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چکیده
شوری از طریق کاهش پتانسیل اسمزی محلول ،برهم خوردن تعادل عناصر غذایی و ایجاد سمیت باعث
اختالل در رشد گیاه میشود و عملکرد را کاهش میدهد .کاربرد مواد اصالح کننده نظیر گچ و کود دامی
میتوانند با کاهش خسارت ناشی از شوری سبب افزایش عناصر مغذی برگ و دانه شوند؛ بدین منظور آزمایشی
در سال زراعی  8811بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار بهصورت گلدانی
انجام شد .در این آزمایش فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف شوری آب آبیاری ( 9 ،6 ،8 ،0و  81دسیزیمنس بر
متر) از مخلوط نمکهای کلریدسدیم و کلریدکلسیم به نسبت  8:8و فاکتورهای فرعی شامل گچ ( 81 ،0و  80تن
در هکتار) و کود دامی ( 0و  80تن در هکتار) بوده است .نتایج نشان داد افزایش شوری آب آبیاری ،سبب کاهش
میزان فسفر و افزایش نیتروژن و پتاسیم در برگ گندم گردید؛ همچنین با افزایش شوری آب آبیاری ،میزان فسفر
و پتاسیم دانه کاهش و نیتروژن دانه گندم افزیش یافت .کاربرد گچ میزان نیتروزن ،فسفر و پتاسیم در برگ را
بهترتیب  80/19 ،6/88و  81/11درصد و در دانه بهترتیب  80/11 ،80/81و  8/11درصد افزایش داد .کاربرد کود
دامی در تیمارهای مختلف شوری بر میزان عناصر نیتروژن و فسفر در برگ ،فسفر و پتاسیم در دانه معنیدار بود.
بیشترین مقدار نیتروژن و فسفر در برگ و دانه با کاربرد  81و  80تن گچ در هکتار و بیشترین میزان پتاسیم در
برگ و دانه با کاربرد  80تن گچ در هکتار بدست آمد.
کلید واژهها :گچ ،کود دامی ،شوری ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،گندم

مقدمه

تشکيل ميدهند (اشرف و همکاران ،)1116 ،1شوري

گندم یکي از مهمترین گياهان زراعي جهان ،به ویژه

مشکالت بسياري را در توليد محصوالت ایجاد ميكند

در كشورهاي در حال توسعه به شمار ميآید و در مقایسه

(حجازي مهریزي و همکاران1333 ،؛ سعيد و احمد،1

با سایر محصوالت و غالت بيشترین سطح زیر كشت را

 .)1113وسعت زمينهاي شور و توسعه روزافزون آن،

به خود اختصاص داده است (ميرزایي حيدري و

همچنين محدودیتهاي موجود براي آب شيرین توجه

همکاران .)1336 ،در بسياري از مناطق دنيا به ویژه مناطق
خشک و نيمهخشک كه یک سوم مساحت جهان را
1- Ashraf et al.
2 -Saeed and Ahmad

1
محمدي و همکاران :تاثير كاربرد گچ و كود دامي بر....
محققان زیادي را به بحث شوري معطوف كرده است

حسن .)1335 ،3محققان با تحقيقات خود نشان دادند كه

(مختاري و همکاران.)1333 ،

با كاربرد گچ ،ميزان عناصر غذایي نيتروژن ،فسفر و

شوري با افزایش فشار اسمزي ،عدم تعادل بين عناصر

پتاسيم در برگ افزایش ميیابد (بهمنيار1116 ،؛ بهمنيار و

غذایي و سميت برخي عناصر ویژه ،رشد گياه را محدود

قاجار سپانلو1113 ،3؛ تونا و همکاران .)1117 ،همچنين

ميكند (باقري و همکاران ،)1333 ،همچنين شوري

كاربرد سولفور و مواد آلي ،جذب فسفر و پتاسيم و

جذب انتخابي یونها ،توسط ریشه را تغيير داده و

درصد پروتئين را در گياه افزایش ميدهد (شابانا و

جابهجایي آنها را در گياه كاهش ميدهد (زاهديفر و

همکاران .)1333 ،11در تحقيق دیگري روي گندم،

همکاران .)1333 ،با افزایش شوري آب آبياري ،تجمع

افزایش ميزان پتاسيم و فسفر با كاربرد كود دامي در

سدیم در بافتهاي گياهي افزایش ميیابد در حالي كه

شرایط شور گزارش شده است (ایزهارال و همکاران،11

ميزان فسفر ،پتاسيم و منيزیم كاهش ميیابد (بيرندا و

 .)1117هدف از انجام این آزمایش بررسي تأثير كاربرد

سينگ .)1336 ،1بررسيهاي محققين نشان داد كه با

گچ و كود دامي بر بهبود ميزان نيتروژن ،فسفر و پتاسيم

افزایش شوري ميزان نيتروژن (اورعي و همکاران1333 ،؛

برگ و دانه گندم تحت تنش شوري بوده است.

