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 بر عملكرد و اجزاي عملكرد در كشت بررسي اثر پيش اندازي

  برنج مستقيم
 3علي اعلميو   3غالمرضا محسن آبادي ، 2مسعود اصفهاني ، 1حسن اخگري

   :akhgar_h@yahoo.comEmailدانشجوي دكتري زراعت ، دانشگاه گيالن  -1
    استاديار دانشگاه گيالن -3، ندانشيار ،دانشگاه گيال -2

در موسسه تحقيقات برنج  با كشت نشايي، هسايقمدر  كشت مستقيم برنجدر دانه  عملكرد بر پيش اندازي بذر راثآزمايش در اين 
ذاشته جرا گبه ا 1392كامل تصادفي در چهار تكرار در سال  هايدر قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح بلوك ،رشتواقع در كشور 

به همراه وان عامل اول و نه تيمار پيش اندازي نبع )V2، هاشمي = V1( خزر =هاي به نامبرنج دو رقم  شامل شد. تيمارهاي آزمايش
نشان مقايسه ميانگين عوامل ساده و اثر متقابل  و حاصل از تجزيه واريانسنتايج  .ندبعنوان عامل دوم قرار داده شد يك تيمار نشاكاري،

ميانگين با  مربوط به رقم خزردانه  . بيشترين عملكردداشت دار وجود در صفات مورد ارزيابي تفاوت معنيبرنج ين ارقام داد كه ب
 عملكرد دانه درتجزيه واريانس صفت  .بدست آمد هكتاركيلو گرم در   3668 و عملكرد رقم هاشمي بود  هكتار كيلو گرم در 4714
مربوط به تيمار نشاكاري و  گرم در هكتار يلوك 4702بيشترين عملكرد با  .نداشتداري نيي پيش اندازي بذر تفاوت معتيمارها

مقايسه ميانگين اثرات متقابل نشان  بود.در كشت مستقيم كيلو گرم در هكتار  3875كمترين عملكرد مربوط به تيمار ساليسيك اسيد با 
رقم خزر در  1شاهد  پس از آن تيمار كه گرم در هكتار يلوك 5254خزر با مربوط به تيمار نشاكاري رقم دانه داد كه باالترين عملكرد 

در  در رقم هاشمي 2شاهد ترين عملكرد مربوط به تيمار پايين. داشتكيلوگرم در هكتار قرار  4982كشت مستقيم با عملكرد دانه 
به تيمارهاي نشاكاري با  باالترين عملكرد مربوطبر اساس نتايج اين آزمايش  .بود  كيلو گرم در هكتار  3412عملكردبا  كشت مستقيم

بدست آمد كه تفاوت كيلو گرم در هكتار در كشت مستقيم  4333با عملكرد  1كيلوگرم در هكتار و تيمار شاهد  4702عملكرد 
ن جايگزين كشت نشايي توان آن را به عنواهاي مثبت كشت مستقيم، ميبا در نظر گرفتن ساير جنبه بنابراينند. داري با هم نداشتمعني

  در آينده در نظر گرفت.
  ، كشت مستقيم ،كشت نشايي، هيدرو پرايمينگاسيد اسكوربيك، ساليسيليك اسيدكليدي:  هايواژه

 مقدمه

درصد توليد جهاني برنج در سيستم كشت مستقيم قرار دارد. كشت مستقيم داراي مزايايي چون حذف  23گزارش شده است  كه 
رگري در خزانه گيري و نگهداري خزانه، نشاكاري و ساير مسايل مربوط به آب و خاك است. موفقيت در كشت عمليات و زحمت كا

).ركورد باالي عملكرد دانه در 1( ها استهاي هرز و غير يكنواختي سبز شدن گياهچهمستقيم منوط به موفقيت در مديريت علف
تن در هكتار ) بود كه دليل آن به افزايش تعداد دانه در خوشه، وزن  2( تن در هكتار ) نسبت به كشت نشايي 3كشت مستقيم برنج (

