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ده یچک
به منظور بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کـامالً تصـادفی بـا سـه     

خاك در سه بافت خاك لوم رسی سیلتی، لـوم و لـوم شـنی و در سـه     تیمار بدون افزودن کود و افزودن یک و دو درصد کود به
تعـرق گیـاه مرجـع از    -به منظور تعیین تبخیر. تکرار در مزرعه آزمایشی در بخش جی و قهاب شهرستان اصفهان به اجرا در آمد

دار یسـیمتر زهکـش  تعرق واقعی از روش بیالن حجمی آب خاك با اسـتفاده از میکروال -روش تشت تبخیر و جهت تعیین تبخیر
کمتـرین و بیشـترین   . نتایج بدست آمده نشان داد که با افزودن کود به خاك ضریب گیاهی ذرت افزایش یافـت . استفاده گردید

بیشترین  بیشـترین و کمتـرین تـاثیر افـزایش     . میزان افزایش ضریب گیاهی ذرت به ترتیب در مرحله ابتدایی و میانی رشد بود
درصد در خاك لوم با افزودن دو درصد کود 8/37ش ضریب گیاهی مرحله میانی رشد ذرت به ترتیب حاصلخیزي خاك بر افزای

.درصد در خاك لوم شنی با افزودن دو درصد کود بدست آمد3/18و 

.تعرق، مرحله میانی رشد، بافت خاك-تبخیر از سطح خاك، تبخیر: يدیکليهاواژه

مقدمه
زشـها  ین ریـ نامتناسب ایو پراکندگيجويزشهای، کاهش رییاز به آب و مواد غذایش نیت و به دنبال آن افزایجمعش یافزا

ل کرده کـه بـا حـل آن نـه     یتبدیملیکشور را به چالشيمنطقه مرکزين آب برای، تامدر کشورینیرزمیو کاهش سطح آب ز
. دیـ نمایرا برطـرف مـ  یاز مشـکل کـم آبـ   یناشیاجتماع-ياز مشکالت اقتصادیبلکه برخبرطرف شده ن آب یتنها مشکل تام

برآورد میزان آب مـورد نیـاز   . و خاك باشدها براي آینده اساسًا باید مبتنی بر استفاده کارآتر از منابع آب گذاريسیاستنیبنابرا
برآورد کمتر از میزان واقعی آب مورد نیـاز منجـر بـه    . اشدبو مهم ترین اطالعات مورد نیاز براي محاسبه نیاز آبیاري میاز اولین

بیش برآورد میزان آب مورد نیـاز  . گرددشده و کاهش سوددهی مزارع میبینیاعمال تنش در گیاهان، تغییر الگوي کشت پیش
مان کاربرد آب، افـزایش  نیز منجر به افزایش هزینه احداث شبکه انتقال آب و گاهاً غیراقتصادي بودن طرح یا پروژه، کاهش راند

ــایین مـــی   ــت پـ ــا کیفیـ ــاب بـ ــه افـــزایش تولیـــد زهـ ــات کـــود و در نتیجـ ــردد تلفـ ــاران، (گـ ).1385میرزایـــی و همکـ

»های منابع آب و کشاورزی اولین همایش ملی چالش« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاری و زهکشی ایران

۱۳۹۲بهمن ۲۴-اصفهان



بـا  . را معرفی نمـوده اسـت  ) Kc(تعرق گیاهان مختلف ضرایب گیاهی -جهت تخمین تبخیر) فائو(سازمان خوار و بار جهانی 
تعرق گیاهان اغلب از -یاهان نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد دارد، در برآورد تبخیرتعرق گ-توجه به اینکه تعیین مستقیم تبخیر

ه شـماره  یدر نشـر ) 1998(فائو و آلن و همکـاران  24ه شماره یدر نشر) 1977(دورنباس و پروت . گردداین ضرایب استفاده می
مطلـوب باشـد   يابه گونهیت و زراعیریعوامل مدکه یدر صورت. اهان ارائه نموده استیاز گیبرخيبرایاهیب گیفائو ضرا56

