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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  90 تابستان، دومجلد چهارم، شماره 

137-121  
ejcp.gau@gmail.com     

  ی و کیفیت دانهوژن بر عملکرد کمبررسی اثر تقسیط کود نیتر
  در گیالن) 1 هاشمی و بهار(ارقام برنج 

 
  3 مجید عاشوري و2 گالشیله، سرا1ژادن ، مرتضی اشراقی1مریدانی زاده محجوبه اسماعیل*

 دانشگاه ،استاد گروه زراعت2،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،زراعتگروه ارشد  دانشجوي کارشناسی1
   دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان،ت علمی گروه زراعتأعضو هی3، علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 

  1چکیده
، آزمایشی  برنجت دانهی و کیفیصورت تقسیط بر صفات کم ژن بهمنظور ارزیابی کاربرد کود نیترو به

در سال در شهرستان لنگرود   در سه تکرارهاي کامل تصادفی  بر پایه بلوك شده هاي خرد کرتصورت  به
 تقسیط کـود  نوع پنج ، فرعیعامل و 1 بهار هاشمی وشامل  رقم   ، اصلی عامل.  انجام شد  1385زراعی  

دهـی،    کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در مراحل انتقال نشا، سـاقه  150 ار مقد تقسیطشامل  نیتروژن  
عملکرد و اجـزاي عملکـرد،      شامل  ی  صفات کم  در این آزمایش     .ددن گلدهی کامل بو    و ظهور پانیکول 

 و سه شاخص کیفیـت   و فرعیاصلیشاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول خوشه  کاه و کلش،     عملکرد
گیري   اندازهعنوان صفات کیفی  بهشدن حرارت ژالتینه دانه، قوام ژل و درجهپخت شامل محتواي آمیلوز 

 کاه و کلش، وزن هزاردانه و ارتفاع بوتـه   عملکردکه اثر تقسیط بر عملکرد دانه،       نتایج نشان داد    . شدند
دانه با میانگین عملکرد ) دهی  زمان ساقه درصد50، ء زمان انتقال نشا درصدn1) 50تقسیط . دار بود معنی

ترین شـاخص برداشـت     این تقسیط در رقم هاشمی بیش     .  کیلوگرم در هکتار بهترین تقسیط بود      6619
 با میانگین عملکرد دانه 1 بهار رقم. را داشت)  درصد21/22(ترین میزان آمیلوز  و بیش)  درصد75/45(
ترتیب  به(ی تر نسبت به رقم هاشم بیش)  درصد87/49(و شاخص برداشت )  کیلوگرم در هکتار6977(

 08/192همچنین این رقم با میانگین  .دار داشت ، اختالف معنی) درصد35/40 کیلوگرم در هکتار و 3933
رقم . به رقم هاشمی برتري داشت دانه در خوشه فرعی نسبت 83/124 دانه در خوشه اصلی و میانگین    

 21/19( بـا میـانگین   1 هـار برقـم  در گروه متوسط آمیلوز و )  درصد45/21(هاشمی با میانگین آمیلوز  
 عملکرد کاه و کلش، شاخص برداشت، بر اثر متقابل تقسیط و رقم .آمیلوز قرار گرفت در گروه کم) درصد

  .دار بود وزن هزاردانه، درصد پوکی دانه و ارتفاع بوته معنی
  

  تقسیط کود نیتروژن، عملکرد، کیفیت، برنج:  کلیديهاي هواژ
                                                

  esmaelzade_18@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
منظـور و همکـاران،    (باشـد   غذاي اصلی نیمی از مردم جهان میتقریباً) .Oryza sativa L(برنج 

 850 میلیون تن در هکتار به 560 از  بایدرنج جهان، تولید جهانیبراي تامین نیاز ب. )2004مانه،  ؛2006
شـدن، ایـن     با توجه به شهرسازي و صنعتی     ). 1997خاش،  ( برسد   2025میلیون تن در هکتار تا سال       

 از طریق افزایش عملکـرد  ،دست آید که از طریق افزایش سطح زیر کشت به تر از آن  د بیش افزایش تولی 
   ).2000تیاگی و موهانتی، (باشد پذیر می در واحد سطح امکان

 .باشد دانه میداد خوشه، تعداد دانه و وزن هزارثیر تعداد پنجه، تع   أت تر تحت  ی برنج بیش  عملکرد کم 
کـه تعـداد     یابنـد، در حـالی     ها است که در دوره رویشی توسعه مـی         جهثیر تعداد پن  أت تعداد خوشه تحت  

