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 چكيده:  

ز غذايي باال همواره گيرد با توجه به طول دوره رشد و نياتاثير قرار مي كارايي مصرف كودهاي شيميايي در شرايط مختلف محيطي تحت

هاي مديريت زراعي مناسب عالوه برافزايش راندمان با روش كه مصرف زياد انواع كودهاي شيميايي در خاك نياز است بنابراين ضروري است

كي و جهت ارزيابي مصرف خانمود. براي اين منظور اين آزمايش، هاي گياه را فراهم موجبات افزايش عملكرد و ساير ويژگي ،مصرف كود

هاي كودهاي نيتروژنه، فسفره و پتاسيمي به عنوان مكمل بر عملكرد و اجزاي عملكرد انجام شد. آزمايش به صورت طرح بلوك پاشيمحلول

ترين صفات مورد بررسي در مهم. تيمار در موسسه تحقيقات برنج كشور)گيالن( به اجرا درآمد 13كامل تصادفي در سه تكرار با استفاده از 

بود. نتايج آزمايش  و كارايي جذب و انتقال عناصر غذايي شاخص برداشت ،تعداد خوشه خوشه، دانه، وزن هزاردانه، طول ش، عملكردآزماي

زني بدست آمد. در اين مرحله، كود اضافي موجب افزايش تعداد گلچه پاشي اوره بر عملكرد، در مرحله پنجهنشان داد كه حداكثر اثر محلول

داشته باشد.  خوشهويژه در مراحل اوليه رشد پتانسيل خوبي براي افزايش وزن پاشي بهرسد كه محلولشد. به نظر مي چههخوشبارور در هر 

پاشي قبل از رود كه محلولدرصد شد. احتمال مي 12موجب افزايش وزن هزاردانه به ميزان آبستني پاشي اوره و پتاسيم در مرحلهمحلول

افشاني موجب شد كه سهم فتوسنتز جاري در پركردن دانه افزايش پيدا كند. در ص سطح برگ در زمان گردهافشاني با افزايش شاخگرده

پاشي عناصرغذايي در دو مرحله طوريكه با محلولدارگرديد، بهمعني %5اين آزمايش تعداد و طول خوشه از نظر آماري در سطح احتمال

تغذيه برگي در مرحله اوليه رشد موجب افزايش تعداد  كه رسدخوشه گرديد به نظرميدرصدي تعداد 14زني و بوتينگ موجب افزايش پنجه

گردد. يكي ديگر از صفات مورد بررسي دار شدن طول خوشه ميشود و افزايش وزن سنبله نسبت به وزن ساقه منجر به معنيپنجه بارور مي

همچنين در اين بررسي  افزايش نشان داد. %25شاهد  در مقايسه با پاشيدر اين آزمايش شاخص برداشت بود كه با استفاده از محلول

داري نشان دادند. يمار شاهد اثر معنپاشي شده نسبت به تيمحلول مارهاياصر ماكرو در دانه و كاه و كلش تيي جذب و انتقال عنكاراي

ش داشت و در دانه صد افزايدر 15ج نسبت به شاهد برنزني و آبستني بر غلظت آن دركاه و كلش تروژن در دو مرحله پنجهپاشي نيمحلول

مرحله م در دو پاشي پتاسيروژن دانه باشد. محلولتجذب ني برتواند راه موثري مي پاشيزمان محلول كه رسددار نبود. به نظر ميمعني

فسفر در مرحله  با پاشيمحلولي لو ،صد افزايش داددر 18رصد و در كاه و كلشد 55دانه  زني و آبستني، جذب و غلظت آن را درنجهپ

رسد كه نياز فسفر در اوايل رشد جهت انتقال به نظر ميش داد. صد در مقايسه با شاهد افزايدر 50هاي گياهيت آن را در اندامغلظ آبستني،

ش و همچنين افزاي تواند موجب برقراري تعادل بين عناصر غذاييب ميپاشي در مرحله رشدي مناسمحلولباشد. آن به دانه بيشتر مي

گردد.في منتهي مينه و كاه وكلش به عملكرد كمي و كيغلظت عناصر در دا  
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 مقدمه 

) برنج    Oryza sativa  ،باشد كه بعد ازگندم بيشترين سطح كشت را به خود اختصاص داده است(، يكي از محصوالت استراتژيك كشور مي

باشد. براساس آمارهاي موجود به دليل ازدياد ين ميئي پروتمنبع اصل كند وحدود دو سوم كالري مورد نياز جمعيت قاره آسيا را تامين مي

هاي آتي، كشت خروج ارز در سال جمعيت ميزان مصرف برنج نيز افزايش يافته است. به دليل عدم تامين نياز توليدات داخلي، نياز به واردات و

ضرورت اقتصادي بودن توليد، آلودگي  و دوديت منابع توليدغذايي و مح افزايش خواهد يافت. نياز روز افزون بشر به مواد را ارقام پرمحصول

هاي مناسب آنها را حل كرد. اين امر مشكالتي هستند كه بايد با روش از جمله رويه و ناآگاهانه كودهاي شيميايياثر مصرف بي برمحيط زيست 

حاصل  خاكها، حشرات و بهبود حاصلخيزي هرز، بيماريهاي سازي عمليات زراعي و همچنين كنترل علف، بهينهرقمتواند از طريق اصالح مي

و  دهدتوليد برنج را نسبت به گذشته بيشتر افزايش  تواندبديع در كشاورزي است كه مي شود. تكنولوژي برنج هيبريد، يك پيشرفت بزرگ و

اين رو  سنتي عملكرد بيشتري دارند. از امارقنسبت به  %15-20برنج تحت شرايط برابر حدود  هيبريد ارقامسبب امنيت غذايي كشور گردد. 

زراعي از جمله مناسب به هاي(. اعمال روش1998، )بستاويسي عملكرد فعلي مورد استفاده قرار گيردركورد  نتواند براي شكستاين فناوري مي

توجه به پتانسيل  با وغذايي متنوع است  باشد. نياز برنج به عناصررعايت اصول مصرف كودي راه دستيابي به افزايش عملكرد در واحد سطح مي

شود. در مقابل مصرف كودهاي  آن قرار داده بايد در اختيار است،اين عناصر به نسبتي كه مورد نياز برنج  ، كمبودهاشاليزار حاصلخيزي خاك

توان ز استفاده شوند كه با اين روش ميهاي رويشي نيها و اندامپاشي روي برگتوانند به صورت محلولاين عناصر غذايي مي ،شيميايي در خاك

تنها بايد هر عنصر به اندازه كافي در دسترس گياه قرارگيرد، بلكه ايجاد اختيار گياه قرار داد. درتغذيه گياه نه غذايي را در زمان كوتاه در مواد

طور مستقيم در پاشي عناصرغذايي بهلولاي برخوردار است. در روش محمصرفي از اهميت ويژه ميان عناصر مناسب تعادل و رعايت نسبت

گيرند. اين موضوع براي عناصر غيرپويا بسيارمهم است و توليد محصول عاري ازهر نوع آالينده از جمله نيترات اختيار شاخ و برگ گياه قرار مي

ويژه در مورد كمبودهاي نهفته به اطور كلي روش تغذيه برگي جهت مبارزه بگردد. بهموجب مي و كادميم درجهت ارتقاي سالمت جامعه را

