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اثر محلولپاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد
برنج دورگ ‘دیلم’
4

سمانه اسدي صنم ،1محسن زواره ،*2حسن شکري واحد 3و پریسا شاهين رخسار

 .1دانشجوي دکتري ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدة علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران
 .2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدة علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران
 .3مربی پژوهش ،بخش خاک و آب ،مؤسسة تحقيقات برنج کشور ،رشت ،ایران
 .4مربی پژوهش ،بخش فنی و مهندسی ،مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعی گيالن ،رشت ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/05/01 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/02/21 :

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير محلولپاشی كودهای نيتروژن و پتاسيم در مراحل پيش از گلدهی بر عملکرد ،اجنزای عملکنرد و
درصد پروتئين شلتوك برنج دورگ ‘ديلم’ ،همچنين تعيين بهترين زمان محلولپاشی انجام شد .آزمايش در قالب طرح پاية بلنوكهنای
كامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسة تحقيقات برنج كشور واقع در شهر رشت ،در سال  ١٣88اجنرا شند .محلنولپاشنی  20كيلنوگرم
نيتروژن خالص در هکتار در غلظت  5درصد اوره و  ١5كيلوگرم اكسيد پتاسيم خالص در هکتار در غلظت  ٣درصد سولفات پتاسيم در
مراحل رشد پيش از گلدهی تيمارهای آزمايشی در نظر گرفته شد .پاشش آب خالص تيمار شاهد منظور شد .نتنايج آزمنايش ،افنزايش
عملکرد شلتوك و عملکرد زيستی را در تيمارهای محلولپاشی پيش از گلدهی نيتروژن و پتاسيم در مقايسه با تيمار پاشش آب خالص
نشان داد .محلولپاشی نيتروژن در مرحلة حداكثر پنجهزنی ،بيشترين تأثير را بر تعداد پنجه در كپه و تعداد خوشهچه در خوشه داشنت.
بيشترين درصد باروری پنجهها هم ،مربوط به محلولپاشی نيتروژن در مرحلة حداكثر پنجهزنی و غالفرفتن بود .محلولپاشی نيتنروژن
بر شاخ و برگ برنج ،در مرحلة حداكثر پنجهزنی و غالفرفتن به افزايش معنادار پروتئين شلتوك ( ١2/١درصد) منجر شد كه نسبت به
تيمار آب خالص  8/٣درصد افزايش داشت .مطالعة همبستگی صفات نشان داد كه عملکرد زيستی با عملکرد شلتوك و درصد بناروری
خوشه همبستگی مثبت و معناداری داشته است .لذا ،بهترين زمان محلولپاشی پيش از گلدهی برنج دورگ ‘ديلم’ با كودهای نيتروژن و
پتاسيم ،مرحلة حداكثر پنجهزنی است.
كلیدواژهها :برنج دورگ ،پروتئين ،پنجهزنی ،غالفرفتن ،محلولپاشی.