کیفیت دانه برنج . )1981دداتا، (د نشو در طول دوره زایشی تعیین میهاي بارور  ها و تعداد سنبله سنبلچه
شفافیت، :  شاملکیفیت فیزیکی) تهیه آرد و پخت، ب) گیرد، الف  صورت کلی مورد مطالعه قرار می دوبه

 ژل و قوام آمیلوز، مقدار ).2000چیپون و همکاران، (گونه ماده خارجی  دن و عاري بودن از هرسالم بو
 ارزیـابی  هاي شیمیایی روش با هستند و پخت کیفیت کننده عوامل تعیین از شدن ژالتینه حرارت درجه

 آمیلوز عامل رمقدا. )2006سروش و همکاران،  رحیم(است  تر مهم آمیلوز مقدار ها آن بین از که شوند می
شمار  بینی پخت برنج به ترین ویژگی براي پیش  مهمباشد و ثر بر نرمی یا سختی برنج پس از پخت میؤم

چه هر ).2009 لو و همکاران، ؛1988؛ کاررس، 1985وب، ؛ b1979، جولیانو؛ a1979، جولیانو(رود  می
شود کـه بـراي    تر می خت سختباشد بافت برنج پس از پ)  درصد21-25(آمیلوز باالتر از حد متوسط   

 ،؛ جولیانو2000دالکروز و خاش، ؛ 2000چیپون و همکاران، (تري دارد  شدن نیاز به آب بیش خوب پخته
نشان دادند سختی برنج پخته شده با محتواي آمیلوز همبستگی مثبت ) 1958( ویلیامز و همکاران ).1971

 مقدار داراي هایی که برنج  معموالً. استآزمایش لوله در پخته برنج ژل حرکت از عبارت ژل قوام. دارد
 درجه .)1989 ،صالحی محمد(باشد  می زیادتر آن حرکت طول تر و نرم ها ن  آ هستند، ژل تر نییپا آمیلوز

 غیرقابـل  طـور  بـه  نـشاسته  هـاي  مولکول در آن است که حرارتی درجه محدوده شدن، ژالتینی حرارت
 آن پختـه  برنج باشد، باال رقمی ژالتینی چه حرارت  چنان.کنند یم به تورم شروع گرم، آب در برگشت

  ).2000دالکروز و خاش،  (شود و بالعکس می خشک و سفت
تـر   ه بیش، ک)2004مانه، (کننده تولید است ب اوقات براي غالت یک عنصر محدود نیتروژن در اغل  

تر نیازمند عناصر  لکردهاي بیشبرنج براي تولید عم ). 2007برش،  (نیاز است   از مواد غذایی دیگر مورد    
تـرین عنـصر غـذایی و یـک نهـاده کلیـدي اسـت               تر است که در این میان نیتـروژن مهـم          غذایی بیش 
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صورت گاز  از محیط به)  درصد50-70(در برنج اغلب کود نیتروژن ). 2009اسالم و همکاران،  شیفول(
، بخـشی در  )2000چادهاري، (ود ش هاي آبیاري می  که باعث آلودگی در سیستم  رس خارج شده  از دست 

 یـک   نیتـروژن کـه کـود   جایی از آن. شود  کود مصرفی توسط گیاه جذب می 3/1مانده و تنها     خاك باقی 
ثر ؤیت و کیفیت برنج مـ  بر روي کم   آن تر از حد مطلوب    تر یا بیش   کاربرد کم   و قیمت است  نهاده گران 

د یک روش مناسب اقتصادي براي افـزایش  ، بای )2006منظور،  ؛  2009اسالم و همکاران،     شیفول (است
 در مراحـل  نیتـروژن  بـه  گیـاه  نیـاز  اگـر بـین  ). 2006منظور، (شود  گرفته کار  به کمی و کیفیعملکرد
ـ  نخواهـد دست  باال به عملکرد تنهانه  نباشد، هماهنگی کود این مصرف و رشد مختلف بـا   بلکـه  د،آم

 گیـاه  دسـترس  از توانـد  مـی  عنـصر  این لیزارها،شا نیتروژن در زیاد شستشوي و تبخیر وجود به توجه
ري و امس پشت ؛ کاظمی2000فرجی و همکاران،  (گردد محیطی زیست هاي باعث آلودگی و شود خارج

  .)2007همکاران، 
هاي کـودي    تعیین توصیهمنظور مطالعات بسیاري در رابطه با زمان و مقدار مصرف کود نیتروژن به       

