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چکیده
به منظور تعیین اثر کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد گیاه برنج رقم ساحل ،آزمایشی طیی دو سیال 1395-96
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در معاونت موسسه تحقیقات برنج ایران واقع در شهرستان آمل به مرحله اجیرا
درآمد .تیمارهای آزمایش شامل کاربرد برگی عناصر غذایی به میزان یک درصد در مراحل اواسط پنجهزنی ،حداکثر پنجهزنیی ،آغیاز
تشکیل خوشه ،حداکثر پنجهزنی+آغاز تشکیل خوشه و تمامی مراحل به همراه تیمار شاهد بود .بر اساس نتایج بهدست آمده کیاربرد
برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی اثر معنیداری بر وزن خشک بوته ،شاخص کلروفیل برگ ،تعداد دانه پیر
در خو شه ،طول خوشه و عملکرد شلتوک داشت .در مقابل کاربرد برگی عناصر در مراحل مختلف رشد اثر معنیداری بر تعیداد دانیه
پوک در خوشه ،وزن هزار دانه و شاخص برداشت نداشت .بیشترین میانگین نیز مربوط به تیمارهای حداکثر پنجهزنی+آغیاز تشیکیل
خوشه و تمامی مراحل و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود .نتایج نشان داد کاربرد عناصر ماکرو و میکرو بیهخصیو

در مراحیل

انتهای رشد رویشی و اوایل رشد زایشی در رقم ساحل نقش مهمی در بهبود فتوسنتز و تجمع ماده خشک دارد .در نهایت نتایج ایین
مطالعه نشان داد در رقم ساحل کاربرد برگی عناصر در مراحل حداکثر پنجهزنی+آغاز تشکیل خوشیه در مقایسیه بیا کیاربرد برگیی
عناصر در سه مرحله ،صرفه اقتصادی بیشتر و اثربخشی باالتری خواهد داشت.

واژههای کلیدی:

کاربرد برگی ،خوشه ،کلروفیل ،وزن خشک و رقم ساحل.
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مقدمه
کاربرد برگی عناصر غذایی ضمن افزایش عملکرد موجب کاهش میزان مصرف کودهاای شایمیایی در خااک مایشاود.

عناصر غذایی نمیتواند بهطور کامل جایگزین کاربرد کودهای شیمیایی در خاک شود ،اما ایان روش باعا افازایش جاذب
عناصر غذایی شده و از اینرو کارایی عناصر غذایی باهکاار رفتاه در خااک را افازایش مایدهاد .)Bhuyan et al., 2012
گیاهان زراعی در مراحل مختلف رشد خود نیازمند ذخیره تمامی عناصر غذایی یا برخی از آنها ،جهت دستیابی به عملکرد
مطلوب هستند .معموال تقاضای گیاه در طول دوره رشد نمایی به حداکثر خود میرساد .در طاول چناین مراحال بحرانای،
برگها منحصرا دارای کارایی باالیی برای جذب عناصر غذایی هستند  .)Alexander, 1985در ایان راساتا  Shayganyو
همکاران  )2012ضمن بررسی کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد گیاه برنج ،افزایش معنیدار تعداد خوشه
در متر مربع ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه را در هر دو سال زراعی مورد مطالعه گزارش کارد .باهنحاوی
که بیشترین میانگین خصوصیات مورد مطالعه مربوط به تیمار محلولپاشای عناصار غاذایی در مراحال مختلاف نشااکاری،
پنجهزنی و تشکیل خوشه بود Radhika .و همکاران  )2013ضمن کاربرد برگی عناصر غذایی بیان داشتند ،کااربرد تیماار
یک درصد محلولپاشی در سه زمان  15روز پس از نشاء ،حداکثر پنجهزنی و آغااز تشاکیل خوشاه دارای بیشاترین تعاداد
پنجه ،تعداد خوشه ،تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در خوشه باود .نتاایج مطالعاه  Arifو همکااران  )2006نیاز نشاان داد
کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر تعداد سانبله در متار مرباع ،تعاداد داناه در خوشاه ،وزن هازار داناه ،عملکارد
بیولوژیکی و عملکرد دانه برنج داشت .آن ها بیان داشتند کااربرد برگای عناصار غاذایی در ساه مرحلاه پنجاهزنای اولاین
گره آبستنی دارای بیشترین تعداد خوشه در متر مربع ،تعداد دانه در سانبله ،وزن هازار داناه و عملکارد بیولاوژیکی باود و
بیشترین عملکرد دانه با کاربرد برگی در دو مرحله پنجهزنی اولین گاره باهدسات آماد .عبادلی و همکااران  )1394نیاز
افزایش معنیدار عملکرد دانه ،زیست توده و تعداد دانه در سنبله گندم را با کاربرد برگی عنصر روی در مراحل ساقهدهای و
آغاز پر شدن دانه گندم گزارش کردند .هر چند مطالعه جوکار و همکااران  )1395نشاان داد زماان کااربرد برگای عناصار
غذایی اثر معنیداری بر عملکرد ،اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دانه برنج رقم طارم ندارد .بوربوری و طهرانای )1392
نیز ضمن بررسی کاربرد برگی و خاکی عناصر کم مصرف در گیاه گندم دریافتند ،تغذیه برگی عناصار میکارو مانناد آهان و
منگنز ،اثر معنیداری بر افزایش تعداد پنجه ،تعداد دانه در خوشه ،وزن هزار دانه و درصد پروتئین دانه نداشت .در نهایت در
نوار شمالی کشور انتخاب رقم پرمحصول با قابلیت انعطافپذیری بیشتر از نظار جاذب عناصار غاذایی و همچناین کااربرد
تلفیقی از عناصر غذایی ماکرو و میکرو میتواند تولید بیشتر محصاول را تضامین کارده و از ایان رو انگیازه الزم را در باین
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کشاورزان ایجاد نماید .در این بین تمایل کشاورزان برای کشت ارقام پرمحصول به سیاستهای حمایت از تولید داخلی نیز
بستگی دارد ،به عنوان مثال بهدلیل عدم حمایت و برنامهریزی بلندمدت دولت در این بخش ،شاهد کاهش چشمگیر ساط

