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  چکیده

و عملکرد  ي خشکي رشد سایکوسل بر میزان انتقال مجدد مادهبررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تنظیم کننده به منظور
تصادفی با سه تکرار در شهرستان هاي کامل به صورت فاکتوریل در قالب طرح بکوك 1392دانه در برنج، آزمایشی در سال زراعی 

کیلوگرم  200و  150، 100عدم مصرف، (فاکتورهاي مورد بررسی شامل مقادیر کود نیتروژنه . صومعه سرا استان گیالن اجرا گردید
ال مجدد نشان داد، انتق. بود) لیتر در هکتار 4/2و  6/1، 8/0عدم مصرف، (و استفاده از تنظیم کننده رشد سایکوسل ) اوره در هکتار

ماده خشک از کل بوته، ساقه و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه، سهم فرآیند انتقال مجدد در عملکرد تحت تاثیر 
ي خشک از کل اندام هوایی در دانه در بیشترین درصد مشارکت ساقه، میزان انتقال مجدد ماده. فاکتورهاي آزمایش قرار گرفت
لیتر در هکتار سایکوسل  4/2بیشترین میزان عملکرد دانه در مصرف . ربرد سایکوسل بدست آمدعدم مصرف نیتروژن و عدم کا

 .روند مشابهی نیز در عملکرد دانه در باالترین سطح از مصرف کود نیتروژنه بدست آمد. بدست آمد) کیلوگرم در هکتار 3557(
  

 .نیتروژن، تنظیم کننده رشد، انتقال مجدد ماده خشک، برنج :هاي کلیديواژه
 

  مقدمه  
درصد پروتئین و  40این گیاه قادر است به تامین ). 8(اي در تغذیه مردم دنیا برخوردار است برنج پس از گندم از جایگاه ویژه

  ). 9(کالري مورد نیاز است 
امام و کریمی مزرعه شاه ). 3(باشد هاي رشد گیاهی میترین کند کنندهسایکوسل از گروه ترکیبات آمونیومی و از پر مصرف

ساقه یک منبع ثانویه . دهدهاي برنج، سرعت تجمع ماده خشک و میزان عملکرد را افزایش میعالم کردند این ماده در بوته) 2(
سیار مهمی در تامین مواد پرورده براي این منیع در زمان پر شدن دانه نقش ب. رودمهم براي ذخیره هیدرات کربن به شمار می

  ).5(پرشدن دانه دارد 
اي از رشد، به طور کلی در غالت در طی دوره). 7(آید ي عملکرد در زراعت به حساب مینیتروژن یکی از عوامل محدود کننده

واد مازاد در ساقه انباشته در این حالت اغلب این م. تجمع برخی مواد معدنی در گیاه بیشتر از میزان مصرف آن جهت رشد است
کند که به این شود و به دانه انتقال پیدا میهفته بعد از گلدهی شروع می 3تا  2شود و در مراحل بعدي رشد گیاه که معموال می

اي هي خشک از اندامطی گزارشی بیان کردند که انتقال مجدد ماده) 4(پیردشتی و همکاران ). 1(گویند فرآیند انتقال مجدد می
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی واکنش . دارا استي خشک و عملکرد دانه در ارقام برنجهوایی نقش مهمی را در تجمع ماده

 .برنج به مقادیر مختلف نیتروژن و سایکوسل در میزان انتقال ماده خشک و عملکرد دانه در شرایط زراعی بوده است
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  هامواد و روش

در مزرعه از شهرستان صومعه سراي استان گیالن به صورت فاکتوریل در قالب طرح  1392-1393 آزمایشی در سال زراعی
نتایج حاصل از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی در جدول . تکرار اجرا شد 3هاي کامل تصادفی در پایه بلوك

 .آورده شده است 1
 

  خاك محل اجراي آزمایشتجزیه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  -1جدول 
درصد  PH شوري  مشخصه

  اشباع
درصد 

  رس
درصد 
  سیلت

درصد 
  شن

کربن   بافت
  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
 

از منبع اوره و استفاده از چهار سطح ) درهکتارکیلوگرم  200و  150، 100صفر، (فاکتورهاي مورد بررسی شامل کود نیتروژنه 
در مرحله  2/1قبل نشا کاري و  2/1کود نیتروژنه در دو مرحله، . بودند) لیتر در هکتار 4/2و  6/1، 8/0عدم مصرف، (سایکوسل 

