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 چكيده
 

ست. در شرايط آب و هوايی جنووب ووزسوتاو و وجوود    آمونيم فسفات ادر زراعت نيشكر، كود پايه مورد استفاده اغلب دي

صورت گاز )آمونياك( از دسترس گياه وارج شود، هاي آهكی احتمال اينكه مقدار زيادي از نيتروژو موجود در كود بهواك

هاي واك، زماو و شرايط آب و هوايی بر رونود للفوات نيتوروژو بوه     وجود دارد. اين پژوهش با هدف بررسی اثرات ويژگی

آزمايشی در دو مزرعه نيشكر با بافت واك متفاوت )رسی، لوم رسی سيلتی ( مشخص و معادل  كرلهايشكل گاز اجرا شد. 

اسوتفاده   ها )سطح وواك( روش نواري در شيار كف جويچه به كرتآمونيم فسفات در هر كيلوگرم در هكتار كود دي 033

گيوري شود.   هوا انودازه  و درصود نيتوروژو باميمانوده در نمونوه     بورداري اناوام  هفته از اين كوود نمونوه   ششبه مدت  و شد

هاي فيزيكی و شيميايی مبل و بعد از كوددهی اناام شد. نتايج حاصل در مالب طور   برداري واك جهت لعيين ويژگینمونه

داد للفوات   هاي كامل لصادفی لازيه و لحليل و ميانگين ليمارها به روش دانكن مقايسه شودند. نتوايج نشواو   آماري بلوك

آمونيم فسفات، در مزرعه با بافت واك لوم رسی سيلتی نسبت به مزرعوه بوا بافوت وواك     نيتروژو به شكل گاز از كود دي

داري )در سوطح يود درصود( را    بر اين روند لأثير بسويار معنوا   نداشت. گذشت زماو و لغييرات دماداري رسی لفاوت معنا

آمونيم فسفات در هفته سوم به بعد مشاهده شود. بوا اسوتفاده از ايون     و از كود دينشاو داد و بيشترين درصد للفات نيتروژ

لواو با رعايت كمترين فاصله زمانی بين كوددهی )كودپايه( لا كشت مزارع نيشكر از للفات بيش از حود نيتوروژو   نتايج می

 جلوگيري كرد و كارآيی مصرف كود را ارلقاء داد. 
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 مقدمه
شییاورزی پیشییرفو و توسییع  کیکییی از عوامیی  

عوامی  ميیيیی در رشید    هر یی  از  ثیر شناخو علمی تأ

بیرای بهبیود ويیعیو ميیید رشید،      و  اسیو ییاه  بهین  گ

 هیای کشیاورزی نرییر آك، کیود    صيیح نهادهکارگیری  ب

. ایین  باشید میی روری ماشین آالت يی )آلی و شیمیایی( و 

بایسو در زمان مناسی  و همیراه بیا میدیریو     میها نهاده

تیرین  یکیی از مهیم   .صيیح و علمیی بکیار گرفتی  شیوند    

ثیر آن در تیأ  وکیود شییمیایی اسیو     ،های کشاورزینهاده

افزایش عملکرد ميصوالت کشیاورزی بسییار بیا اهمییو     

ت کودهای شیمیایی از اواسد قرن بیستم ب  صور. باشدمی

گسترده در تولید ميصوالت کشاورزی مورد استفاده بیوده  

و در افزایش عملکرد تولیید ميصیوالت زراعیی و بیا ی     

جاوییدان و همکیاران   انید.  نقش ب  سیزایی را ایفیا نمیوده   

در ایییران نیییز همگییای بییا دیگییر ( گییزارک کردنیید 1831)

کشورهای دنیا، مصیر  انیواک کودهیای شییمیایی خیلیی      

ای ک  در سیالهای اخییر   اسو ب  گون سریع گسترک یافت  

اسیاس  بر. میلیون تن در سال رسیده اسو چهارب  بیش از 

گزارک سازمان  ذا و کشاورزی سازمان مل  متيد )فیاوو،  

، 6112در سیال   شییمیایی میزان تقايای کودهیای  ( 6112

میلیون تن بوده اسیو کی  ایین رقیم در سیال       132بالغ بر 

رسید. اگر این رقم با رشد میلیون تن  132ب  حدود  6112

در سیال افیزایش پییدا کنید،      درصید  2/1پیوست  و مداوی 

 111بی    6111رود ک  ایین رقیم در پاییان سیال     انترار می

 . میلیون تن برسد

( بیییان کردنیید کیی   1838ملکییوتی و همییایی ) 

