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 چكيده

 آزمایشدي  صداک،  هاي ویژگي و کلاا عملکرد بر زیستي کودهاي و شیمیایي کود همراه به نیشکر فیلترکیک مختل  سطوح تأثیر منظور به

 در تصدادفي  کامدل  هداي  بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به صوزستان رامین طبیعي منابع و کشاورزي دانشگاه پژوهشي ۀمارع در

 صادرصا :A1 شامل سطح پنج در فسفر و نیتروژن شیمیایي کودهاي و نیشکر فیلترکیک مختل  اتترکیب شا. اجرا و طراحي تکرار سه

 شیمیایي، کود و فیلترکیک درصا A4: 25 شیمیایي، کود و فیلترکیک درصا A3: 50 شیمیایي، کود و فیلترکیک درصا A2: 75 فیلترکیک،

A5: ایدن  در شانا. بررسي دو  فاکتور عنوان به مصر  عا  و مصر  سطح دو در زیستي کودهاي و  اول فاکتور عنوان به شیمیایي کود 

 تدأثیر  زیسدتي  کودهاي و شیمیایي کود ۀعالو به فیلترکیک ترکیب کاربرد شا. استفاده 2-بارور و نیتروکسین زیستي کودهاي از آزمایش،

 مدواد  همچنین و صورجین در دانه تعااد مربع، متر در صورجین تعااد دانه، عملکرد دانه، نیپروتئ درصا دانه، روغن درصا بر داريامعن

 مربدع،  متدر  در صدورجین  تعدااد  روغدن،  درصدا  شیمیایي کود  به نسبت فیلترکیک مصر  مقاار افاایش با داشتنا. صاک شوري و آلي

 شدیمیایي  کدود  و فیلترکیدک  متعدادل  تلفیق از دانه عملکرد بیشترین یافت. کاهش نیپروتئ درصا ولي افاایش، صاک آلي مواد و شوري

 فیلترکیدک  مصدر   افداایش  .شدا  صاک آلي مادۀ کاهش و مربع متر در صورجین تعااد افاایش موجب زیستي کود مصر  شا. حاصل

 دانده  روغن درصا فسفر، و نیتروژن شیمیایي کودهاي بیشتر نسبت که درحالي شا، دانه نیترات و نیتروژن کاهش و روغن افاایش سبب

 داد. افاایش نیا را صاک شوري و آلي مادۀ نیشکر، فیلترکیک کاربرد داد. افاایش را دانه نیتروژن و نیترات درصا و کاهش را

 .نیترات آلي، مواد پایاار، کشاورزي شوري، روغن، ها: واژه كلید

 

 

 Email: moraditelavat@yahoo.com سئول م نویسناه *
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 مقدمه .1

 وجدود  مسدتلا   کشداورزي  محصدوتت  آمیا موفقیت تولیا

 گیداه  ۀاسدتفاد  قابدل  عناصدر  از کافي مقاار و مناسب صاک

 بداون  غدذایي  مدواد  تدأمین  بده  یکجانبه نگاه اما [.8] است

 بدر  شیمیایي کودهاي تأثیر و محیطي زیست لئمسا به توجه

 ۀاسددتفاد موجددب محصددول، کیفیددت و صدداک صصوصددیات

 آثدار  نتیجده  در و اسدت  شداه  شیمیایي کودهاي از رویه بي

 وزن افدداایش صدداک، نفوذپددذیري کدداهش ماننددا مخربددي

 در و ریشده  رشدا  شدان  محاود صاک، ظاهري مخصوص

 [.16] دارد پدي  در را رشدا  کداهش  و صاک تخریب نهایت

 ایجداد  بدراي  و یکایگرندا  مکمدل  ایيیشیم و آلي کودهاي

 است نیاز مورد کود نوع دو هر گیاهان رشا مناسب شرایط

 نااشددتن بددر افدداون صدداک بدده آلددي کودهدداي افدداودن [.8]

