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و كود  نيتروژن بر محصول برنج در مزرعهبرهمكنش زئوليت
 محمد برزگرو عليرضا سپاسخواه

و زهكشي،  دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيرازرشته آبياري

 مقدمه
و كار برنج باالترين ارزش توليد را دار و باغي كشت برنج بعد از گندم باالترين.ددر بين محصوالت زراعي

مواد غذائي بصورت،يكي از عوامل مؤثر در توليد محصول برنج.استد اختصاص دادهسطح كشت را به خو
كود نيتروژنه قادر است به ميزان محصول بيفزايد ولي اين افزايش محصول تابع عواملي از قبيل. باشد كود مي

و شرايط اكولوژيكي خواهد بود استفاده نحوه  مصرف بيش از اندازه كود. از كود، مقدار كاربرد، شرايط اقليمي
م عالوه بر ايجاد هزينه  مياضافي در كاهش م حصول نيز عملكرد دانه برنج نيز بيش از هر عنصر. ثر باشدؤتواند

و مقدار كود استفاده شده مي در.باشد غذايي تابع قابليت دسترسي نيتروژن در خاك طوالني بودن دوره آيش
و مصادف بودن آن با فصل مرطوب باعث مي شود نيتروژن باقيمانده در خاك از طريق فاصله دو كشت برنج

و نيتراتآب و عالوه بر آلودگي محيط شويي، رواناب آب زدايي تلف شده و هاي زيرزميني پرداخت زيست
در هاي زئوليت كاربرد تركيبات طبيعي چون كاني.هاي گزاف جهت تهيه ساالنه كود را افزايش دهد هزينه دار

و تمايل زياد آنها اين اراضي به دليل افزايش ظرفيت خصوص كلينوپتيلواليت كه يكيب(تبادل كاتيوني خاك
مي)هاي گروه زئوليت است از كاني و نگهداري آمونيوم م، براي جذب ثري در كاهش شستشويؤتواند نقش

و احتماالً كاهش تصعيد آمونياك در اراضي سنگين داشته باشد هاي ها آلومينوسيليكات زئوليت.نيتروژن
و قليا و هيدراته فلزات قليايي با ساختمانها زئوليت. يي خاكي با شبكه سه بعدي هستندمعدني كريستالي

و قرار  و به دليل داشتن ظرفيت تبادل كاتيوني باال و متخلخل خود كه مانند غربال عمل كرده كريستالي
مي دادن بعضي كاتيون اي داشته كنندگي در خاك نقش تغذيه تواند عالوه بر نقش اصالح ها در شبكه خود

م. باشند ميمصرف اين و كاهش تلفات اين عنصر تواند باعث اده در خاك مهم افزايش بازده مصرف نيتروژن
بخار شده، بدون گراد درجه سانتي 250هاي كاني زئوليت در دماي آب موجود در كانال.در شاليزارها شود

همچنين.باشدميها در دماي اتاق دوباره قابل بازگشت به داخل كانالو اينكه به ساختار كاني آسيب برساند
و تبادل، بدون تغيير در ساختار اصلي كاني هاي موجود در اين كانال برخي از كاتيون هاي ها قادر به تعويض
.زئوليت هستند

 هدف
آب اهميت با توجه به و و تأثير آبشويي آنها در آلودگي محيط و زمان مصرف كودها هاي زيرزميني

و تأث استفاده  و نيز در نظر داشتن اينكه زئوليت به عنوان يك از كودهاي نيتروژنه  كود كندرهاير آن بر برنج
و نيتروژن بر محصول برنجميعمل كند، اين تحقيق براي تعيين اثر متقابل مقادير مختلف كاربرد زئوليت

. انجام شده است

و روش ها مواد
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ا اين پژوهش شيدانشكده كشاورزيقاتيستگاه تحقيدر شمال شهريلومتريك60واقع در رازيدانشگاه
ازيا.شد دو فصل كشت در مزرعه اجرايط كوشكك از توابع رامجرديراز در مجاورت روستايش ستگاه مذكور

ويزياراض ميآن از سد درودزن تأمياريآبآب ردست سد درودزن است ولي در اجراي اين پژوهش شودين
طين تحقيا.آب مشكلي در توليد برنج نداردآب آبياري از چاه تأمين شد كه از نظر كيفيت  در،دو ساليق

. در مزرعه انجام گرفت 1384و 1383يها سال
كطرح آزمايشي كهشدانجام سه تكراردر ) split plot(خرد شدهيهاتردر قالب طرح آن، كاربرد در

از) كلينوپتيلواليت(طبيعيتيزئول تبهمتر ميلي5/0با اندازه ذرات كمتر در چهار سطحيمار اصليعنوان
و آماده2،4،8صفر،  شد سازي كرت تن در هكتار بعد از تيلرزني هاي كرت 1384در سال. ها در آنها ريخته

تينهمچنين. هايي بودند كه سال قبل به آنها زئوليت اضافه شده است اصلي همان يمارفرعيتروژن به عنوان
شد وگرم در هكتارليك80و20،40، صفر در چهار سطح صورتهب كود. براي هر دو سال در نظر گرفته

ط و در)يروز پس از نشاءكار50و مرحله دوميكار روز پس از نشاء10لاو مرحله(دو مرحلهيسرك
گياخت .ياه قرار گرفتار

ا ميروزيكامفين پژوهش از نوع برنج چمپاينشاء برنج مورد استفاده در از.باشديزودرس ،يلرزنيت پس
و آماده كشت نشاءدريريخاك به صورت خم ب بعد كرت.دش آورده شد و نشاءهاه ها را صورت اشباع درآورده