ای اسو ک  بیشتر ارايی ی کشور ما ب  گون ويعیو اقلیم

قیرار دارد و      خشکشاورزی آن در مناطق خش  و نیم

هیا، اسیتفاده از   دلی  کم بودن میواد آلیی در ایین خیاک      ب

يیروری  شیمیایی جهو تولید ميصول اقتصادی  کودهای

در کودپاشیی  ( گزارک داد کی   1811. ساالردینی )باشدمی

مناطق خش  و نیم  خش  انتخاك نوک، مقدار،  هایخاک

 عمیده  هیای ویژگیی زمان و روک مصر  کود بیر مبنیای   

کمبود مواد آلی باال بودن میزان آه  و شوری، مانند خاک 

 .شودانجای می و سدیمی بودن خاک

عنصییر  ییذایی مییورد نیییاز گیییاه،   12در میییان 

  ییذاییعناصییر جییز   (NPK) فسییفر و پتاسیییم ،نیتییرو ن

اساس نیاز  ذایی گییاه در دوران  باشند ک  برمی 1پرمصر 

 مبنیا  د. بیر همیین  گیرنمختلف رشد، مورد استفاده قرار می

 6کودها از نرر زمیان مصیر  بی  دو گیروه پایی  و سیرک      

ره از بندی کودهیای فسیف  شوند ک  در این تقسیمتقسیم می

( 1131بل  بورن )شوند. جمل  کودهای پای  ميسوك می

سیوپر   عمومیا  را يیی نیشیکر   اکود فسیفره مصیرفی در ار  

گیزارک   (DAP)فسیفات  آمیونیم  فسفات تریپ  و ییا دی 

در ( گییزارک کردنیید 1838جعفییری و همکییاران ) کییرد.

آمیونیم فسیفات بیر    دی کیود  مصر زراعو نیشکر ایران 

درصید   12 -13سوپر فسفات ارجيیو دارد زیرا حیاوی  

توانید تیامین کننیده بخشیی از نییاز      اسیو و میی   نیترو ن

 .  گیاه در مراح  استقرار اولی  باشدنیترو ن

 در میییزارک نیشیییکر خوزسیییتان کیییود فسیییفره

فصی  گیری سیال     درآمونیم فسیفات( قبی  از کشیو    ی)د

. ميی  قیرار دادن کیود کیف     شیود اسیتفاده میی   )تابستان(

در نیشیکر   هایقلم ی اسو ک  در زمان کشو، هایجویچ 

دلی  شراید آك و   در این زمان بشوند. میآنجا قرار داده 

احتمیال  )درج  حرارت بیاال و تبخییر زییاد(     هوایی منيق 

ینید  آصیورت گیاز آمونییاک در طیی فر     بی   ننیتروتلفات 

بلس و های انجای گرفت  توسد بررسی. وجود دارد 8تصعید

 دادنشیان   (1111) تامسون و همکیاران ، (1111) همکاران

در ساعات اولی  پیس   3NH-Nبصورت  نیترو نک  تلفات 

و . گیردون  پیذیرد ز افزودن کود آلی ب  خاک صورت میی ا

ميدوده ایین  ( 1111کاران )سامر و هم(، 1133همکاران )

معیدنی   نیتیرو ن درصد  11تلفات از مقادیر کم تا بیش از 

 گزارک کردند.کار رفت    موجود در ماده آلی ب

                                                 
1- Macro nutrients   

2 - Base and top dressing 

3 - Volatilization    
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دنبال پخیش    ب( گزارک کردند 1121هنکس و همکاران )

