Iranian Journal of Field Crops Research
Homepage: https://jcesc.um.ac.ir
Research Article
Vol. 20, No. 2, Summer 2022, p. 217-228

Effect of Irrigation Interval and Nitrogen and Potassium Fertilizers on Yield,
Yield Components and Some Traits of Gilaneh Rice
Z. Rabiei1, N. Mohammadian Roshan2*, S. M. Sadeghi3, E. Amiri4, H. R. Doroudian5

Received: 11-10-2021
Revised: 26-01-2022
Accepted: 05-02-2022

How to cite this article:
Rabiei, Z., Mohammadian Roshan, N., Sadeghi, S. M., Amiri, E., and Doroudian, H. R.
2022. Effect of Irrigation Interval and Nitrogen and Potassium Fertilizers on Yield, Yield
Components and Some Traits of Gilaneh Rice. Iranian Journal of Field Crops Research 20
(2): 217-228. (in Persian with English abstract). DOI: 10.22067/jcesc.2022.72996.1098.

Introduction
Considering the conditions of Iran in terms of water resources, high consumption of nitrogen fertilizer and
low consumption of potassium fertilizer, less water use in rice cultivation and balance in chemical fertilizer
consumption will play very important role in saving and wasting water. Rice production should increase in the
coming years due to population growth, and this is possible due to the use of improved cultivars and agricultural
management. Water is the most important factor for sustainable production in many agricultural products. About
75% of the rice produced (50% of the total rice fields in the world) is irrigated. Mineral nutrition includes;
Supply, absorption and consumption of nutrients are essential for the growth and yield of crops. Non-use of
nitrogen in rice plant at the beginning of tillering reduces plant height and non-use of nitrogen in full clustering
stage reduces 1000-seed weight.
Materials and Methods
The aim of this study was to investigate the effect of different irrigation methods and nitrogen and potassium
fertilizers on yield, yield components, water use efficiency and nitrogen consumption efficiency of Gilaneh rice
cultivar in 2016-2017 and 2017-2018 cropping years. The shredded load was performed based on a randomized
complete block design with three replications in Rasht. The size of the experimental units was nine square
meters (dimensions of the main plot were 3 × 3 m, the sub-plot was 3 × 1 m and the sub-plot was 1 × 1 m).
Accordingly, experimental treatments include irrigation at two levels of permanent flooding and irrigation
interval of once every 10 days as the main factor, nitrogen fertilizer at three levels of 0, 60 and 120 kg.ha-1 as a
secondary factor and potassium fertilizer at three levels. Zero, 80 and 160 kg.ha-1 were sub-factors. To determine
the grain yield by observing the margin effect (removal of two rows) in each plot in the physiological maturation
stage was taken and grain yield was calculated based on 14% moisture.
Results and Discussion
The results of this study showed that the highest grain yield of 5198 kg.ha-1 in flooding treatment, application
of 120 kg.ha-1 of nitrogen fertilizer and 80 kg.ha-1 of potassium fertilizer and the lowest yield in 10 days
irrigation cycle and no use of two types Potassium and nitrogen fertilizers equivalent to 887 kg.ha-1 were
obtained. Increasing the irrigation distance reduced the number of spikes per square meter, number of seeds per
spike, 1000-seed weight and paddy yield. The highest nitrogen crop yield (45.8 kg.kg-1) was recorded in both
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irrigation regimes at 160 kg.ha-1 of potassium fertilizer with 60 kg.ha-1 of nitrogen fertilizer. By increasing the
irrigation cycle, treatments of 60 kg.ha-1 nitrogen fertilizer along with 160 kg.ha-1 of potassium fertilizer
equivalent to 0.764 kg.m-3 in the first year and equivalent to 0.775 kg.m-3 in the second year increased water use
efficiency. With increasing irrigation frequency, 1000-seed weight was reduced in all three levels of nitrogen
fertilizer, which was significant only in one level of nitrogen fertilizer. The maximum weight of 1000 seeds per
hectare with consumption of 80 kg.ha-1 of potassium fertilizer and 60 kg.ha-1 of nitrogen fertilizer was equal to
23.31 g. Increasing the irrigation cycle in all three levels of potassium fertilizer reduced the number of full grains
in the panicle.
Conclusion
Nitrogen and potassium fertilizer application, in addition to optimizing fertilizer application, increased the
yield and yield components of Gilaneh rice. Irrigation period of 10 days and non-application of two types of
potassium and nitrogen fertilizers, the lowest grain yield and consumption of 80 kg.ha-1 of potassium fertilizer
and 120 kg.ha-1 of nitrogen fertilizer in flooded conditions recorded the highest grain yield.
Keywords: Crop management, Paddy field, Water use efficiency
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چکیده
با توجه به کمآبیهای پیوسته در نواحی کشت برنج ،مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی نیتروژنی و پتاسیم ،لزوم توجه بهه اسهتدادا اآ آک کمتهر در
آراعت برنج و تعادل در مصرف کود شیمیایی در صرفهجویی و جلوگیری اآ هدررفت آک حائز اهمیت میباشد .لذا ایه پهووه بها ههدف بررسهی ارهر
