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بررسی آثار تقسيط و مقادير مختلف کود اوره در کودآبياری جويچهای بر عملکرد و برخی صفات کمّی و
کيفی نيشکر رقم CP69-1062
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چکيده
در کودآبیاری کارایی مصرف کود زیاد و توصیة کودی راحتتر از روش سنتی و مقدار کود مصرفی به مقدار واقعی
برداشت عناصر غذایی نزدیکتر است .به منظور بررسی اثر تعداد تقسیط و سطوح مختلف کود اوره در روش کودآبیاری
جویچهای نیشکر بر عملکرد و برخی صفات کمّی و کیفی نیشکر ،آزمایشی بهصورت کرتهای یک بار خردشده در قالب
بلوکهای کامل تصادفی ،با سه تکرار ،در قطعهای  25هکتاری از مزارع کشت جدید (پالنت) ،در اراضی کشت و صنعت
نیشکر دهخدا ،انجام شد .فاکتور اصلی تقسیطهای کودی بود که در سه سطح (دو ،سه ،و چهار تقسیطی) اعمال شد.
فاکتور فرعی مقدار کود مصرفی بود که در سه سطح ( 80 ،100و  60درصد کود مورد نیاز ،بهترتیب معادل ،280 ،350
و  210کیلوگرم کود اوره) اعمال شد .نتایج تجزیة تیمارهای آزمایشی نشان داد تیمار دوتقسیطی و 60درصد سطح
کودی در همة صفات کمّی و کیفیـ که شامل ارتفاع ،عملکرد خالص نی ،کارایی مصرف آب بر اساس نیشکر و شکر
تولیدی ،و کارایی مصرف کودـ برتر بودند ( .)p<0/05در تیمار دوتقسیطی مقادیر کارایی مصرف آب بر اساس نیشکر و
شکر تولیدی و کارایی مصرف کود بهترتیب برابر  7/474کیلوگرم بر متر مکعب 0/710 ،کیلوگرم بر متر مکعب ،و 437/7
کیلوگرم بر کیلوگرم بودند .همچنین ،در تیمار  60درصد سطح کودی ،مقادیر کارایی مصرف آب بر اساس نیشکر و شکر
سفید و کارایی مصرف کود به ترتیب  6/533کیلوگرم بر متر مکعب0/628 ،کیلوگرم بر متر مکعب و  454/9کیلوگرم بر
کیلوگرم به دست آمدند .روش ارائهشده برای مدیریت بهینة مصرف کود میتواند به کاهش میزان کود مصرفی و درنتیجه
صنعتهای نیشکری بینجامد و در نهایت سبب کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی و

آبشویی کمتر نیتروژن در کشت و
افزایش ضریب سالمت جامعه شود.
کليدواژگان :آبیاری سطحی ،پلنت ،شکر سفید ،کارایی مصرف آب و کود ،کشت و صنعت دهخدا ،کودآبیاری ،نیتروژن.

مقدمه

1

آب و نیتروژن مهمترین عوامل محدودکنندة مؤثر بر تولید
محصوالت کشاورزی در نواحی خشک و نیمهخشکاند .بنابراین،
افزایش کارایی مصرف آنها ضروری است .روش پخش کود
نقشی اساسی در افزایش مصرف آب و کود دارد .کودهای
شیمیایی در کشور ،اغلب به روش پخش سطحی مصرف
میشوند .روش پخش سطحی کودهای شیمیایی زمان کافی را
* نویسندة مسئولnadersalamati@yahoo.com :

برای واکنشهای هدررفت فراهم میکند و از قابلیت جذب آنها
توسط ریشة گیاه میکاهد .به این دلیل در بیشتر موارد افزایش
عملکرد با افزایش کود مصرفی همگام نیست.
کودآبیاری نقشی مهم در افزایش کارایی مصرف آب و کود
دارد .در کودآبیاری امکان مصرف کم ،مکرر و تقسیطـی کود و
کنترل آبشویی عناصـر غذایی در طول دورة رشد وجود دارد .از
به علت توزیع یکنواخت کود ،رشد گیاه یکنواخت و
طرفی ،
رسیدن محصول در سطح مزرعه همزمان خواهد بود .در
کودآبیاری تأثیر بعضی عوامل ،همچون عدم یکنواختی پخش
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کود توسط انسان یا ماشین و جابهجایی آن به سبب آبیاری،
حذف میشود و یکنواختی آن تابع یکنواختی آب آبیاری است.
از این رو ،مانند سامانههای آبیاری تحت فشار ،امکان دستیابی
به بازده زیاد مصرف کود و نیز بهبود کارایی مصرف آب قابل
پیشبینی است (.)Abbasi, 2014
نیشکر بـا نـام علمـی  Saccharum Officinarumگیـاهی
چندساله از تیرة غالت است که برای برداشت ساقة حـاوی قنـد
آن تولید میشود .ساقة تازة نیشکر  90درصـد عصـاره دارد کـه
حاوی  12تا  17درصـد سـاکاروز اسـت .از هـر تـن سـاقة تـازة
نیشکـــر حدود  85تا  110کیلـوگرم قنـد اسـتخرام مـیشـود
( .)Abdollahi, 2009نیشکر در ایران در استان خوزستان کشـت
میشود و فصل داشت و آبیاری آن به طور عمده در ماههای گرم
کمآبی رودخانة کـارون اسـت .دورة رشـد
سال و مصادف با دورة 
نیشکر طوالنی و نیاز آبی آن زیاد و در برابر کمآبی حساس است.
در عین حال ،ریشة آن با غرقابشدن درازمدت سازگاری ندارد و
در شرایطی که سطح آب زیرزمینی تا منطقة توسعة ریشـه بـاال
میآید ،به علت خفگی تـدریجی ریشـه ،شـا و بـرگ گیـاه زرد
میشود و افـت عملکـرد پـیش مـیآیـد (Sheini .)New, 1971
 )2009( Dashtegol et al.کـارایی مصـرف آب را بـه ازای شـکر
تولیـدی در تیمارهــای آبیـاری معمــول ،یــکدرمیــان متغیــر ،و
یکدرمیان ثابت بهترتیب  ،0/58 ،0/41و  0/7کیلوگرم شکر بـر
متر مکعب آب مصرفی و به ازای نیشکر تولیدی بـهترتیـب ،3/9
 ،5/5و  6/6به دست آوردند .بیشترین کارآیی مصرف آب به ازای
شکر و نیشکر تولیدی مربوط به تیمار آبیاری یکدرمیان متغیـر،
بهترتیب برابر  0/7و  ،6/6و کمترین آن مربوط به تیمـار آبیـاری
معمول مزارع ،بهترتیب برابر  0/41و  3/9کیلوگرم بر متر مکعب
آب مصرفی ،بود .بیشترین شکر سـفید تولیـدی نیـز مربـوط بـه
تیمار آبیاری یکدرمیان متغیر به میزان  14/5تن در هکتـار بـه
ازای  20604متر مکعب در هکتار آب مصرفی بود .همچنین ،در
کودآبیاری نیشکر ،کـه  )2009( Sheini Dashtegol et al.انجـام
دادند ،تجزیة واریانس فاکتورهای ذرات جامد محلـول در شـربت
نی ،درصد ساکاروز شربت نی ،درصد خلوص شربت نی ،محصول
شکر زرد ،درصد شکر سفید تصفیهشـده ،محصـول شـکر زرد ،و
محصول شکر سفید تصفیهشده در همـة تیمارهـا و اثـر متقابـل
آنها اختالف معناداری به ثبت نرسید.
یدهد؛ در
بیشآبیاری محصول نیشکر و شکر را کاهش م 
حالی که مصرف آب با تنش مالیم باعث افزایش محصول
میشود ( )2009( Abbasi et al. .)Turner, 1990یکنواختی

