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 در سیستمنیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه  بررسي اثر تلفیق کود آلي و

 نوين مديريت کشت برنج
 

 4، نرگس صادقي9امیر عباس موسوی میرکالیي ،1امیری الریجاني منبه ،2، مرتضي نصیری9مرتضي سام دلیری ،* 4دیوساالر رقیه

 

 دانشجوی کارشناسي ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد چالوس، ایران - 1

 عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد چالوس، گروه زراعت و اصالح نباتات، چالوس، ایران -2       

 حقیقات برنج آمل، ایرانعضو هیأت علمي معاونت ت -3  

 مدرس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، ایران -4

 

 21/10/01 تاریخ پذیرش:               31/13/01تاریخ دریافت: 
 

 چکيده

نیوین میدیریت کشیت     در سیستمبر عملکرد و اجزای عملکرد دانه  نیتروژن به من ور بررسي اثر تلفیق کود آلي و 

ای بصورت طرح  در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز انجام گرفت. آزمایش مزرعه 4252ال زراعي آزمایشي در س  ،برنج

تکرار انجام شد.  تیمارهای آزمایشي مشتمل بر تلفیق دو نوع کود آلي با نیتیروژن   2تیمار و  5بلوک های کامل تصادفي با 

چهیار صیورت    بیا بودند که هر ییک   BIOL555ارگانیک تقسیطي بودند. کودهای آلي مورد استفاده کمپوست آزوال و کود 

% کود نیتروژن 15 -2% کود نیتروژن به صورت پایه 15 -9عدم مصرف کود نیتروژن  -4کود نیتروژن تلفیق شدند:  مصرف

% آن بیه  15% کیود نیتیروژن کیه    455  -1% آن هنگام تشکیل خوشه اولیه مصیرف شید   91% آن به صورت پایه و 91که 

% آن نیز هنگام تشکیل خوشه اولیه استعمال گردید. عملییات داشیت در همیه    91% آن هنگام پنجه زني و 91صورت پایه، 

، تعیداد پنجیه و    کنواخت انجام شد. در این تحقیق  ارتفاع بوته، طول خوشیه یبطور   SRIتیمارها منطبق با سیستم کشت 

 ، عملکییرد، زیسییت تییوده و   درصیید بییاروری و پییوک در خوشییه، وزن هییزار دانییه،    خوشییه در کپییه، تعییداد دانییه پییر    

با این حیال   .نتایج نشان داد که تفاوت بین تیمارها از ن ر عملکرد دانه معني دار نبود شاخص برداشت اندازه گیری شدند. 

 % کود نیتروژن455 و BIOL555)کود ارگانیک T8تن در هکتار مربوط به تیمار  124/1با میانگین  بیشترین عملکرد دانه

 بدون مصرف کیود  )کمپوست آزوال وT1 درهکتار مربوط به تیمار تن585/2عملکرد نیز با میانگین  کمترین   تقسیط( و 2با 

در تمام تیمارهیا، کیود ارگانییک     باشد. تأثیر مثبت مصرف کود نیتروژن در تولید برنج مي ی نیتروژن( بود که نشان دهنده

BIOL555  صفات اندازه گیری شده برتری داشت. با توجه بیه نتیایج بدسیت آمیده    در کلیه  در مقایسه با کمپوست آزوال 

توان گفت استفاده از کود آلي در اراضي شالیزاری نقش مهمي درکاهش مصرف کود نیتروژن داشت. به من وراستفاده  مي 

 .گردد مي% نیتروژن توصیه شده در تلفیق با کود آلي توصیه 15بهینه از منابع کودهای شیمیایي در کشت برنج، 

 

، عملکرد سیستم نوین مدیریت کشت برنج،  ، تقسیط نیتروژن ،کود آلي برنج   :های کليدیواژه

                                           

 
 (Divsalar_s41@yahoo.com) نگارنده مسئول*

 

 اعیهاي به زرمجله پژوهش

 0331تابستان  ،2، شماره 3جلد 

 

 هب زراعی   ژپوهش اهي مجله            
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 مقدمه

( بعد از گندم، مهمترین Oryza sativa L.برنج )

 % انرژی 15محصول زراعي مي باشد که حدود 

 مینأتغذیه ای بیش از نیمي از مردم کره زمین را ت

 125555رنج در ایران مي کند. سط  زیر کشت ب 

تن شلتوک  مي باشد  4284555با تولید  هکتار

درصد آن  در استانهای شمالي ایران تولید  95/81که

(. از آنجایي که 4255آمار نامه کشاورزی، ) مي گردد

برنج در ایران بیشتر بصورت سنتي است، بعلت  کشت

، این عدم درک صحی  از نیازمندیهای گیاه  برنج

 همواره با چالشهای فراواني روبروستروش کشت  

هر چند استفاده از . (4258)امیری الریجاني،

 مینأراه برای ت کودهای معدني ظاهراا سریع ترین

رود، لیکن هزینه های  حاصلخیزی خاک به شمار مي

زیاد مصرف کود، همراه با آلودگي و تخریب محیط 

منابع آب و خاک، نگران کننده است.  زیست و

،  برنج  پایین بوده مصرف کود نیتروژن درراندمان 

درصد کود نیتروژن مصرف شده  15بطوریکه کمتر از 

نحوی از ه گیرند و بقیه ب مي مورد استفاده گیاه قرار

(. 4289، دسترس گیاه خارج مي شوند )سعادتي

.  % باشد فقیر است4خاکي که مواد آلي آن کمتر از  

بسیاری از  دراستفاده از کودهای آلي درشالیزارها 

بررسي قرار گرفت و اثرات  کشورها مورد تحقیق و

مثبت آن در افزایش محصول به اثبات رسیده است 

((Lumpkin, 1982  تغییر مدیریت کشت برنج در .