 و صدداک هومددو  افدداایش موجددب نددامطلوب عددوار 

 [.13] شود مي مناسب سطحي در آن نگهااري

 در کده  اسدت  نیشکر صنعت جانیي محصول فیلترکیک

 .آیدا  مدي  دسدت  به شربت تصفیۀ و رسوبگذاري فراینا طي

 ناصالصدي  رسدوبگذاري  بدراي  کده  فراینداي  بده  آن کیفیت

 فیلترکیک در موجود آلي مادۀ .دارد بستگي شود مي استفاده

 بدراي  غندي  منبدع  و است آن صشک وزن درصا 64 حاود

 کده  تولیاشداه  فیلترکیدک  فراوان مقادیر [.21] است کلسیم

 مدادۀ  باارزش منبع به زیستي تجایۀ فراینا وسیلۀ به توانا مي

 کدود  مکمدل  کید  عندوان  بده  را مداده  ایدن  شود، تبایل آلي

 حداود  داراي ترکیب این [.20] است کرده معرفي شیمیایي

 نیدا  درصدا  1 از بدیش  تدا  و اسدت  فسدفر  وزندي  درصا 1

 آلدي  مدادۀ  داراي فیلترکیدک  .باشدا  داشته نیتروژن توانا مي

 گیاه و شود مي رها تاریج به آن غذایي مواد که است فراوان

 و شدیمیایي  اصدالح  موجدب  نیدا  و کندا  مدي  استفاده آن از

 اسدتان  در دیگدر،  سدوي  از [.20] شدود  مدي  صداک  فیایکي

 اسدت،  ایدران  صشدک  و گدر   مناطق جمله از که صوزستان

 بدر  بدال   زیرکشدت  سدطح  بدا  نیشدکر  تولیدا  واحا چناین

 محصدول  این از برداري بهره و وکار کشت به هکتار 85000

 مدواد  تدأمین  نیشدکر  پایاار تولیا براي .انا مشغول راهبردي

 قسدمت  حاضدر  حدال  در .دارد فراواندي  اهمیدت  صاک آلي

 ریختده  دور شدکر  هداي  کارصانده  تولیداي  فیلترکیک اعظم

 در مصر  بي اي توده صورتبه یا شود دفن بایا یا شود مي

 آلدودگي  موجدب  حدال  دو هدر  در کده  مانا مي باقي محیط

 دشدو  مدي  آن ناپایااري و زیست محیط شیمیایي و فیایکي

 غدذایي  عناصدر  براي مهمي منبع فیلترکیک که ازآنجا .[20]

 روي، منگندا،  آهدن،  فسدفر،  نیتدروژن،  ماننا گیاه نیاز مورد

 صداک  بده  مداده  ایدن  افداودن  اسدت،  کلسیم و منیایم م ،

 صصوصدیات  دیگدر  و حاصدلخیاي  بهبدود  موجب توانا مي

 از یکدي  نیشدکر  فیلترکیدک  از اسدتفاده  ینابنابر د.شو صاک

 نیداز  مدورد  غذایي عناصر و آلي مواد کمبود جبران هاي راه

 است. گیاهان

 اغلب که ریاوسفرنا میکروبي جمعیت زیستي کودهاي

 از هدا  بداکتري  ایدن  .نارشا ۀدهنا افاایش هاي باکتري شامل

 مدواد  تولیدا  زیستي، کنترل غذایي، مواد کردن فراهم طریق

 ایجداد  و گیداه  اتدیلن  سدطوح  کداهش  گیداه،  هورمدوني  شبه

 عناصدر  و آب کمبود جمله از مختل  هاي تنش به مقاومت

 یدداري را گیدداه سددنگین عناصددر سددمیت کدداهش و غددذایي

 و زبالدده کمپوسددت کدداربرد بررسددي بددا نامحققدد .کننددا مددي

 وزن کده  دادندا  نشدان  گندا   ۀمارعد  در شیمیایي کودهاي

 شداه  جدذب  پتاسدیم  و فسفر قاارم و دانه عملکرد صشک،

 [.5] یافدت  افداایش  کمپوسدت  مقاار افاایش با گیاه توسط

 اسدت،  مدؤثر  صاک حاصلخیاي بر تنها نه کمپوست کاربرد

 هاررفت از مانع صاک در سله تشکیل از جلوگیري با بلکه

 شداه  مشاهاه حال این با [.15] شود مي تبخیر طریق از آب

 افداایش  موجدب  کمپوسدت  ۀشدیراب  کدارگیري  بده  که است

 ایدن  و [3] شود مي صاک شوري همان یا الکتریکي هاایت

 شیرابه حجمي درصا 25 با تیمارشاه هاي صاک در افاایش

 100 و برابدر  شدش  حجمي درصا 50 برابر، چهار تا سه به



 خاک خصوصیات و برخی كلزا دانۀ كیفیت و عملکرد بر زیستی كودهای و شیمیایی كود نیشکر، فیلتركیک كاربرد تأثیر
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 گذشدت  [.7] بدود  شداها  به نسبت برابر دَه حجمي درصا

 دشدو  مي آنها شوري کاهش موجب ها صاک یيآبشو و زمان

 ۀمنددطق  از امدالح  شدوي و شسدت  اثدر  در کاهش این . [3]