کودآبیاری را در آبیاری جویچهای در یک خاک لومی ارزیابی
کردند و نشان دادند این روش در توزیع کود یکنواختی باالیی

صحیح آبشویی و تلفات کود به
ْ
دارد و در صورت مدیریت
صورت نفوذ عمقی عاملی تهدیدکننده نیست .انتقال نیترات
توسط جریان سطحی به طراحی و مدیریت آبیاری ،میزان ،و
یکنواختی کاربرد کود بستگی دارد)2004( Thorburn et al. .
نشان دادند در کودآبیاری نیشکر نه افزایش مصرف نیتروژن و نه
نوع تقسیط آن نمیتواند عملکرد محصول را افزایش دهد .آنها
همچنین نتیجه گرفتند با افزایش بیشتر از  150کیلوگرم
نیتروژن در هکتار (معادل  326کیلوگرم کود اوره) عملکرد
محصول ثابت میماند .محققان دیگر نیز گزارش کردند محصول
شکر با افزایش بیش از حد نیتروژن کاهش مییابد ( Rattey and
 .)Hogarth, 2001پژوهشگران نتیجه گرفتند با کودآبیاری
میتوان با مصرف  20تا  50درصد کود کمتر ،نسبت به
روشهای رایج کوددهی ،عملکرد بیشتر و کیفیت بهتری به
دست آورد (.)Granberry et al., 2000
 )2003( Abbasi et al.و  )2007( Mailhol et al.در
بررسی انتقال امالح در جویچههای آبیاری نتیجه گرفتند عمق
آب نقشی مهم در افزایش ریسک آبشویی نیترات دارد.
 )2006( Ganjehبا ارزیابی یکنواختی توزیع کود در کودآبیاری
جویچهای نتیجه گرفت تزریق در نیمة دوم نسبت به نیمة اول و
کل آبیاری بهتر است؛ طوری که یکنواختی توزیع نیمة پایین در
سه زمان تزریق (تزریق در نیمة اول ،نیمة دوم ،کل آبیاری)
اختالفی معنادار با هم داشتند .بسیاری از مطالعات اهمیت
یدهند .نیتروژن در حدود 1
نیتروژن را برای نیشکر نشان م 
درصد از کل مادة خشک گیاه را تشکیل میدهد .اما کمبود
نیتروژن باعث کاهش سنتز کلروفیل ،اسیدهای آمینه ،و انرژی
میشود .این موضوع بر رشد محصول و عملکرد گیاه اثر مستقیم
میگذارد ()1978( Parashar et al. .)Mailhol et al., 2001
گزارش کردند عملکرد نیشکر زمانی باالست که گیاه موفق به
دریافت باالترین مقدار نیتروژن شود .با این حالBose and ،
 )1977( Thakurنیز در هند به این نتیجه رسیدند که پتانسیل
پاسخ از کودآبیاری ،با توجه به تنش رطوبت ،تا حد زیادی
پوشانده میشود یا حتی بیتأثیر است و نیاز اول در افزایش
تولید محصول نیشکر وابسته به مقدار آب استReddy et al. .
(  )1978اثر متقابل معنادار بین نیتروژن و رطوبت را با اثر مثبت
بر عملکرد نیشکر و اثر منفی بر عملکرد شکر گزارش کردند .این
وضعیت (افزایش محصول) در میزان باال از هر دو مقدار نیتروژن
و آب گزارش شده است .محققان مختلف نشان دادند میزان
رشد نیشکر ،بیشتر از دردسترسبودن آب خاک ،تحت تأثیر
میزان مصرف کود نیتروژن است ( .)Bose and Thakur, 1977به
طور کلی ،با افزایش تنش و کمآبی واکنش نیشکر به کودآبیاری
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نیتروژن کاهش مییابد

( Ingram and Hilton, 1986; Parashar

 .)et al., 1978; Reddy et al., 1978در مطالعات انجامشده بر
نیشکر ،سطوح مختلف مقادیر کودآبیاری نیتروژن در زمان
کاشت یکی از مسائل بحثبرانگیز است .بسیاری از مطالعات
نشان دادند کشتهای پالنت 1واکنش کمتری به این مقادیر
نشان داده است (Alizadeh et al. .)Azeredo et al., 1986
( )2010اعالم کردند با افزایش مقدار کود در کودآبیاری
جویچهای ذرت کارایی مصرف آب و کود به ترتیب افزایش و
کاهش مییابد .با افزایش مصرف آب تا سطح  100درصد نیاز
آبی کارایی مصرف نیتروژن افزایش و از آن به بعد کاهش یافت.
همچنین آنها نشان دادند کودآبیاری ،عالوه بر اینکه باعث
افزایش عملکرد و اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب و کود
ذرت میشود ،امکان مصرف تقسیطی مواد غذایی را بر اساس
نیاز گیاه فراهم میکند )2012( Mohseni et al. .در مقایسة
کودآبیاری با کوددهی سطحی در گیاه ذرت نتیجه گرفتند
بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد در تیمار  100درصد نیاز آبی
و  100درصد نیاز کودی اتفاق میافتدKoochekzadeh et al. .
( )2013نشان دادند در کودآبیاری نیشکر مقدار و تقسیط
نیتروژن اثری معنادار بر خصوصیات نیشکر نمیگذارد .نتایج
همچنین نشان داد هیچ اثر معناداری در سطوح مختلف کاربرد
نیتروژن بر عملکرد نیشکر وجود ندارد و به همین دلیل افزایش
مقدار بیش از  138کیلوگرم نیتروژن (معادل  300کیلوگرم کود
اوره) به مزارع نیشکر توصیه نمیشود1986 ( Papadopoulos .
 )and 1998اثر مصرف کودهای شیمیایی به صورت کودآبیاری را
بر کارایی مصرف کود و عملکرد محصوالت مختلفـ مانند
سیبزمینی ،ذرت ،خیار ،آفتابگردان ،توتفرنگیـ آزمایش کرد و
نتیجه گرفت کارایی مصرف کود و عملکرد در این روش بسیار
بیشتر از روش پخش سطحی است.
هدف این پژوهش بررسی امکان مدیریت بهینة مصرف
کود در کودآبیاری جویچهای نیشکر با اعمال تقسیطها و سطوح
مختلف کود مصرفی بود .بدین منظور اثر تقسیط و سطوح
مختلف کود اوره در کودآبیاری جویچهای نیشکر واریتة تجاری
 CP69-1062در اراضی کشت و صنعت دهخدا بر کارایی مصرف
آب و کود و برخی صفات کمّی و کیفی نیشکر بررسی شد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر در قطعهای  25هکتاری از مزارع کشت جدید در
 .1به گیاه یکسالة نیشکر پالنت ( ) Plantو به گیاه دو سال به باال راتون ()Ratoon
میگویند.
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اراضی کشت و صنعت نیشکر دهخدا انجام شد .کشت و صنعت
دهخدا یکی از هفت واحد شرکت توسعة نیشکر و صنایع جانبی
است که در َ 48 :39طول شرقی و َ  31 :42عرض شمالی در 20
کیلومتری شمال شهر اهواز قرار دارد .متوسط ارتفاع این واحد
کشت و صنعت از سطح دریا  18/1متر است .در اراضی مذکور،
بافت خاک به طور عمده سنگین است و بادهای گرم و خشک
در طول فصول بهار و تابستان جریان دارند .برای تأمین آب
دریچهدار هیدروفلوم 
به