استان مازندران به  47هزار هکتار کاهش یافت .بنابراین با توجه به اهمیت ،وسعت و پراکندگی اراضی شاالیزاری در شامال
کشور و اهمیت تولید این محصول استراتژیک ،این امر میتواند راهکار مناسبی جهت بهبود و ثبات عملکرد در ارقام مختلف
برنج محسوب گردد درزی نفتچالی و کاراندیش .)1395 ،لذا این تحقیق به منظور تعیین اثر کاربرد برگی عناصار غاذایی
در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم پرمحصول ساحل انجام شد.
مواد و روشها
به من ظور بررسی کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد گیاه برنج رقم ساحل آزمایشی در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار طی دو سال  1395-96در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان آمل
با عرض جغرافیایی  36درجه و  3دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  52درجه و  2دقیقه شرقی با ارتفاع  24متر از سط
آبهای آزاد انجام شد .در این مطالعه از رقم برنج ساحل که در سال  1380توسط موسسه تحقیقات برنج معرفی گردید
استفاده شد .پس از مرزبندی و تسطی خزانه در فروردین ماه 72 ،ساعت پیش از عملیات بذرپاشی از علفکش بوتاکلر و
بن سولفورون متیل به ترتیب به میزان  4لیتر و  75گرم در هکتار استفاده شد .پس از جوانهزنی بذور ،عملیات بذرپاشی در
خزانه با تراکم  50گرم بذر در هر متر مربع خزانه در تاریخ  20و  29فروردینماه به ترتیب در سالهای  1395و 1396
انجام و خزانهها توسط پالستیک شفاف جهت جلوگیری از خسارت سرما و تسریع در فرآیند رشد پوشیده شدند .با توجه به
نتایج آزمون خاک جدول  )1میزان  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره یک دوم پیش از نشاکاری و
مابقی دو هفته پس از نشاء) 45 ،کیلوگرم فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل و  80کیلوگرم پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم
به زمین اصلی اضافه شد.

جدول  :1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
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عملیات نشاکاری به ترتیب در سالهای  1395و  1396در  25اردیبهشت و  1خرداد بهصورت دستی با تراکم  16کپه
در متر مربع و فواصل ردیف  25سانتیمتر روی ردیف در کرتهایی با ابعاد  5×5متر مربع بهصورت تک نشاء انجام شد .هر

تیمارهای آزمایش در این تحقیق شامل کاربرد برگی عناصر غذایی بهمیزان یک در هزار در مراحل اواسط پنجهزنی ،حداکثر
پنجهزنی ،آغاز تشکیل خوشه ،حداکثر پنجهزنی آغاز تشکیل خوشه ،اواسط پنجهزنی حداکثر پنجهزنی آغاز تشکیل خوشه
به همراه تیمار شاهد بود .جهت انجام محلولپاشی نیز از کود مایع موسسه رویشنو که دارای مجوز رسمی از موسسه
تحقیقات برنج کشور میباشد استفاده شد .عناصر موجود در این کود مایع  )W/Vشامل نیتروژن ،فسفر و پتاسیم هر یک
به میزان  7درصد ،آهن و بور به میزان  0/05درصد و روی ،منگنز و مس هر کدام  0/01درصد میباشد .محلولپاشی
عناصر غذایی در اواخر روز توسط یک پمپ سمپاش دستی  20لیتری به نسبت یک در هزار در کرتهای مورد مطالعه
انجام شد .برای مبارزه با علفهای هرز ،دو نوبت وجین دستی در فاصله  20و  30روز پس از نشاکاری صورت گرفت.
مدیریت زراعی جهت مبارزه با آفات و بیماری نیز در مراحل مختلف رشد انجام و با مشاهده الرو کرم ساقهخوار برنج دو
مرحله پس از وجین و گلدهی از سم دیازینون  %10گرانول به میزان  20کیلوگرم در هکتار استفاده شد .اندازهگیری و
محاسبه صفات ارتفاع بوته ،طول خوشه ،تعداد دانه پر در خوشه و وزن هزار دانه بر اساس سیستم ارزیابی استاندارد برنج
اندازهگیری شد  .)IRRI, 2002جهت محاسبه وزن خشک کل ،نمونهبرداری از  30روز پس از نشاکاری به فاصله هر 15
روز یکبار در شش نوبت از  3بوته در هر کرت با رعایت اثرات حاشیهای صورت گرفت .اندازهگیری میزان تجمع ماده خشک
پس از تفکیک بخشهای مختلف و قرار دادن آنها به مدت  48ساعت در آون الکتریکی تهویهدار با درجه حرارت 70
درجه سانتیگر اد ،به کمک ترازوی دیجیتال انجام شد .همچنین جهت تعیین میزان غلظت کلروفیل نیز از دستگاه کلروفیل
سنج  )SPAD-502استفاده شد و قرائت سه نقطه از سط برگهای کامال توسعه یافته در  10بوته از هر یک از کرتهای
آزمایش در طی شش مرحله مختلف رشد انجام و ثبت شد .در مرحله رسیدگی کامل نیز دو متر مربع از هر کرت با حذف
اثرات حاشیه ای برداشت و شلتوک برنج از کاه جدا گردید .پس از کاهش رطوبت شلتوک به  14درصد میزان عملکرد نهایی
هر کرت به صورت جداگانه توزین و ثبت شد .به منظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها ،ابتدا تجزیه واریانس در هر سال
زراعی انجام شد و سپس به کمک آزمون بارتلت یکنواختی میانگین خطای آزمایش دادههای مربوط به هر دو سال زراعی
مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عدم معنی داری صفات مربوطه در این آزمون ،تجزیه مرکب داده ها به کمک نرمافزار
 SASانجام شد .مقایسه میانگین به کمک آزمون دانکن در سط احتمال  5درصد تعیین شد.
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نتایج و بحث
شاخص کلروفیل برگ ()SPAD