بلندتر، ماده خشك بيشتر،  هاي مرطوب، گياهان پادر كشت مستقيم در خاك ).4اهش درصد پوكي نسبت داده شد (هزار دانه و ك
كشت نشايي برنج مشاهده هاي عقيم بيشتري نسبت به محتواي كلروفيل كمتر، وزن مخصوص برگ كمتر، خوشه و خوشچه

تقيم معادل با مس). مشاهدات در طول دوره رشد در هر دو شرايط بستر مرطوب و بستر خشك نشان داد كه عملكرد كشت 2گرديد(
كشت نشايي بود و در بستر خشك نسبت هزينه به فايده باالتري بدست آمد. ارقام برنج با تعداد پنجه محدود وزن خوشه كم با 

دهي، تيمار  شوك دمايي، هوا دهي رطوبت دهي و خشك كردن بذر، سرما ).3، مناسب كشت مستقيم هستند (ضخيمقه ها و ساريشه
ها اين روش ) نام برد.Primingاندازي (توان به عنوان تيمارهاي پيشزي را ميسمهورموني، استفاده از مواد ايجاد كننده پتانسيل ا

اند. گياهان پرايم شده، ه و يكنواختي در جوانه زني و عملكرد و كيفيت بهتر را بدنبال داشتهباعث كارآمدي موفق در توليد برنج گرديد
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با حذف  ).5داري داراي تعداد پنجه، خوشه و تعداد دانه در خوشه بيشتري نسبت به شرايط بدون پرايمينگ بودند (بطور معني
بنابراين . هاي كارگري توليد كاهش خواهد يافت.صد از هزينهدر 50عمليات تهيه و انتقال نشا از سيستم كاشت برنج، بيش از 

به استقرار مناسب بذر و يكنواختي در توليد گياهچه و بدون كاهش محسوس در عملكرد دانه برنج هايي كه بتواند بكارگيري شيوه
 تقيم بذر برنج خواهد شدد، موجب افزايش مطلوبيت بيش از پيش روش كاشت مسنبيانجام برنج بذرمستقيم كاهش صعوبت كاشت 

تحقيق حاضر براي ارزيابي امكان تغيير در سيستم كاشت برنج از روش نشايي به كشت مستقيم طراحي گرديده است. هدف از  .)4(
در دو رقم  گياهچهبهتر استقرار  وجهت سهولت در كاشت مستقيم بذر بذر پيش اندازي  هايروشارزيابي و مقايسه اجراي آزمايش، 

   ر و هاشمي بوده است.برنج خز
  ها روش مواد و

 2000در زميني به مساحت كيلومتري جنوب شهر رشت،  13خاك و آب موسسه تحقيقات برنج كشور واقع در  ايستگاهاين تحقيق در 
با هاي كامل تصادفي اين آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك شد.به اجرا گذاشته  1392سال  ارديبهشت، متر مربع در

) و فاكتور دوم ده روش پيش V2=و هاشمي  V1=. فاكتور اول دو رقم از ارقام اصالح شده و بومي (خزرگرديدچهار تكرار اجرا 
ذر ساعت در آب مقطر هوادهي و پس از آن رطوبت ب 48به مدت  بذر: هيدروپرايمينگ -T1شامل: ( اندازي و پوشش دار كردن بذر
گرم در ليتر اسكوربيك اسيد توام ميلي 10ليتر از محلول  5: هزار گرم بذر در اسكوربيك اسيد -T2، )4به حد اوليه كاهش داده شد (

گرم در ليتر ساليسيليك ميلي 10ليتر محلول  5: هزار گرم بذر در ساليسيليك اسيد -T3، تيمار گرديد  ساعت 48با هوا دهي به مدت 
). 2CaCl(گرم در ليتر كلريد كلسيم  2/22 ليتر محلول 5هزار گرم بذر در : سيمكلريد كل -T4، اسيد، همانند روش فوق آماده گرديد.