لولههای
مزارع ،به موازات طولی آنها ،
میرود .رقم  CP69-1062یکی از پنج واریتة تجاری متداول
کار 
در اراضی نیشکر خوزستان است و در حال حاضر بیش از 40
درصد اراضی زیر کشت را شامل میشود (.)IRSSCT, 2014
این آزمایش بهصورت کرتهای یک بار خردشده در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .هر تیمار
شامل بیست و دو جویچه (یک هکتار) و فواصل جویچهها از هم
 1/83متر و طول آنها  250متر بود .فاکتور اصلی تقسیطهای
کودی است که در سه سطح دوتقسیطی (در مراحل پنجهزنی و
ساقهرفتن ،تقسیط اول از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد به
مقدار  60درصد کود مورد نیاز و تقسیط دوم از نیمة دوم خرداد
تا نیمة اول تیر به مقدار  40درصد کود مورد نیاز) ،سهتقسیطی
(در مراحل پنجهزنی و ساقهرفتن و قبل از مرحلة رسیدگی،
تقسیط اول در نیمة دوم فروردین به مقدار  30درصد کود مورد
نیاز و تقسیط دوم در نیمة دوم اردیبهشت به مقدار  40درصد
کود مورد نیاز و تقسیط سوم در اواخر خرداد به مقدار  30درصد
کود مورد نیاز) ،و چهارتقسیطی (بالفاصله بعد از هلینگآپ
(تبدیل جوی به پشته) و پنجهزنی و ساقهرفتن و قبل از مرحلة
رسیدگی ،تقسیط اول در نیمة دوم اسفند به مقدار  20درصد
کود مورد نیاز و تقسیط دوم در اوایل اردیبهشت به مقدار 30
درصد کود مورد نیاز و تقسیط سوم در اوایل خرداد به مقدار 30
درصد کود مورد نیاز و اوایل تیر به مقدار  20درصد کود مورد
نیاز) اعمال شد (جدول  .)1زمان تقسیطها مطابق مراحل رشد
نیشکر و توصیة بخشهای تحقیقاتی نیشکر در زمانهای
درمشده در جدول  1تعیین شد .تیمار سهتقسیطی این پژوهش
با تیمار شاهد ،که آن هم به صورت سهتقسیطی کوددهی شد،
دو تفاوت عمده داشت .یکی اینکه در تیمار سهتقسیطی دو
تقسیط با کامیونهای حمل آبکود انجام شد؛ به این صورت که
کامیونها با نسبتی مساوی برای چند مزرعه توسط محلول کود
با آب کالیبره شدند .سپس ،به وسیلة شیلنگهایی ،آبکود
موجود در تانکر کامیونها در منبعهای یک متر مکعبی ذخیره و
به یک مزرعه تزریق شدند .تفاوت دوم این بود که تزریقها
معموالً از زمان شروع آبیاری تا انتهای زمان آبیاری ادامه یافت.
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بنابراین ،هم زمانِ تزرق کود شاهد با تیمار سهتقسیطی متفاوت
بود و هم کنترل دقیقی بر غلظت کود تولیدی و حتی میزان
دقیق تخصیص کود به ازای هر هکتار وجود نداشت .بدیهی است
تزریق کود از زمان شروع آبیاری موجب یکنواختی غیر مناسب
کود در طول جویچه میشود؛ در حالی که روند تزریق کود در
تیمارهای آزمایشْ مدیریت شد .فاکتور فرعی میزان کود مصرفی
است که در سه سطح ( 100درصد 80 ،درصد ،و  60درصد کود
به ترتیب معادل  ،280 ،350و  210کیلوگرم کود
مورد نیاز 
اوره) اعمال شد .میزان نیتروژن مورد نیاز در کودآبیاری نیشکر
را  1/4کیلوگرم ازت برای یک تن نیشکر در  100تن اول و برای
هر یک تن اضافی  1کیلوگرم ازت کافی دانستهاند ( Keating et
 .)al., 1999در صورتی که مبنا رسیدن به مرز  130تن در
هکتار محصول نیشکر باشد ،در مجموع 369 ،کیلوگرم کود اوره
با  46درصد ازت نیاز است ( .)Abdollahi, 2009بر همین
اساس ،در واحدهای توسعة نیشکر و صنایع جانبی در خوزستان
معموالً  350کیلوگرم کود اوره به منزلة  100درصد نیاز کودی
در زمانهای تقسیط کود اعمال میشود .بنابراین ،تیمارهای
فاکتور اصلی شامل تیمارهای دو و سه و چهار تقسیطی و
تیمارهای فاکتور اصلی شامل تیمارهای  60و  80و  100درصد
کود مورد نیاز است .در هر نوبت آبیاری دبی ورودی و زمانهای
پیشروی و پسروی آب در فواصل  40متری در طول جویچه و
نیز در انتهای جویچه ( ،240 ،200 ،160 ،120 ،80 ،40و 250
متری) اندازهگیری شد .دبی ورودی به وسیلة فلومهای WSC1
تیپ  3اندازهگیری شد .برای اندازهگیری عملکرد و اجزای
عملکرد در هر یک از تیمارهای آزمایشی از ابتدا و وسط و
انتهای جویچههای شاخص در فواصل مشخص از دو طرف
جویچه  20نی کفبر شدند .به عبارت دیگر ،از هر جویچه 60
نی از ابتدا و وسط و انتهای جویچه تهیه شد .پس از جداکردن
بقایای هر نی ،وزن نی و بقایای  20نی جداگانه به وسیلة ترازو
تعیین شد .سپس ،ارتفاع نیها ثبت شد .همچنین ،در دو نقطه
از جویچههای شاخص ساقهشماری نی در  10متر برای همة
تیمارهای آزمایشی انجام شد .با توجه به وزن خالص  20نی
ابتدا و وسط و انتهای جویچههای ارزیابیشده عملکرد خالص نی
در هکتار محاسبه و ثبت شد .کارایی مصرف آب از تقسیم
عملکرد خالص نی بر مقدار کل آب مصرفی در همة آبیاریها
محاسبه شد .سپس ،از حاصلضرب درصد شکر سفید در
عملکرد خالص نی عملکرد شکر سفید برآورد شد .از تقسیم

1. Washington State College

عملکرد شکر سفید بر مقدار کل آب مصرفی نیز در همة
آبیاریها کارایی مصرف آب شکر سفید محاسبه شد .این در
حالی است که کارایی مصرف کود از تقسیم عملکرد خالص نی
بر مقدار کود مصرفی برآورد شد .عملکرد خالص نی بدون پوشال
و سرنی 2و سایر پارامترهای کمّی و کیفیـ از جمله ارتفاع نی،3
تعداد ساقه در هکتار ،4کارایی مصرف آب 5و کود ،درصد خلوص
شکر 6ذرات جامد معلق در عصارة نی ،7درصد ساکاروز شربت
نی ،8عملکرد شکر سفید ،9و کارایی مصرف آب بر اساس شکر
تولیدشدهـ در اسفند  1392با برداشت تصادفی  20ساقه نی در
هر تیمار (در سه تکرار) تعیین شد .سپس ،با استفاده از دستگاه
عصارهگیری مخصوص و با روش پرس ،عصارهگیری نی ،از 20
نی بریدهشدة هر شاخص عصارهگیری شد و ذرات جامد محلول
در عصارة نی و درصد ساکاروز شربت نی با استفاده از
دستگاههای ساکاریمتر و پالریمتر مدل سوما اندازهگیری و