تیمارهای محلولپاشی و سال مورد مطالعه بر تعداد دانه پوک در خوشه و وزن هزاردانه اثر معنیداری نداشت جدول .)3
نتایج مقایسه میانگینها در  30و  45روز پس از نشاکاری نشان داد تیمار دوم کاربرد برگی عناصر در اواسط پنجه زنی)
دارای باالترین و در نتیجه بیشترین میزان کلروفیل بود در مقابل تیمار شاهد نیز دارای کمترین میزان شاخص مذکور بود.
این نتایج نشان داد کاربرد برگی عناصر در این مرحله در تیمارهای دوم و ششم اثر معنیداری بر میزان کلروفیل بوته
داشت جدول  .)4در این مراحل تیمارهای سوم و چهارم از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نداشتند .با
گذشت زمان و در مرحله  60روز پس از نشاکاری نیز بیشترین شاخص مذکور متعلق به تیمارهای پنجم ،ششم ،سوم و
پنجم بود .هر چند از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین تیمارهای مذکور وجود ندارد اما در مقایسه با تیمار شاهد،
تیمارهای کاربرد عناصر غذایی در مراحل مختلف دارای میزان کلروفیل بیشتری بود به نحوی که این اختالف کامال معنی-
دار بود .در این مرحله میزان شاخص مذکور در تیمارهای پنجم ،ششم و سوم به ترتیب  13 ،13و  9درصد در مقایسه با
تیمار شاهد افزایش یافت .در مرحله  90روز پس از نشاکاری نیز کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر میزان
کلروفیل برگ داشت .در این مرح له تمامی تیمارهای مورد مطالعه در مقایسه با تیمار شاهد از شاخص باالتری برخوردار
بودند و بیشترین میزان متعلق به تیمار ششم و پنجم بود .هر چند از لحاظ آماری تفاوت معنیداری بین تیمارهای کاربرد
برگی عناصر مشاهده نشد .سرانجام در مرحله  105روز پس از نشاکاری با نزدیک شدن به زمان رسیدگی تفاوت در میزان
شاخص مذکور در برگها معنی دار بود .نتایج نشان داد در این مرحله تیمارهای پنجم ،سوم و ششم دارای بیشترین
میانگین میزان کلروفیل در برگ بودند جدول  .)4افزایش میزان کلروفیل برگ در تیمارهای مذکور در مقایسه با تیمار
شاهد حدود  18درصد بود .در مقابل تیمار شاهد ،دوم و پنجم نیز به ترتیب دارای کمترین میزان کلروفیل در برگ بودند.
همچنین برهمکنش کاربرد برگی عناصر در مراحل مختلف رشد در سالهای مورد مطالعه در مرحله  75روز پس از
نشاکاری معنیدار بود جدول  .)2نتایج مقایسات میانگین نشان د اد تیمار پنجم ،ششم و چهارم در سال اول  )1395به
ترتیب دارای بیشترین میزان شاخص مذکور بوده و تیمار شاهد در هر دو سال زراعی دارای کمترین میزان صفت مذکور
بود جدول  .)5هر چند تیمار ششم در سال دوم  ) 1396در رتبه هفتم قرار داشت اما از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با
تیمار سوم در سال اول نداشت .بنابراین در این مرحله که مصادف با پایان مرحله گلدهی است ،پس از اعمال تیمارهای
کاربرد برگی میزان کلروفیل در برگها در مراحل حداکثر پنجه زنی و آغاز تشکیل خوشه در مقایسه با تیمارهای شاهد در
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دو سال زراعی به ترتیب  19و  23درصد افزایش یافت .امروزه تعیین میزان کلروفیل برگها به عنوان یک شاخص رضایت
بخش در عملکرد گیاه مطرح می باشد ،زیرا کلروفیل زیربنای فرآیند فتوسنتز است و همبستگی باالیی میان میزان کلروفیل

پروتئین ها ،اسیدهای نوکلئیک ،اسیدهای آمینه و غیره ضروری است .نتایج تحقیقات در این زمینه نشان داد کاربرد برگی
عناصر میکرو مانند آهن و روی میتواند باع

افزایش غلظت کلروفیل برگ در غالت شود داداشزاده و سیدشریفی،

1396؛ عباسی و همکاران .)1398 ،در نهایت نتایج مطالعه محققان نشان داد کاربرد برگی عناصر غذایی میتواند ضمن
افزایش معنیدار کربوهیدرات در گیاه منجربه افزایش فعالیتهای بیوشیمیایی در برگ و افزایش کلروفیل و میزان
کاروتنوییدها و احتماال بهبود فتوسنتز شود  .)Zayed et al., 2011; Singh et al., 2014سایر محققان نیز به افزایش
میزان کلروفیل در برگها با کاربرد برگی عناصر غذایی اذعان داشتهاند