شدها كاشت در كرت متر سانـتي20×20لهـبه فاص .شد عدد قرار داده5-3بين تعداد نشاء در هر كپه.ه
نياريآب بيمزرعه شيوسهز بهييها لنگيله وشانجام بودآنها كنتور بسته شدهيانتها كه بهد حجم آب

شدهر روز كار رفته در حداقل عمقيبرايگذار له عالمتيوسهبه ها در مزرع سطح آب درون كرت. يادداشت
شديم متر سانتي7-5 آب كه از(ك ماه قبل از برداشتيتايكار فصل نشاءياز ابتدا. باشد نگهداري بعد
آبه كرت)يگلدههمرحل شداريا هر روز ميصورتهبياريآبييانتهاك ماهيدر.ي شدك روز در و يان انجام

شدييانتها در هفته .و بعد از آن برداشت انجام گرفت قبل از برداشت آب قطع
ميقبل از كودده گيزان كلروفيدر هر مرحله بيل برگ در هر كرت چهار.شد متر قرائتيلله كلروفيوسه اه

م گرفتقرائت انجام  ميتبديو برايدگردها منظور ين كرتانگيو نيل آن به افته در برگي تجمعن تروژيزان
شدمترليكلروفواسنجييبرنج از منحن مينيك هفته بعد از هر مرحله كوددهي.استفاده ليزان كلروفيز

شدريگ برگ با همان روش اندازه .ي
ني نيتروژنهايريگ اندازهيبرا اويخاك متريسانت30-60و0-30از عمقلز قبل كشت سال
ن گرديدانجاميبردار نمونه و آمونيو شدريگ وم خاك اندازهيترات ن.ي دريبعد از برداشت ز از هر كرت
ن گرفتانجاميبردار نمونه متر سانتي30-60و0-30 هاي عمق و آمونيو شدريگ وم خاك اندازهيترات در.ي

شدبردار ها نمونه كرت خاكاز نيز سال دوم قبل از كشت هميها كرت خاكوي انجام همانند در سه تكرار با
نيزان آمونيمو مخلوط شده و و برداشت نمونهزينمحصولو بعد از برداشتشديريگ ترات اندازهيوم ها

شدهايريگ اندازه هر.تكرار و در دانه برنج، در پس از برداشت محصول غلظت نيتروژن كل موجود در كاه
گراد سانتي درجه70ها در آون در دماي كردن نمونه بعد از خشك Micro-Kjeldahlكرت به روش 

شد اندازه  گيري
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و نيتروژن بر ارزش غذايي محصول دانه توليدي برربراي اينكه تأ سي شود ثير تيمارهاي مختلف زئوليت
و ميزان پروتئين آنها كه از نظر ارزش غذايي مهمتر از بقيه نمونه و آسياب گرديدند هايي از هر تيمار برداشته

درهانيانگيممقايسه از نظريآماريابيارز.باشد تعيين گرديد اجزاء مي  سطح اثر متقابل تحت آزمون دانكن
شد05/0 ب.انجام و مقدار جذب نيتروژن در محصول، بازده مصرف با توجه به مقدار نيتروژن بكار رده شده

و بازده محصول  .محاسبه گرديدنيتروژن

 نتايج
و بهترين سطح نيتروژن در اين پژوهش با افزايش ميزان نيتروژن كاربردي عملكرد دانه افزايش پيدا كرد

مي80كاربردي  را كاربرد زئوليت مقدار عملكرد.باشد كيلوگرم در هكتار در همه سطوح. افزايش دادنيز دانه
و حداكثر مقدار  زئوليت بكار برده شده با افزايش مقدار نيتروژن بكار برده شده وزن هزار دانه افزايش پيدا كرد

و تن در هكتار4آن در تيمار  ب كيلوگرم در هكتار80زئوليت با توجه به وزن هزار دانه،. دست آمده نيتروژن
و8كاربرد مقدار  مي80تن در هكتار زئوليت مي.شود كيلوگرم در هكتار نيتروژن توصيه كه نتايج نشان دهد

و نيز وزن هزار دانه زئوليت به عنوان يك كود كندرها عمل مي بيشتر تحت تأثير نيتروژن كاربردي، كند
آب. باشد مي و ميني دارد هاي زيرز كاهش تلفات نيتروژن اهميت خاصي در كاهش آلودگي محيط زيست

مي8بنابراين كاربرد  .باشد تن زئوليت در هكتار در اين زمينه مفيد
گيري در سطوح مختلف نيتروژن با افزايش مقدار زئوليت كاربردي، مقدار آب آبياري اندازه 1383در سال

و كمترين ميزان آن در تيمار كاربرد  ن8شده كاهش پيدا كرد و بدون كاربرد يتروژن به تن زئوليت در هكتار
از 1384در سال. دست آمد روندي مشابه سال قبل به دست آمد ولي بطور عمومي مصرف آب آبياري بيشتر

دو 1384در سال. روز بوده است10بود كه علت آن افزايش طول فصل رشد به مدت 1383سال  فقط در
در براي مصرف آب آبياري كاهش معني تن در هكتار8و4سطح زئوليت  و5سطح داري درصد مشاهده شد

مي تن در هكتار8آن در تيمار كمترين مقدار  دهد زئوليت باعث كاهش نفوذ عمقي اتفاق افتاد، كه نشان
و كاهش آلودگي نيتراتي آب زير. شود مي با توجه به تأثير زئوليت بر كاهش ميزان آب مورد نياز آبياري

و محدوديت منابع آب در منطقه پژوهش كاربرد زئوليت در توليد محصول برنج قابل زميني، در شرايط بحران
مي. توصيه است و8يا4توان تيمار كاربرد با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر، 80تن در هكتار زئوليت

. كيلوگرم در هكتار نيتروژن را پيشنهاد نمود

و كودمحصول زئوليت،:كلمات كليدي و مصرف بهينه آب آبياري  نيتروژن برنج