فاکتورهای دیگر ،از جمله درصد خلوص و درصد و عملکرد شکر
سفید تصفیهشده ،از آنها استخرام شد ( .)IRSSCT, 2014
فرق تیمار سهتقسیطی این پژوهش با تیمار شاهد ،که آن
هم سهتقسیطی بود و  100درصد سطح کودی اعمال شد ،این
بود که اوالً میزان آب دریافتی تیمار شاهد در طول فصل بسیار
بیشتر از تیمار  T6بود؛ در حالی که میزان آب دریافتی تیمار
 T6در طول فصل بر اساس زمانهای رشد نیشکر و متناسب با
میزان گسترش افقی و عمودی ریشه مدیریت شد ،طوری که
میزان نفوذ آب در آبیاریهای اول کمتر از آبیاریهای اواسط
دورة رشد بود و این میزان آبیاری متناسب با رشد گیاه افزایش
یافت و در انتهای زمان رشد ،که مصادف با زمان رسیدگی
نیشکر بود ،میزان نفوذ آب حاصل از آبیاری کاهش یافت .ولی
در تیمار شاهد هیچگونه مدیریتی در زمینة میزان آب آبیاری
اعمال نشد و همیشه گیاه بیش از نیازش آب دریافت میکرد،
طوری که خوابیدگی 10گیاه نیشکر ،که در تیمار شاهد بهوفور
اتفاق افتاد ،مؤید بیشآبیاری نیشکر بود .ثانیاً ،تزریق کود در
تیمار شاهد از زمان شروع آبیاری انجام شد؛ ولی این تزریق کود
در تیمار  T6مطابق مراحل رشد نیشکر مدیریت شد ،طوری که
در کودآبیاری اول زمان تزریق کود به یکسوم انتهایی ختم
 .2برگ چسبیده به نی ()Trash
3. Cane Height
4. Stalks per hectare
5. Water ues efficiency
6. Purity
7. Brix
8. Pol
9. Sugar yield
10. Verse

سالمتی و همکاران :بررسی آثار تقسيط و مقادير مختلف کود اوره در ...

میشد که در زمان کوتاهتری نسبت به تقسیطهای دوم و سوم
انجام شد و متناسب با رشد کمتر ریشه بود و در کودآبیاریهای
بعدی ،بهخصوص کودآبیاری سوم ،زمان تزریق کود مطابق رشد
نیشکر طوالنیتر و به دوسوم انتهای زمان آبیاری موکول شد تا
زمان بیشتری جهت نفوذ عمودی و افقی بیشتر کود ،که
هماهنگ با رشد ریشه است ،صرف شود .به عبارت سادهتر ،هم
آبیاری و هم کودآبیاری تیمار  T6در طول فصل ،مدیریت شد؛
در حالی که مدیریت درست و بهینهای برای این دو مورد در
تیمار شاهد لحاظ نشد.
برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعة
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آزمایشیـ از جمله بافت خاک ،EC ،pH ،نسبت جذب سدیم،
درصد سدیم محلول ،و مقدار آنیونها و کاتیونهاـ مطابق
روشها و دستورالعملهای رایج و معمول اندازهگیری شد.
مقادیر آن در جدول  2میآید .بافت خاک به روش هیدرومتری
تعیین شد 𝐸𝐶 .با کنداکتیویتمتر و 𝐻𝑝 با دستگاه  pHمتر
اندازهگیری شد .مقدار  Cl−با روش یدومتری مشخص شد.
نسبت جذب سدیم ( )SARو درصد سدیم محلول ( )SSPبه
روش عصارهگیری و کاتیونها (  𝑁𝑎+و  )K +به روش فلیم
فتومتری (کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون) اندازهگیری شد
(.)Marshall et al., 1996

جدول  .1درصد سطح کود ،مقدار کود مصرفی ،و زمانهای تقسيط کود در تيمارهای آزمايشی

تقسیط

سطوح کودی

چهارتقسیطی

تقسیط 1

تقسیط 2

تقسیط 3

تقسیط 4

جمع

-

تاریخ

1391/12/22

1392/2/25

1392/3/21

1392/4/16

-

-

سطح کودی (درصد)

20

30

30

20

100

42

63

63

42

210

56

84

84

56

280

70

105

105

70

350

-

تاریخ

1392/1/27

1392/3/5

1392/4/7

-

-

-

سطح کودی (درصد)

30

40

30

-

100

63

84

63

-

210

84

112

84

-

280

105

140

105

-

350

-

تاریخ

1392/2/27

1392/4/8

-

-

-

-

سطح کودی (درصد)

60

40

-

-

100

126

84

-

-

210

168

112

-

-

280

210

140

-

-

350

تاریخ

1392/2/3

1392/2/30

1392/4/3

-

-

سطح کودی (درصد)

30

40

30

-

100

کود مصرفی ()kg

105

140

105

-

350

%60
کود مصرفی ()kg

%80
%100

سهتقسیطی

%60
کود مصرفی ()kg

%80
%100

دوتقسیطی

%60
کود مصرفی ()kg

%80
%100
شاهد
(سهتقسیطی)

-

 = T1تیمار چهارتقسیطی و  %60سطح کودی = T2 ،تیمار چهارتقسیطی و  %80سطح کودی = T3 ،تیمار چهارتقسیطی و  %100سطح کودی
 = T4تیمار سهتقسیطی و  %60سطح کودی = T5 ،تیمار سهتقسیطی و  %80سطح کودی = T6 ،تیمار سهتقسیطی و  %100سطح کودی
 = T7تیمار دوتقسیطی و  %60سطح کودی = T8 ،تیمار دوتقسیطی و  %80سطح کودی = T9 ،تیمار دوتقسیطی و  %100سطح کودی
جدول  .2برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مزرعة آزمايش