تونا و همکاران ،)1117 ،1فسفر (اورعي و همکاران،
 )1333و پتاسيم (اورعي و همکاران1333 ،؛ محلوجي و

مواد و روشها

اكبري1331 ،؛ بهمنيار1116 ،3؛ تونا و همکاران)1117 ،

این آزمایش در سال زراعي  1333در دانشگاه علوم

در برگ گياه كاهش ميیابد .با كاربرد مواد اصالح

كشاورزي و منابع طبيعي ساري بهصورت اسپليت

كننده نظير گچ در خاکهاي شور ميتوان صدمات

فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفي با  4تکرار بهطور

ناشي از شوري را كاهش داد (ساالردیني و مجتهدي،

گلداني انجام شده است .فاكتور اصلي ،سطوح مختلف

 .)1367همچنين كلسيم ميتواند از طرق مختلف از جمله

شوري ( 3 ،6 ،3 ،1و  11دسيزیمنس بر متر) و

كاهش جذب و انتقال سدیم به اندام هوایي ،افزایش

فاكتورهاي فرعي شامل :گچ ( 15 ،1و  31تن درهکتار)

جذب پتاسيم و در نتيجه افزایش نسبت پتاسيم به سدیم

و كود دامي از نوع گاوي ( 1و  31تن در هکتار) بودند.

(هاسگاوا و همکاران ،)1111 ،4ممانعت از تخریب غشاي

در این آزمایش از گلدانهاي  11كيلویي با  11كيلوگرم

سلولهاي ریشه (بوش ،)1335 ،5بهبود متابوليسم نيتروژن

خاک با بافت لومي و  pH = 7/6استفاده شد .برخي از

(گارگ و همکاران )1337 ،6و فعاليت فتوسنتزي گياه

خصوصيات شيميایي خاک و كود دامي مورد استفاده در

(كولمر و همکاران ،)1336 ،7تأثير مخرب شوري بر رشد

جدول  1آمده است .با توجه به آزمون خاک111 ،

گياه را كاهش دهد .كاربرد سولفور ميتواند با كاهش

كيلوگرم كود اوره در هکتار (قبل از كاشت ،مرحله

نسبت سدیم به پتاسيم ،اثرات ناشي از شوري را كاهش

پنجهزني و قبل از گلدهي بهطور مساوي) 151 ،كيلوگرم

دهد و جذب فسفر و پتاسيم را بهبود بخشد (مصطفي و

سوپر فسفات تریپل و  111كيلوگرم سولفات پتاسيم در
هکتار و مقادیر گچ و كود دامي نيز طبق تيمارهاي فوق
قبل از كاشت به گلدانها اضافه شد .در هر گلدان 31

1- Birenda and singh
2- Tuna et al.
3- Bahmaniar
4- Hesegawa et al.
5- Bush
6- Garg et al.
7- Colmer et al.

بذر ضدعفوني شده گندم الین  N-31-13كاشته و قبل
8- Mostafa and Hassan
9- Ghajar Sepanlu
10 -Shabana et al.
11- Izhar-Ul et al.
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از پنجهزني به تعداد  6بوته در هر گلدان تنک شد.

