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 چکیده

 يدخوار مفبرنج در هنگام حمله کرم ساقه ياهگ هایيبآس یابيتواند در بازيم يترونيبه همراه کود ن يمياستفاده از کود پتاس

نسل  ودر مرحله رویشي گياه  پژوهش نیاشود. مي شاليزاردر  شيميایي هایکشمنجر به کاهش مصرف حشره نهایتباشد که در 

از کود  بدون استفاده= T0 :استفاده شد زیربه شرح  یيتيمارها از شیآزما انجام یبرا. شد انجام يهاشم رقمبرنج  یرواول آفت 

 کيلوگرم 130=مصرف  T2پتاسيم،کود سولفات  کيلوگرم 100کود اوره+ کيلوگرم 100=مصرف  T1)شاهد(، يميو پتاس يتروژنين

 T4يم،کود سولفات پتاس يلوگرمک 200کود اوره+ يلوگرمک 163=مصرف  T3پتاسيم،کود سولفات  کيلوگرم 150کود اوره+

 کودهای ترکيب یمقدار کود ترینمناسبنشان داد که  نتایج. يمکود سولفات پتاس يلوگرمک 250کود اوره+ يلوگرمک 195=مصرف 

 نواریخوار تواند خسارت کرم ساقهميدر دو مرحله  تقسيطدر هکتار به صورت  کيلوگرم 150و  130 ترتيببه  پتاسيميو  نيتروژني

 همچنين، .شاهد شود تيمارعملکرد آن نسبت به  افزایشجر به من حتيبرنج جبران نموده و  گياه رویشيبرنج را در نسل اول و در مرحله 

دو سال پژوهش نشان داد  طي یکود يمارهایاز ت يعملکرد محصول برنج ناش يزانمرده و م یمرکز هایجوانه بين رگرسيونيرابطه 

 افزایشيروند  آزمایشمورد  تيمارهایعملکرد محصول در  ميزاندر نسل اول،  مرکزی هایجوانه آلودگيکه با کاهش درصد 

 .باشديمبرنج  ديتول شیافزا و خسارت جبران یبرا نهيبه یهاتوسعه روشمند ازين خوارساقه تیریمددر  يتموفق ن،یبنابراداشت. 

 زراعي، کود شيميایيبرنج، جبران، جوانه مرکزی مرده، کنترل به: های کلیدیواژه
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 مقدمه

و  ياصل یيمحصول غذا یک (.Oryza sativa L)برنج 

 50از  يشجهان است و ب يتاز جمع يمياز ن يشب یمهم برا

دهد يروزانه را به خود اختصاص م یافتيدر یدرصد از کالر

(Khush, 2005). يمارگر گياهيبعوامل و  ایهآفات حشر 

 توليدبه  يابيو دست یوردر بهبود بهره یجد يارچالش بس یک

 يلبرنج ساالنه به دل يجهان يددرصد از تول 52 حدود هستند.

 21رود که يم يناز ب یستياز عوامل تنش ز يناش يبآس

شود ينسبت داده مای هآفات حشر درصد آن به حمله

(Yarasi, 2008). حشرات در  يباز آس يناش يتلفات کل

 زا (Dhaliwal et al., 2010).درصد برآورد شد  25برنج 

مزارع برنج کشورهای شرق  يبدرصد آس 30تا  20 يان،م ینا

 Scirpophaga ، خوار زردتوسط کرم ساقه یيبه تنهاآسيا 

incertulas (Walker) شود يم یجاداLal, 1996)). 