Zayed et al., 2011; Deswal and

.)Pandurangam, 2018
وزن خشک بوته
کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر میانگین وزن خشک بوته در سالهای مورد مطالعه بجز مرحله  30روز
پس از نشاکاری داشت جدول  .)6بر این اساس در مرحله  45روز پس از نشاکاری ،تیمار کاربرد برگی عناصر در تمامی
مراحل و حداکثر پنجهزنی بهعالوه آغاز تشکیل خوشه دارای بیشترین وزن خشک بوته بودند .نتایج نشان داد میزان افزایش
وزن خشک بوته در تیمارهای مذکور در مقایسه با تیمار شاهد بهترتیب  17و  11درصد بود .در این مرحله تیمارهای
اواسط پنجهزنی ،حداکثر پنجهزنی و آغاز تشکیل خوشه از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نشان ندادند.
مقایسات میانگین تیمارهای مورد مطالعه در مرحله  60روز پس از نشاکاری نشان داد بیشترین میزان وزن خشک متعلق
به تیمارهای تمامی مراحل ،حداکثر پنجهزنی بهعالوه آغاز تشکیل خوشه و حداکثر پنجهزنی بود و تیمار شاهد نیز دارای
کمترین مقدار بود .میزان افزایش ماده خشک بوته در تیمار کاربرد برگی در تمام مراحل در مقایسه با تیمارهای شاهد 31
درصد بود .این روند در خصوص مرحله  75روز پس از نشاکاری نیز صادق بود .بر این اساس در این مرحله تیمار حداکثر
پنجهزنی بهعالوه آغاز تشکیل خوشه و تمامی مراحل دارای بیشترین میانگین وزن خشک بوته بودند و در مقابل تیمار
شاهد و تیمار اواسط پنجهزنی دارای کمترین میزان وزن خشک بود .هر چند سایر تیمارهای اعمال شده از لحاظ آماری
تفاوت معنیداری با تیمار مذکور نداشتند .در مرحله  90روز پس از نشاکاری نیز بیشترین میزان وزن خشک متعلق به
تیمارهای حداکثر پنجهزنی بهعالوه آغاز تشکیل خوشه و تمامی مراحل بود .پس از آن نیز تیمارهای اواسط پنجهزنی و
حداکثر پنجهزنی قرار دارد که از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با سایر تیمارهای کاربرد برگی عناصر غذایی در سال مذکور
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جدول  :2تجزیه واریانس میانگین شاخص کلروفیل برگ رقم ساحل در طی مراحل مختلف رشد
تعداد روز پس از نشاکاری

سال

1

2/34

تکرار سال)

6

4/08

2/00

تیمار محلول پاشی

5

** 23/67

** 26/15

** 25/47

تیمار × سال

5

ns

ns

ns

خطای آزمایش

30

ضریب تغییرات

3/08

63/02

93/52

36/75

6/75

2/41

4/18

5/19

6/93

1/39

2/35

4/67

**

** 38/38

27/77

*

ns

9/67

**

54/98

ns

1/85

8/00

5/17

2/65

2/26

3/28

4/16

5/21

6/34

7/34

4/77

4/49

5/07

6/44

 * ،nsو ** به ترتیب معنیداری در سط  5و  1درصد و عدم معنیداری را نشان میدهد.

جدول  :3تجزیه واریانس اثر کاربرد برگی عناصر غذایی بر اجزای عملکرد و عملکرد رقم ساحل
منبع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

طول خوشه

تعداد دانه پر در خوشه

تعداد دانه پوک در خوشه

وزن هزار دانه

عملکرد شلتوک

شاخص برداشت

سال

1

0/18

0/08

180/18

75/52

0/035

402/51

تکرار سال)

6

1/77

110/80

3/13

4/79

0/068

23/45

تیمار محلولپاشی

5

* 8/53

تیمار × سال

5

خطای آزمایش

30

ضریب تغییرات

ns

2/28

** 549/21

ns

44/97

ns

ns

12/83

82/83

ns

1/67

ns

1/47

* 0/43
ns

0/051

ns

43/31

ns

24/88

3/04

104/16

19/51

3/78

0/16

29/85

6/95

8/99

16/60

8/79

6/11

8/91

 * ،nsو ** به ترتیب معنیداری در سط  5و  1درصد و عدم معنیداری را نشان میدهد.
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ندارد .کمترین میزان وزن خشک بوته در این م رحله نیز متعلق به تیمار شاهد و تیمار آغاز تشکیل خوشه بود .سرانجام در
مرحله  105روز پس از نشاکاری بیشترین میانگین وزن خشک مربوط به تیمارهای حداکثر پنجهزنی بهعالوه آغاز تشکیل

شاهد به ترتیب  14/2 ،14/5و  13درصد بود جدول  .)6معموال در ارقام  110-140روزه ،حدود  65-70درصد کل ماده
خشک تا زمان گلدهی تجمع یافته و  30-35درصد باقیمانده طی مراحل بعد از گلدهی به آن اضافه میشود .بنابراین به
نظر میرسد کاربرد برگی عناصر غذایی و اثر مکمل آنها بر فتوسنتز جاری گیاه نقش مهمی در افزایش میزان ماده خشک
در مراحل رشد زایشی برنج داشته است .بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق به نظر میرسد کاربرد برگی عناصر غذایی در
انتهای رشد رویشی در مقایسه با ابتدای مرحله زایشی نقش بیشتر ی در افزایش ماده خشک بوته برنج ساحل دارد .معموال
در ارقام  110-140روزه ،حدود  65-70درصد کل ماده خشک تا زمان گلدهی تجمع یافته و  30-35درصد باقیمانده طی
مراحل بعد از گلدهی به آن اضافه میشود پوستینی و همکاران .)1384 ،بنابراین به نظر میرسد کاربرد برگی عناصر
غذایی و اثر مکمل آن ها بر فتوسنتز جاری گیاه نقش مهمی در افزایش میزان ماده خشک در مراحل رشد زایشی برنج
داشته است .در مجموع افزایش میزان وزن خشک با کاربرد برگی عناصر غذایی توسط دیگر محققان نیز گزارش شده است
 .)Mohan et al., 2017; Khursheed et al., 2018برهمکنش کاربرد برگی عناصر غذایی در سال نیز اثر معنیداری بر
میانگین وزن خشک بوته در مراحل 75 ،60و  90روز پس از نشاکاری داشت جدول  .)7مقایسات میانگین تیمارهای مورد
مطالعه در مرحله  60روز پس از نشاکاری نشان داد بیشترین میزان وزن خشک متعلق به تیمارهای ششم ،پنجم و سوم در
سال  1395بود و تیمار شاهد در سال  1395و  1396نیز دارای کمترین مقدار بود .میزان افزایش ماده خشک بوته در
تیمار ششم در مقایسه با تیمارهای شاهد در دو سال اول و دوم به ترتیب  31و  25درصد بود .این روند در خصوص مرحله
 75روز پس از نشاکاری نیز صادق بو د .هر چند در این مرحله تیمارهای کاربرد برگی عناصر در سال اول از وزن خشک
بیشتری در مقایسه با تیمارهای بکاررفته در سال دوم برخوردار بودند .بر این اساس در این مرحله تیمار پنجم و ششم در
سال  1395دارای بیشترین میانگین وزن خشک بوته بودند و در مقابل تیمار شاهد و تیمار دوم در سال  1396دارای
کمترین میزان وزن خشک بود .هر چند سایر تیمارهای اعمال شده در سال دوم از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با تیمار
مذکور نداشتند جدول  .)7در مرحله  90روز پس از نشاکاری نیز بیشترین میزان وزن خشک متعلق به تیمارهای پنجم و
ششم در سال اول ب ود .پس از آن نیز تیمارهای دوم و سوم در سال مذکور قرار دارد که از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با
سایر تیمارهای کاربرد برگی عناصر غذایی در سال مذکور ندارد .کمترین میزان وزن خشک بوته در این مرحله نیز متعلق
به تیمار شاهد و تیمار چهارم در سال دوم بود جدول  .)7بطور کلی کاربرد سطوح باالی عناصر غذایی بهخصوص نیتروژن
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میتواند باع

