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  الين  برنجر عملكرد و اجزاي عملكردـ كاشت بآرايش و  نيتروژن سطوحرـثا

  3اميد بخش
  

   2 منوچهر فربودي و1اليناز خرم فرهادي

  چكيده

سطوح نيتروژن   كاشت وآرايشثر  ا بررسي به منظوريستگاه تحقيقات برنج تنكابندر ا 1387 سال زراعي طيآزمايش 

ر د .گرديد اجرا  تكرار3 درهاي كامل تصادفي  هاي خرد شده در قالب طرح بلوك رتصورت ك به  3اميد بخش رقم   برنجرب

نوع  چهار با  فرعيهايكرت و كيلوگرم 300 و 250، 200ميزان  به اوره هنيتروژنكود سه سطح  اصلي شامل كرت تحقيق اين

 در هنيتروژن سطوح كوداثر شان داد كه  ننتايج .شد گرفته در نظرمتر   سانتي25×25 و 20×20 ،30×15، 30×11 : كاشتآرايش

 در مترمربع تعداد پنجه و  دانهبر عملكرد كاشتآرايش  نوعاثر  .اشتند داري ختالف معنيابررسي  مورد صفاتهيچ يك از 

در دانه پر  دانه و تعداد بر عملكردكاشت آرايش  × نيتروژنتقابل اثر م چنينهم .دار شدمعني  درصد1 و  5 در سطحبه ترتيب 

 30×11 آرايشبيشترين تعداد پنجه موثر در مترمربع و بيوماس كل در  .ددار بومعني درصد 1 و 5 در سطحبه ترتيب خوشه 

حداكثر  ،اوره كيلوگرم 200مصرف  متر و  سانتي20×20  كاشتآرايشنشان داد كه  نتايج اين بررسي .دست آمده متر ب  سانتي

 كيلوگرم اوره و 200متر و مصرف   سانتي30×15  كاشتآرايشبا  .دكر توليدعدد را  118 /2 معادل دانه پر در خوشهتعداد 

 كيلوگرم در 7689عملكرد   وكيلوگرم اوره 300  ومتر  سانتي 30×15  آرايش كيلوگرم در هكتار كمترين و تيمار6375عملكرد 

كه  كيلوگرم اوره 200 تيمارمتر و  سانتي30×11 و 20×20 هاي كاشتآرايشعملكرد   كه باددست آمبهعملكرد بيشترين هكتار 

- و زيست توان با در نظر گرفتن مالحظات اقتصاديمي .داري نداشتتفاوت معني كيلوگرم در هكتار 7408 و 7596 به ترتيب

  . از اين تيمارها استفاده كردمحيطي

  

    .الين برنج ،اوره  آرايش كاشت، ،.O. sativa L :هاي كليدي واژه
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  و بررسي منابع علمي مقدمه