 یهمراه با استفاده نامتعادل از مواد مغذ ایهآفات حشر یدتهد

 شود.يمحسوب م یينپا یوربهره ياز عوامل اصل ياهي،گ

به  1نيتروژني، پتاسيمي و فسفره یاز کودها منطقياستفاده 

مدیریت تلفيقي -یدر استراتژ ياتيح زراعيعنوان اقدامات 

 هحشر طغيان و خسارتشود يبرنج در نظر گرفته م 2آفات

عملکرد را به  ،در ضمن. رسانديم کمترین مقدارآفت را به 

 بخشد.يبرنج را بهبود م يفيتو ک یشافزا يطور قابل توجه

 یضرور یاز مواد مغذ يميو پتاس هفسفر يتروژني،ن یکودها

از حد  يشمصرف ب همچنين، برنج هستند. يددر تول ياهيگ

 یکي،مورفولوژ ياتخصوص ييربا تغيتروژني ن یکودها

انتخاب  یقاز طر يزبانم ياهانگ يزیولوژیکيو ف يوشيميایيب

و  ی، رشد، بارورمانيزندهمانند  يشناختو تناسب بوم يزبانم

، باعث خوارانگياهدر برابر  يزبانکاهش قابل توجه مقاومت م

-یهط تغذیشرا کار،نشود و ایمي ایهبروز آفات حشر یشافزا

 ,.Barbour et al)بخشد  يرا بهبود م خوارانگياه یبرا یا

 یماده مغذ یکبه عنوان  (K) يماز پتاس استفاده .(1991

 يجه،دهد و در نتيم یشرا افزا ينسنتز پروتئ ياه،گ ياصل

 یبرا يترا با کاهش مطلوبگياهي  يرهش ينهآم يداس یمحتوا

 Samiayyan and)دهد يمکنده کاهش م تمثل آفا يدتول

                                                 
1. N.P.K 

Janarthanan, 1988). و  نه تنها بر رشد يکودده ین،بنابرا

 بلکهگذارد، يم يرتأث يزراع ياهانعملکرد گ بلکه درنمو 

 يربا تأث يممستق يرو غ يمرا به طور مستقای هآفات حشر يتفعال

خانواده  هایخوارساقه کند.يم يمبر عملکرد تنظ یينها

Pyralidae  وCrambidae خوار زردمانند کرم ساقه، 

(YSB) Scirpophaga incertulasخوار ، کرم ساقه

خوار کرم ساقه،  Chilo suppressalis Walkerی،نوار

 .C، یيخوار طال، ساقهS. innotata (WSB) يد،سف

auricilius ،سياه خوار سرکرم ساقه C. polychrysus  و

از جمله  Sesamia inferens ،يخوار صورتکرم ساقه

 خوارها، کرم ساقهآن ياندر م برنج هستند. يحشرات اصل

است، در  ياآس يریگونه در مناطق گرمس ینترغالب زرد

با  یدر کشورها يگونه اصل نواری،خوار که کرم ساقه يحال

از برگ و خوار جوان . الرو ساقهاستمعتدل آب و هوای 

-بافتاز  داخل ساقهمسن  یالروها ولي ،داخل غالف برگ

 .(Alinia et al., 2000) کنندتغذیه مي یآوند یها

اظهار  Majidi-Shilsar, 2019))سر مجيدی شيل

-های برنجاری برنج در تمام استانخوار نوکرم ساقهداشت که 

و به  کنداستثنای استان خوزستان زندگي ميه خيز کشورمان ب

 ( کنترل آن مشکلخسارتزا )الرویعلت مخفي بودن مرحله 

امروزه به دليل شرایط سخت کنترل این آفت،  ،است. همچنين

گرانول دیازینون در مزارع  کشحشرهتن  8000تا  4000بين 

گزارش   .(Majidi-Shilsar, 2015) شودبرنج مصرف مي

برنج  یهاخوارساقهمختلف  یهاگونه يشده است که آلودگ

به طوری که  ،گيرندميقرار  يتروژنين یکودها يرتحت تأث

از  يناش يد شدهسف هایخوشهمرده و  های مرکزیجوانه

YSB یابد یش ميباالتر افزا يتروژنبا سطوح ن(Yein. and 

Das, 1988). بر بروز  يتروژنن مصرف از ياثرات مشابه

SSB استمشاهده شده  يزن (Tan, 1986; 

Swaminathan, et al,. 1985; Ma. and Lee, 1996). 

