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  چكيده
بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي  ي، آزمايش)هاشمي( روي عملكرد راتون برنجنيتروژن و پتاسيم كودهاي به منظور بررسي تاثير 
تيمـار   8از منبع كلرورپتاسيم، جمعاً به تعداد  كيلوگرم 100و  0كيلوگرم نيتروژن از منبع اوره و  150و  100، 50، 0كامل تصادفي با سطوح 

در سال ) يك قطعه آزمايشي در منطقه آستانه اشرفيه و دو قطعه آزمايشي در منطقه املش(تكرار در سه قطعه آزمايشي در استان گيالن  3در 
در قطعات آزمايشـي اول و دوم  ) هاشمي(كه مصرف نيتروژن در افزايش عملكرد راتون برنج  نشان داد نتايج .به اجراء درآمد 1383زراعي 

داري در  پتاسيم در قطعه آزمايشي منطقه آسـتانه اشـرفيه داراي تـاثير معنـي    . دار است معني% 1و % 5منطقه املش بترتيب در سطوح احتمال 
. باشـد  دار مي معني% 1تمال سطح احهمچنين اثر متقابل نيتروژن و پتاسيم در قطعه آزمايشي دوم منطقه املش در . مي باشد% 1سطح احتمال 

  . باشد بيشترين عملكرد و كمترين عملكرد مربوط به تيمار شاهد در هر سه قطعه آزمايشي مي داراي N100K100تيمار 
  راتون، برنج، نيترون، پتاسيم، عملكرد :كليدي واژگان

  
  مقدمه

بعـد از برداشـت در صـورت مسـاعدت      تـا  سازد ر ميباشد كه اين گياه را قاد گياه برنج داراي يك صفت فيزيولوژيكي اختصاصي مي
امكان برداشت دوباره را فراهم كند كه اين پديده اصطالحاً به موده و محصول جديد توليد نمايد و شرايط محيطي، رشد و نمو مجدد ن

ن نسبت به گيـاه اصـلي و   از مزاياي راتونينگ كوتاه بودن طول دوره رويش آ). 1376كرباليي و همكاران، (راتونينگ موسوم مي باشد 
هاي ديگر راتون سود بيشـتر آن نسـبت بـه كشـت اصـلي بـرنج        از مزيت). 1375شرفي، ( حال هزينه توليد بسيار پايين استدر عين 

بعبـارت ديگـر اگرچـه درآمـد     . باشد، بطوريكه نسبت درآمد حاصله به هزينه انجام شده در راتون باالتر از كشت اصلي برنج است مي
باشد ولي به خاطر هزينه انجام شده كمتر از جمله نداشتن تهيه خزانه و آماده كردن زمـين، نشـا    بت به كشت اصلي پايين ميراتون نس

مهـم   ييكي از راهها ).1375اخگري، (شود  كاري و مختصر بودن بسياري از عمليات ديگر نظير داشت برنج، سود بيشتري حاصل مي
تعيـين ميـزان مناسـب كـود جهـت افـزايش       . باشد قويت كننده به ميزان مورد نياز و مناسب ميت يافزايش عملكرد كاربرد عناصر كود

باشد زيـرا اسـتفاده بـيش از     عملكرد براي كشاورز از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است همچنين از لحاظ زيست محيطي مطلوب مي
صـر كـودي جهـت افـزايش عملكـرد گياهـان       اهمترين عنم و پتاسيم نيتروژن. مي گردد محيط زيست حد كود شيميايي باعث آلودگي

  .هدف از اين تحقيق تعيين مناسبترين مقدار كودي در راتون برنج مي باشد .دنزراعي مي باش
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  ها مواد و روش

الـب  آزمايشي به صورت فاكتوريـل در ق  )رقم هاشمي(بر عملكرد راتون برنج  به منظور مطالعه تاثير سطوح مختلف نيتروژن و پتاسيم
كيلـوگرم پتاسـيم از منبـع     100و  0كيلوگرم نيتـروژن از منبـع كـود اوره و     150و  100، 50، 0طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سطوح 