 1980 تا 1970هاي  در فاصله سال). 2006والکر و همکاران، ( است براي ارقام مختلف صورت گرفته    
هدررفت آن، تمرکـز  کاهش  بر روي افزایش کارایی نیتروژن از طریق      ،اکثر تحقیقات مدیریت نیتروژن   

 مرحله در طول فصل 3 یا 2صورت تقسیط  منظور به کشاورزان توصیه شد که کود را به داشت که بدین 
 کـود  جهت براي عملکرد دانه مطلوب میزان و زمـان مـصرف        از این . )2007ش،  بر(برند  بکار   بهرشد  

  ).2006والکر و همکاران، ( است  اهمیتداراي، نیتروژن
ثیر کود نیتروژن بر کیفیت دانه برنج از طریق افزایش تجمع پروتئین، کاهش تجمع آمیلوز دانـه و       أت

وانـد در  ت اثر تقسیط می   ).1996 و همکاران،    ؛ پرز 2007هائو و همکاران،    (افزایش قوام ژل برنج است      
هـا و   تـر خوشـه   افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد وزن هزاردانه، تعداد پنجه، تعداد خوشه، عقیمی کم  

 و راد  مصطفوي؛2007مساري،  ؛ کاظمی پشت2000فرجی و همکاران، (ثر باشد ؤرعت پرشدن دانه مس
توزیع زمـانی کـود   دهد که     مطالعات نشان می   .)1996سینگ و همکاران،     ؛2003سروستانی،   طهماسبی

کیفیـت   باعث افزایش عملکرد دانه،   ) آذین زنی، ظهور گل   زمان انتقال نشا، پنجه    (مرحله نیتروژن در سه  
دانـه، عملکـرد   تعداد دانه در پانیکول، وزن هزار   هاي بارور، طول پانیکول،      ، تعداد پنجه   بوته دانه، ارتفاع 

 ؛ بابـاالد و همکـاران،  2006منظور و همکـاران،   (شود  می و شاخص برداشتکاه و کلش، عملکرد کل  
؛ سـینگ و همکـاران،    1989؛ شارما و آگـاروال،      1989؛ جی و موهاپاترا،     1994نیل و وهب،    ا؛ د 1989
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 میـزان  که ، در حالی)2003؛ رازا و همکاران،    2000؛ کرشنان و نایاك،     1989 و همکاران،    ساهو؛  1990
ترین حد ممکن وجـود داشـته       بدون تقسیط در کم   صورت استفاده از کود نیتروژن      شده در   صفات ذکر 

با پـنج  (زمانی کود نیتروژن   این تحقیق با هدف بررسی اثر مدیریت      ). 2006منظور و همکاران،    (است  
در شـرایط شـرق اسـتان       ) 1 بهار هاشمی و ( بر عملکرد کمی و کیفیت دانه دو رقم برنج        ) تقسیط نوع

  .شدگیالن انجام 
  

  ها مواد و روش
 دقیقـه  11 درجـه و  37عرض جغرافیایی  ( در شهرستان لنگرود   1385این آزمایش در سال زراعی      

 بـر پایـه طـرح    شـده  هـاي خـرد   کرتدر قالب  ) دقیقه شرقی10 درجه و    50شمالی و طول جغرافیایی   
ري از نقـاط مختلـف   بردا  قبل از انجام آزمایش، نمونه  .هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد        بلوك

خیـزي خـاك      تا ارزیابی حاصل   )1جدول   (متري انجام شد    سانتی 30خاك محل اجراي طرح تا عمق       
  .صورت گرفته و میزان نیاز کودي مشخص شود

  
  متري در محل اجراي آزمایش  سانتی30 تا 0 مشخصات نمونه خاك از عمق -1جدول 

  مقدار  مشخصه
  3/48  )درصد(رس 

  39  )درصد(سیلت 
  7/12  )درصد(ن ش

  6/1  )زیمنس بر متر دسی(هدایت الکتریکی 
  32/2  )درصد(کربن آلی 
  24/0  )درصد(ازت کل 
  3/43  )قسمت در میلیون(فسفر قابل جذب 
  211  )قسمت در میلیون(پتاسیم قابل جذب 

  
 )1 ارترین رقم بومی شرق گیالن و هیبرید بهـ       عنوان مهم  هاشمی به  ( شامل رقم در دو سطح     اصلیعامل  

از سوي   1385در سال زراعی     اولین رقم هیبرید ایران      عنوان به) IR58025A/IR42686R( 1 رقم بهار . بود
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 فرعـی  در این آزمایش عامل .در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفتسسه تحقیقات برنج کشور آزاد شد و  ؤم
  ).2جدول ( اختصاص یافت  سطح5به تقسیط کود نیتروژن در 