31

افزایش و تحریک رشد رویشی اندامهای هوایی گیاه و افزایش عملکرد کاه و کلش در غالت گردد خیاط و

همکاران .)1393 ،افزایش میزان وزن خشک با کاربرد برگی عناصر غذایی توسط دیگر محققان نیز گزارش شده است

تعداد دانه پر در خوشه
کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر میانگین تعداد دانه پر در خوشه در سالهای مورد مطالعه داشات جادول
 .)3نتایج مقایسه میانگین صفت مذکور در طی سالهای مورد مطالعه نشان داد کاربرد برگی عناصر غاذایی سابب افازایش
معنی دار تعداد دانه پر در خوشه شد .بیشترین و کمترین میزان صفت مذکور به ترتیب متعلق به تیمار پنجم و شااهد باود.
هر چند از لحاظ آماری تفاوت معنی دار میان تیمارهای کاربرد برگی عناصر در مراحل مختلف رشد وجود نداشت اما کاربرد
برگی عناصر در تیمارهای پنجم ،سوم و ششم در مقایسه با تیماار شااهد باه ترتیاب منجار باه افازایش  21/33 ،22/62و
 21/21درصدی تعداد دانه پر در خوشه شد جدول  .)8افزایش معنیدار میزان وزن خشک بوته در مراحال مختلاف رشاد
گیاه برنج به خصوص در تیمارهای پنجم و ششم ،میتواند نقش مهمی در افزایش تعداد دانه پر در بوتاه گیااه بارنج داشاته
باشد؛ زیرا جذب عناصر غذایی در تعیین ظرفیت عملکرد در اوایل مرحله زایشی گیاه از طریق افزایش شاخص سط برگ و
شیره پرورده گیاهی نقش مهمی در افزایش میزان دانه پر در گیاه برنج دارد مودب شبستری و مجتهدی .)1387 ،بار ایان
اساس می توان افزایش صفت مذکور را در تیمارهای پنجم و ششم به بهبود توان فتوسنتزی و وزن خشک بوتاه باهویاژه در
مراحل  75و  90روز پس از نشاکاری نسبت داد .همچنین با توجه به این مطلب که طول خوشه ،تعداد خوشه و تعداد گاره
در هر خوشه همبستگی معنیداری با تعداد دانه در خوشه دارد  )Saif-ur-Rasheed et al., 2002و از آنجا که تیمارهای
پنجم ،دوم و سوم دارای بیشترین میانگین طول خوشه بودند ،بنابراین افزایش تعداد دانه در خوشه نیز در تیمارهای مذکور
میتواند به همین علت باشد .در مجموع پر شدن دانههاا ،یاک مرحلاه ضاروری در تولیاد عملکارد مطلاوب در گیااه بارنج
محسوب میشود که معموال تحت اثر کاربرد عناصر غذایی در زمان تشکیل خوشه میباشد .بنابراین بهنظر میرساد کااربرد
عناصر غذایی میتواند سبب افزایش تجمع و انتقال کربوهیدراتهای غیار سااختمانی در سااقههاا و غاالف بارگ ،افازایش
فعالیت آنزیم ساکارز سنتنتاز و سرعت تشکیل دانه در رقم برنج پرمحصول شود  .)Zheng et al., 2010سایر محققان نیز
اثر معنیدار کاربرد برگی عناصر غذایی را بار افازایش تعاداد داناه گازارش نمودناد Radhika et al., 2013; Angelin

.)Silviya and Stalin, 2017

Downloaded from cpj.iauahvaz.ac.ir at 16:19 +0330 on Sunday September 26th 2021

.)Lordkaew et al., 2013; Mohan et al., 2017; Khursheed et al., 2018

بررسی کاربرد برگی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج پر محصول رقم ساحل

32

تعداد دانه پوک در خوشه
کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر میانگین تعداد دانه پوک در خوشه سالهای مورد مطالعه و اثارات متقابال

کمترین میزان تعداد دانه پوک متعلق به تیمار پنجم  ،ششم و سوم بود و بیشترین آنهاا نیاز متعلاق باه تیماار شااهد باود
جدول  .)8همانطور که در خصوص تعداد دانه پر در خوشه ذکر شد شاخص کلروفیل و سط برگ نقش بسایار مهمای در
توان فتوسنتزی گیاه و وزن خشک بوته دارد .بنابراین کاهش تعداد دانه پوک در تیمارهای پنجم ،ششام و ساوم مایتواناد
منوط به دالیل مذکور باشد .هر چند میانگین صفت مذکور در بین تیمارهای مورد بررسی تفااوت معنایداری نداشات اماا
سایر محققان اثر معنی دار کاربرد برگی عناصر غذایی را بر کاهش تعداد دانه پوک در خوشه گزارش کردند Lordkaew et