نامنـد یاستاندارد مـ یاهیب گیبدست آمده را ضریاهیب گید داشته باشد ضرین تولیشتریمشخص بیمیط اقلیاه در شرایکه گ
همچنین ضریب گیاهی در شرایط مختلف محیطی مانند کم آبیاري، شـوري و کشـت مخلـوط تغییـر     ). 1998آلن و همکاران، (

).1998آلن و همکـاران،  (فائو روابطی به منظور اصالح این ضرایب در شرایط مذکور ارائه گردیده است 56کند که در نشریه می
تعرق گیاه ذرت در طول فصل رشـد  -دار تبخیرنشان دادند کم آبیاري موجب کاهش معنی) 2000(انگ شوزهانگ و همکاران ک

صـحت  ) 2010(و همکـاران  کـاترجی . رت بیشتر از مراحل ابتدایی و نهـایی رشـد بـود   گردد، این اثر در مرحله میانی رشد ذمی
اي ایتالیاي جنوبی را مـورد  در منطقه مدیترانهتعرق در شرایط تنش شوري-فائو براي برآورد تبخیر56روش ارائه شده درنشریه 

مختلـف  در تیمارهـاي زمینـی در الیسـیمتر  اري سـیب و گیاه بهنتایج این تحقیق بر روي گیاه زمستانه باقال . بررسی قرار دادند
درصـد کمتـر از   12فائو مقدار ضریب تنش شوري را بـه طـور متوسـط    56شوري خاك نشان داد که روش ارائه شده درنشریه 

خاك شخم خاك بر محتواي آب و نحوهبه بررسی تاثیر زهکشی) 2001(تان و همکاران .کندگیري شده برآورد میمقدار اندازه
نتایج این تحقیق نشـان داد  . پرداختندو بر روي خاك لوم رسی١تعرق ذرت در اونتاریو جنوبی-و تبخیردر منطقه ریشه، رواناب 

تیمارهاي شخم خـاك اثـري بـر    . تعرق ذرت شده است-که مدیریت آبیاري با زهکشی کنترل شده موجب افزایش میزان تبخیر
و همکـاران  اخـوان  .ولی موجب افزایش رواناب سطحی در فصل غیر رشد شده اسـت است تعرق گیاه ذرت نداشته -میزان تبخیر

در تحقیقی نشان دادند که تراکم خاك موجب کاهش عملکرد اندام هوایی و زمینی گیاه گندم شده است لیکن تفـاوت  ) 1391(
نشـان دادنـد کـه افـزودن کـود،     ) 2011(و همکاران زانگزینگ. وزن ساقه در خاك شنی مشاهده نگردیده استداري در معنی

تعـرق و  -همچنین میـزان تبخیـر  . و همچنین شخم عمیق موجب افزایش میزان محصول گندم و ذرت گردیده استوجود مالچ 
که بیشترین اثر افزایشـی در ضـریب گیـاهی در مرحلـه     و شخم عمیق افزایش یافته استراندمان کاربرد آب بر اثر افزودن کود

.باشدکمترین میزان افزایش آن در مرحله ابتدایی رشد میو میانی
شـود  یاهان باعث میگيبرایطیک تنش محیبه عنوان آلی خاکها کشور و کمبود مواد مناطق مرکزي يهاخاكر بودنیفق
یاهیـ ب گیضـرا ن یـ عالوه بـر ا . فائو باشد56ه یبر اساس نشریتعرق محاسبات-ریاهان متفاوت از تبخیتعرق گ-ریزان تبخیکه م

. باشندیمیغنین خاکها از نظر مواد آلیو اروپا بوده که ایشماليکایآمريفائو عمدتاً مربوط به خاکها56ه یارائه شده در نشر
اهـان  یتعـرق گ -ریها بر تبخن تنشیو اثرات ایو کم آبيشوريهانه تنشیدهد که در زمیقات انجام شده نشان میتحقیبررس