روشهای آبیاری ،شامل غرقابی پیوسته و دور آبیاری  97روآا و مصرف مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ،اجزای عملکرد ،بهراوری
مصرف آک و کارایی مصرف نیتروژن روی برنج رقم گیالنه در سالهای آراعی  9911و  9910بهصورت کهرتههای دو بهار خهرد شهدا بهر پایهه طهر
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعهای در روستای کشلورآل استان گیالن (رشت) اجرا گردید .بر ای اسها ،،تیمارههای آآمایشهی شهامل
آبیاری در دو سطح غرقاک دائم و فاصله آبیاری  97روآ یکبار بهعنوان عامل اصهلی ،سهطو مختلهف نیتهروژن (صهدر 17 ،و  927کیلهوگرم در هکتهار
نیتروژن خالص اآ منبع اورا) بهعنوان عامل فرعی و پتاسیم (صدر 07 ،و  917کیلوگرم در هکتار پتاسیم خالص اآ منبع سولدات پتاسیم) بهعنهوان عامهل
فرعی فرعی بودند .نتایج ای پووه نشان داد که بی تری عملکرد شلتوک به میزان  8910کیلوگرم در هکتار در تیمار غرقاک ،کاربرد  927کیلهوگرم
در هکتار کود نیتروژن و  07کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم و کمتری عملکرد در دور آبیاری  97روآ و عدم مصرف دو نوع کود پتاسیم و نیتروژن معادل
 000کیلوگرم در هکتار بهدست آمد .دور آبیاری  97روآ تعداد خوشه در متر مربع ،تعداد دانه در خوشه ،وآن هزار دانه و عملکرد شهلتوک را کهاه داد.
باالتری کارایی آراعی نیتروژن ( 08/0کیلوگرم بر کیلوگرم) در هر دو رژیم آبیاری در تیمار  917کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم همراا با  17کیلهوگرم در
هکتار کود نیتروژن ربت شد .تیمارهای  17کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنی همراا با  917کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم در دور آبیهاری  97روآ ،معهادل
 7/010کیلوگرم بر مترمکعب در سال اول و معادل  7/008کیلوگرم بر مترمکعب در سال دوم بهوری مصرف آک را افزای دادنهد .در شهرایغ غرقهاک و
آبیاری  97روآ یکبار میزان مصرف کود شیمیایی نیتروژن و پتاسیم بهترتیب  927و  07کیلوگرم در هکتار بهتری عملکرد را در تیمار غرقاک و کمآبهی
خواهد داشت.
واژههای کلیدی :بهراوری مصرف آک ،شالیزار ،مدیریت آراعی
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ت در جهان ،نق مهمی در تأمی نیهاآ غهذایی جوامهع بشهری دارد
( .)FAOSTAT, 2020برنج غذای بی اآ نیمهی اآ جمعیهت دنیها را
تشکیل میدهد و روآانه بی اآ سه و نیم میلیهارد ندهر در حهدود 27
درصد کالری مورد نیاآ خود را اآ ای گیهاا بها ارآش تهأمی مهیکنهد
( .)Priya et al., 2019آک مهمتهری عامهل بهرای تولیهد پایهدار در
بسیاری اآ مصصوالت کشاورآی اآ جمله برنج است .حدود  08درصهد
برنج تولیدی ( 87درصد کل مزارع برنج دنیها) بههصهورت آبهی اسهت
( .)Carmelita et al., 2011در صورت عدم وجود مدیریت مناسب و
اعمال دور آبیاری بدون مطالعه موجب کهاه رطوبهت خهاک اآ حهد
مناسب و در پی آن کمترشدن رشد گیاا ،عملکرد ،تأخیر در رسهیدگی،
رشد علفهای هرآ ،ایجاد ترک در سطح مزرعه ،افزای آک مصهرفی
در داخل مزرعه میشود و تأریر بر راندمان کاربرد کهود دارد ( Tabbal
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 .)et al., 2002اعمال مدیریت صصیح آک و در نتیجهه صهرفهجهویی
آن ،میتوان بهراوری آک را افهزای داد (.)Bouman et al., 2005
بیشتر واریتههای برنج در شرایغ غرقابی عملکرد بیشهتری نسهبت بهه
شرایغ غیرغرقابی تولید میکنند .افزای دور آبیاری میتواند اآ طریق
ارر بر صدات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاا بر گیاهان اررگهذار باشهد
که همه ای تغییرات میتوانند رشهد و عملکهرد گیهاا را تغییهر دهنهد
(.)Pandey and Shukla, 2015
غرقاک شدن مزرعه برنج قابلیهت دسترسهی بع هی اآ عناصهر اآ
قبیل بخشی اآ فسدر ،پتاسیم ،کلسیم ،سیلسیم و آه را آیاد میکنهد.
تغذیه عناصر معدنی شامل؛ تأمی  ،جذک و مصرف عنصر غذایی برای
رشد و عملکرد گیاههان آراعهی وهروری اسهت (.)Akhgary, 2004
عدم مصرف نیتروژن در گیاا برنج در ابتدای پنجهدهی موجب کاه
ارتداع بوته و عدم مصرف نیتروژن در مرحله خوشهدهی کامهل سهبب
کاه وآن هزار دانه مهیشهود ( .)Khosravi et al., 2011مصهرف
 927کیلوگرم کود نیتروژن به همراا آبیهاری ههر پهنج روآ یهک بهار،
باالتری عملکرد دانه در هکتار را در رقم خزر منطقه رودسر را سهبب
گردید ( .)Ashouri, 2012با افزای سطو مختلف کود نیتهروژن در
آبیاری هر  0روآ یک بار ،عملکرد دانهه بههطهور معنهیداری افهزای
یافت ،بهطوریکه باالتری عملکرد دانه ( 8028کیلوگرم در هکتهار) و
شاخص برداشت  00/2درصد) در تیمار کودی  987کیلوگرم در هکتار
نیتروژن و آبیاری هر چهار روآ یک بار بهدست آمد ( Alhassan and
 .)Saddiqe, 2016پتاسیم فراوانتری عنصر غذایی در گیهاا بهودا و
برنج بهویوا ارقام پرمصصول ،مقدار قابلتوجهی پتاسیم جذک میکنند
که حتی مقدار آن گاهی تا چهار برابر ارقام بومی است ( Esfahani et
 .)al., 2005واکن برنج به کودهای پتاسیم در مقایسه با نیتهروژن و
فسدر مصدودتر است .واکن ارقام پرمصصول برنج به پتاسهیم خهاک
شدیداً تصت تأریر مقدار پتاسیم در دستر ،،فراوانهی نیتهروژن ،بافهت
خاک ،ووعیت آهکشی خهاک ،میهزان اسهیدیته خهاک و آک آبیهاری
دارد (DeDatta and Mikkelsen, 1985; Prasad and Prasad,
) .1997افزای نیتروژن باعث باالرفت درصد دانههای پهر و کمبهود
پتاسیم موجب عقیمی دانههای گهردا در مرحلهه آبسهتنی و در نتیجهه
کاه تعداد دانههای پر شهدا مهیشهود (.)Esfahani et al., 2005
کاربرد  17و  08کیلهوگرم در هکتهار سهولدات پتاسهیم در رت ( Zea
 )mays L.در شرایغ تن خشکی اآ کاه بیشتر عملکرد دانه رت
جلوگیری میکند ( .)Maleki et al., 2014پتاسیم عالوا بر افهزای
تولید و بهبود کیدیهت مصصهول ،سهبب افهزای تصمهل گیاههان بهه
کمآبی ،شوری ،انواع تن ها ،آفات و بیماریها شدا و کارایی مصهرف
آک و عناصر غذایی ماکرو و میکرو را افزای مهیدههد ( Rezaei et

 .)al., 2018ای پووه با هدف بهبود مدیریت نیتروژن و پتاسیم در
خاکهای شهالیزارهای گهیالن اآ طریهق افهزای عملکهرد شهلتوک،
افزای کارآیی آراعی ،کارآیی باآیافهت و کهارآیی فیزیولوژیهک کهود
نیتروژن ،بهراوری مصرف آک روی گیاا برنج رقم گیالنه انجام گرفت
است.