دستگاه محلول  با استفاده از) 6(دهی محلول پاشی سایکوسل در مرحله اوایل ساقه. هاي آزمایشی اعمال شدپنجه زنی در کرت
هاي رویشی گیاه به دانه، از زمان پر شدن دانه تا مرحله میزان انتقال مجدد مواد از اندام براي برآورد. پاش دستی اعمال شد

 75دار دردماي ساعت و یا بیشتر در آون الکتریکی تهویه 72هاي برداشت شده به مدت بوته. گیري شدرسیدگی فیزیولوژیک اندازه
. متر مربع در هر کرت که مشخص شده بود برداشت گردید 04/0عملکرد دانه از سطحی معادل . گراد قرار گرفتنددرجه سانتی

 .استفاده شد Duncanها از آزمون و براي مقایسه میانگین EXCELو  SASها و رسم نمودارها از تجزیه داده
  

  نتایج و بحث
دهد که سطوح مختلف کود نیتروژن، سایکوسل و اثر متقابل این دو ماده با یکدیگر در نشان می) 2جدول (تجزیه واریانس 

که بیشترین مقدار مقایسه میانگین اثر متقابل ترکیب تیماري این دو عامل نشان داد . سطح احتمل یک درصد معنی دار گردید
سایکوسل و حداقل آن در باالترین سطح  لول پاشیعدم محماده خشک از کل بوته در ترکیب تیماري عدم مصرف نیتروژن و  انتقال

با افزایش سطوح کود نیتروژنه میزان انتقال ماده ). 3جدول (برآورد گردید ) 60/114(سایکوسل  و عدم محلول پاشی کود نیتروژنه
-انتقال مجدد از اندامبیان نمودند که با مصرف کود نیتروژؤنه پس از گلدهی ) 10(سوزا و همکاران . خشک از کل بوته کاهش یافت
در باالترین سطح مصرف کود نیتروژن و عدم محلول پاشی ) 08/49(کمترین میزان انتقال نیز  .یابدهاي هوایی به دانه کاهش می

  ). 3جدول (سایکوسل حاصل گردید 
آنها در سهم انتقال  نشان داد تاثیر کود نیتروژنه، سایکوسل و اثر متقابل) 2جدول (نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس 

بیشترین سهم این فرایند در  مقایسه میانگین نشان داد که. مجدد ماده خشک در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید
در ) درصد 09/13(سایکوسل و کمترین مقدار آن  عدم محلول پاشی در حالت عدم مصرف نیتروژن در) درصد 91/52(عملکرد دانه 

بیان کردند با افزایش میزان ) 10(سوزا و همکاران ). 3جدول (باشد سایکوسل می محلول پاشیوژنه در عدم باالترین سطح کود نیتر
  .یابدنیتروژن، سهم فرآیند انتقال مجدد در عملکرد دانه کاهش می

نگین مقایه میا). 2جدول (میزان مشارکت ذخایر ساقه در انتقال ماده خشک در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید 
عدم مصرف کود نیتروژنه و عدم مصرف سایکوسل و کمترین در ) گرم در متر مربع 91/57(نشان داد حداکثر مشارکت ذخایر ساقه 

  ).3جدول (سطح کود نیتروژن و عدم مصرف سایکوسل حاصل شد  در باال) گرم در متر مربع 16/26(آن 
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ساقه در عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار شد  درصد مشارکت ذخایر) 2جدول (دهد تجزیه واریانس نشان می
در عدم مصرف کود نیتروژن و عدم ) درصد 04/27(مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد مشارکت ذخایر ساقه ). 2جدول (

ل پاشی کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و عدم محلو 200در مصرف ) درصد 51/8(سایکوسل و کمترین آن محلول پاشی 
  ). 3جدول (سایکوسل حاصل شد 

درصد گردید  دار عملکرد دانه در سطح یکدهد که کاربرد سایکوسل و سطوح نیتروژن موجب افزایش معنینتایج نشان می
کیلوگرم در  3557(لیتر در هکتار  4/2دانه مربوط به تیمار محلول پاشی با سایکوسل با غلظت  بیشترین عملکرد ).2جدول (

  ). 4جدول ( روند مشابهی نیز در کاربرد سطوح باالي نیتروژن بر عملکرد دانه بدست آمد. باشدمی) هکتار
بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش میزان سطوح کودي نیتروژنه انتقال ماده ي خشک کاهش و با افزایش : نتیجه گیري کلی