هیای آمیونیمی در سیيح خیاک و     کودهای حیاوی نمی   

صیورت   بی  نیترو نآهکی هدر رفو  هایخاکویژه در  ب

افتد ک  در وقوک ایین پدییده عیالوه    آمونیاک اتفاق می گاز

 فیزیکیی و شییمیایی خیاک    هایویژگیبر خواص کودها، 

( گزارک کردند 1111هارگرو و همکاران )ثر اسو. مؤ هم

تلفات آمونیمی کودهایی مانند فسفات آمونیم ک  با کلسیم 

کنند، نسبو ب  کودهیایی  کم ميلولی تولید می امالح نسبتا 

نمی  ميلیول    انند نیترات یا کلریدآمونیم ک  بیا کلسییم  م

همچنیین در میورد    .نمایند، ب  مرات  بیشتر اسوتولید می

 نیتیرو ن نقش مستقیمی ک  دمیای هیوا بیر رونید تلفیات      

هیای    دارد، بررسیی نیترو ناز کودهای  3NH-Nبصورت 

سییرتا و . زیییادی توسیید ميققییین صییورت گرفتیی  اسییو

متوسید درجی  حیرارت     کردندگزارک  (6116) همکاران

و همیواره اخیتال     باشید میی ثیر دمای هوا أخاک تيو ت

مختلیف خیاک مشیاهده     هیای دمایی بیین سیيح و عمیق   

در ی ک  هایگیریاندازه با( 1112مال و همکاران )شود. می

تفیاوت دمیایی   انجای دادنید  آمریکا  کانزاس ایاالت متيده

بیا   متیری یبین عمق ی  سیانت  سلسیوسرج  د 11برابر با 

. بنیابراین  گیزارک کردنید  متیری خیاک را   سانتی 22عمق 

هیای  بررسی روند تصعید آمونیاک از کودهای حاوی نم 

دوره زمیان مشیخو و در شیراید    می در طی یی   وآمونی

 1دمصر  کیو  کارآییتواند از نرر اقتصادی و ای میمزرع 

(FUE)      حاوز اهمیو باشد تا با اسیتفاده از نتیایح حاصی

د کیود پایی    تیرین زمیان را بیرای کیاربر    مناسی  ن و بهتری

 انتخاك نمود.

 

 هامواد و روش

رای پیشییگیری و کییاهش تلفییات کودهییای   بیی

های مختلفی تا کنون اراو  روک ،نیترو نی از طریق تصعید

شده اسو ک  از جملی  آنهیا مصیر  تیدریجی کودهیای      

 کودهایی با حاللیو کمتر مث  اوره بیا استفاده از نیترو ن ، 

اجتنیاك از قیرار دادن کیود در سیيح     و  پوشش گوگردی

                                                 
1-  Fertilizer use efficiency 

آگیاهی از مییزان تلفیات     خاک برای مدت طوالنی اسیو. 

یکیی از عوامی  مهیم در    نیترو ن از کود با گذشو زمیان  

مدیریو تلفیات کیود اسیو کی  در ایین پیژوهش بی  آن        

 در کشو و صنعو مییرزا  پژوهشین اپرداخت  شده اسو. 

شرکو توسیع    هفتگان  کوچ  خان ک  یکی از واحدهای

کیلیومتری جنیوك    22در  نیشکر و صنایع جانبی اسیو و 

بیر  اهواز ) رك رودخان  کارون( قرار دارد، اجیرا گردیید.   

ندسین مشاور هاساس گزارک ميالعات اولی  خاکشناسی م

 ،متیر  6-2ارتفاک از سيح درییا  کان در این م( 1821یکم )

 و ییدی  آر منيقی  بی  ترتیی    رارتی یحی و  ر یم رطوبتی

بیدون سییاختمان ییا    مییا   هیا عمو . خاکاسوهیپرترمی  

بر اساس آمیار  . باشندمیی و اولی  دارای سیاختمان يعیف

( 1811-1816سال  ایستگاه هواشناسی اهواز )سیالهای   66

تیرین  و گیری  سلسییوس درج   1/62میانگین دمای روزان  

، سلسییوس درجی    6/21ماه سال، تیرماه با حداکثر دمیای  

متیر و متوسید تبخییر    میلیی  121سد بارندگی سیالیان   متو

 .متر اسومیلی 8611

دو مزرع  نیشکر  درميالع  در سيح ی  هکتار 

و ی انجای شد لتیس یلوی رس و یرسخاک های با بافو

آمونیم کیلوگری در هکتار کود دی 811تیمار کودی معادل 

استفاده ( 5O2Pفسفر  %22و  نیترو ن %12-13فسفات )

ب  صورت ها در طول جویچ مي  قرار دادن کود  شد.

