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 چکیده
 آزمایشی منظور بدین. باشدمی پژوهشگران مهم اهداف از یکی سالم برنج کشت در کشاورزان برای برنج مناسب عملکرد به دستیابی

 رقم دو كشلتو عملکرد مقدار بر دامی کود مختلف سطوح و نوع تأثیر بررسی برای تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوك طرح قالب در

 انجام 1331 و 1331 هایسال در رشت کشور، برنج مؤسسه تحقیقاتی مزرعه در( شده اصالح رقم) گیالنه و( بومی رقم) هاشمی برنج

 11 ،5) پوسیده کامالً گاوی کود ،(هکتار در تن 11و 5 ،5/2) شده فرآوری مرغی کود: شامل استفاده مورد سطوح و دامی کود منابع. گردید

 در( شیمیایی کود شاهد و کود مصرف بدون شاهد) شاهد تیمار دو و( هکتار در تن 01 و 21 ،11) گوسفندی کود و( هکتار در تن 21 و

 هکتار در پوسیده کامالً گاوی کود تن 21 کاربرد با گیالنه و هاشمی برنج ارقام عملکرد که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج. شد گرفته نظر

 کیلوگرم 5311 و 0211 ترتیببه) شیمیایی کود تیمار به نسبت را عملکرد نزدیکترین( هکتار در شلتوك کیلوگرم 0141 و 3403 ترتیببه)

 .نمود حاصل( هکتار در شلتوك

 برنج سالم، شلتوك، گاوی، گوسفندی، مرغی کلیدی:واژگان 
 

 مقدمه
زراعی بویژه کودهای شیمیایی وابسته است که عالوه بر افزایش ای از عملیات بهتولید محصوالت کشاورزی به مجموعه

ذایی در غتولید به دلیل فشار بیش از حد به زمین، موجبات کاهش کیفیت خاك، آلودگی آب و خاك و در نتیجه کاهش امنیت 

های شده در نظامهای اخیر سالمت محصوالت تولید(. به همین دلیل در سال1331زاده و قربانی، آینده خواهد بود )حسین

 هایکه نهادهمختلف کشاورزی از دو بعد تأثیرگزاری بر سالمت انسان و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته، تا جایی

همچنین کشاورزی پایدار وارد ادبیات تولید کشاورزی شده است )یزدانی و همکاران،  های تولید نوین وغیرشیمیایی و روش

ها از جمله تنش (. کودهای آلی از جمله کودهای حیوانی قادر به افزایش قدرت نگهداری آب توسط خاك، کاهش تنش1313

(. در 1331فر، باشند )جهانبان و لطفیخشکی، افزایش تنوع میکروبی، بهبود ساختمان فیزیکی و جلوگیری از فرسایش خاك می

ای عنوان کود در شالیزارهدلیل پرورش دام و طیور در کنار زراعت برنج، همواره در سالیان دور از فضوالت حیوانی بهکشور ما به

می و پخش آوری فضوالت داکه با رهاسازی دام و طیور پس از برداشت شلتوك و یا جمعطوریشد، بهمناطق شمالی استفاده می

ه، کوملشد )شهدیهای منتهی به بهار، بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه برنج تأمین میها در قطعات زمین در طی ماهآن

1331.) 

مدت نقش مهمی در تغذیه گیاه برنج داشته و در بلندمدت بر طبق نتایج محققان بیان شده، استفاده از کودهای آلی در کوتاه

و مک  2110)نیشیکاوا و دیگران،  شوندصیات کیفی خاك )شیمیایی و بیولوژیکی( در شرایط غرقاب میموجب بهبود خصو

 تن در هکتار( بر عملکرد 32، 14( با کاربرد کود گاوی )شاهد، 1311(. در مطالعه میرلوحی و همکاران )2111گراث و دیگران، 
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 نهگیال و هاشمی برنج عملکرد میزان بر آلی کود تاثیر: کومله و همکارانشهدی

و اجزای عملکرد برنج نشان داده شد که مصرف کود آلی عالوه بر افزایش عملکرد شلتوك موجب افزایش ارتفاع بوته و وزن 

خشک گیاه، بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك )درصد مواد آلی، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم و آهن قابل جذب خاك( 

شود. نتایج پژوهش محققان با موضوع بررسی قابلیت تولید برنج ریجی عناصر غذایی از کود آلی در طی زمان میو آزادسازی تد

