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 چكيده 

این پژوهش به منظور بررسی تأثير مدیریت مصرف کود و تلفيق منابع کودی شيميایی و آلی بر روی خصوصيات رشد 

 3های کامل تصادفی با در قالب طرح آزمایشی بلوك 3131ای در سال و عملكرد برنج رقم طارم، طی آزمایشی مزرعه

تا  SRI 1تكنولوژی هراز اجرا شد. کشت در تيمارهای تكرار، در مزرعه پژوهشی مرکز ترویج و توسعه  1تيمار و در 

SRI 8 ( در قالب سيستم مدیریت فشرده کشت برنجSRIو )   با مصرف کود آلیBIOL555  یا کمپوست آزوال با یا

در قالب شيوه سنتی کشت صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که  SRI 9بدون مصرف کود اوره، و در تيمار 

تن در  6متر بود که در آن از کمپوست آزوال به مقدار سانتی 8/343به ميزان  SRI 7ته در تيمار حداکثر ارتفاع بو

کيلوگرم  50کيلوگرم در زمان پنجه زنی و  50کيلوگرم به صورت پایه،  01کيلوگرم کود اوره ) 311هكتار به عالوه 

رف کمپوست آزوال یا کود آلی به تنهایی مشخص شد که مص، بر اساس نتایجهنگام تشكيل خوشه اوليه( استفاده شد. 

نسبت  BIOL555داری با مصرف کودهای شيميایی ندارد. نتایج نشان داد که استفاده از کود ارگانيك اختالف معنی

به کمپوست آزوال، موجب بهبود برخی صفات و کاهش برخی دیگر از صفات شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه 

کيلوگرم کود اوره  01تن در هكتار به عالوه  3به مقدار  BIOL555ود که استفاده از کود ارگانيك توان بيان نممی

تن  6( و یا استفاده از کمپوست آزوال به مقدار SRI 6کيلوگرم هنگام تشكيل خوشه اوليه( ) 50کيلوگرم پایه و  50)

کيلوگرم  50کيلوگرم در زمان پنجه زنی و  50پایه، کيلوگرم به صورت  01کيلوگرم کود اوره ) 311در هكتار به همراه 

های باالتر از تواند منجر به دستيابی به پاسخبه طور کلی می SRI(، در کشت SRI 7هنگام تشكيل خوشه اوليه( )

 لحاظ عملكرد و اجزای عملكرد گياه برنج شود.

 ملكرد.(، کود آلی، اجزای عSRIبرنج ، سيستم کشت فشرده برنج )واژگان كليدي: 
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 مقدمه  

که از نظر وسعت  (Ghosh and Chakma, 2015)ترین گياهان زراعی است ( یكی از قدیمی.Oryza sativa L)برنج 

پس از گندم، بيشترین سطح زیر کشت اراضی کشاورزی جهان را به خود اختصاص داده است )قربانيان آستانه و همكاران، 

درصد انرژی تغذیه ای بيش از نيمی از مردم کره زمين را تأمين می کند )دیوساالر و همكاران،  41(، به طوری که حدود 3135

تن شلتوك بود که از این  5401111هكتار با توليد  060111سطح زیر کشت برنج در ایران  35-33(. در سال زراعی 3131

ميالدی توليد برنج در  5111از سال  (.3134درصد به سه استان شمالی کشور تعلق دارد )احمدی و همكاران،  3/93ميزان، 

انی برای تامين غذا در آینده نموده است. بدین دنيا با چالش جدی مواجه شده که جامعه جهانی را نگران احتمال بروز بحر

درصد در حال افزایش می باشد، ولی توليد برنج در دنيا و سطح زیرکشت آن با  56/3معنی که جمعيت جهان با رشد ساالنه 

ات درصد مواجه است، که این مساله موجب افزایش قيمت برنج و کاهش مقدار برنج در چرخه صادر 36/5و  0/5کاهش ساالنه 

جا که بخش عمده توليد برنج (. همچنين از آن3131؛ دیوساالر و همكاران، 3188گردیده است )سلحشور دليوند و همكاران، 