  
   کود نیتروژنمختلف تقسیط وح سط-2جدول 

  گلدهی کامل  ظهور پانیکول  دهی ساقه  زمان انتقال نشا  نوع تقسیط
1n 500  0   درصد50   درصد  
2n 250   درصد50   درصد25   درصد  
3n 25درصد25   درصد25   درصد25   درصد   
4n 50درصد25  0   درصد25   درصد   
5n 500   درصد50  0   درصد  

  
 و سـاهو ؛ 1990؛ سینگ و همکـاران،  2006منظور و همکاران،   (ع موجود   ها با توجه به مناب     تقسیط
 150ر است با توجه به آزمون خاك، مقـدار کـود مـصرفی    ذک الزم به  .انتخاب شدند ) 1989همکاران،  

 یمسـ کـود پتا . کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در نظر گرفته شد و از منبع کود اوره استفاده گردیـد           
هـر  . ماه مـصرف شـد  ون خاك در زمان شخم اول در اسفند      اساس آزم نیز بر ) تار کیلوگرم در هک   100(

 آبیاري .متر بود  سانتی25 متر با فاصله بین و روي ردیف        5واحد آزمایشی شامل چهار ردیف به طول        
منظـور جلـوگیري از    به. صورت جداگانه صورت گرفت    به) کرتی( غرقابی   روش هر واحد آزمایشی به   

متـر در نظـر       سـانتی  75اي به عرض      پشته ،هاي مجاور، بین همه واحدهاي آزمایشی      نفوذ کود به کرت   
 در ي جـوان نـشاها  . و بذرپاشـی صـورت گرفـت     نه در نیمه دوم فروردین احداث شد       خزا .گرفته شد 

 مبارزه با .شد نشا  بوته5 تا 3 هر کپه  در.به زمین اصلی منتقل شدند   ) روزگی 25( برگی   4 تا   3مرحله  
  در هـزار 1 بـه نـسبت      دیازینون کش حشرهاز  . صورت دستی انجام شد    ز در دو مرحله به    هاي هر  علف

 15در انتهاي دوره رشد از هر واحد آزمایـشی    . خوار استفاده شد   خوار برنج و کرم برگ     علیه کرم ساقه  
 عملکـرد و اجـزاي      گـروه اول شـامل     .نمونه برداشت و صفات در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند          

 در خوشه اصلی و فرعی   تعداد پنجه در واحد سطح، تعداد خوشه در واحد سطح، تعداد دانه           (د  عملکر
، درصد پوکی دانه، ارتفاع بوته، طول خوشه اصلی، طول خوشه فرعی، عملکرد کاه و              )دانهو وزن هزار  

 و گروه دوم )مربع بود متر1ي عملکرد دانه و کاه و کلش سطح برداشت برا  (کلش و شاخص برداشت   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 2  شماره1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 126

 3قوام یـا پیوسـتگی ژل   و 2شدن ، درجه حرارت ژالتینه 1 صفات کیفی دانه، شامل محتواي آمیلوز      شامل
گیري عملکـرد و   اندازه. کوبی، بوجاري و توزین گردیدند  شده پس از خرمن    هاي برداشت   نمونه .بودند

درجه حرارت محتواي آمیلوز، گیري   براي اندازه. درصد انجام شد 14 بر مبناي رطوبت     اجزاي عملکرد 
) 1973( کاگامپنـگ    و) 1958(، لیتـل    )1971(هـاي جولیـانو      ترتیب از روش   شدن و قوام ژل به     ژالتینه

 هـاي  بـرنج  بـه  آمیلـوز،  براسـاس میـزان   برنج هاي واریته) 1971(اساس روش جولیانو  بر.استفاده شد
آمیلـوز   متوسط ،)درصد 19  تا10(آمیلوز  ، کم) درصد9 تا 3(آمیلوز  کم خیلی ،) درصد2 تا 0(واکسی، 

شـدن   درجه حـرارت ژالتینـه   .شوند می بندي طبقه ،)درصد 25 از بیش(پرآمیلوز  و) درصد 25 تا 20(
سیم  تق)74 از بیش(باال  و )74 تا 70(متوسط  ،)69  تا55(پایین به سه گروه ) 1958(طبق روش لیتل 

