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  چـكيـده
به صورت اسپيلت پالت  يشي، آزمارقم شمشيري برنج اجزاي عملكرد و عملكرد بوته برفاصله رديف و تعداد  اتبررسي اثر به منظور

 شـيروان مزرعـه تحقيقـاتي واقـع در شهرسـتان      در 1388-1389سال زراعـي   تكرار در سه هاي كامل تصادفي درقالب طرح بلوك در
شامل  بوته تعداد متر وسانتي 25، 20، 15كاشت  هفاصلسه  فرعي آزمايش به ترتيب شامل عوامل اصلي و اجرا گرديد. (ايالم) چرداول

سـانتي  63/118متر) با متوسـط  (سانتي 15×15  كاشت آرايشدر حداكثر ارتفاع بوته  نتايج نشان داد كه كپه بود. در بوته  6و  5، 4، 3
بوته در كپه داراي بيشترين ارتفاع بوته  6تعداد  .متر كاهش يافتسانتي 82/108 به متر)(سانتي 20×15متر كه با افزايش فاصله رديف  

 مچنـين حـداكثر  ه .متر بـود سانتي 04/108بوته در كپه با متوسط  3كمترين ارتفاع بوته مربوط به تعداد  متر وسانتي 54/119با متوسط 
كيلـو   7364 و عملكرد دانـه عدد  38/142 تعداد دانه در خوشهگرم،   525/26وزن هزار دانه ،عدد 525/15 چه در خوشهه تعداد خوش

  . اصل گرديدح 20×15كاشت  آرايشدر   گرم در هكتار
  

دانه.  عملكردو  ارتفاع بوته كاشت،  آرايش :كليدي كلمات  
 

  مقدمه
بين تعداد پنجه و عملكرد همبستگي مثبتي وجود   هاي باور در هر گياه بستگي دارد وعملكرد دانه در غالت تا حد زيادي به پنجه

ها (تعداد پنجه تعداد خوشه و افي پنجه بارور در واحد سطح استالزمه دستيابي به عملكرد باال در برنج، وجود تعداد ك بنابراين ،دارد
) در آزمايشي 2002(همكاران بلوچ و . لخيزي خاك داردحاص زني وها، خصوصيات پنجهاكم بوتهبارور) در واحد سطح بستگي به تر

متر مربع سانتي ) 25×25و  5/22×5/22، 20×20هاي كاشت (جهت تعيين مناسب ترين تراكم بوته براي عملكرد باالي برنج در آرايش
شود هر بوته به دليل داشتن فضاي بيشتر در ها بيشتر است و باعث ميها براي هر يك از بوتهعنوان نمودند، اثر فاصله بيشتر بين بوته

گر نزديك هستند بهتر هايي كه به يكدياطراف خود نور بيشتري دريافت نموده و فعاليت فتوسنتزي خود را بهتر انجام دهد و از بوته
) در بررسي اثر تراكم بوته بر ميزان عملكرد دانه برنج اين گونه اعالم نمود كه عملكرد دانه در كشت 1992( ردي .)1( رشد كند

مشاهده كرد زياد بودن تراكم بوته، موجب افزايش تعداد پانيكول در  ) 1978. ياما كوچي()2( متراكم نسبت به كشت تنك بيشتر است
 .)3( دبو شود. بنابراين افزايش تراكم بوته بر ساير اجزاي عملكرد نيز موثر د سطح و كاهش وزن هزار دانه در هر پانيكول ميواح

بوته در متر مربع افزايش يافت، با وجود افزايش تعداد خوشه  72بوته به  40) اظهار داشتند زماني كه تراكم از 2000زنگ و شانون (
 پترسون و جونز . )4( داري نشان دادانه تغييري نكرد با اين حال شاخص برداشت و وزن هزار دانه كاهش معنيدر متر مربع عملكرد د

رود افزايش فاصله كاشت ) در بررسي تاثير تراكم و آرايش كاشت بر روي وزن هزار دانه برنج اعالم نمودند، هر چند انتظار مي1979(
ولي تعداد پنجه بارور بيشتر در واحد سطح سبب كاهش تعداد  د فزايش وزن هزار دانه شوسبب ا هاي مجاورو كاهش رقابت بين بوته
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 برنج اجزاي عملكرد و بوته بر عملكردفاصله رديف و تعداد  بررسي اثراتهدف از اجراي اين پژوهش  . )5( دانه در هر خوشه شد
  بود. 