گرم از بذور در  1000: پيش اندازي با سرما -T5، مگا پاسكال بود، همانند روش فوق آماده گرديد  -25/1 با فشار اسمزي محلول
پيش اندازي با گرما +  -T6، اد در يخچال تيمار شد. گردرجه سانتي –20ساعت در دماي  24هايي از جنس پلي اتيلن به مدت كيسه
به ، گراد تيمار شد درجه سانتي 40ساعت در انكوباتور  24دار به مدت اي درپوشگرم از بذر خشك در ظروف شيشه 1000: سرما

هيدروپرايم شده با  رهزارگرم از بذ: ن بذرپوشش دار كرد - T 7روشهاي فوق ابتدا در محيط گرم و سپس در محيط سرد تيمار شد. 
درصد + صمغ عربي و چسب چوب غير  30+ كربنات كلسيم  )4CaSOدرصد ( 30پودر معدني سولفات كلسيم (گچ) تركيبي از 
نانو كالت آهن + قارچ كش متاالكسيل  ميلي موالر + 4ZnSO 10درصد) + عناصر غذايي (سولفات روي 30شيميايي (

)Metalaxyl-Mتيمار 700به مقدار  ") كه مجموعا (شدميلي گرم در ليتر ،T8- ) بعد از خيساندن و  ،ون پرايمدبذر ب :)1شاهد
روزه)  25گياهچه  - T10بذر خشك و  :)2شاهد ( -T9، دار كردن بذر توسط زارع آماده شددار كردن آنها مشابه شرايط جوانهجوانه
سانتيمتر قرار داده  70سانتيمتر به طول  3كاغذي به عرض  در نوار) 1( كليه بذور بجز بذور شاهد جهت سهولت و دقت كاشت بودند

سانتيمتر، با تراكم  30متري با فاصله كاشت  3خط  16متر مربع، در  15شده و بصورت رول كاغذي در بسترهاي كاشت به مساحت 
ارزه با علف هرز با استفاده از مب كشت شد. كپه در متر مربع 22كاري با تراكم  و تيمار نشا .گرديد بذر در مترمربع كاشت 300بذر 

سه هفته اول ضمن جلوگيري از غرقاب طوالني  مديريت آب مزرعه دربراي  .علف كش ماچتي در چهار روز قبل از كاشت انجام شد
صفات مورد ارزيابي در  كاري در روز سي ام انجام گرفت. وجين دستي و وا مدت مزرعه، از خشك شدن نيز جلوگيري گرديد.

 يرت بطور تصادفكدر هر  يمترمربع يكه يناح يكها، ل و بارور) در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك دانهكها (تعداد پنجه :ملشامزرعه 
ها = هاي بارور به كل پنجهنسبت پنجه×  100ها از رابطه (پنجه يها (كل و بارور) شمارش شده و درصد بارورانتخاب و تعداد پنجه
و عملكرد  برداشت شد متر مربع از هر كرت شش يهابوته كيولوژيزيف يدگيدر مرحله رس -گرديد. بهمحاسها)، درصد باروري پنجه

ه برداشت نهايي هر يناح يهاك، از شلتويدانه تصادف 1000ن يوزن هزار دانه با توز .گرديدمحاسبه درصد  14دانه بر اساس رطوبت 
سيدگي فيزيولوژيكي انه پوك در ده خوشه انتخابي از ساقه اصلي در زمان رتعداد دانه در خوشه ،تعداد دانه پر ود .آمدرت بدست ك
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رسم نمودارها با مقايسه ميانگين ها انجام گرفت.  مورد تجزيه و MSTAT-Cداده هاي بدست آمده به كمك نرم افزار . ارزيابي شد
  .شدانجام  Excelاستفاده از نرم افزار 

  نتايج و بحث
كيلو گرم در هكتار  3668 نسبت به رقم هاشمي با عملكردم در هكتار ركيلو گ 4714 ر با عملكردرقم خزصفت عملكرد دانه در 

دليل باال بودن  پتانسيل ژنتيكي باالي اين رقم و اصالح آن جهت عملكرد دانه باالتر،كه رسد به نظر ميبود.  داراختالف معنيداراي 
ولي با مقايسه ميانگين عملكرد دانه در  ،در عملكرد دانه معني دار نگرديد اثر تيمارهاي پيش اندازي. )1( باشداين عملكرد مي