( در SRI) 1قالب سیستم نوین مدیریت کشت برنج

برای اولین بارتوسط یک مروج فرانسوی  4252سال 

. این روش مبتني بر در ماداگاسکار به اجرا درآمد

تغییر شیوه خزانه گیری از سنتي به خزانه نشای 

جعبه ای مي باشد، پرورش وکاشت نشاهای جوان  

، رعایت  ، کشت یک نشا در هرکپه برگه 2 -1/2

                                           

1  -  System of Rice Intensification 

کشت مربعي با فواصل بیشتر، نشاکاری با  الگوی

، استفاده از  ، آبیاری  به روش متناوب عمق کم

  ا کود نیتروژن به روشترکیبات آلي ب کمپوست و

تقسیطي در دوره رشد مي تواند نیاز گیاه را در 

(.  Saha etal 1998,.)مراحل حساس برطرف نماید 

نیتروژن یکي از بحث انگیزترین و محدود کننده 

ترین نهاده های کشاورزی درتولید محصول  برنج  

است که بعنوان گلوگاه رشد شناخته شده و سبب 

، افزایش رشد  رنگ بوته ها و شادابي سرعت رشد

، باال رفتن پروتئین و همچنین افزایش سط   ریشه ها

 (.4285،  )اخوت و وکیليبرگ مي شود 

تحقیقات انجام شده در سراسر دنیا نشان داده است 

که در مراحل رشد رویشي با افزایش تولید اسیمیالت 

، سبب افزایش فتوسنتز وسط  برگ در مرحله  ها

زایشي از طریق  ود ودر مرحله رشدش پنجه زني مي

، افزایش سط  برگ  شیره پرورده، در افزایش فتوسنتز

مرحله پر شدن دانه نقش بسزایي دارد  وحتي در

 افزایش (. هرعاملي که فتوسنتز را 4281)عرفاني، 

 موجب افزایش مواد فتوسنتزی نیز ،دهد مي 

. تحقیقات نشان (Rahimianet al ., 1999)شود  مي 

عنوان ه در زماني که از کودهای آلي ب ،است داده

،  مین قسمتي از نیتروژن مورد نیازأمنبعي برای ت

،  همراه با کودهای معدني نیتروژن مصرف گردد

میزان تلفات نیتروژن کاهش پیدا میکند، چون نسبت 

 .)4289سعادتي.)شود مصرف کود معدني کم مي

Saha et al (1998) به  در تحقیقي کاربرد نیتروژن

ها تا چهصورت تقسیط اعالم داشتند که تمایز خوشه

  .است حد زیادی به زمان کاربرد کود نیتروژن وابسته

 455بیشترین جذب نیتروژن مربوط به تقسیط 

بعد از  روز 8کیلوگرم در سه قسمت مساوی)

ها بود( که بیشترین زني و تمایز گرهنشاکاری، پنجه

 .چه را به همراه داشتتولید خوشه
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منابع کودهای آلي بخاطر  استفاده از کمپوست و

دراختیار گذاشتن تدریجي و مداوم عناصر غذایي 

خصوصا در دوره پرشدن دانه همراه با افزایش حجم 

جذب بیشتر مواد غذایي خاک در اثرآبیاری  ریشه و

 تن در 2متناوب باعث افزایش عملکرد دانه  معادل

 یي وهکتار در مقایسه با تیمارکود شیمیا

 .(Jooli Berison , 2003)آبیاری غرقابي گردید 

من ور بهبود خصوصیات ه افزودن  کودهای آلي ب

 شیمیایي خاک وافزایش کربن  فیزیکي و

 در نتیجه عملکرد پایدار مي شود  آلي و

 (, 2001  (Sharma & Boshen  . 

