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چكيده
د ر مزرعهاي آزمايش برنج، مختلف عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام بر و تقسيط آن كود نيتروژن مختلف مقادير اثر مطالعه منظور به
شده خرد دوبار كرتهاي صورت به آزمايش شد. اجراء - (آمل) مازندران معاونت كشور- برنج تحقيقات موسسه در 1384 زراعي سال
عامل عنوان به هكتار) در كيلوگرم و 200 نيتروژن (100، 150 كود مقادير سه عامل، سه تكرار با در تصادفي كامل بلوكهاي قالب در
S2 ،(٪25 (50٪، 25٪و S1 شامل به ترتيب رفتن خوشه و پنجهزني كاشت، مراحل د ر نسبتهاي متغير به كود نيتروژن تقسيط اصلي،

فرعي  عامل فرعي عنـوان هيبريد GRH1) به و شـفق رقـم (طارم، و 50٪) عامـل فرعـي و ٪25 ،٪25) S3 و (٪25 و ٪ 50 ،٪ 25)
پر دانه تعـداد خوشـه، در دانه تعد اد مانند عملكرد دانه، صفاتي كود نيتروژن بر مختلف مقادير كه داد نشـان نتايج گرفت. انجـام
مطالعه مورد صفات همه در ارقام و بين د اشـته خشـك اثر معنيداري كل ماده و بارور پنجه تعداد برداشـت، شـاخص خوشـه، در
(بيوماس) تفاوت خشك ماده كل بجز صفات كليه در كود نيتروژن تقسيط مختلف سطوح همچنين د ارد. وجود اختالف معنيداري
GRH1در هيبريد حاليكه برنج داد در اختصاص خود به را عملكرد دانه بيشترين شفق ارقام بين در كلي به طور نداشت. معنيداري
تعداد مانند صفاتي در و شـفق بود به نسبت عملكرد كمتري د اراي خوشه در بيشـتر د انه پوك تعداد داشـتن علت به اين آزمايش
مورد صفات بين در عملكرد بود. مقدار كمترين داراي رقم طارم گرفت. ديگر قرار رقم د و از باالتر خوشه در دانه تعداد بارور و پنجه
براي در تقسيط متقابل رقم اثرات داشتند. دانه عملكرد با را همبسـتگي بيشترين خوشه در دانه تعداد و برداشت شـاخص مطالعه
تيمار در عملكرد مقدار بيشترين صورت كه بدين گرديد معنيدار ٪1 سـطح د ر دانه پوك تعداد خشـك و ماد ه كل عملكرد، صفات

شد. مشاهده شفق رقم و اول نوع تقسيط

ارقام برنج عملكرد ، اجزاي عملكرد، تقسيط، نيتروژن، كود كلمات كليدي:
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۶۹ و زراعت در در

مقدمه
ــورهاي كش مردم و اغلب جهان مردم از حدود نيمي اصلي غذاي برنج
جهاني كشت زير كل سطح ــوم س يك محصول اين است. ــعه توس حال در
ميليارد ــي ۷/ ۲ مصرف كالري د رصد ۶۵ تا ۳۵ حدود و دارد ــر ب در ــالت را غ
نيازمند اين محصول جديد توليد نظامهاي ميكند. را تأمين جهان در ــر نف
اين د ر و ميباشند ــالم س نظر محيطي و از پايدار كارآمد، عمليات مديريت
عملكرد ــيدن به رس براي كليدي عامل يك عنوان به نيتروژن نقش نظامها
در نيتروژن به ــاه گي نياز بين اگر .(۱۳) ــت اس انكارناپذير برنج در ــوب مطل
عملكرد باال تنها نه نباشد، هماهنگي كود اين مصرف و رشد مختلف مراحل
نيتروژن زياد شستشوي و وجود تبخير به توجه با بلكه شد، نخواهد حاصل
باعث و ــود خارج ش گياه ــترس مي تواند از دس ــر ــن عنص اي ــاليزارها، ش در
كود كاربرد نشان ميدهد مطالعات .(۴) محيطي گردد ــت زيس آلودگي هاي
مراحل را در عنصر اين دسترسي ميتواند قابليت تقسيط به صورت نيتروژن

دهد (۱۸). افزايش گياه در مختلف رشد
برنج رقم دو بر نيتروژن كود تقسيط اثر بررسي با همكاران(۴) و فرجي
عملكرد روي د اري معني داراي اثر ــيط نيتروژن تقس نحوة كه كردند اعالم
در عملكرد ميزان بيشترين هر رقم در ميباشد و محصول عملكرد اجزاي و

Pajouhesh & Sazandegi No:75 pp: 68-77

Study the effects of nitrogen fertilizer rates and split application on yield and yield components of different rice 

(Oryza sativa L.) cultivars

By: H. Kazemi Poshtmassari, Scientific Member of Payam Noor University of Mazandaran 
H. Pirdashti, Assitant Professor of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture Science and Natural Resources University 
of Sari 
M. A. Bahmanyar, Associated Professor of Soil Science Department, Agriculture Science and Natural Resources 
University of Sari 
M. Nasiri, Scientific Member of Rice Research Institute of Amol
In order to study the effects of nitrogen fertilizer rates and split application on yield and yield components of different 

rice cultivars, a field experiment was carried out in the Rice Research Institute of Iran–Deputy of Mazandaran (Amol) 

– during 2005. A split – split plot experiment in the basis of randomized complete block design with 3 replications and 

3 factors including fertilizer rate (100, 150, 200 kg.ha-1), fertilizer split application (in variable ratios in transplanting, 

tillering and heading stages including S1 (50%, 25% and 25%) S2 (25%, 50% and 25%) and S3 (25%, 25% and 50%)) 

as sub plot and cultivar (Tarom, Shafagh and Hybrid GRH1) as sub sub plot were used. Results showed that the rates 

of nitrogen fertilizer had significant effect on grain yield, grain number per panicle, filled grain number per panicle, 

harvest index, fertile tillers number and biomass. Meanwhile cultivars had significant effects in the all mentioned traits. 