ترين گياهان زراعي مهم ازيكي برنج 

و در بين باشد مي هاي در حال پيشرفتكشور

بيشترين سطح زير كشت را در پس از گندم غالت 

 در بين كليه  ودنيا به خود اختصاص داده است

در اعي پس از گندم باالترين مصرف را زرگياهان 

هاي مارنامهآ ).Hosseini Imeni, 2003 (جهان دارد

گر آن است كه در سال هاي قبل از بيانموجود 

 20 تا 15انقالب مصرف سرانه برنج حدود 

هاي اخير اين ميزان به حدود كيلوگرم بود و در سال

سطح زير  .)IRR, 2000 ( كيلوگرم رسيده است40

 سازمان خواروبار و  آمار دنيا طبقكشت برنج در

 161  حدود2012در سال ) FAO (كشاورزي

 1/699يش از ب آنميليون هكتار و ميزان توليد 

 كيلوگرم 4300عملكرد ميليون تن و متوسط 

برآورد طبق . گزارش شده استشلتوك در هكتار 

 2012براي سال مقدار توليد شلتوك اين سازمان 

 1/483( ميليون تن 5/724 به 2011همسان با سال 

در برنج نيتروژن  .خواهد رسيد) ميليون تن برنج

 ، تعداد پنجه،ارتفاع ،سرعت رشدافزايش موجب 

هاي پر در چه خوشهددرص ،و دانه برگ اندازه

شادابي رنگ بوته و  تنفس،سهولت  و پانيكول

 Okhovat and( دشوها ميافزايش رشد ريشه

Vakili, 1997.(   

 ,.Salehi far et al( و همكاران فرصالحي

ثر ا 1 بهارطي آزمايشي روي برنج رقم ) 2011

سطوح نيتروژن و تراكم كاشت را مورد بررسي قرار 

 اثر فاصله كشت بر ميزان كهدادند و گزارش كردند 

عملكرد، تعداد دانه در مترمربع، پنجه در بوته و 

-هم. دار بودتعداد پنجه بارور در گياه داراي معني

چنين كود نيتروژن نيز بر تعداد پنجه در بوته، تعداد 

هاي پر، وزن هزار دانه  رصد دانهدانه در مترمربع، د

. بوددار هاي بارور داراي اثر معني و تعداد پنجه

 30×15بيشترين ميزان عملكرد از فاصله كشت 

. دست آمده تن در هكتار ب23/8متر به ميزان سانتي

بيشترين تعداد دانه در مترمربع نيز در فاصله كشت 

كلي فاصله  بطور. متر حاصل گرديد سانتي30×25

 كيلوگرم 155متر و بكار بردن  سانتي30×15كشت 

 بهترين شرايط ستتواننيتروژن خالص در هكتار 

بهار رقم رشد را براي حصول عملكرد باال در برنج 

  . ايجاد كند1

با بررسي  )Mohaddesi, 1995(محدثي  

 ،ندماز رقم رويم فاصله كاشت و كود نيتروژن اتو

 گرمكيلو 200 ارنيتروژني ترين ميزان كود مناسب

 Erfani( فاني مقدمعر. كردگزارش در هكتار اوره 

Moghadam, 1995( ر بنيتروژن ر با بررسي اث

مصرف   كهگزارش كرددشت رقم  برنجعملكرد 

در هكتار با ميانگين  كيلوگرم نيتروژن خالص 120

 60 كيلوگرم نسبت به مصرف 6919عملكرد دانه 

  .داد  ن نشا كيلوگرم نيتروژن و شاهد برتري

طي آزمايشي گزارش ) Polit, 1976( پاليت

 ،تعداد پنجه بارور در واحد سطحافزايش داد كه 

  در سطوحزيرا .باشدعامل افزايش عملكرد برنج مي

 كاهشتر نيتروژن تعداد پنجه در واحد سطح پايين

يافته و مقدار ماده غذايي كه به هر خوشه اختصاص 
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 كاهش عامل موجب اين  وخواهد بود كمتر ،يابدمي

  .گرددعملكرد دانه مي

 اثر تراكم و كود )Moradi, 1997( مرادي

 افزايش كود كرد كهگزارش را مطالعه و نيتروژن 

به  دگردمي سبب افزايش تعداد پنجه ،نيتروژن

 عدد در 9 ميانگين تعداد پنجه در كپه از ،كهطوري

 135 در سطح كودي  عدد19 سطح كودي صفر به

كاليتا و  .روژن در هكتار افزايش يافتكيلوگرم نيت

گزارش دادند ) Kalita and Sharma, 1992( شارما

 كيلوگرم سبب 80  از نيتروژن بيشكه افزايش

در حالي كه  .دشوميهاي پر كاهش تعداد دانه

بيان ) Singh and Sharma, 1987(سينگ و شارما 

 كيلوگرم 100 به 75افزايش نيتروژن از داشتند كه 

 .هاي پر گرديدتار سبب افزايش تعداد دانهدر هك

 با بررسي اثرات تراكم )Baba poor, 1992( باباپور

رقم ديلماني طارم با سطوح مختلف كود بوته 

 مختلف كاشت آرايشبين سه  ،نيتروژن گزارش داد

 بيشترين ،مترسانتي 25×25  و15×20 ،15×15

متر و سانتي 25×25به تراكم عملكرد مربوط 

 مترسانتي 15×15  عملكرد مربوط به تراكمكمترين

در بررسي تراكم  )Mohaddesi, 1995( محدثي .بود

 بهترين بوته و كود نيتروژن در رقم مازندران،

   .نمود گزارش مترسانتي 15×15 راآرايش 

مقدار  ينهدف از انجام اين تحقيق، تعي

برنج در مناسب صله كاشت و فامورد نياز نيتروژن 

عملكرد جهت رسيدن به  3 خش شمارهب الين اميد

  .باشدميمطلوب 

  

   ها مواد و روش

 در ايستگاه 1388 سال طي آزمايشاين 

برنج با استفاده از  ،چپرسر ،تحقيقات برنج تنكابن

 كرت قي تحقنيدر ا .به اجرا درآمد 3الين شماره 

، 200  زاني شامل سه سطح كود نيتروژن به مياصل

 با چهار ي كرت فرع اوره ولوگرمي ك300 و 250

 25×25 و 20×20، 30×15، 30×11نوع آرايش 

بارندگي ساالنه متوسط  . در نظر گرفته شدمتر يسانت

از سطح  ارتفاع، مترميلي 1253اجراي آزمايش محل 

 درجه حرارت ساالنه ميانگين ،متر -20درياي آزاد 

 آن  نسبيحداقل رطوبت و سلسيوس درجه 8/15

ميانگين درجه  .است يرمتغدرصد  92 تا 74 بين

 درجه 7/21حرارت در شش ماهه اول سال 

 مجموع نزوالت در شش ماهه .باشدمي سلسيوس

سازمان هواشناسي ( است متر ميلي6/231اول سال 

محل  خاكتجزيه ج با توجه به نتاي). 1388، رامسر

 ،32رس درصد  (لومي -رسي  بافت خاك،آزمايش

 كلروژن  نيت،)28 درصد شن  و40 سيلتدرصد 

گرم در  ميلي89جذب  پتاسيم قابل درصد، 308/0

شخم اول زمين مورد  .دو ب6/7 خاكpHو  كيلوگرم

 روز 15آزمايش در اول دي ماه و شخم دوم آن 

ها قبل از نشاكاري و شخم سوم و تسطيح كرت

 يهته. حدود سه روز قبل از نشاكاري انجام شد

ايل اودين ماه و كاشت در خزانه در اواخر فرور

هاي آزمايش  ابعاد كرت.شد انجام ماه ارديبهشت

از مرزبندي و قبل از   بعد، بودمربع متر5/2  ×5/4

  نصف كود اوره بر اساس تيمارهاي طرحنشاكاري،

 هر كدام به يمي و پتاسريفسف كودهاي تماميو 
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در زمان كيلوگرم در هكتار و مابقي اوره  100ميزان 