يك قطعه آزمايشي در منطقه آستانه اشرفيه (تكرار و در سه قطعه آزمايشي در استان گيالن  3تيمار و در  8كلرورپتاسيم جمعاً به تعداد 
اين مناطق بدليل استعداد خوبي كه در گذشته برحسب گزارشهاي موجود نسبت . ايشي در منطقه املش، به اجراء درآمدو دو قطعه آزم

 = T1 [تيمارها به صورت تصادفي انتخاب شدند . به راتون پس از برداشت محصول اصلي از خود نشان داده بودند، انتخاب گرديدند

N0K0 ) شـاهد( ،T2=N0K100 ،T3 = N50K0 ،T4 = N50k100 ،  T5 = N100K0 ،T6 = N100K100 ،T7 = N150K0  و
[T8=N150K100 . توزيع كود به صورت دستپاش و در يك مرحله صـورت گرفـت و   . در نظر گرفته شدمربع  متر 4 × 5كرتها به ابعاد

مترمربع وسـط كـرت    5د از جهت محاسبه عملكر. پس از توزيع كود يك مرحله آبياري به صورت يكنواخت در كليه كرتها انجام شد
هاي آمـاري الزم از   درصد رطوبت محاسبه شد و به منظور تجزيه 14عمل برداشت انجام گرديد و پس از خرمنكوبي ميزان عملكرد با 

اسـتفاده  % 5و % 1در سطوح احتمال ) L.S.R(و براي مقايسه ميانگين از آزمون چند دامنه اي دانكن  IRRISTATبرنامه كامپيوتري 
  .يدگرد

   
  نتايج و بحث

كه مصرف كود نيتروژن در افزايش عملكرد راتون بـرنج، در قطعـات آزمايشـي اول و دوم    نشان داد ) 1جدول (تجزيه واريانس نتايج 
. دار اسـت  دار و در قطعه آزمايشي منطقه آستانه اشرفيه غير معني از نظر آماري معني% 1و % 5منطقه املش به ترتيب در سطوح احتمال 

دار است و در دو  معني% 1نين بر اساس نتايج بدست آمده مصرف پتاسيم در قطعه آزمايشي منطقه آستانه اشرفيه در سطح احتمال همچ
از % 1املش در سطح احتمال دوم اثر متقابل نيتروژن و پتاسيم تنها در قطعه آزمايشي منطقه . داري ندارد قطعه آزمايشي ديگر تاثير معني

مقايسه ميانگين اثر متقابل نيتروژن و پتاسيم به روش دانكن در هر منطقـه نيـز سـطوح مختلفـي رانشـان      . باشد ر ميدا نظر آماري معني
بـه  ) N0K0(نسبت به تيمار شاهد ) N100K100(كيلوگرم پتاسيم در هكتار  100كيلوگرم نيتروژن و  100مصرف ).  2جدول (دهد  مي

كيلـوگرم در   34/685كيلوگرم در هكتار در قطعه آزمايشي منطقه آستانه اشـرفيه،   67/710طور متوسط عملكرد راتون برنج را به ميزان 
بطـور  . كيلوگرم در هكتار در قطعه آزمايشي دوم منطقه املـش افـزايش داده اسـت    7/852هكتار در قطعه آزمايشي اول منطقه املش و 

با توجـه بـه   . كليه تيمارها در هر سه قطعه آزمايشي مشاهده كردتوان افزايش ميزان عملكرد راتون را نسبت به تيمار شاهد در  كلي مي
درصد نيتروژن موجود در خاك منطقـه   18/0باشد، احتماالً مقدار  درصد نيتروژن براي عملكرد گياه در حد بحراني مي 2/0اينكه مقدار 

داري بر عملكرد در قطعه آزمايشي منطقه  تاثير معني ،آستانه اشرفيه براي عملكرد راتون در حد كفايت بوده و دادن كود نيتروژنه بيشتر
عدم تاثيرگذاري پتاسيم در قطعات آزمايشي اول و دوم منطقه املش احتماالً بدين خـاطر بـوده اسـت كـه     . آستانه اشرفيه نداشته است

ايت نبوده و نتوانسته روي ميـزان  نيز در حد كف) كيلوگرم در هكتار 100(ضمن ناكافي بودن ميزان پتاسيم خاك مقدار پتاسيم داده شده 
از آنجا كه نيتروژن در بسياري . باشد نيتروژن در اغلب خاكها عامل مهمي مي. عملكرد راتون در اين دو قطعه آزمايشي تاثير گذار باشد