* نويسنده مسئول

Email: mzavareh@guilan.ac.ir

سمانه اسدی صنم و همکاران

 .1مقدمه

هکتار شامل عناصر پرمصرف ( NPKبه نسبت  ١00گرم

از ميان غالت دانهريز ،برنج پس از گندم مهمترين منبع

در ليتر) و همة عناصر كممصرف (به نسبت  0/8گرم در

غذايی انسان است و بههمين دليل در ردة دوم تقاضا

ليتر) در سه مرحلة پنجهزنی ،ساقهدهی و غالفرفتن،

قراردارد [ .]١7افزايش تقاضا به علت افزايش جمعيت از

بيشترين عملکرد زيستی ( 48٣٣كيلوگرم در هکتار)،

يکسو و كاهش منابع آب و زمين موجود در زراعت برنج

عملکرد دانه ( 26٩6كيلوگرم در هکتار) و اجزای عملکرد

از سوی ديگر سبب شد كه استفاده از رهيافتهای نوين در

گندم را در مرحلة غالفرفتن داشت [ .]7در تحقيقی ،با

دستيابی به عملکرد بيشتر در واحد سطح افزايش يابد [.]24

محلولپاشی  K2HPO4در مرحلة پنجهزنی برنج ،محلولپاشی

يکی از رهيافتهای افزايش عملکرد برنج در واحد سطح،

توانست موجب افزايش تعداد خوشه ،تعداد خوشهچههای

استفاده از ارقام دورگ است كه در مقايسه با ارقام خودگشن

بارور در هر خوشه و در نهايت عملکرد شلتوك برنج شود

حدود  20درصد بازده بيشتری در واحد سطح دارد [.]١4

[ .]2٣ديگر محققان  ٩5كيلوگرم در هکتار كلريد پتاسيم

افزايش روزافزون قيمت كودهای شيميايی در جهان،

( )KClرا يکسوم در موقع كاشت ،يکسوم به صورت

ضرورت اقتصادی بودن توليد ،آلودگی آبهای زيرزمينی و

محلولپاشی در مرحلة ظهور برگ پرچم و يکسوم به

تخريب ساختمان خاك در اثر مصرف بیرويه و ناآگاهانة

صورت محلولپاشی در مرحلة نمو دانه بهكار بردهاند و

كودهای شيميايی از جمله مشکالتی است كه بايد با بهبود

افزايش عملکرد شلتوك برنج ( 8500كيلوگرم در هکتار) را

مديريت زراعی از جمله تأمين مناسب عناصر غذايی برطرف

نسبت به كاربرد خاكی آن در زمان كاشت ( 7850كيلوگرم

شود .تغذية برگی روشی است كه با بهبود استفاده از مواد

در هکتار) نشان دادند [ .]١6بررسی تأثير تقسيط اوره و

مغذی موجب افزايش جذب و كارايی عناصر غذايی و نيز

محلولپاشی كود نيتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

كاهش كاربرد خاكی كودهای شيميايی در خاك میشود [.]8

رقم ‘شفق’ نشان داد توليد بيشتر برنج با تأمين دقيقتر كود

مقايسة نتايج محلولپاشی پيش از گلدهی گندم با

نيتروژن افزايش میيابد [.]٣

نيتروژن در مقايسه با كاربرد خاكی آن نشان داده كه

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثير

محلولپاشی تأثير معناداری بر عملکرد دانة گندم داشته

محلولپاشی پيش از گلدهی كودهای نيتروژن و پتاسيم بر

است ،بهطوری كه محلولپاشی نيتروژن در مرحلة

عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد پروتئين شلتوك برنج

غالفرفتن سبب افزايش معنادار عملکرد دانه شد كه اين

دورگ ،همچنين تعيين بهترين زمان محلولپاشی است.

تأثير مربوط به تغيير معنادار تعداد دانه در سنبله بود [ .]2با
وجود اين ،بهنظر میرسد كه محلولپاشی زمانی مؤثر

 .2مواد و روشها

خواهد بود كه در مرحلة مناسب انجام شود .تغذية برگی

اين پژوهش در مزرعة پژوهشی مؤسسة تحقيقات برنج

در مرحلة مناسب رشد برنج را افزايش و استفاده از

كشور (رشت) ،با عرض جغرافيايی  ٣7و  ١٩شمالی ،طول

كودهای شيميايی را كاهش میدهد [ .]١٩برتری

جغرافيايی  4٩و  ٣٩شرقی و ارتفاع  28متر از سطح دريای

محلولپاشی پتاسيم هم در مقايسه با كاربرد خاكی آن از

آزاد ،در سال  ١٣88اجرا شد .ميانگين كمينه و بيشينة دما

نظر كاهش مصرف پتاسيم معنادار گزارش شده است [.]١8

در نيمة اول سال  ١٣88در محل اجرای آزمايش بهترتيب
 ١8/2و  2٣/١درجة سانتیگراد بود (جدول .)١

گندم با كاربرد برگی محلول غذايی بهميزان  25ليتر در
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جدول  .1اطالعات هواشناسی مربوط به پنج ماه از فصل رشد برنج در سال 1388

ماههای سال

تعداد روز

دما

رطوبت نسبی

()°C

()%

ساعات
آفتابی

كمينه

بيشينه

كمينه

بيشينه

ارديبهشت

٣١

١٣

2٣/١

58/5

٩6/٩

١5١/6

خرداد

2٩

١7/2

26/١

58/7

٩7

١٩٩/8

تير

٣١

١٩/7

28/١

65/١

٩7

١50/5

مرداد

٣0

2١/١

٣2/٣

54/5

٩4/١

275/5

شهريور

24

١٩/٩

2٩/5

60/8

٩5/2

١5٣/٩

جمع

١45

٩0/٩

١١5/١

2٩7/6

٣88/٩

٩٣١/٣

١8/2

2٣/١

٩5/5

77/8

١86/٣

ميانگين

اين آزمايش بهصورت طرح بلوكهای كامل تصادفی

روی رديف در كرتهايی با ابعاد  5×5مترمربع بهصورت

در سه تکرار اجرا شد .تيمارهای آزمايشی ،شامل

تکنشا انجام شد .هر كرت شامل بيست رديف كاشت به

محلولپاشی كود نيتروژن و محلولپاشی نيتروژن همراه با

فاصلة  25سانتیمتر بود .برای مبارزه با علفهای هرز،

پتاسيم در مراحل مختلف پيش از گلدهی (حداكثر

عالوه بر استفاده از علفكش بوتاكلر  60درصد به مقدار

پنجهزنی ‘ ،’RGS2غالفرفتن ‘ ’RGS4و دو مرحله

 ٣/5ليتر در هکتار در پنج روز پس از نشاكاری ،سه نوبت

حداكثر پنجهزنی و غالف رفتن) بود .تيمار پاشش آب

وجين دستی در فاصلة  25 ،١5و  ٣5روز پس از نشاكاری

خالص تيمار شاهد در نظر گرفته شد .برای تعيين مراحل

صورت گرفت.
پيش از آغاز آزمايش ،با توجه به نتايج آزمون خاك،

رشد برنج ،از كليد مراحل رشد برنج استفاده شد [.]١2
سه ماه پيش از اجرای آزمايش ،شخم اول انجام شد.

