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   چكيده

استان  ويژه اوره باعث بروز مشكالت زيادي در رويه كودهاي شيميايي به محيطي ناشي از مصرف بي هاي زيست كاهش آلودگي
 10به منظور بررسي امكان كاربرد كمپوست به جاي كودهاي شيميايي و مطالعه تأثير آن بر عملكرد برنج، اين تحقيق در . گيالن شده است

در مزرعه آزمايشي مؤسسه تحقيقات برنج كشور واقع در رشت  1388تكرار در قالب طرح بلوكي كامالً تصادفي در سال زراعي  3تيمار و 
  . يداجرا گرد

مربع در  تعداد پنجه در متر%). 1سطح (داري دارد نتايج نشان داد كه نوع و روش بكارگيري كود بر عملكرد دانه اثر بسيار معني
توان نتيجه گرفت كه كاربرد كمپوست موجب افزايش عملكرد شده و استفاده از كود شيميايي را  كلي مي  طور به. دار استمعني% 5سطح 

  .دده هم كاهش مي
  سازي، نيتروژن، آزوال، كاه، كمپوست، غنيبرنج: هاي كليديواژه

 
   مقدمه

هاي شيميايي در كشت برنج نقش مهمي در افزايش عملكرد و در نهايت توليد برنج دارد ولي نتايج تحقيقات اخير  استفاده از كود

آبهاي زيرزميني، تجمع مواد آالينده نظير نيترات در  رويه از كود شيميايي اوره مشكالتي از جمله آلودگينشان داد كه استفاده بي

فونگپن ( دنبال داشته است  اندامهاي مصرفي محصوالت، كاهش باروري خاك به دنبال از بين رفتن هوموس و مشكالت بهداشتي را به

 ول منطقهسازي كمپوستهاي حاصل از ضايعات آلي متدابررسي امكان غني)  1 :اهداف اين تحقيق ).2003و موسير، 

  سازي شده با نيتروژنتعيين خصوصيات شيميايي كمپوستهاي غني)  2

  سازي شده بر رشد و عملكرد برنجبررسي تأثير كمپوستهاي غني)  3

  ها مواد و روش
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در مزرعه آزمايشي مؤسسه تحقيقات برنج كشور واقع در رشت به صورت طرح بلوكي كامالً  1388اين آزمايش در سال 
نياز نيتروژن از كود % 100( T2، )تيمار بدون كود اوره و بدون كمپوست( T1تيمار : تكرار و با تيمارهاي زير اجرا شد تصادفي در سه

كود اوره مشابه تيمار  T6و T4 ،T5، )سازي شدهكمپوست بدون غني% 50+ كود اوره % 50( T3، )اوره توصيه شده در دو تقسيط
T3 )50 %كود اوره ( وزني اوره، تيمار % 15و % 10، % 5هاي  ترتيب با نسبت ازي شده بهسكمپوست غني% 50وT7 )100 % كمپوست

% 15و % 10، % 5سازي شده به ترتيب با نسبت كمپوست غني% 100به مقدار  T10و  T8 ،T9، تيمارهاي )سازي با اوره بدون غني
  .وزني اوره

تريپل بر اساس آزمون خاك در زمان كاشت به همه پرفسفاتمصرف كود پتاسيم به صورت سولفات پتاسيم و فسفر به صورت سو
گيري عملكرد دانه پس از عمليات برداشت با رعايت حاشيه از طرفين و خشك كردن بوته در يك مكان براي اندازه. كرتها اضافه شد

گيري صفت تعداد پنجه راي اندازهب. آوري گرديد و توزين شدندها در پاكتهاي مجزا جمعخشك و جدا كردن دانه از كاه و كلش، دانه
هاي اين بوته شمارش بوته انتخاب شد و تعداد پنجه  4ها نظر از حاشيهدر متر مربع به صورت تصادفي در داخل هر كرت صرف

 زار آماري با استفاده از نرم افهاي  در نهايت تجزيه. بوته به عنوان تعداد پنجه در نظر گرفته شد 4گرديد و سپس ميانگين اين 

SASاي دانكن مقايسه شدند و ميانگين صفات مورد بررسي نيز توسط آزمون چند دامنه انجام.  
 