مواد و روشها
ای پووه در مزرعهای آآمایشی در روستای کشلورآل اسهتان
گیالن (رشت) با عرض جغرافیهایی  90درجهه و  90دقیقهه شهمالی و
طول جغرافیایی  09درجه و  88دقیقه شرقی ،بهمنظهور بررسهی تهأریر
روشهای آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسهیم بهر عملکهرد ،اجهزای
عملکرد ،بهراوری مصرف آک و کارایی مصهرف نیتهروژن بهرنج رقهم
گیالنه بهصورت کرتهای دو بار خرد شدا بر پایه طهر بلهوکههای
کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سهالههای آراعهی  9911و 9910
اجرا شد .مصل آآمای دارای آک و هوای معتدل و مرطهوک اسهت و
میزان بارندگی ساالنه بهر حسهب میهانگی  97سهاله برابهر بها 9997
میلیمتر میباشهد (.)Guilan Meteorological Quarterly, 2019
اطالعات هواشناسی منطقه در طول اجرای ای آآمهای در جهدول 9
آمدا است .قبل اآ اجرای آآمای  ،ویوگهیههای فیزیکهی و شهیمیایی
خاک مصل آآمای در آآمایشگاا بخ آک و خاک موسسه تصقیقات
برنج رشت ،انداآاگیری شهد (جهدول  .)2تیمارههای آآمایشهی شهامل
مدیریت آک در دو سطح غرقاک دائم و فاصله آبیاری  97روآ یهکبهار
بهعنوان عامل اصلی ،کود نیتروژن اآ منبع اورا در سه سطح صدر17 ،
و  927کیلوگرم در هکتار بهعنوان عامل فرعی و کود پتاسیم اآ منبهع
سولدات پتاسیم در سهه سهطح صهدر 07 ،و  917کیلهوگرم در هکتهار
بهعنوان عامل فرعی فرعهی بودنهد .کهود نیتهروژن اآ منبهع اورا (01
درصد نیتروژن) ،کود پتاسهیم اآ منبهع سهولدات پتاسهیم (مصتهوی 87
درصد پتاسیم و  90درصد گوگرد) و کود فسدر اآ منبع سهوپر فسهدات
تریپل (فسدات  01درصد ،کلسیم  90درصد و  92درصهد گهوگرد) بهر
اسا ،تیمارهای آآمایشی و نتایج آآمون تجزیهه خهاک بهه کهرتهها
افزودا شدند .در ای پووه اآ بهرنج رقهم گیالنهه اسهتدادا شهد کهه
حاصل تالقی بی رقم صالح و رقم مصلی آبجهی بهوجی یها دم سهر
میباشد .رقم گیالنه اآ نظر ساختار و مورفولوژی بسیار شبیه بهه والهد
خود رقم (آبجی بوجی) است و همانند آن دارای ریشهکههای بلنهدی
میباشد .ای رقم جزء ارقام آودر ،و تا حدی متصمل به ور ،اسهت
(.)Allahgholipour et al., 2018
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جدول  -0اطالعات هواشناسی سال  0316و  0319محل انجام آزمایش
Table 1- Meteorological information from year 2016 and 2017 at the site of the experiment

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

مشخصات هواشناسی

سال

شهریور

مرداد

20Agu-19Sep

19Jul-18Agu

17Jun18Jul

21Apri-16May

21Mar-20Apr

Climatic item

Year

17May-16Jun

13.6

دما

26.9

28.2

26

23.6

19.3

61

15

13.8

18.6

27.8

86.2

75

71

74

75
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78

245.8

293.7

232.5

229.1

169.2

140

25.1

27
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19.4

13.7

13.8

68.4

30.8

48.7

37.2

20.4

74
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74

76

209.7

164.9

295.4

230.3

170.4

145.9

)Tmean (°C

بارندگی
)Rainfall (mm

2017

رطوبت نسبی
)Relative Humidity (%

ساعات آفتابی
)Sunny Hours (h

دما
)Tmean (°C

بارندگی
)Rainfall (mm

2018

رطوبت
)Relative Humidity (%

ساعات آفتابی
)Sunny Hours (h

جدول  -0مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 2- Physical and chemical properties of soil in the experiment site

بافت خاک
Soil texture

لومی رسی
Clay loam

هدایت الکتریکی
EC
)(dS.m-1

ماده آلی

اسیدیته خاک

)O.C (%

pH

1.17

1.5

7.1

1.11

1.4

7.1

مزرعه مصل انجام آآمای سه بار شخم آدا شد که شخم اول در
اسدند ماا ،شخم دوم در اواسغ اردیبهشت همزمان با احداث خزانهه و
شخم سوم (پادلینگ) همزمان با نشاءکاری برنج انجهام شهد .بهذور در
خزانه و آیر پوش پالستیکی پرورش دادا شدا و در س  28روآگهی
(ارتداع  27تا  28سانتیمتر و  9برگی) اآ خزانهه انتخهاک و بهه آمهی
اصهلی منتقهل و بههه فاصهله  27×27سهانتیمتههر (تهراکم  28بوتههه در
مترمربع) به تعداد یک گیاهچه در هر کپه ،نشهاءکاری شهدند .انهداآا
واحدهای آآمایشی نه متر مربع (ابعاد کرت اصلی  9 ×1متر ،فرعهی×2
 9متر و فرعی فرعی  9 ×2متر) بود .در طول دورا رشهد بهرنج بهرای
مبارآا با کرم سهاقهخهوار بهرنج اآ سهم دیهاآینون (گرانهول  8درصهد)
بهمیزان  97کیلوگرم در هکتار و برای مدیریت علهفههای ههرآ اآ دو
نوبت وجی دستی  98-27روآ بعد اآ نشاءکاری و  27-98روآ پس اآ
نشاءکاری و مبارآا شیمیایی (بوتاکلر به میزان سه لیتر در هکتار  0روآ
پس اآ نشاءکاری) انجام شد.
انواع کاراییههای نیتهروژن کههودی مصههرفشههدا و نیتههروژن