های گياه برنج، این شيوه کشت همواره با در ایران بصورت سنتی انجام می گردد، بعلت عدم درك صحيح از نيازمندی

با توجه به اثر مخرب زیست محيطی کشاورزی  (.3189ریجانی و همكاران، رو می باشد )اميری الهای فراوانی روبهچالش

روز بر اهميت توجه به کشاورزی جایگزین افزوده باشد، روز بههای شيميایی میرویه نهادهمتداول که ناشی از مصرف بی

راعی با هدف حذف کاربرد های زشود. یكی از ارکان اصلی کشاورزی پایدار استفاده از کودهای زیستی در اکوسيستممی

ها در مورد گردند و اهميت کاربرد آنکودهای شيميایی است. کودهای آلی سبب تأمين سالمت انسان و محيط زندگی می

. هر چند استفاده از (Sharma, 2002)باشد گياهان دارویی که به طور مستقيم با سالمت انسان در ارتباط هستند، محرز می

سریع ترین راه برای تأمين حاصلخيزی خاك به شمار می رود، ليكن هزینه زیاد مصرف این گونه کودها،  کودهای معدنی ظاهراً

های زیست محيطی ناشی از آن، نگران کننده است. نيتروژن یكی از بحث برانگيزترین و محدود کننده ترین همراه با آلودگی

وگاه رشد شناخته شده و سبب سرعت رشد و شادابی رنگ بوته نهاده های کشاورزی در توليد محصول برنج است که بعنوان گل

(. راندمان مصرف 3196ها، افزایش رشد ریشه ها، باال رفتن پروتئين و همچنين افزایش سطح برگ می شود )اخوت و وکيلی ، 

گيرد و بقيه اه قرار میدرصد کود نيتروژن مصرف شده مورد استفاده گي 41تر از که کمکود نيتروژن در برنج پایين بوده، بطوری

(. اثرات مثبت استفاده از کودهای آلی در شاليزارها در افزایش 3195به نحوی از دسترس گياه خارج می شود )سعادتی ، 

. در زمانی که از کودهای آلی به عنوان منبعی برای (Lumpkin and Piucknett, 1982)محصول به اثبات رسيده است 

نماید، ورد نياز، همراه با کودهای معدنی نيتروژن مصرف گردد، ميزان تلفات نيتروژن کاهش پيدا میتأمين قسمتی از نيتروژن م

(، در مطالعه خود با کاربرد نيتروژن به 3338و همكاران ) ساها(. 3195زیرا نسبت مصرف کود معدنی کم می شود )سعادتی، 

زمان کاربرد کود نيتروژن وابسته است. بيشترین جذب  صورت تقسيط اعالم داشتند که تمایز خوشچه ها تا حد زیادی به

ها( بود که زنی و تمایز گرهروز بعد از نشاکاری، پنجه 9کيلوگرم در سه قسمت مساوی ) 311نيتروژن مربوط به تقسيط 

 بيشترین توليد خوشچه را به همراه داشت.

برای اولين بار توسط یك  3381( در سال SRI) تغيير مدیریت کشت برنج در قالب سيستم نوین مدیریت فشرده کشت برنج

این روش مبتنی بر تغيير  (.Shanmugasundaram and Helen, 2015)مروج فرانسوی در ماداگاسكار به اجرا درآمد 

برگی، کشت یك نشا  0/1تا  1شيوه خزانه گيری از سنتی به خزانه نشای جعبه ای می باشد، پرورش و کاشت نشاهای جوان 

، رعایت الگوی کشت مربعی با فواصل بيشتر، نشاکاری با عمق کم، آبياری به روش متناوب، استفاده از کمپوست و در هرکپه
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 Saha et)ترکيبات آلی با کود نيتروژن به روش تقسيطی در دوره رشد می تواند نياز گياه را در مراحل حساس برطرف نماید 

al., 1998.) ترین مزایای استفاده از سيستم مدیریت فشرده کشت برنج صرفه جویی در مصرف آب از مهم(Uphoff et al., 