و اثـرات آنهـا   یر بودن خاك از نظر مواد آلیفقگر مانند یديهاقات در مورد تنشیکن تحقیانجام شده است ليمطالعات متعدد
تعـرق و  -ریـ بر تبخافزودن کود به خاكاثر ین مطالعه بررسیلذا هدف از ا. باشدیاندك میاهیب گیتعرق و ضر-ریتبخيبر رو

.باشدیمدر سه بافت متفوت خاك ياذرت علوفهیاهیب گیضر

هامواد و روش
در بخش جـی  ضریب گیاهی ذرت، آزمایش به صورت کشت الیسیمتري در مزرعه آزمایشیافزودن کود بربراي بررسی اثر 

ثانیـه  18و دقیقـه  44و درجـه 51این محل بـا طـول جغرافیـایی    . به اجرا درآمد1391و قهاب شهرستان اصفهان در تابستان 
آزمایش بـه  . باشدو نیمه خشک میو هواي خشکداراي آبثانیه شمالی42و دقیقه 38و درجه 32و عرض جغرافیایی شرقی 

27صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار بافـت و سـه تیمـار تـراکم خـاك در سـه تکـرار و مجموعـاً در         
16متـر کـه در آنهـا لولـه     سانتی32و قطر 80به ارتفاع دار در این تحقیق از میکروالیسیمتر زهکش. میکروالیسیمتر انجام شد

يهـا خـاك . بیه شده بـود، اسـتفاده گردیـد   و فیلتر شنی به عنوان زهکش تع) ايپارچه(دار با فیلتر مصنوعی متري سوراخمیلی
از محـل  خاك سنگین بـا بافـت لـوم رسـی    . باشدمورد مطالعه در این تحقیق شامل سه نوع خاك سنگین، متوسط و سبک می

1Southern Ontario



تهیـه  یشیآزماکیلومتري از مزرعه 6کشاورزي در منطقه روشن دشت در فاصله خاك سبک با بافت لوم شنی از مزرعه،مزرعه
آب آبیـاري از چـاه آب در نزدیکـی    .دیـ گرداز ترکیب و اختالط مساوي دو بافت سبک و سنگین تهیـه  لومبافتو خاك باشد

آورده شـده  3و 1،2هاي مورد مطالعه و آب آبیاري در جداول شیمیایی خاكو یکیزیفاتیخصوصنتایج . شدمحل مزرعه تهیه 
.است

مورد مطالعهيخاکهایکیزیمشخصات ف):1(جدول 

(%)شن(%)لت یس(%)رس بافت
ت یدرصد رطوبت ظرف

یزراع
)( . cm

رطوبت درصد
دائمیپژمردگ

)( . cm

وزن مخصوص 
يظاهر

( . cm )

3826187/335/1527/1سیلتیرسیلوم

4429195/23115/1لوم شنی

184563295/1238/1لوم

مطالعهموردهايخاكشیمیاییتجزیهنتایج):2(جدول

بافت
شوري

)dS m-1(
اسیدیته

سدیم
)meq l-1(

کلسیم
)meq l-1(

منیزیم
)meq l-1(

نیترات
)meq l-1(

(%)کربنآلی(%)آهک
فسفرقابل جذب 

)mg l-1(
پتاسیم قابل جذب

)mg l-1(

لوم رسی 

سیلتی
14/18/71/36/38/22073086/04/13142

62/172/719/635/69/33128/2531/04/2173لوم شنی

42/175/795/425/545/32715/2753/08/6161لوم

آبیاريآبشیمیاییتجزیهنتایج):3(جدول 

يشور
)dS m-1(

)meq l-1(تهیدیاس
میسد

)meq l-1(
میکلس

)meq l-1(
میزیمن

)meq l-1(
سولفات

)meq l-1(
کلر

)meq l-1(
کربناتیب
)meq l-1(

کربنات
)meq l-1(

02/14/73/32/41/39/11/51/30

زانیـ کـود بـه م  خاك و افزودنک درصد وزن خشک یزان یکود به م، افزودن )بدون افزودن کود(خاكیعیطبيزیحاصلخ
اعمال سـطوح مختلـف   يبرا. ق در نظر گرفته شدین تحقیدر اخاك افزودن کودماریبه عنوان سه تدو درصد وزن خشک خاك