جذب فسفر به دليل كاهش سيستم ریشهاي در خاکهاي

آبياري گلدانها با آب شور كه از مخلوط نمکهاي

شور و نيز به دليل اثر قدرت یوني است كه باعث كاهش

كلریدسدیم و كلریدكلسيم به نسبت  1:1تهيه شده بود،

فعاليت فسفات ميگردد .دليل دیگر كاهش فعاليت

صورت گرفت .تعيين زمان آبياري از طریق توزین

فسفر ،احتماال به دليل حضور كلسيم و منيزیم در محيط

گلدانها و حفظ رطوبت در حد  %61ظرفيت زراعي

ميباشد (بویراحمدي و همکاران .)1333 ،همچنين

انجام شد .از برگ پرچم در مرحله خوشهدهي و از دانه

افزایش شوري آب آبياري ميزان پتاسيم را افزایش داده

در زمان رسيدن نمونهگيري شد و به منظور خشک

است كه با نتایج محققان روي گياه سویا و گندم مشابهت

كردن ،نمونهها به مدت  71ساعت در آون در دماي 71

دارد (بویراحمدي و همکاران1333 ،؛ بهمنيار و قاجار

درجه سانتيگراد قرار داده ،سپس آسياب شدند .براي

سپانلو )1113 ،اما بررسيهاي دیگري روي گندم،

اندازهگيري ميزان پتاسيم و فسفر در برگ و دانه گندم از

گلرنگ و درخت بادام نشان داد كه با افزایش شوري

نمونههاي آسياب شده با روش سوزاندن خشک و

ميزان پتاسيم و نسبت پتاسيم به سدیم در برگ كاهش

تركيب با اسيد كلریدریک از نمونهها عصارهگيري شد.

یافت (اورعي و همکاران1333 ،؛ محلوجي و اكبري،

قرائت پتاسيم با استفاده از دستگاه فليم فتومتر و فسفر با

1333؛ بهمنيار.)1116 ،

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام گرفت .نيتروژن

كاربرد گچ سبب افزایش ميزان نيتروژن ،فسفر و پتاسيم

نمونهها نيز با استفاده از دستگاه كجلدال اندازهگيري شد.

در برگ شد (شکل  )1و با مصرف  31تن گچ در هکتار

تجزیه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار  SPSSو

ميزان نيتروژن ،فسفر و پتاسيم برگ به ترتيب ،6/31

 MSTATCو مقایسه ميانگينها با آزمون  LSDو

 11/33و  14/31درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد.
اثر متقابل فاكتورهاي شوري و گچ بر ميزان عناصر

دانکن انجام شد.
نتایج و بحث

نيتروژن و پتاسيم اختالف معنيداري را نشان نداد؛ ولي بر

تأثیر شوری و مواد اصالح کننده بر میزان

ميزان فسفر در سطح  5درصد معنيدار شد (جدول .)1

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگ

كاربرد گچ در تيمارهاي مختلف شوري نشان داد كه با

با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  )1اثر

افزایش ميزان گچ مقدار فسفر برگ افزایش یافت و

شوري آب آبياري بر ميزان عناصر نيتروژن ،فسفر و

بيشترین ميزان فسفر برگ در تيمار شوري آب آبياري 3

پتاسيم در برگ گندم در سطح  1درصد معنيدار شد.

دسيزیمنس بر متر با كاربرد  31تن گچ در هکتار

همانطور كه در شکل  1نشان داده شده است افزایش

بهدست آمد كه از لحاظ آماري با كاربرد  15تن گچ در

شوري آب آبياري ابتدا سبب افزایش و سپس سبب

هکتار و با آبياري  3و  6دسيزیمنس بر متر تفاوت

كاهش ميزان نيتروژن شده است ،محققان دیگر نيز طي

معنيداري نداشت (جدول  .)3كاربرد سولفور ميتواند با

بررسيهاي خود به همين نتایج دست یافتند (اورعي و

كاهش نسبت سدیم به پتاسيم ،اثرات ناشي از شوري را

همکاران1333 ،؛ تونا و همکاران .)1117 ،اما افزایش

كاهش داده و جذب فسفر و پتاسيم را بهبود بخشد

شوري آب آبياري سبب كاهش ميزان فسفر شده كه با

(مصطفي و حسن .)1335 ،محققان با تحقيقات خود نشان

نتایج اورعي و همکاران ( )1333و بویراحمدي و

دادند كه با كاربرد گچ در شرایط شور ،ميزان عناصر

همکاران ( )1333مطابقت دارد .چيپا و الل )1331( 1نيز

غذایي پتاسيم ،نيتروژن و فسفر برگ افزایش ميیابد

نتایج مشابهي را براي گندم گزارش كردند .كاهش

(بهمنيار1116 ،؛ بهمنيار و قاجار سپانلو1113 ،؛ تونا و

1- Chippa and Lal,

همکاران.)،
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محمدي و همکاران :تاثير كاربرد گچ و كود دامي بر....
جدول  -8برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و کود دامی
ماده آلي