.)al., 2013; Shaygany et al., 2012; Bhuyan et al., 2012
طول خوشه
کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر میانگین طول خوشه در سالهای مورد مطالعه داشت جادول  .)3مقایساه
میانگین تیمارهای مذکور نشان داد کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد باع افزایش میانگین طاول خوشاه
در مقایسه با تیمار شاهد شد .در این بین تیمارهای دوم و شاهد به ترتیب دارای بیشترین و کمتارین میازان طاول خوشاه
بودند .هر چند از لحاظ آماری تفاوت معنیداری میان تیمارهای کاربرد برگی عناصر غذایی وجود نداشت .بار اسااس نتاایج
بدست آمده کاربرد تیمار دوم ،پنجم ،سوم و ششم به ترتیاب باعا افازایش  9/4 ،9/8 ،10و  9درصادی طاول خوشاه در
مقایسه با تیمار شاهد شدند جدول  .)8در نهایت دیگر محققان نیز به اثر معنیدار کاربرد برگای عناصار غاذایی بار صافت
طول خوشه اشاره کردند .)Pahlavan Rad and Pessaraki, 2009; Sultana et al., 2018
وزن هزار دانه
کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر میانگین وزن هزار دانه در سالهای مورد مطالعه و اثرات متقابال تیماار در
سال نداشت جدول  .)3به نظر می رسد کاهش تعداد دانه در خوشه ،افزایش تعداد پنجه و مااده خشاک بوتاه و همچناین
طول خوشه نقش مهمی در تعیین وزن هزار دانه برنج دارد .بطور کلی اندازه پوست دانه و اندازه نهایی دانهها باه ترتیاب در
دو هفته پیش از گلدهی و سه هفته پس از آن تعیین میشود .هر چند در اندازه دانههای برنج تنوع زیادی وجود ندارد ،زیرا
به وسیله پوشینهها بطور محکم احاطه شدهاند و نمیتوانند بیش از اندازهای که پوست داناه اجاازه مایدهاد ،رشاد کنناد.
برخالف گندم و ذرت ،اندازه دانه برنج به صورت فیزیکی باه وسایله پوسات آن محادود شاده و وزن آن در بیشاتر شارایط
ویژگی بسیار ثابت مربوط به رقم است پوستینی و همکاران .)1384 ،هر چند میاانگین صافت ماذکور در باین تیمارهاای
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مورد بررسی تفاوت معنیداری را نشان نداد اما برخی محققان اثر معنیدار کاربرد برگای عناصار غاذایی را وزن هازار داناه
گزارش کردند  .)Khursheed et al., 2018; Sultana et al., 2018هر چند برخی دیگار از محققاان نیاز باه عادم اثار

عملکرد شلتوک
کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر عملکرد شلتوک در میانگین ترکیب سالهای مورد مطالعه داشات جادول
 .) 3بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب متعلق به تیمار پانجم و شااهد باود .پاس از آن
تیمارهای ششم ،سوم ،دوم و چهارم رتبههای بعدی را داشتند .هر چند از لحاظ آماری تفاوت معنایداری میاان تیمارهاای
کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد وجود نداشت .با این حال درصد افزایش عملکرد در تیمار پنجم و ششام
در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب  11/08و  8/9درصد میباشد جدول  .)8مقایسه میانگین عملکرد در تیمار دوم و ساوم
نشان داد تفاوت عملکرد در مرحله حداکثر پنجهزنی در مقایسه باا مرحلاه اواساط پنجاهزنای کمتار از  0/5درصاد اسات.
همچنین مقایسه تیمار سوم و چهارم نیز نشان داد این تفاوت در مرحله حداکثر پنجهزنی و آغااز تشاکیل خوشاه کمتار از
یک درصد است .حال با افزایش دفعات محلول پاشی در مراحل رشاد رویشای و زایشای تیماار پانجم) میازان عملکارد در
مقایسه با تیمار دوم اواسط پنجهزنی) ،سوم حداکثر پنجهزنی) و چهارم آغاز تشکیل خوشاه) باه ترتیاب  4/7 ،5/2و 5/6
درصد افزایش یافت جدول  .)8بنابراین در سالهای مورد بررسی کاربرد برگی عناصر غذایی در دو مرحله حداکثر پنجهزنی
و آغاز تشکیل خوشه) بیشترین اثر را بر میزان عملکرد شلتوک برنج پرمحصول ساحل داشت .از آنجا که تعاداد داناه پار در
خوشه ،طول خوشه و تعداد خوشه در بوتاه بیشاترین اثار را بار بهباود عملکارد در برناماههاای اصاالح گیااه بارنج دارناد
 .)Kohnaki et al., 2013بنابراین به نظر میرسد افزایش محسوس اجزای عملکرد و همچنین وزن خشک کال در بوتاه
نقش مهمی در افزایش  11درصدی عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد داشته است .در نهایت افزایش میزان عملکارد در
تیمارهای مذکور می تواند در وهله اول به علت افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه بهبود فتوسنتز و ماده خشک باشد .بطور
مثال همانطور که ذکر شد در مرحله  60روز پس از نشاکاری میزان افزایش غلظت کلروفیل در تیمار پنجم  6/7درصد باود
که این روند تقریبا تا مراحل پایانی رشد نیز ادامه داشت .نتایج مربوط به ماده خشک نیز نشان داد در مرحلاه  45روز پاس
از نشاکاری میزان افزایش ماده خشک در تیمارهای پنجم و ششم در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب  17و  11درصد بود و
این افزایش در مراحل انتهایی رشد در تیمارهای پنجم و ششم به ترتیب  12و  11درصد نسبت به تیمار شاهد بود .بهطاور
کلی در مرحله گلدهی گیاه برنج ،رشد بخشهای رویشی کاهش یافته و حدود دو هفتاه قبال از خوشاهدهای بیشاتر ماواد
پرورده شامل قندها و نشاسته) در غالف برگ و ساقه تجمع یافته و با نزدیک شدن به زمان خوشهرفتن به حداکثر خود