خـاك  یعـ یط تـراکم طب یها در شـرا خاكيها و وزن مخصوص ظاهرمترها ابتدا رطوبت خاكیسیکروالیدر مخاكافزودن کود
، لـوم  یلتیسیمختلف لوم رسيهابافتيها برامتر وزن خشک خاكیسیکروالیسپس با توجه به حجم مد و ین گردییمزرعه تع
ده مشابه با کـود مـورد اسـتفاده در منطقـه     یها کود کامال نرم و پوسمتریسیکروالیمحاسبه شده و قبل از پر کردن میو لوم شن

ک و دو درصـد وزن خشـک بـا خـاك بـه      یـ زان یبه م) وكعات شلتیده و ضایمخلوط کود گاو، کوسفند، مرغ، برگ خشک پوس(
متـر و طـول و عـرض    یسـانت 25به عمـق  یط مزرعه گودالیط کشت با شرایشتر شرایق بیبه منظور تطب. دیمخلوط گردیخوب

ه متـر، کنـار هـم قـرار داد    یسـانت 75به فاصله ) سه تکرار(ف یمترها در سه ردیسیکروالید و میمتر حفر گردیسانت240و 300
مـرداد  15خـاك در  يمتریسانت3-5در عمق ) ان رسیرقم م(N.S.540مارها تعداد چهار بذر ذرت رقم یه تیپس از ته. شدند

بـا  متر مربع، ذرت مشـابه  500اطراف محل طرح به مساحت در ،تعرق-ریبر تبخياهیحاشبه منظور کاهش اثر . ماه کاشته شد
.دیکشت گردقیتحقط یشرا

در طول فصل یمتواليارین دو آبیتعرق ذرت ب-ریزان تبخیکند، میان میالن آب در خاك را بیکه ب) 1(رابطه با استفاده از 
).1998آلن و همکاران، (دیگردن ییتعیزراع



= I + P− RO− DP + CR ± ∆SF ± ∆SW )1(رابطه 

مقـدار صـعود   CRاز زهکش، یمقدار آب خروجDPزان رواناب، یمRO، یزان بارندگیمP، ياریمقدار آب آبIن رابطه یدر ا
متـر و در  یلـ یبر حسب میا آب خاك همگیرات رطوبت ییتغSW∆و ینیرزمیرات آب زییتغ∆SFباال، یستابینه از سطح ایموئ

،ROزان یـ ، میسـتاب یدار و عدم وجود سـطح ا متر زهکشیسیکروالیبا توجه به کشت ذرت در م. باشدیمياریدو آبیفاصله زمان
CR و∆SF شـد و  يریـ گها با استفاده اسـتوانه مـدرج انـدازه   از زهکشیو آب خروجياریمقدار آب آب. در نظر گرفته شدصفر

ياریـ آبدر (کـه ابتـدا   بـود ن صـورت  یبه اياریآبانجام نحوه . دیاستخراج گردیستگاه هواشناسیايهااز دادهیحجم آب بارندگ
ساعت بسـته بـه بافـت    48تا 12(از خاك یپس از خارج شدن آب ثقل. دیآب اشباع گردمترها از یسیکروالیخاك درون م) اول