نيتروژن

پتاسيم

فسفر
درصد

خاک

1/35

1/133

1/1113

1/11

كود دامي

17/5

1/31

1/56

1/41

جدول -1تجزیه واریانس بر پایه میانگین مربعات تأثیر کاربرد گچ و کود دامی بر میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم
برگ و دانه گندم تحت تنش شوری
درجه آزادی

منبع تغییرات

دانه

برگ
نیتروژن

فسفر

پتاسیم

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

( Sشوري)

4

**1/316

**1/111

**1/114

**1/336

**1/131

**1/134

1 /1

1/114

1/151

1/117

1/111

1/111

خطاي S

15

( Gگچ)

1

**
**

1/133

**

1/131

**

**

1/313

**

**

1/137

**

**

1/111

*

**

1/115

ns

( Mكود دامي)

1

6/134

1/153

1/361

1/115

1/113

1/111

S×G

3

1/111ns

*1/111

1/116ns

1/113ns

1/111ns

1/111ns

S×M

4

**1/476

**1/114

1/116ns

1/113ns

**1/111

*1/113

G×M

1

*1/463

*1/111

1/133ns

*1/133

**1/113

1/113ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

S×G×M

3

1/133

1/115

1/133

1/133

1/111

1/111

خطاي كل

75

1/111

1/116

1/151

1/131

1/111

1/111

11/11

15/11

13/11

7/33

14/33

4/13

ضریب تغييرات (درصد)

** معنيداري در سطح  1درصد * ،معنيداري در سطح  5درصد و  nsغيرمعنيدار

شکل -8اثر ساده تیمارهای مختلف شوری آب آبیاری برمیزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگ گندم
(ميانگينهایي كه داراي حداقل یک حرف مشترک باشند داراي اختالف معنيداري در سطح احتمال  5درصد آزمون  LSDنميباشند).
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مصرف كود دامي بر ميزان نيتروژن ،فسفر و پتاسيم در

معنيدار شد؛ اما بر ميزان پتاسيم تأثيري نداشت (جدول .)1

برگ گندم تأثير معنيداري در سطح  1درصد نشان داد .اثر

با كاربرد كود دامي در تيمارهاي مختلف گچ ،ميزان

متقابل تيمارهاي مختلف شوري و كود دامي بر ميزان

نيتروژن كاهش یافت و بيشترین مقدار آن در تيمار  31تن

نيتروژن و فسفر معنيدار بوده است (جدول  .)1كاربرد كود

گچ در هکتار بدون مصرف كود دامي مشاهده شد كه از

دامي در تيمارهاي مختلف شوري بر ميزان این عناصر

لحاظ آماري با تيمار  15تن گچ در هکتار تفاوت معنيداري

اثرهاي متفاوتي داشته است .در همه تيمارهاي شوري با

نداشت .همچنين ميزان فسفر برگ نيز بجز تيمار صفر تن

افزایش كود دامي ميزان نيتروژن كاهش یافته است و ميزان

گچ در هکتار ،در بقيه تيمارها كاهش پيدا كرد و بيشترین

فسفر نيز فقط در تيمار شوري صفر دسيزیمنس بر متر

مقدار آن در تيمار  31تن گچ در هکتار با كاربرد  31تن

افزایش داشته و در بقيه سطوح شوري كاهش یافت كه

كود دامي در هکتار حاصل شد (جدول  .)6مصرف  31تن

كمترین ميزان نيتروژن و فسفر در تيمار شوري 11

گچ در هکتار به همراه  31تن كود دامي در هکتار ميزان

دسيزیمنس بر متر نشان داده شد (جدول  .)4افزایش ميزان

نيتروژن و فسفر برگ را به ترتيب  5/51و  3/71درصد

پتاسيم و فسفر برگ گندم با كاربرد كود دامي در شرایط

نسبت به كاربرد  31تن كود دامي و عدم مصرف گچ

شور توسط محققان دیگري نيز گزارش شده است (ایزهار

افزایش داد (جدول  .)6كاهش ميزان نيتروژن با مصرف كود

ال و همکاران.)1117 ،

دامي را ميتوان به علت شور بودن كود دامي دانست كه با

اثر متقابل تيمارهاي مختلف گچ و كود دامي بر ميزان

كاربرد گچ اثر شوري آن بهبود یافت.