کود  هدف از انجام این طرح بررسي  اثرتلفیق    

تروژن  بر عملکرد و اجزای آلي و  تقسیط  نی

و  SRIعملکردبرنج رقم طارم درسیستم کشت 

کاهش مصرف منابع کودی شیمیایي وترویج مصرف 

 باشد.  کود آلي مي

 مواد و روش ها

در مرکز ترویج و  ،4252این آزمایش در سال زراعي

کیلومتری  45توسعه تکنولوژی هراز )کاپیک( در 

طول جغرافیائي   جاده آمل به محمودآباد با موقعیت

ثانیه شمالي و عرض  45دقیقه و  45درجه و  19

متر از  1/1دقیقه جنوبي و ارتفاع  21درجه و  25

سط  دریا اجرا گردید. قبل از اجرای طرح از عمق 

سانتیمتری خاک نمونه ای مرکب تهیه  95تا  5

دهد که بافت  نتایج آزمون خاک  نشان مي .گردید

فسفر  و مقادیرکربن آلي، =pH 54/8، با خاک لومي

 (455و 5،58/4پتاس قابل جذب به ترتیب ) و

باشد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل  مي 

تکرار، بر روی برنج  2تیمار کودی و 5تصادفي با 

اجراگردید.  در این آزمایش از کمپوست  رقم طارم

 ، (=2Nitrogen و =8EC-2و=pH 8/1-1/5) آزوال

 Totalو    BIoL555(PH = 6/7-7 کود ارگانیک

N =5% وMatter = >60% Organic)  به ترتیب به

استفاده شدند. در طول  تن درهکتار 4و  5مقدار 

، اطالعات  هواشناسي از نزدیک ترین آزمایش

 ایستگاه سینوپتیک در محل آزمایش تهیه گردید.

مزرعه محل اجرای طرح درسال زراعي قبل نیز 

راجرای عملیات طرح، دزیرکشت برنج قرارداشت. 

درهزارویتاواکس تیرام  1بذرها توسط محلول 

 جعبه  در ضدعفوني شده وپس ازجوانه دارشدن،

بذرپاشي شده ( سانتیمتر25× 2× 55کشت به ابعاد )

به تاریک خانه منتقل شدند و پس ازسبز شدن به 

 يبرگ  2-1/2در مرحله  خزانه انتقال یافتند. نشاها

سانتیمتر( که  91×91بصورت  کشت مربعي )

، درهر نقطه گذاری شده بود بوسیله مارکر عالمت

تیمارآزمایشي به شرح  5 یک گیاه نشاکاری گردید.

 باشند:  زیر مي

T1-   کمپوست آزوال بصورت کود پایه و بدون

 مصرف کودهای شیمیائي.

T2-   کود ارگانیکBiol555   بصورت کود پایه و

 بدون مصرف کودهای شیمیائي. 

T3-   + درصد کود اوره توصیه  15کمپوست آزوال

 شده بصورت کود پایه.

T4-   کود ارگانیکBiol555  +15  درصد کود اوره

 توصیه شده بصورت پایه.

T5-    + درصد کود اوره توصیه  15کمپوست آزوال

 %هنگام تشکیل خوشه اولیه(.91% پایه + 91شده )

T6-    کود ارگانیکBiol555  +15 ره درصد کود او

 % تشکیل خوشه اولیه(.91% پایه + 91توصیه شده )

T7-    + درصد کود اوره  455کمپوست آزوال

% 91% پنجه زني+ 91% پایه + 15توصیه شده )

 تشکیل خوشه اولیه(.
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T8-   کودارگانیکBiol555  +455  درصد کود اوره

% 91% پنجه زني+ 91% پایه + 15توصیه شده )

          تشکیل خوشه اولیه(.       

عملیات داشت مانند: آبیاری  در این  آزمایش

متناوب، وجین، مبارزه با آفات و استفاده از کودهای 

شیمیایي ) فسفره و پتاسیمي ( در همه تیمارها 

بطور یکنواخت   SRIمنطبق با سیستم کشت  

 انجام شد.   

برای تعین اجزای عملکرد پس از رسیدن محصول  

، صفات: ارتفاع بوته،  بر شده ، کفکپه درهر پالت 9

طول خوشه، تعداد خوشه در کپه، تعداد دانه پر و 

، ، وزن هزاردانه، درصد باروریپوک در هر خوشه

وزن خشک کل اندازه گیری شدند. برای تعیین 

دانه هنگام برداشت محصول، کپه های  عملکرد

متر مربع در دو نقطه    9موجود در  سطحي معادل 

پالت با حذف دو ردیف اثرحاشیه ای از در مرکز هر 

طرفین برداشت شده و بعد از خرمنکوبي و بوجاری، 

% توزین و محاسبه 41عملکرد برمبنای رطوبت 

گردید. برای وارد کردن داده های آزمایشي و رسم 

در  آنالیز آماری داده ها،   ،Excellنمودار از نرم افزار 

ین تیمارها از برای مقایسه میانگ و SASاز نرم افزار 

 آزمون چند دامنه ای  دانکن استفاده شد.

 نتايج وبحث

 ارتفاع بوته

 یک صفت ژنتیکي به طور معمولارتفاع بوته 

ثیر عوامل محیطي أحدودی تحت ت تا اما ،باشد مي 

براساس نتایج  و تقسیط کود نیتروژن قرارمي گیرد.

 ،ارتفاعاز ن ر  (،4جدول )تجزیه واریانس داده ها 

 یارها از ن ر آماری  دارای  اختالف معني دارتیم

% مي باشند. نتایج حاصل از 4در سط  احتمال 

مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تیمارها در 

(. 9)جدول سه گروه آماری  قرار گرفتند

سانتیمترT8 (455  )حداکثرارتفاع متعلق به تیمار

  Biol555باشد که در آن از کود ارگانیک مي

 تقسیط 2% کود نیتروژن در 455و 

 T3استفاده شد و حداقل ارتفاع مربوط به تیمار 

ثیر کمپوست أسانتیمتر( است که  تحت ت5/414)

کود نیتروژن  %15تن در هکتار و   5آزوال به مقدار 

توصیه شده بصورت پایه قرار داشت. علت افزایش 

 با BIOL555تلفیق کود آلي     T8ارتفاع در تیمار

مي  نیتروژن در مراحل مختلف رشد% کود 455

است  این دلیل دستیابي به چنین نتیجه ایباشد. 

