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  چکیده

سایکوسل بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج، آزمایشی در سال  به منظور بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تنظیم کننده رشد
اي کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان صومعه سرا استان گیالن اجرا هبه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك 1392زراعی 
و استفاده از تنظیم ) کیلوگرم اوره در هکتار 200و  150، 100صفر، (فاکتورهاي مورد بررسی شامل مقادیر کود نیتروژنه . گردید

داد که ارتفاع بوته، عملکرد دانه، وزن هزار نتایج نشان . بود) لیتر در هکتار 4/2و  6/1، 8/0عدم مصرف، (کننده رشد سایکوسل 
داري تحت تاثیر مقادیر نیتروژن و سایکوسل قرار گرفتند ولی مصرف سایکوسل بر شاخص دانه و عملکرد بیولوژیک به طور معنی

زار دانه و در شاخص  از مهمترین غالت با تامین غذاي حدود دو سوم برنج هاثر توام این دو عامل بر وزن. دار نگردیدبرداشت معنی
. باالترین سطح مصرف سایکوسل بدست آمد) کیلوگرم در هکتار 3557(بیشترین میزان عملکرد دانه . دار گردیدبرداشت در معنی

  .روند مشابهی نیز در عملکرد دانه با کاربرد مصرف نیتروژن مشاهده گردید
  

  زاي عملکرد، برنجي رشد، عملکرد و اجنیتروژن، تنظیم کننده :واژه هاي کلیدي 
  

  مقدمه    
نیتروژن عنصر محدود کننده عملکرد در   ). 2(آید پر مصرف به حساب می بعد از گندم، به عنوان دومین غله) 7(جمعیت جهان  

 ي رشددر طی دوره تعال نگه داشتن آنبنابراین ماط نزدیکی با میزان عملکرد دارد و میزان نیتروژن گیاه ارتب). 5(زراعت برنج است 
دانه و وزن هزاردانه  تر تحت تاثیر تعداد پنجه، تعدادعملکرد کمی برنج بیش). 9(براي بدست آوردن عملکرد باال ضروري است  گیاه
  ). 4(افزایش تعداد خوشه در واحد سطح عامل اصلی افزایش عملکرد برنج در اثر مصرف کوهاي نیتروژنی است . باشدمی

 ).1(باشد ترین مشتقات کولین میشده  کلرید با نام تجاري سایکوسل یکی از شناختهد کلروکلراتاز جمله تنظیم کننده هاي رش
دهد با اختالل در مسیر چرخه بیوسنتز جیبرلیک اسید مانع از فعالیت آنزیم کائورن سنتاز شده و ارتفاع گیاهان را کاهش می این ماده

، افزایش تعداد دانه در سنبله، )8( بوته کود پذیري بیشتر گیاه بدون ایجاد ورس، افزایش تعداد پنجه در ته، بهوبکاهش ارتفاع  این )6(
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی واکنش برخی از صفات عملکردي  ). 6(شود میمنجر حشرات  و مقاومت به سرما، شوري، قارچ

  . برنج به سطوح مختلف نیتروژن و سایکوسل بود
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   :مواد و روش ها 
در قالب طرح پایه فاکتوریل از شهرستان صومعه سراي استان گیالن به صورت  ايدر مزرعه 1392- 1393آزمایشی در سال زراعی 

آورده  1نتایج حاصل از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی در جدول . تکرار اجرا شد 3هاي کامل تصادفی در بلوك
  .شده است

  شتجزیه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمای -1جدول 
  شوري  مشخصه

EC 

PH  درصد  
  اشباع
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%  

  رس
%  

  سیلت
%  

  شن
%  

  بافت
%  

  کربن  
  آلی

  نیتروژن
  درصد

  فسفر
PPM 

  پتاسیم
PPM 

  165  1/4  02/0  35/0    رسی لومی  22  40  38  ./.  53  25/6  225/0  میزان
 

عدم مصرف، (از منبع اوره و سایکوسل ) کیلوگرم درهکتار 200و  150، 100صفر، (نیتروژنه فاکتورهاي مورد بررسی شامل کود 
-در مرحله پنجه زنی در کرت 2/1 قبل نشا کاري و 2/1کود نیتروژنه در دو مرحله به صورت . بودند) لیتر در هکتار 4/2و  6/1، 8/0

