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 چكيده

 و عملکنرد  اجنزای  عملکرد، بر گلدهی از پيش مراحل در پتاسيم و نيتروژن كودهای پاشی محلول تأثير بررسی هدف با حاضر پژوهش

 هنای  بلنوك  ةپاي طرح قالب در آزمايش شد. انجام پاشی محلول زمان بهترين تعيين همچنين ،’ديلم‘ دورگ برنج شلتوك پروتئين درصد

 كيلنوگرم  20 پاشنی  محلنول  شند.  اجنرا  ١٣88 سال در رشت، شهر در واقع كشور برنج تحقيقات ةمؤسس در تکرار سه با تصادفی كامل

 در پتاسيم سولفات درصد ٣ غلظت در هکتار در خالص پتاسيم اكسيد مكيلوگر ١5 و اوره درصد 5 غلظت در هکتار در خالص نيتروژن

 افنزايش  آزمنايش،  نتنايج  شد. منظور شاهد تيمار خالص آب پاشش شد. گرفته نظر در آزمايشی تيمارهای گلدهی از پيش رشد مراحل

 خالص آب پاشش تيمار با مقايسه در پتاسيم و نيتروژن گلدهی از پيش پاشی محلول تيمارهای در را زيستی عملکرد و شلتوك عملکرد

 داشنت.  خوشه در چه خوشه تعداد و كپه در پنجه تعداد بر را تأثير بيشترين زنی، پنجه حداكثر ةمرحل در نيتروژن پاشی محلول داد. نشان

 نيتنروژن  پاشی محلول .بود رفتن غالف و زنی پنجه حداكثر ةمرحل در نيتروژن پاشی محلول به مربوط هم، ها پنجه باروری درصد بيشترين

 به نسبت كه دش منجر درصد( ١/١2) شلتوك پروتئين دارامعن افزايش به رفتن غالف و زنی پنجه حداكثر ةمرحل در برنج، برگ و شاخ بر

 بناروری  درصد و شلتوك عملکرد با زيستی عملکرد كه داد نشان صفات همبستگی ةمطالع داشت. افزايش درصد ٣/8 خالص آب تيمار

 و نيتروژن كودهای با ’ديلم‘ دورگ برنج گلدهی از پيش پاشی محلول زمان بهترين ،لذا است. داشته داریامعن و مثبت همبستگی خوشه

 است. زنی پنجه حداكثر ةمرحل پتاسيم،

 پاشی. محلول رفتن، غالف زنی، پنجه پروتئين، دورگ، برنج ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 منبع ترين مهم گندم از پس برنج ريز، دانه غالت ميان از

