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 دهكيچ

واقع در  ينيزمدر  يش مزرعه ايآزما يهلامرالبرنج رقم طارم  يبر صفات زراع اشت و تعداد نشاءكش ياثرات آرا يبه منظور بررس
 ام شد.انجرار كت 3در  يامل تصادفك يها كدر قالب طرح بلوو ل يتوركبصورت فا شياجرا شد. آزما 1392سال شهرستان آمل در 

 30×30و  25×25، 20×20،  15×15اشت (كش يپه ) و چهار سطح آراكنشاء در  5و  3،  1( مارها شامل سه سطح تعداد نشاءيت
 يدرصد معن 5ارتفاع بوته در سطح احتمال  ياشت و تعداد نشاء روكش ياثرات متقابل آرا هكج نشان داد يمتر مربع ) بودند . نتايسانت

 1رد دانه در سطح احتمال كتعداد خوشه در متر مربع ، تعداد دانه پر در خوشه و عمل يرو يدار ين اثر معنيدار بوده است. همچن
 20×20 اشتكش يآرا يثر تعداد خوشه در متر مربع براكافت . حداياهش كاشت ، كم كش ترايارتفاع بونه با افزا درصد داشته است.

 يكبا متر  يسانت 30×30و  25×25 ياشت هاكش يآرا يتعداد دانه پر در خوشه برا ثرحاصل شد . حداكپه كدر نشاء 5با  متر يسانت
نشاء  3با  متر يسانت 20×20 شيآرا يبرا تعداد نشاءو اشت كش يرد دانه تحت اثرات متقابل آراكثر عملكحدا .په بدست آمدكدر نشاء
جهت په كنشاء در  3متر مربع و تعداد  يسانت 20×20اشت كش ياآرور ، كرقم مذ يبرابدست آمد. تار ) كلوگرم در هكي 6550( پهكدر 

  شود. يه ميتوص ردكثر عملكحصول حدا
  
  رد دانهكعمل، اشت ، تعداد نشاء كش يبرنج ، آرا : يديلكلمات ك
  

  مقدمه
ه يلكمورد ت آن در يه رعاكباشد  يت بهتر ميفكيرد و كثر عملكبه حدا يابيار مهم در دست ياز عوامل بس يكيم مطلوب كترا

م بوته در كترا ني، انتخاب مناسب تر ياهان زراعيشت گكدر رابطه با  يل اصلياز مسا يكين ياست بنابرا يالزام يشاورزكمحصوالت 
  ).5باشد ( يواحد سطح م

رد كعملن يباالترگزارش دادند  يرد برنج رقم طارم هاشمكعمل يرد و اجزاكعنل يم بوته روكاثر ترا يدر بررساران كو هم يبزرگ
رد دانه و شاخص برداشت در فاصله كن عمليمتركمتر و  يسانت 20×20اشت كو شاخص برداشت در فاصله  يكيولوژيرد بكدانه،عمل

   ).3( متر به دست آمد يسانت 15×15اشت ك
ه ك ندگزارش داد انجام گرفت يروديبرنج رقم ش ياشت بر صفات زراعكم كاثرات سن نشاء و ترا يه روك يگريد يدر بررس

بوته در متر مربع  150 يعنيم باال كرد دانه در تراكن عمليشتريب  ).1بوته در متر مربع حاصل شد ( 30م كان آن در تريمتركو 
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افتند يدر يرقم ندا ، فجر و طارم هاشم يبرنج ها ياشت بر صفات زراعكمختلف  يم هاكاثرات ترا يدر بررس زيناران كمبصر و هم
بوته در  120اشت تا كم كش تراياشت قرار نگرفتند اما با افزاكم كر ترايپرشده ، تحت تاث يوشه چه هاه وزن هزاردانه و درصد خك

ش تعداد ساقه در واحد سطح ياسته شده اما به علت افزاكپه و تعداد خوشه چه در خوشه كل پنجه و پنجه موثر دركمتر مربع بر تعداد 
  ).4د (يه افزوده گردرد دانكجه عمليرنتبر تعداد خوشه درمترمربع و د

بوته در متر مربع بر تعداد پنجه و پنجه موثر  4/44به  1/11اشت در رقم پابلند برنج از كم كش ترايه با افزاك نمودان يب يله بنك يافضل
درصد  يلد ويرد دانه افزوده گردكش تعداد ساقه در واحد سطح بر تعداد خوشه در متر مربع و عمليبه خاطر افزا ياسته ولكدر بوته 

