N0و  N250به ترتیب  22/22 ،10/09و  24/36تن در
هکتار و مقدار کل نیتروژن جذبشده به ترتیب ،99/51
 221/62و  267/13کیلوگرم در هکتار اندازهگیری شد .عالوه بر
این ،مقدار عملکرد دانه بهدستآمده از تیمارهای N150 ، N0و
 N250به ترتیب برابر  8/17 ،3/44و  10/58تن در هکتار بود.
نتایج بهدستآمده نشان میدهند که باوجود اینکه اختالف مقدار
نیتروژن کاربردی بین دو تیمار  N150و  N250برابر 100
کیلوگرم در هکتار بود اما اختالف ماده خشک تولیدشده در این
تیمارها  2/14تن در هکتار و اختالف مقدار نیتروژن جذبشده
در این تیمارها  45/52کیلوگرم در هکتار به دست آمد.
شاخص کارایی زراعی نیتروژن 1که عبارت است از نسبت
بین اختالف عملکرد در تیمار معین با تیمار شاهد (کیلوگرم در
هکتار) به مقدار نیتروژن مصرفی در تیمار معین (کیلوگرم در
هکتار) ) ،(Dobermann, 2005برای دو تیمار  N150و  N250به
ترتیب  31/53و  28/56به دست آمد .بهعبارتدیگر به ازای
مصرف هر کیلو کود بهصورت نیتروژن خالص ،در تیمار N150
نسبت به تیمار  ،N250مقدار بیشتری دانه تولید شده بود.
همچنین شاخص کارایی بازیافت نیتروژن 2که عبارت است از
نسبت بین اختالف مقدار نیتروژن جذبشده توسط گیاه در
تیمار معین با تیمار شاهد (کیلوگرم در هکتار) به مقدار کود
نیتروژن مصرفی در تیمار معین (کیلوگرم در هکتار)
) ،(Dobermann, 2005برای دو تیمار  N150و  N250به ترتیب
 0/81و  0/67به دست آمد .این شاخص نشان میدهد که به
ازای مصرف هر کیلوگرم کود نیتروژن ،چه نسبتی از آن توسط
گیاه جذب شده است .بدیهی است که مقدار نیترات و آمونیوم
بیشتری در تیمار  N250به شکلهای مختلف تلف شده است.
1. Agronomic Nitrogen Efficiency
2. Crop Recovery Efficiency

یکی از مهمترین راههای تلفات نیتروژن و آلودگی منابع آب
زیرزمینی در اراضی کشاورزی ،آبشویی نیترات تجمع یافته در
پایین ناحیه توسعه ریشه است ) .(Ju et al, 2006عامل اصلی
تجمع و آبشویی نیترات نیز استفاده بیش از حد از آب و کود-
های نیتروژنه میباشد ) .(Ramos et al, 2012همانطور که در
بخش مواد و روشها توضیح داده شد ،برنامهریزی آبیاری در
تمام تیمارها بهطور یکسان و بر اساس کمبود رطوبت خاک تا
عمق  60سانتیمتری ،به صورتی انجام شد که نیاز آبی گیاه
بهطور کامل برطرف شود و هیچگونه کم و یا بیشآبیاری اتفاق
نیافتد؛ بنابراین بخشی از مازاد نیتروژن مصرفی در تیمارهای
مختلف (که مورد نیاز گیاه نبوده است) قابلیت این را داشته تا
بهصورت نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشتهها انباشته شود.
لذا در راستای اهداف این تحقیق ،تغییرات غلظت نیترات و
آمونیوم در تیمارها و اعماق مختلف زیر جویچه و پشتهها ،قبل و
بعد از کوددهی و در انتهای فصل کشت بررسی گردید.
تأثير كاربرد كود در غلظت نيترات و آمونيوم زير جويچه:

نتایج تجزیه واریانس غلظت نیترات و آمونیوم خاک در سه
مرحله نمونهبرداری زیر جویچه نشان دادند که تأثیر میزان کود
بر غلظت نیترات و آمونیوم در هر سه مرحله نمونهبرداری (BF1,
) AF2, AF4معنیدار بود (جدول  .)4در حالت کلی بعد از کود
دهی و هیدرولیز اوره ،آمونیوم ایجادشده طی فرآیند نیتراتزایی
به نیتریت و سپس به نیترات تبدیل میشود که این فرآیند می-
تواند تحت تأثیر عواملی نظیر مقدار رطوبت و اکسیژن موجود در
خاک ،دما و سطح کود کاربردی در تیمار باشد (Zhang et al,
)2015؛ بنابراین بعد از کوددهی ( AF2و  )AF4مطابق انتظار ،با
افزایش کاربرد کود مقدار غلظت نیترات و آمونیوم در خاک
افزایش داشته است (شکل  .)3دلیل اینکه در مرحله قبل از
کوددهی ) (BF1تأثیر تیمارها بر غلظت نیترات و آمونیوم معنی-
دار بود این است که کوددهی در سه مرحله در طول فصل کشت
انجام گرفته است .قبل از مرحله اول کوددهی که هنوز نیتروژن
وارد خاک نشده بود ،مطابق انتظار تأثیر تیمار بر غلظت نیترات
و آمونیوم در خاک معنیدار نبود ) (P> 0.05و متوسط غلظت
نیترات و آمونیوم خاک به ترتیب  22/9و  5/1میلیگرم بر
کیلوگرم بود؛ اما مرحله  BF1در دومین و سومین نوبت کوددهی
در طول فصل ،تحت تأثیر نوبت کوددهی قبلی قرار گرفته است،
بنابراین بهطورکلی تأثیر تیمارها بر غلظت نیترات و آمونیوم در
 BF1معنیدار شد (جدول  .)4در شکل ( )3نیز بهوضوح
مشخص شده است که در مرحله  BF1نوبت اول کوددهی،
میانگین غلظت نیترات و آمونیوم در نواحی زیر جویچه و پشته
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برای تیمارهای مختلف با هم تفاوت معنیداری نداشته است
)(P> 0.05؛ اما در نوبت کوددهی دوم و سوم ،غلظت نیترات و
آمونیوم بین تیمارهای مختلف با یکدیگر متفاوت شده است.
بهعبارتدیگر وقتی کود واردشده به خاک به شکل نیترات و
آمونیوم تبدیل میشود ،گیاه بر اساس نیاز و شرایط رشدش از
آنها برداشت میکند و گاهی ممکن است کل نیتروژن واردشده
به خاک تا مرحله بعدی کوددهی مصرف نگردد؛ بنابراین
باقیمانده نیتروژن در خاک ،روی نمونههای برداشتشده برای
نوبت بعدی کوددهی مؤثر واقع میشود .مشابه با چنین نتیجهای
نیز در مطالعه  (2011) Soroush et alگزارش شده است .از
طرف دیگر نتایج تحقیقات  (2015) Zhang et alنشان داده
است که سرعت معدنی شدن و نیتراتزایی در خاک تیمارهایی
که کود نیتروژن بیشتری دریافت میکنند ،بیشتر است.
همچنین در خاکهای تحت آبیاری ،معدنی شدن خالص در
فصل تابستان که شرایط رطوبتی و دمای مناسبی دارد ،حتی در
خاکهای با محتوای پایین مواد آلی ،میتواند با سرعت باالیی
ات فاق بیافتد که این خود باعث افزایش غلظت نیترات و آمونیوم
در خاک میشود ) .(Diez et al, 2006تفاوت بین مقادیر غلظت-
های نیترات و آمونیوم در تیمارهای  N150 ،N0و  N250در
شکل ( )3نیز میتواند به خاطر همین دالیل باشد.
با مقایسه مقادیر غلظت آمونیوم در طول مراحل قبل و
بعد از کوددهی مشخص میشود که هیدرولیز اوره در روز دوم و
چهارم بعد از کوددهی اثر خود را نشان داده و غلظت آمونیوم
افزایش یافته است .این مشاهدات با نتایج (2006) Zhou et al
تقریباً مشابه بود .آنها تغییر شکل کود اوره در خاک را مورد
بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که در روز اول پس از
کودآبیاری ،غلظت نیتروژن آمونیومی در خاک افزایش یافت و
در روز پنجم به حداکثر خود رسید و تا روز دهم مجدداً در