زان یـ اه از میـ ر آب از سطح خاك و مصرف آب توسـط گ یبا تبخ. شودیم) FC(یت زراعیرطوبت خاك برابر رطوبت ظرف) خاك
زان یـ عت رطوبت خاك مجدداً به مسا48تا 12مجدد و پس از گذشت ياریبا آب. شودیکاسته ميبعدياریرطوبت خاك تا آب

تعـرق  -ریـ زان تبخیباشد و میصفر م) FC-FC(يارین دو آبیرات رطوبت خاك بیین تغیبنابرا. رسدیمیت زراعیرطوبت در ظرف
اه یـ شـه گ یروز اول رشـد کـه ر  20مارهـا در  یتياریالزم بذکر است که آب. خواهد بودیو خروجيبرابر اختالف مقدار آب ورود

یذرت به شش برگيهادن بوتهیپس از رس. دیکبار انجام گردیه دوره رشد هر چهار روز یان و در بقیک روز در میاست یسطح
ل یـ روز پـس از کاشـت، در اوا  92تـا  ینها. مترکاهش داده شـد یسـ یکروالیک بوته در هر میمتر به یسیکروالیتعداد بوته در هر م

.دی، برداشت ذرت انجام گرد)ییلویرحله برداشت سدن به میزمان رس(ها شدن دانهيریمرحله خم
ن روش یب کانکـا بهتـر  یر بـا ضـر  یـ روش تشـت تبخ ،در منطقه اصفهانقات انجام شدهیج بدست آمده از تحقیبر اساس نتا

اه یـ تعـرق گ -ریـ ن روش جهـت محاسـبه تبخ  یق حاضر از ایدر تحقلذا). 8و 3، 2، 1(باشد یماه مرجعیتعرق گ-رین تبخیتخم
ن یـ در ا. دیـ استفاده گرد) ستگاه به مزرعهین ایترکینزد(فرودگاه شرق اصفهان یستگاه هواشناسیايهابا استفاده از دادهمرجع

ر ییـ که اثـر تغ ) 1387سال (ق حاضر یبه زمان تحقیکیل نزدیبه دل) 1(و همکاران يریق امیب کانکا ماهانه تحقیق از ضریتحق
ب برابـر  یور، مهر و آبان به ترتیمرداد، شهريماههايبراياط مزرعهیب در شراین ضرایا. شدباشد استفادهیز میم در آن ناچیاقل

یاه مرجـع در اراضـ  یـ ل عدم امکان کشت چمن به عنـوان گ یالزم به ذکر است به دل.باشدیم804/0و 733/0، 727/0، 695/0
تعـرق و کنتـرل   -ر یـ تبخيریگط استاندارد اندازهیراجاد شیبا هدف ا) یاراضیت خصوصیل مالکیبه دل(یشیاطراف مزرعه آزما

. دیم صرفنظر گردیتعرق مرجع به صورت مستق–ر یتبخيریگ، از اندازه)1998آلن و همکاران، (ياهیاثر حاش
یاهیـ ب گیو ضر) 1998آلن و همکاران، (شود یم میرشد تقسیانیو پایانی، توسعه، مییاه به چهار دوره ابتدایدوره رشد گ

بدسـت  یاه مرجع در همان دوره زمـان یتعرق گ-ریشده ذرت بر تبخيریتعرق اندازه گ-ریم مقدار تبخیدر هر دوره رشد از تقس
ن یـی اه ذرت تعیـ دوره رشـد گ ،فائو56ه شماره یف ارائه شده در نشریق با توجه تعرین تحقیدر ا). 1386علیزاده و کمالی، (آمد
، SCLبا حـروف  ی، لوم و لوم شنیلتیسیخاك لوم رسيهابافت. ن شدییدوره مورد نظر تعيبرایاهیب گید و سپس ضریگرد

L وSL ب با حـروف  یک و دو درصد کود به خاك به ترتی، افزودن افزودن کود به خاكو سطوح بدونF0 ،F1 وF2 ينامگـذار
انجـام  SAS9.2با استفاده از نمودارها و نرم افزار یاهیب گیتعرق و ضر-ریسه اثر تراکم و بافت خاك بر تبخیل و مقایتحل. شدند