  

 هامواد و روش

 اعالم طبق انجام گرفت.  ايالم استان توابع از چرداول شيروان شهرستان در واقع يامزرعه در 1388-89اين آزمايش در سال زراعي 
آزمايش به صورت اسپيلت پالت با . بود مترميلي  570سرابله ساليانه بارندگي ساله، 10ميانگين  اساس بر ايالم استان هواشناسي اداره

 ،3( بوته تعداد و ) به عنوان كرت اصليمترسانتي 25، 20، 15( اشتك هفاصلانجام گرديد.  تكرار 3  درهاي كامل تصادفي طرح بلوك
 20×10 ،15×10كاشت  آرايش و متر 5/2×4ابعاد  به كرت . هردر نظر گرفته شدند فرعي كرتبه عنوان  )پهك در بوته 6و  5، 4
ن اثرات متقابل صفات از نرم يانگيسه ميمقا ياو بر  SASافزار نرم  ها ازداده يه آماريتجز يبرا  شد گرفته نظر در مترسانتي 25×10و

 دانكن در يامارها با آزمون چند دامنهين تيانگيسه ميد. مقايگرد هاستفادExcel  افزار نرمم نمودار از يترس يو برا  MSTAT-Cافزار  
  سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

  

  نتايج و بحث
  بوته   ارتفاع 

ارتفاع بوته از نظر آماري تحت تأثير فاصله رديف و تعداد بوته در كپه در سطح  نشان داد كه )1 ل(جدونتايج تجزيه واريانس       
و  مترسانتي 63/118با متوسط  متر)(سانتي 15×15حداكثر ارتفاع بوته تحت تأثير فاصله رديف   قرار گرفت. احتمال پنج درصد 

 نشان دادآزمايش اين  نتيجه متر حاصل شد.سانتي 82/108با متوسط  متر)تي(سان 20×15فاصله رديف    ارتفاع بوته تحت تأثير حداقل
تواند همچنين دريافت نور كافي مي بنابراين فراهم بودن آب و عناصر غذايي كافي و بود. هاي كمتربيشترين ارتفاع در فاصله رديف كه

 متر)(سانتي 15×15به  20×15شد. با كاهش فاصله رديف از با متر)(سانتي 20×15دليلي بر كمتر بودن ارتفاع بوته در فاصله رديف 
ها نتايج مقايسه ميانگين. يابدرقابت بر سر دريافت نور، آب و عناصر غذايي شديدتر شده و در نتيجه ارتفاع بوته گياه افزايش مي

 54/119راي بيشترين ارتفاع بوته با متوسط بوته در كپه دا 6نشان داد كه در بين تعداد بوته در كپه بر ارتفاع بوته تعداد  )3 جدول(
توان چنين استنباط نمود زماني كه مي .متر بودسانتي 04/108بوته در كپه با متوسط  3متر و كمترين ارتفاع بوته مربوط به تعداد سانتي

. يابدميو در نتيجه ارتفاع افزايش  د رقابت بر سر دريافت نور، آب و عناصر غذايي بيشتر بودهودر كپه استفاده ش بيشتر ءنشا از تعداد
 )15×15( ترين تراكم بوته در زراعت برنج در شرايط نشاءكاري با ابعاد در بررسي و تعيين مناسب بر اساس نتايج آزمايش حاضر

و تعداد  ،مترسانتي 63/118با متوسط  (تراكم باال) مترسانتي 15×15بيشترين ارتفاع بوته مربوط به فاصله رديف  )25×15و( )20×15(
  .  بود مترسانتي 54/119نشاء در بوته با متوسط   6
  

  چه در خوشههتعداد خوش
 قرار گرفت و يك درصد در سطح احتمال پنج درصد و تعداد بوته در كپه به ترتييب اين صفت از نظر آماري تحت تأثير فاصله رديف

حاصل شد و   عدد 52/15 با متوسط مترسانتي 25 ×15فاصله رديف چه در خوشه براي هتعداد خوش كه حداكثربه طوري ).1 (جدول
و حداقل  همچنين حداكثر .)2 (جدول عدد اين صفت روند كاهشي داشت 85/9  با متوسط مترسانتي 15×15با كاهش فاصله رديف 