 تقاضا دوم ةرد در دليل همين به و است انسان غذايی

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

 برنج زراعت در موجود زمين و آب منابع كاهش و سو کي

 در نوين های رهيافت از استفاده كه شد سبب ديگر سوی از

 .[24] ابدي افزايش سطح دواح در شتريب عملکرد به دستيابی

 سطح، واحد در برنج عملکرد افزايش های رهيافت از کیي

 خودگشن ارقام با مقايسه در كه است دورگ ارقام از استفاده

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

 جهان، در شيميايی كودهای قيمت روزافزون افزايش

 و زيرزمينی های آب آلودگی توليد، بودن اقتصادی ضرورت

 ةناآگاهان و رويه بی مصرف اثر در خاك ساختمان تخريب

 بهبود با بايد كه است مشکالتی جمله از شيميايی كودهای

 برطرف غذايی عناصر مناسب تأمين جمله از زراعی مديريت

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

 نيز و غذايی ناصرع يیكارا و جذب افزايش موجب مغذی

  .[8] شود می خاك در شيميايی كودهای خاكی كاربرد كاهش

 با گندم گلدهی از پيش پاشی  محلول نتايج ةمقايس

 كه داده نشان آن خاكی كاربرد با مقايسه در نيتروژن

 داشته گندم ةدان عملکرد بر داریامعن تأثير پاشی محلول

 ةحلمر در نيتروژن پاشی محلول كه طوری به است،

 اين كه شد دانه عملکرد دارامعن افزايش سبب رفتن غالف

 با .[2] بود سنبله در دانه تعداد دارامعن تغيير به مربوط تأثير

 مؤثر زمانی پاشی محلول كه رسد می نظر به ،اين وجود

 برگی ةتغذي شود. انجام مناسب ةمرحل در كه بود خواهد

 از دهاستفا و افزايش را برنج رشد مناسب ةمرحل در

 برتری .[١٩] دهد می كاهش را شيميايی كودهای

 از آن خاكی كاربرد با مقايسه در هم پتاسيم پاشی محلول

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

 در ليتر 25 ميزان به غذايی محلول برگی كاربرد با گندم

 گرم ١00 نسبت )به NPK پرمصرف عناصر شامل هکتار

 در گرم 8/0 نسبت )به مصرف كم عناصر ةهم و ليتر( در

 رفتن، غالف و دهی ساقه زنی، پنجه ةمرحل سه در ليتر(

 هکتار(، در كيلوگرم 48٣٣) زيستی عملکرد بيشترين

 عملکرد اجزای و هکتار( در كيلوگرم 26٩6) دانه عملکرد

 با تحقيقی، در .[7] داشت رفتن غالف ةمرحل در را گندم

 پاشی محلول برنج، زنی پنجه ةمرحل در K2HPO4 پاشی محلول

 های چه خوشه تعداد خوشه، تعداد افزايش موجب توانست

 شود برنج شلتوك عملکرد نهايت در و خوشه هر در بارور

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

(KCl) صورت به سوم يک كاشت، موقع در سوم يک را 

 به سوم يک و پرچم رگب ظهور ةمرحل در پاشی محلول

 و اند برده كار به دانه نمو مرحلة در پاشی محلول صورت

 را هکتار( در كيلوگرم 8500) برنج شلتوك عملکرد افزايش

 كيلوگرم 7850) كاشت زمان در آن خاكی كاربرد به نسبت

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

 برنج عملکرد اجزای و ردعملک بر نيتروژن كود پاشی محلول

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

  [.٣] يابد می افزايش نيتروژن

 تأثير بررسی حاضر، پژوهش انجام از هدف

 بر ميپتاس و نيتروژن كودهای گلدهی از پيش پاشی محلول

 برنج شلتوك پروتئين درصد و عملکرد اجزای عملکرد،

 .است پاشی محلول زمان بهترين تعيين همچنين ،دورگ

 

 ها روش و مواد .2

 برنج تحقيقات ةمؤسس پژوهشی ةمزرع در پژوهش اين

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

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

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

 ترتيب به آزمايش اجرای محل در ١٣88 سال اول ةيمن در

 (.١ )جدول بود گراد سانتی ةدرج ١/2٣ و ١8/2
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 1388 سال در برنج رشد فصل از ماه پنج به مربوط هواشناسی اطالعات .1 جدول

 روز تعداد سال های ماه

 دما

(C°) 

 نسبی رطوبت

)%( 
 ساعات

 آفتابی
  بيشينه كمينه بيشينه كمينه

 6/١5١ ٩/٩6 5/58 ١/2٣ ١٣ ٣١ شتارديبه

 8/١٩٩ ٩7 7/58 ١/26 2/١7 2٩ خرداد

 5/١50 ٩7 ١/65 ١/28 7/١٩ ٣١ تير

 5/275 ١/٩4 5/54 ٣/٣2 ١/2١ ٣0 مرداد

 ٩/١5٣ 2/٩5 8/60 5/2٩ ٩/١٩ 24 شهريور

 ٣/٩٣١ ٩/٣88 6/2٩7 ١/١١5 ٩/٩0 ١45 جمع

 ٣/١86 8/77 5/٩5 ١/2٣ 2/١8  ميانگين

 