ه گیاه در همه مراحل رشد، عناصر غذایي کافي به ک

داشته است. در اختیار ویژه کود نیتروژن برای رشد 

فراهم آمدن شرایط مناسب تغذیه ای در تراکم کم 

( 4251مي گردد. وجداني) باعث رشد بیشتر ارتفاع

نیز به نتایج مشابه دست  ( 4259حسیني ) و

 یافتند.

 طول خوشه

مطالعات انجام شده نشان مي دهد که طول خوشه  

محاسبه عملکرد نقشي ندارند  در به طور مستقیم

ولي بعنوان یکي از صفات ارزیابي عملکرد مورد 

 (4جدول) گیرد. در تجزیه واریانس توجه قرار مي

بر طول خوشه  تقسیط نیتروژن و کود آلي اثر

 (9جدول )اما در مقایسه میانگین داده ها  ،نداشته

تیمارها در سه  گروه   مقادیر اندازه گیری شده

آماری قرار گرفتند. به طوری که حداکثر طول 

ثیر أتحت تT7 سانتیمتر متعلق به تیمار 98 خوشه با

تقسیط  2% کود نیتروژن با 455کمپوست آزوال و 

سانتیمتر  5/91ل خوشه با قرار داشت و حداقل طو

% کود نیتروژن 15ثیر کمپوست آزوال و أتحت ت

( بیان 4255قرار داشت. محدثي )( T3)بصورت پایه 

ارقام با طول خوشه بلندتر عملکرد بیشتری  نمود،

 دارند. 
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 پنجه تعداد

قابلیت پنجه زني در برنج یک صفت ژنتیکیي اسیت   

امال امیا کی   ،در افزایش تولید نقیش مهمیي  دارد   که

ثیر شیرایط محیطیي و میواد غیذایي خیاک       أتحت ت

رد. همانطور که درتجزیه واریانس داده ها یگ قرارمي

تیمارها در بین  از ن ر تعداد پنجه ،مشاهده مي شود

 مشییاهده % اخییتالف معنییي دار  1سییط  احتمییال  

 هییا در مقایسییه میییانگین (. 4)جییدول  مییي شییود 

 قییرار تیمارهییا در سییه گییروه آمییاری   ( 9جییدول)

بیشترین تعداد پنجه  عدد8/41با  T8تیمار  و دارند 

 را بیییه خوداختصیییاص داده و کمتیییرین تعیییداد   

 ( مییي باشیید. 1/42) T1تیمییار  پنجییه متعلییق بییه 

 سیییرعت رشییید بیییاال در اواییییل رشییید رویشیییي،  

 موجییییب توسییییعه سییییریع بییییرگ شییییده  ودر 

 نتیجیییه پنجیییه بیشیییتری تولیییید میییي گیییردد    

(Kabaki , 1993; Morita ,2007.)  

 

 Alagesan & Budhar (2009)   گزارش کردنید کیه

 عمیییییییق کیییییییم آب درهیییییییر کیییییییرت   

)عمق آب پای بوته( باعیث افیزایش درجیه حیرارت     

درروزوکییاهش درجییه حییرارت در شییب ودرنتیجییه  

همکاران  افزایش پنجه زني درگیاه مي شود. مبصر و

درصیید کییود  15( دریافتندکییه بییا مصییرف  4251)

گییاه بیرنج    نیتروژن در مرحله ابتدای پنجیه زنیي در  

موجب افزایش تعداد پنجه وپنجیه میوثردرهر بوتیه    

 مي شود. 