.شد

ج و بحثینتا
منحنی ضریب گیاهی ذرت در شرایط طبیعی خاکهاي مختلف-

دهـد کـه   یمـ ن شکل نشان یج اینتا. آورده شده است1سه نوع بافت خاك در شکل يبرا) یاهیب گیضر(ذرت نسبت 
یذرت در خاك لوم شـن یاهیب گیشتر از ضریدر مراحل مختلف رشد بیلتیسیلوم و لوم رسيذرت در خاکهایاهیب گیضر

ا یـ مقـدار حـداکثر   يدهد که بافت خـاك بـر رو  یسه بافت خاك نشان ميذرت برایاهیب گیضريسه نمودارهایمقا. باشدیم



شـتر از  یبياریـ دهد زمان حداکثر و حـداقل آب ین امر نشان میا. نداشتيزمان آن اثريبر رویاه موثر بود ولیب گیحداقل ضر
، بافت خـاك  یاهیب گیدر مقدار ضریدارد ولیمنطقه بستگییو آب و هوایمیط اقلیر بافت خاك باشد به شراینکه تحت تاثیا

32/1، 42/1ب یـ به ترتی، لوم و لوم شنیلتیسیلوم رسيذرت در خاکهایاهیب گین مقدار ضریشتریب. داشتیاثر قابل توجه
در روز هشـتم از  36/0و 25/0، 2/0ب برابـر  یهر سه خاك به ترتين مقدار آن برایام پس از کاشت و کمتر64در روز 15/1و 

شتر یر بی، تبخیلتیسیلوم و لوم رسيدر خاکهایاهیب گیشتر بودن مقدار ضریعلت ب. دیفصل رشد ذرت از کاشت حاصل گرد
ن یـ اه در ایـ شتر بودن رشـد و مقـدار تعـرق گ   یاه و بیرشد گییدر مرحله ابتدایلوم شنن خاکها نسبت به خاك یآب از سطح ا

.باشدیخاکها م

یشنی، لوم و لومیلتیسیك لوم رسذرت در طول فصل رشد در سه بافت خایاهیب گیضر):1(شکل 

اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی ذرت در بافتهاي مختلف خاك-
یاهیـ ب گین مقدار ضریشتریب. دهدیمختلف را نشان ميذرت در خاکهایاهیب گیخاك بر ضرافزودن کود بهاثر 2شکل 
ب ین مقدار ضـر یام از زمان کاشت و کمتر64در روز 16/1و 32/1، 42/1ب یبه ترتSLF2و SCLF2 ،LF2يمارهایذرت در ت

. دیـ در روز ششم فصـل رشـد حاصـل گرد   2/0و 28/0، 36/0ب برابر یبه ترتSLF0و SCLF0 ،LF0يمارهایذرت در تیاهیگ
ذرت در مرحلـه  یاهیـ ب گیش ضریبر افزایاثر چندانافزودن کود به خاكدهد که در هر سه نوع خاك ینشان م2ج شکل ینتا

زتر یاز خـاك حاصـلخ  یی، جـذب مـواد غـذا   ییشتر آن به مـواد غـذا  یاز بیاه و نیش رشد گیبا افزایرشد نداشته است ولییابتدا
فصـل رشـد ضـمن جـذب مـواد      يدر انتها. افته استیش یز افزایآن نیاهیب گیتعرق و ضر-ریزان تبخیافته است و میش یافزا
يزیت شده است و اثر تـنش حاصـلخ  یرشد تثبیانیاه نسبت به مرحله میاه، رشد گیمختلف خاك توسط گيمارهایاز تییغذا