 تصادفی كامل یها بلوك طرح صورت به آزمايش اين

 شامل آزمايشی، یمارهايت شد. اجرا تکرار سه در

 با همراه نيتروژن پاشی محلول و نيتروژن كود پاشی محلول

 )حداكثر گلدهی از پيش مختلف مراحل در پتاسيم

 مرحله دو و ’RGS4‘ رفتن غالف ،’RGS2‘ زنی پنجه

 آب پاشش ارتيم بود. رفتن( غالف و زنی پنجه حداكثر

 مراحل تعيين برای شد. گرفته نظر در شاهد تيمار خالص

 .[١2] شد استفاده برنج رشد مراحل كليد از برنج، رشد

 شد. انجام اول شخم آزمايش، اجرای از پيش ماه سه

 دوم، شخم ارديبهشت، ابتدای در بذرها از گيری خزانه

 دوم ةمين در اصلی زمين تسطيح و كشی كانال مرزبندی،

 آزمايش، اين در استفاده مورد رقم شد. انجام رديبهشتا

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

 ةمؤسس در روز ١٣0-١25 رشد ةدور طول و هکتار

 بود. ١٣87 سال در )رشت( كشور برنج تحقيقات

 ٣ و 2 تاريخ در و دستی صورت به كاشت عمليات

 عمليات شد. انجام ربرگیچها تا سه نشاهای با ماه خرداد

 متر سانتی 25 ةفاصل در آزمايش ةنقش براساس نشاكاری

 صورت به مترمربع 5×5 ابعاد با هايی كرت در رديف روی

 به كاشت رديف بيست شامل كرت هر شد. انجام نشا تک

 هرز، های علف با مبارزه برای بود. متر سانتی 25 ةفاصل

 مقدار به درصد 60 بوتاكلر كش علف از استفاده بر عالوه

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

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

  گرفت. صورت

 خاك، آزمون نتايج به توجه با ،آزمايش آغاز از پيش

 هکتار در كيلوگرم ١20 آزمايشی یها كرت تمام خاك به

 هکتار در كيلوگرم 45 اوره، منبع از خالص نيتروژن

P2O5 در كيلوگرم ١00 و تريپل فسفات سوپر منبع از 

 )جدول شد افزوده پتاسيم سولفات منبع از K2O هکتار

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

 ١5 و اوره درصد 5 غلظت به هکتار در خالص نيتروژن

 ٣ غلظت به هکتار در خالص پتاسيم اكسيد كيلوگرم

 شده تنظيم پشتی پاش سم كمک به پتاسيم سولفات رصدد

 .شد استفاده دم سپيده در
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 آزمایش ةمزرع ةاولی خاک نمونه سه ةتجزی نتایج میانگین .2 جدول

 برداری نمونه عمق

(cm) 

 شده گيری اندازه های ويژگی

 الکتريکی هدايت

(dS/m) 

 واكنش

 گل

 اشباع

 آلی كربن

)%( 

 نيتروژن

 )%( كل

 فسفر

 جذب لقاب

(ppm) 

 پتاسيم

 جذب قابل

(ppm) 

 خاك بافت

 سيلتی - رسی ٣/١٩6 ١5/8 25/0 65/2 6/8٣ ٣7/2 ٣0-0

 

 ةنام شيوه از برنج گياهی صفات گيری اندازه برای

 در پنجه تعداد تعيين در شد. استفاده 1صفات گيری اندازه

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

 نيز و كپه هر یها پنجه تعداد و شد انتخاب تصادفی طور به

 كپه در آن ميزان و شمارش خوشه دارای یها پنجه

 و بارور یها پنجه تعداد بين تناسب از شد. گيری اندازه

 د.ش محاسبه بارور یها پنجه درصد ها، پنجه كل تعداد

 كپه در خوشه تعداد تعيين برای ها، بوته همين از ،سپس

 برای شد. شمارش آن یها خوشه تعداد و استفاده

 هر از خوشه پانزده خوشه، در چه خوشه تعداد گيری اندازه

 ةناحي از ها خوشه سپس انتخاب، تصادفی طور به كرت

 شمارش آن خالی و پر های چه خوشه تعداد و جدا گردن

 وزن .گرديد محاسبه بارور های  چه خوشه درصد و شد

 شد. تعيين شده برداری نمونه یها خوشه در نيز هزاردانه

 وزن و دانه خشک وزن از برداشت، شاخص ةمحاسب برای

 شد. استفاده بوته شش كل خشک

 6 از نهايی، عملکرد تعيين برای برداشت عمليات

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

 از استفاده با و كجلدال روش به نيتروژن گيری اندازه

 تحقيقات ةمؤسس شيمی گاهآزمايش در تک كجل دستگاه

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

                                                           
1. Standard Evaluation System 

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

 افزار نرم های  رويه از ها، داده ةتجزي برای .[١٣] شد محاسبه

 نرمال آزمون انجام از پس .[١8] شد استفاده SAS آماری

 تبديل روش به ها داده آزمايشی خطاهای توزيع بودن

 ارزيابی مورد های ويژگی برای ها ميانگين ةمقايس لگاريتمی،

 های مقايسه روش و 2دانکن ای چنددامنه آزمون از استفاده با

 شد. تعيين گروهی های مقايسه

 