شوند و به همين دليل به ندرت براي ريشه گياهان قابل جذب عناصرغذايي پرمصرف صادق است. اين عناصر اغلب توسط ذرات خاك تثبيت مي

است كه به نيتروژن نج از جمله گياهاني رسودمندي است. ب روش پاشي روي برگ به صورت امالح معدنيباشند و در چنين شرايطي محلولمي

رات عمده از جمله فرآيند دنيتريفيكاسيون، آبشويي، يغرقاب درمعرض تغي و پتاسيم زيادي نيازدارد. نيتروژن مصرفي درخاك تحت شرايط

تاسيم به شكل توانند بر كارايي مصرف كود نيتروژنه اثرمنفي داشته باشند. وضعيت جذب پها ميو.... قرار دارد كه هركدام از اين پديده تصعيد

طور واقعي قابل دسترس گياه است. قسمت عمده پتاسيم خاك به صورت درصد پتاسيم خاك به 2تا1محلول آن درخاك بسيار محدود و فقط 

ي هاي خاك قرار دارد. از سوي ديگر جذب بخش مهمي از پتاسيم مورد نياز برنج در زمان كوتاهرالينتبادلي، غيرتبادلي و تثبيت شده در بين م

افزايش عملكرد  برنوبه خود  ولي به ،كندپاشي عناصرغذايي فقط بخشي از نياز گياه را تامين ميپذيرد. اگرچه محلولاز دوره رشد انجام مي

مرحله گلدهي سطح برگ بيشتر  ها حداكثرسطح را داشته باشند. از آنجا كه درپاشي هنگامي است كه برگاست. بيشترين تاثير محلول موثر

رساندن  راييابد، كاربرد اين روش برسد و در اين زمان جذب عناصرغذايي بوسيله ريشه كاهش ميهان زراعي به حداكثر مقدار خود ميگيا
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 تثبيت شود و مشكلغذايي به گياه بيشترين تاثير را خواهد داشت. در اين روش عنصرغذايي به طورمستقيم وارد اندام هوايي مي سريع مواد

ن قابليت استفاده از آن وجود ندارد. در زراعت برنج هيبريد به دليل طول دوره رشد زياد و نياز غذايي باال همواره به مصرف درخاك و كم شد

دهد. هدف از اين تحقيق تاثير قرار ميزياد انواع كودهاي شيميايي در خاك نياز است و شرايط متفاوت محيطي كارايي مصرف آنها را تحت

برنج  و كارايي جذب و انتقال عناصر در اجزاي عملكرد ،پاشي كودهاي نيتروژنه، پتاسيمي و فسفره بر عملكردي و محلولبررسي اثر مصرف خاك

 هيبريد ميباشد.              

 بررسي منابع

كليات -1-1  

يبرنج با نام علم       Oryza sativa ويژهو مبدا پيدايش آن آسياي جنوب شرقي به  شودياهاني است كه در دنيا كشت ميترين گقديمي از 

Oryza  . جنسباشدچين مي و هاي هندكشور هاي آن وحشي  و دو گونه آن به نام گونه 20گونه است كه 22داراي  O. sativa  .O  و  

glaberrima درصد بااليي از  ولي ،هاي مورفولوژيك چنداني وجود نداردفاوتبين اين دو گونه ت(. 1994وگان،  ) گيرندمورد كشت قرار مي 

باشند. هاي حاصل از آنها عقيم ميدورگ O.sativa  كه از جمله در آسيا، شمال و جنوب آمريكا و آفريقا ،كندميرشد  ايمناطق گستردهدر  

O.glaberrima درحال جايگزين شدن به جاي O.sativa (.2002) لينارس،  باشدمي  ز نظر اكولوژي به سه تيپ زراعي اينديكا، ژاپونيكا و ا 

اين ارقام سنتي از طريق شكل و اندازه  وجه تمايز شوند.كشت مي بيشتر از تيپ سوم اينديكا و ژاپونيكا تيپ كه دو دشوجاوانيكا تقسيم مي

عالوه بر جنس (. 1999بي نام،  ) باشدمقاومت به خشكي مي به دما و حساسيت ،دانه Oryza كه از مهمترين نژاد برنج وحشي و اهلي قابل  

باشد، جنس ديگري به نام كشت در مناطق مختلف جهان مي Leersia  اي دارداي است و مصرف علوفههاي علوفهوجود دارد كه شامل برنج 

O.sativa  دامنه پراكنش. (1384 و زماني، )عليزاده  .درجه جنوبي مي باشد 35 تا ،شمالي درجه 50 عرض جغرافيايي ازنظرجغرافيايي در 

و  كندهاي شور، قليايي و اسيدي رشد ها شامل خاكدر دامنه زيادي از انواع خاك تواندمي وبه شرايط محيطي بسيار سازگار است  برنج

مك دونالد،  ) باشديكي از عوامل محدود كننده عملكرد محصول مي (. دما1984تاكاهاشي،  ) باشد هاي مختلف خاك سازگاربه بافت ،همچنين

درجه در طول شب موجب تشكيل  18تر از پاييندماهاي  .گراد استدرجه سانتي 38تا  20در طول دوره رشد  برنج مناسب(. دماي 1994

آب قابل  وباشد به خشكي مي ترين غالتاين گياه يكي از حساس (. همچنين1979مك دونالد،  ) شودمي ارقامهاي عقيم در همه گرده

بيشترين توليد برنج  (.2003اسكوت، )     گرددترين عامل تعيين كننده محيطي در پراكنش و عملكرد آن محسوب ميرس در خاك مهمدست

شود كه حدود هاي گيالن و مازندران انجام ميباشد و در ايران عمده كشت برنج در استانمي درصد95در حدود  و هند و چينمربوط به جهان 

ميزان سطح زير كشت، توليد  در مورد بار جهاني و آمار منتشره سازمان خوار (. 1384)عليزاده و زماني، گرددور را شامل ميدرصد توليد كش75

با رشد يك درصدي به  سطح زير كشت برنج جهان كه دهد،ميالدي نشان مي 2008تا  2007هايشلتوك جهان طي سال و متوسط عملكرد
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و  است تن رسيده ميليون 667تن به ميليون 652 از درصدي 2با رشد  ه است. ميزان توليد شلتوك نيزافزايش داشت ميليون هكتار 8/155

دهد. با توجه به افزايش نشان مي رشددرصد 11كه افزايش يافته است   429166كيلوگرم به  651742متوسط عملكرد شلتوك در هكتار نيز از

عدم تامين آب كافي است. افزايش توليد و متوسط عملكرد برنج در گرو  رو وديت پيشمهمترين محد سطح زيركشت اراضي شاليزاري در كشور

  باشد.عوامل مختلفي از قبيل شرايط مساعد جوي، تامين آب مورد نياز اراضي و كاشت ارقام پرمحصول مي

 

برنج هيبريد -2-1  

رقم هيبريد در واقع اشاره به بذر      F1 در اين  گردد.توليد مي ،ي دو والدي كه از نظر ژنتيكي متفاوت هستنداز تالق به طور مستقيمدارد كه  