عناصر نيتروژن و فسفر برگ گندم در سطح  5درصد

k
k

شکل  -1اثر ساده تیمارهای مختلف گچ بر میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگ گندم
(ميانگينهایي كه داراي حداقل یک حرف مشترک باشند داراي اختالف معنيداري در سطح احتمال  5درصد آزمون  LSDنميباشند).
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جدول -8مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف شوری و گچ بر میزان فسفر (درصد) برگ گندم
شوری (دسیزیمنس بر متر)

گچ (تن در هکتار)

فسفر برگ

1

1/431 def

15

1/515 cde

31

1/514 cde

1

1/577 bc

15

1/531 ab

31

1/656 a

1

1/451 efg

15

1/533 ab

31

1/557 bcd

1

1/416 g

15

1/433 defg

31

1/431 defg

1

1/463 efg

15

1/416 fg

31

1/455 efg

1

3

6

3

11

در هر ستون ميانگينهایي كه داراي حداقل یک حرف مشترک باشند داراي اختالف معنيداري در سطح احتمال  5درصد آزمون  LSDنميباشند.

جدول -1مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف شوری و کود دامی بر میزان
نیتروژن و فسفر(درصد) برگ گندم
در هر ستون ميانگينهایي كه داراي حداقل یک حرف مشترک باشند داراي اختالف معنيداري در سطح احتمال  5درصد آزمون  LSDنميباشند.
شوری (دسیزیمنس بر متر)

کود دامی (تن در هکتار)

نیتروژن

فسفر

1

3/134 de

1/473 def

31

1/643 g

1/511 cd

1

3/336 a

1/647 a

31

3/411 cd

1/563 bc

1

3/313 ab

1/533 ab

31

3/154 def

1/475 def

1

3/573 bc

1/431 de

31

3/156 ef

1/413 f

1

1/357 f

1/451 ef

31

1/331 f

1/447 ef

1
3
6
3
11

تأثیر شوری و مواد اصالح کننده بر میزان

كاهش عناصر فسفر و پتاسيم شده؛ ولي مقدار نيتروژن دانه

نیتروژن ،فسفر و پتاسیم دانه

را افزایش داده است (شکل  .)3كاهش فسفر در دانه به دليل

با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  )1اثر شوري بر

كاهش جذب فسفر است كه ميتواند به دليل كاهش سيستم

ميزان عناصر نيتروژن ،فسفر و پتاسيم در دانه گندم در سطح
 1درصد معنيدار شد .افزایش شوري آب آبياري سبب

7
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ریشهاي در خاكهاي شور باشد؛ همچنين كاهش ميزان

پتاسيم و فسفر در دانه را افزایش داد؛ اما این اختالف از

پتاسيم به دليل افزایش ميزان سدیم در خاكهاي شور است.

لحاظ آماري معنيدار نبود.

كاربرد گچ نيز بر ميزان عناصر نيتروژن ،فسفر و پتاسيم در

اثر متقابل فاكتورهاي شوري و كود دامي بر ميزان فسفر و

دانه گندم در سطح  1درصد معنيدار شد .كاربرد گچ سبب

پتاسيم دانه معنيدار شد؛ اما بر ميزان نيتروژن اختالف

افزایش ميزان عناصر در دانه گندم گردید (شکل  .)4گچ با

معنيداري را نشان نداد (جدول  .)1كاربرد كود دامي در

داشتن گوگرد در تركيب شيميایي خود سبب كاهش pH

دانه گندم در سطح  1درصد تاثير معنداري نشان داد.

شده و جذب فسفر را افزایش داده است؛ همچنين كلسيم

تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري نشان داد كه با افزایش

موجود در گچ جایگزین سدیم شده و مقدار سدیم را

شوري تا  3دسيزیمنس بر متر با كاربرد كود دامي ميزان

كاهش ميدهد كه كاهش ميزان سدیم سبب افزایش ميزان

فسفر و پتاسيم افزایش یافته و بيشترین مقدار فسفر و پتاسيم

پتاسيم ميشود (امامي.)1375 ،

دانه به ترتيب  1/414و  1/133درصد بوده است ،اما از

همچنين مصرف كود دامي بر ميزان نيتروژن و فسفر در دانه

شوري  3تا  11دسيزیمنس بر متر ميزان فسفر و پتاسيم دانه

گندم در سطح  1درصد تأثير معنيداري نشان داد (جدول.)1

كاهش نشان داده است (جدول .)5

كاربرد گچ در تيمارهاي مختلف شوري ،ميزان نيتروژن،

k

شکل  -8اثر ساده تیمارهای مختلف شوری آب آبیاری برمیزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم دانه
(ميانگينهایي كه داراي حداقل یک حرف مشترک باشند داراي اختالف معنيداري در سطح احتمال  5درصد آزمون  LSDنميباشند).