 3875با باالترين و تيمار ساليسيليك اسيد ، كيلو گرم در هكتار 4702 با يكار تيمارهاي مختلف پيش اندازي نشان داد كه تيمار نشا
مربوط به باالتر  ي كشت نشايي نسبت به كشت مستقيمباال رسد عملكردبه نظر مي .داشتندعملكرد را  ترينكيلوگرم در هكتار پايين

مقايسه ميانگين عملكرد دانه در  .)4( باشدكشت نشايي نسبت به كشت مستقيم ميبودن وزن هزار دانه و تعداد دانه پر در خوشه در 
ساليسيليك در يك گروه قرار يد كه كليه تيمارهاي اعمال شده بجز تيمار اسندازي شده در كشت مستقيم نشان داد تيمارهاي پيش ا

 همچنين .باشداهش عملكرد دانه در اين تيمار ميرسد كه در تيمار مذكور باال بودن درصد پوكي عامل اصلي كبه نظر مي .داشتند
دار متقابل معني. با توجه به اينكه صفات تعداد پنجه موثر و وزن هزار دانه در اثرات دار  نبودمتقابل در صفت عملكرد دانه معني اثرات
نقش اجزاي عملكرد در صفت عملكرد كه رسد به نظر مي دار بودند،شه و تعداد دانه پر در خوشه معنيو فقط تعداد دانه در خونبوده 

ساس جدول بر ا .)3(ه است مپوشاني اثرات يكديگر ظاهر گرديده عمل نموده و بصورت نقش خنثي كننده يكديگردانه بصورت 
و پس كيلوگرم در هكتار  5254نشايي با روش كه باالترين عملكرد دانه در رقم خزر مربوط به  نشان داد اثرات متقابلمقايسه ميانگين 

كيلو  4982و  4959با عملكرد دانه  ،اولاز آن تيمارهاي كشت مستقيم باپيش اندازي هيدرو پرايمينگ و تيمار كشت مستقيم شاهد 
كيلو گرم در هكتار  4150 نشايي با عملكردو  باالترين عملكرد در رقم هاشمي مربوط به تيمار كشت داشتند قرار ر گرم در هكتا
به  .داشتار كيلوگرم در هكتار قر 3946 با عملكردو پس از آن تيمارهاي كشت مستقيم با پيش اندازي اسكوربيك اسيد بدست آمد 

ساقه  194رقم خزر با دارا بودن تعداد پنجه موثر  .)5(دهند ي عكس العمل متفاوت نشان مياندازرسد ارقام به تيمارهاي پيش نظر مي
رسد اين مطلب به توان به نظر مي .داشتداري در متر مربع تفاوت معنيپنجه موثر 310در متر مربع نسبت به رقم هاشمي با تعداد 

مقايسه ميانگين اثرات  بااوت معني دار در تيمارهاي مختلف پيش اندازي با مشاهده عدم تف .ارقام در توليد پنجه ارتباط داردژنتيكي 
پنجه موثر  بيشترين و بدست آمدساقه در متر مربع  441با تعداد در رقم هاشمي  2تيمار شاهد در بيشترين تعداد پنجه كل  ،متقابل

موثر باالترين تعداد را  پنجه 200تيمار نشايي با تعداد  همچنين رقم خزر در .ساقه در متر مربع بود 360مربوط به همان تيمار با تعداد 
. به نظر مي رسد كه اين تيمار ترين تعداد پنجه موثر را دارا بودپنجه موثر در متر مربع كم 168و تيمار اسكوربيك اسيد با تعداددارا بود 

فاوت معني دار دارند و به نظر ور تدو رقم خزر و هاشمي در صفات مذك دهي در رقم خزر مي گردد.باعث كاهش قدرت پنجه
رقم خزر با  صفت تعداد دانه در خوشه و تعداد دانه پر و پوك و درصد پوكي مي باشند. رسد اين ارقام پتانسيل ژنتيكي متفاوت در مي
دانه پر در  92 دانه در خوشه و 112دانه پر در خوشه ، نسبت به رقم هاشمي با تعداد  104 دانه در خوشه و 156 بودن تعداد دارا