به خاك تمام كرت های آزمايشی  ١20كيلوگرم در هکتار

خزانهگيری از بذرها در ابتدای ارديبهشت ،شخم دوم،

نيتروژن خالص از منبع اوره 45 ،كيلوگرم در هکتار

مرزبندی ،كانالكشی و تسطيح زمين اصلی در نيمة دوم

 P2O5از منبع سوپر فسفات تريپل و  ١00كيلوگرم در

ارديبهشت انجام شد .رقم مورد استفاده در اين آزمايش،

هکتار  K2Oاز منبع سولفات پتاسيم افزوده شد (جدول

برنج دورگ ‘ديلم’ با ميانگين عملکرد حدود  7/5-8تن در

 .)2برای اعمال تيمارهای محلول پاشی ،از  20كيلوگرم

هکتار و طول دورة رشد  ١٣0-١25روز در مؤسسة

نيتروژن خالص در هکتار به غلظت  5درصد اوره و ١5

تحقيقات برنج كشور (رشت) در سال  ١٣87بود.

كيلوگرم اكسيد پتاسيم خالص در هکتار به غلظت ٣
درصد سولفات پتاسيم به كمک سم پاش پشتی تنظيم شده

عمليات كاشت بهصورت دستی و در تاريخ  2و ٣

در سپيده دم استفاده شد.

خرداد ماه با نشاهای سه تا چهاربرگی انجام شد .عمليات
نشاكاری براساس نقشة آزمايش در فاصلة  25سانتیمتر
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جدول  .2میانگین نتایج تجزیة سه نمونه خاک اولیة مزرعة آزمایش
ويژگیهای اندازهگيریشده
عمق نمونهبرداری
()cm

0-٣0

هدايت الکتريکی
()dS/m
2/٣7

واكنش
گل
اشباع
6/8٣

كربن آلی

نيتروژن

()%

كل ()%

2/65

0/25

فسفر

پتاسيم

قابلجذب

قابلجذب

()ppm

()ppm

١5/8

١٩6/٣

بافت خاك

رسی  -سيلتی

برای اندازهگيری صفات گياهی برنج از شيوهنامة

با استفاده از رابطة (درصد نيتروژن شلتوك × )5/٩5

اندازهگيری صفات 1استفاده شد .در تعيين تعداد پنجه در

محاسبه شد [ .]١٣برای تجزية دادهها ،از رويههای نرمافزار

كپه ،در مرحلة رسيدگی كامل گياه از هر كرت ده كپه

آماری  SASاستفاده شد [ .]١8پس از انجام آزمون نرمال

بهطور تصادفی انتخاب شد و تعداد پنجههای هر كپه و نيز

بودن توزيع خطاهای آزمايشی دادهها به روش تبديل

پنجههای دارای خوشه شمارش و ميزان آن در كپه

لگاريتمی ،مقايسة ميانگينها برای ويژگیهای مورد ارزيابی
2

اندازهگيری شد .از تناسب بين تعداد پنجههای بارور و

با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن و روش مقايسههای

تعداد كل پنجهها ،درصد پنجههای بارور محاسبه شد.

مقايسههای گروهی تعيين شد.

سپس ،از همين بوتهها ،برای تعيين تعداد خوشه در كپه
استفاده و تعداد خوشههای آن شمارش شد .برای

 .3نتایج و بحث

اندازهگيری تعداد خوشهچه در خوشه ،پانزده خوشه از هر

 .1. 3تعداد پنجه در کپه و درصد باروری پنجهها

كرت بهطور تصادفی انتخاب ،سپس خوشهها از ناحية

براساس نتايج تجزية واريانس دادهها ،محلولپاشی پيش از

گردن جدا و تعداد خوشهچههای پر و خالی آن شمارش

گلدهی كود اوره تأثير معناداری در سطح احتمال  5درصد بر

شد و درصد خوشهچههای بارور محاسبه گرديد .وزن

تعداد پنجه در كپه داشت (جدول  .)٣مقايسة ميانگين

هزاردانه نيز در خوشههای نمونهبرداریشده تعيين شد.

دادههای تعداد پنجه نشان داد ،بيشترين تعداد پنجه (2١/67

برای محاسبة شاخص برداشت ،از وزن خشک دانه و وزن

پنجه در كپه) با تيمار محلولپاشی نيتروژن در مرحلة حداكثر

خشک كل شش بوته استفاده شد.