ز عاليم كمبـود آن در  از تركيبات سلولهاي گياهي از قبيل اسيدهاي آمينه و نوكلئيك اسيدها وجود دارد، بنابراين بعيد نيست كه يكي ا
فتوسنتز، در انتقال نيتـروژن و سـنتز    يها پتاسيم عالوه بر كمك به انتقال فرآورده ).1378كافي و همكاران، (گياه، كند شدن رشد باشد 

  ).1380كاوسي، (آن به پروتئين نقش مثبتي ايفاء مي كند 
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  مورد مطالعهميانگين مربعات تجزيه واريانس عملكرد راتون در مناطق  - 1جدول 

  ميانگين مربعات درجه آزادي  منابع تغييرات
  2املش  1املش آستانه اشرفيه

R(  2 28/54179(تكرار  ns29/31191  ns17/4779  ns 

N(  3 34/86763(نيتروژن  ns04/211745  *22/237972  ** 
K(  1 51/652245(پتاسيم  ** 37/124848  ns67/68266  ns 

 N * K   3 01/41042  ns26/123210  ns78/226377  ** 
  02/36222  43/38917 27/41707 14  خطا

  دار نيست معني = ns%   5دار در سطح احتمال  معني      * = %1دار در سطح احتمال  معني                         ** =
  

  مطالعهدر سه منطقه مورد مقايسه ميانگين اثر متقابل نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد راتون  - 2جدول 
  K0 K100  نيتروژن

  2املش   1املش   آستانه اشرفيه 2املش 1املش آستانه اشرفيه
N0 33/435  a 33/336  c 3/503  b 00/884  a 67/866  a 7/1086  ab 

N50 33/570  a 33/622  bc 7/1216  a 50/895  a 00/762  a 3/933  b 

N100 33/698  a 33/957  ab 7/1106  a 00/1146  a 67/1021  a 0/1356  a 

N150 33/817  a 67/1016  a 3/1263  a 67/914  a 33/859  a 0/1140  ab 

  
  گيري كلي نتيجه

باعث افزايش عملكرد راتون بـرنج شـده و   آزمايشي اغلب قطعات در ) هاشمي(نتايج نشان داد كه مصرف نيتروژن در افزايش عملكرد راتون برنج 
نيز در افزايش عملكرد تأثير زيادي ايجاد كرده همچنين اثر متقابل نيتروژن و پتاسيم . باشد داري مي داراي تاثير معنيبرخي از آنها در نيز پتاسيم  كود
علت عدم تأثير اين دو نوع كود در برخي از قطعات آزمايشي شايد به دليل كافي بودن مقدار موجود آنها در خاك باشد ولي بطور كلي الزم . است

  .ه به طروق ممكن از جمله از طريق كودهاي شيميايي به خاك افزوده شوداست جهت تأمين مقدار مورد نياز گيا
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Abstract 
In order to investigate the effect of nitrogen and potassium of rice ratoon grain yield a factorial field 
experiment was conducted during 2003-2004 in Astaneh Ashrafiyeh (A trial field), and Amlash 
(two trials fields) in a randomized complete block design (RCBD) with tree replications and eight 
treatment. The used nitrogen fertilizer levels were 0-50-100-150 Kg N/ha as urea [Co (NH2)2] and 
the used potassium fertilizer levels were 0-100 Kg. K2O/ha as potassium chloride [KCl].According 
to the results, the nitrogen application was increased ratoon grain yield in both fields of Amlash 
area significantly at the %5 and %1 level. Potassium application was increased ratoon grain yield 
significantly only in Astaneh Ashrafiyeh area at %1, but was not increased in Amlash fields. Also 
the interaction between nitrogen and potassium was significant at the %1 level in Amlash field 
(second trial field). Application of 100 kg.N/ ha+ 100 Kg. K2O/ha have given highest yield in per 
three experiment areas. The control treatment has given lowest ratoon grain yield in three 
experiment areas. 
Key words: Ratoon, Rice, Nitrogen, Potassium, grain yield.  