 1974در سال  .گردداي به نام نيروي هيبريدي يا هتروزيس ميارقام، صفات كيفي و مفيد هر دو والد با هم تركيب و منتج به پديده

ام وحشي به ارقام بومي منتقل و تركيب ساختار برنج هيبريد را هاي نرعقيم، ژن نرعقيمي را با موفقيت از ارقدانشمندان چيني براي ايجاد الين

و  O.sativa گونهبين دو  تالقي(. اين 1383 و همكاران، )درستي مهيا كردند  O.rufipogon صورت گرفته است.   O.sativa به عنوان والد  

و  مادري O.rufipogon  گزارشكاربرد موفق تكنولوژي هيبريد در چين (. 2003سونگ،  ) گرفته شد بكار پدريبه عنوان والد  رقم وحشي 

كل  از %20حدود  در و است هكتار اراضي زير كشت برنج را به خود اختصاص داده ميليون 33از  %60شده است. در اين كشور برنج هيبريد 

-هكتار مي 801000از چين غير  2001-2002هاي كشت برنج هيبريد در كشورهاي آسيايي طي سال زير . سطحكندمي توليد برنج دنيا را

در  %20تا15حدود  آن در و عملكرد است كودپذيري باال ويژگي رقم هيبريد برخالف ارقام بومي پاكوتاه و با (.3138 و همكاران، )درستي باشد

 نشان بهتري واكنشارقام برنج هيبريد در شرايط نامناسب خشكي و شوري  از طرف ديگر .است بيشتر شرايط يكسان نسبت به ارقام سنتي

(. 1998)بستاويسي،  دهندمي  

 

  مورفولوژي برنج -3-1

 كروموزوم مي باشد. 2n=24 و داراي Oryza، جنس Oryzoideae     برنج از غالت گرمسيري، از راسته نيامداران1 ، تيره پوآسه2 ، زيرتيره 

Oryzaجنس  كه معروفترين آنها  است گونه تشكيل شده 22از   O.sativa گياهي نيمه آبزي است كه  برنج (.1994وگان،  ) دي باشم 

شود. طول دوره يابد. طول دوره رشد برنج به سه دوره رويشي، زايشي و رسيدگي تقسيم ميافزايش مي آن درطول مرحله رشد زايشي نياز آبي

1999بي نام،  ) انجامدطول ميروز به 30آن روز و دوره رسيدگي 35زايشي  روز است، طول دوره رشد 65-45آن بسته به رقم  رويشي ( . 

                                                            
1- Glumiflorea 

2 - Poaceae 
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سانتيمتري خاك نفوذ مي كند. ريشه برنج برخالف ساير غالت داراي يك بافت  25تا 20سطحي و افشان است و حداكثر تا عمق ريشه برنج 

 هدايت كننده هوا بنام 

مك دونالد، )       شه را آسانتر مي سازدري و بدين وسيله تنفس دريافتهاي گياه كه اين بافت اكسيژن را از ساير قسمت است آئرانشيم

سختي قرار دارد كه در آن قسمت  هايگرهو صاف است و در فواصل مختلف ساقه  (توخالي )(. ساقه برنج مانند اغلب غالت ماشوره اي1979

داراي گره كمتر نسبت به ارقام عدد تغيير كند. ارقام زودرس برنج  20تا  10تعداد گره بر روي ساقه ممكن است بين  توپر هستند. ساقه ها

با توجه به رقم و  عدد 30-10پنجه  تعداد (. 2000بي نام، ) رسدسانتيمتر مي 180به حداكثرديررس هستند. طول ساقه برنج بسته به رقم 

شوند كه خود آنها ايجاد مي هاگرهترين اوليه از پايين هايپنجه ها بصورت متوالي از ساقه اصلي بوجود مي آيند. پنجهاست.  روش كاشت متغير

(. پنجه زدن برنج در مرحله چهار تا پنج 1981داتا،يپنجه هاي ثانويه را توليد مي كنند و پنجه هاي ثانوي منشأ پنجه هاي بعدي مي باشند )د

 اتكا تا ظهور حداقل سه برگ متكي هستند و اين يبرگي گياه شروع مي شود. پنجه ها در ابتدا براي تأمين مواد غذايي خود به ساقه گياه مادر

ارتباط مثبت و يا منفي تواند  مي كاشت روش (. تعداد پنجه با عملكرد دانه بسته به رقم و1981داتا، يد ادامه مي يابد )چهار تا پنج ريشه  و

قرار دارند و هر برگ داراي پهنك  هر گره روي ساقه غالت يك در ميان و بطور متناوب ازساير هاي برنج مانند (. برگ1981داتا،ي)د داشته باشد

و  متريسانت 60تا  50 بين (. اندازه برگ1989بي نام،  افزايش مي يابد )هاي پايين بوته به سمت باال و طول پهنك از برگ استباريك و بلند 

تا  18و در ارقام ديررس  17تا  61در ارقام متوسط رس  ،15تا  14سانتيمتر مي باشد. تعداد برگ در ارقام زودرس  5تا  1عرض آن در حدود 

(.1981؛ يوشيدا،1989، بي نام ؛7313) پورصالح، شودديده مي بر روي ساقه اصلي 19  

گلچه  3برنج از  چهخوشه .سانتيمتر مي رسد 24تا  13طول هر خوشه به باشد. انشعابات فرعي ميگل آذين برنج بصورت پانيكول و داراي 

بوجود آمده است كه2 گلچه پاييني از بين مي روند و فقط گلچه فوقاني باقي ميماند. اين گلچه بر روي محور كوچكي بنام راكيال3 قرار دارد. 

برنج برخالف ساير غالت كه 3 پرچم دارند، داراي 6 پرچم، ميباشد. هر گل در برنج بوسيله دو زايده بنام لما4 وپالئا5 احاطه شده است كه لما 

  (.1989، بي نام؛ 1981داتا ، يد ؛1376خدابنده ،) شودبه يك ريشك ختم مي اغلب و باشدمي بزرگتر از پالئا

در شرايط طبيعي روي مي  هاگلدهي در برنج از نوك خوشه آغاز شده و به سمت پايين ادامه مي يابد. گرده افشاني همزمان با بازشدن گل

   رد.درصد دگرگشني دا 3و بين صفر تا  است گشندهد. برنج گياهي خود

 60تا  30ولي يك گل منفرد بين  ،شوندروزه باز مي10-7گل هاي گل آذين در يك دوره و باشدمي بعدازظهر 2 تا صبح 8 هازمان باز شدن گل

  دقيقه باز است.