با استفاده از دستگاه محلول پاش دستی اعمال ) 3(ساقه رفتن  ي اوایلمحلول پاشی سایکوسل در مرحله. شدهاي آزمایشی اعمال 
متر مربع  04/0بر از سطحی معادل ها به صورت کفبوته و شاخص برداشت عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک،براي اندازه گیري . شد

 .عملکرد بیولوژیکی به دست آمداي برداشت شدند و شاخص برداشت از نسبت عملکرد دانه به باحذف اثر حاشیه هر کرتاز وسط 
-از خطوط اصلی با رعایت اثر حاشیه یتصادف صورت بوته به 10 هر کرت ازارتفاع بوته، در زمان رسیدگی فیزیولوژیک،  دبراي برآور

ري وزن گیبراي اندازه. هاي حاصل به عنوان ارزش آن صفت در تجزیه واریانس مورد استفاده قرار گرفتاي برداشت و میانگین داده
وزن گردید و  001/0بذر انتخاب و سپس با ترازوي با دقت  500سه نمونه،  هاي برداشت شده به تصادف هزار دانه از خوشه

هاي بدست آمده و رسم تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل با دو برابر کردن به عنوان ارزش این صفت تعیین گردید درمیانگین داده
  .انجام شد EXCELو  SASم افزارهاي نمودارها با استفاده از نر

  
  :نتایج و بحث

دار گردید سایکوسل و مقادیر نیتروژن در سطح احتمال یک درصد معنی براساس جدول تجزیه واریانس ارتفاع بوته تحت تاثیر
 )مترسانتی 60/122(آن  و بیشترین )مترسانتی 99/105(لیتر در هکتار سایکوسل  4/2تحت تاثیر ارتفاع بوته کمترین ). 2جدول (

سانتی  54/118(مقایسه میانگین اثر اصلی سطوح نیتروژن نشان داد که بیشترین ارتفاع بوده . سایکوسل بدست آمدعدم مصرف در 
  ). 4جدول ( به عدم مصرف کود نیتروژن تعلق دارد) 46/107(به باالترین سطح کود نیتروژن و کمترین آن ) متر

دار در سطح یک درصد معنیتحت تاثیر سایکوسل و مقادیر کود نیتروژن که عملکرد دانه  دهدنشان می )2جدول (نتایج 
  . بدست آمدلیتر در هکتار   4/2محلول پاشی با سایکوسل با غلظت  در )کیلو گرم در هکتار 3557( بیشترین عملکرد دانه. گردید
داري بایکدیگر بسیار معنیاختالف نشان داد که وزن هزار دانه در سطوح مختلف نیتروژن و سایکوسل تجزیه واریانس نتایج   
کمترین  .)2جدول (در سطح یک درصد معنی دار گردید  وزن هزار دانه کود نیتروژنه و سایکوسل در اثر متقابل). 2جدول ( دارند

عدم مصرف سایکوسل و بیشترین میزان آن با در مصرف کود نیتروژنه  به ترکیب تیماري عدم) گرم 35/20(میزان وزن هزار دانه 
  . بدست آمد لیتر در هکتار سایکوسل 4/2کاربرد کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و  200مصرف  در) گرم 85/28(مقدار 

طح یک درصد معنی عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر کود نیتروژنه، سایکوسل در س) 2جدول (با توجه به جدول تجزیه واریانس 
با افزایش میزان سایکوسل و  )4جدول (نتایج حاصل از  بر اساس. دار گردید ولی اثر متقابل این دو ماده بایکدیگر معنی دار نگردید

  . نمود نیتروژن میزان عملکرد بیولوژیک افزایش پیدا
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 اثر ترکیب تیماري این دو عامل قرار گرفتتحت تاثیر مقادیر نیتروژن، سایکوسل و  شاخص برداشت ،با توجه به نتایج حاصل
لیتر در هکتار و  8/0مربوط به تیمار محلول پاشی با سایکوسل در غلظت ) 88/47(بیشترین میزان شاخص برداشت ). 2جدول (

در عدم مصرف نیتروژن و عدم محلول پاشی سایکوسل بدست ) 02/37(و کمترین آن کیلوگرم در هکتار نیتروژن  150مصرف 
 ).3جدول (آمد 

  
 :نتیجه گیري کلی

بر اساس نتایج بدست آمده محلول پاشی سایکوسل به همراه مصرف کود نیتروژنه موجب افزایش میزان عملکرد دانه در واحد 
یابد، بیشترین کاهش ارتفاع شود، ارتفاع بوته نیز تحت تاثیر محلول پاشی سایکوسل کاهش میسطح و افزایش وزن هزار دانه می