Also, different levels of nitrogen split application have not significant effects except of biomass. In general, among 

cultivars, Shafagh had the highest grain yield, while hybrid cultivar because of the high unfilled grain per panicle had 

less grain yield than Shafagh, however traits such as fertile tiller number and grain number per panicle were more in 

hybrid rice than two other cultivars. The lowest of yield was obtained in Tarom cultivar. Among the mentioned traits, 

harvest index and grain number per panicle had the highest correlation with grain yield. Interaction effect between split 

application and cultivar was significant at 1% probability levels for yield, biomass and unfilled grain traits in which the 

highest yield was belong to the first split application and Shafagh cultivar. 

Keywords: Nitrogen fertilizer, Split application, Yield, Yield components, Rice cultivars 

مرحله پنجه در ٪۵۰ مرحله پايه و د ر به صورت ٪۵۰ نيتروژن تيمار مصرف
عملكرد دادند كه گزارش (۳) سيادت و فتحي همچنين ــت آمد. دس به زني
يكباره و يكجا كاربرد با مقايسه در تقسيط صورت به نيتروژن مصرف با دانه
ارقام عملكرد افزايش در كود نيتروژن ــيط تقس و ــته است داش افزايش آن
طهماسبي سروستاني(۹) ــت. مصطفوي راد و موثر اس شده اصالح و محلي
گرفتند ــج نتيجه برن ژنوتيپهاي بر ــروژن ــطح كود نيت ۳ س ــي بررس با نيز
دانه تفاوت ــرد عملك در كود نيتروژن مختلف ــطوح س ژنوتيپها و بين ــه ك
طول مثل عواملي به ــوان مي ت عملكرد را افزايش و دارد ــيد اري وجود معن
و شاخص خوشه و ثانويه اوليه تعداد انشعابات خوشه، خوشه، تعداد دانه د ر
۳۰۰ مصرف با عملكرد بيشترين آزمايش اين د ر داد. نسبت باالتر ــت برداش
۴ كاربرد با (۱۰) همكاران و ــوي نح ــت آمد. دس هكتار به د ر اوره كيلوگرم
دادند كه گزارش و ۱۷۵ كيلوگرم در هكتار) ۱۲۵ ،۷۴ ،۰) ــطح نيتروژن س
داشت. عملكرد را ــترين GRH۱ بيش برنج هيبريد كيلوگرم، ۱۲۵ مقدار در
ــيني حس همكاران(۴)، و فرجي ،(۱۳ ،۱۲) همكاران و Fageria ــن همچني
اين بر عالوه (۱۴)Kumar و Prasad و همكاران (۱۹) و Singh ــي(۱)، ايمن
تعداد خوشه، عقيمي كمتر پنجه، تعداد دانه، هزار صفات، صفاتي مانند وزن
كود مقادير افزايش با كه كردند ذكر را دانه ــد ن پرش ــرعت و س ــه ها خوش
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۷۰ و باغباين    در  زراعت

افزايش مي يابند. معنيداري به طور نيتروژن
 ،۱۳۵ ،۱۰۵) نيتروژن كود سطح سه بررسي با مطالعه اي  در
هيبريد برنج رقم يك روي بر هكتار) در ــروژن نيت كيلوگرم ۱۶۵
در خالص نيتروژن كيلوگرم ۱۳۵ كاربرد كه ــد ش زودرس گزارش
.(۲۰) ــود ميش عملكرد افزايش موجب معنيداري به طور هكتار
چهار نوع ــه صورت نيتروژن ب كاربرد ــا ب (۱۷) ــكاران و هم Saha

به زمان زيادي حد تا خوشهچهها تمايز داشتند كه اعالم تقسيط
مربوط نيتروژن جذب بيشترين است. وابسته نيتروژن كاربرد كود
د ر مساوي مقدار ۳ صورت به نيتروژن كيلوگرم ۱۰۰ ــيط به تقس
بيشترين كه بود تمايز گرهها و نشاءكاري، پنجهزني از بعد روز ۷
محققين اين مطالعه اساس همراه داشت. بر به را خوشه چه توليد
مربع و متر در خوشه مراحل مناسب، تعداد د ر نيتروژن با كاربرد

مي گيرند. خوبي قرار تعادل در خوشه خوشهچه در تعداد
برنج ارقام از ــي يك ــي بررس ــا ب ــكاران (۱۵) هم و Ohnishi

ــرقي تايلند، حداكثر عملكرد ش ــمال در ش متد اول (DML۱۵۰)