عملکرد دانه نیز با افزایش میزان کود نیتروژنه و . یش یافتمیزان مقادیر تنظیم کننده رشد سایکوسل انتقال ماده خشک افزا
  .سایکوسل افزایش یافت

  
تجزیه واریانس تاثیر بر مقادیر مختلف کود نیتروژنه و تنظیم کننده رشد سایکوسل در برنج انتقال ماده خشک و صفات مرتبط با آن -2جدول   

 منابع تغییرات درجه آزادي  میانگین مربعات   
دانهعملکرد  سهم فرآیند انتقال  

  مجدد در عملکرد دانه
میزان انتقال از 

  کل بوته
  

مشارکت ذخایر 
ساقه در عملکرد 

  دانه

ي خشک از انتقال ماده
  ساقه

  

77/76012 ns ns01/12  **52/158   ns24/42 **66/71 2  تکرار  
88/1513141   نیتروژن  3  92/1128**  25/33**  60/4493**  57/1142** **
39/1617140   سایکوسل  3  77/68**  03/18**  50/516**  81/396** **
69/51256 ns **21/20  **73/43 **30/16  **44/36  9  سایکوسل×نیتروژن  
14/65696   خطاي آزمایش  30  33/8  13/2  22/13  31/6 

16/8   ضریب تغییرات  -  32/6  65/9  23/4 71/8 
ns ، * پنج و یک درصددار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی** و  
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انتقال مجدد ماده خشک و صفات مرتبط با آن سطوح مختلف کود نیتروژن و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر مقایسه میانگین اثر متقابل -3جدول   

کود نیتروژنه کیلوگرم در هکتار    محلول پاشی   
سایکوسل         .                                             

سهم فرآیند انتقال 
مجدد در عملکرد 

 )درصد(دانه

میزان انتقال از کل 
گرم در متر (بوته 

 )مربع

مشارکت ذخایر ساقه در 
 )درصد( عملکرد دانه

ي خشک از انتقال ماده
 ساقه

)گرم در متر مربع(  
  a91/52  a60/114  a04/27  a91/57 صفر                عدم محلول پاشی

  dc38/31  cb25/104  ed28/16  ab75/52 لیتر در هکتار 8/0                      
  c33/38  cb58/105  c10/19  ab08/54  لیتر در هکتار 6/1  

  b22/41  b33/107  b18/22  a83/57 لیتر در هکتار 4/2                       
  efg24/25  efg58/84  de20/16  cde50/44 عدم محلول پاشی                 100

  def97/27  e50/89  cde62/16  bc41/49 لیتر در هکتار 8/0                      
  c90/33  d75/96  cd00/17  ab16/53  لیتر در هکتار 6/1                     
 b34/38  cd41/100  cd30/17  ab50/53 لیتر در هکتار 4/2                     

  gh31/22  gh00/78  f45/12  ef16/41 عدم محلول پاشی                 150
  gh19/23  gh16/79  f23/13  df50/41 لیتر در هکتار 8/0                      
  efg24/24  gh08/81  f26/13  cde25/45  لیتر در هکتار 6/1                     
  cde60/29  ef00/86  f30/14  cd50/46 لیتر در هکتار 4/2                     

  j09/13  k08/49  g51/8  i16/26 عدم محلول پاشی                 200
  ij12/17  j50/60  g52/9  h08/32 لیتر در هکتار 8/0                      
  hi64/19  i66/65  g62/9  hg83/35  لیتر در هکتار 6/1                     
 fg24/24 h91/74 g71/9  fg25/38 لیتر در هکتار 4/2                     

  .دار با هم نداردمیانگین با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی
 
 
  نیتروژن و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد دانه برنججدول مقایسه میانگین اثر ساده مقادیر کود  - 4

  عملکرد دانه کیلوگرم در هکتار    تیمار هاي مورد بررسی
 d0/2720 عدم مصرف  مصرف کود نیتروژن کیلوگرم در هکتار

  100 c0/3013 
  150 b1/3282 
  200 a9/3545 

 d6/2693 عدم مصرف  مصرف سایکوسل لیتر در هکتار
  8/0  c7/3029 
  6/1  b7/3277 
  4/2  a0/3557 

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