زمان هم. بود نواری بدون مخلوط کردن با خاک

تعیین متری جهو سانتی 81خاک تا عمق  بردارینمون 

های تجزی شد. انجای  خاک شیمیایی و فیزیکیهای ویژگی

تعیین قابلیو هدایو الکتریکی شیمیایی انجای شده شام  

 لرو  ،(pH) اشباکسیدیت  گ ، ا(ECe) 6کعصاره اشبا

 د.وب کلسیم معادلکربناتها و درصد ها و آنیونکاتیون

 های فیزیکی انجای شده هم شام  تعیین درصدتجزی 

هیدرومتری و بافو خاک ب  روک  یوزن رطوبو

(ASTM 152)  .ب  دلی  اینک  تا این مرحل  از بود

ها دهی روی قلم آزمایش هنوز کشو نیشکر و خاک

در آمونیم فسفاتی ک  از قب  جای نشده بود، از کود دیان

                                                 
2 - Electrical conductivity  



 آمونیم فسفات در شرایط مزرعه)مطالعه موردی نیشکر(ود دیصورت آمونیاك از كبررسی روند تلفات نیتروژن به/  22

بدون مخلوط کردن با )ها ب  صورت نواری طول جویچ 

و فسفر در  نیترو نجهو تعیین درصد ، داشوقرار  (خاک

ها شد. این زمان بردارینمون دوره زمانی مشخو  شش

سيح ب  ترتی  عبارت بودند از: قب  از پخش کود در 

هفت  متوالی  ششخش کود در مزرع  و پ هنگایمزرع ، 

 پس از پخش کود.

در آزمایشییگاه و پییس از مراحیی  آمییاده سییازی، 

ی کیود بی  ترتیی  بی      هیا نمونی  و فسیفر   نیترو ندرصد 

 (آمیونیم مولیبیدات  سینجی ) رنی  و  1های کجلیدال روک

دمییای حییداق  و )هواشناسییی  هییای. پارامترشییدندتعیییین 

 11در عمییق  و حییداکثر هییوا، میییانگین دمییا در سییيح   

در  (متری خاک، مقدار تبخیر و رطوبیو نسیبی هیوا   سانتی

خییان و صیینعو میرزاکوچیی  ایسییتگاه هواشناسییی کشییو

و ثبیو شیدند. طیرح آمیاری میورد اسیتفاده        گییری اندازه

ک  در آن منیابع تيیییر    بودبا س  تکرار  های تصادفیبلوک

( و Bو  A)هیای خیاک مختلیف    مزرع  با بافو دوشام  

 بودند. (های آزمایش)هفت ن بعد از کوددپاشی گذشو زما

 

 نتايج

های شیمیایی انجیای شیده   نتایح حاص  از تجزی 

ی مرکی  خیاک و کیود بی  ترتیی  در      هیا نمونی  بر روی 

مرکی    ینمون  ( اراو  شده اسو. هر6) ( و1) هایجدول

 شد. نمون  ساده در آزمایشگاه تهی  از مخلوط کردن پنح

هدایو الکتریکی عصیاره  ( قابلیو 1در جدول )