عمق خاک ( )cmکالس بافت

نسبت جذب درصد
سیلت شن
رس ()%
محلول
سدیم
()%
()%

𝑅𝐴𝑆

0-30
30-60

سیلتی رسی لوم
سیلتی رسی لوم

38/0
39/0

51/0
50/8

57/2 11
58/0 10/2

سدیم آنیونها)𝑙 (𝑚𝑒𝑞 ⁄کاتیونها )𝑙(𝑚𝑒𝑞 ⁄

𝑃𝑆𝑆

6/3
6/9

𝐻𝐶0−3
5/3
4/5

𝐶𝑙 −
18/1
16/9

𝐾+
0/15
0/13

𝑁𝑎 +
14/6
17/4

𝑀𝑔2+
5/3
6/3

𝐶𝑎2+
5/5
6/3

𝐶𝐸
𝐻𝑝
)𝑚(𝑑𝑆 ⁄
8/1
8/1

2/3
2/5
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دبی ورودی یکی از عوامل کلیدی و مؤثر بر یکنواختی
توزیع و تلفات عمقی کود در کودآبیاری جویچهای است.
بنابراین ،در این تحقیق در تیمارهای کودآبیاری از بیشترین
دبی غی ر فرسایشی استفاده شد .بیشرین دبی غیر فرسایشی برای
هر جویچه  2/5تا  3لیتر در ثانیه است .کود اورة مورد نیاز در
بشکههای  220لیتری حل و در زمانهای مورد نظر به آب
آبیاری تزریق شد .زمانهای مورد نظر برای تزریق کود به
مراحل رشد نی بستگی دارد که متناسب با ارتفاع ریشه است؛
طوری که در کودآبیاریهای اول این زمان به  30درصد انتهای
زمان هر نوبت آبیاری ختم میشد و در کودآبیاری بعدی این
روند تغییر میکرد .بهخصوص در کودآبیاریهای انتهایی ،که
زمان آبیاری نیز به دلیل گسترش ریشه بیشتر میشود ،گسترة
تزریق کود به  60درصد زمان انتهای هر آبیاری موکول شد.
شیب طولی مزرعه (جویچهها) ،عمق خالص آبیاری بر اساس
کمبود رطوبت خاک ،و عمق ناخالص با فرض یک مقدار مناسب
برای بازده کاربرد ( 60درصد) محاسبه شد .در نهایت،
تجزیهوتحلیل دادههای اندازهگیریشده با نرمافزار  MSTATCو
مقایسة میانگین ها در تیمارهای آزمایشی با آزمون دانکن و این
مقایسه بی ن تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد توسط آزمون
 LSDانجام گرفت ( )p<0/05و کارایی مصرف آب و کود در
تیمارهای مختلف مقایسه شد.

يافتهها و بحث
ارتفاع نيشکر

از نظر شاخص ارتفاع ،اثر تعداد تقسیط در سطح  1درصد
معنادار و اثر سطوح کودی و اثر متقابل آنها معنادار نبود
(جدول  .)3در فاکتور اصلی تیمار دوتقسیطی با مقدار 264/8
سانتیمتر در جایگاه نخست قرار گرفت و تیمارهای سه و چهار
تقسیطی به ترتیب با مقادیر  233/4و  200/2سانتیمتر
جایگاههای بعدی را به خود اختصاص دادند (جدول  .)4در
فاکتور فرعی اختالف معنادار بین تیمارهای آزمایشی یافت نشد
(جدول  .)5دلیل معنادارنشدن اثر سطوح کودی ممکن است
این باشد که نیاز گیاه نیشکر ،که مطابق توصیههای قبلی
( )Keating et al., 1999و ( 350 )Abdollahi, 2009کیلوگرم
در هکتار تعریف شده ،بیش از نیاز این گیاه است و به نظر
میرسد نیاز کودی نیشکر کمتر از  350کیلوگرم در هکتار باشد.
دربارة اثر متقابل تعداد تقسیط و سطوح کود ،تیمار دوتقسیطی
و  60درصدی سطح کودی با ارتفاع  292/0سانتیمتر ،جایگاه
برتر را به خود اختصاص داد و در رتبة نخست قرار گرفت؛ این

در حالی بود که تیمارهای چهارتقسیطی و  60و  80و 100
درصد سطوح کودی ،به ترتیب با مقادیر  195/8و  203/7و
 201/2سانتیمتر پایینترین جایگاه را به خود اختصاص دادند
(جدول .)6
عملکرد خالص نيشکر

از نظر شاخص عملکرد خالص نیشکر ،اثر تعداد تقسیط و سطوح
کودی در سطح  1درصد معنادار شد ،ولی اثر متقابل آنها در
سطح  5درصد معنادار بود (جدول  .)3در فاکتور اصلی ،تیمار
دوتقسیطی با میزان  112904/7کیلوگرم در هکتار جایگاه برتر
و رتبة نخست را به خود اختصاص داد ،در حالی که تیمارهای
سه و چهار تقسیطی به ترتیب با مقادیر  101328/4و 72768/4
کیلوگرم در هکتار در مرتبة دوم و سوم قرار گرفتند (جدول .)4
در بررسی اثر سطوح کودی ،تیمار  100درصد سطح کودی با
مقدار  99393/5کیلوگرم در هکتار در رتبة نخست قرار گرفت.
گفتنی است در بعضی از نقاط مزرعه بیماری سزامیا مشاهد شد.
این بیماری به محصول نیشکر آسیب میزند و موجب پوکشدن
نی میشود .بنابراین ،نیای که دچار این بیماری میشود ،بهرغم
ارتفاع خوب ،وزن مناسبی ندارد .دلیل ناهمخوانی عملکرد
خالص نی در تیمارهای سطح کودی و ارتفاع نیشکر ممکن است
از یک طرف به دلیل بیماری فوق باشد و از طرفی دیگر باید مدّ
نظر داشت که به هر حال برداشت نیشکر به صورت نمونهای و به
شرح یادشده بود .بنابراین ،احتمال اینکه در نمونههای برداشتی
وضعیت توصیفشده محقق شده باشد کم نیست .پس ،به نظر
میرسد دلیل این ناهمگونی و ناهمخوانی عملکرد خالص نی با
ارتفاع ،که شاخصی برای افزایش عملکرد است ،به همین دلیل
باشد .تیمارهای  60و  80درصد سطح کودی ردههای بعدی را
به خود اختصاص دادند (جدول  .)5در اثر متقابل دو فاکتور،
برتری با تیمارهای دوتقسیطی با  60درصد سطح کودی و تیمار
شاهد بود که به ترتیب با میانگینهای  121057/7و
 124225/9کیلوگرم در هکتار هر دو جایگاه برتر و رتبة نخست
را به خود اختصاص دادند (جدول  .)6برخالف تحقیقات
 )2004( Thorburn et al.و  ،)2013( Koochek zadeh et al.که
اختالف معناداری بین تیمارهای سطوح کودی و اثر متقابل
آنها مشاهده نشد ،در این پژوهش این اختالف در سطح 1
درصد معنادار شد .اما از طرفی نتیجة این پژوهش با نتایج
تحقیقات  )2004( Thorburn et al.و Koochekzadeh et al.
( )2013همخوانی داشت؛ زیرا این محققان نشان دادند افزایش
مقدار نیتروژن و تقسیط کود نمیتواند آثار مضر مصرف نیتروژن
را جبران کند؛  )2004( Thorburn et al.گزارش دادند با افزایش

سالمتی و همکاران :بررسی آثار تقسيط و مقادير مختلف کود اوره در ...

بیش از  150کیلوگرم نیتروژن در هکتار (معادل  326کیلوگرم
کود اوره) عملکرد محصول ثابت میماند .به عبارت دیگر ،هر سه
پژوهش نشان دادند برای رسیدن به باالترین عملکرد در هکتار
مقدار مصرف کود اوره باید بیش از  326کیلوگرم در هکتار
باشد.
کارايی مصرف آب