اشت بر كم كش ترايه با افزاكن اظهار نمودند يشان همچنياشت قرار نگرفتند. اكم كر ترايخوشه چه پرشده و وزن هزاردانه تحت تاث
  ).2باشد ( يم ييرقابت در جذب مواد غذاش يه به خاطر افزاكشود  ياسته مكارتفاع بوته 

  
  مواد و روش ها 

بصورت ش ياجرا شد.آزما آملشهرستان  يزراع ياراض رت يك طرح شش ماهه دربه صو 1392ين آزمايش در سال زراعي  ا
تعداد  شين آزماي. در اديمتر اجرا گرد 2×5 به ابعاد ييرت هاكو در  راركت سهدر  يامل تصادفك يهاكبلو طرح در قالبو  ليتوركفا

متر مربع )  يسانت 30×30 و 25×25 ، 20×20 ،  15×15اشت در چهار سطح (كش يپه) و آراكنشاء در  5و  3،  1در سه سطح ( نشاء
هاي مورد آزمايش انتقال داده شدند از خزانه به كرت ، آماده سازي زميننشاها پس از ش در نظر گرفته شدند.يآزما يمارهايت به عنوان
هرز  ينترل علف هاكل يات داشت ازقبيعمل په انجام شد.كاشت و تعداد نشاء در هر كش يآرا يمارهايبا توجه به ت ياركو نشاء
اه انجام شد. يگ يدگيتروژن ازمنبع اوره تا زمان رسين كودسركمصرف رم ساقه خوار برنج و ك، مبارزه با ) ييايميو ش ين دستي(وج
 يرياندازه گو انتخاب  يه) به طورتصادفيحاش يبوته (بدون درنظرگرفتن بوته ها 12رت كرد ، ازهركعمل ياجزا يرياندازه گ يبرا

با استفاده  يآمار يداده ها.سپس ن شدييدرصد تع 14زان رطوبت يم با ورت كوسط هر با برداشت دو مترمربع از زيرد دانه نكملعشد.
  انجام شد. 05/0ن در سطح احتمال كق آزمون دانين داده ها ازطريانگيسه ميل و مقايو تحل هيتجزMSTATC  ازنرم افزار

  
  ج و بحثينتا

تعداد كل پنجه در كپه معني دار نمي صفت  براشت و تعداد نشاء كش يشهود است اثرات متقابل آرام 1ه در جدول ك يهمان طور
دار بوده  يمعندرصد  1در سطح احتمال رد دانه كو عمل يصفات زراع ريسابر  درصد و 5ارتفاع بوته در سطح احتمال باشد ولي بر 

   است.
نشاء و آرايش  3و همچنين تعداد په كنشاء در  1تعداد  بامتر مربع  يسانت 30×30و  25×25اشت كش يآرا ين ارتفاع بوته برايبلندتر

جذب  يشتر برايم بوته به علت رقابت بكش تعداد نشاء و ترايدر واقع با افزا ).2(جدول  حاصل شدسانتي متر مربع  30×30كاشت 
  افته است.ياهش ك، ارتفاع بوته  ييمواد غذا

متر و  يسانت 30×30ش يآرا يپه و حداقل آن براكنشاء در  5متر و تعداد  يسانت 20×20ش يآرا يبراثر تعداد خوشه در متر مربع كحدا
  ).2په به دست آمد (جدول كنشاء در  1تعداد 

د يپه حاصل گردكنشاء در  1متر مربع و تعداد  يسانت 30×30و  25×25 ياشت هاكش يآرا ين تعداد دانه پر در خوشه برايشتريب
  ).2(جدول 
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 يهلاشت دربرنج رقم طارم امرالكش يمارتعداد نشاء و آرايتحت ت يانس صفات زراعيه واريتجز  -1ول جد

درجه  منابع تغييرات
  آزادي

تعداد كل پنجه در ارتفاع بوته
  كپه

تعداد خوشه در 
  مترمربع

تعداد دانه پر در 
  خوشه

  عملكرد دانه

  333/51458  692/8  444/1077 204/5 069/26  2 تكرار
  a( 2  **662/611 **882/54 **778/32680  **147/1279  **333/2505208تعداد نشاء (

  b( 3  **562/229 **703/407 **111/13949  **150/1025  **889/3056388آرايش كاشت (
  ns770/2 **556/14058  **303/75  **444/3138819 073/21*  6  آرايش كاشت×تعداد نشاء

  697/15094  767/0  020/148 573/1 934/5  22 خطا
  cv(    03/2 65/6 27/4 21/1  62/2ضريب تغييرات (

ns  1و  %5، * و ** : به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال%.  
  