تن در هکتار نشان داد که  11میزان هیبرید تحت تأثیر مصرف کودهای حیوانی شامل کود مرغی، کود گاوی و کود گوسفندی به

کیلوگرم  4111ر هکتار قابلیت تولید برنج را در مقایسه با کودهای گاوی )کیلوگرم د 1100کاربرد کود مرغی با عملکرد شلتوك 

((. تحقیقات دیگری 2114اهلل و دیگران، دهد )امانکیلوگرم در هکتار شلتوك( افزایش می 4111در هکتار شلتوك( و گوسفندی )

ش رنج در مقایسه با شاهد شد و این افزایدار عملکرد شلتوك بنشان داد که کاربرد کود حیوانی و کمپوست، موجب افزایش معنی

عملکرد شلتوك و کاه را به بهبود خصوصیات کیفی خاك و فراهمی بیشتر عناصر غذایی در اثر مصرف کودهای آلی نسبت 

دالیلی نظیر دسترسی آسان های شمالی کشور به(. کاربرد کودهای آلی در شالیزارهای استان2113اند )بجبارو و دیگران، داده

د؛ این باشهای جایگزین مناسب، بسیار ناچیز میالعمل سریع گیاه به مصرف این کودها و نبود روشودهای شیمیایی، عکسک

ها در حالی است که با توجه به معضالت ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و همچنین روند رو به افزایش قیمت این قبیل نهاده

منظور تامین بخش زیادی از عنوان جایگزین مناسب مصرف کودهای شیمیایی بهبه توان از کودهای آلیهای اخیر میطی سال

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه برنج استفاده نمود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کاربرد منابع و سطوح مختلف 

ین ج و استفاده گسترده از انواع کودهای آلی، تعیین بهتربا رویکرد ترویهای آلی بر میزان عملکرد ارقام برنج هاشمی و گیالنه کود

 باشد.سطح کودی، حفظ و ارتقای حاصلخیزی خاك شالیزار و افزایش عملکرد کمی ارقام برنج می
 

 بیان مساله

تن در هکتار(،  11و  5، 5/2در این آزمایش منابع کود حیوانی مختلف هر یک در سه سطح شامل کود مرغی فرآوری شده )

در هکتار( برای بررسی تأثیر بر میزان عملکرد  01، 21، 11تن در هکتار( و کود گوسفندی ) 21، 11، 5کود گاوی کامالً پوسیده )

های کامل تصادفی با سه تکرار طی شده( در قالب طرح بلوكو گیالنه )رقم اصالحشلتوك دو رقم برنج هاشمی )رقم بومی( 

منظور شده، یک تیمار بهرشت استفاده شد. عالوه بر تیمارهای یاد-در مؤسسه تحقیقات برنج کشور 1331و  1331های سال

تجزیه خاك مزرعه آزمایشی و  بررسی تأثیر مصرف کودهای شیمیایی و عدم مصرف کودهای آلی )بر اساس نتایج آزمایش

کود در  عنوان شاهد بدون مصرف های فنی مؤسسه تحقیقات برنج کشور برای ارقام هاشمی و گیالنه( و یک تیمار نیز بهتوصیه

ودن مزرعه عبارتی بکر بنظر گرفته شد. قطعه زمینی با شرایط بدون کاشت هیچ محصولی به مدت چندین سال استفاده شد. به

ط اصلی پروژه در نظر گرفته شد، که دلیل آن دقت و اطمینان بیشتر از تأثیر سطوح مختلف کودهای آلی بود. قبل از جزء شرای

توزین و مصرف کودهای آلی، تجزیه خاك قطعه زمین مورد نظر و همچنین تجزیه شیمیایی کودهای آلی مورد استفاده انجام 

  (.1)جدول  شد
 های دامی مورد مطالعهاك و هر یک از انواع کودخصوصیات شیمیایی خ -1 جدول

 
 هدایت الکتریکی

pH 
 پتاسیم فسفر نیتروژن کل کربن آلی

 گرم بر کیلوگرم()میلی (درصد) (زیمنس/متردسی)

 132 3/5 13/1 30/1 13/1 13/1 خاك

 41/2 42/1 51/1 3/23 23/1 11/11 کود گاوی کامالً پوسیده

 2/1 20/1 32/1 11 11/1 12/13 کود گوسفندی

 21/2 10/1 12/1 1/31 51/1 20/11 کود مرغی فرآوری شده
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عدد بودند.  3-0متر و تعداد نشاها در هر کپه سانتی 21×21متر مربع، فاصله نشاها  12در این مطالعه، مساحت هر کرت 