صد ردر صد پوكي، از د 16 در صد پوكي نسبت به رقم هاشمي با 33خوشه از برتري برخوردار مي باشد . رقم خزر با دارا بودن 
باشد تيمارهاي مختلف پيش اندازي در صفات تعداد دانه در خوشه و تعداد دانه پر تفاوت ي پوكي دانه در خوشه برخوردار ميباال

گردد كه باالترين تعداد دانه در خوشه مربوط به تيمار با برسي مقايسه ميانگين اثر تيمارها مشاهده ميد ننشان مي دهمعني داري را 
دانه در خوشه مي باشد و بيشترين تعداد دانه در تيمارهاي كشت مستقيم مربوط به تيمار هيدرو پرايمينگ با تعداد  152نشايي با تعداد

. صفت تعداد دانه پر نيز از باشد مي 1ر خوشه مربوط به تيمار شاهد . همچنين كمترين تعداد دانه ددانه در خوشه مي باشد  148
در كاهش تعداد دانه در خوشه و همچنين يا نشايي بودن مستقيم  ،رسد كه نوع كشتي همين ترتيب برخودار مي باشد . به نظر م
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. تيمار نشايي رقم معني دار بودن آن را نشان مي دهداثرات متقابل اين صفات  با بررسي .)4(تعداد دانه پر در خوشه اثر گذار مي باشد 
دانه در خوشه بيشترين دانه در خوشه و بيشترين دانه پر را در خوشه دارد .در رقم هاشمي، تيمار هيدرو  223خزر با دارا بودن 
رقم و نوع كه رسد به نظر مي ترين تعداد دانه را دارد .دانه در خوشه و صفت تعداد دانه پر در خوشه، باال 143پرايمينگ با تعداد 

رقم خزر با . داري را نشان داددر ارقام مختلف تفاوت معني دانه صفت وزن هزار ).3( تيمار پيش اندازي در اين صفات موثر مي باشد
. تيمارهاي باشداالتري برخوردار مين بگرم از وز 608/20گرم  نسبت به رقم هاشمي با وزن هزار دانه  221/22داشتن وزن هزار دانه 

گرم در  1/23و با مشاهده مقايسه ميانگين، تيمار نشايي با داشتن وزن هزار دانه زي نيز اثر معني داري را نشان دادند مختلف پيش اندا
هزار دانه تحت تاثير پيش رسد كه اين كاهش وزن داشتند. به نظر ميتر قرار ه پايينويك گروه و بقيه تيمارهاي كشت مستقيم در گر

كه  نشان داداين آزمايش  نتيجه كلي .نبود دار اثرات متقابل آنها نيز معني). 1( باشدبلكه اثر كشت مستقيم  ،اندازي قرار نداشته باشند
تواند موضوع مي كه اين نداشت در كشت مستقيم با كشت نشايي وجود دو رقم برنج خزر و هاشمي داري در عملكرد تفاوت معني

مورد توجه قرار برنج توليدي در كشور  محصول كاهش قيمت تمام شده  در شيوه كاشت زراعت برنج از نظر كاهش هزينه توليد و
براي شود بنابراين پيشنهاد ميو  دادند عكس العمل متفاوت از خود نشان پيش اندازي  هاينسبت به تيماربرنج . همچنيين ارقام گيرد

  .ي خاص آن مورد ارزيابي قرار گيردتيمار پيش انداز هر رقم بطور جداگانه
  اندازي بذر در كشت مستقيم و نشايي گياهي دو رقم برنج خزر و هاشمي در تيمارهاي پيشتجزيه واريانس صفات   - 1جدول 

  صفات
  تغيير منابع

درجه 
 دانه عملكرد  يازا

تعداد دانه در 
  خوشه

تعداد دانه پر 
  درصد پوكي  درخوشه

وزن بذر 
  پنجه موثر  پنجه كل رخوشهد

وزن هزار 
 دانه

  ns071/892  ns20 /196  ns418/36  ns285/0  ns9/6809  ns2/7383  ns433/0  722/18614**  3  تكرار