پنجهزنی بهدست آمده كه نسبت به تيمار پاشش آب خالص

عمليات برداشت برای تعيين عملکرد نهايی ،از 6

 ٩/8درصد افزايش داشت (جدول  .)4اين امر احتماالً بهدليل

مترمربع ميان هر كرت و با رعايت اثر حاشيه انجام شد.

تأثير مثبت محلولپاشی نسبت به تيمار پاشش آب خالص

اندازهگيری نيتروژن به روش كجلدال و با استفاده از

در افزايش تعداد پنجه است .كمترين تعداد پنجه (١٩/27

دستگاه كجل تک در آزمايشگاه شيمی مؤسسة تحقيقات

پنجه در كپه) مربوط به حالتی است كه محلولپاشی نيتروژن

برنج كشور (رشت) انجام شد [ .]١مقدار پروتئين شلتوك

در مرحلة غالفرفتن اعمال شد (جدول .)4
2. Duncan’s multiple range test

1. Standard Evaluation System
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از آنجا كه بيشترين تعداد پنجه در مرحلة پنجهزنی

دو مرحلة اواخر پنجهزنی و غالف رفتن را نشان داد

نسبت به ديگر مراحل رشد پيش از گلدهی بهدست آمد،

(جدول  .)5با مشاهدة اختالف معنادار در تعداد پنجه و

میتوان نتيجه گرفت كه محلولپاشی در اوايل دورة رشد

ميزان باروری پنجهها در بين تيمارهای محلولپاشی،

در تحريک پنجهزنی گياه مؤثرتر بوده است .مرگ پنجههای

میتوان نتيجه گرفت كه كود نيتروژن و زمان مصرف آن

قديمی در اثر ناتوانی آنها در رقابت برای دريافت نور و

(مطابق با نياز گياه) عامل بسيار مهمی در توليد و افزايش

جذب مواد غذايی ،دليل كاهش تعداد پنجه در اواخر

تعداد پنجههای بارور در واحد سطح است.

مرحلة رويشی برنج عنوان شده است [ .]5بارزترين آثار

در ديگر تحقيقات ،به تأثير معنادار محلولپاشی كود

كود نيتروژن بر عملکرد برنج از طريق افزايش تعداد پنجه

نيتروژن به ميزان  66كيلوگرم در هکتار از منبع اوره بر

(حفظ و يا تحريک توليد آن) ظاهر میشود [ .]2٣همچنين،

تعداد پنجههای بارور در برنج اشاره شده است [ .]٩در

نتايج مقايسههای گروهی ،برتری محلولپاشی در مرحلة

بررسی گندم هم ،بيشترين تأثير محلولپاشی اوره بر تعداد

حداكثر پنجهزنی به محلولپاشی در مرحلة غالفرفتن را

پنجه و پنجة بارور گزارش شد [ .]4عالوه بر نيتروژن،

تأييد میكند.

محلولپاشی برنج با پتاسيم هم ،در مقايسه با محلولپاشی

همچنين ،در اين آزمايش ،محلولپاشی تأثير معناداری

گياه با آب خالص سبب افزايش معنادار تعداد پنجه و

در سطح احتمال  ١درصد بر درصد باروری پنجهها داشت

درصد باروری پنجهها شده است كه با يافتههای اين

(جدول  .)٣نتايج مقايسة ميانگينهای پنجة بارور نشان داد،

آزمايش مطابقت دارد [.]2١

بيشترين پنجة بارور ( 84/6درصد) در تيمار محلولپاشی
نيتروژن در مرحلة حداكثر پنجهزنی و غالفرفتن مشاهده