                                                            
3 - Rachilla 

4 - Lemma 

5 - Palea 
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در  است. ز نوع گندمه(. ميوه در برنج ا1981داتا،ي؛ د1376)خدابنده ، باشدميگراد درجه سانتي 31-32دماي مطلوب براي گرده افشاني برنج  

                       و دانه واحدي بنام شلتوك را بوجود مي آورند.  متصل به دانه ها ) لما و پالئا(دانه برنج پوشينه ها

 

زراعت برنج  -1-4  

اط كشور و روش كشت نق بيشترشود كه روش اول در ) احداث خزانه( و كشت مستقيم انجام مي كشت برنج در ايران به صورت كشت نشايي   

به زمين  است، روز در خزانه 25 كه حدودبرنج پس از سپري نمودن رشد اوليه  رايج است. نشاي استان خوزستان()  مستقيم در جنوب كشور

دن دانه دهي و مرحله رسيزني، آبستني، خوشهاحل رشدي پنجهرم گذراندنيابد و با در مكان جديد ادامه مي آنبقي رشد ااصلي انتقال و م

  گردد.مي تبديل هاي شاليكوبي به برنج سفيد قابل مصرفخرمنكوبي در كارخانه و شود و در خاتمه نيز با عمليات دروكامل مي

  

  مراحل رشد برنج -1-4-1

ماه طول  6تا  3ي، محيط شرايط و رقم زني تا رسيدگي بسته به الگوي رشدفيزيولوژي و تغذيه از زمان جوانهمراحل زندگي برنج با توجه به 

 كشدطول مي روز 30و 30، 60روزه(، مرحله رويشي، مرحله زايشي و مرحله رسيدگي به ترتيب حدود120زودرس ) رقمكشد. در يك مي

ه شودكه ساقزني زماني آغاز ميزني فعال، افزايش تدريجي ارتفاع بوته و ظهور برگ است. پنجهمرحله رويشي، پنجه ويژگي(. 1981)يوشيدا، 

يابد. مرحله زني فعال هنگامي است كه تعداد پنجه در واحد زمان افزايش مياصلي برگ پنجم يا ششم خود را ظاهر كرده باشد. مرحله پنجه

ل ، قبل يا بعد از تشكيرقمزني فعال و زماني است كه تعداد بوته در گياه يا در واحد سطح، بسته به دوره رشد حداكثر تعداد پنجه، بعد از پنجه

دهي و گلدهي است. مرحله زايشي، طويل شدن ساقه، كاهش تعداد پنجه، ظهور برگ پرچم، آبستني، خوشه ويژگيخوشه اوليه حداكثر باشد. 

دهي زماني روز به طول انجامد. خوشه 15تا 10دهي ممكن است دهي است. كامل شدن خوشهروز قبل از خوشه 30 در حدود تشكيل پانيكول

مرحله شيري، خميري، رسيدگي زرد و  4به  وباشد شروع مرحله رسيدگي درست بعد از لقاح مي ها ظاهر شده باشند.خوشه %50است كه 

گيرد. تفاوت در دوره رشد در اصل به دليل تفاوت در طول تاثير دما قرار ميتحت شدت. مدت اين مرحله به شودتقسيم مي رسيدگي كامل

يكسان  در حدود زيادي تحت يك شرايط محيطي معين ارقاميشي به عالوه مرحله رسيدگي براي همه دوره رويشي است. مدت زمان مرحله زا

  (.1995قانم و همكاران،  است)
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  عمليات زراعي -2-4-1

حاصلخيزي توام با حفظ  ها و افزايش محصولتوان به استفاده كارآمدتر از نهادهزراعي ميبا توسعه و بهبود عمليات زراعي و درك اصول به  

زني را ميزان بذر است كه تعداد بوته و پنجه عمليات زراعي در برنج شامل يكي از نكات مهم خاك به افزايش درآمد كشاورز نيز كمك كرد.

در  كيلوگرم 20كيلوگرم در هكتار و در رقم هيبريد  40-60دهد در ارقام محلي ميزان بذر با توجه به حاصلخيزي خاك تاثير قرار ميتحت

ساعت در  48كه پس از  است بذر اوليه دار كردنخيساندن و جوانه (. از موارد مهم ديگر1970)احمد و همكاران، شود گرفته ميهكتار در نظر 

بذر برنج تحت  كه رسد. به نظر ميشودزني، ظهور غالف برگ اوليه از پوشش بذر تعريف ميشود. جوانهگراد حاصل ميدرجه سانتي 27دماي 

(. سن 6219شوند)تاكاهاشي، پخش مي ،زده در بستر يك خزانه كه به خوبي آماده شده باشدبذور پيش جوانهزند. غير هوازي جوانه مي شرايط

زني يا ظهور غالف برگ اوليه بيان روز پس از تاريخ جوانه گياهچه جهت نشاكاري در زمين اصلي از موارد مهم است كه به طور مرسوم با تعداد

-بعد از اين سن، بوته در خزانه شروع به پنجه زيرا ،روز است 25-30هاي بذرپاشي خهمه تاري درو مكان، سن بهينه  رقمصرف نظر از شود. مي

به فاصله  ،در هر كپه كه يكي از عوامل موثر بر رشد برنج است د نشا(. تعدا1997) بي نام، گرددكند كه سبب كاهش عملكرد دانه ميزني مي

 هايو در خاك 3-4هاي حاصلخيز برنج در خاك ارقامدر هر كپه براي اكثر  . تعداد بهينه نشابستگي دارد رقمزني و قدرت پنجه هابين بوته

هاي رديف باشد. فاصلهبرنج نشاكاري شده مي براي رشد (. فاصله كشت عامل مهمي1990)عبدالرحمان و همكاران،  باشدمي نشا 9نامناسب 

ممكن است  هاي بيشتر نيزفواصل رديف دهد. از طرف ديگررا افزايش مي ) ورس(ري را افزايش و احتمال خوابيدگي، هزينه نشاكا كمتر

كشت برنج است، در حاليكه نشاكاري خطي داراي  زير ترين روش استفاده شده در مناطقكشت نامرتب معمول توليد كند. عملكردكمتري

 مرحله رشد به دليل اينكهزودرس  ارقامدر  باشد.تر كودهاي سرك و ساير نهاده ميكاربرد آسان بهينه بوته و تراكممزايايي از قبيل وجود 

و  20*15در ارقام زودرس  هابوتهمحدوديت كوتاه بودن دوره رويشي را برطرف كند. فاصله  تواندمي آنها رويشي كوتاهي دارند، كشت متراكم

  (. 1997بي نام، شود)در نظر گرفته مي 25*25ديررس مانند هيبريد  تا حدودي در ارقام

 

موادغذايي معدني  -3-4-1  

ينه و به شكل عناصري هستند كه بدون آنها گياهان قادر به تكميل چرخه زندگي خود نيستند. اين عناصر بايد در مقدار به ،عناصر ضروري  

. شوندتقسيم مي برنج به دو گروه عناصر ماكرو و عناصر ميكروعنصر ضروري براي گياهان عالي از جمله  16شوند. قابل استفاده گياه تامين 

   روند.به كار مي كه براي بهينه كردن توليد هستند ، كلسيم، منيزيم و گوگردفسفر ،يمسنيتروژن، پتا شامل عناصر ماكرو )پرمصرف(

وژن به طور عمده به وضعيت حاصلخيزي و براي برنج است، هر چند كه واكنش به مصرف نيتر ترين عنصرغذايينيتروژن مهمنيتروژن: 

الترين راندمان مصرف انجام شود كه گياه بيشترين نياز و باالترين جذب را داشته باشد. با بايد زماني نيتروژن شرايط خاك بستگي دارد. مصرف
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، نيترات، نيومد نيتروژن را به صورت آموتوانبرنج مي دهي باشد.زني تا خوشهپنجه انتهايآيد كه مصرف آن در زماني بدست مي كود نيتروژنه