 .)3 (جدول در كپه حاصل شدبوته  6و عدد  91/9  بوته در كپه و  5و  عدد 87/14 چه در خوشه به ترتيب با متوسطهتعداد خوش
اي از رقابت بين بوته عوامل رشد، بدليل محدوديت فضا و ساير متر در شرايط كشت متراكم،سانتي 15×15بنابراين در فاصله رديف 
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 چه در خوشه براي آرايشچه در خوشه كاهش يافت و بيشترين تعداد خوشهكه تعداد خوشه آمدها بوجود همان ابتداي رشد بين كپه
  . آمد به دست  مترسانتي 25 ×15كاشت 

  
صفات مورد بررسي در فاصله كپه و تعداد نشا در كپه ) ن مربعاتيانگيم( تجزيه واريانس -1جدول   

رييمنابع تغ يدرجه آزاد   عملكرد دانه با شلتوك تعداد دانه درخوشه وزن هزاردانه تعداد خوشچه در خوشه ارتفاع بوته 
راركت  2 1025.41 7.29 1.98 4625.87 1289545.7 

 *6040659.62 *1194.38 **115.3 *45.82 *295.83 2 فاصله كپه

 773857.8 167.75 4.97 5.63 36.31 4  يخطا

 **3287392.57 *302.23 *7.78 **14.78 *102.31 3 نشائ در كپه

پهفاصله ك× نشا در كپه   6 26.22 3.97 3.63 121.32 1679664.1.1* 

 538354.49 86.85 1.73 1.76 16.77 18  يخطا

راتييب تغيضر   3.58 10.82 5.52 7.26 12.29 
ns,*  باشند. يدرصد م 1و  5دار در سطوح احتمال  يدار و معن ير معنيب غيبه ترت **و  
  

  وزن هزار دانه
در به ترتيب  داد بوته در كپهنشان داد كه وزن هزار دانه از نظر آماري تحت تأثير فاصله رديف و تع) 1 نتايج تجزيه واريانس (جدول

متر) با (سانتي 25 ×15حداكثر وزن هزار دانه تحت تأثير فاصله رديف كه به طوري قرار گرفت. و پنج درصد سطح احتمال يك درصد
 (جدول گرم حاصل شد 25/21با متوسط  متر)(سانتي 15×15وزن هزار دانه تحت تأثير فاصله رديف   گرم و حداقل 525/26متوسط 

در  يارهيو انتقال مجدد مواد ذخ يه از دو منبع فتوسنتز جاركاست  دانهاز سرعت و طول پر شدن  يتابعوزن دانه  يلكبه طور  .)2
هر بوته به دليل  اين امكان به وجود آمد كه ها ها براي هر يك از بوتهبيشتر بين بوته رديف در اثر فاصلهبنابراين  .گرددين مياه تاميگ

متر) بيشترين وزن هزار دانه با (سانتي 25 ×15بنابراين فاصله رديف  . نمايدي بيشتر در اطراف خود نور بيشتري دريافت داشتن فضا
 .)2 (جدول گرم بود 25/21 با متوسط  متر)(سانتي 15 ×15وزن هزار دانه مربوط به فاصله رديف  كمترين گرم و 525/26متوسط 

بيشترين وزن هزار داراي بوته در كپه  3تعداد  ه، بوته در كپه بر روي وزن هزار داندر بين تعداد نشان داد كه  3 نتايج جدولهمچنين 
  گرم بود. 417/26 دانه با متوسط 

  

  تعداد دانه در خوشه
ال نشان داد كه اين صفت از نظر آماري تحت تأثير فاصله رديف و تعداد بوته در كپه در سطح احتم) 1 نتايج تجزيه واريانس (جدول

تعداد دانه  و حداقل عدد) 38/142( مترسانتي  25 ×15 حداكثر تعداد دانه در خوشه تحت تأثير فاصله رديف پنج درصد قرار گرفت
در فاصله رديف توان نتيجه گرفت كه مي .)2 (جدول حاصل شدعدد) 82/108( مترسانتي 15 ×15در خوشه تحت تأثير فاصله رديف 