نتیجه نیتراتزایی غلظت آمونیوم کاهش یافت .به همین دلیل
در مطالعه  (2011) Soroush et alچون نمونهبرداری از خاک 8
تا  10روز بعد از کودآبیاری صورت گرفته بود عمالً تغییرات
آمونیوم در تیمارهای مختلف معنیدار نبود .مقایسه مقادیر
غلظت آمونیوم در تیمارهای مختلف در مراحل بعد از کوددهی
نشان میدهد که غلظت آمونیوم در تیمار  N250با دو تیمار
دیگر از لحاظ آماری تفاوت معنیداری داشت.
مقایسه مقادیر غلظت نیترات در تیمارهای مختلف در روز
دوم و چهارم بعد از کوددهی نشان میدهد که غلظت نیترات در
تیمارهای  N250و  N150با تیمار  N0از لحاظ آماری تفاوت
معنیداری داشت .همچنین در تیمار  N250غلظت نیترات از
روز دوم تا چهارم بعد از کوددهی با افزایش روبرو بود (جدول
 .)5یکی از دالیل این امر میتواند ایجاد شرایط مناسب پدیده
نیتراتزایی نظیر دما ،تهویه ،رطوبت و سطح نیتروژن موجود در
خاک نواحی زیر جویچه در دومین روز بعد از انجام کوددهی
باشد ) .(Ebrahimian et al,2013به همین دلیل غلظت نیترات
در  AF4خیلی بیشتر از  AF2میباشد .این پدیده با شدت
کمتری در تیمارهای  N0و  N150اتفاق افتاده است .دلیل دیگر
آن میتواند مربوط به بافت لوم خاک مزرعه موردمطالعه باشد
که ضریب آبگذری آن در حدود  124سانتیمتر در روز بود .لذا
بعد از هر کوددهی که همراه با آبیاری اتفاق میافتاد احتماالً
مقداری نیترات از نواحی زیر جویچه شسته و به اعماق پایینتر
منتقل میشد که همین مسئله باعث کاهش غلظت نیترات
نواحی زیر جویچه در روز دوم بعد از کوددهی تیمار  N250شده
است .البته در تمامی مراحل ،حجم آب آبیاری بر اساس مراحل
رشد گیاه ذرت و کمبود رطوبت خاک تخمین زده شد تا از
بیشآبیاری و آبشویی نیترات به خارج از ناحیه توسعه ریشه
جلوگیری شود.

شکل  .2اثر كود بر مقدار نيتروژن جذبشده توسط گياه ( Nuكه با نمودار ستونی مشخص شده است) و توليد ماده خشک اندام هوايی گياه ( Wكه با نمودار خطی
مشخص شده است) .حروف روی نمودار ستونی با استفاده از مقايسه ميانگين به روش  LSDدر سطح معنیداری  5درصد به دست آمده است.
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جدول  .3تجزيه واريانس تأثير تيمارها بر نيتروژن جذبشده توسط گياه
روز نمونهبرداری

منبع تغییرات

26

45

63

75

87

119

*46/72

**4602/13

*5672/16

**10821/80

**17668/46

**26557/26

19/66

60/68

396/40

152/83

261/53

400/49

3/61

168/51

507/11

57/86

204/69

165/78

17/38

12/82

15/17

4/60

7/90

6/71

درجه آزادی

تیمار
تکرار
خطا
ضریب تغییرات

2
2
4
()%

* در سطح  5درصد معنیدار است.

 :nsاز نظر آماری معنیدار نیست.

** در سطح  1درصد معنیدار است.

شکل  .3ميانگين غلظت نيترات و آمونيوم خاک (نواحی زير جويچه و پشته) در تيمارهای مختلف در مرحله قبل از كوددهی ) (BF1برای سه نوبت كوددهی.
حروف روی نمودار ستونی با استفاده از مقايسه ميانگين به روش توكی در سطح معنیداری  5درصد به دست آمده است.
جدول  .4تجزيه واريانس غلظت نيترات و آمونيوم خاک در سه مرحله نمونهبرداری زير جويچه

منبع تغییرات

مرحله نمونهبرداری
درجه آزادی

BF1

تیمار
عمق
تیمار× عمق
خطا
ضریب تغییرات

2
2
4
8
()%

**716/74
*137/89
61/18 ns
32/18
25/76

AF4

AF2

AF2

BF1

نیترات

* در سطح  5درصد معنیدار است.

AF4

آمونیوم

**1208/37
*243/93
31/26 ns
29/84
26/06

**

**

2771/48
82/62ns
134/74 ns
37/42
21/33

**

1/15
**3/50
*0/17
0/04
8/90

0/68
**2/70
**0/15
0/02
5/88

*

0/63
**4/65
*0/86
0/17
17/48

 :nsاز نظر آماری معنیدار نیست.

** در سطح  1درصد معنیدار است.

جدول  .5تأثير ميزان كود بر غلظت نيترات و آمونيوم خاک طی سه مرحله نمونهبرداری از قبل و بعد از كوددهی زير جويچه (مقايسه ميانگين به روش توكی در
سطح معنیداری  5درصد انجام شده است).