 يسمدر رشد و متابول ياتينقش ح يمکودها، پتاس ياندر م

در  يبرف يفيتاستحکام و ک یشافزا یبرا يممحصول دارد. پتاس

 ميکودهای پتاسهمچنين،  .مورد توجه قرار گرفته است ياهگ

2. IPM 
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ترین منابع تأمين عنصر پتاسيم در گياهان محسوب یکي از مهم

در کمبود پتاسيم مقاومت خودشان را به  برنج گياه .شودمي

 et al.,Read ) دهندها از دست ميها، آفات و بيماریتنش

به  يمپتاسنشان داد که  (Pettigrew, 2008)يگرو پت .(2006

 یميواکنش آنز 60از  يشدر ب یميکننده آنز لفعا یکعنوان 

مانند  ياهگ یندهایاز فرآ ياریدر بسها این آنزیمنقش دارد که 

و سنتز  یيها، جابجايدراتکربوه يسمفتوسنتز، تنفس، متابول

در  ينقش مهم ينهمچن يمپتاس .کنندایفا مينقش  ينپروتئ

 ياهگ رشد و نمو و جذب آب در طول یاسمز يلحفظ پتانس

يتر و کاهش عملکرد میينپا يفيتو کمبود آن باعث ک رددا

توجه به  يشترینب ،تازگيبه .(Oosterhuis, 2001) شود

عملکرد  ييراتو تغ يزبانم ياهاندر گ يمپتاس یمحتوا ينرابطه ب

 ,Tiwari)يواری تمعطوف شده است.  ایآفات حشره

برنج  ياهتحمل گ يمکه پتاس نمودمطالعه ثابت  یکدر  (2002

-هآفات حشر طغياننامطلوب،  یيآب و هوا یطرا در برابر شرا

نشان  2012سرور  هایبررسي .خشدبي ها بهبود ميماریو ب ای

و است  ياهگ ياصل یمغذ مواداز  یکي يمپتاسعنصر داد که 

 .شودبرنج مي محصول يفيتعملکرد و کموجب بهبود 
 ييمپتاسهای کودمختلف  او اظهار داشت که مقادیر ،همچنين

ران خسارت ناشي از باعث جب ييتروژنبا کود ن يبدر ترک

کرد که استفاده از . او گزارش شودمي آفت ساقه خوار

خوار کودهای شيمایي برای جبران خسارت آفت ساقه

یابد. آلودگي زیست محيطي ناشي از سمپاشي کاهش مي

خوار را با استفاده از فقط نسل اول آفت ساقه نبتواچنانچه 

 مدیریت هزار هکتار 600برای  های شيميایيتقسيط کود

-حشرهتن  9000حدود  مصرفشود که ، پيش بيني مينمود

به اینکه مبارزه نظر  .شودگرانول کاسته  با فرموالسيون هاکش

کش و ایجاد حشرهشيميایي از یک طرف به دليل گران بودن 

ز طرف دیگر با ایجاد مشکالت هزینه غير قابل انکار و ا

ترین محيطي، فرصت بررسي و دستيابي به مناسبزیست

-رم ساقهکخسارت  و جبران برای کاهشهای کودی نسبت

هدف از پژوهش . کندخوار از اهميت بيشتری را طلب مي

و  ييتروژنن هایکودسطوح مختلف اثرات  يحاضر بررس

کرم  به منظور ترميم گياه برنج ناشي از خسارت يپتاسيم

شرایط در ها کشوکاهش مصرف حشره خوار نواریساقه

  .(Sarwar, 2012) باشدمزرعه مي

 

 هاروش مواد و

این تحقيق در مزرعه آزمایشي موسسه تحقيقات برنج 

گيری در دهه دوم فروردین ماه سال خزانه .شد انجام)رشت( 

تا  20)شدن  برگي 4تا  3 انجام و نشاءها پس از 1399و  1398

ند. در ( در اواسط اردیبهشت به زمين اصلي منتقل شدهروز 25

در زمين د. بو برنج مورد مطالعه رقم هاشمياین آزمایش، رقم 

 متر از همدیگر نشاکاریسانتي 20×20اصلي نشاء به فاصله 

بود.  (متر 4×5) متر مربع 20آزمایشي کرت اندازه هر ند. شد

های هرز در قطعات آزمایشي های رایج و علفکنترل بيماری

های بخش تحقيقات گياهپزشکي مؤسسه انجام طبق توصيه

 هایآزمایشي المپ اتقطع، در بيشترتامين آلودگي  شد. برای

 10عدد به فاصله  5داخل هر بلوک )نصب شدند وات  100

این آزمایش با هدف، بکاربردن مقادیر مختلف کودهای  (.متر

 خسارت ناشي از کرم ساقه جبران نيتروژنه و پتاسه برای

تا  قطعهدر این تحقيق روی مرزهای هر . خوارنواری انجام شد

جلوگيری از نفوذ عمقي آب و به منظور  سانتي متر 50عمق 

نيتروژن و . برای انجام آزمایش، کود با پالستيک مهار شد

)شرکت پتاسيم به ترتيب از منابع اوره و سولفات پتاسيم 

تامين ( بود 1400،مربوط به سال خدمات حمایتي کشاورزی

پودری ســفيد یا کرم رنگ  کود،سـولفات پتاسـيمند. )شد

درصد  50حدود  O2K ه صورتکه مقدار پتاسيم آن باست 

. است )K(+ برای گياهان آن قابل جذب و فرم باشدمي

بدون =T0 :باشدبه شرح زیر ميی مورد آزمایش تيمارها

 100مصرف = T1،شاهد() استفاده از کود نيتروژنه و پتاسيمي

 ،کيلوگرم کود سولفات پتاسيمي 100ره+کيلوگرم کود او

T2= کيلوگرم کود  150کيلوگرم کود اوره+ 130مصرف

 200کيلوگرم کود اوره+ 163 مصرف=T3 سولفات پتاسيم،

کيلوگرم  195 مصرف= T4کيلوگرم کود سولفات پتاسيم،

مصرف کود (. کيلوگرم کود سولفات پتاسي 250ره+کود او

درصد بقيه در  50درصد در زمان نشاکاری و  50پتاسيمي 

کاری درصد در زمان نشا 50مرحله وجين اول و کود نيتروژنه 

های مرکزی مرده درصد بعد از مشاهده آلودگي جوانه 50و 
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کود فسفره . بودخوار نواری برنج ناشي از خسارت کرم ساقه