 5 تا 3بهشت ماه با اردي برگي در 4-5تشكيل اوليه 

 مستطيلي انجام  آرايشالم در هر كپه جهت سينشا

  5  تا2  عمق آب در تمام مدت رشد.گرفت

 25در دو نوبت جهت برداشت بهتر  و  بودمترسانتي

 روز قبل از برداشت آب مزرعه به طور كامل 45 و

   .قطع شد

عملكرد، تعداد :  شامليصفات مورد بررس

 يخوشه، تعداد دانه پر، خالپنجه در مترمربع، طول 

بيوماس ماده خشك و   وزن صد دانه،كل،و 

  .بودشاخص برداشت 

از هر  بوته 80پس از برداشت  :عملكرد دانه

،  شدهتميز و خشك يهادانه و خرمنكوبي،كرت 

 .شد تعيين هان و با رطوبت سنج، رطوبت آنيوزت

سپس وزن دانه بر حسب كيلوگرم در هكتار با 

  .  شد درصد محاسبه 14ندارد  استا رطوبت

ارتفاع به طور تصادفي : ارتفاع نهايي بوته

ز سطح زمين تا نوك بلندترين خوشه ا بوته 12

   .گيري شداندازه )منهاي ريشك(

 پس از :تعداد پنجه موثر در واحد سطح

و  انتخاب بوته 12طور تصادفي  ها، به  حذف حاشيه

ز كل در نوبت اول ا .ها شمارش شد تعداد پنجه

ولي در مرحله دوم از  عمل آمده ها شمارش ب پنجه

شمارش و در  ها دو سوم باالي سطح بوته پنجه

هايي كه خوشه توليد  پنجه( هاي مؤثر واقع پنجه

  . شمارش گرديد) نموده بودند

نمونه صدتايي  4 ،كرتاز هر  :دانه وزن صد

در نظر  آنوزن  ميانگين  وتهيهكامالً پر شده دانه 

   .شد  گرفته

 :هاي كل، پر و پوك در خوشه تعداد دانه

 12 ،طور تصادفيه قبل از برداشت از هر كرت ب

اساس  بلندترين ارتفاع بر( خوشه از پنجه اصلي

هاي پر   و دانه شدجدا و خرمنكوبي) ها ارتفاع پنجه

 از مجموع آن .گرديد و خالي از هم جدا و شمارش

  .آمد دست  هاي كل بهانهدو، تعداد د

چهار در زمان برداشت  : ماده خشكوماسبي

 48 به مدت و دهبر كر  كفاز سطح خاك  بوته را

قرار سلسيوس  درجه 75دماي با آون ساعت داخل 

بر حسب كيلوگرم در بيوماس كل  وزن وداده شد 

   .دست آمد  بهمترمربع 

  در خوشه12 كش طول با خط  :طول خوشه

 خوشه پنجه اصلي، از محل گره زير خوشه تا نوك

  . شد گيري اندازهمتر  سانتي حسب بر

از  بوته 5از هر كرت  :شاخص برداشت

  پس از خرمنكوبي ودش بركف سطح خاك 

طور جداگانه   ها به ها و دانه هر تيمار، ساقه هاي دانه

 ساعت 48 درجه به مدت 75زمان در آون ولي هم

آوردن از آون وزن دانه و   و پس از دره شدقرار داد

  . شد شاخص برداشت محاسبه گيري و  ندازهساقه ا

تجزيه واريانس صفات مورد بررسي به 

رسم نمودارها به  و MSTATCافزار  كمك نرم

  . انجام شدEXCELكمك برنامه كامپيوتري 
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  نتايج و بحث