خوشه، آغازش در مراحل ــيط تقس صورت به نيتروژن مصرف را با
انجام شده روي مطالعات آورند. دست به رسيدگي خوشه دهي و
كود كاربرد ــه ك ــت جمله گندم بيانگر اينس از محصوالت ــاير س
عملكرد و درصد اجزاي عملكرد، روي تقسيط، صورت نيتروژن به

.(۲۰ ،۸ ،۷) است مؤثر پروتئين دانه
برنج  ــول محص خودكفايي در ــت دول ــام به اهتم ــه توج ــا ب
اجزاي و ــرد عملك تعيين ــد هيبري برنج ــزون اف روز ــترش گس و
شده (محلي، اصالح كشور در موجود برنجهاي سه دسته عملكرد
با آنها ــه مقايس متفاوت و كودي مديريت ــخ به پاس د ر هيبريد) و
مصرف ــا و مزيته و محدوديتها ــايي شناس د ر جهت ــر همديگ

ميسازد. ضروري طرح را اين اجراي كود نيتروژن لزوم بهينه

روشها و مواد
برنج ــات تحقيق ــه ۱۳۸۴ در موسس ــال س در آزمايش ــن اي
د قيقه ۲۸ ــه و درج ۳۶ در ــل)- مازندران (آم ــت معاون ــور- كش
سطح از ارتفاع متر ۲۹/۸ دقيقه شرقي و ۲۳ و درجه ۵۲ شمالي،
دوبار خرد ــتفاده كرتهاي اس مورد طرح نوع گرديد. اجراء ــا دري
تكرار ــه س با كامل تصاد في ــه بلوك هاي پاي قالب طرح ــده در ش
در (N) اوره منبع از نيتروژن كود مقادير ــامل عامل اصلي ش بود.
هكتار) و در كيلوگرم :۲۰۰N۳ و :۱۰۰N۱:، ۱۵۰N۲) ــه سطح س
گرفته شد نظر در سطح سه در نيتروژن كود تقسيط عامل فرعي

V۲:رقم طارم، بومي (V۱:رقم سه سطح در ــامل رقم ش عامل فرعي فرعي .(۱ (جدول
مورد هيبريد برنج هيبريد GRH۱) بود . V۳: برنج ــفق و محصول ش پر و ــد ه ش اصالح
بين از تالقي كه بود (IRRI)۱ برنج تحقيقات المللي بين ــه موسس وارداتي از ــتفاده اس

اعادهكننده  الين ــوان IR به عن 42 686R الين نر عقيم و ــوان عن ــه ب IR ۵۸۰۲۵A

است. آمد ه بوجود باروري

به و متر منتقل به ابعاد ۴*۳ كرتهايي به ــت۴۰ روز گذش از بعد جوان ــاهاي نش
كود، ــودن نم اضافه از قبل ــد ند. ش ــاءكاري نش از يكديگر ــانتيمتر س ۲۵ *۲۵ فاصله
ــفات فس ــوپر س گرم ۱۰۰كيلو آن توجه به و با (۲ (جدول گرفت خاك انجام آزمايش
پخش شد. يكنواخت در كرتها طور به پتاسيم سولفات هكتار ۱۰۰كيلو گرم در تريپل و
فني دستورالعمل طبق داشت عمليات ساير و بيماريها و آفات هرز، علفهاي با مبارزه

صورت گرفت. برنج موسسه تحقيقات
شد. اجراء دقت به مختلف زمانهاي د ر اوره كود ــيط تقس آزمايش، طول مدت در
رطوبت متوسط و دما و حداكثر حد اقل ماهيانه، درجه حرارت متوسط بارندگي، ميزان
هواشناسي در نزد يكي سينوپتيك ــتگاه ايس از گياه رشد دوره ماههاي طول در ــبي نس

گرديد (جدول ۳). محل آزمايش تهيه
تصادفي طور به كپه ۵ كرت هر از مربع متر د ر بارور پنجه تعداد ــي بررس براي
تعداد كل دانه تعيين براي ــد. شمارش ش بارور آن تعداد پنجه هاي و ــد ش انتخاب
هر از ــول محص ــت برداش از قبل ــه خوش طول همچنين و پوك ــداد دانههاي و تع
خشك ماد ه كل و ــد. براي محاسبه شاخص برداشت ش انتخاب ــه خوش ۱۰ كرت
از و پس ــت برداش ــطح زمين از س كپه ــيه ۴ حاش حذف با ۲(TDM) از هر كرت

محاسبه براي و شده كاه جد ا از دانهها تك بوتهگير خرمنكوب توسط ــدن خشكش
گرديد. استفاده ۱- فرمول از آن

(٪) برداشت شاخص = اقتصادي) / عملكرد بيولوژيك (عملكرد * ۱۰۰ ۱- فرمول
از (بيوماس) ــك خش ــاده م كل و پر ــاي دانهه وزن از ــادي اقتص ــرد عملك

تقسيط �كودپايه�نوع زني پنجه رفتن�زمان خوشه زمان

S۱۵۰۲۵۲۵

S۲۲۵۵۰۲۵

S۳۲۵۲۵۵۰

شنذسيلتذرسذبافت
K(ppm)

جذب قابل
P(ppm)

جذب آليذذقابل ماده

سيلتي ۲۴۴۹۲۷۱۵۰۲۰۱/۶۵۲/۲لومي

اوره كود 1-چگونگي تقسيط جدول

سانتي متري. 20 تا 0 عمق 1384از سال در آزمايش مورد منطقه خاك تجزيه از حاصل جدول 2-نتايج