نيز از منبع سوپر فسفات تریپل در پایان مرحله آماده سازی 

های شاخصشد. زمين و بر اساس آزمون خاک مصرف 

آلوده و  های ارزیابي در مرحله رویشي گياه برنج تعداد ساقه

مرحله رسيدگي در  های مرکزی مرده ودرصد آلودگي جوانه

فاصله نمونه برداری . بودمقدار عملکرد هر تيمار  کامل برنج،

برداری برای تعيين  نمونههفته بود.  3قبل و بعد از کوددهي تا 

آلودگي، در هر قطعه با شمارش تعداد ده بوته و با در نظر 

انجام  (Mahapatra and Nanda, 1996) گرفتن فرمول

  .شد

Dh or Wh % =
 مجموع تعداد ساقه آلوده

 مجموع تعداد ساقه  های سالم و آلوده    
× 100                                                                            

کامل تصادفي با سه  هایالب طرح بلوکقآزمایش در 

 SPSSافزار تجزیه آماری با استفاده از نرم د.تکرار انجام ش

16.0 version ونها با استفاده از آزمو ميانگين انجام شد 

همچنين ند. مورد تحليل و مقایسه شدای دانکن چند دامنه

های مرکزی مرده و عملکرد رابطه رگرسيوني بين جوانه

محصول برنج ناشي از تيمارهای کودی طي دوسال در نرم 

 رسم شد. افزار اکسل

 

 نتايج و بحث

 1399و  1398تجزیه واریانس مرکب دو سال آزمایش 

مقادیر مختلف کودی روی اثر متقابل سال در  نشان داد که

معني دار های مرکزی مرده و عملکرد محصول برنج جوانه

های مربوط به نتایج پژوهش دو سال ، بنابر این، دادهبوده است

ميانگين مربعات بين  ،نهمچنيبه طور جداگانه لحاظ شد. 

