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  آرش محمدنژاد، نصرت اله نجفي
  دانشگاه تبريزدانشكده كشاورزي  ،كدانشيار گروه علوم خاو  ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشدبه

arash_mn123@yahoo.com  
  چكيده

عنوان كود در آلي بهاستفاده از ماده  .ديآيبه حساب م يزراع اهانيگو توليد رشد  يهاتيمحدود نيترمهميكي از  ردگي خاكفش
در اين كند. تواند باعث كاهش تأثير فشردگي خاك شده و هم مواد غذايي مورد نياز گياهان را تأمين ميهاي كشاورزي هم ميخاك

هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتور اول منبع و مقدار كود آلي اكتوريل در قالب طرح بلوكف صورتي بهآزمايشراستا، 
گرم در كيلوگرم خاك و فاكتور  30و  15صفر، سطح  سهشامل (كود دامي، لجن فاضالب و كمپوست زباله شهري) و هر كود آلي در 

نتايج نشان داد كه با افزودن هر سه نوع كود آلي در هر دو  تر مكعب بود.مگرم بر سانتي 7/1و  2/1دوم فشردگي خاك در دو سطح 
هاي مذكور با افزايش يافت و بيشترين مقدار ويژگي گياه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه سطح فشردگي، ارتفاع

فزايش مقدار مصرف آنها سبب كاهش اثر گرم از كودهاي آلي در كيلوگرم خاك حاصل شد. مصرف كودهاي آلي و ا 30مصرف 
در سطح  گندممتر مكعب رشد گياه گرم بر سانتي 7/1كه در سطح فشردگي  طوريگرديد به گندمهاي رشد فشردگي خاك بر ويژگي

  گرم بر كيلوگرم خاك بود. 15آلي بهتر از سطح  هايگرم كود 30
  .لجن فاضالب ،گندم، فشردگي خاك، كمپوست زباله شهري، كود دامي :كلمات كليدي

  مقدمه
شود كه سبب افزايش جرم مخصوص خاك، هاي تخريب خاك است و به فرآيندي گفته ميتراكم (فشردگي) خاك يكي از عامل
اثر تراكم، نفوذ ريشه در  برعلت افزايش فشردگي خاك گردد. بهتغيير ساختمان خاك مي و كاهش تخلخل و هدايت آبي در خاك

ريشه ممكن است ثابت بماند اما حجم كمتري از خاك براي جذب آب و مواد  تودهزيستدر نتيجه اگرچه كل  خاك محدود گشته و
هاي كاهش اثر فشردگي خاك بر رشد گياه افزودن كود آلي به خاك است. غذايي در اختيار ريشه قرار خواهد گرفت. يكي از عامل
داري آب در خاك، كاهش جرم مخصوص خاك، تعديل فوذ و ظرفيت نگهكاربرد مواد زايد آلي و كود دامي سبب افزايش سرعت ن
ها نشان داده است ). بررسي1شود (وسيله گياه ميها و جذب مواد غذايي بهدماي خاك، افزايش حجم منافذ خاك، افزايش رشد ريشه

اي از عناصر غذايي مالحظهابل لجن فاضالب، كمپوست زباله شهري و كود دامي حاوي مقادير قكمپوست كه ضايعات آلي مانند 
). مصرف مواد آلي موجب 2دهند (ليت با عناصر مختلف فراهمي آنها را افزايش ميمصرف بوده و از طريق تشكيل كيپرمصرف و كم

ها، افزايش قابليت ) و داليل آن تقويت پيوندهاي داخلي و خارجي خاكدانه4شود (افزايش مقاومت خاك در برابر فشردگي مي
). يكي از مشكالت 3باشد (تغيير موضعي بار الكتريكي سطح ذرات مي و رتجاعي خاك، كاهش جرم مخصوص ظاهري خاكا

ها فشرده شده و باعث ايجاد هاي زراعي، خاككشاورزي امروز اين است كه بر اثر عبور و مرور مكرر ادوات كشاورزي در زمين
در رتبه اول را از لحاظ سطح زير كشت مهمترين گياه زراعي روي زمين است و گندم شود. هايي به محصول و توليد آن ميخسارت

هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثير فشردگي خاك بر ميزان رشد و تغذيه محصول و همچنين بررسي  .داردبين محصوالت زراعي 
ح مختلف كودهاي آلي در افزايش رشد و تغذيه تأثير كودهاي آلي بر كاهش اثرهاي منفي تراكم خاك بر گياه و مقايسه انواع و سطو