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

کل نیتروژن

P vailable
)(mg kg-1

K vailable
)(mg kg-1

Total N
)(mg kg-1

17.2

170

0.176

16.8

185

0.149

سال
Year

9911
2017
9910
2018

جهذک شهدا توسهغ گیهاا بهرنج بهها اسههتدادا اآ شهاخصههای آیهر
مصاسبه شدند .کلیه ای شهاخصههها در آآمهای ههای مزرعهههههای
بههها اسهههتدادا اآ روش تداوهههل ( )Difference Methodبهرآورد
میشوند .انداآاگیریها شههامل عملکههرد دانههه و میهههزان جهههذک
کههل نیتههروژن در کلیه تیمارها اآ جمله تیمهار بهدون کهود نیتهروژن
انجهام شدند.
AEN= (GY+N-GY0N)/FN
()9
REN= (UN+N-UN0N)/FN
()2
)PEN= (GY+N-GY0N)/ (UN+N-UN0N
()9
 :AENکههارایی آراعههی کههود نیتههروژن :REN ،کههارایی باآیافههت کههود
نیتروژن :PEN ،کارایی فیزیولوژیکی کود نیتروژن
 :GY+Nعملکههههرد دانههههه در تیمههههار بهههها مصههههرف کههههود
(کیلهوگرم در هکتههار) :GY0N ،عملکهههرد دانههه در تیمهههار بههدون
مصهرف کهودUN+N ،و  UN0Nبههترتیهب میهزان جذک کل نیتهروژن
در آیستتودا انهدامههای ههوایی در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی در
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کرتههایی کهه کههود نیتهروژن دریافهت کهرداانهد و کههرت بههدون
مصهرف کهود نیتروژن بر حسب کیلوگرم در هکتار :FN ،مقهدار کهود
نیتروژن مصرف شدا (کیلوگرم در هکتار) مهیباشهند ( Dobermann
.)and Fairhurst, 2000
بهراوری مصرف آک اآ روش آیر مصاسبه گردید ( Zhou et al.,
:)2017
آک باران +مقدار آک آبیاری (مترمکعب در مترمربع) /عملکرد دانه
(کیلوگرم در مترمربع)= بهراوری مصرف آک
میزان آک ورودی (آبیاری و باران) به کرتها بها اسهتدادا اآ یهک
کنتور حجمی انداآاگیری شد .جهت آبیاری و اعمال تیمارهای آبیاری
میزان تبخیر اآ تشتک کال ،A ،برای دورا  8روآا انداآاگیری شد و
میزان آک آبیاری براسا ،سطح کرت و درصهد تبخیهر در نظرگرفتهه
شدا ،اعمال گردید .جهت تعیی عملکهرد و اجهزای عملکهرد نیهز بها
رعایت ارر حاشیه (حذف دو ردیف) در ههر کهرت در مرحلهه رسهیدگی
فیزیولوژیک اقدام به برداشت گردید و صداتی نظیهر تعهداد خوشهه در
مترمربع ،تعداد دانه در خوشه و وآن هزار دانه و عملکهرد شهلتوک بهر
مبنای رطوبت  90درصد مصاسبه شهد .تجزیهه داداهها بها اسهتدادا اآ
نرمافزار  SASنسخه  ،)SAS, 2002( 1انجام شد .مقایسه میانگی با
روش حداقل اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد انجام شهد.
همچنی در ای بررسی به جهت آنکه فاکتورهای آآمهای در سهال
دوم نسبت به سال اول در کرتههای دیگهری ولهی در همهان قطعهه
آمی تصادفی شدا بودند اآ روش تجزیه مرکب بهرای آنهالیز اسهتدادا
شد .برای اطمینان اآ یکنواختی واریانسها بههمنظهور ادغهام داداهها،
آآمون بارتلت انجام شد که نتایج حاکی اآ عهدم معنهیداری داداهها و
شرایغ الآم برای ادغام بودند.

نتایج و بحث
عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک:

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که ارر سهگانه آبیاری ،کود
پتاسیم و نیتروژن بر عملکرد شلتوک و تعهداد دانهه در خوشهه (سهطح
احتمال یک درصد) و ارر آبیاری و نیتروژن بر تعداد خوشه در بوته (در
سطح احتمال پنج درصد) ،دانه در خوشه و وآن هزار دانه و ارر آبیاری
در پتاسیم بر تعداد خوشه در بوته و دانه پر در خوشه (در سطح احتمال
یک درصد) معنیدار بود (جدول  .)9نتایج مقایسه میهانگی نشهان داد
که دور آبیاری  97روآ سبب کاه عملکرد شلتوک در همهه سهطو
کودی مورد مطالعه شدا است .عملکرد شلتوک در رژیمهای رطهوبتی
 97روآا نسبت به حالت غرقاک حدود  90درصد کاه نشان داد .ای
افت عملکرد در سطو پایی دو کود مورد استدادا بسهیار مشهخص و
معنیدار بود .دور آبیاری  97روآ و عدم مصرف دو نوع کود پتاسهیم و
نیتروژن کمتری عملکرد شلتوک معهادل  000کیلهوگرم در هکتهار را