 بحث و نتایج .3

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

 از پيش شیپا محلول ها، داده واريانس ةتجزي نتايج براساس

 بر درصد 5 احتمال سطح در داریامعن تأثير اوره كود گلدهی

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

 67/2١) پنجه تعداد بيشترين داد، نشان پنجه تعداد های داده

 حداكثر ةمرحل در نيتروژن پاشی محلول تيمار با كپه( در پنجه

 خالص آب پاشش تيمار به نسبت كه آمده دست به زنی پنجه

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

 خالص آب پاشش تيمار به نسبت پاشی محلول مثبت تأثير

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

 نيتروژن پاشی محلول كه است حالتی به مربوط كپه( در پنجه

 (.4 )جدول دش اعمال رفتن غالف ةمرحل در

                                                           
2. Duncan’s multiple range test  
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 زنی پنجه ةمرحل در پنجه تعداد بيشترين كه آنجا از

 آمد، دست به گلدهی از پيش رشد مراحل ديگر به نسبت

 رشد ةدور اوايل در پاشی محلول كه گرفت نتيجه توان می

 های پنجه مرگ است. بوده مؤثرتر گياه زنی پنجه تحريک در

 و نور دريافت ایبر رقابت در ها آن ناتوانی اثر در قديمی

 اواخر در پنجه تعداد كاهش دليل غذايی، مواد جذب

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

 پنجه تعداد افزايش طريق از برنج عملکرد بر نيتروژن كود

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

 ةمرحل در یپاش محلول برتری گروهی، یاه همقايس نتايج

 را رفتن غالف ةمرحل در پاشی محلول به زنی پنجه حداكثر

 كند. می تأييد

 داریامعن تأثير پاشی محلول آزمايش، اين در ،همچنين

 داشت ها پنجه باروری درصد بر درصد ١ احتمال سطح در

 داد، نشان بارور ةپنج یها نيانگيم ةمقايس نتايج (.٣ جدول)

 پاشی  محلول تيمار در درصد( 6/84) بارور ةپنج بيشترين

 مشاهده رفتن غالف و زنی پنجه حداكثر ةمرحل در نيتروژن

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

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

 ةمرحل در نيتروژن پاشی محلول تيمار در نيز درصد(

 ها پنجه ریبارو كاهش (.4 )جدول آمد دست به رفتن غالف

 خالص آب از استفاده تيمار به نسبت رفتن غالف زمان در

 در نيتروژن پاشی محلول كه كرد توجيه توان یم طور اين را

 سطح واحد در پنجه تعداد و رويشی رشد زنی، پنجه ةمرحل

 علت به خوشه های آغازه تشکيل زمان در اما ،داد افزايش را

 غيرمؤثر، یها جهپن در غذايی مواد و نور بودن ناكافی

 را سطح واحد در خوشه تعداد و بارور یها پنجه درصد

 اختالف بيان در گروهی یاه همقايس نتايج دهد. یم كاهش

 حداكثر ةمرحل در پاشی محلول برتری نيز تيمارها بين

 از استفاده و رفتن غالف ةمرحل در پاشی محلول بر زنی پنجه

 هر در پاشی لمحلو بر رفتن غالف ةمرحل در پاشی محلول

 داد نشان را رفتن غالف و زنی پنجه اواخر ةمرحل دو

 و پنجه تعداد در دارامعن اختالف ةمشاهد با (.5 )جدول

 پاشی، محلول تيمارهای بين در ها پنجه باروری ميزان

 آن مصرف زمان و نيتروژن كود كه گرفت نتيجه توان می

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

 است. سطح واحد در بارور های پنجه تعداد

 كود پاشی محلول دارامعن تأثير به تحقيقات، ديگر در

 بر اوره منبع از هکتار در كيلوگرم 66 ميزان به نيتروژن

 در .[٩] است شده اشاره برنج در بارور های پنجه تعداد

 تعداد بر اوره پاشی محلول تأثير بيشترين هم، گندم بررسی

 نيتروژن، بر عالوه .[4] شد گزارش بارور ةپنج و جهپن

 پاشی محلول با مقايسه در هم، پتاسيم با برنج پاشی محلول

 و پنجه تعداد دارامعن افزايش سبب خالص آب با گياه

 اين های يافته با كه است شده ها پنجه باروری درصد

 .[2١] دارد مطابقت آزمايش

 