تقسيط... و مقادير تأثير مطالعه
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۷۱ و زراعت در در

ماه شهريورمردادتيرخردادارديبهشتپارامتر

(mm)۴۳/۳۱۳۴/۷۷/۳۴۹بارندگي

متوسط درجه حرارت
(سانتي گراد)

۱۹/۲۲۳/۹۲۵/۷۲۸/۱۲۳/۸

دما ۱۵/۴۲۰/۴۲۲/۲۱۹/۸۱۶حداقل

دما ۲۲/۹۲۷/۵۲۹/۲۳۶/۴۳۱/۶حداكثر

نسبي(٪) رطوبت ۷۹۸۸۷۶۶۴۷۷متوسط

ــبات محاس براي ــت ميآيد. به دس كاه و دانهها ــك خش وزن مجموع
آزمون از ميانگين ها ــه مقايس و براي SAS رايانهاي افزار از نرم آماري

استفاده شد. دانكن چند دامنهاي

بحث نتايج و
خوشه د ر د انه تعداد

ارقام ــه ك ميدهد ــان ۴) نش واريانس (جدول ــل از تجزيه حاص ــج نتاي
معنيدار هستند. ٪۱ سطح در همديگر با خوشه در دانه تعداد از نظر مختلف
شد معنيدار ٪ ۵ سطح در صفت اين بر نيتروژن كود مقادير تأثير همچنين
داد نشان نداشت. مقايسه ميانگينها اين صفت تأثيري بر كود ــيط تقس ولي
مربوط كمترين و هيبريد رقم به مربوط خوشه در دانه تعداد ــترين كه بيش
كيلوگرم ۱۰۰ مصرف از خوشه در دانه مقدار بيشترين ــت. اس طارم به رقم
نتايج .(۷ ــدول (ج ــت آمد دس به (S۲) دوم نوع ــيط تقس د ر هكتار د ر اوره
د انه عملكرد با معنيداري و مثبت همبستگي صفت اين كه ميدهد ــان نش
نيتروژن كود متقابل نتايج، اثرات اين بر عالوه .(۹ (**r=۰/۷۶) (جدول دارد
دريافت هيبريد با رقم كه صورت بدين شد ، معني دار ٪۱ ــطح س در رقم در
(جد ول د اشت را ــه خوش در دانه تعد اد ــترين بيش هكتار كيلوگرم در ۲۰۰
تحت ــد ت ش به صفت اين كه ــود مي ش ــتنباط اس طور اين از اين نتايج .(۶
و مصطفويراد نتايج اين مطابق با ميگيرد. رقم قرار نوع و كود مقدار تأثير
تأثير تحت خوشه در تعداد دانه كه دادند گزارش (۹) سروستاني طهماسبي
Baligar و Fageria ــرد. مي گي نيتروژن قرار كود مختلف مقادير و ــپ ژنوتي
اين مطلب نيز (۱) ايمني ــيني (۱۹) و حس ــكاران هم و Singh ۱۳)؛ ،۱۲)

تأييد كردند. را

خوشه در پر دانه تعداد
زيادي اهميت عملكرد از نظر فيزيولوژي ــه در خوش پر دانههاي درصد
مجموع ــه، خوش يك در كه چنانچه برنج معتقدند ــتهاي فيزيولوژيس د ارد.
از كمتر و اگر محدودكننده عامل مخزن باشد ٪۸۵ از بيش دانه هاي پر كل
باشند پر ٪۸۵ ۸۰ تا بين اگر و است محدودكنند ه منبع عامل باشد پر ٪۸۰
اثر كه ميدهد ــان نش نتايج .(۵) د ارد وجود مخزن و منبع بين خوبي توازن
كود نيتروژن ــيط تقس و معني دار صفت اين روي نيتروژن مقدار و رقم نوع

در نيتروژن كود كيلوگرم ۱۰۰ سطح در .(۴ (جدول نداشت معنيد اري تأثير
ميانگين۱۳۹/۳ با پر در خوشه مشاهده شد. رقم شفق د انه ــترين بيش هكتار
(٪۶۴/۸۳) ۱۳۰/۶ با هيبريد رقم و ــه(۲۹/ ٪۷۹) خوش در دانه پر ــترين بيش
مكانهاي ــب در ترتي به (٪۸۷ /۹۶) ــر پ ۱۰۳ دانه ــط متوس با طارم ــم رق و
كيلوگرم ۱۱۵ مصرف نيز (۱) ايمني حسيني گرفتند (جدول۵). قرار بعدي
۸۰۰۸ الين در ــه خوش د ر ــتر بيش پر د انه ــتن تعد اد را براي داش نيتروژن
مثبت به صورت با عملكرد صفت اين ــتگي همبس ضريب كرد. توصيه برنج
نكته اين بيانكننده و ــدول ۹) بود(ج ٪۱ ــطح س در (r=۰/۶۱ )معنيداري و
بهتر مواد تخصيص د هنده ــان نش خوشه در بيشتر پر تعداد دانه كه ــت اس
نيز (۱۱) نژاد هنر هاست. به دانه توليد شد ه خشك ماده كل از فتوسنتزي
داد گزارش و ــد ــه متذكر ش خوش در پر د انههاي بر را ژنوتيپ معنيد ار اثر
دارد مثبتي همبستگي خوشه در شده پر تعداد دانههاي با دانه عملكرد كه