 هاي غيرغرقاب استدر خاك آن نيترات شكل عمده وهاي غرقاب شكل عمده و پايدار نيتروژن در خاك يومآمون .كنداوره و اسيدآمينه جذب 

دهد. بسته به را ترجيح مييوم برنج جذب آمون نيومي و نيتراتي وجود داشته باشد،(. در محلولي كه هر دو شكل نيتروژن آمو1981)يوشيدا، 

pH (. زيادي نيتروژن در صورتي كه 1996 و همكاران، كند )هميساتر از نيترات جذب ميبرابر سريع 20تا 5محلول، ريشه برنج، آمونيم را  

زيرا عرضه نيتروژن با مصرف اندازد، را به تاخير مي لو رسيدن محصو كندمي ترمقدار ساير عناصر غذايي كم باشد، دوره رشد گياه را طوالني

كاهش  ،هاي غيربارورموجب افزايش تعداد پنجه اين امر از طرف ديگر .گرددهاي رويشي سبب افزايش ضخامت آنها ميسلولها در كربوهيدرات

پاشي (، با محلول1990ي )كوپر و بلكن (.1376 و طباطبايي، )ملكوتيشود كيفيت دانه مي كاهش هاي پرنشده وتعداد دانه ، افزايشعملكرد دانه

پاشي اوره در مرحله ( ، با استفاده از محلول1379الهي و ملكوتي )درصدي در پروتئين دانه گندم را گزارش كردند. لطف 9/2اوره افزايش 

توان از براي بدست آوردن زمان و مقدار مناسب مصرف اين كود مي شيري شدن گندم، افزايش ميزان پروتئين دانه را گزارش كردند. ) LCC 

دهد. غلظت نيتروژن در برگ تاثير قرار ميعملكرد را تحت برموثر  عوامل. به طور كلي نيتروژن همه كرد استفاده به ضميمه مراجعه شود(

-يدرصد م 60/2مرحله شروع گلدهي  رهاي برنج دفتوسنتز برگ و توليد بيوماس دارد. حد مطلوب نيتروژن در برگ شدت ط نزديك بااارتب

-و مقاومت به ورس را نيز از طريق تحت شودمي حداكثر وزن خوشه توليد موجبمصرف نيتروژن سرك (. 2000دوبرمن و فيرهورست،  باشد)

كه  است تحقيقي نشان داده دهد. نتايج چند مطالعهتجمع ماده خشك در بخش قاعده ساقه افزايش مي و هاتاثير قرار دادن طول و قطر ميانگره

در هكتار واكنش  كيلوگرم 144پاكوتاه تا  ارقامدر حاليكه  ،كيلوگرم در هكتار واكنش دادند 96 پابلند برنج به مصرف نيتروژن تا مارقااكثر 

(. 1962)تاكاهاشي،  داشتند  

 

 

اه شناخته شده پتاسيم از ديرباز به عنوان يك عنصر غذايي ضروري براي گياه و عاملي در جهت افزايش توليد و بهبود كيفيت گيپتاسيم: 

ولي از اجزاي تشكيل دهنده هيچ  ،ضروري ديگر، پتاسيم با اينكه در گياهان به مقدار زياد وجود دارد يغذاي است. برخالف بسياري از عناصر

د. پتاسيم در باشو در گياه بسيار متحرك مي داردهاي گياهي وجود ها و ارگانباشد. اين عنصر در تمام سلولكدام از تركيبات آلي گياه نمي

 برهاي موثر بسياري از آنزيم شدنتحرك باالي اين عنصر موجب فعال (. 1985ديداتا،  ) باشدترين يون ميبرنج بعد از آمونيوم متحرك

 بر اثرهاي مهم پتاسيم (. يكي ديگر از نقش1978ون يوكس كول،  ) شودها ميينوتئپر سنتزفرايندهاي متابوليكي مهمي چون فتوسنتز و 

به خوبي وظايف خود را انجام  هاكه روزنه شود(. كمبود پتاسيم موجب مي1985برينگر،  ) فشار تورمي و در نتيجه افزايش اندازه سلول است

 ها به حفظ آب در گياهدر نتيجه پتاسيم با تنظيم باز و بسته شدن به موقع روزنه ،زا برسدندهند و تلفات آب از گياه ممكن است به حد خسارت

) ملكوتي(. 1990گتينگ،  ) كندكمك مي a و اين نقش را  نقش اساسي داردپتاسيم در فيزيولوژي و افزايش عملكرد برنج ت سا معتقد( 1378
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نيتروژن و فسفر، افزايش مقاومت به شرايط آب و  ويژه غذايي بهافزايش عملكرد و محصول نسبت به بقيه عناصرافزايش اندازه و وزن دانه،  به

 پوسيدگي ساقه و افزايش استحكام ساقه و و برگيهايي نظير بالست، لكهها(، افزايش مقاومت به بيماري)افزايش تحمل به تنش نامطلوبهوايي 

يابد و سپس كاهش مياست،  در مراحل اوليه رشد باال اغلب. كارايي نسبي حاصلخيزي پتاسيم براي دانه، دهدنسبت ميدر نتيجه كاهش ورس 

)زماني كه مرحله زايشي  دهييابد. به دليل نياز برنج به مقادير زياد پتاسيم، فراهم بودن پايدار آن تا خوشهاحل بعدي افزايش ميدرمر دوباره

هاي رويشي در زمان رسيدگي بقيه آن در بخش شود وها منتقل ميوشهپتاسيم جذب شده به خ %20باشد. تنها حدود كامل شود( ضروري مي

و ساير  خاك هايويژگيگياه به مقدار كود مصرفي بستگي به نوع گياه، سطح عنصر مورد نظر در خاك،  واكنش(. 2001بي نام،  ) ماندباقي مي

 58/2 تا 6/0كيلوگرم اكسيدپتاسيم در هكتار عملكرد دانه برنج را از  112دهدكه كاربرد هاي انجام شده در ژاپن نشان ميعوامل دارد. آزمايش

كمبود پتاسيم موجب افزايش شدت تنفس، افزايش ترشحات ريشه و در (. 1985بائو،  ) مناطق مختلف افزايش داده استتن در هكتار در 

ها ودر نتيجه افزايش نتيجه افزايش فعاليت ميكروبي و مصرف اكسيژن و در نهايت افزايش دنيتريفيكاسيون، كاهش آزاد شدن اكسيژن از ريشه

 ميگردد ) يوريو و همكاران، 1990(. از عوامل مهم ديگر درجذب پتاسيم، اثرات رقابتي سديم و كلسيم ميباشد كه +Fe2مسموميت ناشي از

) دايور و  گرددپاشي كود پتاسيم منجر به جذب پتاسيم و افزايش عملكرد ميگردد درنتيجه محلولموجب كاهش جذب پتاسيم توسط گياه مي

(. 1985همكاران،   

 

 

و سبب  استباشد. فسفر در درون گياه پويا سلولي در حالت طبيعي مي يذخيره و انتقال انرژي و نگهداري غشا وظيفه عمده فسفرفسفر: 

برخالف  .كندپايين باشد، تسريع مي دما در شرايطي كه بويژهرا نيز  شود و زمان رسيدگيمي گلدهي و دهي، توسعه ريشهافزايش پنجه

