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  در دو نوبت كشت برنج ارقامزراعي  شاخص هايمطالعه كشت مجدد برنج در مازندران و مقايسه 

  
  4، سيد صادق حسيني3عباس موسويامير، سيد 2، محمود غالمي1*محمد زمان نوري

  m.nouri@areo.irعضو هيئت علمي موسسه تحقيقات برنج كشوردر مازندران. پست الكترونيك: .1

 د زراعت دانشگاه آزاد واحد چالوسدانشجوي كارشناسي ارش .2

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد چالوس .3

 محقق موسسه تحقيقات برنج كشوردر مازندران .4

 
  چكيده:
، مطالعه حاضر اجراگرديد. (كشت اصلي) با كشت اولآن و مقايسه  هاي مازندرانشاليزارارقام برنج در ارزيابي كشت مجدد  به منظور

ارقام طارم هاشمي و در هر نوبت كشت، وايل ارديبهشت ماه و كشت دوم در اواسط مرداد ماه انجام شد. نشاكاري كشت اول در ا
و عملكرد مورد اندازه گيري قرار  شاخص برداشت، زراعيصفات تعدادي از مورد مطالعه قرار گرفتند و كوهسار در سه فاصله كشت 

صل داراي ارتفاع بوته و طول خوشه كوتاه تري بود ولي تعداد پنجه، وزن رقم كوهسار در هر دو فگرچه نتايج نشان داد كه  گرفت.
بود كه كشت مجدد بيش از تعداد دانه در خوشه در كشت اول متوسط  .هزار دانه و عملكرد آن نسبت به رقم طارم هاشمي بيشتر بود

عه در كشت اول داراي ارتفاع بوته و طول خوشه مل محيطي در كاهش تشكيل دانه در خوشه مي باشد. ارقام مورد مطالعا بيانگر تاثير
بيش از درصد  4بلندتر، وزن خوشه بيشتر و وزن هزار دانه كمتري نسبت به كشت مجدد بودند ولي شاخص برداشت كشت مجدد 

پنجه هاي  . براي ارقام مورد مطالعه، فاصله كشت زياد، موجب كاهش معني دار عملكرد گرديد كه به دليل كاهش تعدادكشت اول بود
  موثر در واحد سطح بوده است.

 
  كشت مجددعملكرد، ، برنج، شاخص برداشت كلمات كليدي:

  
  مقدمه:

ترين محصوالت غذايي است كه نقش مهمي در تغذيه انسان ها ايفا مي نمايد. ايـن محصـول ضـمن تـأمين غـذاي       برنج يكي از مهم
). ايـن  2000ساكنين اغلب كشورهاي آسيايي نيز محسوب مي گردد (بسرا، درصد جمعيت دنيا، به عنوان منبع پروتئين براي  40اصلي 

درصد كالري مورد نياز مردم را تأمين مي  70محصول در كشورهايي نظير بنگالدش كه باالترين مصرف سرانه برنج را در دنيا دارند تا 
درصد در حال افزايش اسـت   3هر ساله به ميزان  ). آمارها نشان مي دهد كه تقاضاي جهان براي برنج2002نمايد (صديقي و ديگران، 

آسيايي، برنج يك محصول سياسي و استراتژيك مي باشد و عالوه بر  كشورهاي). عالوه بر موارد فوق، در 2004؛ ويرماني،2000(بسرا،
). در ايـران  1996، اهميت آن در تأمين امنيت غذايي، در ايجاد شغل و درآمد قشر فقير جامعه نقش اساسـي دارد (حسـين و سـومبيال   

هزار هكتار در استان هاي مختلف برنج خيز كشت مي گردد كه عمده كشت آن در استان هاي مازندران  600برنج در مساحت تقريبي 
از سوي روز افزون زمين هاي كشاورزي افزايش تقاضا و قيمت برنج از يك سو و كاهش در سال هاي اخير،  و گيالن انجام مي شود.