اساس نتايج تجزيه واريانس  بر: عملكرد دانه

   بر عملكرد دانه نهنيتروژكود مختلف سطوح 

در  ولي اثر تراكم بر عملكرد دانه .شددار نمعني

چنين هم .)1جدول (گرديد  دار  درصد معني5سطح 

 بر عملكرد دانه آرايش كاشت × اورهاثر متقابل كود 

  نتايج آزمايشكه با .شددار   معنيدرصد 5در سطح 

 و صالحي فر و )Mohaddesi, 2001 (محدثي

 همخواني دارد،) Salehi far et al., 2011(همكاران 

 Gravis and(ولي با نتايج گراويوس و هلمس 

Helms, 1992 (بيان داشتند با افزايش تراكمكه ، 

يابد در نتيجه تعداد دانه در خوشه كاهش مي

علي و . شتشود مطابقت نداعملكرد كمتر مي

چاندرا  و در بنگالدش) Ali et al., 1995(همكاران 

 ينتايج )Chanaddra and mana, 1989(و مانا 

   .دست آوردند به آزمايش اين بهمشا

 × سطوح نيتروژناثر متقابل با توجه به 

 30×15 هاي آرايش كاشتتيماربا  ،آرايش كاشت

اوره در هكتار  كيلوگرم 300 مصرف ومتر   سانتي

حدثي م .دشتوليد دانه  عملكردبيشترين 

)Mohaddesi, 2001(  دردانه را بيشترين عملكرد 

 250و با مصرف تر م  سانتي20×20آرايش كاشت 

   .دكرد گزارشدر هكتار كيلوگرم كود اوره 

 ,.Salehi far et al(صالحي فر و همكاران 

بيشترين ميزان ، 1بهار روي برنج رقم ) 2011

عملكرد را از از فاصله كشت بيشترين را عملكرد 

 155متر و بكار بردن  سانتي30×15شت اكآرايش 

  .دست آوردندبهكيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار 

نشان داد با افزايش  نتايج حاصل از آزمايش

در ه و فزايش يافتاتعداد دانه پر در خوشه ، تراكم

 ولي با كاهش ،افزايش پيدا كردنتيجه عملكرد دانه 

فته و منجر دانه پر در خوشه كاهش يا تعداد ،تراكم

در بررسي  ).3جدول (به كاهش عملكرد گرديد 

عملكرد  ررسي باهمبستگي بين صفات مورد ب

عملكرد دانه با بيوماس  ،شودمي مشاهده )4 جدول(

) r =772/0**( داريكل همبستگي مثبت و معني

 ، عملكرد دانه افزايشبا افزايش تراكم بوته .دارد

بنابراين بر ماده خشك توليدي نيز افزوده . نشان داد

دانه   تعداد با تراكم بيشتر از حد مطلوبولي .شد

در نتيجه فاصله كشت اثر  .ه شددر خوشه كاست

     بر عملكرد دانه و بيوماس ماده خشك يمهم

هاي بيشتر از حد مطلوب، اما در تراكم. گذاردمي

ها به حدي است كه افزايش  وزن بوتهكاهش

ناشي از افزايش تعداد بوته در واحد سطح  عملكرد

  ). Yang, 2000(شود خنثي مي

دار بين  ياختالف معن :بوتهنهايي ارتفاع 

ارتفاع گياه سطوح مختلف كود نيتروژن در تغيير 

 Singh(سينگ و شارما  .)1جدول ( مشاهده نشد

and Sharma, 1987( ،قصودم )Magsood, 1998(، 

تا ادد ،)Mina et al., 2003 (همكارانمينا و 

)Dedatta, 1981( وكيليو  اخوت و) Okhovat 

and Vakili, 1997(  ارش ي گزنتايج مشابهنيز

نمود  اعالم )Mohaddesi, 2001(محدثي  .ندنمود

قرار گرفته و محيط ارتفاع گياه بيشتر تحت تاثير 

 آرايش در  .پذيردميتاثير ژنتيكي عوامل  ازكمتر 

 ،تر به دليل رقابت براي جذب نوركم متراكاشت
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توسط   نتايج مشابهي نيز.بدياميارتفاع گياه افزايش 

  .دست آمدبه  )Dedatta, 1981( همكارتا و ددا

اختالف  :واحد سطحثر در  موتعداد پنجه

داري بين سطوح مختلف كود نيتروژن در  معني

 .ه نشدمشاهدثر وم پنجهتعداد افزايش يا كاهش 

ر ب درصد 1 سطح درداري  ثر معنياآرايش كاشت 

  تعدادزيادي .)1 جدول (ثر داشتوتعداد پنجه م

 25× 25سبت به نمتر    سانتي30×11تيمار در بوته 

بين و داخل  بيشتررقابت ايجاد دليل   متر به  سانتي

و  در واحد سطحثر پنجه مومنجر به افزايش  ،ها بوته

 .)2جدول ( شدعملكرد نتيجه باعث افزايش  در

 به ،شدتعداد پنجه افزايش  تراكم سبب افزايش

در  9/262از واحد سطح  كه تعداد پنجه در  طوري

 تيمار پنجه در 8/407متر به    سانتي25×25 تيمار

پنجه تعداد افزايش  .افزايش يافت متر  سانتي 30×11

توانست جبران كاهش تعداد بوته در واحد سطح را 

مربع متركه تعداد خوشه نهايي در   طوري  به .بنمايد

تواند اثر  زني مي قابليت پنجه .يافت افزايش

حسيني  .داري بر توليد خوشه داشته باشد معني

در  اعالم نمود )Hosseini Emeni, 2002(يمني ا

زني تعداد خوشه در پنجه  وضعيت،برنج نشايي

در حالي كه در كشت  .كندمترمربع را تعيين مي

ي و درصد مستقيم، تعداد خوشه به مقدار بذر پاش

 ,Moradi(عقيده مرادي به . سبز شدن بستگي دارد

ت دسه كپه زماني ب در حداكثر تعداد پنجه )1995

ه ب مقدار كود و كمترين تراكم ينآيد كه بيشتر مي

 كاهش )Yang, 2000(يانگ نظر طبق  .آيد وجود 

افزايش فاصله كاشت موجب كاهش تعداد تراكم و 

كم اظهار داشت  وي .شود پنجه در واحد سطح مي

از طرف ديگر  در واحد سطح و بوته تعداد بودن

 درون  رقابتدر اثرها مرگ و مير تعدادي از پنجه

در حمايت اي و در مجموع عدم توانايي گياه بوته

در ، باعث كاهش تعداد پنجه هاي توليد شدهاز پنجه

 با نتايج به دست  نظرات اينكهشود واحد سطح مي

تعداد  چون آزمايش مطابقت نداردآمده در اين 

هاي مختلف كاشت اختالف  در تراكمپنجه 

 ميتراو ردي ). 1 جدول( داري نشان داد معني

)Raddy and Mitra, 1984 ( بيان داشتند با افزايش

تعداد پنجه در مترمربع و افزايش تراكم بوته در 

 تعداد دانه كل هكتار، تعداد كل دانه در خوشه و

عكس با كاهش تعداد پنجه و باليابد و افزايش مي

در خوشه و تعداد دانه پر نيز تعداد كل دانه تراكم، 

) 1381(عقيده حسيني ايمني به ولي  يابدكاهش مي

تواند تعداد كل دانه در پنجه كمتر در كپه مي تعداد

كود  اثرات متقابل سطوح .افزايش دهدخوشه را 

 دار معنيها   بر تعداد پنجهآرايش كاشت  × نيتروژن

   .دبون

تلف كود نيتروژن سطوح مخ :خوشهطول 

 .)1 جدول (شتطول خوشه ندا بر يدار تأثير معني

اعالم ) Hosseini Emeni, 2002(مني حسيني اي

 كيلوگرم در 300 به ميزان كود نيتروژنمصرف نمود 

 يعني. است موثرطول خوشه افزايش  در هكتار،

يش طول خوشه به باالي نيتروژن سبب افزاسطوح 

نتايج آزمايش فاگريا و  .شود ميميزان قابل توجهي 

 نيز نشان )Fageria and Baligar, 2001(باليگار 
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داري  ور معنيبط اوره كيلوگرم 210د كاربر كه ددا