Downloaded from cpj.iauahvaz.ac.ir at 16:19 +0330 on Sunday September 26th 2021

معنیدار تیمار کاربرد برگی عناصر بر وزن هزار دانه اشاره کردند .)Begum et al., 2003; Farooq et al., 2018
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جدول :4نتایج مقایسه میانگین شاخص کلروفیل برگ در مراحل مختلف رشد
تیمارهای کاربرد برگی عناصر غذایی

تعداد روز پس از

30

34/12b

38/04a

34/00b

34/87ab

37/07ab

37/00ab

45

34/87c

37/87ab

37/25bc

35/50c

38/25ab

39/75a

60

36/62b

39/62a

40/04a

39/87a

41/25a

41/50a

75

37/37b

40/62a

41/25a

41/50a

41/87a

42/75a

90

36/37b

39/62a

39/87a

41/00a

41/75a

42/62a

105

31/75b

33/87b

33/75b

37/75a

37/75a

37/62a

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن انجام شده است و اختالف میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند معنیدار نیست.

جدول :5مقایسه میانگین برهمکنش شاخص کلروفیل برگ در سالهای زراعی مورد مطالعه ()1395-96
تیمارهای کاربرد برگی عناصر غذایی در زمان  75روز پس از نشاکاری
سال زراعی

شاهد

اواسط پنجهزنی

حداکثر پنجهزنی

آغاز تشکیل پانیکول

حداکثر پنجهزنی+آغاز تشکیل پانیکول

تمامی مراحل

1395

38/00 fg

41/75 bcd

41/50 cd

42/75 abc

45/25 a

44/50 ab

1396

36/75 g

39/50 defg

41/00 cde

40/25 cdef

38/50 efg

41/00 cde

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن انجام شده است و اختالف میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند معنیدار نیست.

Downloaded from cpj.iauahvaz.ac.ir at 16:19 +0330 on Sunday September 26th 2021

نشاکاری

شاهد

اواسط پنجهزنی

حداکثر پنجهزنی

آغاز تشکیل پانیکول

حداکثر پنجهزنی+آغاز تشکیل پانیکول

تمامی مراحل
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جدول :6مقایسه میانگین وزن خشک تک بوته در مراحل مختلف رشد
تیمارهای کاربرد برگی عناصر غذایی

تعداد روز پس از
نشاکاری

شاهد

30
45

b

7/92

ab

18/52

a

8/69

ab

20/50

a

7/99

ab

20/13

a

8/06

a

19/80

8/23
20/66

a
a

8/57
21/69

60

34/39 d

37/62 c

38/90 bc

37/81 c

40/17 ab

41/08 a

75

d

43/71

c

46/59

b

48/88

bc

47/68

a

51/35

a

51/27

90

d

47/84

cd

49/63

bc

52/80

cd

50/60

a

56/69

ab

55/94

105

57/12 b

65/24 b

62/08 ab

65/45 a

61/87 ab

64/57 a

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن انجام شده است و اختالف میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند معنیدار نیست.

جدول :7مقایسه میانگین برهمکنش وزن خشک کل تک بوته در سالهای زراعی مورد مطالعه ()1395-96
تیمارهای مورد مطالعه در زمان  60روز پس از نشاکاری
شاهد

سال زراعی

اواسط پنجهزنی
cd

1395

e

1396

35/23 de

سال زراعی

33/54

38/63

36/60 cde

حداکثر پنجهزنی
abc

40/18

37/62 cde

آغاز تشکیل پانیکول
bcd

39/18

36/45 cde

حداکثر پنجهزنی آغاز تشکیل پانیکول
ab

43/14

37/21 cde

تمامی مراحل
a

44/14

38/03 cde

تیمارهای مورد مطالعه در زمان  75روز پس از نشاکاری
شاهد

اواسط پنجهزنی

حداکثر پنجهزنی

آغاز تشکیل پانیکول

حداکثر پنجهزنی آغاز تشکیل پانیکول

تمامی مراحل

1395

45/13 de

48/94 c

52/71 b

50/02 bc

56/98 a

56/73 a

1396

e

de

de

de

d

d

42/29

44/25

45/05

45/16

45/72

45/82

تیمارهای مورد مطالعه در زمان  90روز پس از نشاکاری
شاهد

اواسط پنجهزنی

حداکثر پنجهزنی

آغاز تشکیل پانیکول

حداکثر پنجهزنی آغاز تشکیل پانیکول

تمامی مراحل

51/34 de

53/87 d

59/88 bc

55/84 cd

65/44 a

63/94 a

ef

d

سال زراعی
1395
1396

f

44/35

f

45/39

f

45/72

f

45/36

47/44

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن انجام شده است و اختالف میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند معنیدار نیست.
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a

اواسط پنجهزنی
a

حداکثر پنجهزنی

آغاز تشکیل پانیکول

حداکثر پنجهزنی+آغاز تشکیل پانیکول

تمامی مراحل
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جدول  :8مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد رقم ساحل در تیمارهای مورد مطالعه
تیمارهای کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد

سالهای 1395-96

شاهد

طول خوشه (سانتیمتر)

27/50 b

a

تعداد دانه پر در خوشه

97/25 b

115/25 a

آغاز تشکیل خوشه
پنجهزنی

a

تعداد دانه پوک در خوشه
وزن هزار دانه (گرم)
عملکرد شلتوک (تن در هکتار)
شاخص برداشت

a

b

a

6/18
60/79

30/25

a

30

22/87

حداکثر

a

ab

a

پنجهزنی
a

6/53
60/35

30/01
118 a
a

27

22/25

تمامی مراحل

a

ab

a

خوشه
ab

22/02
6/55
59/02

29/37

115/62 a
a

26
a

ab

a

a

119/25 a
a

27

21/50
6/50
60/48

30

a

a

a

a

117/87 a
a

23

22/12
6/87
65/78

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن انجام شده است و اختالف میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند معنیدار نیست.