تعداد  گزينش ــا بوته، ب در دانه عملكرد ــراي اصالح ب ميتواند صفت ــن اي و
مطالعه د ر قرار گيرد. استفاده مورد خوبي به ــه خوش د ر ــتر بيش پر دانههاي
نيتروژن مقادير تأثير تحت ــه در خوش دانه پر تعداد (۱۰) همكاران و نحوي

نگرفت. قرار

خوشه در پوك دانههاي تعداد
داشتند صفت اين بر اثر متفاوتي ارقام مختلف كه مي دهد ــان نش نتايج
(جدول۴). ــد نش معنيدار صفت اين بر ديگر ــل دو عام ــرات اث و (P< ٪۱)
ميانگين طارم با رقم ــترين و بيش د انه پوك ميانگين ۶۹/۶۹ هيبريد با رقم
مقادير ــل متقاب البته اثر .(۵ بودند (جدول دارا ــدار را مق ــن كمتري ۱۰/۰۴
متقابل رقم تنها اثر و (جدول۷) نشد معنيدار صفت بر اين ــيط و تقس كود
هنگامي خوشه در پوك تعداد دانه بيشترين گرديد و معنيد ار ــيط تقس در
.(۸ گرفت (جد ول قرار سوم نوع تقسيط هيبريد تحت رقم شد كه مشاهده
ميتوان خوشه در ــتر كرد با گزينش تعداد دانه پر بيش نژاد (۱۱) اعالم هنر
د ر پوك دانههاي تعداد و همچنين خوشه كاست د ر پوك دانههاي تعداد از
اين آزمايش بود نتايج با مطابق بررسي اين كه ميباشد ارقام ديررس بيشتر
دو رقم ديگر به نسبت طوالنيتر ــد رش دوره ــتن داش هيبريد با رقم چرا كه
سروستاني(۹) و طهماسبي مصطفويراد بود. بيشتري دانه پوك تعداد داراي
پر)) د انه تعداد (كل دانه/ *۱۰۰) خوشه درصد باروري كه د ادند گزارش نيز

كشت فصل طول در هواشناسي پارامترهاي جد ول3-
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۷۲ و باغباين    در  زراعت
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۷۳ و زراعت در در

معنيداري نيتروژن داراي اثر كود مقادير و ــت اس متفاوت مختلف ارقام در
با باروري را د رصد و دانه ــي پوك از محققين تعد ادي ــتند. صفت هس اين بر
ميدانند مرتبط افشاني گرده هنگام در هوايي و آب عوامل مثل ديگر عوامل

.(۲۳ كردند (۱۸، ۹۷٪ بيان تا بين ۶۰ را اين عوامل سهم و

د انه هزار وزن
ــود ميش ــوب برنج محس عملكرد در اجزاي مهم يكي از دانه ــزار وزن ه
از آن متأثر مقدار فرق دارد و مختلف در ارقام و ــوده ب ژنتيكي ــه يك صفت ك
كنترل پوسته وسيله به برنج د ر اندازه دانه چون است. رسيدگي دوره شرايط
از حاصل نتايج .(۱۷) نيست زياد صفت اين تغييرات علت همين به و ميشود
اختالف صفت داراي اين در مختلف ارقام كه كه مي دهد واريانس نشان تجزيه
(۵ مقايسه ميانگينها (جدول جدول ۱٪ بودند (جدول۴). سطح معنيداري در
هيبريد رقم و گرم) ۲۴ /۱۶) مقد ار بيشترين داراي طارم رقم ميدهد كه نشان
آماري ارقام نظر از البته بود. گرم) ۲۱/۵۲) د انه هزار وزن مقدار داراي كمترين
نيتروژن در ــيط كود تقس متقابل گرفتند. اثر قرار گروه در يك ــفق ش طارم و
كود مقادير د ر رقم متقابل اثر ولي ــد نش براي اين صفت معنيد ار مقادير آن

در ارقام واكنش متفاوت ــاند هند ه نش كه (P< گرديد (٪۵ معني دار نيتروژن
مصطفويراد با يافتههاي اين نتايج .(۷ است (جداول۶ و كود مختلف مقادير
اعالم همكاران (۴) و فرجي اما دارد، مطابقت (۹) ــتاني سروس ــبي طهماس و
مرحله در ٪۲۵ به صورت نيتروژن تيمار مصرف در وزن دانه ــر حداكث كردند
هنر دست ميآيد. به ۲۵٪ در مرحله گلدهي پنجهزني و در مرحله ٪۵۰ پايه،
پر تعد اد دانه انتظار ميرود دانه، وزن افزايش با داد كه گزارش هم (۱۱) نژاد
اينكه اما يابد افزايش بوته شلتوك هر عملكرد بوته و در تعداد پنجه خوشه، در
د يگر رقم دو از باالتري ــت برد اش ــاخص ش داراي بومي عنوان رقمي به طارم
وزن هر تك ميشود باعث كه ميگرد د بر خوشه در كمتر دانه است به تعد اد
عملكرد هزار دانه با كه وزن داد نشان نتايج همين راستا بيشتر شود. در دانه