تعداد خوشه در كپه

شد كه نسبت به تيمار پاشش آب خالص  ١١/7درصد

برای دستيابی به عملکرد باال در برنج ،داشتن تعداد كافی

افزايش نشان داد (جدول  .)4كمترين ميانگين (6٩/5

خوشه در كپه ضروری است .محلولپاشی در مراحل

درصد) نيز در تيمار محلولپاشی نيتروژن در مرحلة

مختلف رشد برنج اثر معناداری بر تعداد خوشه در كپه در

غالفرفتن بهدست آمد (جدول  .)4كاهش باروری پنجهها

سطح احتمال  5درصد داشت (جدول  .)٣بر اساس نتايج

در زمان غالفرفتن نسبت به تيمار استفاده از آب خالص

مقايسة ميانگين دادهها ،بيشترين تعداد خوشه ( ١8/٣خوشه

را اين طور میتوان توجيه كرد كه محلولپاشی نيتروژن در

در كپه) در تيمار محلولپاشی نيتروژن و پتاسيم در مرحلة

مرحلة پنجهزنی ،رشد رويشی و تعداد پنجه در واحد سطح

حداكثر پنجهزنی و غالفرفتن بهدست آمد كه نسبت به

را افزايش داد ،اما در زمان تشکيل آغازههای خوشه بهعلت

تيمار استفاده از آب خالص  ١5درصد افزايش داشت

ناكافی بودن نور و مواد غذايی در پنجههای غيرمؤثر،

(جدول  .)4براساس نتايج موجود ،افزايش تعداد خوشه در

درصد پنجههای بارور و تعداد خوشه در واحد سطح را

كپه در هر دو مرحلة حداكثر پنجهزنی و غالف رفتن ممکن

كاهش میدهد .نتايج مقايسههای گروهی در بيان اختالف

است بهعلت افزايش باروری پنجهها در اين مراحل باشد .با

بين تيمارها نيز برتری محلولپاشی در مرحلة حداكثر

وجود اين ،كاهش تعداد خوشه در كپه در مرحلة غالفرفتن

پنجهزنی بر محلولپاشی در مرحلة غالفرفتن و استفاده از

احتماالً بهعلت كاهش تعداد پنجه و درصد باروری پنجهها

محلولپاشی در مرحلة غالفرفتن بر محلولپاشی در هر

در اين مرحله از رشد برنج است (جدول .)4
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مقايسة اين نتايج با نتايج پژوهشهای گذشته نشان

بر محلولپاشی در هر دو مرحله را نشان داد (جدول .)5

میدهد كه مصرف كود نيتروژن در مرحلة پنجهزنی،

درصد باروری خوشه اختالف معناداری در بين تيمارهای

بيشترين تأثير را بر تعداد خوشه در واحد سطح دارد .از

محلولپاشی در مقايسه با تيمار پاشش آب خالص نشان

طرف ديگر ،برنج دورگ با سطح زير بوتة 25×25

داد و نتايج گروههای تيماری مقايسه شده در بيان تفاوت

سانتیمتر مربع (بين رديف × روی رديف) ،در فاصلة

بين تيمارها نيز اين امر را تأييد میكند (جدول  .)5با توجه
به نتايج اين مقايسهها ،استفاده از محلولپاشی پيش از

كشت بيشتری نسبت به ارقام بومی كشت میشود ،لذا از

گلدهی نيتروژن و پتاسيم بر استفاده از پاشش آب خالص

يکسو رقابت بوتههای مجاور را در مراحل آغازين رشد

برتری دارد (جدول  .)5كمترين خوشهچه و درصد باروری

رويشی كم میكند []5؛ از سوی ديگر ،عاملی برای افزايش

خوشه بهترتيب  250/4خوشهچه در خوشه و  7٩/7درصد

پنجههای بارور و به دنبال آن افزايش تعداد خوشهها در

در تيمار محلولپاشی نيتروژن در مرحلة غالفرفتن و

كپه است .در نتايج ديگر تحقيقات نيز افزايش معنادار تعداد

پاشيدن آب خالص مشاهده شد (جدول .)4

خوشه در كپه در پاسخ به زمان محلولپاشی اوره در برنج

كاهش تعداد پنجة بارور و تعداد خوشه در كپه در

[ ]2٣و گندم [ ]7 ،4نشان داده شده است.

مرحلة غالفرفتن برنج احتماالً دليل كاهش تعداد خوشهچه
در خوشه است .از طرف ديگر ،با توجه به كاهش درصد

تعداد خوشهچه در خوشه و درصد باروری خوشهها

باروری خوشه در تيمار پاشش آب خالص ،بهنظر میرسد

تعداد خوشهچه در خوشه و تعداد خوشهچة پر در خوشه

برای رسيدن به حداكثر عملکرد شلتوك در واحد سطح

دو عامل اصلی و مؤثر بر عملکرد شلتوك برنجاند [.]١6

میتوان عالوه بر مصرف كود پاية مورد نياز در خاك ،از

نتايج اين آزمايش نشان داد كه محلولپاشی در مراحل

محلولپاشی اوره در مراحل پيش از گلدهی استفاده كرد.