   .دهدميرا افزايش طول خوشه 

 كاشتهاي مختلف آرايش ،در اين آزمايش

. )1جدول ( داري بر طول خوشه نداشت تأثير معني

ها  تراكم كمتر بوتهتوان تا حدودي بهدليل آن را مي

سبب استفاده بهينه از فاكتورهاي نسبت داد كه 

 نتايج. استراي هر بوته شده سان باي يكتغذيه

 )Keshavarzi, 1999 (كشاورزي  توسطتحقيق

 به 20×20از آرايش كاشت با افزايش نشان داد كه 

تر  طول خوشه و ارتفاع بوته بلند ،متر سانتي 15×15

با نتايج ايشان آزمايش نتايج حاصل از اين  .دش

همبستگي مثبت و  خوشه طول. داشتمطابقت ن

 با ارتفاع بوته نشان داد) r=365/0*( داريمعني

، طول خوشه نيز  با افزايش ارتفاع بوته).4 جدول(

 افزايش فاصله احتماالً،.  و بالعكسافتيافزايش 

، هاروي سيستم ريشهكاشت و كاهش تراكم گياهي 

طبق نتايج . گذارد مياثرارتفاع، طول خوشه 

شود كه ارتفاع گياه بيشتر تحت تاثير مشاهده مي

ج مشابهي نتاي. استحيط و كمتر از عوامل ژنتيكي م

 )Dedatta et al., 1981 (اننيز توسط دداتا و همكار

   .گزارش شد

 سطوح كاربرد :در خوشه تعداد دانه پر

 پرداري بر تعداد دانه   معنياثر اورهمختلف كود 

نتايج نشان داد با افزايش تراكم،  .)1جدول  (داشتن

 .)3 جدول( يابد افزايش ميدانه پر در خوشهتعداد 

 )Gravis and Helms, 1992( گراويس و هلمس

تراكم بيشتر (كاشت  كاهش فاصله اظهار داشتند

در  .گردد  ميسبب كاهش تعداد دانه در خوشه )بوته

همخواني  نتايج اين آزمايش  باآنهاهاي  يافته،نتيجه

  در خوشهدانه پرمتقابل تيمارها بر تعداد اثر . دارد

 ).1جدول ( شدداري  معني درصد 1سطح در 

وجود ها ها و درون بوته رقابت بين بوتهموقعي كه

براي دريافت مواد نداشته باشد، سهم هر دانه 

آسيميالته به صورت انفرادي زياد شده و تعداد 

 نهايت درصد باروري افزايش  درهاي پر و دانه

مده به دست آ هاياين آزمايش با يافتهنتايج  .يابدمي

 ردي و  و)Keshavarzi, 1999(كشاورزي توسط 

 در .داردطابقت  م)Raddy and Mitra, 1984(ميترا 

مناطق گرمسيري عملكرد دانه در خوشه با درصد 

 دارد و  مثبت در واحد سطح همبستگيپردانه 

 در فصل خشك و مرطوب يكسان پردرصد دانه 

 پربيشترين تعداد دانه اين آزمايش  در .است

 در  كيلوگرم كود اوره200با مصرف )  عدد2/118(

متر و    سانتي20×20آرايش كاشت هكتار و در 

با مصرف سطح )  عدد80 (پركمترين تعداد دانه 

 آرايش  كيلوگرم اوره در هكتار و در 200كودي 

   .)3جدول ( متر مشاهده شد   سانتي25×25كاشت 

و  اورهف كود لسطوح مخت :درصد پوكي

بر دار  اختالف معنيتراكم بوته، سطوح مختلف 

با افزايش تراكم  ).1 جدول (شان نداددرصد پوكي ن

 بوته در 250000ه نسبت به  بوت303000حدود از (

رقابت بين به تبع آن ها و  رقابت بين بوته) هكتار

افزايش يافته و  ها سيميالتآ ها جهت دريافت دانه

 جدول( دي گردهاي پوك باعث افزايش تعداد دانه

 ،بيشتركم نسبت به تراكم تراكم در هاي پر  دانه ).2

  در.توانست حداكثر عملكرد دانه را توليد نمايد
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اوليه رشد مراحل  رقابت در تراكم  كمآرايش كاشت