دسی زیمنس  چهارکمتر از  (ECe)های خاک اشباک نمون 

و نسیبو   2/3گی  اشیباک کمتیر از     (pH)بر متر، اسییدیت   

هیا جیز   بیود. بنیابراین نمونی     18کمتر از  6جذك سدیمی

شیوند )برزگیر،   ميسیوك نمیی   8های شور و سدیمیخاک

ات آمونیم فسف(. کود مصرفی جهو این آزمایش دی1831

درصید   38/11بود ک  عناصر  ذایی اصلی موجیود در آن  

بیود.   5O2(P( درصد فسفر بی  صیورت   11/22نیترو ن و 

( بییان  8های خیاک در جیدول )  های فیزیکی نمون ویژگی

                                                 
1- Kjeldahl method 

2 - Sodium adsorption ratio 

3 - Saline and sodic soils 

ها شام  درصد وزنیی ررات جامید   شده اسو. این ویژگی

و درصد رطوبو وزنی  2تشکی  دهنده خاک، کالس بافتی

 برداری بود.خاک در زمان نمون 

ررات جامیید  (A) در نمونیی  خییاک مزرعیی  اول

 2ی سیلو، کالس بافتی آن لوی رسی سیلتی ال  در اندازه

بیرداری  در زمیان نمونی    (%θw)و رطوبو وزنیی خیاک   

 (B) هییا در مزرعیی  دویدرصیید بییود. اییین ویژگییی  31/1

و رطوبو  2صورت ررات  ال  رس، کالس بافتی رسیب 

 درصد شد. 12/1وزنی 

گیری درصد نیتیرو ن  ( نتایح اندازه2ر جدول )د

های آمونیم فسفاتی ک  در سيح پالتباقیمانده در کود دی

( پخش شده بود، اراو  شیده اسیو. در   Bو  Aدو مزرع  )

این جدول درصد نیترو ن باقیمانده در کود پخش شده در 

های آزمیایش کمتیر از   در تمای هفت  A سيح خاک مزرع 

نیده در کیود پخیش شیده در سیيح خیاک       نیترو ن باقیما

عبیارت دیگیر تلفیات نیتیرو ن از کیود       بود. بی   Bمزرع  

بیشیتر از تلفیات نیتیرو ن در     Aموجود در سيح مزرعی   

اسو. بیشترین تلفات در دو مزرع  در هفت  دوی  Bمزرع  

آزمایش بود و در درصد تلفیات تجمعیی نیتیرو ن در دو    

 .شد 61/11و  62/62ب  ترتی  مساوی  Bو  Aمزرع  

( پارامترهای هواشناسی منيق  اراو  2در جدول )

شده اسو. بر این اساس باالترین دمای هیوا در هفتی  دوی   

و کمترین میانگین رطوبیو   (16/2/18تا  2/2/18آزمایش )

درصید بیود. بیشیترین     11نسبی هم در هفت  اول و برابیر  

ادل ( و معی 6/2/18تا  61/2/18مقدار تبخیر در هفت  پنجم )

 شد. Aمیلیمتر از تشو تبخیر کالس  3/11

                                                 
4 - Texture 

5 - Silty clay loam 

6- Clay 
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 ی خاكهانمونهشيميایی  هایویژگی -1جدول 

 ECe مزرعه
)1-(dS.m 

pH 
3CaCO 

% 

 

)1-Cation (meq.l )1-Anion (meq.l 
SAR 

+Na 2+Ca 2+Mg -Cl -2
3CO 3

-HCO -2
4SO 

A 97/2 72/9 3/33 6/53 2/9 5/3 7/56 0/0 0/3 4/9 54/6 

B 55/3 53/9 6/35 2/59 0/7 4/4 5/55 0/0 3/3 2/7 64/6 

 
 ی كودهانمونهشيميایی  هایویژگی -2جدول 

 53/59 (N) نیتروژندرصد 

 5O2(P 09/43(درصد فسفر 

 
 ی خاك محل مطالعههانمونهفيزیكی  هایویژگی -3جدول 

 θw% Texture % Sand % Silt % Clay مزرعه

A 57/0 Silty clay loam 6/56 7/33 3/27 

B 03/5 Clay 9/32 5/23 3/45 

 

 باقيمانده دركود پخش شده در سطح دو مزرعه نيتروژندرصد  -4جدول 

 بافت خاك مزرعه
 تلفات درصد زمان )هفته(

 6 5 4 3 2 1 0 تجمعی

A 23/24 53/53 47/53 73/53 35/54 64/53 57/56 35/59 لوم رسی سیلتی 

B 29/57 03/54 35/54 97/54 33/53 53/56 05/59 35/59 رسی 

 
 پارامترهای هواشناسی منطقه در طول مدت آزمایش -5جدول 

 پارامتر
 زمان )هفته(

0 5 2 3 4 3 6 

 C(º( دماي هوا

 3/25 3/23 3/22 6/24 6/24 5/24 2/23 حداقل

 3/32 5/32 3/32 6/33 7/34 6/33 0/34 میانگین

 9/42 3/42 5/42 3/42 5/43 4/46 5/42 حداكثر

 رطوبت نسبی
(%) 