 هکتدار  در تدن  15 و 10 کداربرد  [.25] اسدت  ریشه گسترش

 461 و 300 ترتیدب  بده  را صداک  جذب قابل فسفر فیلترکیک

 مدادۀ  شکل به صاک به کربن افاودن [.20] داد افاایش درصا

 کربن افاایش موجب آلي( )کود مارعه در شاه کمپوست آلي

 چشدمگیري  کداهش  احتمدال  اما شود،مي هوموسي ۀذصیر به

 وجدود  کدربن  اکسیا دي تنف  طریق از صاک کربن قاارم در

 اسدتفاده  آلي کود عنوان به فیلترکیک از مکایک در [.21] دارد

 صاک به فیلترکیک افاایش دیگري آزمایش در [.22] شود مي

 [.20] اش غذایي عناصر و آلي مواد از صاک شان غني سبب

 آلدي  مدادۀ  درصدا  فیلترکیدک  هکتدار  در تن 15 و 10 کاربرد

 کداربرد  و [20] داد افاایش درصا 24 و 15 ترتیب به را صاک

 از صداک  آلدي  ۀمداد  درصا افاایش موجب مایع حیواني کود

   [.18] شا درصا 9/0 به 5/0

 زیسدتي  کدود  و شدیمیایي  کدود  و آلدي  کدود  مصر  با

 گیداه  رشدا  براي آلایاه و مناسب شرایط تلفیقي صورت به

 اثددر گوندده هددیچ تنهددا ندده کدده طددوري بدده شددود. مددي فددراهم

 مکمددل بلکدده ندداارد، وجددود آنهددا بددین ناپددذیري سددازش

 کودهاي عوار  هومو  تولیا با آلي کودهاي .ناهمایگر

 افدداایش را کددود مصددر  کددارایي و کدداهش را شددیمیایي

 هداي  بداکتري  فعالیت افاایش با زیستي کودهاي و دهنا مي

 در را شدیمیایي  و آلدي  کودهداي  تدأثیر  رشدا  ۀدهنا افاایش

 بددا ،يآزمایشدد در دهنددا. مددي افدداایش کشدداورزي تولیدداات

 تلفیقدي  و شیمیایي آلي، کودهاي مختل  سطوح از استفاده

 از دامدي  کود افاایش که شا مشاهاه آفتابگردان زراعت در

 آفتدابگردان  طبق قطر افاایش موجب هکتار در تن 20 به 5

 7/4 بده  4/4 از هااردانده  وزن و متر سانتي 9/14 به 7/13 از

 کدده کددرد گدداارش تحقیددق ایددن نتددایج در [.25] شددا گددر 

 تلفیدق  تیمدار  بدا  روغدن  عملکدرد  و دانده  عملکرد رینیشتب

 در دامدي  کدود  تدن  20 + شدیمیایي  کود درصا 50) کودي

 شیمیایي و آلي کودهاي تأثیر بررسي با آما. دست به هکتار(

 شدیمیایي  کود کاربرد با که شا مشخ  آفتابگردان گیاه بر

 تیمار در و کرد تولیا دامي کود از بیشتر عملکردي توان مي

 کاربرد فقط از بیشتر دانه عملکرد شیمیایي کود با دامي کود

 کدود  بدا  همدراه  دامدي  کدود  کداربرد  زیدرا  است، دامي کود

 64/43 بده  4/40 از هااردانده  وزن افاایش موجب شیمیایي

 غدال ،  در دانه تعااد غال ، تعااد بیشترین [.25] شا گر 

 فسدفر  درصا و روغن عملکرد دانه، عملکرد هااردانه، وزن

 بدا  همدراه  زیسدتي  کودهداي  بدا  بذر تلقیح اثر در سویا دانۀ

 کیلدوگر   15 و سوپرفسفات هکتار در کیلوگر  25 مصر 

 کدود  تدأثیر  تحقیقدي  در [.2] آمدا  دسدت  هبد  اوره هکتار در

 زمیني سیب صصوصیات سایر و عملکرد بر 2-بارور زیستي

 ۀکنندا  حدل  بداکتري  کدارگیري  بده  کده  شا اعال  ʼآگریا رقم

 کودهداي  مصر  کاهش و فسفر جذب بهبود براي فسفات

 مدورد  فسفر کمبود جبران اساسي راهکارهاي از یکي فسفر

 فدراوان  مقادیر به توجه با مجموع در [.9] است گیاهان نیاز

 از گیري بهره لاو  و نیشکر تولیا مراکا در نیشکر فیلترکیک

 همچندین  و منطقده  زراعدت  در آلدي  کود عنوان به ماده این

 کاربرد از صاک و گیاه کیفیت و عملکرد تأثیرپذیري احتمال

 آلدي،  و شدیمیایي  کودهداي  با آن متقابل هاياثر و ماده این

 ا.ش اجرا و طراحي حاضر پژوهش
 

 ها روش و مواد .2
 فیلترکیدک  کدودي  هداي  نسدبت  تدأثیرات  بررسدي  منظدور  به

 هداي  ویژگدي  بدر  زیسدتي  کودهاي و شیمیایي کود ۀعالو به

 صداک،  مهدم  هاي ویژگي همچنین و کلاا دانۀ کمي و کیفي

 کامل هاي بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشي

 پژوهشدي  ۀمارعد  در تکدرار  چهدار  و تیمدار  دَه با تصادفي

 در واقدع  صوزستان رامین طبیعي منابع و کشاورزي دانشگاه

 31 جغرافیدایي  عدر   با اهواز شرقي شمال کیلومتري 35

 53 و درجه 48 جغرافیایي طول و شمالي ۀدقیق 36 و درجه

 میدانگین  و دریدا  سدطح  از متدر  50 ارتفداع  با شرقي، ۀدقیق
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 حااکثر و 23 حرارت ۀدرج متوسط متر، میلي 269 بارناگي