 درصد 50/0 تا 02/0 بينشوند. مقدار فسفر خاك و به راحتي از نيمرخ خاك شسته نمي هستندول نامحل تا حدودينيتروژن، تركيبات فسفري 

درصد( و تقريبا  15/0 هاي گياهي بسيار اندك )حدوددرصد است. به همين دليل، غلظت فسفر در ياخته 05/0و ميانگين آن  دارد نوسان

 100كيلوگرم فسفر در هكتار )معادل  22 ،همراه با كاه و كلششت تن در هكتار دانه ه غلظت نيتروژن يا پتاسيم است. برنج با عملكرد1/0

كارايي نسبي حاصلخيزي فسفر براي دانه، در مراحل (. 1999الگريد و همكاران، )كند خاك برداشت ميتريپل(، از كود سوپرفسفات كيلوگرم

نياز است. به عالوه اگر مقدار كافي فسفر در مراحل اوليه رشد  مورد نيززيرا فسفر براي پنجه ،اوليه رشد نسبت به مراحل بعدي باالتر است

 36 براي برنج دهد كه مقدار آننشان مي ههاي در حال رشد توزيع شود. مطالعات در مورد كود فسفرتواند به آساني به انداممي ،جذب شود

هاي هوايي گياه نسبت به ريشه كه غلظت فسفر در اندام ندزارش كرد( گ2003)اشرف و همكاران  (.1997بي نام،  ) باشددر هكتار مي گرمكيلو

ها در دوره رويشي گياه داراي ريشه داراي بيشترين مقادير فسفر هستند. ريشهو سپس  ساقه، برگ، دانهترتيب  به بيشتر است. طي رشد زايشي

   .غلظت باالتري از فسفر هستند
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محاسن تغذيه برگي  -5-1  

  عناصر در خاك جذب پايين-1-5-1

پاشي در اين محلول گردد.مي مصرف از جمله آهن و منگنزجذب عناصر كمخاك، موجب كاهش  در به مقدار زياد مصرف كودهاي فسفاته با   

 ،رفمصعناصر كم برخي از عناصري مثل پتاسيم، فسفر وهاي آهن و روي گران قيمت در خاك است. تر از مصرف كالتمواقع موثرتر و باصرفه

، بنابراين در شرايطي كه رطوبت خاك وجود دارد عناصر در خاكخاك امكان تثبيت اين  هايويژگيتحرك كمي در خاك دارند و با توجه به 

هاي زراعي با يكي از منابع مهم آلودگي خاك(. 1981كالركسون،  ) به عنوان روش جايگزين مطرح شود تواندپاشي ميمحلول نيز اندك باشد،

پاشي گرم در كيلوگرم متغير است كه با محلولميلي 170تا  10غلظت كادميم در كودهاي فسفاته از  .مصرف كودهاي فسفاته است ،كادميم

(.  1377، و ملكوتي، همكاران 1990، آلووي ) توان از تجمع كادميم در خاك و دانه برنج جلوگيري كردفسفر مي  

 

   شيكاهش فعاليت ريشه در طول مرحله زاي-1-5-2

هاي رقابت براي جذب كربوهيدرات بين اندام و تا زمان ظهور گل ادامه دارد. در اين مرحله ج رشد ريشه پانزده روز پس از نشا آغازدر برن    

-اشي ميپولمحل (.1988ديداتا،  ) شوداز طريق ريشه كاسته ميدر نتيجه جذب مواد غذايي  .يابدها افزايش مي) دانه و ميوه( و ريشه زايشي

. در محصوالتي نظير بقوالت شودين دانه نه و افزايش درصد پروتئتواند موجب تاخير در پيري برگ، ثابت ماندن فتوسنتز در زمان پر شدن دا

ي اوره با پاشمحلولكنند و در اين شرايط، مي با هم رقابتبراي جذب عناصرغذايي  هادانه ها وگره ،نيز به دليل وابسته بودن به تثبيت نيتروژن

  (.1995مارسچنر،  ) تاثير قرار دادن ساير عناصر افزايش عملكرد را در پي داردتحت

  سازي محصوالت كشاورزيغني-3-5-1

 ،هاجذب و يا حالليت اين نوع عناصر به ويژه ريزمغذي زيرا پايين بودن شود،ر معدني مفيد در گياه ميسازي موجب افزايش غلظت عناصغني   

عناصري چون سولفات روي و آهن نسبت مولي پاشي در غالت از جمله گندم از طريق محلول شود.هش كيفيت محصول ميموجب كا

(. توجه به كيفيت 2138)ملكوتي، كرد گونه مشكلي مصرف دار را بدون هيچتوان نان سبوسو در نهايت مييابد مياسيدفيتيك به روي كاهش 

توان كه مي هستندمواردي  ،جمله در غالتاز هايي نظير نيترات و كادميم در محصوالت كشاورزي يندهمحصوالت كشاورزي، كنترل غلظت آال

  (.2003بااللي،  ) پاشي به آنها دست يافتاز طريق محلول سالمت جامعه براي ارتقاي
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هاي هوايي نحوه جذب و انتقال موادغذايي از طريق اندام -6-1  

 الف( جذب 

نفوذ، بيشتر از  هاي اپيدرمي خارج برگ با كوتيكول پوشيده شده است.زيرا سلول ،از محلول محدود استه صورت يون جذب مواد غذايي ب

عناصرغذايي ازكوتيكول و عناصرغذايي، به نفوذ و انتقال پاشي ميزان تاثير محلول افتد.ها اتفاق ميطريق كوتيكول و تا حدودي از طريق روزنه

-و قسمت خارجي آن آبگريز مي يابدافزايش مي كوتيكولآبدوستي  هايويژگيبه طرف داخل برگ  از بيرون دارد. بستگي هاي اپيدرمسلول

باشد. يكي از وظايف اين اليه محافظت مواد آلي و معدني گياه در مقابل شستشو توسط باران است. بايد توجه داشت كه مواد معدني و ساير 

آب داخلي برگ  ميزان(. 1379، نوري )شود بنابراين مانع خروج آب مي ،شوندها ميپالست وارد سلولها توسط آوندهاي چوبي در آپومحلول

و جذب محلول  است ذپذيروكوتيكول نف ،آماس هستند به طور كامل در حالتها مهم در جذب عنصر غذايي است. وقتي برگ عوامل از يكي

) فاراهات،  گيردجذب با تاخير صورت مي و رونددرون يكديگر فرو مي عات مومي برگقط ،شود. در صورت آماس نبودن برگبراحتي انجام  مي

هاي هيدروفيليك ) قند و عناصرمعدني( و تبخير آب از ميان كوتيكول از طريق روزنه طبق تحقيقات نفوذ موادي با وزن مولكولي پايين(. 1990

اند كه مقدار بارهاي منفي از سطح خارجي برگ به طرف داخل ر منفي آرايش يافتهباها در طول اين روزنه گيرد.موجود در كوتيكول صورت مي

بدون بار مثل اوره نفوذ  هايبراي مولكول .شودانجام مي هاتر از آنيونها از برگ سريعجذب كاتيون ،بنابراين (.1374)مجتهدي، يابدافزايش مي