 هاي فشرده بود. گياه در خاك
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  هامواد و روش
اه از يشت گكدر ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز در شرايط مزرعه انجام شد. قبل از  1391اين تحقيق در سال 

 كخا يكيزيو ف ييايميش يهايژگي، ويمتريليدو م كبور از الردن و عك كرده و بعد از هواخشكه يب تهكمزرعه نمونه مر كخا
متري ميلي 2گيري شد. كودهاي آلي مورد استفاده كمپوست لجن فاضالب، كود دامي و كمپوست زباله شهري بودند كه از الك اندازه

صورت شدند. سپس آزمايشي بهگيري هاي شيميايي و ميزان عناصر موجود در هر سه نوع كود اندازهعبور داده شدند و ويژگي
تكرار در مزرعه انجام شد كه فاكتور اول منبع و مقدار كود آلي  3تيمار و  14هاي كامل تصادفي با فاكتوريل و در قالب طرح بلوك

 گرم در كيلوگرم خاك و فاكتور 30و  15صفر، سطح  سهشامل (كود دامي، لجن فاضالب و كمپوست زباله شهري) و هر كود آلي در 
با قطر  )PVC( پليكاهاي لولههاي مخصوصي از جنس گلدان متر مكعب بود.گرم بر سانتي 7/1و  2/1دوم فشردگي خاك در دو سطح 

هايي در خاك ها و گرم شدن آنها، ابتدا چالهمتر تهيه شد. براي جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد به گلدانسانتي 2/15داخلي 
 5برداشته و از الك همان مزرعه متري سانتي 0- 20ي پليكا در داخل آنها قرار داده شد. خاك مورد نظر از عمق هامزرعه ايجاد و لوله

كيلوگرم خاك آون خشك توزين و با سطوح  10متري عبور داده شد. سپس درصد رطوبت هواخشك آن تعيين شد و معادل ميلي
هاي ها در داخل لولهاي رسانده شد. سپس خاكحدود ظرفيت مزرعهمخلوط گرديد و رطوبت آن به  هاي آلي مذكورمختلف كود

متر مكعب در سه مرحله ريخته گرم بر سانتي 2/1و  7/1متري به ترتيب براي جرم مخصوص ظاهري سانتي 45و  35پليكا تا ارتفاع 
در هر  گندمبذر  پنجو پس از استقرار تعداد كاشته شد  ).Triticum aestivum L( بذر گندم رقم الوند 15شد. آنگاه در هر گلدان تعداد 

انجام شد. براي تعيين آب آبياري براي همه تيمارها طور يكسان ها با استفاده از استوانه مدرج و بهداري شد. آبياري گلدانگلدان نگه
قبل از برداشت گياه ارتفاع  ،1392در تيرماه  ها استفاده شد.مورد نياز از تشت تبخير و وضعيت ظاهري گياه و رطوبت خاك گلدان

ها از قبيل . تحليل آماري داده. پس از برداشت نيز تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه تعيين شدگيري شدگياه، و طول سنبله اندازه
با استفاده از نرم در سطح احتمال پنج درصد) LSDها (با آزمون ميانگين ها، تجزيه واريانس و مقايسهآزمون نرمال بودن توزيع داده

  انجام شد. MSTATCافزار 
  

  نتايج و بحث
دار بود ولي اثر متقابل معنيبر ارتفاع گياه ) نشان داد كه اثر اصلي تراكم خاك و كودهاي آلي 1تجزيه واريانس (جدول ارتفاع گياه: 

. افزودن كودهاي آلي در هر اهش ارتفاع گياه شدفشردگي خاك باعث ك كه نشان داد ) 2( جدول ها دار نبود. مقايسه ميانگينآنها معني
در سطح اول گرم از هرسه نوع كودهاي آلي در هر كيلوگرم خاك  30دو سطح باعث افزايش ارتفاع گياه شدند كه در تيمارهايي كه 

اول فشردگي  گرم كودهاي آلي در سطح 30كاربرد سطح  .دنداري داشتمصرف شده بود، نسبت به شاهد اختالف معنيفشردگي خاك 
داري را نسبت به خاك باعث افزايش ارتفاع گياه شد. ولي در سطح دوم فشردگي خاك افزودن هر دو سطح كودهاي آلي تفاوت معني

گرم كود دامي بر كيلوگرم خاك در سطح اول فشردگي خاك بود كه اين  30شاهد ايجاد نكرد. بيشترين مقدار ارتفاع گياه در تيمار 
  ل اثر باقيمانده بهتر كود دامي نسبت به كودهاي ديگر باشد.دليتواند بهمي