 از تـر  کـم (سخت  ژل با هاي برنج به ،)رمت میلی(لوله آزمایش  در ژل طول اساسبر  ارقام برنج.شود می
ها  گیري  این اندازه).1973، نگکاگامپ(شوند  می بندي طبقه )61 از بیش( نرم و )60 تا 41( متوسط ،)40

ها بـه رویـه     واریانس دادهتجزیه. انجام شد) رشت(سسه تحقیقات برنج کشور ؤدر آزمایشگاه کیفیت م 
GLM   ها به روش   و مقایسه میانگینLSDافزار آمـاري   ا نرم بSAS) سـسه ؤم SAS ،1992(  انجـام و 

دار شـد از روش     هـا معنـی    براي صـفاتی کـه اثـر متقابـل آن         .  رسم شد  EXCELافزار   نمودارها با نرم  
براي صفاتی . براي مقایسه میانگین استفاده شد) دیگرمقایسه میانگین سطوح در هر سطح (  4دهی برش

 دار شده بود اکتفا شـد  که معنیود تنها به مقایسه میانگین سطوح    دار نب  ها معنی  که اثر متقابل بر روي آن     
  .)2007 سلطانی، ؛2006 سلطانی،(
  

  نتایج و بحث
عملکـرد دانـه، شـاخص    بـر  )  اصلیعامل( نشان داد اثر رقم  از تجزیه واریانس دست آمده   بهنتایج  

دانـه، درصـد پـوکی دانـه،     هزارداد دانه در خوشه فرعـی، وزن  برداشت، تعداد دانه در خوشه اصلی، تع 
 بـا میـانگین     1 بهـار رقـم   ). 3جدول   (دار بود  ارتفاع بوته، طول خوشه اصلی، طول خوشه فرعی معنی        

 دانـه  83/124 دانه در خوشه اصلی و میانگین  08/192 کیلوگرم در هکتار، میانگین      6977عملکرد دانه   
رسـد تعـداد دانـه در      نظر مـی   به .)4جدول   (در خوشه فرعی نسبت به رقم هاشمی برتري داشته است         

                                                
1- Amylose Content (AC) 
2- Gel Temperature (GT) 
3- Gel Consistence (GC) 
4- Slice  
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عملکرد نظیر تعداد دیگر تري را نسبت به اجزاي   نقش بیش1 بهاررقم خوشه در تعیین برتري عملکرد 
ـ      . پنجه، تعداد خوشه و وزن هزاردانه داشته است  ش، تعـداد پنجـه در   اثـر رقـم بـر عملکـرد کـاه و کل

تـر در   داشتن میـانگین پنجـه بـیش   رغم    به 1 بهارقم  ر. دار نبود  مربع، معنی مترمربع، تعداد خوشه در متر    
نسبت به ) 242(تري در واحد سطح  ، تعداد خوشه کم )282(نسبت به رقم هاشمی     ) 312(واحد سطح   

و ) خوشه ( بارورپنجهها به  جهندهنده توانایی باالي رقم هاشمی در تبدیل پ    این نشان . داشت) 264(آن  
 .)4جدول  (باشد ر می در این ام1 بهارعدم توانایی رقم 

بر عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش، وزن هزاردانه و ارتفاع )  فرعیعامل(نوع تقسیط کود نیتروژن 
  صـفاتی ماننـد   تقسیط کود نیتروژن بردر و همچنین اثر متقابل رقم )3جدول  (داشتدار  بوته اثر معنی  

 دار بـود   دانه و ارتفـاع بوتـه معنـی     عملکرد کاه و کلش، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، درصد پوکی         
 بـا   n1 نتایج مقایسه میانگین سطوح تقسیط نشان داد براي عملکرد دانـه بهتـرین تقـسیط،                 .)3جدول  (

 افزایش این ).1شکل ( در یک سطح قرار گرفت n3 کیلوگرم در هکتار بود که با تقسیط   6619میانگین  
 .باشـد  دهی و تشکیل پانیکول می     زنی، ساقه   پنجه بودن میزان کود مناسب در مراحل      دلیل در دسترس   به

پـورا و   - باعث افزایش عملکرد شد که با نتـایج ووپریـز       n3 در تقسیط    نیتروژنمصرف دیرهنگام کود    
ها نتیجه گرفتند مصرف دیرهنگام نیتروژن باعث افزایش عملکـرد   آن. هماهنگی دارد) 2002(همکاران  
  .شود می تن در هکتار 1 و 4/0 مقدار به ترتیب هاي مرطوب و خشک به در فصل
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   نتایج مقایسه میانگین ارقام از نظر صفات مورد مطالعه-4جدول 