استفاده از کمپوست و منابع  .(Chowdhury et al., 2014) و کاهش ميزان مصرف کودهای شيميایی می باشد (2013

خصوصا در دوره پر شدن دانه همراه با افزایش حجم کودهای آلی بخاطر در اختيار گذاشتن تدریجی و مداوم عناصر غذایی 

، سبب افزایش عملكرد دانه در مقایسه با زمان SRIریشه و جذب بيشتر مواد غذایی خاك در اثر آبياری متناوب تحت سيستم 

. افزودن کودهای آلی سبب بهبود خصوصيات فيزیكی (Brinson, 2003)استفاده از کود شيميایی و آبياری غرقابی می گردد 

 (.Sharma and Bushmen, 2001)و شيميایی خاك، افزایش کربن آلی و در نتيجه بهبود عملكرد پایدار می شود 

بنابراین، هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کودهای آلی و شيميایی بر عملكرد و اجزای عملكرد برنج رقم طارم درسيستم 

 و در نهایت تعيين بهترین تيمار کودی نيتروژن برای آن می باشد. SRI کشت

 روش تحقيق 

کيلومتری جاده آمل به محمودآباد  31، در مرکز ترویج و توسعه تكنولوژی هراز )کاپيك( در 3131این آزمایش در سال زراعی 

متر از  0/0دقيقه شمالی و ارتفاع  08رجه و د 16دقيقه شرقی، و عرض جغرافيایی  39درجه و  05با موقعيت طول جغرافيایی 

متری خاك نمونه ای مرکب تهيه گردید. نتایج آزمون خاك سانتی 11تا  1سطح دریا اجرا گردید. قبل از اجرای طرح، از عمق 

( می 381و  6، 89/3و مقادیرکربن آلی، فسفر و پتاس قابل جذب به ترتيب ) =pH 6/9نشان داد که بافت خاك لومی، با 

  BIOL555(، کود ارگانيك =1Nitrogenو  =pH= ،9-1 EC 9/4-0/6باشد. در این آزمایش از کمپوست آزوال )با 

هكتار استفاده تن در  3و  6(، به ترتيب به مقدار =Organic matter <61و % =pH= % ،0Total Nitrogen 9/6-1/9)با 

ترین ایستگاه سينوپتيك در محل آزمایش تهيه گردید. آزمایش در قالب شد. در طول آزمایش ، اطالعات هواشناسی از نزدیك

متر مربعی، بر روی برنج رقم طارم اجرا  51پالت  59تكرار، جمعا در  1تيمار کودی و  3های کامل تصادفی با طرح بلوك

مربوط به روش جدید سيستم مدیریت کشت فشرده با مصرف کود آلی و تقسيط کود  SRI 8تا  SRI 1گردید. تيمارهای 

 باشند:تيمار آزمایشی به شرح زیر می 3باشد. با مصرف کود شيميایی به شيوه سنتی )گروه شاهد( می SRI 9نيتروژن و تيمار 

SRI 1 شيميائی کودهای فتن در هكتار و بدون مصر 6: کمپوست آزوال بصورت کود پایه به مقدار. 

SRI 2 کود ارگانيك :BIOL555  تن در هكتار و بدون مصرف کودهای شيميائی. 3بصورت کود پایه به مقدار 

SRI 3 کيلوگرم کود اوره بصورت کود پایه. 01تن در هكتار +  6: کمپوست آزوال به مقدار 

SRI 4 کود ارگانيك :BIOL555  ود اوره بصورت کود پایه.کيلوگرم ک 01تن در هكتار +  3به مقدار 

SRI 5 کيلوگرم هنگام  50کيلوگرم به صورت پایه و  50کيلوگرم کود اوره ) 01تن در هكتار +  6: کمپوست آزوال به مقدار

 تشكيل خوشه اوليه(.