های مرکزی مرده و عملکرد طي دو سال صفات جوانه

درصد اختالف  1پژوهش نشان داد که در سطح احتمال 

رابطه مقادیر مختلف کودهای  1شکل  .داری وجود داردمعني

. کمترین دهدمينشان  1398نيتروژني و پتاسيمي را طي سال 

 درصد 31/3با  T2مرکزی مربوط به تيمار  هایجوانهآلودگي 

 T1تيمار  ،قرار گرفت. بعد از آن Cدر گروه آخر یا  بود که

قابل  bcمرکزی در گروه  هایجوانهدرصد آلودگي  43/7با 

، بيشترین آلودگي مربوط به شکلمشاهده است. در همين 

 .(1شکل ) درصد آلودگي نشان داده است 66/23با  T0تيمار 

نتایج حاصل از بررسي تاثير تيمارهای کودی روی 

نشان داد که  2در شکل  1398عملکرد برنج مربوط به سال 

بيشترین و کمترین مقدار عملکرد به ترتيب مربوط به 

کيلوگرم  58/3231و تيمار شاهد با  75/4159با  T2تيمارهای 

ی در هکتار بود. سایر تيمارها بين این دو مقدار و به لحاظ آمار

توجه به نتایج به با  جای گرفتند. cو  aبه ترتيب در گروه 

 T2توان اذعان داشت که تيمار دست آمده از این بررسي مي

ترین تيماری کودی برای کاهش ميزان آلودگي و مناسب

جبران خسارت آفت است. به بيان دیگر، در صورت مشاهده 

های مرکزی در نسل اول، چنانچه کود آلودگي جوانه

 150کيلوگرم در هکتار به همراه  130تروژني به مقدار ني

توانند کيلوگرم کود پتاسه در شاليزار استفاده شوند، مي

کش جبران خوار را بدون استفاده حشرهخسارت آفت ساقه

با وجود اینکه مقدار  T4و  T3نمایند. اما، در دو تيمار 

باشد، اما مصرف مي T1عملکرد نزدیک به عملکرد تيمار 

تری ازکودهای شيميایي در تيمارهای مورد مقادیر بيش

آزمایش از یک سو موجب افزایش هزینه خرید کود پتاسمي 

های برنج خواهد و از سوی دیگر موجب افزایش ورس ساقه

-شد و در نتيجه، قابل توصيه برای جبران خسارت آفت ساقه

  (.2باشد )شکل خوار نمي
های مرکزی مرده و رابطه رگرسيوني بين جوانه 3شکل 

عملکرد محصول برنج ناشي از تيمارهای کودی را در سال 

دهد که با افزایش دهد. این شکل نشان مينشان مي 1398

های مرکزی در نسل اول، عملکرد درصد آلودگي جوانه

محصول در تيمارهای مورد آزمایش روند کاهشي داشته 

ن شود بيشتریطور که در شکل مشاهده مياست. همان

های با کمترین آلودگي جوانه T2عملکرد مربوط به تيمار 

 (.3باشد )شکل مرکزی مي
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 (1398) خوارمرده در نسل اول آفت ساقه یمرکز هایجوانه یرو یکود يمارهایتاثر  -1 شکل
Figure 1. The effect of fertilizer treatments on dead hearts in the first generation of rice striped stem 

borer (2019) 

 (1398خوار نواری برنج )در جبران خسارت ساقهتاثير تيمارهای کودی روی عملکرد محصول  -2شکل  

Figure 2. The effect of fertilizer treatments on crop yield in compensation for the damage caused by 

the rice striped stem borer (2019) 
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 )1398) خوارمرده در نسل اول آفت ساقه یمرکز هایو جوانه یکود يمارهایت ينب يونيرابطه رگرس -3شکل 

Figure 3 . Regression relationship between fertilizer treatments and dead central buds in the first 

generation of stem-eating pest (2019) 
 

های رابطه بين تيمارهای کودی و آلودگي جوانه 4شکل 

خوارنواری برنج را مرکزی مرده مزرعه به خسارت کرم ساقه

مترین مقدار آلودگي در تيمار دهد. در این شکل کنشان مي

های شود آلودگي جوانهمشاهده شد. مشاهده مي T2کودی 

درصد به لحاظ آماری  77/3مرکزی مرده در تيمار مذکور با 

 T1، T3جای گرفت. در همين شکل تيمارهای  cدر گروه 

درصد آلودگي جوانه 59/9و  91/9، 03/8به ترتيب با  T4و 

ه قرار گرفتند. این موضوع های مرکزی مرده در یک گرو

نشان دهنده آن است که در صورت مصرف تيمارهای کودی 

توان از تيمار برای ترميم خسارت ناشي از کرم ساقه خوار مي

کيلوگرم  100کيلوگرم نيتروژنه و  100به مقدار  (T1)کودی 

استفاده نمود. در  T4و  T3کود پتاسه به جای تيمارهای کود 

 25/21با  (T0)لودگي در تيمار شاهد همين شکل بيشترین آ

 (.4مشاهده شد )شکل  درصد

رابطه بين تيمارهای کودی و عملکرد محصول  5شکل 

دهد. در این برنج را در قطعات آزمایشي در مزرعه نشان مي

 54/4198با  T2شکل بيشترین مقدار عملکرد مربوط به تيمار 

کيلوگرم در هکتار بود. در واقع این تيمار، مربوط به تيماری 

های مرکزی در نسل اول آفت روند است که آلودگي جوانه

کاهشي داشته است. همچنين، کمترین مقدار عملکرد در 

کيلوگرم در هکتار به دست آمد  47/3107تيمار شاهد با 

  (.5)شکل 
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 (1399) قبل و بعد از کودپاشي خوارمرده در نسل اول آفت ساقه یمرکز هایجوانه ميانگين درصد -4شکل 

Figure 4 . The average percentage of dead hearts in the first generation of rice stem borer pest before 

and after fertilization (2020) 

 

 
 (1399و عملکرد محصول ) یکود يمارهایت ينرابطه ب -5شکل 

Figure 5. Relationship between fertilizer treatments and crop yield (2020) 
 

های مرکزی مرده و رابطه رگرسيوني بين جوانه 6شکل 

در سال را رهای کودی عملکرد محصول برنج ناشي از تيما

دهد که با افزایش دهد. این شکل نشان مينشان مي 1399

های مرکزی در نسل اول، عملکرد درصد آلودگي جوانه

محصول در تيمارهای مورد آزمایش روند کاهشي داشته 

طور که در شکل )مطابق آزمایش سال اول(. همان است

است  T2شود، بيشترین عملکرد مربوط به تيمار مشاهده مي

باشد های مرکزی ميکه دارای کمترین آلودگي جوانه

منفي  کهدهد نشان مي 6این بررسي در شکل نتایج  ،همچنين

معادله خط و گواه این موضوع است که با افزایش بودن شيب 

 در مرحله رویشي گياه برنج آلودگي جوانه های مرکزی مرده

 .(6)شکل  لکرد روند کاهشي داشته استمقدار عم
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 (1399) خوارمرده در نسل اول آفت ساقه یمرکز هایو جوانه یکود يمارهایت ينب يونيرابطه رگرس -6شکل  