 عملکرد دانه  
 )کیلوگرم در هکتار(

تعداد دانه در 
 خوشه اصلی

تعداد دانه در 
 خوشه فرعی

 طول خوشه اصلی
 )متر سانتی(

 ل خوشه فرعیطو
 )متر سانتی(

  b3933  b65/102  b83/62  a31  a3/27  هاشمی
  a6977  a08/192  a83/124  b7/26  b5/23  1 بهار

  .)P ،LSD≤05/0 (دار ندارند هاي داراي حروف مشابه اختالف معنی میانگین
  

ز مقایسه میانگین سطوح تقسیط کود نیتروژن در هر سطح رقم نشان داد در رقم هاشـمی اسـتفاده ا    
 n4کـه بـا تقـسیط    )  کیلوگرم در هکتـار 66/6895(ترین عملکرد کاه و کلش را داشت         بیش n3تقسیط  

 مقادیر یکـسان در     تقسیط نیتروژن به   .)5جدول   (دار نداشت  اختالف معنی )  کیلوگرم در هکتار   6024(
کرد کاه  از طریق رشد مطلوب گیاه در نتیجه جذب کارآمد نیتروژن باعث افزایش عمل ،طول دوره رشد  

؛ کریشنان 2003رازا و همکاران، ( چنین نتایجی را گزارش کردند      پیشین نیز   مطالعات .شود و کلش می  
 نـسبت بـه تقـسیط    1  اما عملکرد کاه و کلش در رقم بهار).1990 سینگ و همکاران، ؛2000و نایاك،   

  .)5جدول (فتند  قرار گر aسطحدر  n4تري نشان داد و همه سطوح غیر از سطح  نیتروژن واکنش کم
تر، شاخص برداشـت بـاالتري را       در رقم هاشمی تیمارهاي داراي میانگین عملکرد کاه و کلش کم          

ترین شاخص  بیش). 5جدول  ( حالت نیز در تیمارها مشاهده شد این خود اختصاص دادند که عکس     به
ترتیب با  به (n5و  n2هاي   با تقسیط کهبود)  درصدn1) 75/45برداشت در رقم هاشمی مربوط به تقسیط 

 1بهار شاخص برداشت در رقم). 5جدول (در یک سطح قرار گرفت )  درصد11/43 و 7/40هاي  میانگین
دلیـل نیـاز کـودي     بـه  این امر رود داري نشان نداد که احتمال می نسبت به تقسیط نیتروژن واکنش معنی     

 در یک سطح ها  و تمامی تقسیطار نبودد  معنی1 اثر تقسیط در رقم هاشمی و بهار. 1 تر در رقم بهار بیش
  .قرار گرفتند

را داشـت و بـا      ) متر  سانتی 5/133(ترین میانگین     بیش n1براي ارتفاع بوته در رقم هاشمی، تقسیط        
 کـه ایـن امـر    دار نداشـت   اختالف معنـی )متر  سانتی83/128 و 33/133ترتیب  به (n5 و  n3هاي   تقسیط

 تقـسیط   .هـا باشـد     تقـسیط   نـوع  یتروژن در مراحل اولیه رشد در ایـن       تر ن  دلیل فراهمی بیش   تواند به  می
 باعث افـزایش ارتفـاع    نیزنیتروژن در طول دوره رشد برنج از جمله مراحل انتهایی مثل ظهور پانیکول     

 بـا نتـایج منظـور و همکـاران         این نتایج  . مشهود است  n5 و   n3 هاي  این امر در تقسیط     که دشو بوته می 
 11/95 بـا میـانگین   n4 تقـسیط    1 بهـار  در رقـم     .همـاهنگی دارد  ) 2003( بـوچی     و بیلونی و   )2006(

در یـک  متـر     سـانتی  57/91 و   07/90هـاي    ترتیب با میانگین    به n3 و   n1هاي   متر به همراه تقسیط    سانتی
  .)5جدول  ( قرار گرفتندکالس آماري
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دار شد   معنیروي درصد پوکی بر  رقم در تقسیط کود نیتروژن   اثر رقم و اثر متقابل    در این آزمایش    
در ایـن مقایـسه اخـتالف    ). 5جـدول  ( مقایسه سطوح تقسیط در هر سـطح رقـم انجـام شـد               بنابراین
تر در رقم هاشمی بود کـه     دهنده درصد پوکی پایین    وضوح نشان   تقسیط به  سطوحهاي ارقام در     میانگین