  A  1  **77/218823  **57/39747  **23/3079  **88/5602 **439/17  **6/4370 **6/272961 **027/52ارقام 

  B  9 ns 76/4075  *467/1037  **93/1046  **664/122 ns109/0  ns5/3925 ns1/2173 **353,3تيمار

متقابلاثر
A*B)(  

9  ns962/3031  **950/2803  **869/2228  ns 934/43  ns065/0 ns1/4417  ns6 /2661 ns 881/0  

  0,456 9/3537 367/5044 109/0 725/40 02/202 898/403  074/3603  57  اشتباه

CV%  -  32/14  96/14  40/14  3/25  88/15  18/24  5/23  3,16  

  اندازي بذر در كشت مستقيم و نشاييگياهي دو رقم برنج خزر و هاشمي در تيمارهاي پيشصفات ين مقايسه ميانگ  - 2جدول 

  يمارت
دانه  عملكرد

)1 -hakg. 

تعداد دانه 
  در خوشه

تعداد دانه پر در 
  خوشه

درصد 
  پوكي

وزن بذر در خوشه 
(g) 

تعداد پنجه 
  كل

تعداد پنجه 
  موثر

 انهوزن هزار د
(g) 

T1 ab4231  ab148 ab 107 a26 a078/2  a272  a228  b21,448 

T2 ab4077  ab123 b91 a24 a028/2  a326  a258  b21,254 

T3 ab4196  ab137 b101 a25 a092/2  a296  a230  b21,454 

T4 ab 4037  ab143 b103 a26 a202/2  a286  a238  b21,183 

T5 b 3875  ab137 b93 a29 a094/2  a280  a252  b20,78 

T6    ab 4034  ab129 B93 a26 a997/1  A281  a263  b21,507 

T7 ab 4295  ab127 b91 ab27 a986/1  a266  a244  b21,151 

T81شاهد   ab 4333  b118 b87 a23 a082/2  a317  a273  b21,463 

T92شاهد ab 4134  ab124 b89 b28 a91/1  a327  a275  b20,809 

T10نشايي a 4702  a152 a125 b15 a326/2  a282  a258  a23,1  
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Effects of seed priming on grain yield and yield components in direct seeded rice (Oryza 
sativa L.) 

This experiment was performed to evaluate on effect of seed priming on yield and yield components in direct 
seeding of rice compared to transplanting in Rice Research Institute, Rasht, Iran in factorial experiment 
layout based on randomized complete block design with four replications in 2013 growing season. 
Experimental treatments were consisted of two rice cultivars (Khazar = V1, Hashemi = V2) and 9 treatments 
compared with transplanting method. The results of analysis of variance and comparison showed that there 
were significant differences in traits. The highest grain yield obtained in Khazar cultivar (4944 kg.ha-1) and 
Hashemi cultivar with 3668 kg.ha-1. Analysis of variance of grain yield showed no significant difference 
between treatments. The highest grain yield obtained in transplanting method (4702 kg.ha-1) and lowest grain 
yield obtained in salicylic acid treatment (3875kg.ha-1). Mean comparison showed that the highest grain yield 
obtained of Khazar cultivar in transplanting method (5254 kg.ha-1) and subsequent treatment was Control1;  
Khazar cultivar in direct seeded method (4982 kg.ha-1). The lowest grain yield obtained in Control2; Hashmi 
cultivar in direct seeded method (3412 kg.ha-1). According to the results of this experiment, the highest grain 
yield obtained direct seeded method (4702 kg.ha-1) and    Control1 treatment in direct seeded method in 
Hashemi cultivar (4333 kg.ha-1 ) that were not significant differences. Therefore, considering the positive 
aspects of direct seeding, it could be considered as an alternative to transplanting method in future. 
Keywords: Ascorbic acid, salicylic acid, direct seeding, transplanting and hydropriming. 
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