 ۀدرجدد 5/9 و 36 ترتیددب بدده حددرارت ۀدرجدد حددااقل و

 شدا.  اجدرا  و طراحي 91-1390 زراعي سال در گراد سانتي

 کودهداي  و نیشدکر  فیلترکیک مختل  اتترکیب اول فاکتور

 فیلترکیدک،  درصدا  A1: 100 شدامل  سطح پنج در شیمیایي

A2: 75 شدیمیایي،  کدود  ۀعدالو  به فیلترکیک درصا A3: 50 

 درصدا  A4: 25 شدیمیایي،  کدود  اضدافۀ  به فیلترکیک درصا

 و شدیمیایي  کدود  :A5 شدیمیایي،  کدود  اضدافۀ  بده  فیلترکیک

 براسدا   )مصر  سطح دو در زیستي کودهاي دو  فاکتور

 شدیمیایي  کدود  بود. مصر ( عا  و سازناه شرکت توصیه

 تیمارهاي ترکیب براسا  تیمارها در استفاده مورد نیتروژن

A1 تا A5 کیلدوگر   200 و 150 ،100 ،50 صدفر،  ترتیدب  به 

 شدیمیایي  کدود  و هکتدار  در اوره منبدع  از صدال   نیتروژن

 60 ، 40 ، 20 صدفر،  ترتیب به مذکور تیمارهاي براي فسفر

 سوپرفسفات منبع از صال  فسفر هکتار در کیلوگر  80 و

 آزمایش این در فیلترکیک مصر  مقاار شا. مصر  تریپل

 تدن  صفر و 5 ،10 ،15 ،20 ترتیب به تیمارها ترکیب براسا 

 تمدا   بدراي  پتاسدیم  مقداار  آزمدایش،  ایدن  در بود. هکتار در

 نیتروکسدین  زیستي کودهاي تحقیق این در بود. ثابت تیمارها

 براسا  کودها این مصر  مقادیر که شا استفاده 2-بارور و

 صدورت  بده  1نیتروکسین لیتر چهار کلاا براي سازناه ۀکارصان

 صدا  ،2-بارور براي و بذر تلقیح صورت هب لیتر 5/0 و سرک

 هدم  کودهدا  ایدن  کده  اسدت  ذکدر   شدایان  بود. هکتار در گر 

 سرک مصر  زمان ا.ش مصر  سرک هم و تلقیح صورت به

 2-بدارور  مصدر   زمدان  و دو  آبیداري  با همراه نیتروکسین

 صصوصدیات  بدود.  کلداا  دوبرگي ۀمرحل در سرک صورت به

 در آزمایشددي ۀمارعدد صدداک و اسددتفاده مددورد فیلترکیددک

 است. شاه هئارا 2 و 1 هاي جاول

 1آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات .1 جدول

 یبردارنمونه عمق

(cm) 

 تروژنین

(mg/kg) 

 فسفر

(mg/kg) 

 میپتاس

(mg/kg) 
pH 

EC 
(dS/m) خاک بافت )%( یآل مواد 

 لومي - رسي 5/0 4/3 7/7 224 7 3/6 30-0
 

 

 مصرفی فیلتركیک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات .2 جدول

 مقدار  کیلتركیف خصوصیات

 11 (ds/m) يکیالکتر تیهاا
 21/6 (pH) اسیایته

 45/0 )%( جذب قابل نیتروژن
 480 (mg/kg) جذب قابل فسفر
 8/11 (meq/lit) جذب قابل پتاسیم

 8/25 )%( آلي مواد
 10 )%( صاکستر

 2/48 رطوبت درصا
 198 (mg/kg) يرو

 510 (mg/kg) آهن

 64 (mg/kg) م 

                                                           
1. Nitroxin 
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 در 1390 آذر یکدم  تداریخ  در 401 هدایوت  هیبریدا  بذر

 ردید   8 شامل متر 4/2 عر  و متر 3 طول به هایي کرت

 بوته 90 تراکم با و همایگر از متر سانتي 30 ۀفاصل با کشت

 متدر  سدانتي  2 کشدت  عمق با مسطح صورت به مربع متر در

 در بوتده  90) نهدایي  تدراکم  بده  رسیان منظور به شا. کشت

 مدورد  مقداار  برابدر  5/1 استفاده مورد بذر قاارم مربع( متر

 تندک  بده  اقداا   برگيچهار تا سه ۀمرحل در سپ  بود. نیاز

 میداان  تعیدین  منظدور  بده  شدا.  نهدایي  تراکم یمظتن و کردن

 در سداعت  72 مدات  بده  نمونده  دو نیاز، مورد تر فیلترکیک

 مقداار  تدوده،  رطوبت به توجه با و صشک درجه 70 دماي

 نظدر  مدورد  هداي  کدرت  در و محاسدبه  نیاز مورد فیلترکیک

 آمداده  پداییا  اواسدط  در آزمایش نیاز مورد زمین شا. توزیع

 شکل و شا ایجاد مرزبنا ۀوسیل هب نیاز مورد هاي  کرت شا.

 صدورت  بده  و بیدل  ۀوسدیل  به ها کرت نهایي تسطیح و نهایي

 آذر هشدتم  تداریخ  در آبیداري  اولدین  .گرفدت  انجدا   دستي

 بعاي هاي آبیاري و شا گرفته نظر در کاشت تاریخ عنوان به

 صدورت  گیداه  نیداز  و منطقده  وهدوایي  آب شدرایط  براسا 

 صشدک  مادۀ عملکرد شامل شاه گیري اناازه صفات گرفت.