تیمار

مرحله BF1

AF2

AF4

BF1

غلظت نیترات (میلیگرم بر کیلوگرم)
N0
N150
N250

13/08c
22/05b
30/93a

7/60b
27/02a
28/26a

9/89c
31/49b
44/65a

تأثير كاربرد كود در غلظت نيترات و آمونيوم زير پشته:

همانند نتایج به دست آمده برای نواحی زیر جویچه ،تأثیر میزان
کود بر غلظت نیترات در زیر پشته برای هر سه مرحله
نمونهبرداری ) (BF1, AF2, AF4معنیدار بود (جدول  .)6جدول
( )7بهخوبی نشان میدهد که بعد از کوددهی مقدار غلظت

AF2

AF4

غلظت آمونیوم (میلیگرم بر کیلوگرم)
b

3/66
4/77b
7/18a

c

3/85
6/13b
9/24a

b

3/88
6/74ab
9/82a

نیترات بهطور معنیداری در تیمارها بهصورت
 N250>N150>N0است .یون نیترات به دلیل داشتن بار منفی،
بهراحتی همراه با رطوبت خاک منتقل میشود .بعد از نفوذ آب
به داخل جویچهها ،جریان آب تحت تأثیر پتانسیل ثقلی
(بهصورت جریان قائم به سمت پایین ناحیه ریشه) و پتانسیل
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ماتریک ناشی از مکش ایجادشده از جذب آب توسط ریشه و
تبخیر آب از سطح خاک پشته (بهصورت جریان جانبی و رو به
باال) میباشد؛ بنابراین هر چه کود بیشتر از نیاز گیاه وارد خاک
شود ،غلظت نیترات محلول در زیر جویچه و پشته بیشتر می-
شود .دلیل معنیدار بودن اختالف غلظت نیترات در زیر پشته-
های سه تیمار در مرحله  BF1نیز مشابه دلیلی است که در
بخش قبلی برای همین مرحله در ناحیه زیرین جویچهها مطرح
شد.
متفاوت با شرایطی که برای نیترات در زیر پشته وجود
داشت ،تأثیر میزان کود بر غلظت آمونیوم برای مرحله BF1
معنیدار نبود اما برای دو مرحله بعد از کوددهی یعنی  AF2و

 AF4معنی دار بود و در هر دو مرحله مقدار غلظت آمونیوم در
 N250بهطور معنیداری بیشتر از  N150و  N0بود .ازآنجاییکه
تحرک آمونیوم در خاک کمتر از نیترات است ،تغییر غلظت
آمونیوم در خاک زیر پشته در تیمارهای مختلف نسبت به خاک
زیر جویچه کمتر بود (جدول  .)7نتایج به دست آمده در جدول
( )7نشان میدهند که کود اضافهشده در تیمار  N150باعث
افزایش غلظت آمونیوم نواحی زیر پشته نشده است.
بهعبارتدیگر در تیمار  N150تقریباً کل آمونیوم تولیدشده از
هیدرولیز اوره در نواحی زیر جویچهها باقیمانده و از آنجا طی
پدیده نیتراتزایی به نیترات تبدیلشده و سپس همراه با جریان
رطوبت به زیر پشتهها منتقل میگردد.

جدول  .6تجزيه واريانس غلظت نيترات و آمونيوم خاک در سه مرحله نمونهبرداری زير پشته

منبع تغییرات

BF1

مرحله نمونهبرداری

AF2
نیترات

درجه آزادی
2
2
4
8
()%

تیمار
عمق
تیمار× عمق
خطا
ضریب تغییرات

AF4

BF1

*

501/08
248/81ns
261/72 ns
84/18
22/06

* در سطح  5درصد معنیدار است.

**

3138/03
*486/52
*390/52
73/85
15/58

AF4

AF2
آمونیوم

**

2103/88
**211/60
**203/54
22/25
8/09

** در سطح  1درصد معنیدار است.

0/03
**0/32
0/01 ns
0/02
6/11

**

**

0/51
**0/18
0/05 ns
0/02
5/47

0/34
**0/37
0/01 ns
0/02
5/62

 :nsاز نظر آماری معنیدار نیست.

جدول  .7تأثير ميزان كود بر غلظت نيترات و آمونيوم خاک طی سه مرحله نمونهبرداری از قبل و بعد از كوددهی زير پشته (مقايسه ميانگين به روش توكی در
سطح معنیداری  5درصد انجام شده است).