بخشد و در نتيجه شرايط نفوذ را مناسب ( اوره نفوذپذيري كوتيكول را بهبود مي1967) فرانك بر اساس مطالعات .افتدتر اتفاق ميخيلي سريع

   سازد.مي

 

 ب( انتقال 

شوند. پتاسيم بعد از نيتروژن از عناصر پويا در داخل گياه هاي جوان گياه منتقل ميبه سرعت به قسمت ،پاشي شدهنيتروژن و پتاسيم محلول

 افزايش باو  شودمي و تقاضاي گياه به عناصر غذايي بيشتر افزايش سطح برگ و آماس برگ موجب هاروزنه نظيماين عنصر به دليل ت .باشدمي

-فسفر جذب شده در گياه طي سه مرحله انتقال مي(. 2000كروس،  ) گرددمي ينتبديل آن به پروتئانتقال نيتروژن و  موجب فتوسنتز شدت

 ه)فسفريل يابدها انتقال ميفسفريل به ساير ملكول گروهشدن( و سپس  ه)فسفريل گرددي تركيب ميهاي آليابد. اين عنصر نخست با مولكول

ملكوتي و ) شوداي( و در مرحله سوم، تركيبات حد واسط فسفات بوسيله تجزيه يا جانشيني يك بنيان آلي ديگر، از آنها جدا ميشدن مبادله

به  %56تا  50هاي هوايي وجود دارد و در مرحله زايشي به ميزان ها و اندامدر ريشه %30فسفر در مرحله رويشي حدود(. 1383همايي، 

(. 2003، ديكسون ) يابدها انتقال ميسنبلچه  
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عوامل موثر برجذب و انتقال -7-1  

عوامل محيطي  -1-7-1  

دار كوتين و موم در شدت نور باال، در مقايسه با دهند. مقتاثير قرار ميپاشي شده را با نمو كوتيكول تحتعوامل محيطي جذب مواد محلول   

گردد. رطوبت برگ و افزايش مقدار موم مي ضخامتشود. دماي باال موجب شود و در نتيجه كوتيكول ضخيم ميشدت نور پايين بيشتر مي

و  شودميها ول از سطح برگكاهش رطوبت نسبي هوا سبب خشك شدن سريع محل و پاشي استمحلول بر موثرنسبي هوا يكي ديگر از موارد 

  (.1376طباطبايي، ملكوتي و ) شودمقدار جذب كاسته مي از در نتيجه

  

عوامل گياهي -2-7-1  

هاي جوان ضخامت اليه كوتيكول در اندام ، زيراگيردتر صورت ميهاي جوان سريعها و اندامپاشي شده از برگعناصر غذايي محلولجذب     

- كه با مسن شدن سلولهاي جوان قدرت متابوليكي و جذب بااليي دارند گيرد. از طرفي سلولوذ بهتر صورت ميكمتر است در نتيجه نف

پاشي شده، پاسخ به مواد محاول كند. در نتيجهميو مواد موجود در داخل سلول به آپوپالست نفوذ  يابدميافزايش  ييپالسما يذپذيري غشاونف

-را تحت تاثير قرار مي جذب مواد هابرگ رويسطح بااليي آن قدرت جذب بيشتري دارد و موم موجود  برگ نسبت به زيريندهد. سطح نمي

(. 1376، و طباطبايي )ملكوتي دهد  

 

  غلظت محلول -3-7-1

(1987پاتن )دهد. افزايش غلظت محلول، درصد جذب مواد محلول را كاهش مي     گزارش كرد كه مصرف محلول رقيق فسفر موجب افزايش 

 ر از شيره سلولي برگزيرا پتانسيل اسمزي محلول بكار رفته بيشت شود،مي هاي باالي محلول موجب سوختگي برگتظعملكرد جو گرديد. غل

كيلوگرم نيتروژن  20( دريافتند كه مصرف بيش از 1976) (. گارسيا و هانوي1380)صدقي،  گرددها ميبه آبكشيدگي سلول و منجر باشدمي

براي  ،درصد 5-6پاشي اوره هاي توصيه شده براي محلولپاشي موجب سوختگي شديد برگ در سويا شده است. غلظتلولدر هر بار مح

باشد. ( مي2003علي و موافي،  )درصد  3پتاسيم  براي( و 1993نفيس و همكاران،  ) درصد 5/2پاشي فسفر محلول  

 

وضعيت تغذيه گياه و  -4-7-1 pH   محلول 
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ن بات (.1376طباطبايي، ملكوتي و  ) تر و بيشتر خواهد بودپاشي آن عنصر ، جذب سريعه دچار كمبود عنصري باشد، با محلولزماني كه گيا    

افشاني گندم كه در شرايط كمبود فسفر رشد كرده است، منجر به تاخير پاشي برگي فسفر قبل از مرحله گرده( گزارش كرد كه محلول1987)

شود. جذب برخي از مواد معدني توسط برگ و ميوه بستگي به دد. اين امر موجب دوام و توسعه سطح برگ ميگردر ظهور برگ پرچم مي pH 

=pH 5/5دارد. اوره در آن محلول PH = 8   حداكثر جذب،  7/3جذب متوسط،   pH=   5-6حداقل جذب را داراست. ماكزيمم جذب فسفر در 

= pH   (.1376كوتي و طباطبايي، )مل گيردميصورت  7-8و پتاسيم در محدوده  

  

  ميزان كود و فرم كود مصرفي -5-7-1

(، دريافتند 1976) شود. گارسيا و هانويسوختگي برگ مي ، زيرا موجببيشتر شود معيني تواند از حدكود همانند غلظت آن نميمصرف ميزان 

شود. ميزان جذب بستگي به ميزان حالليت يد برگ ميسوختگي شد موجبپاشي، هكتار در هر بار محلولدر  كيلوگرم 20كه مصرف بيش از 

اوره  آن است كه شود،پاشي نيتروژن از فرم اوره بيشتر استفاده ميعلت اينكه در محلول هيگروسكوپي آنها دارد. هايويژگيآنها در آب و 

(. ملكوتي و 1979)بارل و بلك، آن كمتر استبنابراين اثر سوختگي  ،كندترين فشار اسمزي را به ازاي يك واحد نيتروژن توليد ميپايين

فرم كود مصرفي . داشته است مثبت اثر درصد از مناطق مورد مطالعه آنها كاربرد كود كلرورپتاسيم 63در  گزارش كردند كه (،1380) همكاران

)رستگار،  بر سوپرفسفات ساده استحدود سه برا درصد و 48ميزان فسفر قابل استفاده آن  است، زيرا تريپلاز نوع سوپرفسفات اغلب فسفر

5137.)  

  پاشي برعملكرد و اجزاي عملكرداثر محلول -8-1

 شگزارومطالعات مختلفي در زمينه تغذيه برگي گياهان به ويژه بر روي  غالت در نقاط مختلف دنيا و همچنين داخل كشور انجام شده است 

 هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.