 دانده  کیفیدت  همراه به کلاا دانۀ عملکرد اجااي و عملکرد و

 درصا گیري اناازه براي بود. نیتروژن و روغن درصا شامل

 و االلددکج دسددتگاه از برداشددت زمددان در داندده نژنیتددرو

 و سوکسدله  دسدتگاه  از اسدتفاده  بدا  دانه روغن گیري اناازه

 هدا  داده آمداري  وتحلیل تجایه [.10] گرفت انجا  اتر حالل

 هدا  میانگین ۀمقایس و 1/9 نسخه  SAS افاارنر  از استفاده با

 .گرفدت  انجدا   درصدا  5 صطداي  احتمال با LSD روش با

 شا. استفاده 1اکسل افاار نر  از نمودارها رسم منظور به

 
 بحث و نتایج .3

 مختلد   هداي  سیسدتم  کده  داد نشدان  واریان  ۀتجای نتایج

 در صدورجین  تعدااد  دانه، عملکرد بر داريامعن تأثیر تغذیه

                                                           
1 .Excel 

 درصدا  هااردانده،  وزن صدورجین،  در دانه تعااد مربع، متر

 آلدي  مدواد  و شدوري  کلاا، دانۀ نیتروژن درصا دانه، روغن

 کودهداي  و تغذیده  هداي  سیسدتم  متقابدل  اثدر  داشتنا. صاک

 دارامعند  کدل  صشدک  مادۀ و دانه عملکرد بر تنها نیا زیستي

 شا.

 کدود  و فیلترکیدک  ترکیدب  تدأثیر  تحدت  دانده  عملکرد

 بده  مربدوط  دانده  عملکدرد  بیشدترین  گرفدت.  قرار شیمیایي

 درصدا  50 همدراه  به فیلترکیک درصا A3  (50 کود نسبت

 و هکتدار  در کیلدوگر   81/3151 میدانگین  با شیمیایي( کود

 بدا  شیمیایي کود درصا 100 تیمار به مربوط مقاار کمترین

 (.3 )جدداول بددود هکتددار در کیلددوگر  12/1929 میددانگین

 و فیلترکیدک(  درصدا  100) A1 تیمار بین داريامعن تفاوت

 دلیدل  نشدا.  مشاهاه شیمیایي( کود درصا 100) A5 تیمار

 درصددا A3 (50 کددودي هدداي نسددبت در عملکددرد افدداایش

 فراهمدي  احتمداتا  شدیمیایي(  کدود  درصدا  50 و فیلترکیک

 ایدن  بده  است. گیاه براي صاک دستر  قابل نژنیترو بیشتر

 میداان  ،اسدت  کم گیاه غذایي نیاز که رشا اوایل در که معنا

 ۀادامد  در ولدي  است، میایيیش کود از کمتر معاني نیتروژن

 معداني  فراینا تااو  علت به زایشي رشا مراحل در و رشا

 کنا. مي پیاا ادامه تري طوتني مات تا نیتروژن جذب شان،

 فیلترکیدک  اینکده  بدا  فیلترکیدک(  درصا 100) A1 تیمار در

 و A4 ،A3 کدودي  تیمدار  بده  نسبت عملکرد ،یافت افاایش

A2 سدازي  سداکن  اسدت  مکدن م آن دلیدل  که یافت کاهش 

 سدبب  تواندا  مدي  که باشا فیلترکیک توسط معاني نیتروژن

 مراحل در صصوص به عنصر این به دسترسي قابلیت کاهش

 .شود شیمیایي کودهاي به نسبت گیاه رشا ۀاولی
 کدود  و شدیمیایي  کدود  ۀعالو به فیلترکیک تیمارهاي اثر

 کدل  صشک مادۀ بر مذکور عامل دو متقابل اثر نیا و زیستي

 درصدا  100 تیمار در کل صشک مادۀ بیشترین بود. دارامعن

 در کیلدوگر   4/12015 میدانگین  با زیستي کود و فیلترکیک

 در نیدا  کدل  صشدک  مادۀ مقاار کمترین شا. حاصل هکتار
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 شیمیایي کود درصا 75 با همراه فیلترکیک درصا 25 تیمار

 هکتددار در کیلددوگر  9/7040 میددانگین بددا زیسددتي کددود و

 کود و فیلترکیک مصر  افاایش با (.3 )جاول آما دست هب

 تدأثیر  بیشدترین  یافدت.  افاایش گیاه کل صشک مادۀ زیستي

 75 بدا  همدراه  شیمیایي کود درصا 25 تیمار از زیستي کود

 تدأثیر  کمتدرین  و درصدا  17/16 مقداار  با فیلترکیک درصا

 50 بدا  همدراه  فیلترکیدک  درصدا  50 تیمدار  در زیستي کود

 شدا  حاصدل  درصدا  92/2 مقداار  بده  شدیمیایي  کود درصا

 اثدر  در بیشتر صشک مادۀ تولیا و رشا افاایش (.3 )جاول

 زیسدتي،  کودهداي  همامدان  مصدر   و فیلترکیدک  افداایش 

 کردن فراهم در زیستي کودهاي مناسب فعالیت ۀدهنا نشان

 تدر  آسان دسترسي براي فیلترکیک در موجود غذایي عناصر

 [.19] است شاه گاارش نیا قبالا که است گیاه

 