 خوشه درکپه

تعدادخوشه در واحد سط ، مهمترین عامل در 

افزایش عملکرد دانه برنج مي باشد و قابلیت تولید 

 خوشه در زمان حداکثر پنجه زني تعین مي گردد

 (, 2000 Zeng & Shannon   ).   نتایج تجزیه واریانس

داده که تعداد خوشه در تیمارها از ن ر آماری  نشان

 بر اساس و (4جدول )اختالف معني داری نداشته 

همه تیمارها در یک گروه آماری  ها مقایسه میانگین

در  خوشهتعداد  (. بیشترین  9)جدول   گرفتندقرار 

 تعداد عدد( و کمترین 41)  T8مربوط به تیمار  کپه

 عددT2 (2/44 ) متعلق به تیمار در کپه خوشه

مي باشد. اما بیشترین خوشه در واحد سط  در 

 شود تراکم کاشت زیاد مشاهده مي

Yamaguchi,1978)  .)نیتروژن  ،بن ر مي رسد

دهي تا ظهور  جذب شده توسط گیاه از مرحله پنجه

خوشه اولیه موجب افزایش  تعداد پنجه وخوشه در 

 (.4254شود )محمدیان. گیاه مي

 پوک و کل ( در خوشهتعداد دانه )پر، 

میزان  تعداد دانه در خوشه یکي از عوامل مهم در

نشان دهنده قدرت مخزن  باشد و عملکرد  برنج مي

به  به طور معمولاین عامل  .(Eagle 1981,) است

ثیر شرایط أژنتیک گیاه بستگي دارد و کمتر تحت ت

مختلف آب وهوایي قرار مي گیرد. نتایج حاصل از  

نشان داده که تعداد دانه پر درخوشه تجزیه واریانس 

% 1از ن ر آماری در تیمارهای کودی در سط  

 بر اساس(.  1جدول  ) گردیداختالف معني دار 

، تیمارها در سه  گروه  مقایسه میانگین  دانکن

آماری قرارگرفتند. بیشترین تعداد دانه پر متعلق به 

 عدد و کمترین تعداد دانه 5/451با  T4تیمار

عدد  مي باشد  55/ 1با  T1 علق به تیمارپر مت 

(. نیتروژن جذب شده توسط گیاه از 9)جدول 

مرحله ظهور خوشه جوان تا مرحله گل دهي تعدا د 

 دانه های پر در خوشه را افزایش مي دهد

بیان  Yoshida (1998) (. 4254,  ) محمدیان 

 95اشت که کاربرد کود نیتروژن بصورت سرک در د

رکامل خوشه  در برنج مي تواند روز قبل از ظهو

 تعداد دانه ها و اندازه آنها را افزایش دهد.

درخوشه   تعداد دانه پوکبین تیمارها از ن ر 

 (.4جدولمشاهده نگردید ) آماری اختالف معني دار
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همه تیمارها ها مقایسه میانگین  بر اساس نتایج

عدد متعلق به 8/91تعداد دانه پوک با ن بیشتری 

 ه کود شیمیایي نیتروژن دریافت نکرده وتیماری ک

( وکمترین T1تنها از کمپوست آزوال استفاده شد)

 )عددT6)9/42تعداد دانه پوک متعلق به تیمار

عنوان کردند که با Saha et al (1998) . مي باشد 

جذب نیتروژن در مرحله خوشه دهي  درصد دانه 

نتایج تجزیه واریانس نشان  . های پوک کاهش یافت

د که از ن ر تعداد کل دانه درخوشه بین تیمارها دا

( و بر 4اختالف معني داری وجود ندارد )جدول 

اساس نتایج مقایسه میانگین ها همه تیمارها دریک 

اما به دلیل  (،9) جدول گروه آماری قرار گرفتند

استفاده از کود نیتروژن تقسیطي در مراحل مختلف 

 بهرشدگیاه بیشترین تعداد دانه متعلق 

T4 (8/495تحت تاثیر کود ارگانیک ) BIOL555  و

% کود نیتروژن قرار داشت و کمترین دانه مربوط 15

( مي باشد که از کمپوست آزوال  و  1/452)  T5به 

تقسیط  استفاده شده است.    9% کود نیتروژن در 15

تعداد دانه نسبت به اندازه دانه اهمیت بیشتری برای 

، عملکرد دانه همبستگي تعین پتانسیل مخزن دارد

تولید (.  (Yoshida, 1998 مثبتي با تعداد دانه دارد 

دلیلي بر پر شدن دانه  بیوماس بیشتر مي تواند،

باشد و تولید بیوماس کمتر دلیلي بر پر شدن 

 .(Peng & Senadhara , 1999  )ضعیف دانه باشد 

 وزن هزاردانه

 وزن هزار دانیه یکیي از مهمتیرین اجیزای عملکیرد      

مي باشد که نشیان دهنیده اختصیاص بیشیتر میواد      

و بعنوان یکي از ویژگیهای  فتوسنتزی به دانه هاست

، تا انیدازه ای متیاثر از شیرایط دوره     ژنتیکي در ارقام

رسیدگي مي باشد در ارقام محلیي بیه علیت کوتیاه     

بودن دوره پر شدن دانه و نبودن فرصت کافي بیرای  

دانه کمتری نسبت ،  وزن هزار تجمع ماده خشک باال

نتیایج    (. 4254به  ارقام اصالح شده دارد. )هنرنیژاد  

حاصییل از تجزیییه واریییانس نشییان داده کییه وزن    

هزاردانه از ن ر آماری  اختالف معني داری نداشیته  

همییه  (9جییدول ) و درمقایسییه میییانگین داده هییا 

تیمارها در یک گروه آماری قیرار دارنید.  بیشیترین    

 1/91بیا  مقیدار     T4به تیمیار   وزن هزاردانه متعلق

گییرم مییي باشیید کییه  تحییت تییاثیر کییود ارگانیییک   

BIOL555   کیود نیتیروژن  قیرار داشیت  و     15و %

 T3کمتییرین وزن هزاردانییه متعلییق بییه تیمییار       

% 15گییرم ( تحییت تییاثیر کمپوسییت آزوال و 4/91)  

 .نیتییییییروژن قییییییرار داشییییییت  کییییییود

(1980)Matsushima  گزارش کرد که وزن هزار دانیه

،  با وجیود اعمیال تیمارهیای کیودی      در یک ژنوتیپ

 نیتروژن ، تغییرات معني دار ندارد.