 (، نشان8919جاياراج و چاندراساخاران ) اند.را به عنوان مكملي براي تغذيه برنج بيان كرده يپاشمحلول(، روش 2001)ن و همكارا كافكافي

داري موجب افزايش بطور معني مدرصد گلدهي با كلرور پتاسي 50و  آبستنيآغازش خوشه، مرحله  هبرنج در مرحل يپاشمحلولكه دادند 

رقم  جافزايش عملكرد برن  (،1975كادريكار) ندر چي ن مي شود.آ تعملكرد دانه و بهبود كيفي Wuyuegen به  7850را نسبت به شاهد از  

 گزارش كرد. هامرحله بصورت يك هفته در ميان از زمان كامل شدن خوشه هس طي در مپاشي كلرور پتاسيمحلول گرم در هكتار باكيلو 8500

پاشي در مرحله به صورت محلول 3/1در مرحله نشاكاري در خاك،  3/1)  قسيط كلرور پتاسيم(، بيان كردند كه ت1997) نارانگ و همكاران

خاك مصرف  پاشي در مرحله توسعه دانه(، عملكرد بيشتري را نسبت به زماني كه تمامي كود دربقيه به صورت محلول 3/1ظهور برگ پرچم و

گندم  مو پتاسي نافزايش مقدار نيتروژ برا موج يرويشي تا زايش مرحلهدر اوره يپاشمحلول(، 1999زو و همكاران ) كند.شود، توليد ميمي
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( و 1957همكاران )يني و ف اين روش سبب تحريك انتقال نيتروژن به دانه و افزايش پروتئين دانه مي شود. هك اندهكرد نو بيا اندهدانست

مرحله ظهور برگ پرچم در گندم بيشترين اثر را بر افزايش عملكرد دانه گزارش كردند كه تغذيه برگي اوره در  (،1377خزاعي )رحيميان و 

( و 1975پني و جنكين ) له و شاخص سطح برگ را افزايش داد.داشته است، به طوري كه تغذيه برگي اوره در اين مرحله تعداد دانه در سنب

 يحصبازني گزارش كردند. مراحل اوليه رشد يا مرحله پنجه ترين مرحله تغذيه برگي اوره در گندم را(، مناسب1990دون و كالديز )نسارا

ساقه رفتن و مرحله درصد( در مرحله  5) با غلظت  كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار 20پاشي اوره به ميزان محلولكه (، نشان داد1374)

افشاني و شيري صرف كود اضافي در مرحله گرده)بزوستيا و نويد( منجر به توليد حداكثر عملكرد شد و م در دو رقم گندم ظهور برگ پرچم

پاشي نيتروژن (، بر روي گندم نشان داد كه محلول1379) و همكاران هتحقيقات دامادزاد و درصد پروتئين را افزايش داد. هشدن، وزن هزار دان

 5/3و موجب  افزايش  داد تيمار شاهد افزايش كيلوگرم نسبت به 300ها را در  حدود افشاني، عملكرد دانهدر مرحله ساقه رفتن و مرحله گرده

نيل و گزارش شده است. مك و درصد پروتئين توسط اكثر محققان رابطه منفي بين عملكرد. شد درصد پروتئين دانه در مقايسه با شاهد

به دانه، بدون افزايش مساوي در  و بهبود انتقال آنها فتوسنتزي( علت اين امر را بهبود عملكرد دانه از طريق افزايش مواد 1972) همكاران

وي دليل خود را  .داند(، علت اين اختالف را تقاضاي باالتر دانه ارقام جديد، براي نيتروژن مي1992) دونندانند. ساراانتقال مجدد نيتروژن مي

ولي عملكرد  ،ن دانه در اين ارقام پايين استدرصد نيتروژاشاره دارد كه گر چه  داند وجذب بيشتر نيتروژن توسط دانه ارقام با عملكرد باالتر مي

داري اختالف معني ، وليمشاهده شد نيز( 1374) اين پديده در آزمايش صباحي .تر استتروژن در آنها باالتر از ارقامي با عملكرد دانه پايينني

فزايش عملكرد ماده خشك و دانه به ميزان پاشي اوره در دو رقم ذرت سيلويي سبب ا(، گزارش كرد كه  محلول1376شباهنگ ) وجود نداشت.

. يافت و كيفيت علوفه سيلويي ذرت نيز  افزايش شددرصد  17/99و  12/14  

(، در يك  آزمايش سه ساله اثر محلول پاشي  1981) نتام و همكارا N P K S   و زمان محلول را بر روي برنج در مي سي سي پي بررسي

ند و مشاهده كردند كه: هاي مختلف تغيير دادپاشي را در سال  

 ،و همچنين خشك شدن بعضي دانه ها مي شود و بنابراينموجب رنگ پريدگي لما و پالئا  ،ودپاشي بعد از گلدهي انجام شالف ( وقتي محلول

 عملكرد كاهش پيدا مي كند. 

كتار افزايش پيدا مي كند. كيلوگرم در ه 780عملكرد به ميزان  ،پاشي در اواسط به خوشه رفتن انجام شودب( وقتي محلول  

شود. در كيلوگرم در هكتار مي 1360پاشي در زمان انگيزش پانيكول و همچنين به خوشه رفتن موجب افزايش عملكرد به ميزان ج ( محلول

ولي تعداد دانه در پانيكول افزايش يافت.  ،اين تيمار وزن هزار دانه كاهش پيدا كرد  

محلول پاشي اوره بر كاربرد آن در خاك  ،ر شرايط تنش كه جذب نيتروژن براي ريشه برنج مشكل است(، اظهار داشت كه د1965)  ايوات

 برتري دارد.
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Abstract 

Efficiency application chemical fertilizer in differe environment condition infulnce. Note length growth period 

and acronutrient demand ever acro use chemical fertilizer in clover demand. Vital by worthy method agronomy 

management beside efficiency application fertilizer, bring increase yield and characteristic plant provite. In 

order experiment for evaluate clover application and foliar NPK supplements on yield and yield components. 

Experiment was carried out using RCBD with 13 tretments and 3 replication at Gilan Rice Research Station. 

The most important characters that measured in study are: grain yield, grain weight, head length, head number, 

harvest index and transport and adsorption efficiency nutrient. Result showed maximum effect urea foliar on 

yield, obtain in stage tiller. At stage accessory fertilizer bring increase florets number per spiklet. To find foliar 

specific initiation growth stagehas potential worthy for increase spiklet weight. Urea and potassium foliar at 

stage booting increase %12 grain weight. Believe foliar before pollinatin by increase leaf area index time 

pollination increase flow photosynthesis in store grain. In experiment head number and head length has 

significant at %5 statistic area. Nutrient foliar at two stage tiller and booting increase %14 head number. To 

find folier at initiation growth stage increase spiklet weight ratio stalk weight. Character harvest index at 

experiment %25 increase. Also transport and adsorption efficincy at grain and stalk foliar treatment in compare 

to control showed significant effect. Urea foliar at two stages tiller and booting on concentrate rice stalk ratio 

control increase %15 and  has not significant at grain. To find time foliar effect method at adsorption grain. 

Potassium foliar at two stages tiller and booting, adsorption and concentrate at grain %55 and at increase %18 

in grain, but phosphour foliar at stage booting concentrate in shoot increase deal %5 at compare to control. To 

find phosphoure demand at initiation growth for transport at grain increased. Foliar at stage worthy growth 

acquire nutrient equilibrium and also increase nutrient concentrate at grain and stalk led to quality and quantity 

yield. 

 