 كلزا عملکرد اجزای و عملکرد میانگین مقایسۀ .3 جدول

 
 دانه کردلعم
(kg/ha) 

 كل خشک مادة
(kg/ha) 

 خورجین تعداد
(m

2) 

    تغذیه سیستم

A1 d81/1946 a4/11164 8864a 

A2 b65/2760 10359b a3/8061 

A3 a81/3151 b5/10232 b3/7038 

A4 c97/2139 c2/7720 c2/6032 

A5 d13/1929 7929c c3/5208 

LSD 7/172 71/637 52/920 

    زیستي کود

B1 b4/9166 15/2323 a  b6655 

B2 a7/9795 a92/2407  a7426 

    تیماري ترکیبات

A1b1 ecd8/1903 a4/12015 a3/8954 

A1b2 ed5/1903 cb4/10313 a7/8773 

A2b1 a7/2950 ab8/11209 ab6/8683 

A2b2 b6/2570 c1/9508 cb9/7438 

A3b1 a1/3161 10387bc c9/7218 

A3b2 a5/3142 10078c cd8/6857 

A4b1 cd2/2073 e9/7040 cd7/6357 

A4b2 cd7/2136 d5/8325 ed7/5706 

A5b1 e7/1887 d2/8325 d7/5916 

A5b2 e6/1770 de8/7532 4500e 

LSD 46/217 85/901 8/1301 
 .ناارنا هم با داريامعن اصتال  مشترک حرو  داراي هاي میانگین ستون، هر در
A: شیمیایي کود و نیشکر فیلترکیک هاي ترکیب سطوح 
B: مصر  عا  و مصر  شامل زیستي کودهاي سطوح 
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 دارامعن تأثیر تحت مربع متر در صورجین تعااد

 قرار زیستي کود و شیمیایي کود و فیلترکیک تیمارهاي

 صفت این بر ذکرشاه عامل دو متقابل هاياثر ولي ،گرفت

 داد نشان تیمارها میانگین مقایسۀ (.3 )جاول نبود دارامعن

 8846 میانگین با فیلترکیک( درصا 100) A1 تیمار که

 درصا A5 (100 تیمار و بیشترین مربع متر در صورجین

 مربع متر در صورجین 3/5208میانگین با شیمیایي( کود

 کردنا تولیا را مربع متر در صورجین تعااد کمترین

 میانگین با زیستي کود مصر  دیگر، طر  از (.3 )جاول

 عا  مقابل در بیشتري تأثیر مربع متر در صورجین 7426

 مربع متر در صورجین 6655 میانگین با زیستي کود مصر 

 نشان آماه دست به نتایج (.3 )جاول داشت صفت این بر

 مربع متر در صورجین تعااد فیلترکیک افاایش با که داد

 [19] يدیگر پژوهشگر نتایج با موضوع این یافت. افاایش

 دارد. مطابقت نیا

 نسبت دارامعن تأثیر تحت تنها صورجین در دانه تعااد

 بیشترین (.3 )جاول گرفت قرار شیمیایي کود و فیلترکیک

 22/30 میانگین با فیلترکیک( )باون A5 تیمار از دانه تعااد

 درصا A1 (100 تیمار از مقاار کمترین و صورجین در عاد

 آما دست هب مربع متر در عاد 96/20 میانگین با فیلترکیک(

 و فیلترکیک سطوح افاایش با شا مشخ  (.1 )شکل

 یافت کاهش صورجین در دانه تعااد شیمیایي کود کاهش

 در دانه تعااد و فیلترکیک بین منفي ۀرابط بیانگر که

 در صورجین تعااد افاایش با (.1 )شکل است صورجین

 مواد جذب در ها صورجین بین رقابت افاایش و مربع متر

 [.23] یابا مي کاهش صورجین در دانه تعااد غذایي

 کود و لترکیکیف تیمار تأثیر تحت روغن درصا

 مصر  افاایش با (.5 )جاول گرفت قرار شیمیایي

 افاایش دانه روغن درصا شیمیایي به نسبت فیلترکیک

 A1 تیمار به مربوط دانه روغن درصا بیشرین که یافت

 کمترین و درصا 16/44 میانگین با فیلترکیک( درصا 100)

 A5 تیمار از درصا 44/35 میانگین با دانه روغن مقاار

 با شا مشخ  .آما دست هب شیمیایي( کود درصا 100)

 درصا شیمیایي کود به نسبت فیلترکیک نسبت افاایش

 کرد بیان [12] يپژوهشگر (.2 )شکل یافت افاایش روغن

 تشکیل دار، نیتروژن شیمیایي کود مصر  افاایش با که

 پروتئین تشکیل و بیشتر دار نیتروژن پروتئیني هاي زمینه پیش

 کودهاي همچنین یابا. مي افاایش فتوسنتاي مواد سنتا در

 را دانه نیتروژن درصا شیمیایي کودهاي صال  بر آلي

 با که دها مي افاایش را کلاا دانۀ روغن درصا و کاهش

 دارد. همخواني حاضر نتایج

 
 

 

 خورجین در دانه تعداد بر شیمیایی كود و نیشکر فیلتركیک كاربرد های نسبت اثر .1 شکل

 نرکیب فیلترکیک و کود شیمیایي
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 دانه روغن درصد بر شیمیایی كود و نیشکر فیلتركیک كاربرد های نسبت اثر .2 شکل