مختلف رشد برنج ،تأثير معناداری بر تعداد خوشهچه در

استفاده از محلولپاشی اوره در كنار جلوگيری از خوابيدگی

خوشه در سطح  5درصد و باروری خوشهها در سطح ١

بوتهها سبب تأمين نياز نيتروژنی گياه در مراحل تکوين

درصد داشته است (جدول  .)٣مقايسة ميانگين دادههای

خوشهچه میشود .در نتيجه ،افزايش درصد باروری

مربوط به اين ويژگیها نشان داد كه بيشترين تعداد

خوشهچه را به دنبال دارد كه اين موضوع نشاندهندة اهميت

خوشهچه ( 285/2خوشهچه در خوشه) و درصد باروری

محلولپاشی اوره بر اين صفت است .نيتروژن از طريق

خوشهها ( 87درصد) در تيمار با محلولپاشی نيتروژن در

تأثيرگذاری بر تعداد خوشهچه اثر مثبتی بر عملکرد شلتوك

مرحلة حداكثر پنجهزنی بهدست آمده است كه هر دو

دارد ،زيرا با افزايش ميزان نيتروژن در برگ ميزان پوكی

ويژگی نسبت به تيمار استفاده از آب خالص  ٩درصد

دانهها بهطور خطی كاهش پيدا میكند [.]20

افزايش داشت (جدول .)4

نتايج همبستگی صفات نشان داد كه درصد باروری

نتايج مقايسههای گروهی تعداد خوشهچه در خوشه

خوشه همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد شلتوك و

نشان داد كه محلولپاشی پيش از گلدهی كود نيتروژن

عملکرد زيستی دارد .اين امر نشان میدهد افزايش تعداد

بهتنهايی بر استفاده از محلولپاشی نيتروژن به همراه پتاسيم

خوشهچه پر در خوشه ،تخصيص بهتر مواد فتوسنتزی از

برتری دارد (جدول  .)5همچنين ،اين نتايج ،برتری استفاده

كل مادة خشک توليد شده به خوشهچهها صورت میگيرد

از محلولپاشی در مرحلة حداكثر پنجهزنی بر محلولپاشی

(جدول .)6

در مرحلة غالفرفتن و محلولپاشی در مرحلة غالف رفتن
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توأم نيتروژن با پتاسيم نسبت به تيمار پاشش آب خالص با

در ديگر مطالعات هم به تأثير معنادار محلولپاشی اوره

كمترين مقدار عملکرد افزايش نشان داد (جدول .)4

بر تعداد خوشهچه در خوشه و درصد باروری خوشهها در

نتايج مقايسههای گروهی در بيان تفاوت بين تيمارها

برنج اشاره شده است [.]2٣

نيز مؤيد همين امر است (جدول  .)5باتوجه به اين نتايج،
 .2. 3وزن هزاردانه

استفاده از محلولپاشی پيش از گلدهی نيتروژن و پتاسيم بر

در برنج ،اغلب وزن هزاردانه ثابت است و از پايدارترين

استفاده از پاشش آب خالص برتری دارد و در بين

ويژگیهای رقم به شمار میرود ،زيرا رشد دانه در اين گياه

گروههای تيماری تفاوتی مشاهده نشد (جدول  .)5با وجود

با پوست آن محدود میشود [ .]24براساس نتايج ،اثر

اين ،بيشترين مقدار عددی عملکرد شلتوك (١0256

تيمارهای محلولپاشی بر وزن هزاردانه معنادار نيست

كيلوگرم در هکتار) و عملکرد زيستی ( ١87٩6كيلوگرم در

(جدول  .)٣با مقايسههای گروهی انجامشده در بيان تفاوت

هکتار) در تيمار محلولپاشی نيتروژن در مرحلة حداكثر

بين تيمارها ،در بين تيمارهای محلولپاشی ،همچنين در

پنجهزنی بهدست آمد اما به لحاظ آماری تفاوتی در بين

مقايسة بين تيمارهای محلولپاشی با تيمار پاشش آب

مراحل پيش از گلدهی برنج ديده نشد .علت اين امر

خالص تفاوتی مشاهده نشد (جدول  .)5عدم تأثير وزن

احتماالً حاكی از آن است كه محلولپاشی در مراحل

هزاردانه از تيمارهای محلولپاشی تا حدودی قابلانتظار

حداكثر پنجهزنی و غالف رفتن تا مرحلة گلدهی برنج ،با

بود ،زيرا محلولپاشی نيتروژن باعث افزايش تعداد خوشه

افزايش تعداد و دوام برگ ،توليد پنجههای مؤثر ،افزايش

در واحد سطح و تعداد دانه در خوشه میشود .در نتيجه،

تجمع نيتروژن ،ساخت و انتقال مواد فتوسنتزی و افزايش

مقدار مادة غذايی رسيده به هر خوشه و دانه كمتر میشود

تعداد خوشه و درصد باروری خوشهها ،موجب افزايش

و اين امکان افزايش وزن هزاردانه را كم میكند .تحقيقات

توليد كربوهيدرات و عملکرد شلتوك شد ،در حالی كه اگر

روی برنج نشان داد تقسيط نيتروژن و محلولپاشی اوره اثر

محلولپاشی تا مرحلة گلدهی و پس از آن به تعويق افتد،

معناداری بر وزن هزاردانه نداشته است [ ]٣كه مشابه اين

افزايش اندازة دانه و ميزان پروتئين را به دنبال خواهد

يافتهها در گندم نيز گزارش شد [ .]2در تحقيقات ديگر نيز

داشت [.]8

به تأثير مثبت و معنادار محلولپاشی پس از گلدهی عناصر

كاربرد نيتروژن پس از كاشت و طی مرحلة پنجهزنی

غذايی بر وزن هزاردانة گندم اشاره شده است [.]١١

در مقايسه با كودپاشی پس از پنجهزنی يا چند مرحله
كودپاشی بهصورت سرك بين مراحل پنجهزنی و گلدهی