دار بود ولي اثر متقابل آنها تجزيه واريانس نشان داد كه اثر اصلي فشردگي خاك و كودهاي آلي بر طول سنبله گندم معنيطول سنبله: 
ي خاك مصرف كودهاي آلي باعث ايجاد در سطح دوم فشردگ) نشان داد كه 2(جدول  هامقايسه ميانگين ).1دار نبود (جدول معني

گرم كود دامي و كمپوست زباله شهري تفاوت  30دار با تيمار شاهد نشد. ولي در سطح اول فشردگي خاك تيمارهاي تفاوت معني
و سطح داري در هركدام از تيمارها مشاهده نشد. بين دداري با تيمار شاهد داشتند. بين دو سطح فشردگي خاك نيز تفاوت معنيمعني

  داري در هر دو سطح فشردگي خاك مشاهده نشد. كودهاي آلي نيز تفاوت معني
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  هاي رشد گندمبر ويژگيتجزيه واريانس تأثير كودهاي آلي و فشردگي خاك - 1جدول 

  ميانگين مربعات  درجه آزادي  منبع تغيير
  وزن هزار دانه تعداد دانه در سنبله طول سنبله ارتفاع گياه

 ns425/0 1/3 ns 11/121 ns * 996/14 2  تكرار

  905/14*  38/121* 93/2* 0/42** 1 فشردگي
  023/9 *  89/43* 50/1* 14/9* 6  كودآلي

  ns514/1 ns152/0 ns69/4  ns489/0 6  فشردگي× كود آلي
  038/3  68/16 602/0 619/3 26  خطاي آزمايشي

  94/4  68/9  25/8  35/3    ضريب تغييرات(%)
ns ، * 1و  %5دار در سطح احتمال دار و معنيترتيب غيرمعنيبه** و%  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تجزيه واريانس نشان داد كه اثر اصلي فشردگي خاك و كودهاي آلي بر تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال يك  دانه در سنبله: تعداد
مقايسه  فشردگي خاك باعث كاهش تعداد دانه در سنبله شد. ).1دار نبود (جدول دار بود ولي اثر متقابل آنها معنيدرصد معني

گرم بر كيلوگرم خاك هر سه نوع كود آلي تفاوت  30در سطح اول فشردگي خاك تيمارهاي  د كه) نشان دا2(جدول ها ميانگين
داري نسبت گرم لجن فاضالب شهري باعث ايجاد تفاوت معني 30داري با شاهد داشتند. در سطح دوم فشردگي خاك نيز مقدار معني

سطح فشردگي خاك مشاهده نشد. در بين دو سطح كودهاي  داري بين دوبه شاهد شد. در هر يك از تيمارهاي كودي اختالف معني
  ر دو سطح فشردگي خاك مشاهده نشد.داري در هآلي نيز تفاوت معني

تجزيه واريانس  نشان داد كه اثر اصلي فشردگي خاك و كودهاي آلي بر وزن هزار دانه در سطح احتمال يك درصد وزن هزار دانه: 
در سطح اول فشردگي خاك نشان داد كه  )2(جدول  هامقايسه ميانگين. )1(جدول  دار نبودمعنيدار بود ولي اثر متقابل آنها معني

گرم از هر سه نوع كودهاي آلي باعث افزايش وزن هزار دانه شد. در سطح دوم فشردگي خاك نيز در هر دو سطح  30مصرف 
دانه نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت. بين دو  گرم كود دامي و لجن فاضالب شهري وزن هزار 30كمپوست زباله شهري و سطح 

داري وجود نداشت. بين دو سطح هر سه نوع كودهاي آلي اختالف سطح فشردگي خاك در هر يك از تيمارهاي كودي تفاوت معني
رم گ 30داري در هر دو سطح فشردگي خاك وجود نداشت. بيشترين وزن هزار دانه در سطح اول فشردگي خاك مربوط به معني

 كودهاي دامي، كمپوست زباله شهري و لجن فاضالب شهري بود.