k

k

شکل  -1اثر ساده تیمارهای مختلف گچ بر میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم دانه

3
محمدي و همکاران :تاثير كاربرد گچ و كود دامي بر....
(ميانگينهایي كه داراي حداقل یک حرف مشترک باشند داراي اختالف معنيداري در سطح احتمال  5درصد آزمون  LSDنميباشند).

جدول -1مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف شوری و کود دامی بر میزان
فسفر و پتاسیم دانه (درصد) در گندم
شوری (دسیزیمنس بر متر)

کود دامی (تن در هکتار)

فسفر

پتاسیم

1

1/313 bc

1/135 b

31

1/414 a

1/133 a

1

1/343 b

1/173 c

31

1/333 a

1/115 c

1

1/317 cd

1/171 c

31

1/311 cd

1/113 d

1

1/173 de

1/113 d

31

1/141 f

1/333 e

1

1/155 ef

1/333 e

31

1/113 f

1/334 e

1
3
6
3
11
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جدول -6مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای مختلف گچ و کود دامی بر میزان
نیتروژن و فسفر (درصد) در برگ و دانه گندم
گچ (تن در هکتار)

1
15
31

کود دامی (تن در هکتار)

دانه

برگ
نیتروژن

فسفر

نیتروژن

فسفر

1

3/115 b

1/474 b

1/117 b

1/163 b

31

1/331 c

1/433 b

1/111 b

1/313 a

1

3/641 a

1/561 a

1/336 a

1/314 a

31

3/113 bc

1/477 b

1/115 b

1/315 a

1

3/673 a

1/561 a

1/441 a

1/331 a

31

3/155 bc

1/511 b

1/161 b

1/314 a
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اثر متقابل تيمارهاي مختلف گچ و كود دامي بر ميزان

نتیجهگیری

نيتروژن در سطح  5درصد و بر ميزان فسفر در سطح 1

با افزایش شوري آب آبياري ،ميزان فسفر در برگ و

درصد معنيدار شد؛ اما بر ميزان پتاسيم تأثيري نداشت

دانه و پتاسيم در دانه گندم افزایش یافت؛ اما مقدار نيتروژن

(جدول  .)1با كاربرد كود دامي در تيمارهاي مختلف گچ،

در برگ و دانه و پتاسيم در برگ گندم كاهش نشان داد.

ميزان نيتروژن كاهش یافت و بيشترین مقدار آن در تيمار 31

كاربرد گچ سبب افزایش ميزان نيتروژن ،فسفر و پتاسيم در

تن گچ بدون مصرف كود دامي حاصل شد (جدول )6؛

برگ و دانه گندم گردید و مصرف گچ توأم با كود دامي

همچنين با مصرف كود دامي ميزان فسفر به جز تيمار  31تن

نتيجه متفاوتي بر ميزان این عناصر داشت .ضمناً كاربرد 15

گچ در هکتار ،در بقيه تيمارها افزایش پيدا كرد و بيشترین

تن گچ در هکتار بدون مصرف كود دامي بيشترین تأثير را

مقدار آن در تيمار  31تن گچ در هکتار بدون كاربرد كود

بر ميزان نيتروژن برگ و دانه ،فسفر برگ و پتاسيم دانه داشته

دامي حاصل شد (جدول .)6

كه از لحاظ آماري با كاربرد  31تن گچ در هکتار تفاوت

3
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معنيداري نداشت .كاربرد كود دامي در تيمارهاي صفر و

پتاسيم برگ در تيمار  31تن گچ در هکتار دیده شد كه از

 15تن گچ در هکتار سبب افزایش ميزان فسفر دانه شد؛ اما

لحاظ آماري با تيمار  15تن در هکتار اختالف معنيداري

در تيمار  31تن گچ در هکتار بدون مصرف كود دامي

نشان نداد.

بيشترین مقدار آن مشاهده شد .همچنين بيشترین ميزان
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