30/05

a

a

a

25

21/87
6/73
61/31
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میانگین مورد مطالعه در
اواسط

حداکثر پنجهزنی+آغاز تشکیل
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میرسد .پس از خوشه دهی غلظت کربوهیدرات در غالف برگ و ساقه کاهش یافته و حدود سه هفته پس از آن بهدلیل
انتقال به خوشه ،غلظت کربوهیدراتها در غالف برگ و ساقه به کمترین میزان خاود مایرساد .بناابراین فتوسانتز پاس از

اهمیت در این بخش تجمع مواد فتوسنتزی به خصوص در مرحله بسته شدن کاانوپی حدفاصال زماان  60-90روز پاس از
نشاکاری است .به نظر می رسد کاربرد عناصر ماکرو و میکرو بخصوص در مراحل انتهای رشد رویشی و اوایل رشد زایشی در
رقم ساحل نقش مه می در بهبود فتوسنتز ،تجمع مواد فتوسنتزی و در نهایت انتقاال آن باه داناههاا دارد .نتاایج مطالعاات
متعدد در این زمینه نشان داد کاربرد متعادل عناصر غذایی در اواسط رشد و مراحل بعد از آن میتواناد درصاد پنجاههاای
بارور و شاخص سط برگ را پس از خوشهدهی افزایش دهد  ،)Peng et al., 2007تجمع و انتقال کربوهیدراتهاای غیار
ساختمانی را بهبود بخشد  )Zheng et al., 2010مانع کاهش تعداد خوشهچه  )Zhang et al., 2013و در نهایت منجر
به افزایش عملکرد دانه شود  .)Singh et al., 2014در نهایت عدم پیوستگی شبکه آوند چوب بار مبناای داناه بارنج باه
عنوان مخزن) می تواند به این واقعیت کمک کند که تداوم جذب و جابجایی دوباره مواد معدنی از بافتهای منباع در طاول
پر شدن دانه بیشترین اهمیت را در مقایسه با فرآیند انتقال مجدد ماواد معادنی ذخیاره شاده در انادامهاای رویشای دارد
 .)Jiang et al., 2007بطور کلی میزان ماده خشک گیاه یک استاندار بحرانی برای تعیین عملکرد داناه اسات و اسااس و
پایه افزایش عملکرد دانه ،در اختیار داشتن ماده خشک کافی در گیاه است  .)Song et al., 2013بنابراین به نظر میرسد
در این تحقیق برهمکنش کاربرد برگی عناصر غذایی ماکرو و میکرو نقش مهمی در افزایش میزان ماده خشاک و در نتیجاه
عملکرد دانه دارد .دیگر محققان نیز به اثر معنیدار کاربرد برگی عناصر غذایی بر عملکرد دانه اشاره کردند Singh et al.,

.)2014; Sultana et al., 2018; Khursheed et al., 2018
شاخص برداشت
کاربرد برگی عناصر غذایی اثر معنیداری بر شاخص برداشت در سالهای اول و دوم و میانگین ترکیب سالهاای ماورد
مطالعه نداشت جدول .)3بطور کلی پارامترهای فیزیولوژیک کلیدی تعیین کننده شاخص برداشت عبارتند از :وزن خشاک
در زمان خوشهدهی ،که با ظرفیت مقصد رابطه نزدیکی دارد و سرعت رشد گیاه زراعی نزدیک مرحله خوشهدهی که درصاد
رسیدگی را تعیین میکند .راه بهینه افزایش شاخص برداشت ،باالتر نگه داشاتن سارعت رشاد گیااه زراعای و کااهش وزن
خشک در زمان خوشهدهی ،بدون وارد کردن خسارت به ظرفیت مقصد است پوستینی و همکاران .)1384 ،بنابراین به نظر
می رسد در این تحقیق نیز سرعت رشد محصول در تیمارهای پنجم و ششم به خصوص در فاصله زمانی  75-90روز پس از
نشاکاری افزایش یافت هر چند این امر سبب اختالف معنیدار میان تیمارهای کاربرد برگی عناصر غذایی در مراحل مختلف
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رشد نشد جدول .)5با این حال افزایش ناچیز در میزان شاخص برداشت میتواند به دالیل فوق الذکر باشد .در ایان زمیناه
نتایج پژوهش برخی محققان ،افزایش معنی دار میزان شاخص برداشت را در نتیجه کاربرد برگی عناصر غذایی نشان میدهد
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Abstract
In order to determine the effect of foliage application of nutrients in different stages of growth of
rice Sahel cultivar, an experiment was conducted during two years 2016-2017 in a randomized
complete blocks design with four replications at the Rice Research Institute of Iran, located in Amol.
The Experimental treatments included the foliage application of nutrients at a rate of one percent in
the middle stage of tillering, maximum tillering, panicle initiation, maximum tillering + panicle
initiation and all stages with the control treatment. Based on the obtained results, the foliage
applications of nutrients in different stages of vegetative and reproductive growth had a significant
effect on total dry weight, leaf chlorophyll index, the number of filled grains in panicle, panicle length,
and paddy yield. In contrast to foliage application of nutrients in different stages of growth, there was
no significant effect on the number of hollow grains in panicle, one-thousand seed weight and harvest
index. Also, the highest mean was related to maximum tillering+ panicle initiation treatments and all
stages and the least was related to the control treatment. The results showed that the application of
macro and micronutrients especially in the late stages of vegetative growth and early reproductive
growth in Sahel cultivar plays an important role in the improvement of photosynthesis and dry matter
accumulation .Finally, the results of the present study showed that in Sahel cultivar, the foliage
application of nutrients in the maximum tillering + panicle initiation, compared to the foliage
application of nutrients in three stages, will be more economical and more effective.

Keywords: Foliage application, Panicle, Chlorophyll, Dry matter and Sahel cultivar.