  

  هاي رشد گندم در تيمارهاي كودي و سطوح مختلف فشردگيهاي ويژگيمقايسه ميانگين - 2جدول 

  كود آلي
  ارتفاع گياه 

)cm (    
 طول سنبله

)cm(  تعداد دانه در سنبله  
   وزن هزار دانه

)g(  
Db=1.2 

3g/cm 
Db=1.7 

3g/cm 
Db=1.2 

3g/cm 
Db=1.7 

3g/cm  
Db=1.2 

3g/cm  
Db=1.7 

3g/cm  
Db=1.2 

3g/cm  
Db=1.7 

3g/cm  
 cd7/55 d3/54 8/8cd 8/5d39/4bc 35/8c 33/6 bc 31/9c  شاهد

 g/kg 15(  d-a3/57 55/7 cd 9/7a-d 9/4 a-d41/7abc 40/5abc 35/8ab 34/6abc(كود دامي 

 g/kg 30(  a3/60 56/3bcd10/4 a9/3a-d 46/8a 40/5abc 37/1a 35/1ab(كود دامي 

 g/kg 15(  56/7bcd55/2cd8/9bcd8/7 d 41/3abc 39/5bc 35/5ab 35/0abكمپوست زباله شهري(
 g/kg 30(  59/3ab56/7bcd10/1 ab 9/6a-d47/1a 42/1abc37/0a 35/5abكمپوست زباله شهري(
 g/kg 15(  56/5bcd 55/3cd9/8 a-d9/1a-d 44/0ab 40/9abc 35/4ab 34/8abcلجن فاضالب شهري(
 g/kg 30(  58/3abc56/7bcd10/0abc 9/5a-d46/7a 44/1ab 36/8a 35/8abلجن فاضالب شهري(

  داري ندارند.تفاوت معني LSDهاي داراي حداقل يك حرف التين مشترك، در سطح احتمال پنج درصد با آزمون در هر ستون، ميانگين
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  بحث كلي
باشد كه باعث تهويه ناكافي، اي و نفوذپذيري آب در خاك و با افزايش مقاومت خاك همراه ميفشردگي خاك با كاهش تخلخل تهويه

اي و كاهش رشد و عملكرد ريشه زني بذر، كند شدن رشد سيستمكاهش جذب آب، كاهش جذب عناصر غذايي، كند شدن جوانه
گردد و حاوي مقادير داشت آب در خاك ميشود. مصرف كودهاي آلي باعث كاهش فشردگي خاك و افزايش ظرفيت نگهگياه مي

باشد كه باعث رشد و عملكرد بهتر گياه و همچنين باعث افزايش مصرف و پرمصرف براي گياه ميزيادي از عناصر غذايي كم
  .)2و ( )1شود (ميحاصلخيزي خاك 

  گيرينتيجه
اد. با نتايج نشان داد كاربرد كودهاي آلي و اثر باقيمانده آنها ارتفاع گياه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه را افزايش د

ت. همچنين با كاربرد افزايش سطح فشردگي خاك ارتفاع گياه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه گندم كاهش ياف
طور كلي كودهاي آلي در خاك فشرده شده، تأثير تراكم خاك بر رشد گياه كاهش يافته و افزايش رشد و توسعه گياه مشاهده گرديد. به

طور كلي، براي كودهاي آلي بويژه كود دامي در هر دو سطح فشردگي خاك بود. به g/kg30مربوط به سطح  رشد گياه گندمبيشترين 
گرم كمپوست لجن فاضالب يا كود دامي يا كمپوست زباله شهري بر كيلوگرم  30هاي فشرده، كاربرد ايش رشد گندم در خاكافز

ماه خاك ابتدا در ارديبهشت. با توجه با اينكه پس از مصرف كودهاي آلي در تواند توصيه شودتن بر هكتار) مي 60خاك ( معادل 
دهنده اين است كه اثر كودهاي آلي در كشت گندم كشت شده بود، نتايج نشان 1391رماه ذرت و پس از برداشت ذرت در مه 1391

 ماند.دوم نيز باقي مي
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 Effect of organic fertilizers on wheat growth characteristics at different levels of soil compaction 
Arash Mohammadnejad, Nosratollah Najafi 

Soil compaction is one of the most prevailed limitations for crop growth and yield. The use of organic matter as 
fertilizer on agricultural soils can reduce the effects of soil compaction. In addition, it provides the nutrients needs 
by the plants. So, a factorial experiment was carried out in randomized complete blocks design with three 
replications. The first factor was the source and the amount of the organic fertilizer (manure, sewage sludge 
compost and municipal solid waste compost) and each of organic fertilizer was used at three levels of 0, 15, 30 
g/kg soil. The second factor was two levels of soil compaction (1.2 and 1.7 g cm-3)g. The results showed that the 
addition of all three types of organic fertilizers at both levels of compaction caused increased plant height, spike 
length, number of grains per spike and grain weight. The maximum amount of these features was achieved by 
using 30 grams of organic fertilizers per kg of soil. Using organic fertilizers and increasing their amounts, reduced 
the effects of soil compaction on wheat growth characteristics. It was found that application of 30 g of organic 
fertilizers per kg soil can be recommended at compacted and non-compacted conditions. 
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