 كپه در خوشه تعداد

 كافی تعداد داشتن برنج، در باال عملکرد هب دستيابی برای

 مراحل در پاشی محلول است. ضروری كپه در خوشه

 در كپه در خوشه تعداد بر داریامعن اثر برنج رشد مختلف

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

 خوشه ٣/١8) خوشه تعداد بيشترين ها، داده ميانگين ةمقايس

 ةمرحل در پتاسيم و نيتروژن پاشی ولمحل تيمار در كپه( در

 به نسبت كه آمد دست به رفتن غالف و زنی پنجه حداكثر

 داشت افزايش درصد ١5 خالص آب از استفاده تيمار

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

 ممکن رفتن غالف و زنی پنجه حداكثر ةمرحل دو هر در كپه

 با باشد. مراحل اين در ها پنجه باروری افزايش علت به است

 رفتن غالف ةمرحل در كپه در خوشه تعداد كاهش ،اين وجود

 ها پنجه باروری درصد و پنجه تعداد كاهش علت به احتماالً

  (.4 )جدول است برنج رشد از مرحله اين در
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 نشان گذشته های پژوهش نتايج با نتايج اين ةمقايس

 زنی، پنجه ةمرحل رد نيتروژن كود مصرف كه دهد می

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

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

 ةفاصل در رديف(، روی × رديف )بين مربع متر سانتی

 از لذا شود، می كشت بومی ارقام به نسبت بيشتری كشت

 درش آغازين مراحل در را مجاور یها بوته رقابت سو يک

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

 در ها خوشه تعداد افزايش آن دنبال به و بارور یها پنجه

 تعداد دارامعن افزايش نيز تحقيقات ديگر نتايج در .است كپه

 برنج در اوره پاشی محلول زمان به پاسخ در كپه در خوشه

 است. شده داده نشان [7 ،4] گندم و [2٣]

 

 ها خوشه باروری درصد و خوشه در چه خوشه دادتع

 خوشه در پر ةچ خوشه تعداد و خوشه در چه خوشه تعداد

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

 مراحل در پاشی محلول كه داد نشان آزمايش اين نتايج

 در چه خوشه تعداد بر داریامعن تأثير برنج، رشد مختلف
 ١ سطح در ها خوشه باروری و درصد 5 سطح در خوشه

 یها داده ميانگين ةمقايس (.٣ )جدول است داشته درصد

 تعداد بيشترين كه داد نشان ها ويژگی اين به مربوط

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

 در نيتروژن پاشی محلول با تيمار در درصد( 87) ها خوشه

 دو هر كه است مدهآ دست به زنی پنجه حداكثر ةمرحل
 درصد ٩ خالص آب از استفاده تيمار به نسبت ويژگی

 (.4 )جدول داشت افزايش

 خوشه در چه خوشه تعداد گروهی یاه همقايس نتايج

 نيتروژن كود گلدهی از پيش پاشی محلول كه داد نشان

 پتاسيم همراه به نيتروژن پاشی محلول از استفاده بر تنهايی به

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

 پاشی محلول بر زنی پنجه حداكثر ةمرحل در پاشی محلول از

 رفتن غالف ةمرحل در پاشی محلول و رفتن غالف ةمرحل در

 (.5 )جدول داد نشان را مرحله دو هر در پاشی محلول بر
 یمارهايت بين در داریامعن اختالف خوشه باروری درصد

 نشان خالص آب پاشش تيمار با يسهمقا در پاشی محلول

 تفاوت بيان در شده مقايسه تيماری های گروه نتايج و داد
 توجه با (.5 )جدول كند می تأييد را امر اين نيز تيمارها بين

 از پيش پاشی محلول از استفاده ا،ه همقايس اين نتايج به

 خالص آب پاشش از استفاده بر پتاسيم و نيتروژن گلدهی

 باروری درصد و چه خوشه كمترين (.5 )جدول دارد برتری
 درصد 7/7٩ و خوشه در چه خوشه 4/250 ترتيب به خوشه

 و رفتن غالف ةمرحل در نيتروژن پاشی محلول تيمار در

 (.4 )جدول شد مشاهده خالص آب پاشيدن
 در كپه در خوشه تعداد و بارور ةپنج تعداد كاهش

 چه خوشه تعداد كاهش دليل احتماالً برنج رفتن غالف ةمرحل
 درصد كاهش به توجه با ديگر، طرف از .است خوشه در