  نتايج و بحث
  : عملكرد دانه

نشان داد كه اثر اعمال تيمارهاي مختلف استفاده شده در اين آزمايش بر ميزان عملكرد )  1جدول (نتايج تجزيه واريانس 
  . ي نقش مهم و تأثير كاربرد نيتروژن بر ميزان عملكرد دانه برنج استاين نتيجه نشان دهنده .درصد معني دار است 1شلتوك در سطح 

  :تجزيه واريانس تيمارها براي صفات مورد بررسي)  1جدول
 

  عملكرد دانه  آزادي درجه  منبع تغيير
  )كيلوگرم در هكتار( 

تعداد پنجه در 
  مترمربع

  R(  2  ns  96/41356  ns  13/314(تكرار 

  T( 9 **37/174767 *87/1149(مارتي

  69/349  54/13583  18  خطا

CV %  89/3  91/5  

ns   ، * است%  1دار در سطح  و معني%  5دار در سطح  دار، معنيبه ترتيب غير معني  **و.  
  

 T1كيلوگرم در هكتار و تيمار  3244باالترين عملكرد شلتوك را به ميزان  T5نشان داد  كه تيمار )  2جدول (مقايسه ميانگين تيمارها 
مقايسه ميانگين صفت مورد بررسي نشان داد كه . كيلوگرم در هكتار داشته است 2547كمترين مقدار عملكرد شلتوك را به ميزان 
  ).2007ماكينده، (د شود كه با نتايج ديگر محققين هماهنگي داركاربرد كمپوست موجب افزايش عملكرد مي

  :تعداد پنجه در متر مربع
نشان داد كه اثر اعمال تيمارهاي مختلف استفاده شده در اين آزمايش بر روي تعداد پنجه )  1جدول (نتايج تجزيه واريانس 

  . دار استدرصد معني 5مربع در سطح  در متر
 T5عدد و تيمار 360مربع به مقدار  باالترين تعداد پنجه در متر T4دهد كه تيمارنشان مي)  2جدول (ها  نتايج مقايسه ميانگين داده

  .عدد را داشته است 294كمترين تعداد پنجه و به مقدار 
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  % :5مقايسه ميانگين تيمارها براي صفات مورد بررسي به روش آزمون دانكن در سطح )  2جدول

  
   كلي گيري نتيجه

تواند اثرات مثبتي بر عملكرد دانه برنج و توان چنين گفت كه استفاده از كود آلي ميج حاصل از اين آزمايش ميبا توجه به بررسي نتاي
برخي از صفات زراعي مرتبط با عملكرد دانه داشته باشد كه در نتيجه بهبود وضعيت فيزيكي و شيميايي خاك و همچنين برخورداري 

توان گفت كه عالوه بر افزايش در عملكرد برنج، استفاده از كودهاي آلي به دليل مي در نهايت. اين كودها از عناصر غذايي است
  .سزايي را در جهت نيل به اهداف كشاورزي پايدار ايفا كند تواند نقش بههاي زيست محيطي ميكاهش آلودگي
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10  تيمار
عملكرد 
دانه

kg/ha   

2547/33 

d  33/2886  

bc 

00/2761 

ab  
67/3161 

a  
33/3244 

a  
67/3035 

ab  
  

00/3141 

a  

  
67/2776 

c  

33/3207  

a 
67/3222  

a 

تعداد 
پنجه در 
  مترمربع

0/322  

ab 
7/318  

bc 

0/328  

abc 
0/360  a 7/294  c 

0/304  

bc 
7/314  

bc 

0/304  

bc 

3/297  

bc 
0/312  bc 
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Abstract: 

In order to study the effects of using enriched compost by nitrogen on growth and yield 
components of rice and reduction of environmental pollutions due to chemical fertilizers 
specifically Urea, this study was carried out in 10 treatments and 3 replications in a completely 
randomized  block design (RCBD) during cropping season of 2009 in the experimental farm of Rice 
Research Institute of Iran, in Rasht.  
The results showed that the effects of treatments on grain yield (Kilograms/hectar) were significant 
at level 5% (p>99 %). The number of tiller per square meter was significant at level of 
5%.Generally we concluded that the use of compost resulted  in improvement of rice grain yield 
and decreases the use of chemical fertilizer too. 
 
Keywords: rice, compost, enrichment, nitrogen, Azolla, straw. 