نشان داد .باالتری عملکرد شلتوک اآ تیمار آبیهاری غرقهاک ،مصهرف
 07کیلوگرم در هکتار کهود پتاسهیم و  927کیلهوگرم در هکتهار کهود
نیتروژن معادل  8910کیلوگرم در هکتار حاصل شد (جدول  .)0نقه
کود پتاسیم و نیتروژن در تغییهر عملکهرد شهلتوک در ههر دو شهرایغ
آبیاری مشهود بود .در هر دو نوع آبیاری با افزای سطو دو نوع کود
عملکرد شلتوک افزای یافته است .با افزای دور آبیاری اآ وآن هزار
دانه در هر سه سطح کود نیتروژن کاسته شد که ای کهاه تنهها در
سطح یک کود نیتروژن معنیدار بود .بی تری وآن هزار دانهه در بها
مصرف  07کیلوگرم در هکتار اآ کود پتاسیم و  17کیلوگرم در هکتهار
کود نیتروژن معادل  29/99گرم بود .افزای دور آبیهاری در ههر سهه
سطح کود پتاسیم سبب کاه تعداد دانه پر در خوشه شد .مصرف 07
و  917کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم سهبب افهزای ایه صهدت در
مقایسه با سطح صدر ای کود شدند .بررسی ارر دوگانه کهود نیتهروژن
در کود پتاسیم بر ای صهدت نشهان داد کهه در ههر سهه سهطح کهود
پتاسیم ،سطح دوم کود نیتروژن موررتر بودا ،به گونههای کهه در ایه
سههطح کههود نیتههروژن و سههطح  07کیلههوگرم در هکتههار کههود پتاسههیم
بی تری تعهداد دانهه پهر در خوشهه ( 10/9دانهه) مشهاهدا گردیهد و
کمتری تعداد دانه پر در خوشه ( 19/0عدد) در تیمار شاهد حاصل شد.
تعداد دانه پوک در سال دوم مطالعه بی تر اآ سال اول مطالعهه بهودا
است .با توجه به روند مشابه دما در دو سال آآمای  ،ارر متداوت بودن
تعداد دانه پوک در سال دوم مطالعه را به اندک بارنهدگی بهی تهر در
ای سال در مقایسه با سال اول نسهبت داد .مشهابه بها نتهایج تصقیهق
حاور ماهاجان و همکاران ( )Mahajana et al., 2012بیهان کردنهد
که کاربرد کود پتاسیم و فسدات همراا با  927کیلوگرم نیتروژن سبب
افزای  90درصدی عملکرد شلتوک شد .همچنی کاربرد ای دو کود
در مقایسه با شاهد سبب افزای بهراوری مصرف آک و نیتروژن شد.
ای نشان میدهد که مصرف کودهای پتاسهیم و نیتهروژن مهیتوانهد
کاه عملکرد ناشی اآ تن آک را جبران کند.
ارقام اصال شدا مقصد فیزیولوژیک بزرگتری داشهته و ررفیهت
پرشدن دانه در آنها بهتر بودا و دلیل اصهلی عملکهرد بهاال در آنهها
تعادل و هماهنگی مقصد فیزیولوژیک و منبع و مواد فتوسنتزی جهاری
میباشد .رقم گیالنه نیز بهدلیل پاکوتاا بودن نسهبت بهه ارقهام بهومی
(ارتداع  970/8سانتیمتهر) و داشهت تعهداد دانهه بهی تهر در خوشهه
نیتروژن خاک ،خصوصاً نیتهروژن اوهافهشهدا در مرحلهه اواخهر رشهد
آایشی را بی تر صرف پرکردن دانه کردا و در نتیجه عملکرد بهاالیی
دارد .لذا مصرف نیتروژن در رقم پاکوتاهی چون گیالنه صرف پرشدن
دانه میشود ،در واقع در ای رقم مصرف کهود نیتهروژن بهر عملکهرد
بسیار تاریرگذار است ( .)Kavousi and Allahgholipour, 2017ژو
و همکاران ( )Ju et al., 2009نیتروژن را فاکتور کلیدی تعیی کننهدا
عملکرد و مهمتری نههادا مصهرفی در تولیهد بهرنج برشهمردند .کهود
نیتروژن و رژیم آبیاری بههطهرآ سهینرژیکی سهبب افهزای عملکهرد

ربیعی و همکاران ،اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ،اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیالنه

میشوند .در برنج در تن متوسغ با مصرف  277کیلهوگرم در هکتهار
کود نیتروژن افهزای عملکهرد منهتج اآ کهاه پنجههههای نابهارور،
افزای رشد ریشه و افزای شاخص برداشت مشاهدا شد ( Wang et
 .)al., 2016با افزای کود پتاسیم نیز میتوان افت عملکرد را کاه
داد .پتاسیم عنصر وروری برای آراعت برنج بودا و در افزای انهداآا
و وآن دانه ،بهبود پنجهآنی ،افزای پاسهخ بهه سهایر عناصهر غهذایی
خصوصاً نیتروژن و فسدر ،قهوی شهدن سهاقههها ،کهاه تمایهل بهه
خوابیدگی و افزای مقاومت به امراوی چون بالست نق دارد ( De
.)Datta et al., 1985
همچنی در بررسی مصرف کود پتاسیم بهر عملکهرد بهرنج در دو
فصل خشک و مرطوک گزارش کردند که باالتری عملکرد شلتوک اآ
باالتری سطح مصرفی کود پتاسیم ناشی اآ تولید تعداد پنجه باالتر در
کپه ،تعداد باالتر خوشه در کپه و درصد دانه پهر بهاالتر حاصهل شهدا
اسهت ( .)Htun et al., 2017ماتسهو و همکهاران ( Matsuo et al.,
 )1995گزارش کردند پتاسیم عملکرد دانه برنج را افهزای مهیدههد.
واکن عملکرد برنج به کود پتاسیم و در مکانهای مختلف و بسته به
مقادیر پتاسیم قابل دستر ،خاک متداوت است ( Ghasemi Minaei
 .)et al., 2011در پووه حاور افزای عملکهرد شهلتوک ناشهی اآ
افزای سطح کود پتاسیم در هر دو نوع رژیم آبیاری مشهاهد شهد .در
هنگام کمآبی گیاهان با پتاسیم کافی هدررفت آک کمتهری را توسهغ
کاه تعرق تجربه مهیکننهد ( .)Fusheing, 2006ایه ویوگهی در
تعدیل اررات تن بر رشد نمو و عملکهرد بهرنج موررنهد (Stone and
) .Moreira, 1996; Johnson and Wallingford, 1983افهزای
رشد ریشه نیز توسغ کود پتاسیم در ای مسیر بسیار مورر اسهت ( Jia
 .)et al., 2008ایه بهه گیاههان تصهت تهن کمهک کهردا تها آک
بی تری را جذک کنند .افزای مقاومهت بهه تهن آک و کمهک بهه
تثبیت عملکرد گیاا آراعی در مصیغهای تصت تن اآ نتایج اتدهادا اآ
کود پتاسیم میباشد ( .)Quampah et al., 2011در پهووه حاوهر
مشاهدا شد که افزای فاصله آبیاری سبب کاه اجزای عملکهرد و
عملکرد شد ،در حالیکه افزای مصرف کود نیتروژن ای صدات را در
هر سه رژیم آبیاری افزای داد (جدول  .)0واوح اسهت کهه افهزای
فاصله آبیاری ،سبب بروآ تن در رقم هاشمی در ای پووه گردید.
کاه در تعداد دانهه در خوشهه و وآن ههزار دانهه ( Rezaei et al.,
 )2009اتداقاتی است که حی تن خشکی اتداق افتادا و مهیتواننهد
عملکرد در برنج را کاه دهند.
کااایا ز ایاعاازر کااایا ز وژز وووک اای و کااایا ز اا او ا
نژتروکن:

نتایج تجزیه واریانس مرکب داداها نشان داد که اررات سادا
(بهجز آبیاری روی کارایی آراعی نیتروژن) ،دوگانه و سهگانه آبیاری،
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نیتروژن و پتاسیم بر روی کارایی آراعی ،فیزیولوژیک و یاآیافت
نیتروژن معنیدار بود .ارر سال بر کارایی آراعی و کارایی فیزیولوژیک
نیتروژن در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)9ارر
متقابل سه عامل رژیم آبیاری ،کود نیتروژن و پتاسیم در سطح یک
درصد بر کارایی آراعی و کارایی فیزیولوژیک نیتروژن در هر دو سال
معنیدار بود .نتایج مقایسه میانگی نشان داد که در همه سطو کود
پتاسیم با افزای مقدار کود نیتروژن ،اآ کارایی آراعی ای کود کاسته
شد ،به گونهای که باالتری کارایی آراعی نیتروژن در هر دو رژیم
آبیاری آمانی مشاهدا شد که  917کیلوگرم در هکتار کود پتا ،همراا
با  17کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در شرایغ غرقاک به مقدار 08/0
کیلوگرم بر کیلوگرم بهدست آمد (جدول  .)0باکتریهای مصلولکنندا
فسدات و پتاسیم موجب افزای جذک عناصری همچون فسدر،
پتاسیم و نیتروژن شدند .ای باکتریها پتاسیم نامصلول خاک را که به
به شکل کانیهایی چون مسکوویت ،ارتوکالز ،بیوتیت ،فلدسپار ،ایالیت
و میکا تثبیت شدا است به فرم مصلول درآوردا و آن را در اختیار گیاا
قرار میدهند و موجب بهبود جذک پتاسیم میگردند ( Zhang and
 .)Kong, 2014کاه  22/79درصدی کارایی آراعی نیتروژن با
افزای دور آبیاری مشاهدا شد .کاه کارایی آراعی نیتروژن با
باالرفت مصرف کود نیتروژن مشاهدا گردید (جدول  .)0کارایی
آراعی تداوت عملکرد شلتوک در تیمار کود دادا شدا و تیمار بدون
کود را نسبت به کود مصرفی نشان میدهد .همسو با نتایج مطالعه
حاور در ارآیابی سه ساله مصرف  07 ،07و  927کیلوگرم کود
نیتروژن با تقسیغ یکسان آن در سه مرحله پایه 9 ،و  8روآ قبل اآ
تشکیل مریستم خوشه و رهور خوشه بر عملکرد برنج ،نشان داد که
کارآیی باآیافت ،کارآیی آراعی و کارآیی فیزیولوژیک بهطور
معنیداری تصت تأریر مقادیر نیتروژن قرار میگیرد ،بهطوریکه
کارآیی باآیافت و کارآیی آراعی با افزای میزان نیتروژن مصرفی
کاه مییابند ( .)Patil et al., 2001طبق نتایج پووه های
گذشته ،مصرف آیاد کود نیتروژن سبب کاه کارایی آراعی کود
شدا و هدررفت جدی نیتروژن و آلودگی منابع آک سطصی و آکهای
آیرمینی و اتمسدر را به دنبال دارد ( .)Liu and Diamond, 2005در
مطالعه حاور دور آبیاری  97روآ یکبار کارایی آراعی کود نیتروژن را
کاه داد .در سطح اول کود پتاسیم (سطح صدر) کارایی آراعی
نیتروژن به شدت پایی بود .ای یافتهها اهمیت کود پتاسیم در آراعت
برنج و افزای کارایی مصرف کود نیتروژن در ح ور کود پتاسیم را
اربات میکند .کارایی آراعی به فصل رشد ،میزان عملکرد ،خایر
نیتروژن خاک ،آمان و مقدار کود مورد استدادا بستگی دارد
( .)Yoshida, 1981کاووسی و الهقلیپور ( Kavousi and
 )Allahgholipour, 2017در بررسی دو رقم گیالنه و آبجیبوجی
بیان کردند که با افزای مقدار کود اآ  08کیلوگرم بر هکتار به 17
کیلوگرم بر هکتار اآ کارایی آراعی نیتروژن کاسته شدا است.
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در سهال  9911و  9910کهارایی فیزیولوژیهک نیتهروژن در تیمهار
آبیاری با دور  97روآ در مقایسه با آبیاری غرقاک کاه یافت .در هر
دو سال مطالعه مصرف  17کیلوگرم در هکتار کهود نیتهروژن در همهه
سطو کود پتاسیم کارایی فیزیولوژیک نیتروژن باالیی را نشان داد که
تیمار  17کیلوگرم در هکتهار کهود نیتهروژن و مصهرف  917کیلهوگرم
پتاسیم در هکتار و شرایغ غرقاک به مقدار  00/2کیلوگرم بر کیلهوگرم
بهدست آمد .کهارآیی فیزیولوژیهک کهود نیتهروژن بسهته بهه دیهرر،
متوسغ ر ،بودن رقم متغیر بی  98تها  10مهی باشهد ،امها کهارآیی
فیزیولوژیک در برخی اآ ارقام تصت تاریر مقاد مختلهف نیتهروژن قهرار
نمیگیرد (.)Singh et al., 1981
در آآمایشههی مصههرف  990 ،112 ،01و  900کیلههوگرم در هکتههار
نیتروژن در آراعت رت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شهد کهه
ارر سطو مصرفی نیتروژن بر کارایی فیزیولوژیک نیتهروژن در سهطح
یک درصهد معنهیدار بهود و تیمهار مصهرف  900کیلهوگرم در هکتهار
نیتروژن با میانگی  81/90کیلوگرم بر کیلوگرم کارایی فیزیولوژیک اآ
سایر تیمارها برتر بود (.)Bagheri et al., 2011
باآیافت راهری نیتهروژن در واقهع نسهبت بهی مقهدار نیتهروژن
جذکشدا توسغ گیاا به مقدار کل کود دادا شدا را نشان میدهد .ارهر
سال بر کارایی باآیافت راهری نیتروژن معنیدار نشد ،اما بهرهمکن
سه عامل مورد مطالعه بر ای صدت معنیدار شد (جهدول  .)9مقایسهه
میانگی داداهای ای صدت نشان داد که تن خشکی  90/19درصد
کارایی باآیافت راهری نیتروژن را کاه داد .در هر سه سهطح کهود
پتاسیم و هر دو سهطح آبیهاری مصهرف  17کیلهوگرم در هکتهار کهود
نیتروژن بی تری کارایی باآیافت راهری نیتروژن را دارد (جدول .)0
بیشتری مقدار ایه صهدت اآ تیمهار آبیهاری غرقهاک و مصهرف 917
کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم و  17کیلوگرم در هکتار کهود نیتهروژن
معادل  11/0درصد مشاهدا شد .با افزای مصرف کودهای شیمیایی
نیتروژن مقدار هدرروی و آبشویی آنها نیز افزای مییابد .مهیتهوان
ارهار داشت که بهدلیل حاللیت بسیار آیاد کود نیتروژن در آک معموالً
با افزای میزان مصهرف کهود نیتهروژن مقهدار باآیافهت رهاهری آن
کاه مییابد .در ای شرایغ اتالف و آبشویی کود نیتروژن بهی تهر
شدا و امکان خروج آن اآ منطقه جذک ریشهها بی تهر خواههد شهد.
همچنی تشکیل کمپلکس کود با رات خهاک نیهز مهیتوانهد آن را اآ
دستر ،ریشه خارج کند .بههمی دالیل میتوان گدهت کهه یکهی اآ
مهمتری دالیل کاه مقدار باآیافت رهاهری نیتهروژن خهارجشهدن
نیتروژن اآ دستر ،ریشهها اآ طریق آبشویی و هدررفت آن میباشهد
( .)Alibakhshi and Mirzakhani, 2016کاه مصرف کودههای
شیمیایی اآ طریق کهمشهدن میهزان آبشهویی آنهها موجهب کهاه
آلودگیهای آیست مصیطی ،آکهای سطصی و آیرآمینی میشود و در
نتیجه در تداوم تولید و پایداری اکوسیتمهای آراعهی و طبیعهی بسهیار
اهمیت خواهد داشت.