Figure 6. Regression relationship between fertilizer treatments and dead hearts in the first generation 

of rice stem borer pest (2020) 
 

بيان کننده تاثير مثبت دهي مقایسه ميانگين روش کود

های خسارت پتاسيم در بوتهدار کودهای اوره و سولفات معني

باشد. مي 1398و  1399خوار در سال ده ناشي از آفت ساقهدی

مقایسه نتایج تاثير کودپاشي بر عملکرد دانه برنج  ،همچنين

بيان کننده این مطلب است که تاثير کود پاشي روی عملکرد 

-اثر مثبت و معني دار بر عملکرد دانه برنج در سال دارای برنج

ه بنتایج از  ،مجموعدر  .باشدميهای اول و دوم آزمایش 

که ترکيب کودهای دست آمده مي توان استنباط نمود 

کيلوگرم  150و  130نيتروژني و پتاسيمي به ترتيب به ميزان 

تواند خسارت در هکتار به صورت تقسيط در دو مرحله مي

خوار نواری برنج را در نسل اول و در مرحله رویشي کرم ساقه

جر به افزایش عملکرد آن گياه برنج جبران نموده و حتي من

های نسبت به تيمار شاهد شود. در این رابطه، نتایج بررسي

نشان داد که در مقایسه تيمار کودی  ((Sarwar, 2012سرور 

داری ميزان با شاهد تيمار نشده، کود پتاسيم به طور معني

خوارهای برنج را کاهش داده و عملکرد آلودگي به ساقه

او، تيمارهای  یاههبر اساس مشاهدمحصول را افزایش داد. 

داری باعث ترميم بوته يپتاسيم به طور معن کيلوگرم 60و  50

آفت و افزایش عملکرد برنج شدند، اما  دیده ازهای آسيب

کيلوگرم در هکتار نسبت به تيمار شاهد اختالف  40مقدار 

در صورت او نشان داد که  ،داری نداشتند. همچنينمعني

در سطوح پایين، زیست توده گياه برنج به طور کاربرد پتاسيم 

استفاده سطوح باالتر  ازقابل توجهي کمتر از گياهاني است که 

کيلوگرم  60به  50اما افزایش بيشتر مقدار پتاسيم از  ،اندکرده

. شدزیست توده گياه برنج افزایش منجر به افزایش در هکتار 

-که مي نداظهار داشت هایشانهبر اساس مشاهدایشان  ،همچنين

در نظر گرفتن نسبت هزینه فایده  کهتوان اطمينان حاصل کرد 

کيلوگرم در هکتار ممکن است  50استفاده از پتاسيم به مقدار 

خوار برنج باشد. موثرترین استراتژی در مهار بروز آفت ساقه

تواند مي ينتایج پژوهش او نشان داد که استفاده از کود پتاسيم

-الروهای ساقههای گياهي در هنگام حمله سيبدر ترميم آ

تواند از یک طرف موجب افزایش این ميخوار مفيد باشد که 

آلودگي محيطي را کاهش ، عملکرد باشد و از طرف دیگر

پژوهشگر مذکور  بررسيدهد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

 ,Perrenoudد )پررنوهای بررسي ،مطابقت دارد. همچنين

ي و پتاسيم ينيتروژن کودهاینشان داد که برهمکنش  (1990
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، به این معني که پتاسيم مقاومت محصول هميشه مثبت بوده

د، کنيشتری دریافت ميبرنج را زماني که ميزان نيتروژن ب

سبت به زماني که نيتروژن دریافت ن همچنين، .دهدافزایش مي

شود و حتي در کنند، باعث کاهش مقاومت محصول مينمي

يمي، مقاومت و جبران خسارت ین موقع با دریافت کود پتاسا

پتاسيم به طور کلي قادر  ،پذیر نخواهد شد. بنابراینامکان

است اثرات مضر نيتروژن بر سالمت گياه را کاهش دهد. در 

این ارتباط، نتایج پژوهش حاضر با نتایج این پژوهش مطابقت 

ان داد که نش که در این آزمایش نتایج بررسيدارد، به طوری

و  130کيلوگرم به  100از  يو پتاسيم با افزایش کود نيتروژني

های مرکزی مرده روند کاهشي کيلوگرم خسارت جوانه 150

داشته و حتي عملکرد این تيمار در مقایسه با سایر تيمارها نيز 

 افزایش یافته است.