تیمار
N0
N150
N250

مرحله
b

BF1

AF2

AF4

غلظت نیترات (میلیگرم بر کیلوگرم)

36/27
38/39ab
50/12a

38/10c
52/27b
75/11a

44/48c
55/67b
74/72a

تأثير عمق بر غلظت نيترات و آمونيوم در زير جويچه و پشته:

نتایج به دست آمده نشان میدهند که بعد از انجام کوددهی،
عمق باعث بروز تغییرات در غلظت آمونیوم در نواحی زیر جویچه
میشود .چون آمونیوم یک یون با تحرک نسبتاً کم است لذا اکثر
آن در الیههای باالیی خاک (صفر تا  40سانتیمتری) میماند .به
همین دلیل در همه مراحل قبل و بعد از کوددهی ،غلظت
آمونیوم در الیه  20سانتیمتری زیر جویچه بیشتر از عمقهای
 40و  60سانتیمتر میباشد؛ بنابراین انتقال آمونیوم به اعماق
بیشتر با سرعت کم اتفاق میافتد .در جدول ( )8و ( )9کامالً
مشخص است که غلظت آمونیوم زیر پشته نسبت به زیر جوی
بسیار کمتر است .عالوه بر این تغییرات غلظت آمونیوم نسبت به

AF2

BF1

AF4

غلظت آمونیوم (میلیگرم بر کیلوگرم)
4/14
4/30
5/46

b

4/36
4/73b
6/28a

b

4/85
5/12b
6/91a

عمق در زیر پشته در مقایسه با نواحی زیر جویچه دارای شیب
کمتری است .بااینحال در هر سه مرحله غلظت آمونیوم در الیه
 20سانتیمتری زیر پشته نیز بهطور معنیداری بیشتر از الیه 60
سانتیمتری است (2011) Soroush et al .در مطالعه خود
گزارش دادند که عمق تأثیر معنیداری بر غلظت آمونیوم خاک
در هیچیک از مراحل نمونهبرداری نداشته و توزیع آن در طول
پروفیل خاک یکنواخت بوده است .همانطور که قبالً هم اشاره
شد ،نمونهبرداری آنها حدود  8تا  10روز بعد از کودآبیاری
انجام گرفته بود و عمالً در این فاصله زمانی بخش زیادی از
آمونیوم به دست آمده از مرحله هیدرولیز اوره ،طی فرآیند
نیتراتزایی به نیترات تبدیل شده بود؛ اما در مطالعه حاضر
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نداشت )(P>0.05؛ اما با انجام کوددهی اثر عمق روی غلظت
نیترات زیر پشته مشهود شد .بدینصورت که در عمقهای کمتر
غلظت نیترات زیادتر از عمقهای بیشتر است .این تأثیر دقیقاً
برعکس آنچ ه در زیر جویچه اتفاق میافتد میباشد .بدینصورت
که در زیر جویچه با افزایش عمق غلظت نیترات بهطور معنی-
داری افزایش یافته است (جدول  .)8این نتایج تفاوت توزیع
نیترات در زیر جویچه و پشته را با یکدیگر و نقش جذب نیترات
توسط ریشه گیاه را نشان میدهد .چون تجمع ریشه و نسبت
جذب رطوبت توسط گیاه در نواحی زیر پشته بیشتر بود بنابراین
تا  4روز بعد از کوددهی ،نیترات تولیدشده از پدیده نیتراتزایی
در قسمتهای کمعمق زیر پشته بیشتر تجمع داشت؛ اما با
گذشت زمان و تکرار آبیاری و جذب توسط گیاه ،غلظت نیترات
در سرتاسر عمق زیر پشته نیز به حالت تعادل نزدیک میشود.

نمونهها به فاصله زمانی  2و  4روز بعد از کوددهی برداشت شده
است و بر همین اساس اثر عمق روی غلظت آمونیوم در خاک،
همانند اثر تیمار معنیدار شده است.
همانطور که جدول ( )8نشان میدهد ،در زیر جویچه و
در مرحله  AF2غلظت نیترات نسبت به عمق بهصورت معنی-
داری افزایش مییابد .در مرحله  AF4چون بعد از گذشت  4روز
از کوددهی در عمقهای مختلف غلظت نیترات تقریباً به تعادل
میرسد لذا هیچگونه تفاوت معنیداری در مقادیر غلظت نیترات
نسبت به عمق وجود ندارد .دلیل رسیدن به تعادل میتواند
فرآیند نیتراتزایی در الیههای کمعمقتر باشد که به دلیل وجود
غلظت بیشتر آمونیوم در آنجا و تهویه بهتر ،با سرعت باالتری
انجام میگیرد .پیش از اولین کوددهی غلظت نیترات در عمق-
های مختلف زیر پشته در سه تیمار با یکدیگر تفاوت معنیداری

جدول  .8تأثير عمق بر غلظت نيترات و آمونيوم خاک طی سه مرحله نمونهبرداری از قبل و بعد از كوددهی زير جويچه (مقايسه ميانگين به روش توكی در
سطح معنیداری  5درصد انجام شده است).