 

 
 

 دانه نیتروژن درصد بر شیمیایی كود و نیشکر فیلتركیک كاربرد های نسبت اثر .3 شکل

 

 کدود  فیلترکیدک+  تدأثیر  تحدت  تنها دانه نیتروژن درصا

 نیتدروژن  درصدا  کمتدرین  و بیشترین گرفت. قرار شیمیایي

 A1 و شدیمیایي(  کدود  درصا 100) A5 تیمار به مربوط دانه

 65/2 و 57/3 میدانگین  با ترتیب به فیلترکیک( درصا 100)

 و شدیمیایي  کدود  مقداار  افداایش  بدا  (.3 )شکل بود درصا

 ،یافددت کدداهش داندده نیتددروژن درصددا فیلترکیددک کدداهش

 77/25 کداهش  فیلترکیدک  درصدا  100 تیمدار  کده  طوري به

 داشدت.  شدیمیایي  کود درصا 100 تیمار به نسبت درصاي

 همانندا  که است شاه گاارش محققان دیگر توسط امر این

 در را دانده  روغدن  کاهش و نیتروژن افاایش حاضر، آزمایش

 اندا  داده نشان دار نیتروژن شیمیایي کودهاي کاربرد افاایش اثر

 بیشدتر  سدطوح  در دانده  نژنیتدرو  افاایش دلیل توان مي [.23]

 مخصوصداا  شدیمیایي  کودهداي  افداودن  بده  را شدیمیایي  کود

 و صداک  در عنصر این شان فراهم و مارعه صاک به نژنیترو

 شدیمیایي  کدود  کداربرد  داد. نسدبت  گیداه  توسط جذب بهبود

 رویشدي  هداي  قسمت از را نیتروژن واردات مقاار دار نیتروژن

 ترکیب فیلترکیک و کود شیمیایي
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 موجب و دها مي افاایش ها کربوهیارات با مقایسه در دانه به

 [.11] دشو مي دانه نیتروژن افاایش

 معندادار  دانه نیترات بر بررسي مورد عامل دو متقابل اثر

 نیدا  و فیلترکیدک  کداهش  و شدیمیایي  کدود  افاایش با شا.

 زیسدتي  کدود  مصدر   عدا   بده  نسبت زیستي کود مصر 

 درصدا  100 تیمدار  کده  طدوري  به ،یافت افاایش دانه نیترات

 بدا  دانده  نیترات بیشترین زیستي کود با همراه شیمیایي کود

 فیلترکیدک  درصدا  100 تیمار و داشت را ppm  34میانگین

 را داندده نیتددرات مقدداار کمتددرین ppm 31/16 میددانگین بددا

 درصدا  25 تیمدار  در زیسدتي  کدود  تدأثیر  بیشدترین  داشت.

 64/43 مقاار با شیمیایي کود درصا 75 با ههمرا فیلترکیک

 درصدا  100 تیمدار  در زیسدتي  کدود  تأثیر کمترین و درصا

 (.4 )شددکل بددود درصددا 27/16 مقدداار بددا فیلترکیددک

 ایيیشدیم  کودهداي  مصدر   شدا،  گفته پیشتر طورکه همان

 کدي ی شا. دانه نیتروژن افاایش موجب فیلترکیک به نسبت

 گیداهي  هداي  بافدت  و صداک  در نیتدرات  افداایش  عوامل از

 اسددت. دار نیتددروژن کودهدداي ویددژه بدده شددیمیایي کودهدداي

 دانده  نژنیتدرو  افداایش  ایدن  گرفت نتیجه توان مي بنابراین،

 کودهداي  مصر  با است. شاه دانه نیترات افاایش موجب

 گیداه  توسدط  نژنیترو جذب نیتروکسین کود ویژه به زیستي

 افداایش  دانده  نیتدرات  نیتدروژن  افاایش با و شود مي بیشتر

 یافت.

 

 
 

 

 دانه نیترات مقدار بر شیمیایی كود و نیشکر فیلتركیک كاربرد های نسبت اثر .4 شکل

 

 خاك آلي مواد .1 .3

 + فیلترکیدک  معندادار  و متقابدل  تدأثیر  تحت صاک آلي وادم

 بیشدترین  گرفدت.  قدرار  زیسدتي  کودهداي  و شدیمیایي  کود

 و فیلترکیدک  درصدا  100 تیمدار  در صداک  آلي مادۀ درصا

 کمترین و درصا 53/1 میانگین با زیستي کود مصر  عا 

 23/0 میدانگین  بدا  فیلترکیدک  درصدا  100 تیمدار  در مقاار

 فیلترکیدک  آندالیا  نتدایج  به توجه با (.5 )شکل شا مشاهاه

 هداي  نسدبت  در صاک آلي مادۀ افاایش (2 )جاول مصرفي

 نبدود.  انتظدار  از دور شدیمیایي  بده  نسدبت  فیلترکیدک  بیشتر

 بده  فیلترکیدک  آلي مادۀ افاودن که کنا مي بیان پژوهشگري

 در شدود.  مدي  صداک  آنایمدي  فعالیت افاایش موجب صاک

 ۀنتیجد  در کده  یابا مي افاایش صاک میکروبي فعالیت نتیجه

 موجدب  و شاه زیاد کربن کسیا  ا دي تولیا میکروبي فعالیت

 [.21] شود مي صاک آلي مادۀ افاایش

 ترکیب فیلترکیک و کود شیمیایي
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 آلی مادة بر شیمیایی كود و نیشکر فیلتركیک كاربرد های نسبت اثر .5 شکل