های آلی همزمان با عملیات شخم ثانویه، تقریباً دو هفته قبل از نشاکاری انجام شد. همچنین مصرف کودهای کوداعمال تیمار 

های فنی موسسه تحقیقات برنج کشور برای ارقام برنج هاشمی و شیمیایی بر اساس نتایج تجزیه خاك مزرعه آزمایشی و توصیه

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار برای رقم هاشمی و میزان  41کود شیمیایی  که برای تیمار کاربردطوریگیالنه انجام شد. به

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار برای رقم گیالنه از منبع اوره )دو سوم در مرحله پایه و یک سوم در مرحله حداکثر  15

کیلوگرم  111سازی زمین( و له آمادهکیلوگرم فسفر خالص در هکتار از منبع سوپرفسفات تریپل )در پایان مرح 11زنی(، پنجه

پخش  های موردنظرطور یکنواخت در کرتسازی زمین( بهپتاسیم خالص در هکتار از منبع کلرور پتاسیم )در پایان مرحله آماده

های هرز از عملیات شخم زمستانه و دفعات مکرر وجین و به منظور کنترل آفاتی نظیر کرم شد. برای پیشگیری و کنترل علف

(. آب مزرعه نیز از آب 1عدد در هکتار استفاده شد )شکل  51های حاوی زنبور تریکوگراما به تعداد خوار برنج از کارتساقه

 چاه تأمین شد.

 

 
اعمال کودهای آلی دامی و تسطیح ( 3( توزین کودهای آلی دامی، )2( شخم اولیه، )1سازی و اعمال تیمارها :)مراحل آماده -1شکل 

 ( برداشت.4های زنبور تریکوگراما جهت مبارزه با آفات و )( نصب تریکوکارت5ها، )کشی مرز کرتکاری و پالستیک( نشا0مزرعه، )

 

های موجود در فضای چهار مترمربع در زمان برداشت، برای محاسبه عملکرد بعد از حذف حاشیه هر کرت آزمایشی، بوته

 درصد گزارش شد. 10اشت و سپس عملکرد شلتوك بر حسب رطوبت برد
 

 معرفی دستاورد

و  3403 ترتیبنتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین میزان عملکرد شلتوك ارقام برنج هاشمی و گیالنه )به

 11و  14که دارای نسبت جبران عملکرد دست آمد تن کود گاوی در هکتار به 21کیلوگرم شلتوك در هکتار( از کاربرد  0141

 ترتیب در این ارقام بود.کیلوگرم شلتوك در هکتار( به 5311و  0211ترتیب درصدی نسبت به تیمار کاربرد کود شیمیایی )به
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تن در هکتار کود گاوی نسبت به تیمار شاهد بدون مصرف کود در ارقام  21همچنین، نتایج عملکرد شلتوك در تیمار کاربرد 

درصد( کیلوگرم در هکتار بود  40) 1110درصد( و  41) 1310میزان ترتیب بههاشمی و گیالنه دارای افزایش عملکرد شلتوك به

توان به تن در هکتار کود گاوی کامالً پوسیده را می 21شمی و گیالنه در اثر کاربرد (. افزایش عملکرد ارقام برنج ها2)شکل

میزان هترتیب بدرصدی کربن آلی و افزایش میزان فسفر و پتاسیم قابل دسترس خاك به 3/2درصدی نیتروژن و  13/1افزایش 

درصدی کربن آلی و افزایش فسفر به میزان  3و  درصدی نیتروژن 10/1ام در رقم هاشمی و همچنین افزایش پیپی 1/113و  4/1

 ام در رقم گیالنه نسبت به تیمار شاهد بدون مصرف کود مرتبط دانست. پیپی 4/113میزان ام و پتاسیم بهپیپی 5/1

رسد کاربرد کودهای آلی با قابلیت جذب و آزادسازی تدریجی رطوبت دارای نقش مثبت و موثری در نظر میهمچنین، به

های های زیرین خاك بوده و با افزایش تجمع و فعالیت میکروارگانیسمشویی عناصر غذایی به الیهوگیری از هدررفت و آبجل

خاك در الیه سطحی خاك موجب کاهش اسیدیته و افزایش حاللیت فسفر تثبیت شده در سطح کلوئیدهای رس شده باشند. 