نشان ( Quampah, et al., 2011)گوامپا و همکاران 

تواند باعث کاهش ورودی کودها کاربرد پتاسيم ميدادند که 

و کاهش کاربرد سموم دفع آفات به دليل بروز کمتر آفات، 

افزایش درآمد کشاورزان  ،کاهش تلفات عملکرد و در نهایت

همچنين،  برای توسعه پایدار حفاظت و توليد برنج شود.

یک برهمکنش مثبت بين ( Trolldenier, 1984)ترولدنير 

N  وK کرده های سالم و آلوده که در گلدان رشد گندم در

گرم در  6و  3)دو نسبت نيتروژن  ،. همچنينبودند، پيدا نمود

( در گلدان K20گرم  3و  75/0و دو نسبت پتاسيم ) (گلدان

که نيتروژن عملکرد دانه گياهان سالم  شداستفاده شد. مشاهده 

تر افزایش و آلوده را در حضور ميزان باالی پتاسيم بسيار بيش

های موجود نتيجه گرفت که عملکرد یا داده است. او از داده

 ،کمتر از گياهان سالم استطور معمول بهرشد گياهان آلوده 

برخي پژوهشگران  اني که تغذیه پتاسيم کافي باشد.حتي زم

که خسارت گياه برنج ناشي از تغذیه کرم اندکردهگزارش 

با استفاده از زني زرد برنج در مراحل اوليه پنجه خوارساقه

 120و  120کودهای  نيتروژني و پتاسيمي به ترتيب به مقدار 

شده موجب جبران خسارت آفت کيلوگرم در هکتار نه تنها 

 Chatterjee and) دوشميباعث افزایش عملکرد هم  بلکه

Mondal, 2020) .افزایش توانایي جبران گياه تاکنون ،

خوار به دليل افزایش به کرم ساقهبرنج نسبت دیده خسارت

 (.(Ishikura, et al., 1953 کود نيتروژن گزارش شده است

در حاليکه این موضوع یعني فرآیند پاسخ جبراني گياه به 

جيانگ و چنگ  .خسارت وارده به خوبي شناخته نشده است

دیده برای پاسخ جبراني گياه برنج خسارتبيان کردند که 

تواند به طور قابل مي suppressalis .C الروناشي از 

 باشدکود نيتروژن مختلف توجهي تحت تأثير سطوح 

(Jiang and Cheng, 2003). ند که گياه ها نشان دادآن

خوار را در سطوح اشي از ساقهند به خوبي آسيب نتوابرنج مي

با گرم بر گلدان( ميلي 400-200دهي کم تا متوسط )کود

، چنين جبراني در سطوح اماد. های جدید جبران کنتوليد پنجه

 مشاهده نشدگرم گلدان( ميلي 800-600مصرفي بيش از حد )

های دیده و درصد جوانهجدی فوق آسيب و در نتيجه گياهان 

 ,.Bhutto et al)بوتو و همکاران  مرکزی مرده بيشتر شد.

به خوار نشان دادند که در صورت حمله آفت ساقه (2015

های نيتروژني و فسفره گياه برنج با مصرف مقادیر کود

، درصد های مرکزی مردهجوانهدرصد )خسارت آفت 

آنها نشان دادند . شودميجبران  های سفيد شده(خوشه

 P-80+N-120 يزانکود به مترکيب دو نوع مصرف 

ر مرحله موجب تحریک رشد گياه د در هکتار يلوگرمک

. شدافزایش عملکرد  ،زني و در نتيجهرویشي، افزایش پنجه

. نتایج پژوهشگران مذکور با تحقيق حاضر مطابقت دارد

کمبود نيتروژن در که های دیگر نشان داد بررسي ،همچنين

کوچک ماندن اندازه گياه،  گياه برنج آثار سویي همچون

های های توليد شده، زرد شدن برگکاهش تعداد پنجه

اندازه متوسط تا نگ نارنجي و ها به رقدیمي و تبدیل آن

مصرف  ،ينهمچن. داردبر در راهای فوقاني برگکوچک 

افزایش برنج موجب  ياهدر گ يتروژناز اندازه عنصر ن يشب

حمله و شده رشد رویشي گياه شدن  ترو طوالني ارتفاع بوته

دانه افزایش بيشتری داشته و در نتيجه  آفت به این گياه

شدن دانه  ي و شکنندگيپوکو احتمال افزایش تر شده ضعيف

نتایج تایيد برای  ،همچنينSalim, 2002). ) یابدافزایش مي

افزایش مصرف  ،مذکورمقایسه آن با نتایج و  حاضرپژوهش 

 150و  130 مقداربه و پتاسيمي  ينيتروژنکودهای مقدار 

-جوانهبيشتر  آلودگي، عوارضي همچون در هکتار کيلوگرم 

 ،(رقم هاشمي) رقم برنج ارتفاعافزایش ، مرکزی مردههای 

های برنج را به همراه دانه ي و پوک شدنگورس یا خوابيد
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 ,Fuchs and Grossmannفوچس و گروسمان ). داشت