.(۹ (جدول دارد معنيداري و منفي همبستگي دانه

برداشت شاخص
برنج جد يد ارقام عملكرد پتانسيل ميتوان برد اشت ــاخص ش با افزايش
رقم و كود نيتروژن مقادير اثر دو تنها آزمايش اين در داد (۱۴). ــش را افزاي
بين د ر .(۴ بود (جدول معنيد ار ٪۱ و ٪۵ ــطح س د ر ترتيب بر اين صفت به

رقم و تقسيط كود نيتروژن، سطوح مقاد ير براي صفات مورد مطالعه مقايسه ميانگين نتايج جدول5-

دانكن). آزمون اساس هاست(بر ميانگين بين معني دار اختالف عدم وجود نشاندهنده مشابه حروف ستون هر در
و:3  (1 (جدول نيتروژن كود سطوح تقسيط : 3, 2 , هكتار 3 در 200 كيلوگرم اوره و 150 سطوح 100، ترتيب د ر نيتروژن به كود مقادير :. 3 , 2 , 1 

و هيبريد 1 شفق طارم، ترتيب به ,سطوح رقم 2 , 1
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۷۴ و باغباين    در  زراعت

باالترين باعث هكتار ۱۵۰كيلوگرم در نيتروژن مقدار كود مختلف ــطوح س
بيشترين گرفتند. گروه قرار يك د ر ديگر دو سطح و شد برد اشت ــاخص ش
بود. ٪۵۱/۶ ميانگين ــفق با ش محصول پر رقم به مربوط برد اشت ــاخص ش
(جد ول بود طارم رقم به مربوط مقدار كمترين و دوم مقام در هيبريد ــم رق
بوته ارتفاع با محلي متذكر شدند كه ارقام همكاران (۶) و گيالني البته .(۵
Koutroubas و Ntanos هستند. پايينتري ــت برداش شاخص داراي بيشتر

مثبت شاخص همبستگي سال طي دو د ر مختلف برنج ارقام بررسي (۱۶) با
بررسي با نيز همكاران (۱۵) و Ohnishi .گرفتند نتيجه عملكرد را با برداشت
برداشت شاخص ــتن داش د ليل به رقم ۴ تنها كه كرد ند اعالم برنج، رقم ۱۸
بودن داراي پاكوتاه علت به محصول پر ارقام د اشتند. باالتري عملكرد باالتر،
امر اين كه دارند باالتري ــادي اقتص عملكرد ولي بوده ــك كمتري خش ماد ه
نشان جدول۹ نتايج ميشود. منجر ارقام اين در باالتر ــت برداش شاخص به

نيتروژن كود در مقاد ير رقم متقابل اثرات براي مطالعه صفات مورد جدول6-:ميانگين

د انكن).  آزمون اساس هاست(بر ميانگين معنيدار بين اختالف وجود نشاندهنده عدم مشابه حروف ستون هر در
1 و هيبريد شفق طارم، ترتيب رقم به 3 سطوح , 2 , و:1 هكتار در اوره كيلوگرم 200 و 150 ،100 سطوح ترتيب در كود نيتروژن به .: مقادير 3 , 2 , 1 

تقسيط در نيتروژن كود مقاد ير براي اثرات متقابل مطالعه مورد صفات جدول7-:ميانگين

د انكن).  آزمون اساس هاست(بر ميانگين معنيدار بين اختالف وجود نشاندهنده عدم مشابه حروف ستون هر در
نيتروژن(جدول 1). كود تقسيط سطوح : 3, 2 , و 3 هكتار د ر اوره كيلوگرم 200 و 150 ،100 ترتيب در سطوح نيتروژن به كود مقاد ير :. 3 , 2 , 1 

تقسيط... و مقادير تأثير مطالعه
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1386 تابستان ،75 شماره

باغباين۷۵ و زراعت در در

نيتروژن كود تقسيط د ر اثرات متقابل رقم مورد مطالعه براي صفات جدول8-:ميانگين

ميانگين هاست. بين معنيدار وجود اختالف نشاندهنده عدم مشابه حروف ستون هر در
هيبريد 1 و شفق طارم، ترتيب به رقم , 3 سطوح (جدول 1) و:1 , 2 نيتروژن كود تقسيط سطوح : 3, 2 , 3

مورد مطالعه صفات همبسنگي ضرايب جدول9-

هستند . معنيدار غير بدون عالمت اعداد و معنيدار ٪1 و ٪5 سطح د ر ترتيب **:به و *
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۷۶ و باغباين    در  زراعت

دانه عملكرد با را معنيد اري و مثبت همبستگي بيشترين صفت اين ميدهد
(۲۲) همكاران و Yamauchi .(r دارد (**۰/۸۱= صفات ــاير به س ــبت نس
الينهاي خالص به هيبريد نسبت ارقام برداشت ــاخص ش كه دادند گزارش
قبال در خشك ماده واكنش توليد ــاندهنده نش كه بود ه ــابه مش يا پايينتر