SRI 6 کود ارگانيك :BIOL555  گام کيلوگرم هن 50کيلوگرم پایه و  50کيلوگرم کود اوره ) 01تن در هكتار +  3به مقدار

 تشكيل خوشه اوليه(.
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SRI 7 کيلوگرم در زمان  50کيلوگرم به صورت پایه،  01کيلوگرم کود اوره ) 311تن در هكتار +  6: کمپوست آزوال به مقدار

 کيلوگرم هنگام تشكيل خوشه اوليه(. 50پنجه زنی و 

SRI 8 کود ارگانيك :BIOL555  50کيلوگرم به صورت پایه،  01کيلوگرم کود اوره ) 311تن در هكتار +  3به مقدار 

 کيلوگرم هنگام تشكيل خوشه اوليه(. 50کيلوگرم در زمان پنجه زنی و 

SRI 9 کود شيميایی :NPK  311و  311، 311از منابع اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسيم به ترتيب به ميزان 

 کيلوگرم در هكتار، بدون مصرف کمپوست و کود آلی.

در هزار ویتاواکس تيرام ضدعفونی شده و پس از جوانه دار شدن، در جعبه  0در اجرای عمليات طرح، بذرها توسط محلول 

خانه منتقل شدند و پس از سبز شدن به خزانه انتقال یافتند. متر( بذر پاشی شده به تاریكسانتی 11×61×1کشت )به ابعاد 

متر( که بوسيله مارکر عالمت گذاری شده بود، در هر سانتی 50×50مربعی )برگی بصورت کشت  0/1تا  1نشاها در مرحله 

نقطه یك گياه نشاکاری گردید. در این آزمایش عمليات داشت مانند آبياری متناوب، وجين، مبارزه با آفات و استفاده از کود در 

 سيستم کشت سنتی، انجام شد.منطبق با  SRI 9و در تيمار  SRIمنطبق با سيستم کشت  SRI 8تا  SRI 1تيمارهای 

کپه در هر پالت، کف بر شده، صفات: ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد  5برای تعين اجزای عملكرد پس از رسيدن محصول 

خوشه، تعداد خوشچه در خوشه، تعداد دانه پر در هر خوشه ، وزن هزار دانه، وزن خشك کل اندازه گيری شدند. برای تعيين 

متر مربع در دو نقطه در مرکز هر پالت با حذف دو  5گام برداشت محصول، کپه های موجود در سطحی معادل عملكرد دانه هن

درصد توزین و  34کوبی و بوجاری، عملكرد برمبنای رطوبت ردیف اثر حاشيه ای از طرفين برداشت شده و بعد از خرمن

 95بوته کف بر شده را پس از توزین در آون  4ل(، کل محاسبه گردید. برای اندازه گيری عملكرد بيولوژیك )ماده خشك ک

ساعت قرار داده و و وزن خشك برای هر کرت به صورت جداگانه اندازه گيری شد )دیوساالر و  48گراد به مدت درجه سانتی

، استفاده 2010نسخه  Microsoft Excel(. برای وارد کردن داده های آزمایشی و رسم نمودارها از نرم افزار 3131همكاران، 

برای مقایسه انجام شد.  MSTATCتجزیه و تحليل داده های حاصل از اندازه گيری صفات مورد نظر یا استفاده از نرم افزار  شد.

 Steel and) درصد، استفاده شد 0دار در سطح معنی( LSD) ها نيز، به روش آزمون حداقل اختالف معنی دارميانگين

Terri,1980). 

  يافته ها

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها در این مطالعه نشان داد که بين تيمارهای مختلف از لحاظ شاخص تعداد خوشه در متر 

(. در مورد شاخص های ارتفاع بوته، تعداد خوشچه در هر >13/1pدرصد مشاهده شد ) 33مربع اختالف معنی داری در سطح 

( >10/1pدرصد مشاهده شد ) 0ایشی مختلف اختالف معنی داری در سطح خوشه، و وزن خشك کل نيز بين تيمارهای آزم

 (.3)جدول

 ارتفاع بوته -1

نتایج حاصل از مقایسه ميانگين داده ها نشان داد که از لحاظ شاخص ارتفاع بوته، تيمارهای مختلف در این پژوهش در سه 