 مانبه طوري كه بر اساس آمار سـاز ليزار هاي استان مازندران گرديده است. رغبت كشاورزان به كشت مجدد برنج در شاديگر موجب 
. گرفتـه اسـت  هزار هكتار از اراضي استان مازندران مورد كشت مجدد برنج قرار  32بيش از ، 1392در سال جهاد كشاورزي مازندران 

در سال هاي اخير شدت بيشتري يافته است، تقريبا تاكنون مطالعه جامعي در اين خصوص با توجه به اينكه موضوع كشت مجدد برنج 
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كشت مجـدد در  زيست محيطي  و در خصوص مسائل به زراعي، تغذيه، مسائل اقتصادي اتمطالعانجام صورت نگرفته است. بنابراين 
كشت مجدد و تعيين بهترين فاصله كشت انجام شد.  قام درپتانسيل ارشناسايي باشد. به عنوان گام اول، مطالعه حاضر براي اولويت مي

در سـال  وم بـه سـرما و زودرس   هاشمي و كوهسار استفاده گرديد. رقم كوهسار به عنوان يك رقم مقـا م در اين مطالعه از دو رقم طار
اني و سردسير و يا براي توسط معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران معرفي گرديد و براي كشت در مناطق كوهست 1390

بـه  كه بيشترين سطح زير كشت را در بين ارقام بومي در اسـتان مازنـدران دارد   كشت مجدد توصيه مي گردد. رقم بومي طارم هاشمي 
با هـدف   مطالعه حاضر گردد.توسط اغلب كشاورزان براي كشت اول و كشت مجدد كشت ميدليل زودرسي و كيفيت پخت مناسب، 

و همچنين بررسي تاثير فواصل كشـت بـر فاكتورهـاي زراعـي و شـاخص       كشت مجدد برنج رقم براي كشت اول و يلپتانسشناسايي 
 مي پردازد. نوبت كشتبرداشت به خصوص مقايسه اين صفات در دو 

  
 مواد و روش ها:

ل اجرا گرديد و در آن دو در مازندران در آم در مزرعه تحقيقاتي معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور 1391مطالعه حاضر در سال 
در زمين اصلي ماه و نشاكاري  اواخر اسفندبار كشت برنج در مزرعه مورد بررسي قرار گرفت. براي كشت اول، بذرپاشي در خزانه در 

ه انجام شد. طرح آزمايشي مرداد مااواسط تير ماه و نشاكاري در اواسط ارديبهشت و در كشت مجدد برنج، بذرپاشي در  اوايل در
(كوهسار  رقمشامل  فاكتورهاي مورد مطالعهش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و ، آزمايدر هر نوبت كشت كاررفتهب

بود. در نهايت براي بررسي متر  4×3و مساحت هر كرت سانتي متر)  30×13و  25×25، 20×20فاصله كشت (و طارم هاشمي) و 
نشا در هر كپه و كودپاشي  3-2ا نيز انجام شد. در هر فصل، نشاكاري به صورت كپه اي با اثرات دو بار كشت، تجزيه مركب داده ه

كشت شامل ارتفاع، تعداد  نوبتصفات اندازه گيري شده در هر بر اساس نتايج آزمون خاك و آبياري به صورت منظم انجام شد. 
براي  ل خوشه، وزن خوشه، عملكرد و شاخص برداشت بود.پنجه، تعداد دانه در خوشه و درصد دانه پر و پوك، وزن هزار دانه، طو

  محاسبه شاخص برداشت از نسبت عملكرد اقتصادي به عملكرد بيولوژيكي و محاسبه آن به درصد استفاده گرديد.
 
 

  نتايج و بحث:
در صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، درصد  رقماثر  (كشت اصلي) نشان داد كه كشت اولنتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در 

 فقط بر روي صفت عملكرد معني دار بودكشت ملكرد معني دار بود. اثر فاصله عدانه پر، تعداد كل دانه، وزن هزار دانه، طول خوشه و 
ته در صفات ارتفاع ، اثر واريمجدد برنجدر كشت  در صفات عملكرد و شاخص برداشت معني داربود.رقم و فاصله كشت اثر متقابل  و

فقط بر روي صفات ارتفاع بوته  كشت اثر فاصلهو  ملكرد معني دار بودهزار دانه، طول خوشه، وزن خوشه وعبوته، تعداد پنجه، وزن 
  د.شمعني دار ن مجددو عملكرد معني دار بود. اثر متقابل هيچ يك از صفات در كشت 

ر فصل كشت بر صفات درصد دانه پر و پوك، تعداد كل دانه، وزن هزار دانه، نشان داد كه اث ي دو نوبت كشتتجزيه مركب داده ها
ارتفاع بوته، تعداد پنجه، درصد دانه پر، وزن هزار دانه، بر صفات  رقماثر  طول خوشه، وزن خوشه و شاخص برداشت معني دار بود.