دهد که اثر افزودن دو درصد یسه نوع خاك نشان ميبرا2شکل يسه نمودارهایمقا.افته استیتعرق کاهش -ریبر کاهش تبخ
يدر خاکهـا ينکـه فاصـله نمودارهـا   یک درصد کود بوده است، ضمن ایشتر از اثر افزودن یذرت بیاهیب گیش ضریکود بر افزا

.باشدیتواند شسته شدن کود در خاك لوم شنین امر میعلت ا. باشدیمیشتر از خاك لوم شنین بافت بیسنگ
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ارائه 4در جدول سه بافت خاك يبراافزودن کود به خاكيمارهایذرت در تیاهیب گیانس مربوط به ضریه واریج تجزینتا
در هـر سـه   . ذرت داشته اسـت یاهیب گیبر ضر) درصدک یدر سطح (يدارینوع خاك در تمام مراحل رشد اثر معن. شده است

در مراحـل  یدار نشد ولیرشد معنییدر مرحله ابتداافزودن کود به خاكمختلف يمارهایدر تیاهیب گیتفاوت ضرنوع خاك، 
و بافـت  افزودن کود به خـاك اثر متقابل ). 4جدول (دار شده است یمعن) ک درصدیدر سطح (اه یرشد گیانیو پایانیتوسعه، م

.دار نشدیمعن) ک و پنج درصدیدر سطح (ذرت در مراحل مختلف رشد یاهیب گیخاك بر ضر
در مراحل رشدافزودن کود به خاكبافت و يمارهایذرت در تیاهیب گیانس ضریه واریتجز):4(جدول

يدرجه آزادراتییمنابع تغ
ن مربعاتیانگیم

Kc initialKc
developmentKcmidKc late

041/0**07/0**036/0**029/0**2بافت خاك

014/0**15/0**013/0**20000001/0افزودن کود به خاك

بافت * افزودن کود
خاك

4000003/00004/0007/00006/0

180000001/00005/0003/00003/0خطا

.باشدیپنج درصد مک ویب در سطح یمارها به ترتیتفاوت تيدارینشان دهنده معن* و **

. ارائـه شـده اسـت   5ذرت در مراحل مختلف رشـد در جـدول   یاهیب گیو بافت خاك بر مقدار ضرافزودن کود به خاكاثر 
مختلف نداشـته  يذرت در خاکهایاهیب گیبر مقدار ضريداریدهد که افزودن کود به خاك اثر معنین جدول نشان میج اینتا

ن مقـدار آن در  یو کمتـر ) 523/0(یلتیسـ یرشد در خاك لوم رسـ ییذرت در مرحله ابتدایاهیب گین مقدار ضریشتریب. است
دهـد و در خـاك لـوم و لـوم     یل مـ یتعرق را تشک-ریتبخیر جزء اصلیرشد تبخییدر مرحله ابتدا. شد) 410/0(یخاك لوم شن

هاي مختلف خاكخاك بر ضریب گیاهی ذرت در بافتافزودن کود بهاثر ):2(شکل 



تعـرق و  -ریـ ر از سـطح خـاك و تبخ  یـ تبخزانیـ جه میبوده و در نتیشتر از خاك لوم شنیخاك بيت نگهداریقابلیلتیسیرس
. باشدیکمتر میرشد در خاك لوم شنییدر مرحله ابتدایاهیب گیضر

مرحلـه توسـعه   یاهیـ ب گیضـر يدرصد9/7و 3/5ش یب موجب افزایبه ترتSCLF0مار یک و دو درصد کود به تیافزودن 
بـه  SLF2و SLF1يمارهـا یتيدرصـد و بـرا  11و 6ب برابـر یـ به ترتLF2و LF1يمارهایتير براین مقادیا. ذرت شده است

افـزودن  مختلف يمارهایرشد در تیانیذرت در مرحله میاهیب گیسه ضریمقا). 5جدول (درصد بود 5/6و 1/6ب برابر با یترت
مراحل رشـد  ه یشتر از بقیرشد بیانیذرت در مرحله میاهیب گیبر ضرافزودن کود به خاكدهد که اثر یمنشان کود به خاك