 نـسبت بـه رقـم    )تر در خوشـه   دانه بیش تعداد   (1 بهاردر رقم   بودن تقاضاي مخزن     دلیل باال  این امر به  
نسبت )  کیلوگرم در هکتار6880(تري  که عملکرد کاه و کلش بیش رغم این   به1 بهاررقم . هاشمی است

تر بود، اما توانایی  داشت و تعداد دانه در خوشه آن نیز بیش      )  کیلوگرم در هکتار   4544(به رقم هاشمی    
داشت، به همین دلیل درصد پوکی دانه آن بیش از سه برابـر        ها   کمتري در انتقال مواد فتوسنتزي به دانه      

 خوشـه  در تـر  بـیش  پـر  دانه تعداد گزینش با بیان داشت )2002(هنرنژاد  )5جدول (رقم هاشمی شد 
 دیـررس  در ارقـام  پـوك  هـاي  دانـه  تعـداد  همچنین و کاست خوشه در پوك هاي دانه تعداد توان از می

 کـه  بود چـرا  آزمایش این نتایج با مطابق بررسی این که )2007ري، مسا کاظمی پشت(باشد  می تر بیش
. بـود  تري پوك بیش دانه تعداد داراي دیگر رقم دو به نسبت تر رشد طوالنی دوره داشتن با هیبرید رقم

 × 100 (خوشـه  بـاروري  درصـد  کـه  کردنـد  گزارش نیز) 2003(سروستانی   طهماسبی و راد مصطفوي
 اثـر  داراي نیتـروژن  کـود  مقـادیر  و اسـت  متفـاوت  مختلـف  ارقـام  در )تعداد دانه پـر /تعداد کل دانه(

 مثـل  دیگـر  بـا عوامـل   را باروري درصد و دانه پوکی )1983(یوشیدا  .هستند صفت این داري بر معنی
 درصـد  97 تـا  60 بـین  را عوامل این سهم و ددان می مرتبط افشانی گرده هنگام در هوایی و آب عوامل

 .کرد بیان

نظـر   از 1 بهـار که رقم هاشـمی و       داد نشان) 6جدول  (  ارقام کیفی خصوصیات هاي بررسی نتایج
از . بودنـد ) 50-60(و قوام ژل متوسـط      )5-6(متوسط  شدن   ژالتینه حرارت درجه داراي پخت کیفیت

. باشـد  می) 10-19(آمیلوز    کم 1 بهارو رقم   ) 20-25(متوسط   آمیلوز رقم هاشمی آمیلوز    نظر محتواي 
 پس ها مدت و شده جدا هم کامالً از و متورم و نرم پخت از هاشمی پس که برنج معنی است بدان این
  ).1971 جولیانو،(ماند  می نرم پخت از

 ،هاي مختلف کیفی شـود  ها در گروه ها تفاوتی که باعث قرار گرفتن آن بین تقسیط در این آزمایش   
 25دلیـل مـصرف     به باعث کاهش آمیلوز دانه شدند، که احتماالً  n4 و   n3هاي   وجود نداشت، اما تقسیط   

ا کـاهش یافـت   هـ  درصد نیتروژن در مرحله گلدهی پروتئین دانه افزایش و در نتیجه درصد آمیلـوز آن           
  .مطابقت داشت) 1990(و پرز و همکاران ) 2007(که با نتایج هائو و همکاران ) 7جدول (
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) رفـتن   درصد زمان ساقه50 درصد زمان انتقال نشا و       n1) (50(حله  تقسیط کود نیتروژن در دو مر     
 و شاخص برداشت و آمیلوز دانه شد که بـا مطالعـات منظـور و همکـاران              باعث افزایش عملکرد دانه   

  .هماهنگی داشت) 2006(
  

جولیـانو  بندي  وه گراساسبرشدن، قوام ژل و آمیلوز دانه   از نظر درجه حرارت ژالتینه مقایسه کیفیت ارقام -6 جدول
  )1973(، کاگامپنگ )1958(، لیتل )1971(

  GT  GC  AC  
  45/21  26/50  03/5  هاشمی

  21/19  06/59  86/5  1 بهار
  

ارقـام  شدن، قوام ژل و آمیلـوز دانـه          اثرات سطوح تقسیط نیتروژن بر درجه حرارت ژالتینه        نتایج مقایسه  -7جدول  
  )1973(، کاگامپنگ )1958(، لیتل )1971(جولیانو بندي   گروهاساسبر