 9/20 3/20 0/20 5/20 9/23 0/57 0/53 حداقل

 5/45 5/32 7/36 2/33 7/43 4/33 0/23 میانگین

 6/65 7/46 9/33 3/46 5/64 7/49 0/39 حداكثر

 3/54 5/55 0/52 2/53 5/53 5/53 3/55 (mm)تبخیر 

 
 C(º( ری خاكمتسانتی 10ميانگين دمای هوا و درجه حرارت سطح و عمق  -6جدول 

 گيریاندازهمكان 
 زمان )هفته(

0 1 2 3 4 5 6 

 3/32 5/32 3/32 6/33 7/34 6/33 0/34 هوا

 7/45 5/45 7/45 0/30 3/33 7/32 2/47 سطح خاك

 Cm 50 0/45 2/40 3/40 6/37 2/35 7/39 9/39عمق 

 

( مییانگین دمیای هیوا در مقایسی  بیا      2جیدول ) 

متری را سانتی 11ر عمق میانگین دمای خاک در سيح و د

دهد. بر این اسیاس دمیای سیيح خیاک همیواره      نشان می

متیری بیود و   سیانتی  11بیشتر از دمای هوا و دما در عمق 

باالترین درج  حرارت سيح خاک در هفتی  دوی آزمیایش   

درجی  سلسییوس    2/28( و برابیر بیا   16/2/18تا  2/2/18)



 آمونیم فسفات در شرایط مزرعه)مطالعه موردی نیشکر(ود دیصورت آمونیاك از كبررسی روند تلفات نیتروژن به/  26

ی ترین تفاوت دمیایی بیین سیيح خیاک و هیوا     شد. بیش

درجی    8/11منيق  هیم در هفتی  دوی آزمیایش و معیادل     

 سلسیوس ثبو شد.

از کود  نیترو نجدول تجزی  واریانس تلفات 

( بیان شده 1مزرع  در جدول ) خاک پخش شده در سيح

های )زمان یا هفت  هامربوط ب  بلوک Fاسو. در جدول 

 دار شد )در سيح ی  درصد( ولیاآزمایش( بسیار معن

 .نشد معنادار( Bو  A)مزرع  بافو خاک  اختال  بین

 

 بصورت آمونياك از كود پخش شده در سطح مزرعه نيتروژنتلفات  (ANOVA)تجزیه واریانس  -7جدول 

 F (MS)ميانگين مربعات  (SS) مجموع مربعات (df) درجه آزادی منابع تغيير
F جدول 

%5%1 

25/4 ** 33/56 39/22 9/533 6 زمان )هفته(        49/5  

5 99/5 99/5 2/96 ns 77/3 (A,B)نوع مزرعه        93/53  

 64/0 533/3 6 خطاي آزمايش
---------- 

 ------ ------ 53 كل

 

های متوالی هفت ( نتیج  آزمون مقایس  3جدول )

را  1ب  روک دانکنباقیمانده در کود  یترو نننرر درصد  از

در کود   ننیترودهد. اختال  بین میانگین درصد نشان می

انده در کود پیس از هفتی  اول   باقیم نیترو ناولی  و درصد 

  بیین هفتی  اول و دوی بسییار    . ولیی اخیتال  شددار نامعن

هیای  ی  درصد( و بین هفت  اول و هفت  دار )در سيحامعن

درصد(. همچنیین   پنح)در سيح  دار شدسوی تا ششم معنا

هیای دوی و  باقیمانده در هفت  نیترو ناختال  میان درصد 

های دوی و چهاری دار نیسو اما اختال  بین هفت سوی معنا

دوی و میابقی   درصید( و بیین هفتی     پنح)در سيح  دارامعن

معنیاداری   نهاییو اخیتال    و در دار شداها بسیار معنهفت 

 .نشد مشاهدهتا ششم  های سویبین هفت 

 

 گيريبحث و نتيجه

نماییان  ( 6( و )1هیای ) طور ک  در جیدول همان

هیای  ( جیز  خیاک  Bو  Aاسو، دو مزرع  مورد بررسی )