هاي زياد  پس از اين مرحله دانهليو وجود ندارد

سبب افزايش رقابت جهت مواد فتوسنتزي در بذور 

محدثي كه طبق نتايجي  .گرددخوشه مي

)Mohaddesi, 2001 ( قابت ر ،آورده استبه دست

باعث افزايش درصد پوكي يتروژن كمبود نشديد و 

از اين آزمايش هاي حاصل با يافته اما. شودمي

درصد  )Yoshida, 1981( يوشيدا. مطابقت ندارد

پوكي دانه و درصد باروري را با عوامل آب و 

 و سهم  هوايي در هنگام گرده افشاني مرتبط دانست

متقابل اثر .  درصد بيان كرد97 تا 60 را بين عوامل

 هاي پر بر روي تعداد دانهآرايش كاشت  × نيتروژن

تعداد  .)1جدول  (دار نشان نداد نشده تفاوت معني

 در و تعداد دانه دانه پر با صفاتي مانند طول خوشه

ستگي همب )r=91/0**و r=49/0** (ترتيب به خوشه

د  درصد نشان دا1دار در سطح مثبت و معني

 با توجه به نتايج به دست آمده با ).4 جدول(

 تعداد دانه در خوشه نيز ،افزايش تعداد دانه پر

بر  ،چنين با افزايش طول خوشههم. افزايش يافت

مقادير تعداد دانه پر و تعداد دانه در خوشه افزوده 

، منجر به در واحد سطحافزايش تعداد بوته . شد

ولي . افزايش تعداد خوشه در واحد سطح گرديد

افزايش فاصله . تعداد دانه در خوشه كاهش يافت

گردد كاشت سبب افزايش تعداد دانه در خوشه مي

)Kalita and Sharma, 1992 .( كه با نتايج حاصل

زيرا در تراكم كمتر به . در اين آزمايش مطابقت دارد

عوامل محيطي و رقابت كمتر علت مساعد بودن 

بين گياهان مجاور شرايط براي تشكيل و پر شدن 

 .شودمي فراهم شده و سنبلچه بيشتر بارور دانه

صد پوكي همبستگي منفي و  با درتعداد دانه پر

 درصد به دست 5در سطح ) r=-407/0 (اريمعني د

 با كاهش تراكم تعداد دانه پر ).4 جدول( آمد

در نتيجه درصد پوكي كاهش . افزايش پيدا كرد

ها كمتر هر چقدر تراكم بين بوته. يافت و بالعكس

باشد تجمع مواد فتوسنتزي در دانه افزايش يافته و 

افزايش رشد رويشي . يابددرصد پوكي كاهش مي

وي اظهار . شودمي موجب افزايش درصد دانه پوك

، داشتن تشعشع كمتر داشت شرايط نامساعد جوي

دهي، بارندگي بيشتر در زمان گلو هواي ابري و 

درصد دانه پوك در خوشه بيشتر شده و عملكرد 

 ).Mohaddesi, 2001(يابد كاهش مي

داري  اختالف معني :دانه در خوشه تعداد

ر تعداد كل دانه ببين تيمارهاي كود نيتروژن 

پروندا  ولي اسپانو و .)1 جدول( مشاهده نشد

)Spanu and Pruneddu, 1997 ( كردند كهگزارش 

دانه و  افزايش نيتروژن سبب افزايش وزن هزار

اين نتايج  .شود ها در هر خوشه مي يادتر دانهتعداد ز

 Reddy and (ردي و ميترا نتايج تحقيقمشابه 

Mitra, 1984( نيز فواصل مختلف كاشت . باشدمي

 داري بر تعداد كل دانه نشان نداد معني اختالف

اثرات داري بين  نياختالف مع چنينهم ).1جدول (

مشاهده  كاشتآرايش  × سطوح نيتروژنمتقابل 

  .دشن

دانه   وزن صدبرسطوح مختلف كود اوره اثر 

وح مختلف بين سط ).1جدول ( نبودداري  معني

 وزن صددانه برري دا معنياثر   نيزتراكم بوته
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 اثرات متقابل چنينهم ).1 جدول(مشاهده نشد 