متر( سانتی 5/348) SRI 8متر( و سانتی 8/343) SRI 7گروه آماری قرار گرفتند. باالترین ميزان ارتفاع بوته به ترتيب در تيمار 
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متر( سانتی 4/315) SRI 3متر( و سانتی 5/353) SRI 2ها نيز به ترتيب در تيمار ارتفاع بوتهترین ميزان مشاهده شد. پایين

(. از 5، اختالف معنی دار نشان داد )جدولSRI 3و  SRI 2از این حيث با تيمارهای  SRI 9و  SRI 7 ،SRI 8مشاهده شد. تيمار

وان به مصرف تدریجی )در سه مرحله( کود نيتروژن به همراه می ت SRI 7جمله دالیل احتمالی افزایش ارتفاع بوته در تيمار 

استفاده از کمپوست آزوال اشاره نمود. با توجه به نياز دائمی گياه به نيتروژن در تمامی مراحل رشد، در چنين شرایطی نيتروژن 

که گياهان رشد یافته به شيوه  ( بيان نمودند5133و همكاران ) تاکور(. 3131مورد نياز تأمين می شود )دیوساالر و همكاران، 

SRI  درصدی در ارتفاع بوته نشان می دهد، که با نتایج حاصل از این پژوهش  55در مقایسه با روش های سنتی کشت، افزایش

 مطابقت ندارد.

 تعداد پنجه در هر بوته -2

تعداد پنجه در هر بوته هيچ گونه با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، بين تيمارهای مختلف از لحاظ شاخص حداکثر 

)با مصرف کمپوست  SRI 5( در تيمار 4/39(. البته بيشترین تعداد پنجه در بوته )<10/1pاختالف معنی داری مشاهده نشد )

کيلوگرم هنگام تشكيل خوشه  50کيلوگرم به صورت پایه و  50کيلوگرم کود اوره ) 01تن در هكتار به همراه  6آزوال به مقدار 

کيلوگرم  01تن در هكتار به عالوه  6که در آن از کمپوست آزوال به مقدار  SRI 3( در تيمار 9/31ترین تعداد آن )يه(( و کماول

(. سرعت رشد باال در اوایل رشد رویشی، موجب توسعه سریع 5کود اوره بصورت کود پایه استفاده شده بود، مشاهده شد )جدول

( گزارش نمودند 5133و همكاران ) تاکور  (.Nakano et al., 2008)وليد می گردد برگ شده و در نتيجه پنجه بيشتری ت

و روش سنتی کشت برنج، از لحاظ تعداد پنجه در واحد سطح اختالف معنی داری وجود ندارد، اما در مورد  SRIکه بين شيوه 

شاخص تعداد پنجه در هر بوته اختالف معنی دار مشاهده شد، که بر خالف نتایج حاصل از پژوهش حاضر می باشد. مبصر و 

رحله ابتدای پنجه زنی درگياه برنج موجب افزایش تعداد درصد کود نيتروژن در م 01( دریافتند که مصرف 3184همكاران )

 پنجه و پنجه موثر در هر بوته می شود، که کامال مطابق با نتایج حاصل از این پژوهش است.

 تعداد خوشه در واحد سطح -3

 وب می شودترین عامل در افزایش عملكرد دانه برنج محسمهم تعداد پنجه و وزن هزار دانه، تعداد خوشه در واحد سطح،

(Zeng and Shannon, 2000 .) نتایج حاصل همچنين نشان داد که تيمارهای آزمایشی از حيث شاخص تعداد خوشه در

( قرار SRI 8و  SRI 5 ،SRI 6 ،SRI 7، گروه دوم SRI 9و  SRI 1 ،SRI 2 ،SRI 3 ،SRI 4متر مربع در دو گروه آماری )گروه اول 

 SRI 6عدد( در تيمار  1/543گرفتند، و بين این دو گروه اختالف معنی دار مشاهده شد. بيشترین تعداد خوشه در متر مربع )