  

اشت در اثرات متقابل ارتفاع بوته ، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه پر در خوشه و عملكرد دانه تحت تيمار تعداد نشاء و آرايش ك -2جدول 
  هيلبرنج رقم طارم امرال

تعداد خوشه در متر   )cmارتفاع بوته (  )cmآرايش كاشت (  تعداد نشاء
  مربع

تعداد دانه پر در 
  خوشه

  )kg/haعملكرد دانه (

  15×15 b0/121  d7/293 d33/74 d5283 

1  20×20 b2/121  gh0/214  d77/73 hi3717 

  25×25 a2/130  hi7/199 a27/92 g4200  
  30×30 a3/126  i3/191 a40/91 i3567  
  15×15 b0/121  f7/239 h97/59 hi3750  
3  20×20 bc2/120  ab7/387 h27/59 a6550  

  25×25 a8/125  b3/379 b63/85 b6183  
  30×30 a1/126  e7/260 c20/82 h3867  
  15×15 d8/103  c3/340 i40/49 g4233  
5  20×20 d5/106  a7/405  g50/62  c5533  

  25×25 bc2/120  fg3/231  f00/66  e4833  
  30×30 c2/116  de3/275  e37/71  f4583  

  ندارند. %5ميانگين هاي داراي حرف مشابه تفاوت معني داري در سطح احتمال 
  

و حداقل آن كيلوگرم در هكتار)  6550(په كنشاء در  3متر مربع و تعداد  يسانت 20×20اشت كش يآرا يز برايرد دانه نكثر عملكحدا
اشت و كش فاصله يدر واقع افزا). 2حاصل شد (جدول كيلوگرم در هكتار)  3567(په كنشاء در  1و تعداد  30×30اشت كش يآرا يبرا
  رد دانه شده است.كلاهش عمكمتر بوته در واحد سطح سبب كم كترا

د يپه حاصل گردكء در نشا 3متر مربع و تعداد  يسانت 20×20اشت كش يآرا يرد دانه تحت اثرات متقابل براكثر عملكهر چند حدا
په كنشاء در  5متر مربع از  يسانت 30×30نشاء و تحت  3از  25×25 ينشاء ، برا يكد از يبا 15×15 ياشت هاكش يآرا يبرا يول

  ).2د (جدول يرد بدست آكعمل ثركنمود تا حدا استفاده
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رد كثر عملكپه را جهت حصول حداكنشاء در  3داد متر مربع و تع يسانت 20×20اشت كش يق ، آراين تحقيج ايان با توجه به نتايدر پا
  م.ينك يه ميور در منطقه توصكرقم مذ يبرا
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Abstract 
In order to study the effects of planting pattern and seedling number on agronomy traits of rice (Amrollahi 
cultivar) a field experiment was carried out in the field of amol city in year of 2013. Experimental design 
was arranged in factorial in basis of Randomized Completely Block design with three Replication. 
Treatments consist of seedling number in three levels (1 , 3 , 5 seedling in hill ) and planting pattern in four 
levels (15×15 , 20×20 , 25×25 , 30×30 cm2). Results was showed that the interaction effects of planting 
pattern and seedling number on plant height was significant at 0.05 probability level. Also had a significant 
effect on total tiller number , panicle number per m2, filled grain number in panicle and grain yield at 0.01 
probability levels. With increasing of plant density, plant height was reduced. The highest panicle number 
per m2 was obtained in 20×20 cm2 planting pattern and 5 seedling in hill. The highest filled grain in panicle 
was obtained in 25×25 and 30×30 cm2 planting pattern with 1 seedling in hill.The highest grain yield (6550 
kg/ha) was obtained for 20×20 cm2 planting pattern with 3 seedling in hill. For this variety transplanting in 
planting pattern at 20×20 cm2 and 3 seedling in hill for the best performance of yield attributes were 
recommended. 
 
Key Words : Rice , Planting pattern , seedling number , grain yield 
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