دار  معني دانه زن صد بر وتراكم × نيتروژن يتيمارها

به همان نسبت كه در اين آزمايش  .)1 جدول( شدن

 يافت تعداد پنجه افزايش و وزن صدتراكم افزايش 

 در همبستگي بين صفات .دانه كاهش يافت

مشخص شد كه تعداد دانه در خوشه با صفاتي 

 دارمانند طول خوشه همبستگي مثبت و معني

)**49/0=r(داشت  )يش تعداد  با افزا).4 جدول

 تعداد دانه در خوشه كاهش يافت و ،پنجه و تراكم

توان به كاهش فاصله كه دليل آن را مي. بالعكس

در نتيجه افزايش تراكم منجر به . كاشت نسبت داد

كه با نتايج آزمايشات . شودافزايش تعداد پنجه مي

)Reddy and Mitra, 1984 (طبق . مطابقت دارد

آزمايش با افزايش طول نتايج به دست آمده در اين 

دليل . ، تعداد دانه در خوشه نيز افزايش يافتخوشه

با افزايش . توان به فواصل كشت نسبت دادآن را مي

در نتيجه با . تراكم بوته، طول خوشه كاهش يافت

كاهش طول خوشه، تعداد دانه در خوشه نيز به تبع 

با افزايش تراكم، تعداد دانه در . يابدآن كاهش مي

 تعداد زيرا با افزايش تراكم،. يابد كاهش ميخوشه

پنجه افزايش يافته و منجر به كاهش تعداد دانه در 

ارقام با طول ). Yoshida, 1981(گردد خوشه مي

 باشدخوشه بلندتر داراي عملكرد باالتري مي

)Keshavarzi, 1999 Hosseini Imeni, 2003;.(  

اوره تأثير سطوح مختلف كود  :بيوماسوزن 

 .)1 جدول( نداشت كلبيوماس  داري بر نيمع

 Mostafavi ( و طهماسبي سروستانيمصطفوي راد

Rad and Tahmasebi Sarvestani, 2000 (مين تا

نيتروژن به مقدار الزم را براي توليد بيوماس كافي و 

 طول دوره رشد و توليد ماده خشك افزايش

 اثر، سطوح تراكم كاشتدر . ندضروري دانست

بيوماس كل بر درصد  1در سطح داري  معني

بيشترين ماده خشك در ). 1جدول ( مشاهده شد

 كيلوگرم در 12320متر با سانتي 30×11تراكم 

آرايش كاشت هكتار و كمترين ماده خشك در 

ماده خشك كيلوگرم  10700متر با  سانتي25×25

 ميانگين اثرات متقابل همقايس .)2 جدول (شدتوليد 

ر بيوماس بآرايش كاشت  × تيمارهاي كود نيتروژن

پيتر و همكاران  ).1 جدول (شدندار  كل نيز معني

)Peter et al., 1988 ( 15×10آرايش كاشت  

بيشترين مقدار بيوماس را براي حصول متر  سانتي

 تراكم كمتر،در در اين تحقيق،  . نمودندتوصيه

با افزايش  و حاصل شدكمترين ميزان ماده خشك 

  . يشتري به دست آمدماده خشك بتراكم، 

داري بـين     اختالف معنـي   :شاخص برداشت 

هـاي مختلـف      بين تـراكم   ،سطوح مختلف كود اوره   

بـر شـاخص    كاشت و بين اثـرات متقابـل تيمارهـا          

چنين شاخص  هم .)1 جدول(برداشت مشاهده نشد    

بـا   )r= 562/0**( داربرداشت همبستگي مثبت معني   

 نـشان    مـشاهدات  ).4 جدول( بيوماس كل نشان داد   

داد كه با افزايش شـاخص برداشـت بيومـاس مـاده            

 ،در فواصـل كـشت بيـشتر      . يابـد خشك كاهش مي  

دليـل ايـن    . باالترين شاخص برداشت مشاهده شـد     

تـوان كـاهش عملكـرد بيولـوژيكي و         افزايش را مي  

مـاده خـشك در     . افزايش عملكرد اقتصادي دانست   

در نتيجه با افزايش تـراكم     . تراكم كمتر كاهش يافت   
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ولـي از تعـداد     . بر مقادير بيوماس نيز افزوده گرديد     

كاهش شاخص برداشـت    . دانه در خوشه كاسته شد    

تواند به علت افزايش رقابـت بـين        در تراكم باال مي   

كـه دليـل    . ها و افزايش رشد رويشي آنها باشد      بوته

امر ممكن است نـسبت عملكـرد و بيومـاس را بـه             

   .عملكرد دانه افزايش دهد

  

  ي كليگيرنتيجه

نتايج نشان داد كه در شرايط اقليمـي منطقـه          

مـصرف  تنكابن با رعايت فاصله كاشـت مناسـب و        

اليـن  توان به عملكرد قابل قبـول     ميكافي  اوره  كود  

سـطح كـود     .دست يافت  3 اميد بخش برنج شماره   

 عملكرد كارايياز نظر    كيلوگرم در هكتار     200 اوره

رايش كاشت  آبيشترين عملكرد دانه در. شدپيشنهاد  

ايـن آزمـايش     در .متر به دسـت آمـد      سانتي 30×15

ــن شــماره  ــوگرم  300 در ســطح3الي ــروژنكيل  نيت

 ولي اثـر آن از نظـر آمـاري    .تاش د عملكرد باالتري 

تعداد دانه پـر در خوشـه        بيشترين .نگرديددار  معني

آرايـش كاشـت    اوره و   كود   كيلوگرم   200در سطح   

كه در وجه به اينتبا  .متر به دست آمد سانتي20×20

 شاهد وجـود نداشـت در نتيجـه         تيمارآزمايش  ين  ا

عـه در   سطوح اوره بر هيچ يك از صفات مورد مطال        

 تيمارهاي ديگر كـودي    .دار نگرديد اين تحقيق معني  

 ايـن اليـن    تـوان در مـورد      ميرا  آرايش كاشت   يا   و

ون در رابطـه بـا اليـن        چـ . دآزمـايش قـرار دا     مورد

هاي يكي از قطب   ( آزمايش در منطقه مورد   3شماره  

 تحقيـق جـامعي     ،)مهم توليـد بـرنج شـمال كـشور        

و  آرايـش كاشـت   توانمياست، لذا   صورت نگرفته 

حاصل از ايـن آزمـايش را بـراي         مصرف كود بهينه    

 آلودگي نيتراتـي   به توجه با .منطقه توصيه نمود  اين  

هـاي  آب  كـه  اوره رويه كودهاي بي از مصرف  ناشي

 رژيـم تـوان    مـي  ،كنـد تهديد مي را   زيرزميني منطقه 

بـا   .نمـود  پيـشنهاد  اورهبراي مصرف كـود      مناسبي

گيـريم فاصـله    ، نتيجه مـي   توجه به مطالب ذكر شده    

شود مي ها بر هر يك از گياهان باعثبيشتر بين بوته  

هر گياه به دليل داشتن فضاي بيشتر در اطراف خود          

نور بيشتري دريافـت نمـوده و فعاليـت فتوسـنتزي           

ا بهتر انجام دهـد و از گياهـاني كـه بـه هـم               خود ر 

بـا افـزايش تـراكم    . نزديك هستند بهتـر رشـد كنـد    

اي گياهي، وزن انـدام هـوايي و عملكـرد تـا نقطـه            

افزايش يافته در حالي كه شاخص برداشت كـاهش         

برداري از عوامل الزم جهـت      حداكثر بهره . نشان داد 

شود كه جمعيت گيـاهي     رشد گياه وقتي حاصل مي    

در . كثر فشار را بر تمام عوامل توليـد وارد كنـد         حدا

ها نتيجه افراد جامعه گياهي به علت رقابت بين بوته        

به اين نتيجه   . گيرندتحت تنش نسبتاً شديد قرار مي     

رسيم كه حداكثر عملكـرد از جامعـه گيـاهي بـه       مي

دهد افراد آن به حـداكثر      آيد كه اجازه نمي   دست مي 

بوته بيشتر در واحـد      تعداد. توليد بالقوه خود برسند   

. طلبـد سطح، مقدار مـواد غـذايي بيـشتري نيـز مـي          

بايـست كـود بيـشتري      بنابراين با افزايش تراكم، مي    

لذا اثر متقابل بين تراكم و مصرف كود        . مصرف كرد 

  .بايد مورد توجه قرار گيرد
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Table 1- Data analysis of variance for effects of nitrogen levels and planting densities on studied characteristics of promising rice 

variety No. 3  
  (MS)  ين مربعاتميانگ

  منابع تغييرات

 sources of 

variations  

درجه 

 آزادي

df  
عملكرد دانه 

yield  

ارتفاع بوته 

extreme 

height of 

bushes  

تعداد پنجه 

number of 

pulmats  

طول خوشه 

length of 

cluster  

  تعداد د انه پر در خوشه

full plenty seeds in 

per cluster  

 درصد پوكي

percentag 

of 

emptiness  

 تعداد كل دانه

total seeds  

 وزن صد دانه

weight of 

100 seeds  

 شاخص برداشت

harvest index  

 بيوماس كل

total 

biomass  

 تكرار

replication (R) 
2 1735793  63.4  636.4  3.8  273.9  2.1  160.7  0.03  7.5  7346044  