درصد 27و 3/13ش یک و دو درصد کود به خاك موجب افزایدهد افزودن ین جدول نشان میج اینتا). 5جدول (باشد یاه میگ
ر مشـابه خـاك لـوم نشـان     یر با مقـاد ین مقادیسه ایمقا. شودیمیلتیسیذرت در خاك لوم رسیانیمرحله میاهیب گیدر ضر

یلتیسـ یشـتر از خـاك لـوم رسـ    یرشد ذرت در خاك لوم بیانیمرحله میاهیب گیبر ضرافزودن کود به خاكدهد که اثر یم
اثر افزودن دو درصد کـود بـه خـاك بـر     . باشدیشتر در خاك لوم میتر و راندمان جذب به مناسبیط تهویاست که علت آن شرا

نسبت به خاك لوم یخاك لوم شنشتر در یبییکمتر از خاك لوم است که علت آن آبشویذرت در خاك لوم شنیاهیب گیضر
.باشدیم

اه در خـاك  یرشد گیانیذرت در مرحله پایاهیب گیش ضریبر افزاافزودن کود به خاكر یتاثدهد نشان می5نتایج جدول 
یاهیـ ب گیبر ضرافزودن کود به خاكر ین تاثیشتریبیبه طور کل. باشدیمیو لوم شنیلتیسیلوم رسيهاشتر از خاكیلوم ب

و SCLF1 ،SCLF2يمارهـا یرشـد ذرت و در ت یین مقدار آن صفر در مرحله ابتـدا یو کمتر) درصدLF2)8/37مار یذرت در ت
SLF25جدول (باشدیم.(

خاكبافتوافزودن کود مختلفيمارهایدرتذرتیاهیب گین ضریانگیمسهیمقا): 5(جدول

مار یت
یاهیب گین ضریانگیم

ییمرحله نهایانیمرحله متوسعهمرحله ییمرحله ابتدا

SCLF0a523/0b929/0d024/1c732/0

SCLF1a523/0a978/0bc160/1b774/0

SCLF2a523/0a002/1a300/1a815/0

LF0b451/0c874/0f880/0d684/0

LF1b451/0b926/0de994/0c726/0

LF2b451/0a970/0ab213/1ab789/0

SLF0c411/0d810/0ef901/0f613/0

SLF1c412/0c859/0d006/1ef644/0

SLF2c411/0c863/0cd066/1de666/0

.در سطح پنج درصد ندارنديداریتفاوت معنLsdبر اساس آزمون حروف مشترك يدارايمارهایدر هر ستون ت

يریگجهینت
ذرت در مراحـل  یاهیـ ب گیش ضریموجب افزاکود به خاكافزودن نشان داد که خاك در سه بافت بررسی اثر افزودن کود 

از طـرف  . کـم اسـت  ییاز آن به مـواد غـذا  یاه کوچک بوده و نیشه گیاه، ریرشد گيدر ابتدا. دیرشد گردیانیو پایانیتوسعه، م
خاك نداشـته  ر از سطحیتبخيبر رويک و دو درصد کود اثریدهد و افزودن یل میتعرق را تشک-ریتبخیر جزء اصلیگر تبخید

افزودن کود ر ین تاثیشتریب. رشد نداشته استییذرت در مرحله ابتدایاهیب گیبر ضريداریاثر معنافزودن کود به خاكو لذا 
ذرت در یاهیـ ب گیبر ضـر افزودن کود به خاكر یتاث. رشد بدست آمدیانیذرت در مرحله میاهیب گیش ضریبر افزابه خاك

ییو آب شـو یلتیسـ یلوم و لوم رسـ يهاشتر از سطح خاكیر بیو تبخیل وجود مواد آلیبه دلیلتیسیلوم و لوم رسيخاکها
.باشدیمیشتر از خاك لوم شنیب
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