هرهویی مصرف آب

طبق نتایج تجزیه مرکب (جدول  )9اررات سادا نیتروژن و پتاسیم
(در سطح احتمالی یک درصد) و اررات متقابل آبیهاری بها پتاسهیم (در
سطح احتمال پنج درصد) و نیتروژن و پتاسیم (در سطح احتمهال یهک
درصد) روی بهراوری مصرف آک معنیدار شدند .ارر سال نیز بهر ایه
صدت معنیدار شد .نتهایج مقایسهه میهانگی در ههر دو سهال آراعهی
مطالعه ،کاه مصرف آک ناشهی اآ افهزای دور آبیهاری ،بههراوری
مصرف آک را افزای داد ،ای افهزای در سهال اول  91درصهد و در
سال دوم مطالعه  99درصد بود که معنیدار بود .در سهطح صهدر و 07
کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم با افهزای مصهرف کهود نیتهروژن بهه
بهراوری مصرف آک در هر دو سیستم آبیاری افزودا شد ،اما در سطح
 907کیلههوگرم کههود پتاسههیم ،سههطح  17کیلههوگرم در هکتههار اآ کههود
نیتروژن مورر اآ دو سطح دیگر بود .آمانیکه  917کیلوگرم در هکتهار
کود پتاسیم استدادا شد ،مصرف  927کیلوگرم در هکتار کود نیتهروژن
سبب کاه بهراوری مصرف آک در مقایسه با سطح دوم ایه کهود
شد.
نکته جالهب توجهه اآ نتهایج پهووه حاوهر در مهورد بههراوری
مصرف آک افزای بهراوری مصرف آک ناشی اآ اسهتدادا اآ کهود در
مقابل تیمارهای عدم استدادا اآ کود در هر دو سبک آبیاری میباشهد.
مصرف کود سبب بهبود بهراوری مصرف آک گردید که ناشهی اآ ارهر
مثبت مصرف ای دو نوع کود در افزای عملکرد گیاا برنج میباشهد.
باالتری بهراوری مصرف آک به مقدار  7/008کیلوگرم بر مترمکعهب
در تیمار  17کیلوگرم در هکتهار اآ کهود نیتهروژن و  917کیلهوگرم در
هکتار کود پتاسیم در دور آبیاری  97روآ یکبار بهدست آمد .گهزارش
شدا است اآ مهمتری چال ههای تولیهد در گیهاا بهرنج رسهیدن بهه
افزای عملکرد همراا با افزای کارایی استدادا اآ منابع مصرفی است
( .)Wang et al., 2018ماهاجهان و همکهاران ( Mahajana et al.,
 )2012در گیاا برنج همبستگی باالیی بهی بههراوری مصهرف آک و
عملکرد گزارش نمودند.
ونگ و همکاران ( )Wang et al., 2016بها انتخهاک سهه رژیهم
آبیاری غرقاک ،فواصل آبیاری و دو سطح کهودی نیتهروژن کهم (977
کیلوگرم در هکتار) ،متوسهغ ( 277کیلهوگرم در هکتهار) و آیهاد (977
کیلوگرم در هکتار) در گیاا برنج گزارش کردند که بههراوری مصهرف
آک در شرایغ غرقاک و باالتری سطح کود نیتروژن بی تهری مقهدار
را داشته و با کاه مقدار کود ای صدت نیهز کهاه نشهان داشهته
است .در دو رژیم رطوبتی دیگر نیز با افزای مقدار نیتروژن بر مقهدار
بهراوری مصرف آک افزودا شدا است .در رژیمهای رطوبتی مختلهف
اررات افزایشی بی آک و کود نیتروژن گزارش شدا است.