عمق

)(cm

مرحله BF1

AF4

AF2

BF1

غلظت نیترات (میلیگرم بر کیلوگرم)

AF2

AF4

غلظت آمونیوم (میلیگرم بر کیلوگرم)

16/05 b

16/97b

23/70

a

a

a

0-20
20-40

23/13ab

20/55ab

28/17

4/17b

5/51b

5/18b

40-60

25/88a

26/36a

33/17

2/68c

2/85c

2/76c

8/75

10/85

12/50

جدول  .9تأثير عمق بر غلظت نيترات و آمونيوم خاک طی سه مرحله نمونهبرداری از قبل و بعد از كوددهی زير پشته (مقايسه ميانگين به روش توكی در سطح
معنیداری  5درصد انجام شده است).

عمق

)(cm

مرحله BF1

AF2

AF4

BF1

غلظت نیترات (میلیگرم بر کیلوگرم)
0-20
20-40
40-60

غلظت آمونیوم (میلیگرم بر کیلوگرم)

47/59

67/18a

66/78a

a

39/44

ab

b

a

37/75

45/74b

52/57

56/49

51/60b

اثر متقابل تيمار و عمق بر غلظت نيترات و آمونيوم در زير
جويچه و پشته:

بر اساس نتایج تجزیه واریانس به دست آمده در جداول ( )3و
( ،) 5اثرات متقابل میزان کود و عمق بر غلظت آمونیوم در همه
مراحل نمونهبرداری در زیر جویچه و بر غلظت نیترات در مراحل
 AF2و  AF4زیر پشته معنیدار بود؛ بنابراین در شکل ( )4اثر
متقابل تیمار و عمق فقط برای این مراحل بررسی گردیده است.
در مرحله  BF1و در عمق  20سانتیمتری زیر جویچه ،به ترتیب
غلظت آمونیوم بهصورت  N250> N150> N0بود بهطوریکه
غلظت در  N0با  N150و  N250اختالف معنیداری داشت و این

AF2

AF4

6/10

5/19

4/14b

a

6/31

b

4/87

4/19b

a

6/25

ab

5/34

4/64b

خود بهوضوح نشان میدهد که در الیه  20سانتیمتری زیر
جویچه ،آمونیوم واردشده از کوددهی در مراحل قبلی باعث شده
است که اثر متقابل تیمار و عمق در مرحله  BF1معنیدار باشد.
در مرحله  AF2و  AF4در عمق  20سانتیمتری زیر جویچه نیز
غلظت آمونیوم با افزایش مقدار کود کاربردی ،زیاد شده است
) (N250>N150>N0و این اختالف در عمقهای پایینتر کمتر
می شود و دلیل آن نیز کم بودن تحرک آمونیوم در خاک است.
برای کلیه مراحل نمونهبرداری ) (BF1, AF2,AF4در عمق 60
سانتیمتری غلظت آمونیوم در هیچکدام از تیمارها با یکدیگر
تفاوت معنیداری ندارد .این نشان میدهد که حتی با کاربرد
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مقادیر مختلف کود ،علیرغم اینکه هدایت هیدرولیکی خاک
موردمطالعه متوسط و در حدود  124سانتیمتر در روز است،
تغییری در غلظت آمونیوم در عمق  60سانتیمتری ایجاد نمی-
شود.
همانطور که گفته شد ،اثر متقابل تیمار و عمق بر غلظت
نیترات زیر پشته فقط در مراحل بعد از کوددهی یعنی  AF2و
 AF4معنیدار بود .در مرحله  AF2و  AF4یعنی دو و چهار روز
بعد از کوددهی ،در تیمار  N250غلظت نیترات در عمقهای ،20
 40و  60سانتیمتری زیر پشته با تیمار  N0اختالف معنیداری
داشت و بهطورکلی غلظتها بهصورت  N250>N150>N0بودند.
بهعبارتدیگر در تیمار  ،N250اثر کود بیشتر طی دو روز بعد از
کوددهی تا عمق  60سانتیمتری زیر پشتهها کامالً نمایان شده
بود .در هر تیمار با بیشتر شدن عمق ،غلظت نیترات کم شد
(شکل .)4
مقايسه غلظت نيترات و آمونيوم خاک در زمانهای قبل از
شروع كوددهی و بعد از برداشت محصول:

همانطور که در شکل ( -6الف و ب) نشان داده شده
است در تیمارهای  N0و  N150غلظت آمونیوم در هر دو ناحیه
زیر پشته و جویچه در روز برداشت نهایی کمتر از روز قبل از
اولین کوددهی بود .فقط تیمار  N250از این قاعده مستثنی بوده
است .همانطور که  (2015) Zhang et alنشان دادند که افزایش
کاربرد کود نیتروژن در خاک میتواند باعث افزایش سرعت
معدنی شدن نیتروژن آلی شود ،ممکن است افزایش غلظت
آمونیوم در تیمار  N250نیز به همین دلیل باشد .عالوه بر این،
غلظت نیترات در همه اعماق تیمارهای  N150و  N250در روز
برداشت نهایی بیشتر از روز قبل از اولین کوددهی بود (شکل -6
ج و د) .این اختالف غلظت در هر دو ناحیه زیر جویچه و پشتهها
برای تیمار  N250بسیار بیشتر از  N150بود که دلیل آن مصرف
بیش از حد کود در تیمار  N250میباشد .میانگین غلظت
نیترات نقاط زیر جویچه برای تیمار  ،N150در زمانهای قبل از
کوددهی و بعد از برداشت محصول به ترتیب  19/77و 22/90
میلیگرم در کیلوگرم (شامل  16درصد افزایش) بود .این مقادیر
برای نقاط زیر پشته به ترتیب  23/68و  39/31میلیگرم در
کیلوگرم (شامل  66درصد افزایش) بود .میانگین غلظت نیترات
نقاط زیر جویچه برای تیمار  ،N250در زمانهای قبل از
کوددهی و بعد از برداشت محصول به ترتیب  20/66و 33/34
میلیگرم در کیلوگرم (شامل  61درصد افزایش) و برای نقاط زیر
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پشته به ترتیب  24/45و  65/48میلیگرم در کیلوگرم (شامل
 168درصد افزایش) بود .مقدار نیترات اضافهشده به نواحی زیر
پشتهها در هر دو تیمار  N150و  N250حدود سه برابر نواحی
زیر جویچهها بوده است .بهعبارتدیگر ،تجمع نیترات در اعماق
زیر پشتهها ،بخصوص در تیمارهای با مصرف کود باالتر ،بیشتر
بود .درنهایت مشخص شد که در زمان برداشت محصول از تیمار
 ،N250مقدار کل غلظت نیترات اضافهشده به عمق 60
سانتیمتری زیر جویچه و پشتهها (در مقایسه با زمان قبل از
اولین کوددهی) به ترتیب بیش از  3و  7برابر مقادیر متناظر در
تیمار  N150بود .این نتایج تجمع نیترات باقیمانده در عمق 60
سانتیمتری خاک بعد از برداشت نهایی محصول در تیمار N250
را نشان میدهند .با توجه به اینکه عمق توسعه ریشه ذرت در
منطقه موردمطالعه کمتر از  60سانتیمتر است ،میتوان گفت که
در طول فصل کشت و در تیمار  ،N250عمالً آبشویی نیترات
اتفاق افتاده است که میتواند زمینهساز آلودگی منابع آب
زیرزمینی گردد .تجمع نیترات در الیههای کمعمقتر خاکهای
با بافت نسبتاً سبک نیز میتواند با بارشهای خارج از فصل
کشت موجب آبشویی نیترات از عمق و سطح مزارع گردد .این
در حالی است که در بخشهای قبلی مشخص شد که دو
شاخص کارایی زراعی و بازیافت نیتروژن در تیمار  N150بیشتر
از تیمار  N250بود .این نتایج گویای این واقعیت هستند که
اگرچه ماده خشک تولیدی در تیمار  N250نسبت به N150
حدود  10درصد افزایش داشت اما احتمال آبشویی نیترات و
تخریب محیطزیست در نتیجه مصرف  100کیلوگرم در هکتار
نیتروژن بیشتر ،چندین برابر افزایش خواهد یافت .با توجه به
بافت و ویژگیهای فیزیکی خاک موردمطالعه ،ممکن است
اقداماتی نظیر متراکم کردن یا کشیدن پالستیک در کف
جویچهها و یا قرار دادن کود در دیواره یا روی سطح پشتهها که
در بعضی تحقیقات نظیر مطالعه  (2012) Siyal et alتوصیه
شده بتواند آبشویی نیترات از کف جویچه را کاهش دهد ،اما
همانطور که نتایج نشان دادند ،سهم بیشتری از تجمع نیترات
مازاد در نواحی زیر پشتهها به وجود آمده بود؛ بنابراین در چنین
شرایطی قبل از اقداماتی نظیر کاهش نفوذپذیری کف جویچهها
و یا انتخاب محل مناسب قرارگیری کود روی پشتهها ،الزم است
تا بر اساس اولویتهای اقتصادی و زیستمحیطی موجود در هر
منطقه ،بهینهترین سطح کودی تعیین گردد.
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شکل  .4توزيع غلظت نيترات و آمونيوم در زير جويچه در سه مرحله نمونهبرداری ( :BF1يک روز قبل از كوددهی : AF2 ،دو روز بعد از كود دهی :AF4 ،چهار روز
بعد از كود دهی) در تيمارهای مختلف( .مقايسه ميانگين به روش توكی در سطح معنیداری  5درصد انجام شده است).