 .3. 3عملكرد شلتوک و زیستی

در افزايش عملکرد گندم مؤثرتر بود [ .]22از آنجا كه يکی

نتايج تجزية واريانس دادهها نشان داد كه محلولپاشی در

از عوامل مؤثر در استفاده از كود نيتروژن ،برهمكنش

مراحل مختلف رشد برنج اثر معناداری بر عملکرد شلتوك

نيتروژن با ديگر عوامل مؤثر در رشد گياه است ،كاربرد

در سطح  5درصد و عملکرد زيستی در سطح  ١درصد

كافی و بههنگام كود نيتروژن زمانی عملکرد بهينه را در پی

داشته است (جدول  .)٣نتايج مقايسة ميانگينها حاكی از آن

خواهد داشت كه كمبود يا بيشبود ساير عوامل و عناصر

است كه عملکرد شلتوك و عملکرد زيستی در تيمارهای

بهويژه پتاسيم محدودكننده نباشد .واكنش ارقام پرمحصول

محلولپاشی پيش از گلدهی نيتروژن به تنهايی و در كاربرد

برنج به پتاسيم خاك بهشدت تحت تأثير مقدار نيتروژن
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قرار دارد [ .]١0نتايج اين آزمايش با يافتههای بهدست آمده

كه شاخص برداشت تحت تأثير زمان كوددهی قرارمیگيرد،

از بررسی اثر محلولپاشی نيتروژن در مراحل مختلف رشد

بهطوری كه با مصرف پس از گلدهی نيتروژن میتوان

برنج [ ]٣و مطالعة مربوط به كاربرد محلولپاشی نيتروژن

افزايش بيشتری در مقدار شاخص برداشت انتظار داشت

( ١08گرم بر ليتر) به همراه پتاسيم ( 8١گرم بر ليتر) []2١

[ .]25در اين رابطه ،مطالعة محلولپاشی پس از گلدهی

در دو مرحلة پنجهزنی و غالفرفتن همخوانی دارد كه در

(گردهافشانی) اوره روی گندم نشان داد كه محلولپاشی به

آنها تأثير مثبت و معنادار محلولپاشی بر عملکرد شلتوك

غير از عملکرد دانه باعث افزايش عملکرد زيستی و

و زيستی گزارش شده است.

شاخص برداشت هم شده است [ .]4در مطالعهای ديگر،

در مطالعات ديگر بيان شد كه محلولپاشی نيتروژن 45

محلولپاشی اوره در مقايسه با كاربرد خاكی آن با وجود

روز پس از نشاكاری (اواسط مرحلة پنجهزنی) ،عملکرد

افزايش عملکرد دانه و زيستی ،اثر معناداری بر شاخص

شلتوك برنج را در مقايسه با پانزده روز پس از نشاكاری

برداشت گندم نداشت [.]١5

افزايش داده است [ .]١٩ ،7در آزمايشی ،محلولپاشی پيش
از گلدهی كود اوره در چهار سطح صفر 20 ،١0 ،و 40

 .5. 3درصد پروتئين شلتوک

كيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار در مرحلة غالفرفتن

براساس نتايج تجزية واريانس دادهها ،تيمارهای

گندم بررسی شد .نتايج آزمايش بيانگر افزايش معنادار

محلولپاشی در مراحل مختلف رشد برنج باعث ايجاد

عملکرد دانه با محلولپاشی اوره در مقادير  20كيلوگرم و

اختالف معنادار در سطح احتمال  5درصد بر درصد

باالتر نيتروژن خالص در هکتار بود ،بهطوری كه بيشترين

پروتئين شلتوك شده است (جدول  .)٣بيشترين مقدار

مقدار عملکرد دانه ( 56٣/7گرم بر مترمربع) در تيمار 40

پروتئين شلتوك ( ١2/١درصد) مربوط به تيمار

كيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار نشان داده شد [.]2

محلولپاشی نيتروژن در مرحلة حداكثر پنجهزنی و

بررسی ضرايب همبستگی نشان داد كه عملکرد شلتوك

غالفرفتن بود كه نسبت به تيمار پاشش آب خالص 8/٣

با درصد باروری خوشه و عملکرد زيستی همبستگی مثبت

درصد افزايش نشان داد (جدول  .)4در مقايسة گروههای

و معنادار دارد (جدول  .)6عملکرد زيستی نيز همبستگی

تيماری در مقايسههای مستقل هم ،استفاده از محلولپاشی

مثبت و بااليی با درصد باروری خوشه و عملکرد شلتوك

در مرحلة حداكثر پنجهزنی بر استفاده از محلولپاشی در

داشت (جدول .)6

مرحلة غالفرفتن و محلولپاشی نيتروژن در مراحل پيش
از گلدهی در مقابل محلولپاشی توأم نيتروژن با پتاسيم در
مراحل پيش از گلدهی برتری دارد (جدول .)5