از نظر شاخص کارایی مصرف آب ،اثر تعداد تقسیط و اثر سطوح
کودی به ترتیب در سطح  1و  5درصد معنادار بود؛ ولی اثر
متقابل آنها معنادار نشد (جدول  .)3معنادار نشدن اثر متقابل
تعداد تقسیط و سطوح کودی به این معنی است که اثر دو عامل
تقسیط و سطوح کودی تأثیر و تداخلی در روند تغییر کارایی
مصرف آب ندارند و در حقیقت هر دو فاکتور به موازات هم عمل
میکنند .به عبارت دیگر ،دو فاکتور اصلی و فرعی روند تغییرات
یکسانی دارند .در فاکتور اصلی ،تیمار دوتقسیطی با میزان 7/5
کیلوگرم بر متر مکعب جایگاه برتر و رتبة نخست را به خود
اختصاص داد؛ این در حالی بود که تیمارهای سه و چهار
تقسیطی به ترتیب با مقادیر  6/4و  4/4کیلوگرم بر متر مکعب
در ردههای بعدی قرار گرفتند (جدول  .)4در بررسی اثر سطوح
کودی ،تیمارهای  60و  100درصد سطح کودی به ترتیب با
میانگینهای  6/5و  6/3کیلوگرم بر متر مکعب جایگاه برتر و
رتبة نخست را به خود اختصاص دادند (جدول  .)5در اثر متقابل
تعداد تقسیط و سطوح کودی برتری با تیمار دوتقسیطی با 60
درصد سطح کودی بود که با مقدار  8/2کیلوگرم بر متر مکعب
بهتنهایی رتبة اول را به خود اختصاص داد (جدول  .)6نتایج این
تحقیق با نتایج پژهشهای  )1978 ( Reddy et al.و Alizadeh
 )2010( et al.مشابه بود .زیرا ،با افزایش مقدار کود ،کارایی
مصرف آب و کود به ترتیب افزایش و کاهش یافت .همچنین
برخالف نتایج  ،)2012( Mohseni et al.که بیشترین عملکرد و
اجزای عملکرد در تیمار  100درصد نیاز آبی و  100درصد نیاز
کودی در ذرت اتفاق افتاد ،در این پژوهش بیشترین عملکرد به
ازای  60درصد سطح کود مصرفی در نیشکر حاصل شد.
همچنین ،مشابه پژوهش  )2009( Sheini Dashtegol et al.به
ازای کمترین حجم آب مصرفی بیشترین کارایی مصرف آب و
عملکرد نیشکر و شکر تولیدی حاصل شده است.
کارايی مصرف کود

از نظر شاخص کارایی مصرف کود ،اثر تعداد تقسیط و سطوح
کودی در سطح  1درصد معنادار شد؛ ولی اثر متقابل آنها
معنادار نبود (جدول  .)3در فاکتور اصلی ،تیمار دوتقسیطی با
میزان  433/7کیلوگرم بر کیلوگرم جایگاه برتر و رتبة نخست را
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به خود اختصاص داد .این در حالی استکه تیمارهای سه و
چهار تقسیطی به ترتیب با مقادیر  372/9و  267/9کیلوگرم بر
کیلوگرم ردههای بعدی را از آن خود کردند (جدول  .)4در
بررسی اثر سطوح کودی ،تیمار  60درصد سطح کودی با
میانگین  454/9کیلوگرم بر کیلوگرم و قرارگرفتن در رتبة
نخست برتری معناداری در سطح  5درصد نسبت به دیگر
تیمارها داشت (جدول  .)5در اثر متقابل دو فاکتور ،برتری با
تیمار دوتقسیطی با  60درصد سطح کودی بود که با مقدار
 576/5کیلوگرم بر کیلوگرم جایگاه برتر و رتبة نخست را به خود
اختصاص داد (جدول  .)6در مقایسه با تحقیقات صورتگرفته،
برخالف نتایج تحقیقات  ،)1978( Parashar et al.که باالترین
عملکرد نیشکر را با باالترین مقدار نیتروژن مربوط اعالم کردند،
در این پژوهش تیمار برتر از نظر عملکرد کمترین میزان مصرف
کود را داشت (تیمار دوتقسیطی و  60درصد سطح کود مورد
نیاز) .برخالف تحقیق  ،)2013( Koochekzadeh et al.که از نظر
کارایی مصرف کود اختالف معناداری بین تیمارها به ثبت
نرسید ،در این تحقیق اثر تقسیط و سطوح مختلف کود معنادار
شد .ممکن است دلیل ناهمخوانی این دو پژوهش این باشد که
 )2013( Koochekzadeh et al.از مقادیری بیش از 350
کیلوگرم در هکتار کود اوره نیز به منزلة تیمارهای تحقیق
استفاده کردند و بدین ترتیب بین مقادیر حدود  300کیلوگرم
در هکتار کود اوره و مقادیر باالتر از  350کیلوگرم اختالف
معناداری مشاهده نشد؛ زیرا عمالً واکنش گیاه به مقادیر بیش از
حدود متعارفْ عدم جذب کود و در نهایت آبشویی کود از
منافذ خاک است .ولی مشابه تحقیق Koochekzadeh et al.
( )2013بین اثر متقابل تعداد تقسیط و سطوح مختلف کودی
اختالف معناداری وجود نداشت.
اجزای کيفی محصول نيشکر

از نظر درصد خلوص شربت ،اثر تعداد تقسیط و سطوح کود و اثر
متقابل آنها در سطح  5درصد معنادار نبود (جدول  .)3در
فاکتور اصلی ،اختالف معناداری بین تیمارها مشاهده نشد و
تیمارهای دو ،سه ،و چهار تقسیطی به ترتیب مقادیر ،88/0
 ،88/4و  88/3درصد را به خود اختصاص دادند (جدول  .)4در
فاکتور فرعی نیز تیمارهای آزمایشی اختالف معناداری در سطح
 5درصد با هم نداشتند و تیمارهای  60و  80و  100درصد
سطح کودی بهترتیب مقادیر  88/2و  88/5و  87/9درصد را به
خود اختصاص دادند (جدول  .)5در زمینة اثر متقابل تعداد
تقسیط و سطوح کودی ،تیمار سهتقسیطی و  60درصد سطح
کود با  89/3درصد جایگاه برتر را به خود اختصاص داد؛ این در

202

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،2تابستان 1394

حالی بود که تیمارهای دوتقسیطی و  60درصد سطح کود و
سهتقسیطی و  100درصد سطح کود بهترتیب با مقادیر  87/0و
 87/1درصد بدترین جایگاه را به خود اختصاص دادند (جدول
.)6
از نظر شاخص ذرات جامد محلول در شربت نی ،اثر تعداد
تقسیط ،سطوح کودی ،و اثر متقابل آنها در سطح  5درصد
معنادار نشد (جدول  .)3در فاکتور اصلی اختالف معناداری بین
تیمارها مشاهده نشد و تیمارهای دو و سه و چهار تقسیطی به
ترتیب مقادیر  15/6و  15/7و  15/2را به خود اختصاص دادند
(جدول  .)4در فاکتور فرعی نیز اختالف معناداری بین تیمارها
مشاهده نشد و تیمارهای  60و  80و  100سطح کودی به
ترتیب مقادیر  15/6و  15/7و  15/3را به خود اختصاص دادند
(جدول  .)5در اثر متقابل آنها ،برتری با تیمار دوتقسیطی و 80
درصد سطح کودی و تیمار سهتقسیطی و  60درصد سطح
کودی بود که به ترتیب با مقادیر  16/3و  16/3هر دو در رتبة
نخست قرار گرفتند (جدول .)6
از نظر شاخص درصد شکر سفید ،اثر تعداد تقسیط،
سطوح کودی ،و اثر متقابل آنها در سطح  5درصد معنادار
نشدند (جدول  .)3در فاکتور اصلی اختالف معناداری بین
تیمارها مشاهده نشد و تیمارهای دو ،سه و چهار تقسیطی به
ترتیب مقادیر  9/7و  9/8و  9/5درصد را به خود اختصاص دادند
(جدول  .)4در فاکتور فرعی نیز اختالف معناداری بین تیمارها
به ثبت نرسید و تیمارهای  60و  80و  100سطح کودی به
ترتیب مقادیر  9/7و  9/7و  9/5درصد را به خود اختصاص دادند
(جدول  .)5در اثر متقابل تعداد تقسیط و سطوح کودی تیمار
دوتقسیطی با  80درصد سطح کودی و تیمار سهتقسیطی با 60
درصد سطح کودی هر دو با مقدار  10/2درصد تیمار برتر بودند
(جدول  .)6مشابه تحقیقات  )2013( koochekzadeh et al.از
نظر اجزای کیفی محصول نیشکر بهخصوص صفات درصد
خلوص شربت ،ذرات جامد محلول ،و درصد شکر سفید اختالف
معناداری بین تیمارها و اثر متقابل آنها به ثبت نرسید.
همچنین ،در تحقیق  )2009( Sheini Dashtegol et al.هرچند
نوع تیمارها با تیمارهای این تحقیق همسان نبودند ،باز هم از
نظر اجزای کیفی محصول نیشکرـ از جمله درصد خلوص شربت،
ذرات جامد محلول ،درصد شکر سفیدـ اختالف معناداری بین
تیمارها و اثر متقابل صفات مشاهده نشد.
عملکرد شکر سفيد