 نيتروژن

nitrogen (N)  
2  156354 ns  132.2 ns  89.4 ns  1.9 ns  235.5 ns  6.3 ns  89.2  ns  0.003 ns  19.8  ns  ns 1365403  

 خطاي آزمايش

Error  
4  678783  85.2  977.8  8.3  329.0  11.8  343.1  0.016  64.6  3204346  

 تراكم

density (D)  
3  

*1037938  ns 67.6  
**32637.1  1.9 ns  98.7ns  7.9 ns  25.8  ns  0.02  ns  13.6  ns  

** 4839560  

  نيتروژن×تراكم

N×D  
6  

*609161  
19.6ns  1482.7 ns  1.0  

**708.4  13.3 ns  675.9  ns  0.01  ns  13.5  ns  ns 1242004  

  خطاي آزمايش

Error  
18  222275  27.6  1245.6  1.5  174.1  12.2  271.1  01.0 10.6  691798  

CV%   6.7  5.1  10.6  4.4  13.7  31.5  15.1  3.2  6.2  13.7  

  دار  عدم اختالف معنيns درصد، 1 و 5دار در سطح احتمال يمعن** و *             

*  & **  significant levels at 5 and 1 percent, ns = non significant 
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  )1388 (3برنج رقم اميدبخش شمارهميانگين صفات مورد مطالعه اثر آرايش كاشت بر  -2جدول 

Table 2- Planting densities effects on mean of studied characteristics of rice, promising 

variety No. 3 (2009) 

 بيوماس كل 

total biomass (kg.h-1)   

  تعداد كل دانه در خوشه

Seeds  in cluster  

 تعداد پنجه در مترمربع

 number of palmates (per m2)  

 تيمارها

Treatments  

 فاصله كاشت      

Planting spaces (cm×cm)  
a 12320  d 107.6  a 407.8  11×30  

ab 11480  a 111.1  bc 317.9  15×30  
ab 12140  b 110.7  b 345.0  20×20  
b 10700  c 108.5  c 262.9  25×25  

  

 3برنج رقم اميدبخش ميانگين صفات مورد مطالعه سطوح نيتروژن بر  ×اثر متقابل آرايش كاشت - 3جدول 

)1388(  

Table 3- Planting densities×nitrogen levels interactions on mean of studied 

characteristics of rice, promising variety No. 3 (2009) 
 

 تيمارها

 Treatments 

 عملكرد

Yield 

(kg.ha
-1

) 

 حداكثر ارتفاع 

 extreme 

height of 

bush (cm)  

  تعداد پنجه

number of 

palmates  

  طول خوشه

length of 

cluster 

(cm)  

   خوشهرتعداد دانه پر د

 number of 

 full plenty seeds 

in cluster  

د كل دانه تعدا

  در خوشه

 total seeds 

in cluster  

 بيوماس كل

 total 

biomass  

(kg.ha
-1

)  

شاخص 

برداشت 

harvest 

index (%)  
Nitrogen 

fertilizer 

planting 

density 
                

200  11×30  abcd 7408.0  ab 102.3  a 433.0  26.1fg cd 82.6  ab 101.7  abc 11990  ab 53.30  
200  15×30  e 6375.0  ab 102.0  cd 302.3  27.5de  bcd 92.3  ab 106.3  cd 10440  ab 52.87  
200  20×20  ab 7596.0  b 95.33  cd 318.0  27.9cd  a 118.0  a 131.7  a 12590  ab 52.03  
200  25×25  cde 6614.0  ab 100.3  d 268.0  28.1cd  d 80.0  b 92.5  d 10100  a 57.40  
Nitrogen 

fertilizer  
planting 

density  
                

250  11×30  abc 7503  ab 101.7  ab 403.0  29.1bc  abcd 93.9  ab 113.0  a 12690  ab 51.33  
250  15×30  abcde 7226.0  a 107.3  cd 311.0  29.5ab  bcd 90.0  ab 10.0  abcd 11570  ab 53.8  
250  20×20  abcd 7419  ab 100.7  bc 361.7  30.2ab  cd 83.6  b 96.2  ab 12160  ab 52.5  
250  25×25  bcde 6690  a 108.0  d 261.3  30.5a  abc 108.0  ab 118.9  abcd 11290  ab 51.1  
Nitrogen 

fertilizer  
Planting 

density  
                

300  11×30  abcde 6771  ab 102.3  ab 387.3  25.4g  abcd 97.3  ab 108.0  ab 12270  b 47.7  
300  15×30  a 7689  a 108.0  bc 340.3  26.3efg  ab 113.7  ab 124.1  a 12430  ab 53.0  
300  20×20  abcde 7135  a 105.7  bc 355.3  26.9def  bcd 90.8  ab 104.3  abcd 11660  ab 52.8  
300  25×25  de 6503  a 110.0  d 259.3  27.3def  abcd 103.1  ab 114.2  bcd 10710  ab 52.0  
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