مواد مغذی بر سالمت گياه تأثير  تمامکه  بيان کردند( 1972

گذارند، اما نيتروژن و پتاسيم از اهميت ویژه ای برخوردار مي

ها نشان دادند که نيتروژن زیاد باعث هستند. همچنين آن

شود و پتاسيم زیاد اثر معکوس داشته و کاهش مقاومت مي

تر از ميزان مصرف مطلق تعادل بين این دو ماده مغذی مهم

ها است، زیرا کمبود نسبي نيتروژن یا کمبود نسبي پتاسيم آن

. دهندميتقریباً اثر یکساني را در کاهش مقاومت نشان 

در مورد تأثير تغذیه بر را بررسي بسيار کاملي  هاآن ،همچنين

 کهها اظهار داشتندآن .اندمقاومت گياهان زراعي منتشر کرده

 ،موجب حساس شدن گياه به آفات شده (N)نيتروژن  عنصر

دارد اه گيترین تأثير را بر مقاومت قوی (K)پتاسيم  عنصراما 

قریباً هميشه در جهت مخالف است، به و عمل این دو عنصر ت

های یبيمارمقاومت به طوری که توانایي مقاومت، به ویژه 

 یبستگي دارد. به طور Kو N قارچي و باکتریایي به نسبت 

بر مقاومت دارد. این برهمکنش تقریباً  تریتأثير غالب K که

، به این معني که پتاسيم، مقاومت محصول ههميشه مثبت بود

کنند، از زماني که به که گياهان نيتروژن دریافت مي را زماني

دهد. به عبارت شود، بيشتر افزایش ميها نيتروژن داده نميآن

دیگر، افزایش ميزان نيتروژن، زماني که کوددهي پتاسيم 

دهد، بنابراین پتاسيم مي افزایشرا  گياه کافي باشد، مقاومت

کند مي تعدیلاثرات مضر نيتروژن بر سالمت گياه را 

(Fuchs and Grossmann, 1972).  نتایج این،بنابر 
گياه بر ترميم خسارت نتایج پژوهشگر مذکور تحقيق حاضر با 

توان دست آمده ميه در مجموع از نتایج ب مطابقت دارد. برنج

استفاده از ترکيب کودهای نيتروژني و استنباط نمود که 

ناشي از حمله  های گياهيتواند در جبران آسيبپتاسيمي مي

خوار نواری موثر باشد و به طور همزمان سبب الروهای ساقه

افزایش عملکرد محصول برنج و کاهش آلودگي محيطي 

  .شودمي
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Abstract 
The use of potassium fertilizer along with nitrogen fertilizer can be useful in recovering 

the damages of the rice plant during the attack of the stem borer, which ultimately leads to 

the reduction of the use of chemical insecticides in the paddy field. This research was 

carried out in the vegetative phase of the plant and the first generation of the pest on 

Hashemi cultivar rice. The following treatments were used for the experiment: T0=without 

the use of nitrogen and potassium fertilizer (control), T1=consumption of 46 kg of pure 

nitrogen per hectare with 50 kg of pure potassium oxide per hectare (100 kg of urea 

fertilizer+100 kg of fertilizer Potassium sulfate), T2=Consumption of 60 kg of pure nitrogen 

per hectare with 75 kg of pure potassium oxide per hectare (130 kg of urea fertilizer+150 kg 

of potassium sulfate fertilizer), T3=Consumption of 75 kg of nitrogen per 100 kg of nitrogen 

per hectare pure per hectare (163 kg of urea fertilizer+200 kg of potassium sulfate fertilizer) 

and T4=consumption of 90 kg of pure nitrogen per hectare with 125 kg of pure potassium 

oxide per hectare (195 kg of urea fertilizer+25 kg of sulfate fertilizer). The results showed 

that the most appropriate amount of fertilizer to compensate for the damage caused by the 

rice stem borer is the combination of nitrogen and potassium fertilizers, respectively 130 

and 150 kg per hectare in two stages in the form of division and during the growth stage of 

the rice plant and in addition to compensation, it leads to an increase in its yield compared to 

the control treatment. Also, the regression relationship between dead hearts and rice crop 

yield due to fertilizer treatments during two years of research showed that with decreasing 

the percentage of dead hearts contamination in the first generation, crop yield in the treated 

treatments had an increasing trend. Therefore, success in stem borer management requires 

the development of optimal methods to compensate the damage and increase rice 

production. 
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