شکل  .5توزيع غلظت نيترات و آمونيوم در زير پشته در سه مرحله نمونهبرداری ( :BF1يک روز قبل از كود دهی : AF2 ،دو روز بعد از كود دهی :AF4 ،چهار روز
بعد از كود دهی) در تيمارهای مختلف( .مقايسه ميانگين به روش توكی در سطح معنیداری  5درصد انجام شده است).
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شکل  .6مقايسه غلظت نيترات و آمونيوم در روز قبل از اولين كوددهی ( 21روز بعد از كشت) با روز برداشت نهايی محصول ( 119روز
بعد از كشت) در عمق و تيمارهای مختلف .شکلهای (الف) و (ج) مربوط به نواحی روی پشته و شکلهای (ب) و (د) مربوط به نواحی
زير جويچه هستند.

نتيجهگيری كلی
نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن بود که با افزایش
کود ،مقدار جذب نیتروژن و تولید ماده خشک گیاه نیز افزایش
داشت .نرخ جذب نیتروژن در ابتدای فصل رشد آهسته و در
اواسط رشد سریع و بعد از آن مجدداً آهسته بود .از  26روز تا
 45روز بعد از کشت ،نرخ جذب نیتروژن در تیمارهای ،N0
 N150و  N250به ترتیب  4/7 ،2/13و  4/8کیلوگرم نیتروژن در
هکتار در روز محاسبه شد که بیشترین نرخ جذب در طول فصل
رشد بود .همچنین دو شاخص کارایی زراعی و بازیافت نیتروژن
نشان دادند که در تیمار  N150نسبت به  ،N250به ازای هر
کیلوگرم نیتروژن اضافهشده به خاک محصول بیشتری تولید
شده بود و گیاه مقدار بیشتری نیتروژن از خاک جذب کرده بود.
هر دو عامل عمق و مقدار کود در تغییرات غلظت نیترات و
آمونیوم زیر جویچه و پشته بعد از کوددهی ،مؤثر بودند.
بیشترین مقدار غلظت آمونیوم در محدوده عمق  20سانتیمتری
زیر جویچهها مشاهده شد و با افزایش عمق در نواحی زیر پشته
و جویچه غلظت آمونیوم بهشدت کم میشد .در حالت کلی
غلظت آمونیوم به دلیل کمتحرک بودن در خاک ،در اعماق
مختلف زیر پشته کمتر از نقاط زیر جویچه بود .عالوه بر این

توزیع غلظت نیترات نیز در نقاط زیر جویچه و پشته متفاوت
بود .بهطوریکه تا دو روز بعد از کوددهی ،در زیر جویچه با
افزایش عمق ،غلظت نیترات افزایش مییافت؛ اما چهار روز بعد
از کوددهی و به دلیل فرآیند نیتراتزایی ،در الیههای کمعمقتر
نیز غلظت نیترات افزایش داشت .از طرف دیگر ،بعد از کوددهی
غلظت نیترات در اعماق کمتر زیر پشته بیشتر میشد و با
افزایش عمق ،غلظت کاهش مییافت .درنهایت مشخص شد که
در زمان برداشت محصول از تیمار  ،N250مقدار کل غلظت
نیترات اضافهشده به عمق  60سانتیمتری زیر جویچه و پشتهها
(در مقایسه با زمان قبل از اولین کوددهی) چندین برابر مقادیر
متناظر در تیمار  N150بود که درواقع تجمع نیترات مازاد در
پایین عمق توسعه ریشه در تیمار  N250را نشان میداد.
همچنین ،در زمان برداشت محصول تجمع نیترات مازاد در
اعماق زیر پشتهها بیشتر بود .این نتایج نشان میدهند که برای
کاهش آبشویی نیترات ،مصرف مقدار بهینه کود در طول دوره
رشد میتواند بسیار تأثیرگذارتر از استراتژیهایی نظیر کاهش
نفوذپذیری خاک کف جویچه در خاکهای با بافت لوم باشد .لذا
پیشنهاد میگردد مطالعاتی دقیقتر در این راستا بروی بافتهای
مختلف خاک صورت بگیرد.
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