 درصد  باروری

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها ،          

نشان داد که از ن ر در صد رسیدگي  اختالف معني 

(.  4)جدول   داری بین تیمارهای کودی وجود ندارد

 2تیمارها در  ،بر اساس جدول مقایسه میانگین

(. بیشترین مقدار   9گروه آماری قرار گرفتند )جدول 

    درصد  8/55عددی میانگین در صد باروری با 

در  8/85و کمترین  مقدار با T4 متعلق به تیمار 

تیمارکود آزوال و بدون مصرف  کود  صد متعلق به 

 و ( مي باشد و به ترتیب، بیشترینT1نیتروژن)

ه پردر خوشه  را دارند. کمبود کمترین تعداد  دان

مواد فتوسنتزی مي تواند یکي از عوامل کاهش 

باروری دانه ها باشد.  درصد باروری دانه ها در ارقام 

مختلف برنج تحت تأثیر عوامل محیطي متفاوت بین 

درصد گزارش شد و پوکي دانه ودرصد  28تا  55

باروری را با عوامل دیگری مثل عوامل آب وهوایي 

 گام گرده افشاني مرتبط مي دانند وسهمدر هن

 درصد بیان کردند 21تا  55این عوامل را بین  

(Yoshida, 1998) . 
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 عملکرد

 ارتباط مستقیم عملکرد با اجزای عملکرد در  

مي باشد و گرچه عملکرد به پتانسیل ژنتیکي رقم  

ثیر شرایط أتحت ت به طور کاملاما  ،بستگي دارد

تایج حاصل از تجزیه ن محیطي قرار مي گیرد.

 ، نشان داد که  از ن ر  عملکرد واریانس داده ها

 دانه اختالف معني داری بین تیمار ها وجود ندارد 

ها  بر اساس جدول مقایسه میانگین و  (4 جدول (

تیمارها در یک گروه آماری قرار گرفتند.    (9جدول )

کیلو گرم در  8/1124با  بیشترین عملکرد دانه

و کمترین عملکرد دانه   T8لق به تیمار  هکتار متع

کیلو گرم در  2585به میزان    T1 مربوط به تیمار

که به ترتیب بیشترین  (4)شکل باشد هکتار مي

. اند وکمترین مقدار کود نیتروژن را دریافت کرده

 دارای  کمترین پنجه، کمترین تعداد T1تیمار 

 دانه پر و بیشترین تعداد دانه پوک در 

 و همچنین کمترین در صد باروری بود. خوشه 

( Netamatonjiro (1999 به نتیجه مشابه دست

یافت. دربرنج طارم که یک رقم کیفي و تجارتي 

تفاوت  ،از بازارپسندی باالیي برخوردار است بوده و

کیلوگرم درهکتار قابل توجه   8/542تولید به میزان 

علت سرمای بهاره ه مي باشد. در این آزمایش  ب

 هاخیر در تاری  کشت نشاأ، ت(4252ال زراعي)س

 خرداد ( نسبت به تاری  نشاکاری مطلوب 2)  

اردیبهشت(، سبب گردید گیاه فرصت  95-41) 

کافي  برای ذخیره مواد غذایي نداشته باشد و تعداد 

، وزن خشک وشاخص سط  خوشه در واحد سط 

 ،برگ و وزن هزاردانه  افزایش چنداني نداشته باشد

ا بن ر مي رسد در صورت زود نشا کردن عملکرد لذ

 تایج مشابه را ن بیشتری  حاصل مي شد.

Tacordia & Boodhari (1998)  (4255)و محدثي  

 (، 4255نیز گزارش کردند. آقافخر میر لوحي )

Saha et al .,1998))  نیز به نتایج مشابهي در این

 .زمینه  دست یافتند
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 وزن خشک کل

درجه کارایي  مقدار ماده خشک تولیدی، به    

فتوسنتز گیاهي بستگي دارد. نتایج حاصل از تجزیه 

 واریانس داده ها، نشان داد که از ن ر عملکرد وزن

خشک کل اختالف معني داری بین تیمارها وجود 

(. بر اساس جدول مقایسه میانگین 4)جدول  ندارد

که  تیمارها در  مشاهده مي گردد (9جدول )دانکن 

سه گروه آماری قرار گرفتند. بیشترین وزن خشک 

کیلو کرم در هکتار   44441با  T6متعلق به تیمار 

کود % 15و BIOL555 ثیر کود ارگانیک أتحت ت

نیتروژن با دو  تقسیط قرار داشت و کمترین مقدار 

کیلوگرم در هکتار  2/2225با  T5 متعلق به تیمار

% نیتروژن با دو 15ثیر کمپوست آزوال و أتحت ت

گزارش  et al (2002) Timsina تقسیط قرار داشت

کردند که تجمع ماده خشک در طول دوره رشد 

کود  ثیر مقدارأبرنج، بطور معني داری تحت ت

نیتروژن قرار گرفت.  تولید بیوماس بیشتر مي تواند 

بر پر شدن بیشتر دانه باشد وتولید بیوماس  دلیلي

 باشد کمتر دلیلي بر پر شدن ضعیف دانه مي

(Peng et al., 1999.) 