  هاشمی  1 بهار
 

GT GC AC   GT GC AC  
N1 6  33/59  61/19    9/4  51  21/22  
N2  97/5  67/58  32/19    3/5  33/50  84/21  
N3  6/5  33/59  84/18    87/4  49  88/20  
N4  9/5  67/59  16/19    1/5  67/50  71/20  
N5  87/5  33/58  11/19    5  33/50  63/20  

  
تري نسبت به رقم هاشمی داشت اما از نظـر کیفیـت پخـت،     ی بیشلکرد کم  عم 1 بهاراگرچه رقم   

رقـم هاشـمی از   رسـد   نظر مـی  دلیل درصد پوکی دانه کمتر به به همچنین .رقم هاشمی برتري نشان داد    
 1 بهـار نـسبت بـه رقـم    ) دانـه (لحاظ برخی از صفات فیزیولوژیک مانند قدرت انتقال مواد به مخـزن          

تـر بـر روي تـسهیم مـواد      شدن ایـن مطلـب نیازمنـد مطالعـه بـیش       که روشن تري داشت    کارایی بیش 
  .فتوسنتزي این ارقام است

نسبت به رقم هاشمی )  درصد77طور میانگین  به(تر   داراي عملکرد دانه بیش1 کلی رقم بهار  طور به
دانـه و تعـداد    ار، زیرا وزن هز   بود 1 تر دانه در خوشه در رقم بهار       دلیل تعداد بیش   که این برتري به   . بود

دلیـل درصـد     از نظر صفات کیفی رقم هاشمی بـه       .  بود 1 تر از رقم بهار    خوشه بارور رقم هاشمی بیش    
حالی است که این دو رقم از   و این دراست 1 تري نسبت به رقم بهار داراي کیفیت بیشتر  آمیلوز بیش
  .شدن و قوام ژل در یک گروه قرار گرفتند حرارت ژالتینه نظر درجه
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 در یـک  n3ترین عملکرد دانه شد که بـا تقـسیط     بیش منجر بهn1 آن بود که تقسیط  تایج ما بیانگر  ن
 n3 و n1هـاي   ترین شاخص برداشت و تقسیط  در رقم هاشمی داراي بیشn1 تقسیط .سطح قرار گرفت 

طالعـه  ی مـورد م کمـ  از نظر صـفات  1 در رقم بهار . دانه و ارتفاع بوته بودند    ترین وزن هزار    داراي بیش 
از نظـر   . علت کودپذیري باالي این رقـم باشـد        تواند به  ها با هم اختالف چندانی نداشتند که می        تقسیط

باعث افزایش آمیلوز در رقم هاشمی شد ولی تغییر خاصی در اثر این تقـسیط           n1صفات کیفی تقسیط    
  . مشاهده نشد1 در درصد آمیلوز دانه رقم بهار

شود  شود در مناطقی که برنج کشت می     می از لحاظ کیفیت توصیه می     با توجه به تنوع زیاد ارقام بو      
تري براي مقایسه ارقام بومی با رقـم     باشد مطالعات بیش   جا مناسب می    براي کشت در آن    1 و رقم بهار  

  . صورت پذیرد1 بهار
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Abstract1 
In order to investigation of nitrogen fertilizer split application effect on quantity 

yield and grain quality of rice varieties, an experiment was carried out based on 
RCBD design as split plot experiment in three replications in Langroud in 2006. 
Main and sub factor were variety (Hashemi and Bahar 1) and five nitrogen fertilizer 
split application (split of 150 kg.ha-1 N at transplanting, stemming, heading and 
flowering stages). Quantity traits (yield and its components, straw yield, harvest 
index, plant height, main and sub panicle length) and three cooking quality index 
include: grain amylose content, gel consistence and gel temperature were measured. 
Results showed that the effect of split application was significant on grain yield, 
stuble yield, 1000 grains weight and plant height. N1 split (50% in transplanting and 
50% in stemming) was the best treatment with 6619 Kg.h-1 mean yield. This split in 
Hashemi has more harvest index and amylose content (45.75% and 22.21%, 
respectively). Bahar 1 with more mean grain yield (6977 Kg.h-1) and harvest index 
(49.87%) than Hashemi (3933 Kg.h-1 and 40.35%) have significant difference. Also 
Bahar 1 has significant difference with Hashemi in mean of the number of grain in 
main and sub panicul (192.08 and 124.83, repectively). Hashemi and Bahar 1 were 
set in moderate and low amylose content groups, with 21.45% and 19.21%, 
respectively. The interaction effect between split and variety was significant on straw 
yield, harvest index, 1000 grains yield, percent of unfilled grain and plant height. 
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