 

 
 

 خاک شوری بر شیمیایی كود و نیشکر فیلتركیک كاربرد های نسبت اثر .6 شکل
 

 خاك شوری .2 .3

 قدرار  شیمیایي + فیلترکیک معنادار تأثیر تحت صاک شوري

 100 تیمدار  بده  مربوط صاک شوري مقاار رینتبیش گرفت.

 و متدر  بدر  زیمدن   دسدي  95/5 مقداار  بدا  فیلترکیک درصا

 شیمیایي کود درصا 100 تیمار به مربوط آن مقاار کمترین

 (.6 )شکل بود متر بر زیمن  دسي 11/3 مقاار با

 به نسبت فیلترکیک سطوح افاایش با که داد نشان نتایج

 دلیدل  یافدت.  افداایش  صاک شوري مقاار شیمیایي، سطوح

 بددا مقایسدده در فیلترکیددک تیمارهدداي در شددوري افدداایش

 فیلترکیدک  در نمدک  زیداد  غلظدت  شیمیایي، کود تیمارهاي

 شدور  ۀدهندا  نشدان  نیدا  فیلترکیدک  آنالیا نتایج بود. مصرفي

 اینکده  بده  باتوجده  (.2 )جاول است نیشکر فیلترکیک بودن

 صاک شوري افاایش است، شوري به مقاو  نیمه گیاهي کلاا

 ندااد  قدرار  تدأثیر  تحدت  چناان را کلاا عملکرد حا، این تا

 ترکیب فیلترکیک و کود شیمیایي
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ا 
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 ترکیب فیلترکیک و کود شیمیایي
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 کمپوسدت  مصر  با صاک الکتریکي هاایت افاایش [.11]

 ایدن  کدافي  شدوي و شست بر و اش گاارش آلي کودهاي و

 گیداه  تحمدل  قابدل  حدا  بده  را شوري که حاي تا آلي مواد

 [.16] است شاه تأکیا ،برسانا

 

 گيری نتيجه .4
 کدارگیري  بده  مناسدب  قابلیدت  ۀدهندا  نشدان  آزمدایش  نتایج

 شیمیایي کود با تلفیق در آلي کود عنوان به نیشکر فیلترکیک

 فیلترکیک افاودن حاضر، آزمایش در ست.ا کلاا زراعت در

 سدبب  عملکدرد  اجدااي  بدر  تدأثیر  طریق از صاک به نیشکر

 عملکرد بیشترین که طوري به شا. کلاا ۀدان عملکرد افاایش

 شدیمیایي  کدود  و فیلترکیدک  درصدا  50 تیمدار  از کلاا دانۀ

 تحدت  معنداداري  طدور  به نیا کلاا صشک مادۀ آما. دست به

 و فیلترکیددک و شددیمیایي کدود  مختلدد  هداي  نسددبت تدأثیر 

 گرفت. قرار زیستي کودهاي همچنین

 تیمارهاي معنادار تأثیر تحت کلاا دانۀ کیفیت طرفي، از

 هنگدامي  دانده  روغن درصا بیشترین گرفت. قرار آزمایشي

 تنهدا  و نشا مصر  شیمیایي کود گونه هیچ که آما دست به

 شا. افاوده صاک به آلي کود یک عنوان به نیشکر فیلترکیک

 اشداره  نیدا  پژوهشدگران  سدایر  طورکده  همان و حال این با

 متفاوت واکنشي کلاا دانۀ نیترات و نیتروژن درصا ،انا کرده

 افداایش  بدا  کده  طدوري  بده  داد. نشدان  دانده  روغن درصا از

 طدور  بده  دانده  نیتدرات  و نیتدروژن  درصا شیمیایي کودهاي

 طدور  بده  نیدا  صداک  هداي  ویژگدي  یافدت.  افاایش معناداري

 در گرفتندا.  قدرار  آزمایشدي  تیمارهاي تأثیر تحت معناداري

 نیشکر، فیلترکیک کاربرد اثر در صاک آلي مادۀ آزمایش، این

 مثبت اثر وجود با طرفي، از یافت. افاایش معناداري طور به

 دلیدل  بده  صاک، آلي مادۀ افاایش بر نیشکر فیلترکیک کاربرد

 صداک  شدوري  آلي، مادۀ این ترکیب در فراوان امالح وجود

 نتددایج مجمددوع، در یافددت. افدداایش داريامعندد طددور بدده

 کده  دهدا  مدي  نشدان  صدوبي  به آزمایش این در آماه دست به

 بسدیار  پتانسدیل  مدوارد،  برصدي  رعایت با نیشکر فیلترکیک

 آلدي  کدود  یک عنوان به کلاا، عرماا در کاربرد براي مناسبي

 دارد.
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