 شاخص برداشت

  

تیمیار هیا از   نتایج تجزیه واریانس نشیان داده کیه     

 یآمییار شییاخص برداشییت اخییتالف معنییي دارن ییر 

 و درمقایسه مییانگین داده هیا   (4جدول) اند نداشته

همه تیمارها در یک  گروه آمیاری قیرار    ( 9جدول )

 T7دارند. بیشترین شاخص برداشت متعلق به تیمار 

درصید و کمتیرین شیاخص برداشیت      5/14با مقدار 

باشید. نتیایج    درصد مي2/21با  T1مربوط به تیمار 

رداشیت   بدست آمده نشان مي دهید کیه شیاخص ب   

 نسییبت عملکییرد اقتصییادی بییه عملکییرد بیولوژیییک 

 ثیر تیمارهای مختلف آزمایشي  أمي باشد و تحت ت 

 

درصید کیود    455ثیر أتحت تی  T7قرار گرفته تیمار 

تقسییط و  کمپوسیت آزوال  بیشیترین     2نیتروژن با 

شاخص برداشت و کمترین شاخص برداشیت تحیت   

وژن قرار ثیر تیمار کمپوست آزوال و بدون کود نیترأت

داشت. قابل ذکر است که شیاخص برداشیت بیشیتر    

ارقام محلیي نسیبت    نشانه عملکرد بیشتر نمي باشد.

دارای  ،پیا بلنید بیودن    ه دلییل به ارقام پرمحصول، ب

اما از عملکیرد اقتصیادی    هستند،ماده خشک بیشتر 

 امرمنجییر بییه شییاخص  ، ایییننییدکمتییری برخوردار

 برداشییت پییایین تییر در رقییم طییارم مییي شییود     
 (., 2000 et al .(Pantwan 
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 برنج رقم طارم محلي تحت تأثیر تلفیق کود آلي و مقادیر کود نیتروژن درSRI  کشت شاخص برداشت سیستم و تجزیه  واریانس عملکرد، اجزای عملکرد  -  4جدول  

 
 = عدم معني داربودن  ns%            4%    ** =  معني دار در سط  احتمال 1ال * = معني دار در سط  احتم
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 درخوشه

 

 تعداد دانه پر

 درخوشه

 

 تعداد خوشه درکپه

 

 تعداد پنجه

 در کپه

 

 

 طول خوشه

 

 

 ارتفاع

cm 

 

 

 درجه

 آزادی
 منبع تغییرات

8/12  ns 5/252255  ns 8/15852  ns 2/21  ns 55/5  ns 194/2  ns 81/45  ns 52/4  ns 49/5  ns  45/5 ns 5/95 ns 9 بلوک 

2/41  ns 1/521954  ns 2/924559  ns 1/22  ns 55/5  ns 25/1  ns 415/1 * 14/9  ns 51/4 * 51/9  ns 2/458  تیمار 8 **

8/24  8/15511  9/912151  5/92  15/5  424/5  5/18  25/9  55/5  45/4  4/95  خطا 41 

1/41  51/5  92/49  8/1  55/2  45 8/5  99/49  52/1  45/1  2/9  ضریب تغییرات)درصد( _ 
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 تحت تأثيرتلفيق کود آلی و  مقادير کود نيتروژن در برنج رقم طارم محلی SRIاجزای عملکرد سيستم کشت  مقايسه ميانگين  عملکرد و -  8جدول 

 تیما ر میانگین صفات

شاخص 

برداشت 

 )درصد(

 وزن کل خشک
(kg/ha) 

 

 عملکرد
(kg/ha) 

 

 درصد باروری

 

وزن هزار 

 (g) دانه

 

 تعداد کل دانه

 درخوشه

 تعداد دانه پر

 درخوشه

تعداد خوشه 

 درکپه

تعدادپنجه 

 در کپه

در  طول  خوشه

 (cm) کپه
 

 بوته ارتفاع

(cm) 

8/21 a      5/45125 ab 2/2585 a 8/85 b 1/91 a 5/442 a 1/55 b 5/49 a          15/42  b         5/95 ab             1/141 cd Sri1 

1/28  a  2/45951 ab 5/1515  a 9/54  ab 9/91 a 5/449 a 5/25  b 2/44 a              2/42 b              5/95 ab 8/147 abc Sri2 

1/22  a 2/2298 ab 5/2245 a 9/55  ab 4/91 a 2/442 a 2/452 ab 5/49 a 15/42  b      5/91  b 1/141 d Sri3 

5/28 a      2/45155 ab 2/1445 a 8/55 a 1/91 a 8/495  a     5/451 a                         4/42 a 2/42 b      5/91 ab        0/141 cd Sri4 

4/14  a 2/2225 b 5/2521 a 4/58 ab 1/91 a 1/452  a     5/52  b 5/49 a                    5/42  b      5/91 ab 1/111 bc Sri5 

2/25 a 5/44441 a 2/1555 a 1/55 a 5/91 a 5/441 a      5/454 ab 5/44 a 2/41 ab      5/95 ab        1/111 bc       Sri6 

5/14 a 8/45181 ab 5/1195 a 5/52 ab 9/91 a 5/455  a    1/25 b 1/42 a 8/41 ab     5/98  a       0/111  b          Sri7 

55/15 a 5/45128 ab 8/1124 a 1/58 ab 9/91 a 1/445 a      4/452 ab 5/41 a 8/41 a                  5/95  ab      111 a Sri8 

درصد مي باشد.  1در سط   حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معني دار بر اساس آزمون دانکن
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 نتيجه گيری

و اصالح روش  SRIاجرای سیستم کشت  -4   

های مصرف کود نیتروژن به صورت تقسیطي و 

تا عناصر غذایي به  تلفیق با کودآلي سبب مي شود

ویژه نیتروژن به طور تدریجي در اختیار گیاه قرار 

گیرد و از تلفات و آبشویي عناصر غذایي در مزرعه 

کاسته شده و ازشدت آلودگي محیط زیست نیز 

 جلوگیری گردد.