درصید   81آهکی با درصد کربنات کلسیم معادل بیشیتر از  

وزنی بودند. درصد رطوبو وزنی خاک سييی دو مزرع  

با وجود کالس بافتی متفاوت، ب  هم نزدی  بود کی  ایین   

دلی  باال بودن دمای هوا و دمای سيح خیاک و  تواند ب می

کی  در  تبخیر از سيح دو مزرع  باشید بی  طیوری   ش افزای

                                                 
1 - Duncan test 

نهایییو هییر دو مزرعیی  از نرییر رطوبییو خییاک ويییعیو  

( 2( و )2) هیای مشابهی پیدا کردند. ایین نکتی  در جیدول   

مییانگین درجی     آزمیایش و در مدت اجرای  اسومشهود 

متری خاک ب  ترتی  سانتی 11عمق حرارت هوا، سيح و 

 (.1بود )شک   وسیسدرج  سل 81و  23، 81باالتر از 

مجموک باال بیودن دمیای هیوا، آهکیی بیودن      در 

آمونیم فسفات در سيح خیاک  خاک و قرار گرفتن کود دی

 ترو ن یصورت گازهای ن ب ترو نیتصعید ن شراید را برای

 (.6)شک   اسو کردهبخصوص آمونیاک( فراهم )

 در کیود در دو مزرع  درصد نیتیرو ن باقیمانیده   

 Silty خاک )بافو Aکاهش در مزرع  کاهش یافت  و این 

clay loam)      نسیبو بی  مزرعیB  بافی(  و خیاکClay )

بیشتر بود. پس از شش هفتی  نیتیرو ن باقیمانیده در کیود     

و  8/18پخش شده در سيح دو مزرع  ب  ترتی  برابیر بیا   

درصید تلفیات    8/11و  8/62درصد شد ک  معادل  18/12

و همکیاران   نیترو ن نسبو بی  کیود اولیی  اسیو. دلمیور     

( هم ب  مقدار متفاوت 6112( و لیوانا  و همکاران )6112)

هیای مختلیف خیاک    تصعید از کودهای نیترو ن  در بافو

در  3NHاند و ا ل  مقدار تلفات ب  شک  گیاز  اشاره کرده

تیر اسیو. خید بیرازک     تر، بییش هایی با بافو سب خاک

رو ن و معادل  مربوط ب  میانگین تيییرات درصد نیتی  6شده

 Bو  Aباقیمانده در کود پخش شده در سیيح دو مزرعی    

                                                 
2- Fitted line  
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R) 2( آورده شده اسو. يری  همبستگی باال 6در شک  )

نشان دهنده ارتبیاط بسییار معنیادار بیین مقیدار       (0.97 =

با گذشو زمیان   3NHکود ب  شک  گاز  تلفات نیترو ن از

زیرا ک  در دوره آزمایش در هیر دو مزرعی  کشیو    ؛ اسو

آبیاری انجای نشده بود و رطوبو خاک سييی  نیشکر و یا

 دیشدت تصع نیب یمیارتباط معنادار و مستق هم پایین بود.

3NH ریهییوا توسیید سییا یبییا دمییا ترو نیی ین یاز کودهییا 

(، روچییو و 6118از جملی  انگی  و همکیاران )    نیميققی 

گییزارک  (6112( و یانهییایی و نیییانگپن )6118همکییاران )

نشده بود، ررات کود هنیوز   شده اسو. چون آبیاری انجای

جییایی بودنیید و آبشییویی یییا جابیی  در آك ميلییول نشییده

بنییابراین ؛ نیتییرو ن هییم در خییاک صییورت نگرفتیی  اسییو

تلفات نیترو ن از کود مورد اسیتفاده  توان نتیج  گرفو می

 در آزمایش بر اثر فرآیند تصعید بوده اسو.

 
 (Duncanمتوالی )های د در هفتهمقایسه ميانگين نيتروژن باقيمانده در كو -8جدول 
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 های متوالیمتری خاك در هفتهسانتی 10ميانگين درجه حرارت هوا، سطح و عمق  -1شكل 

 