است. دانه عملكرد

خوشه طول
در محاسبه مستقيمًا خوشه طول ميد هد كه نشان شده انجام مطالعات
توجه ارزيابي عملكرد مورد از صفات عنوان يكي به نقش ندارد ولي ــرد عملك
ــان نش (۴ (جد ول واريانس تجزيه جدول از حاصل نتايج .(۱) مي گيرد ــرار ق
قرار رقم عامل ــر تأثي تحت تنها آزمايش اين د ر ــه خوش طول كه ــد ميده
ــه بود خوش طول ــترين بيش داراي هيبريد ــم ارقام، رق ــن بي در ــت. گرف
كمترين طارم د اراي رقم قرار گرفت. گروه در يك شفق رقم و با (۲۸/۷۶cm)
ميان در گرفتند نتيجه (۱۳)Baligar و Fageria .(۵ (جد ول بود خوشه طول
دانه با را همبستگي بيشترين خوشهچه تعداد و خوشه طول عملكرد ، اجزاي
بر طور معنيداري نيتروژن به كيلوگرم ۲۱۰ كاربرد متذكر شدند كه و داشته
آزمايش اين در است. د و خطي رابطه بين اين ميگذارد و تأثير ــه خوش طول
بين و در ــان داد عملكرد نش و معنيداري با مثبت همبستگي ــه خوش طول
و (r=۶۹**) خوشه در دانه تعداد با را ــتگي همبس ــترين بيش عملكرد اجزاي
=r) (جدول -۰ /۲۶*) د اشت دانه هزار وزن با معنيد اري و ــتگي منفي همبس
يافتههاي كردند. اما گزارش را مشابهي نتايج نيز (۵) و همكاران قربانپور .(۹
اين و علت است زيادتر پابلند طول خوشه كه در ارقام داد نشان هنرنژاد (۱۱)

دانست. بوته با ارتفاع خوشه مثبت طول همبستگي را امر

بارور پنجه تعداد
گياه ــر ه در بارور به پنجههاي ــادي زي حد غالت تا د ر ــه دان ــرد عملك
د ارد وجود ــي مثبت ــتگي عملكرد همبس پنجه و تعداد بين دارد و ــتگي بس
تعداد پنجه بر رقم و ــود ك مقادير كه ــان ميد هد نش جدول ۴ نتايج .(۱۳)
اين روي بر كود ــيط تقس عامل و ــته معنيداري داش اثر مربع متر در بارور
۲۰۰ مقدار كاربرد داد كه ــان نش ميانگينها ــه مقايس ــت. نداش اثري صفت
/۷) مربع متر در پنجه توليد بيشترين هكتار باعث د ر نيتروژن كود كيلوگرم
خود به را مقدار هيبريد بيشترين رقم ارقام بين در ــود همچنين مي ش (۷۳
نتايج مصطفويراد با مطابق آمده د ست به نتايج داد (جدول۵). اختصاص
مختلف ــيط تقس و مقادير در (۱۳) Baligar و Fageria و (۹) ــكاران هم و
ارتفاع با پنجه تعداد كه داد گزارش ــز ني هنرنژاد (۱۱) نيتروژن بود. ــود ك

ــتند. هس كمتري تعداد پنجه داراي بومي ارقام دارد و عكس رابطه گياه

(بيوماس) ماد ه خشك د انه و عملكرد
ــكيل تش اجزاي از ــتفاد ه اس با برنج محصول ــلتوك در ش عملكرد نهايي
وزن خوشه، در واحد سطح، تعداد دانه ــه در خوش تعداد نظير عملكرد دهنده
نتايج .(۲) ــت بيني اس پيش قابل حدودي تا ديگر صفات مرتبط و دانه هزار
كود مختلف مقادير تأثير كه داد ــان از تجزيه واريانس (جدول۴) نش ــل حاص
ــد ش ــخص همچنين مش .(p< ٪۱) معني دار بود عملكرد رقم بر و ــروژن نيت
د ر در رقم تقسيط و ٪۵ ــطح س در مقادير كود در ــيط تقس اثرات متقابل كه
نشان داد ميانگينها مقايسه نتايج .(۸ و ۷ (جداول است ۱٪ معني دار ــطح س

Fageria شد. هكتار حاصل كيلوگرم در كودي ۲۰۰ از سطح عملكرد بيشترين
با آن عملكرد اجزاي و ــج برن كه عملكرد دادند گزارش ــز ني (۱۳) Baligar و
عملكرد دانه حداكثر متوسط آنها دارد، معنيد اري رابطه نيتروژن كود مقادير
به خالص در هكتار نيتروژن كيلوگرم ۱۷۱ كودي ــطح س د ر سال ــه س د ر را
تا ۲۰۰ ۱۵۰ فليپين را در اين مقدار همكاران (۱۹) Singh و ــت آوردند. دس
عملكرد حداكثر (۱۵) همكاران و Ohnishi كردند. توصيه هكتار در كيلوگرم
همچنين تأييد كردند. هكتار در خالص نيتروژن كيلوگرم ۹۰ توصيه با را دانه
ــيطهاي تقس و مقاد ير كاربرد با (۲۱)Tang و Qingfa و (۱) ايمني ــيني حس
اين در تائيد كردند . را نيز مطلب اين ارقام مختلف در ــروژن كود نيت مختلف
تن ميانگين ۶/۱۷ باالترين ولي نشد عملكرد معنيدار بر تقسيط اثر آزمايش