از نظر شاخص عملکرد شکر سفید ،اثر تعداد تقسیط در سطح 1
درصد معنادار شد .ولی اثر سطوح کودی و اثر متقابل آنها در

سطح  5درصد معنادار شد (جدول  .)3در فاکتور اصلی ،تیمار
دوتقسیطی با میزان  10882/0کیلوگرم در هکتار جایگاه برتر و
رتبة نخست را به خود اختصاص داد و تیمارهای سه و چهار
تقسیطی به ترتیب با مقادیر  9860/4و  6865/4کیلوگرم در
هکتار ردههای بعدی را از آن خود کردند (جدول  .)4در بررسی
اثر سطوح کودی ،اختالف معناداری در سطح  5درصد بین
تیمارهای آزمایشی بهثبت نرسید و تیمارهای  60و  80و 100
درصد سطح کودی به ترتیب مقادیر  9172/2و  9021/8و
 9413/9کیلوگرم در هکتار همگی جایگاه اول را به خود
اختصاص دادند (جدول  .)5در اثر متقابل دو فاکتور برتری با
تیمار شاهد بود که با مقدار  12094/9کیلوگرم در هکتار
بهتنهایی جایگاه نخست را به خود اختصاص داد (جدول .)6
برخالف تحقیق ،)2013( koochekzadeh et al.که در آن اثر
تعداد تقسیط بر عملکرد محصول معنادار نشد ،در این پژوهش
اثر تعداد تقسیط در سطح  1درصد معنادار شد .ولی مشابه
تحقیقات  )2004( Thorburn et al.و koochekzadeh et al.
( )2013اختالف معناداری بین تیمارهای سطوح کودی و اثر
متقابل آنها مشاهده نشد .به عبارت دیگر ،افزایش مقدار
نیتروژن و تقسیط کود نتوانست اثر مضر مصرف نیتروژن را
جبران کند (.)Thorburn et al., 2004
کارايی مصرف آب شکر سفيد

از نظر شاخص کارایی مصرف آب شکر سفید ،اثر تعداد تقسیط
در سطح  1درصد معنادار شد؛ در حالی که اثر سطوح کودی و
اثر متقابل آنها در سطح  5درصد معنادار شد (جدول  .)3در
فاکتور اصلی تیمار دوتقسیطی با میزان  0/710کیلوگرم بر متر
مکعب برتری معناداری بر دو تیمار دیگر داشت و در جایگاه اول
قرار گرفت؛ این در حالی بود که تیمارهای سه و چهار تقسیطی
به ترتیب با مقادیر  0/627و  0/416کیلوگرم در هکتار ردههای

دوم و سوم را به خود اختصاص دادند (جدول  .)4در بررسی اثر
سطوح کودی ،تیمارهای  60و  100درصد سطح کودی به
ترتیب با مقادیر  0/628و  0/599کیلوگرم بر متر مکعب صورت
مشترک جایگاه برتر و رتبة نخست را به خود اختصاص دادند
(جدول  .) 5در اثر متقابل دو فاکتور برتری با تیمار دوتقسیطی و
 60درصد سطح کودی بود که با مقدار  0/760کیلوگرم بر متر
مکعب در مرتبة اول قرار گرفت و پایینترین رده به تیمار
چهارتقسیطی و  80درصد سطح کودی با مقدار  0/353کیلوگرم
بر متر مکعب تعلق گرفت (جدول  .)6برخالف تحقیقات
 ،)2013( koochekzadeh et al.که در آن اثر تعداد تقسیط بر
عملکرد محصول معنادار نشد ،در این پژوهش اثر تعداد تقسیط
در سطح  1درصد معنادار شد.
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جدول  .3مقايسة ميانگين مربعات و سطح معناداربودن برخی صفات کمّی و کيفی ،عملکرد ،و کارايی مصرف آب نيشکر و شکر توليدی و کود در تيمارهای
آزمايشی
کارایی مصرف کارایی مصرف
درجة
عملکرد خالص نی
آب نیشکر کود (کیلوگرم
ارتفاع (سانتیمتر)
ی
آزاد
(کیلوگرم در هکتار)
(کیلوگرم بر بر کیلوگرم)
متر مکعب)

منابع تغییرات

تکرار
تعداد تقسیط
خطا
سطوح کودی
تقسیط* سطح کودی
خطا
ضریب تغییرات

12/90n.s
**9381/73
456/90
377/58 n.s
1019/05 n.s
1076/78
14/09

2
2
4
3
6
18
-

12855518/8 n.s
**3840915211/0

50804239/0
**120281595/5
*212564291/0
171465055/9
13/69

** :اختالف معنادار در سطح  1درصد

0/06n.s
**21/96
0/21
*2/92
2/33 n.s
0/73
14/00

درصد
خلوص
شربت

کارایی مصرف
ذرات جامد
عملکرد شکر سفید
آب شکر سفید
درصد شکر
محلول در
(کیلوگرم در هکتار)
(کیلوگرم بر
سفید
شربت
مترمکعب)

2/03n.s
16/4 n.s
**0/49n.s 63287/3
0/95
1242/8
n.s
0/81
**65811/9
n.s
2/62
4251/8n.s
1/34
2928/5
1/31
15/11

0/0011n.s
**0/2068
0/0005
* 0/0248
*0/0195
0/0049
11/96

0/47 n.s
0/60n.s
0/26
0/26 n.s
0/97 n.s
0/44
4/26

* :اختالف معنادار در سطح  5درصد

218653/4 n.s
**39219101/5
143061/0
352245/3 n.s
1025558/8 n.s
1195434/2
11/88

0/28 n.s
0/23 n.s
0/15
0/15 n.s
0/52 n.s
0/24
5/05

 n.s.اختالف معنادار وجود ندارد.

جدول  .4مقايسة ميانگين برخی صفات کمّی و کيفی نيشکر رقم  CP69-1062و کارايی مصرف آب ،کود ،و شکر سفيد در تيمارهای آزمايشی تقسيط کود
کارایی مصرف آب
عملکرد خالص نی
ارتفاع
(کیلوگرم بر متر
(سانتیمتر) (کیلوگرم در هکتار)
مکعب)

تیمار

دوتقسیطی

264/8a

112904/7a

a

7/474

سهتقسیطی

b

233/4

b

101328/4

b

6/441

چهارتقسیطی

c

200/2

c

c

4/404

72768/4

کارایی مصرف آب شکر
ذرات جامد
کارایی مصرف کود
درصد عملکرد شکر سفید
درصد خلوص
سفید (کیلوگرم بر متر
محلول در
(کیلوگرم بر
شکر سفید (کیلوگرم در هکتار)
شربت
مکعب)
شربت
کیلوگرم)
a

433/7

b

372/9

c

267/9

88/0a

15/6 a

9/7a

a

88/4

a

15/7

a

9/8

a

88/3

a

15/2

a

9/5

10882/0 a
b

9860/4

c

6865/4

a

0/710

b

0/627

c

0/416

در هر ستون میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنادار در سطح احتمال  5درصد در آزمون چنددامنهای دانکن ندارند.