ها تري براي تشكيل و نيز پر شدن دانهامل محيطي و رقابت كمتر بين گياهان مجاور شرايط مناسبكمتر به علت مساعد بودن عو
متر) با (سانتي 15×15كمترين تعداد دانه در خوشه در فاصله رديف . شوندبيشتر بارور مي ها)(گلچه هاشود و سنبلچهفراهم مي
 اند باافتهيه لقاح ك ييهاتخمدان ين برخيه جنكرد كان ين بيتوان چنيا من مسئله ري). دليل ا2(جدول  مشاهده شد 27/106 ميانگين

شود يا دانه كمتري تشكيل مييل نمكيشوند و دانه تشين مرحله سقط ميافزايش تراكم به علت محدوديت در دستيابي به آب  در ا
نتايج  ر) موجب كاهش تعداد دانه در خوشه گرديد.مت(سانتي 20×15و  15×15هاي همچنين افزايش تراكم بوته در آرايش كاشت شود.

بيشترين تعداد دانه در خوشه با داراي بوته در كپه  4نشان داد كه در بين تعداد بوته در كپه بر تعداد دانه در خوشه تعداد  3 جدول
بوته در   3نه در خوشه مربوط به همچنين كمترين تعداد دا ،بوته در كپه نداشت 5داري با تعداد بود كه تفاوت معني 11/136 متوسط 

  بود. 9/118 كپه با متوسط 
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 عملكرد دانه با شلتوك
دانه با  داري بر عملكرداثر متقابل فاصله رديف و تعداد بوته در كپه تأثير معنيدهد نشان مي )1 (جدول تجزيه واريانس همانگونه كه

نشاء در كپه   3متر با تعداد سانتي 20×15ا شلتوك در فاصله رديف عملكرد دانه ب حداكثرشلتوك در سطح احتمال پنج درصد داشت. 
  .)1 شكلبدست آمد ( كيلو گرم در هكتار  7364با متوسط 

 
  مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي درفاصله رديف-2جدول 

  ه درخوشهتعداد دان  (گرم) وزن هزاردانه  در خوشه  تعداد خوشچه  متر)(سانتي ارتفاع بوته  تعداد بوته در كپه
15*15  a63.118b85.9 b25.21  b27.106  

20*15  b82.108 a52.15 ab82.23  a32.136  

25*15  ab06.115 ab5.11 a52.26  a38.142  

  دار ندارنددرصد تفاوت معني 5هاي داراي حروف مشابه براساس آزمون دانكن در سطح احتمال در هر ستون ميانگين
  

  بررسي درتعداد بوته در كپه مقايسه ميانگين صفات مورد-3جدول 
  تعداد دانه درخوشه  (گرم) وزن هزاردانه  تعداد خوشچه در خوشه  متر)(سانتي ارتفاع بوته  تعداد بوته در كپه

3  b04.108 ab46.13  a41.26  b9.118  

4  ab92.112  ab91.10  a82.24  a11.136  

5  a19.116  a87.14  b22.20  a62.134  

6  a5.119  b91.9  ab99.23  b66.123  

 دار ندارنددرصد تفاوت معني 5هاي داراي حروف مشابه براساس آزمون دانكن در سطح احتمال در هر ستون ميانگين

 
 
 

  
  اثر متقابل فاصله رديف در تعداد بوته در كپه بر عملكرد دانه -1 شكل
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Abstract  
In order to study the effect of row spacing and plant density on grain yield and its components of rice (cv. 
Shamshiri), an experiment was laid out using split plot in randomized complete block design with three 
replications at Agricultural Research Station of Shirvan-Chardavol during 2010-2011 cropping season.  
Three rows spacing (15, 20 and 25 cm) were arranged as main plot and four plants spacing (3, 4, 5 and 6 
plant per hill) were chosen as sub plot. Results showed planting pattern of 5×15 had the highest plant height 
with the average of 118.63 cm and with increasing in planting pattern to 15×20 result in decreasing in plant 
height.  The number of 6 plants per hill had the highest plant height with the average of 119.54 cm and the 
number of 3 plants per hill had the lowest plant height with the average of 108.04 cm. the highest paniclelet 
with 15.52, 1000-grain weight with 26.5 g, grains.panicle-1 with 142.3 grains and grain yield with 7364 
kg.ha-1 in planting pattern of 15×20. 
 
Kew words: Planting pattern, Plant height and Grain yield.  
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