ربیعی و همکاران ،اثر دور آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ،اجزای عملکرد و صفات برنج رقم گیالنه
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فعال اکسیون در طی فتوسنتز و اکسیدا شدن نسبت داد (
 .)2005در گیههاا خههردل وحشههی ( )Sinapis arvensis L.و کلههزا
( )Brassica napus L.مصرف کود پتاسیم ،بهراوری مصهرف آک را
بهبود داد .مصرف  287کیلهوگرم در هکتهار سهولدات پتاسهیم در ایه
گیاهان عملکرد دانه را  29درصد و بهراوری مصرف آک را  22درصد
نسبت به شاهد بهبود داد ( .)Fanaei et al., 2009کود پتاسیم سهبب
افزای آبگیری کلوئیدهای سیتوپالسمی و افزای درجهه پراکنهدگی
آنها میشود .فراهمی کافی اآ کود پتاسیم به گیاا توانهایی نگههداری
آک بی تر و مقاومتکهردن در برابهر تهن ههای موقهت را مهیدههد
( .)Mengel and Kirkby, 2001در برنج گزارش شدا اسهت کهه در
کاربرد توام کودهای نیتهرژون و پتاسهیم کهارایی مصهرف نیتهروژن و
بهراوری مصرف آک نسبت به شاهد بهبود پیدا میکنهد ( Sarkar et
.)al., 2018

ای ارر افزایشی اآ طریق کاه رشهد رویشهی اوهافی ،افهزای
رشههد ریشههه ،افههزای رشههد انههدام هههوایی ،افههزای انتقههال مجههدد
کربوهیدراتهها اآ سهاقه در طهول دورا رسهیدگی ،افهزای شهاخص
برداشت ،افزای عملکرد و افزای کاراییهای مصرف آک و نیتروژن
حاصل میشود ( .)Wang et al., 2016طبق نتایج مطالعات پیشهی ،
کود پتاسیم نیز میتواند سبب بهبود بهراوری مصرف آک شهود بهدی
صورت که پتاسیم نق مهمهی در فرآینهدهای فیزیولوژیهک اآ قبیهل
فتوسنتز ،انتقال مواد پروردا به مخاآن ،حدظ آما ،،هدایت روآنههای،
تنظیم اسمزی ،فعالیت آنزیمی ،توسعه سلولی ،خنثیساآی یهونههای
دارای بار مندی غیر قابل انتشار و قطبی نمودن غشهاء ایدهاد مهیکنهد
( .)Fanaei et al., 2009در شرایغ تن آبهی ،تولیهد رادیکهالههای
تولید اکسیون در گیاهان بهشدت تصریک میشود ،نیاآ بهه پتاسهیم در
شرایغ تن به نق باآدارندگی پتاسیم در برابر تولیهد رادیکهالههای

Cakmak,
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Table 4- Mean comparison for interaction effects of irrigation regimes and nitrogen and potassium levels on grain yield, yield
components and some traits of Gilaneh rice

عملکرد شلتوک
Grain yield
)(kg.ha-1

1354.7lm
3343.2f
3295.3d
2080.6k
4022.9de
5198.3a
2559.3hi
4583.5b
4601.2bc
887.3o
1848.8l
3442.1f
1267.5mn
3596.2h
4065.2d
1429.4l
3343.2f
3278.2fg

بهرهوری

بهرهوری

مصرف

مصرف

آب

آب

Water
use
efficiency
)(kg.m-2

Water
use
efficiency
)(kg.m-2

2018
0.15q
0.237o
0.29m
0.403k
0.457hi
0.521fg
0.456ij
0.586de
0.534f
0.165q
0.227op
0.274mn
0.321l
0.486h
0.637bc
0.659b
0.775a
0.587d

2017
0.156i
0.239g
0.294g
0.401ef
0.463e
0.56d
0.476e
0.597d
0.525de
0.169i
0.238h
0.268gh
0.483h
0.576d
0.628bc
0.647b
0.764a
0.616d

کارایی

کارایی

بازیافت

مصرف

نیتروژن

نیتروژن

Nitrogen
uptake
efficiency
)(%

Nitrogen
use
efficiency
(%) 2018

0
32.3d
11.7j
0
59.3b
30.7de
0
66.7a
26.5f
0
17.6i
12.8j
0
31.9d
24.3gh
0
37c
24.7g

0
16.9g
6.9j
0
31.7c
23.2d
0
44.5a
18.5f
0
3.86k
3.44k
0
20.6e
15.3h
0
38.7b
10.25i

کارایی

کارایی

کارایی

مصرف

زراعی

زراعی

نیتروژن

نیتروژن

Nitrogen
use
efficiency
)(%

Physiologic
nitrogen
efficiency
)(kg. kg-1

2017
0
16.7g
6.9j
0
31.8c
22.9d
0
43.8a
18.6f
0
4.3k
3.4k
0
20.17e
14.6h
0
36.2b
11.4i

2018
0
8.6gh
7.8hi
0
30.6c
19.1d
0
45.7a
19.2d
0
5.9j
9.6g
0
19.3d
15.3e
0
38.6b
13.3ef

نیتروژن

دور آبیاری

Physiologic
nitrogen
efficiency
)(kg. kg-1
2017

پتاس

نیتروژن

Potassium

Nitrogen

Irrigation
interval
)(Day

0
8.52h
7.24h
0
34.7c
17.9de
0
46.03a
18.9d
0
5.6k
6.34k
0
19.55d
14.8f
0
37.5b
14.07fg

0
0
0
80
80
80
160
160
160
0
0
0
80
80
80
160
160
160

0
60
120
0
60
120
0
60
120
0
60
120
0
60
120
0
60
120

0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10

حروف مشابه در هر ستون نشاندهندا عدم معنیداری در سطح احتمال پنج درصد میباشد.
Means with the same letter are not significantly different at p-value 5%.

نتیجهگیری
مصرف  927کیلوگرم در هکتار کهود نیتهروژن و  07کیلهوگرم در
هکتار کود پتاسیم عالوا بر بهینهساآی مصرف کهود ،سهبب افهزای
عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم گیالنه شهد .دور آبیهاری  97روآ و

عدم مصرف دو نوع کود پتاسیم و نیتروژن ،کمتری عملکرد شهلتوک
بهدست آمد در صورتی که با فصل کمآبی مواجهه باشهیم مصهرف 07
کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم و  927کیلوگرم در هکتار کود نیتهروژن
در شرایغ  97روآیکبار ،باالتری عملکرد شلتوک ( 0718کیلهوگرم در
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.در هکتار بهتری عملکرد را در تیمار غرقاک و کمآبی خواهد داشت

 روآ یکبهار میهزان97  در شرایغ غرقاک و آبیاری.هکتار) را ربت کرد
 کیلهوگرم07  و927 مصرف کود شیمیایی نیتروژن و پتاسیم بهترتیب
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