ناسب کودهای دامی با افزایش تجمع و فعالیت موجودات میکروبی خاك در رسد که کاربرد مقادیر مبر این به نظر می عالوه

رات و های قابل جذب )نیتی سطحی موجب تسریع و تشدید انجام فرآیند معدنی شدن و تبدیل فرم آلی نیتروژن به فرمالیه

یاه تلف رشد و نمو در اختیار گطور تدریجی در طی فرآیندهای مختوجهی از این نیتروژن بهشود. بخش قابلآمونیوم( گیاه می

اند که راندمان ( بیان کرده1331گیرد. عرفانی و دیگران )قرار گرفته و در افزایش تولید عملکرد نهایی گیاه مورد استفاده قرار می

وژن مورد رعنوان منبعی برای تأمین قسمتی از نیتمصرف کود نیتروژن در برنج پایین است، بنابراین استفاده از کودهای آلی به

دهد. کودهای آلی با قابلیت آزادسازی تدریجی عناصر غذایی موجب افزایش راندمان و نیاز، میزان تلفات نیتروژن را کاهش می

باشند های کشت غرقاب شده و دارای اثرگذاری بیشتری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه میکارآیی مصرف نیتروژن در سیستم

 11تواند جایگزین مصرف های صورت گرفته محققان، کاربرد انواع کودهای آلی می(. طبق بررسی1331)عرفانی و همکاران، 

 طور قابلها بهها را بر اکوسیستم و سالمت انساندرصد کودهای شیمیایی شده و معضالت ناشی از مصرف آن 31تا بیش از 

اهلل و ؛ امان1331کومله و همکاران، ؛ شهدی1335؛ مصلحی و همکاران، 1332ای کاهش دهد )اصغری و همکاران، مالحظه

  (.2114دیگران، 

دهد که کاربرد کودهای آلی نظیر کودهای گاوی کامالً پوسیده، مرغی فرآوری نتایج حاصل از این پژوهش همچنین نشان می

شده و گوسفندی با حفظ و ارتقای حاصلخیزی خاك و همچنین قابلیت جذب و آزادسازی رطوبت دارای نقش مهمی در بهبود 

تن در هکتار کود گاوی کامالً  21بق نتایج برگرفته از این آزمایش کاربرد که ططوریباشند بهکارآیی جذب عناصر غذایی می

ام( و پیپی 11/13و  34/13ترتیب در ارقام هاشمی و گیالنه با افزایش حاللیت و فراهمی عناصر غذایی نظیر فسفر )پوسیده به

عملکرد شلتوك نسبت به تیمار درصدی  11و  14جبران ام( در ریزوسفر گیاه برنج و نیز پیپی 11/215و  12/211پتاسیم )

مصرف کود شیمیایی در مقایسه با سایر تیمارهای مصرف کود آلی دارای برتری بود. کاربرد کودهای آلی با کاهش معضالت 

توان های کشاورزی و چرخه غذایی انسان و دام است و مینظاممهای شیمیایی داری نقش چشمگیری بر سالمت بوناشی از نهاده

مک قابل های زراعی کدر تولید محصول برنج سالم استفاده نمود که به حفط منابع تجدیدناپذیر و پایداری در اکوسیستماز آن 

نماید. لذا برای برخی مزارع که قابلیت دسترسی به کود آلی را دارند، استفاده از آن برای تولید برنج سالم توصیه توجهی می

 شود.می
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 میزان عملکرد شلتوك تیمارهای مختلف مصرف کودهای آلی دامی و تیمارهای شاهد بر ارقام هاشمی و گیالنه -2شکل 

  

 توصیه ترویجی

 سالم استفاده نمایند.توانند از موارد زیر جهت حصول به عملکرد شلتوك قابل قبول در کشت برنج کشاورزان می

 های شیمیایی جای کودتن در هکتار کود گاوی کامالً پوسیده به 21جایگزینی  -1

 آب و مبارزه با آفاتاعمال شخم زمستانه جهت یخ -2

 های هرز به خزانه و شالیزاراستفاده از بذور گواهی شده جهت جلوگیری از ورود بذور علف -3

 گذرانی آفاتاشیه شالیزار جهت جلوگیری از زمستانهای هرز حاز بین بردن علف -0

 های حاوی زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک با آفات با استفاده از تریکوکارت -5

 های هرز شالیزاراستفاده از عملیات وجین برای مبارزه با علف -4

 های شالیزارین کرتهای هرز مرز باستفاده از پالستیک جهت کنترل آب و جلوگیری از رویش علف -1
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