جدول  .5مقايسة ميانگين برخی صفات کمّی و کيفی نيشکر رقم  CP69-1062و کارايی مصرف آب ،کود ،و شکر سفيد در تيمارهای آزمايشی سطوح مختلف کود
تیمار

ارتفاع
(سانتیمتر)

کارایی مصرف آب کارایی مصرف کود درصد خلوص ذرات جامد
عملکرد خالص نی
محلول در
(کیلوگرم بر
(کیلوگرم بر متر
شربت
(کیلوگرم در هکتار)
شربت
کیلوگرم)
مکعب)

درصد شکر عملکرد شکر کارایی مصرف آب شکر
سفید (کیلوگرم سفید (کیلوگرم بر متر
سفید
مکعب)
در هکتار)

 %60سطح کودی

237/6 a

95521/6 ab

6/533 a

454/9 a

88/2 a

15/6 a

9/7 a

9172/2 a

0/628 a

 %80سطح کودی

a

225/4

b

92086/3

ab

5/460

b

327/2

a

88/5

a

15/7

a

9/7

a

9021/8

b

0/526

 %100سطح کودی

a

235/4

a

99393/5

a

6/327

c

292/5

a

87/9

a

15/3

a

9/5

a

9413/9

a

0/599

در هر ستون میانگینها با حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد در آزمون چنددامنهای دانکن ندارند

جدول  .6مقايسة ميانگين برخی صفات کمّی و کيفی نيشکر و کارايی مصرف آب ،آب شکر سفيد ،و کود (مقايسة اثر متقابل تعداد تقسيط و سطوح مختلف کودی)
اثر متقابل تیمارها

تعداد
تقسیط
دو

ارتفاع
(سانتیمتر)

عملکرد خالص
نی (کیلوگرم در
هکتار)

کارایی مصرف
آب (کیلوگرم بر
متر مکعب)

کارایی مصرف
کود (کیلوگرم
بر کیلوگرم)

درصد
خلوص
شربت

ذرات جامد
محلول در شربت

درصد شکر
سفید

عملکرد شکر
سفید (کیلوگرم
در هکتار)

%60

292/0 a

121057/7 a

8/2 a

576/5 a

87/0 e

15/1 e

9/3 e

11167/0 b

0/760 a

%80

c

247/8

c

108036/4

b

7/5

c

385/8

b

88/8

a

bc

10979/9

b

0/733

%100

c

254/6

c

109619/9

c

6/6

de

338/7

cd

88/1

d

10499/1

d

0/636

c

6/8

b

458/1

a

89/3

c

0/690

de

5/1

e

334/9

b

88/8

e

0/492

سطح
کودی

d

%60
سه

چهار
شاهد

کارایی مصرف آب
شکر سفید
(کیلوگرم بر متر
مکعب)

%80

d

d

96197/8

d

93764/1

225

224/7

16/3

bcd

15/4

a

16/3

bc

15/6

a

10/2

bcd
a

9/6

10/2

bc

9/7

e

9812/2

f

9111/9

%100

250/6 c

114023/1 b

7/5 b

325/8 e

87/1 e

15/2 e

9/4 e

10657/0 cd

0/701 c

%60

195/8 e

69309/3 f

4/6 f

330/0 e

88/3 cd

15/2 de

9/5 de

6537/3 h

0/433 g

%80

e

203/7

e

74458/3

g

3/8

f

260/8

d

88/0

e

e

9/4

g

6973/5

h

0/353

%100

e

201/2

e

74537/5

ef

4/9

g

213/0

bc

88/5

cd

9/5

g

7085/6

f

0/461

b

270/3

d

5/2

d

354/9

cd

88/3

b

9/7

e

0/511

a

124225/9

cde
b

15/1
15/3
15/7

در هر ستون میانگینها با حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح احتمال  5درصد در آزمون  LSDندارند.

a

12094/9

1394  تابستان،2  شمارة،46  دورة،تحقيقات آب و خاک ايران

شاهد موجب کاهش هزینههای کارگری اجرای کودآبیاری برای
 برتربودن تیمار.واحدهای نیشکر از سه بار به دو بار میشود
، درصد سطح کودی از نظر کارایی مصرف آب60 دوتقسیطی و
 هکتاری84000  و دوتقسیطیبودن با توجه به وسعت،کود
، عالوه بر مسائل زیستمحیطی،واحدهای کشت و صنعت نیشکر
 میلیون627/69 به معنای صرفهجویی در مصرف آب به میزان
متر مکعب در سال برای هفت واحد توسعة نیشکر و کاهش
 تن است و از طرف دیگر اعمال9800 مصرف کود اوره بهمیزان
تیمار دوتقسیطی موجب کاهش هزینههای کارگری به منظور
اجرای مراحل کودآبیاری در هر سال میشود (در شرایط
 هکتار14000  هکتار تحت کشت و70000 بهرهبرداری کامل

 هکتار70000 آیش است؛ از این رو محاسبات فوق برای حداکثر
 از دیدگاه دیگر میتوان گفت کاهش مصرف آب و.)منظور شد
استفادة بهینه از آب در مراحل مختلف رشد نیشکر موجب
کاهش افتادگی و خوابیدگی نیشکر در مراحل انتهایی رشد و
 این نتایج حاصل پژوهشی.افزایش عملکرد تولید نیشکر میشود
 پیشنهاد میشود چنین طرحهایی به صورت.یکساله است
چندساله برای ارقام تجاری نیشکر از مرحلة پالنت تا مراحل
.راتون ادامه یابد
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دلیل احتمالی ناهمخوانی نتیجة پژوهش
 ولی همانند.) با این پژوهش قبالً توضیح داده شد2013( et al.
) از نظر کارایی مصرف2013( koochekzadeh et al. تحقیقات
آب شکر سفید اختالف معناداری بین تیمارها و اثر متقابل آنها
مشاهده شد؛ طوری که کمترین میزان تقسیط کود باالترین
.کارایی مصرف آب را به خود اختصاص داد
koochekzadeh

نتيجهگيری

در تجزیة نتایج تیمارهای آزمایشی تیمار برتر در همة صفات
 درصد سطح کودی بود؛ در60کمّی و کیفی تیمار دوتقسیطی و
حالی که در اثر متقابل دو فاکتور اصلی و فرعی این برتری در
 کارایی، کارایی مصرف آب، عملکرد خالص نی،صفات ارتفاع
 از. و کارایی مصرف آب شکر سفید نیز مشاهده شد،مصرف کود
آنجا که کودآبیاری تیمار شاهد به صورت سهتقسیطی انجام
 درصد سطح کودی (تیمار60  برتری تیمار دوتقسیطی و،میشد
𝑇) از نظر کارایی مصرف آب از یک طرف به معنای صرفهجویی7
 متر مکعب به ازای هر هکتار و از8967 در مصرف آب به میزان
طرف دیگر برتری کارایی مصرف کود به میزان صرفهجویی در
 گفتنی. کیلوگرم کود در هکتار است140 مصرف کود به میزان
است برتربودن تیمار دوتقسیطی از نظر تعداد تقسیط نسبت به
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