 هااختالف ميانگين هامقایسه هفته

 Ns هفته اول -هفته پايه

 * هفته دوم -هفته پايه

 ** هاي سوم، چهارم، پنجم، ششمهفته -هفته پايه

 * هفته دوم -هفته اول

 ** سوم، چهارم، پنجم، ششم هايهفته -هفته اول

 Ns هفته سوم -هفته دوم

 * هفته چهارم -هفته دوم

 ** هفته پنجم، ششم -هفته دوم

 Ns هاي چهارم، پنجم، ششمهفته -هفته سوم

 Ns هاي پنجم، ششمهفته -هفته چهارم

 Ns هفته ششم -هفته پنجم

nsسطح پنج درصد(دار ): اختالف معنا* دار نیست: اختالف معنا ** :
 سطح يك درصد()دار اختالف بسیار معنا
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 های متوالیدر هفته Bو  Aاز سطح دو مزرعه  DAPروند تلفات نيتروژن از كود  -2شكل 

 

 

 رهيافت ترويجی

  آك و هوای گری و در مناطقی مانند خوزستان ک -1

زمان با کشو تابستان  و مصر  کود تبخیر باال دارند، هم

آمونیم فسفات(، احتمال دار )مانند کود دیپای  نیترو ن

وقوک پدیده تصعید و از دسو رفتن بخشی از نیترو ن 

موجود در کود وجود دارد. این تلفات هم از جنب  راندمان 

 باشد.  توج  میمصر  کود و هم از نرر اقتصادی قاب

برای جلوگیری یا کاهش این نوک تلفات کودی  -6

)تصعید نیترو ن( بایستی فاصل  زمانی بین کوددهی )کود 

پای ( و کشو مزرع  را تا حدامکان کاهش داد. بر اساس 

ترین نتایح حاص  از این پژوهش، در کشو نیشکر بیش

آمونیم تلفات نیترو ن ی  هفت  پس از کودپاشی دی

بنابراین توصی  ؛ افتددر سيح مزرع  اتفاق می اتفسف

 ایشود در تقویم زراعی نیشکر فاصل  زمانی ی  هفت می

تا کشو را ب  عنوان  (آمونیم فسفاتبین کوددهی پای  )دی

حدمجاز برای مصر  بهین  کود در نرر گرفو. زمان 

بیشتر از ی  هفت  میزان تلفات گازی شک  نیترو ن را ب  

 خواهد برد. شدت باال

با توج  ب  اینک  در جنوك خوزستان معموال  کشو  -8

نیشکر از نیم  دوی مردادماه آ از و تا پایان شهریورماه 

آمونیم ادام  دارد، سيح مجاز برای کودپاشی )کود پای  دی

( روزان  را تعیین و اجرا کرد تا همواره فاصل  فسفات

 زمانی مناس  بین کشو و کوددهی رعایو شود.

های آینده برای شود، این بررسی در سالپیشنهاد می -2

های تابستان  در منيق  گیاه نیشکر یا سایر زراعو

خوزستان ادام  یابد تا با آگاهی بیشتر از متيیرهای 

تری دسو ميیيی، زراعی و آك و هوایی ب  نتایح کام 

 یافو.
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Abstract 

 

Diamonium phosphate is the basic fertilizer commonly applied to sugarcane 

cultivations. Under the climatic conditions in southern Khuzestan with its 

calcareous soils, a lot of the fertilizer nitrogen may become unavailable to the plant 

due to its loss as gaseous ammonia. This study was carried out to explore the effects 

of soil, time lapse, and weather conditions on nitrogen losses emitted in the form 

of gas. For this purpose, an experiment was conducted using plots in two sugarcane 

fields with different soil textures (Clay and Silty Clay Sand). To each plot, 300 kg 

ha-1 of diamonium phosphate fertilizer was applied along sugarcane furrows (soil 

surface) using the stripping method. Samples of the fertilizer spread in the plots 

were taken over a period of six weeks to measure residual nitrogen in the samples. 

Soil samples were also taken before and after fertilizer application to determine soil 

physicochemical characteristics. The results obtained were analyzed in a 

randomized complete block design and the mean of treatments were compared 

using the Duncan method. No significant differences in gaseous nitrogen losses 

from diamonium phosphate fertilizer were observed between the soil of a silty clay 

loam texture and that with a clay texture. Time lapse and temperature changes, 

however, showed significant effects (α= 1%), with the highest nitrogen loss 

recorded from the third week onwards. It was concluded that shorter time intervals 

between fertilizer application (base fertilizer) and sugarcane cultivation might help 

prevent high nitrogen losses and improve upon fertilizer effects. 
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