 .4. 3شاخص برداشت
نتايج اين آزمايش نشان داد كه اثر تيمارهای محلولپاشی

محلولپاشی كود نيتروژن و پتاسيم پيش از گلدهی

بر شاخص برداشت از نظر آماری معنادار نيست (جدول.)٣

برنج بر مقدار پروتئين شلتوك در مقايسه با پاشش آب

در بيان اختالف بين تيمارها با روش مقايسههای گروهی

خالص تأثير چندانی نداشته است .با توجه به نتايج

نيز تيمارهای محلولپاشی با تيمار پاشش آب خالص

پژوهشهای انجامشده در اين زمينه ،كاربرد نيتروژن

تفاوتی نداشت و در بين تيمارهای محلولپاشی هم تفاوتی

بهصورت پيشكاشت يا طی مراحل پنجهزنی سبب افزايش

ديده نشد (جدول  .)5با اين حال ،در گزارشها آمده است

تعداد پنجه شد ،در حالی كه كوددهی پس از پنجهزنی و
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گلدهی موجب افزايش اندازة دانه ،شاخص برداشت و

تشكر و قدردانی

محتوای پروتئين آن شد [ .]25 ،22 ،8اين افزايش احتماالً

بدينوسيله از مؤسسة تحقيقات برنج كشور (رشت) به

به اين دليل است كه برنج تا اواخر دورة رشد خود توانايی

جهت حمايت از پژوهش حاضر قدردانی میشود.

جذب نيتروژن و ساخت پروتئين را دارد .بررسی ضرايب
همبستگی نيز نشان داد كه پروتئين دانه با شاخص برداشت

منابع

همبستگی مثبت و معنادار دارد .محلولپاشی نيتروژن در

 .١امامی ع ( )١٣75روشهای تجزيه گياه .جلد اول،

اواخر مرحلة رشد برنج ،مقدار پروتئين دانهها را افزايش

نشريه فنی شماره  .٩82مؤسسه تحقيقات خاك و آب.

میدهد [ .]6كاربرد برگی نيتروژن در مراحل پس از

تهران .ايران.

گلدهی گندم ،افزايش غلظت پروتئين دانه را در مقايسه با

 .2برجيان ع ر و امام ی ( )١٣7٩اثر محلولپاشی اوره

استفاده از آب خالص نشان داد [.]8

پيش از گلدهی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد
پروتئين دانه دو رقم گندم ).(Triticum aestivum L.

 .4نتيجهگيری

علوم زراعی ايران2٣ :)١(2 .ن.2٩

بهطور كلی ،يافتههای اين آزمايش نشان داد كه

 .٣فالح ف ،فالح و م ،نورمحمدی ق ،نيکنژاد ی و

محلولپاشی كود نيتروژن و پتاسيم در مقايسه با پاشش آب

فالح آملی ه ( )١٣87تأثير تقسيط ازت و محلولپاشی

خالص سبب افزايش چشمگيری در عملکرد شلتوك برنج

كود نيتروژن روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم

دورگ ‘ديلم’ شد ،اما تأثير چندانی بر پروتئين آنها

شفق .دانش زيستی ايران.47-٣٩ :)4(٣ .

نداشت .يافتههای اين آزمايش ،محلولپاشی نيتروژن به
تنهايی را در مرحلة غالفرفتن بهدليل عدم اختالف معنادار

 .4فيضیاصل و و ولیزاده غ ( )١٣8٣بررسی اثر زمان

با تيمار شاهد (پاشش آب خالص) برای اين رقم پيشنهاد

محلولپاشی اوره بر خصوصيات كمی و كيفی دانه

نمیكند .باتوجه به نتايج بهدست آمده بهنظر میرسد مرحلة

گندم سرداری ) (Triticum aestivum L.در شرايط

حداكثر پنجهزنی ،بهترين زمان پيش از گلدهی برای

ديم .علوم كشاورزی ايران.٣١١-٣0١ :)2(٣5 .

محلولپاشی كود نيتروژن است كه موجب افزايش مقدار

 .5گاردنر ف پ ،فرانکلين آر ،كاردنر پی آر ،برنت پی،

نيتروژن موجود در گياه و مقدار كلروفيل برگها میشود.

يرز پی و راجر ال ( )١٣68فيزيولوژی گياهان زراعی.

اين موضوع به احتمال زياد ،باعث افزايش مقدار فتوسنتز

ترجمه :سرمدنيا غ و كوچکی ع .انتشارات جهاد

جاری و حجم مواد انتقاليافته به شلتوك و افزايش درصد

دانشگاهی مشهد 467 .ص.

دانههای پر و در نهايت عملکرد بيشتر شلتوك میشود .در

 .6ملکوتی م ج ،كشاورز پ و كريميان ن ( )١٣86روش

مجموع ،میتوان بيان كرد كه كاربرد برگی كود نيتروژن

جامع تشخيص و توصيه بهينه كود برای كشاورزی

مطابق با نياز گياه ،عالوه بر بهينهسازی مصرف كود ،سبب

پايدار .انتشارات دانشگاه تربيت مدرس 744 .ص.

افزايش عملکرد شلتوك برنج در اراضی شاليزاری و
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