 رسد یم نظر به خالص، آب پاشش تيمار در خوشه باروری

 سطح واحد در شلتوك عملکرد حداكثر به رسيدن برای

 از خاك، در نياز مورد ةپاي كود مصرف بر عالوه توان یم
 د.كر استفاده گلدهی از پيش مراحل در اوره پاشی محلول

 خوابيدگی از جلوگيری كنار در اوره پاشی محلول از استفاده
 تکوين مراحل در گياه نيتروژنی نياز تأمين سبب ها بوته

 باروری درصد افزايش ،نتيجه در .شود یم چه خوشه

 اهميت ةدهند نشان موضوع اين كه دارد دنبال به را چه خوشه

 قطري از نيتروژن است. صفت اين بر اوره پاشی محلول
 شلتوك عملکرد بر مثبتی اثر چه خوشه تعداد بر تأثيرگذاری

 پوكی ميزان برگ در نيتروژن ميزان افزايش با زيرا دارد،

 .[20] كند می پيدا كاهش خطی طور به ها دانه

 باروری درصد كه داد نشان صفات همبستگی نتايج

 و شلتوك عملکرد با داریامعن و مثبت همبستگی خوشه

 تعداد افزايش دهد می نشان امر اين رد.دا زيستی عملکرد
 از فتوسنتزی مواد بهتر تخصيص خوشه، در پر چه خوشه

 گيرد می صورت ها چه خوشه به شده توليد خشک ةماد كل

  (.6 )جدول
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 اوره پاشی محلول دارامعن تأثير به هم مطالعات ديگر در

 در ها خوشه باروری درصد و خوشه در چه خوشه تعداد بر

 .[2٣] است شده اشاره برنج

 

 هزاردانه وزن .2. 3

 پايدارترين از و است ثابت هزاردانه وزن اغلب برنج، در

 گياه اين در دانه رشد زيرا ،رود یم شمار به رقم یها یژگيو

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

 نيست دارامعن هزاردانه وزن بر پاشی محلول تيمارهای

 تفاوت بيان در شده انجام گروهی یاه همقايس اب (.٣ )جدول

 در همچنين ،پاشی محلول تيمارهای بين در تيمارها، بين

 آب پاشش تيمار با پاشی محلول تيمارهای بين ةمقايس

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

 انتظار قابل حدودی تا پاشی محلول تيمارهای از هزاردانه

 خوشه تعداد افزايش باعث نيتروژن پاشی لمحلو زيرا بود،

 ،نتيجه در شود. می خوشه در دانه تعداد و سطح واحد در

 شود می كمتر دانه و خوشه هر به رسيده غذايی ةماد مقدار

 تحقيقات .كند می كم را هزاردانه وزن افزايش امکان اين و

 اثر اوره پاشی محلول و نيتروژن تقسيط داد نشان برنج روی

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

 نيز ديگر تحقيقات در .[2] شد گزارش نيز گندم در ها يافته

 عناصر گلدهی از پس پاشی محلول دارامعن و مثبت تأثير به

 .[١١] است هشد اشاره گندم ةهزاردان وزن بر غذايی

 