  .آید لیتر در هکتار سایکوسل بدست می 4/2محلول پاشی  بوته در

  
  تجزیه واریانس عملکرد و صفات مرتبط، در مقادیر مختلف کود نیتروژنه و تنظیم کننده رشد سایکوسل -2دول ج

ns ، * دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار و معنیبه ترتیب غیرمعنی** و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منابع تغییرات درجه آزادي   میانگین مربعات   
    ارتفاع بوته  عملکرد دانه  وزن هزار دانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت

04/12ns 00/1512ns 00/1512ns 77/76012ns ns60/22  2 تکرار 

 نیتروژن  3  67/275** **88/1513141 **81/63201 **81/63201 *73/25

67/13ns 33/77471** 33/77471** 39/1617140** **72/515  3 سایکوسل 

31/17* 44/2421ns 04/9** 69/51256ns ns13/10 9 سایکوسل×نیتروژن 

 خطاي آزمایش 30  63/23 14/65696  15/2 43/2204 82/5

 ضریب تغییرات -  29/4 16/8 17/6 36/6 67/5
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  مقایسه میانگین اثر ترکیب تیماري مقادیر نیتروژن در سایکوسل بر شاخص برداشت و وزن هزار دانه   -3جدول 

ت شاخص برداش   
 )درصد(

وزن هزار دانه 
 )گرم(

  

    d02/37  i35/20   عدم مصرف سایکوسل×عدم مصرف کودنیتروژنه
    cd82/39  ghi15/20   لیتر در هکتار سایکوسل8/0مصرف ×عدم مصرف کود نیتروژنه
    bc65/41  fghi25/22    لیتر در هکتار سایکوسل 6/1مصرف ×عدم مصرف کود نیتروژنه
    abc36/44  fghi91/21   لیتر در هکتار سایکوسل 4/2مصرف ×عدم مصرف کود نیتروژنه

    bc77/41  hi48/20   عدم مصرف سایکوسل ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه100مصرف 
    bc08/42  fghi72/21   لیتر در هکتار سایکوسل8/0مصرف ×در هکتار کود نیتروژنه کیلوگرم100مصرف 
    bc94/42  defgh23/23   لیتر در هکتار سایکوسل6/1مصرف ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه100مصرف 
    abc59/43  bcd62/25   لیتر در هکتار سایکوسل 4/2مصرف ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه100مصرف 
    abc34/44  fghi77/21   عدم مصرف سایکوسل×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه150مصرف 
    a88/47  cdef28/24   لیتر در هکتار سایکوسل8/0مصرف ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه150مصرف 
    ab64/44  bcde01/25   لیتر در هکتار سایکوسل6/1مصرف ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه150مصرف 
    abc34/40  b34/27   لیتر در هکتار سایکوسل 4/2مصرف ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه150مصرف 
    abc09/41  efghi50/22   عدم مصرف سایکوسل×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه200مصرف 
    abc56/44  defg51/23   لیتر در هکتار سایکوسل8/0مصرف ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه200مصرف 
    bc35/42  cb50/26   لیتر در هکتار سایکوسل6/1مصرف ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه200مصرف 
   bc20/42  a85/28   لیتر در هکتار سایکوسل 4/2مصرف ×کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه200مصرف 

Duncan .داري باهم نداردهاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنیمیانگین.  
 
 

  مقادیر کود نیتروژن و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر برخی صفات برنجمقایسه میانگین اثر ساده  -4جدول 
گرم در متر (عملکرد بیولوژیک   )کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه   )مترسانتی(ارتفاع بوته   تیمارهاي مورد بررسی

  )مربع
  c46/107  d0/2720  d52/663  عدم مصرف   مقادیر کود نیتروژن

  b68/111  c0/3013  c98/705  100       کیلوگرم در هکتار     
                                  150   ab49/115  b1/3282  b10/746  
                                  200    a54/118  a9/3545  a73/833  

  a60/122  d6/2693  d6/654  مقادیر سایکوسل       عدم مصرف
  b86/114  c7/3029  c04/696   100       لیتر در هکتار            
                                  150  c85/109  b7/3277  b44/763  
                                  200    d99/105  a0/3557  a21/831 

  . داري با هم دارندهاي با حروف مشابه هر ستون اختالف معنیمیانگین
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