.(۵ (جدول ميباشد (S۱)اول نوع تقسيط به مربوط هكتار د ر
با ناچيزي اختالف هيبريد داراي رقم ميان ارقام د ر عملكرد ــر نظ از
ميتوان به اين امر را دليل گرفت قرار بعدي بود و در مكان ــفق ش رقم
هيبريد، وزن در ــتر بيش پوك دانه تعداد باالتر شفق، ــت برداش ــاخص ش
هيبريد برنج د انست. شفق پر د ر دانه و تعداد هيبريد در كمتر دانه هزار
در خوشه دانه تعداد و بارور د اراي پنجه آزمايش اين در ــتفاده اس مورد
يك در شفق د انه پر با تعداد و خشك ماده توليد و از نظر بوده بيشتري
به رقم ــبت هيبريد نس رقم كمتر عملكرد .(۵ ــرار گرفت (جدول گروه ق
(بيش از در خوشه ــتر بيش پوك د انههاي وجود خاطر به ميتواند ــفق ش
و زمان تأثير خود آن نيز تحت ديگر) باشد كه به دو رقم نسبت برابر دو
و عدم والدين نوع البته ميگيرد. قرار ــيد گي رس و افشاني گرد ه ــرايط ش
نسبت را پايين تر عملكرد ميتواند نيز منطقه به وارداتي رقم ــازگاري س
را چنين موردي علت (۱۴) Prasad و Kumar كند. ــفق توجيه ش به رقم
آنها ــتفاده اس مورد هيبريد رقم در كه دادند ــبت نس نيتروژن جذب ــه ب
نيتروژن و غلظت بوده كمتر هند در متد اول محصول ارقام پر به ــبت نس
كمترين ــارم ط رقم آزمايش اين در ــد. ش گزارش رقم اين در ــري كمت
مطالعه، ــات مورد صف ميان در داد . اختصاص خود به را عملكرد ــدار مق
و مثبت ــتگي همبس بيشترين خوشه د ر دانه تعداد و ــت ــاخص برداش ش
(۱۰) همكاران نحوي و .(۹ (جدول ــتند داش با عملكرد دانه را معنيدار
كودي ــطح س د ر را هكتار) د ر تن ۴/۶۹ ) دانه عملكرد مقدار ــترين بيش

آوردند. دست به هيبريد برنج نوع همين در كيلوگرم ۱۷۵
ــك گياه خش ماد ه كل كه د اد ــان نش از تجزيه واريانس حاصل ــج نتاي
كود ــيط تقس همچنين عامل و رقم نيتروژن، تأثير مقادير تحت ــاس) (بيوم
در رقم همراه نوع به ــروژن نيت مختلف كود مقادير ميگيرد . قرار ــروژن نيت
تقسيط و گياه بود ــك ماده خش بر د اراي اثر معنيداري احتمال ٪۱ ــطح س
(۳) ــيادت س و نتايج فتحي با كه (۴ (جدول ــد ش معني د ار ٪۵ ــطح س در
٪۵ در سطح كود نيتروژن مقاد ير در تقسيط متقابل اثرات همخواني داشت.
خشك ماده حداكثر .(۸ و ۷ ــد (جد اول ش ۱٪ معنيدار ــطح س در رقم در و
نوع ــيط آمد و تقس ــت دس به هكتار در تن ۱۴/۲۹ ميانگين با طارم رقم در
گرفتند. ــت در يك گروه قرار اين صف تأثير بر ــر نظ از (S۱ ,S۲) دوم و اول
كود كيلوگرم ۲۰۰ ــطح عمكرد در س ــر نيتروژن نيز حداكثر مقادي ــن بي د ر
و Fageria .(۵ (جدول ــت آمد دس هكتار به د ر ميانگين ۱۴/۴۸ تن ــا اوره ب
اين اعالم كردند. خالص نيتروژن ۲۱۰كيلوگرم را مقدار ــن اي (۱۳) Baligar

و Ohnishi و ايمني(۱) (۲۱)، حسيني Qingfa و Tang نتايج با مطابق نتايج
خشك ماده توليد كه د اد نشان ۹ جدول از حاصل نتايج بود. (۱۵) همكاران

تقسيط... و مقادير تأثير مطالعه
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باغباين۷۷ و زراعت در در

داشت. خوشه طول برداشت و شاخص با منفي معنيدار و همبستگي
اختالف  د اراي صفات همه آزمايش ارقام مختلف در اين د ر كلي طور به
برنج و بود ــفق ش رقم به مربوط د انه عملكرد ــترين بيش بودند. معني داري
تعداد دانه ــتن داش به علت آزمايش اين ــتفاده در مورد اس GRH۱ هيبريد
در ــفق بود اما ش به نسبت عملكرد كمتري داراي ــه خوش در ــتر بيش پوك
ديگر رقم د و از باالتر ــه خوش در تعداد دانه و پنجه بارور مانند تعداد صفاتي
در واحد سطح عملكرد ــتن بيشترين د اش ــد براي ميرس نظر به قرار گرفت.
بي از مصرف ناشي محيطي ــت زيس آلودگيهاي گرفتن كاهش نظر در با و
توصيه شفق هيبريد و ارقام كشت آمل، منطقه در كودهاي شيميايي، رويه
هكتار كود نيتروژن در تا۲۰۰ كيلوگرم مقدار ۱۵۰ به اينكه ميشود با توجه

كند. را برطرف ارقام اين ميتواند نيازهاي مختلف در مراحل مصرف با

سپاسگزاري
تحقيقات برنج ــه موسس محترم ــولين مس و كاركنان از ــيله وس ــن بد ي
را همكاري نهايت طرح اين اجراي در كه مازندران(آمل)- معاونت ــور- كش

ميآيد. عمل به قد رد اني داشتند،

پاورقيها
1- International Rice Research Institute

2- Total Dry Matter
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