 زیستی و شلتوک عملكرد .3. 3

 در پاشی محلول كه داد نشان اه داده واريانس ةتجزي نتايج

 شلتوك عملکرد بر داریامعن اثر برنج رشد مختلف مراحل

 درصد ١ سطح در زيستی عملکرد و درصد 5 سطح در

 آن از حاكی ها ميانگين ةمقايس نتايج (.٣ )جدول است داشته

 تيمارهای در زيستی عملکرد و شلتوك عملکرد كه است

 كاربرد در و تنهايی هب نيتروژن گلدهی از پيش پاشی محلول

 با خالص آب پاشش تيمار به نسبت پتاسيم با نيتروژن توأم

 (.4 )جدول داد نشان افزايش عملکرد مقدار كمترين

 تيمارها بين تفاوت بيان در گروهی یاه همقايس نتايج

 نتايج، اين به باتوجه (.5 )جدول است امر همين مؤيد نيز

 بر پتاسيم و نيتروژن گلدهی از پيش پاشی محلول از استفاده

 بين در و دارد برتری خالص آب پاشش از استفاده

 وجود با (.5 )جدول نشد مشاهده تفاوتی تيماری های گروه

 ١0256) شلتوك عملکرد عددی مقدار بيشترين ،اين

 در كيلوگرم ١87٩6) زيستی عملکرد و هکتار( در كيلوگرم

 حداكثر ةمرحل در نيتروژن پاشی محلول تيمار در هکتار(

 بين در تفاوتی آماری لحاظ به اما آمد دست به زنی پنجه

 امر اين علت نشد. ديده برنج گلدهی از پيش مراحل

 مراحل در پاشی محلول كه است آن از حاكی احتماالً

 با برنج، گلدهی ةمرحل تا رفتن غالف و زنی پنجه حداكثر

 افزايش مؤثر، های پنجه توليد برگ، دوام و تعداد افزايش

 افزايش و فتوسنتزی مواد انتقال و ساخت نيتروژن، تجمع

 افزايش موجب ها، خوشه باروری درصد و خوشه تعداد

 اگر كه حالی در شد، شلتوك عملکرد و كربوهيدرات توليد

 افتد، تعويق به آن از پس و گلدهی ةمرحل تا پاشی محلول

 خواهد دنبال به را پروتئين ميزان و دانه ةانداز افزايش

 .[8] شتدا

 زنی پنجه ةمرحل طی و كاشت از پس نيتروژن كاربرد

 مرحله چند يا زنی پنجه از پس كودپاشی با مقايسه در

 دهی گل و زنی پنجه مراحل بين سرك صورت به كودپاشی

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

 كنش برهم نيتروژن، كود از استفاده در مؤثر عوامل از

 كاربرد است، گياه رشد در مؤثر عوامل ديگر با يتروژنن

 پی در را بهينه عملکرد زمانی نيتروژن كود هنگام به و كافی

 عناصر و عوامل ساير بيشبود يا كمبود كه داشت خواهد

 پرمحصول ارقام واكنش نباشد. محدودكننده پتاسيم ويژه به

 ننيتروژ مقدار تأثير تحت شدت به خاك پتاسيم به برنج
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 آمده دست به های يافته با آزمايش اين نتايج .[١0] دارد قرار

 رشد مختلف مراحل در نيتروژن پاشی محلول اثر بررسی از

 نيتروژن پاشی محلول كاربرد به مربوط ةمطالع و [٣] برنج

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

 در كه دارد وانیهمخ رفتن غالف و زنی پنجه ةمرحل دو در

 شلتوك عملکرد بر پاشی محلول دارامعن و مثبت تأثير ها آن

 است. شده گزارش زيستی و

 45 نيتروژن پاشی محلول كه دش بيان ديگر مطالعات در

 عملکرد زنی(، پنجه ةمرحل )اواسط نشاكاری از پس روز

 نشاكاری از پس روز پانزده با مقايسه در را برنج شلتوك

 پيش پاشی محلول آزمايشی، در .[١٩ ،7] ستا داده افزايش

 40 و 20 ،١0 صفر، سطح چهار در اوره كود گلدهی از

 رفتن غالف ةمرحل در هکتار در خالص نيتروژن كيلوگرم

 دارامعن افزايش بيانگر آزمايش نتايج شد. بررسی گندم

 و كيلوگرم 20 مقادير در اوره پاشی محلول با دانه عملکرد

 بيشترين كه طوری به بود، هکتار در لصخا نيتروژن باالتر

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

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

 شلتوك عملکرد كه داد نشان همبستگی ضرايب بررسی

 مثبت همبستگی زيستی عملکرد و خوشه باروری درصد با

 همبستگی نيز زيستی ملکردع (.6 )جدول دارد دارامعن و

 شلتوك عملکرد و خوشه باروری درصد با بااليی و مثبت

  (.6 )جدول داشت

 

 برداشت شاخص .4. 3

 پاشی محلول تيمارهای اثر كه داد نشان آزمايش اين نتايج

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

 گروهی یاه همقايس روش با تيمارها بين اختالف بيان در

 خالص آب پاشش تيمار با پاشی محلول تيمارهای نيز

 تفاوتی هم پاشی محلول تيمارهای بين در و نداشت تفاوتی

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

 ،گيرد میقرار كوددهی زمان تأثير تحت برداشت شاخص كه

 توان می نيتروژن گلدهی از پس مصرف با كه طوری به

 داشت انتظار برداشت شاخص مقدار در بيشتری زايشاف

 گلدهی از پس پاشی محلول ةمطالع ،رابطه اين در .[25]