 فاصلهو  واريتهدار بود. اثر متقابل عملكرد معني فقط بر روي صفت كشت ملكرد معني دار بود. اثر فاصلهعطول خوشه، وزن خوشه و 
واريته در صفات درصد دانه پر، تعداد كل دانه، وزن خوشه و شاخص برداشت و فصل كشت و در صفت عملكرد، اثر متقابل كشت 

  در صفت ارتفاع بوته معني دار بودند. كشت فاصلهو  اثر متقابل فصل
داراي ارتفاع بوته و طول  گرچه رقم كوهسار در هر دو نوبت كشت اي دانكن نشان داد كهمقايسه ميانگين به روش آزمون چند دامنه 

يكي از نكات قابل  .خوشه كوتاه تري بود ولي تعداد پنجه، وزن هزار دانه و عملكرد بيشتري نسبت به رقم طارم هاشمي دارا بود
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قام برنج مورد مطالعه در كشت اول داراي متوسط تعداد دانه اربود كه در آن،  نوبت كشتدر دو تعداد دانه در خوشه  توجه مقايسه
اين نتيجه نشان داد كه عامل محيطي كاهش دما در . ) بودعدد 3/81( كشت مجددعدد بودند كه به طور معني داري بيشتر از  5/99

كشت اول داراي  نوبت لعه دربه طور كلي ارقام مورد مطاتشكيل دانه در خوشه مي باشد. كاهش كشت مجدد يكي از عوامل مهم در 
ارتفاع بوته و طول خوشه بلندتر، وزن خوشه بيشتر و وزن هزار دانه كمتري نسبت به كشت مجدد بودند ولي از نظر شاخص 

نتايج  ).>05/0Pدرصد شاخص برداشت باالتري نسبت به كشت اول داشت كه از نظر آماري معني دار بود ( 4برداشت، كشت مجدد 
سانتي متر  25×25در فاصله هاي مختلف كشت در دو نوبت كشت نشان داد كه فاصله كشت  ها ن عملكرد كرتمقايسه ميانگي

در دو رقم مورد مطالعه كم پنجه موضوع به دليل تعداد  اين). 1كمترين عملكرد را نسبت به دو فاصله كشت ديگر دارا بود (نمودار 
اين مطالعه نشان  ر در واحد سطح كاهش يافته و در نهايت عملكرد كاهش يافت.بود كه با افزايش فاصله كشت، تراكم پنجه هاي موث

  حاصل نمود.نوبت كشت  هر دودر و  كوهسار و طارم هاشمي در هر دو رقمرا بيشترين عملكرد  سانتي متر، 20×20فاصله كشت داد 
 
 

  
  در دو نوبت كشت برنج تاثير فاصله كشت بر عملكرد ارقام. 1نمودار
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Abstract 
This study was performed to evaluate the second cropping of rice compare with the rice as main crop in 
paddy field of Mazandaran province. Seedlings were transplanted in the main field for main crop and second 
crop in April and August, respectively. Morphological traits, yield and harvest index of two rice cultivars, 
Tarom hashemi and Kohsar were evaluated in three planting distances. Results showed that although plant 
height and panicle length was shorter in Kohsar in cropping seasons, the tiller number, 1000-grain weight 
and yield was higher in Kohsar related to Tarom Hashemi. The average number of seeds per panicle in the 
first season was higher than the second, indicating the effects of low temperature in reducing seed setting. 
The varieties in the first season had higher plant height and panicle length and lower 1000-grain weight 
related to the second season. However, the harvest index was higher in the second season. Increase of 
planting distance significantly reduced yield of varieties, because of the reduction of effective tillers. 
 
Key words: rice; harvest index; yield; second cropping 
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