در    Biol555در این آزمایش کود ارگانیک   -9

مقایسه با کمپوست آزوال در تلفیق با کود نیتروژن، 

این  صفات، عملکرد بیشتری داشته است. بیشتردر 

نتایج نشان مي دهد که با در ن ر گرفتن کاهش 

 آلودگیهای زیست محیطي ناشي از مصرف

بي رویه کود شیمیایي، استفاده از کودهای آلي و  

کمپوست مي تواند نقش مهمي در تعدیل  مصرف 

 کودهای شیمیایي  داشته باشد.  

ن فرمول کودی  قابل بن ر مي رسد بهتری -2

درصدی کود  15توصیه در این آزمایش کاهش 

نیتروژن است که در تلفیق با کود ارگانیک 

Biol555 کاهش  تواند نیاز گیاه را برطرف نماید. مي

مصرف کودهای شیمیایي در سطوح اراضي 

شالیزاری کشور مي تواند گامي موثر درکاهش تولید 

گردد  شنهاد ميو مصرف مواد شیمیایي باشد. لذا پی

مراکز تهیه و تولید کودهای آلي در سطوح انبوه 

توسعه یابد و در خصوص تلفیق کودهای آلي با 

سایر منابع کودی شیمیایي نیز بررسي و آزمایشات  

 الزم انجام شود.

بن ر مي رسد که دراین طرح  نشاکاری با  -1

خیر، به دلیل سردی هوا درسال اجرای طرح در أت

تا گیاه زمان کافي  سبب شد SRIسیستم کشت 

در نتیجه  ،برای ذخیره مواد غذایي نداشته باشد

 عملکرد بطور نسبي کاهش یافت.

 سپاسگزاری

ریاست محترم مرکز ترویج و توسعه  بدینوسیله از

 ،جناب آقای مهندس رعیت پناه تکنولوژی هراز

ریاست محترم و  بهمن امیری الریجاني و دکتر

برنج آمل جناب آقای معاونت موسسه تحقیقات 

عباس  مهندس نصیری و جناب آقای دکترامیر

موسوی میرکالیي به خاطر همکاری و مساعدت در 

 طول اجرای طرح صمیمانه  قدرداني مي گردد.

 منابع

ثیر مصرف کود آلي أت .4255آقا فخر مير لوحی. 

وتقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای آن در برنج  

 جلد شانزدهم. ،یاهي. مجله پژوهشهای تولید گ

برنج )کاشت ،  .4285وکيلی. . و د. م اخوت، س.

 ص. 949داشت و برداشت.انتشارات فارابي. 

معاونت برنامه  .4255اداره کل آمار و اطالعات . 

ریزی واقتصادی دفتر آمار و فناوری اطالعات. 

 .آمارنامه کشاورزی، جلد اول: محصوالت زراعي

انپور، م. کارگران، ی. رمض .،اميری الريجانی، ب

تکنولوژی  .4258ع. شکری و س. ج .حسينی .

افزایش عملکرد برنج و کاهش هزینه تولید در قالب 

سیستم نوین مدیریت کشت، همایش ملي به زراعي 

 41 و به نژادی برنج، دانشگاه آزاد اسالمي قائم شهر.

 .ص
 

تغییرات نیتروژن و روشهای  .4289سعادتی. ن.

صرف آن در شالیزار. انتشارات افزایش راندمان م

 .95ص  موسسه تحقیقات برنج کشور.
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بررسي اثر سطوح مختلف کود  .4281ع.  عرفانی،

ازته در تاریخهای مختلف کشت نشا بر رشد 

 ،پایان نامه کارشناسي ارشد ،وعملکرد ارقام برنج

 ص. 25دانشگاه تربیت مدرس. 

 م. درويش ،ا. فالح ف.، نورمحمدی ح.، ق. مبصر،

ادیر وتقسیط اثرات مق .4251مجيدی.  ا، و

نیتروژن برعملکرد دانه ی برنج رقم طار هاشمي، 

 ه علمي پژوهشي علوم کشاورزی.لمج

بررسي اثرات تاری  کاشت،  .4255محدثی، ع.   

عملکرد واجزای عملکرد  برتر اکم بوته  و کود ازته

انتشارات معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور  ،برنج

 .21. مازندران

گزارش نهایي بررسي تقسیط   .4254 م. محمديان.

مین رفیت نیتروژن مختلف أنیتروژن درخاکهایي با ت

سسه تحقیقات برنج ؤانتشارات م،دربرنج رقم نعمت

 . 2و8کشور.ص

بررسي همبستگي بین برخي از   .4254ر. هنرنژاد.

 با عملکرد (Oryza Sativa Lصفات کمي برنج ).

 ،مجله علوم زراعي ایران .علیتطریق تجزیه  دانه از

 .             91-21. ص 4شماره  ،جلد چهارم
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