  به پاشی محلول كه داد نشان گندم روی اوره افشانی( )گرده

 و زيستی عملکرد افزايش باعث دانه عملکرد از غير

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

 وجود با آن خاكی كاربرد با مقايسه در رهاو پاشی محلول

 شاخص بر داریامعن اثر زيستی، و دانه عملکرد افزايش

  .[١5] نداشت گندم برداشت

 

 شلتوک پروتئين درصد .5. 3
 یمارهايت ها، داده واريانس ةتجزي نتايج براساس

 ايجاد باعث برنج رشد مختلف مراحل در پاشی محلول

 درصد بر درصد 5 الاحتم سطح در دارامعن اختالف

 مقدار بيشترين (.٣ )جدول است شده شلتوك پروتئين

 تيمار به مربوط درصد( ١/١2) شلتوك پروتئين

 و زنی پنجه حداكثر ةمرحل در نيتروژن پاشی محلول

 ٣/8 خالص آب پاشش تيمار به نسبت كه بود رفتن غالف

 های گروه ةمقايس در (.4 )جدول داد نشان افزايش درصد

 پاشی محلول از استفاده هم، مستقل یاه همقايس در تيماری

 در پاشی محلول از استفاده بر زنی پنجه حداكثر ةمرحل در

 پيش مراحل در نيتروژن پاشی محلول و رفتن غالف ةمرحل

 در پتاسيم با نيتروژن توأم پاشی محلول مقابل در گلدهی از

 (.5 )جدول دارد برتری گلدهی از پيش مراحل

 گلدهی از پيش پتاسيم و نيتروژن ودك پاشی محلول

 آب پاشش با مقايسه در شلتوك پروتئين مقدار بر برنج

 نتايج به توجه با است. نداشته چندانی تأثير خالص

 نيتروژن كاربرد زمينه، اين در شده انجام های پژوهش

 افزايش سبب زنی پنجه مراحل طی يا كاشت پيش صورت به

 و زنی پنجه از پس دهیكود كه حالی در شد، پنجه تعداد



 ’دیلم‘ پاشی كود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ اثر محلول
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 و برداشت شاخص دانه، ةانداز افزايش موجب گلدهی

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

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

 ضرايب بررسی دارد. را پروتئين ساخت و نيتروژن جذب

 برداشت شاخص با نهدا پروتئين كه داد نشان نيز همبستگی

 در نيتروژن پاشی محلول دارد. دارامعن و مثبت همبستگی

 افزايش را ها دانه پروتئين مقدار ،جبرن رشد ةمرحل اواخر

 از پس مراحل در نيتروژن برگی كاربرد .[6] دهد می

 با مقايسه در را دانه پروتئين غلظت افزايش گندم، گلدهی

  .[8] داد نشان خالص آب از استفاده
 

 گيری نتيجه .4
 كه داد نشان آزمايش اين یها افتهي كلی، طور به

 آب پاشش با مقايسه در پتاسيم و نيتروژن كود پاشی محلول

 برنج شلتوك عملکرد در گيری چشم افزايش سبب خالص

 ها آن پروتئين بر چندانی تأثير اما شد، ’ديلم‘ دورگ

 به ننيتروژ پاشی محلول آزمايش، اين یها افتهي نداشت.

 دارامعن اختالف عدم دليل به رفتن غالف ةمرحل در را تنهايی

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

 ةمرحل رسد می نظر به آمده دست به نتايج به باتوجه كند. ینم

 برای گلدهی از پيش زمان بهترين زنی، پنجه حداكثر

 مقدار افزايش موجب كه است نيتروژن كود پاشی محلول

 شود. می ها برگ كلروفيل مقدار و گياه در موجود نيتروژن

 فتوسنتز مقدار افزايش باعث زياد، احتمال به موضوع اين

 درصد افزايش و شلتوك به افتهي انتقال مواد حجم و جاری

 در شود. می شلتوك بيشتر عملکرد نهايت در و پر های دانه

 نيتروژن كود برگی كاربرد كه كرد بيان توان می مجموع،

 سبب كود، مصرف سازی بهينه بر عالوه گياه، نياز با مطابق

 و شاليزاری اراضی در برنج شلتوك عملکرد افزايش

 شود. می منطقه در برنج زراعت از حاصل سود افزايش

 

 قدردانی و تشكر

 به )رشت( كشور برنج تحقيقات ةمؤسس از وسيله بدين

 د.شو می قدردانی حاضر پژوهش از حمايت جهت
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