کيلوگرم  50کيلوگرم پایه و  50کيلوگرم کود اوره ) 01تن در هكتار به همراه  3به مقدار  BIOL555که در آن از کود ارگانيك 

که  SRI 9 عدد( نيز در تيمار 1/300استفاده شده بود، مشاهده شد. کم ترین ميزان این شاخص )هنگام تشكيل خوشه اوليه( 

(. به نظر می رسد افزایش تعداد خوشه در واحد سطح 5استفاده شده بود، مشاهده شد )جدول NPKدر آن از کود شيميایی 

اشد. آن چنان که مشخص شد این شاخص در تمامی ارتباط مستقيم با استفاده از تلفيق کودهای آلی و اوره در کشت داشته ب

باالتر بود. بنظر می رسد، نيتروژن جذب شده  SRI 9تيمارهای تلفيقی دو نوع کود آلی و اوره نسبت به تيمار کشت سنتی 

. (3183توسط گياه از مرحله پنجه دهی تا ظهور خوشه اوليه موجب افزایش تعداد پنجه و خوشه در گياه می شود )محمدیان،

 BIOL555(، در مطالعه خود نتيجه گرفتند که بيشترین تعداد خوشه در زمان مصرف کود ارگانيك 3131دیوساالر و همكاران )
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ترین ميزان آن در زمان استفاده تشكيل خوشه اوليه( و کم % 50پنجه زنی+  % 50پایه +  % 01درصد کود اوره ) 311به همراه 

پایه و بدون مصرف کودهای شيميایی به دست می آید، که در هر دو حالت با نتایج  بصورت کود BIOL555از کود ارگانيك 

 پژوهش حاضر مطابقت ندارد.

 تعداد خوشچه و دانه در هر خوشه -4

تن در هكتار به  3به مقدار  BIOL555که در آن از کود ارگانيك  SRI 8نتایج حاصل از مقایسه ميانگين ها نشان داد که تيمار 

کيلوگرم هنگام تشكيل خوشه  50کيلوگرم در زمان پنجه زنی و  50کيلوگرم به صورت پایه،  01کيلوگرم کود اوره ) 311عالوه 

( تعداد خوشچه در هر خوشه را داشتند، و بين 3/34ترین )پایين SRI 3( و تيمار 9/351اوليه( استفاده شده بود، باالترین )

( در تيمار 0/66ترین تعداد دانه پر در هر خوشه )از این حيث اختالف معنی دار مشاهده شد. همچنين در این مطالعه، کمها آن

SRI 3( در تيمار 4/30، و باالترین ميزان این شاخص )SRI 7  مشاهده شد، البته بين این تيمار و تيمارهایSRI 4 ،SRI 6  و

SRI 9 (، در مطالعه خود نتيجه گرفتند که 3131(. دیوساالر و همكاران )3، شكل5دولاختالف معنی دار وجود نداشت )ج

درصد کود اوره توصيه شده بصورت پایه، و  01به همراه  BIOL555بيشترین تعداد دانه پر در زمان مصرف کود ارگانيك 

کودهای شيميایی به دست می  ترین ميزان آن در زمان استفاده از کود کمپوست آزوال به صورت کود پایه و بدون مصرفکم

آید، که در هر دو حالت با نتایج پژوهش حاضر مطابقت ندارد. نيتروژن جذب شده توسط گياه از مرحله ظهور خوشه جوان تا 

(، بيان نمودند که 5131و همكاران )  ژاهو(. 3183مرحله گل دهی تعداد دانه های پر در خوشه را افزایش می دهد )محمدیان،

و همكاران  ساهاها را افزایش دهد. کود نيتروژن قبل از ظهور کامل خوشه در برنج می تواند تعداد دانه ها و اندازه آنکه کاربرد 

( بيان کردند که با جذب نيتروژن در مرحله خوشه دهی درصد دانه های پوك کاهش می یابد، که با نتایج حاصل از این 3338)

 مطالعه مطابقت دارد.

 

 انگين تعداد خوشچه و دانه پر در هر خوشه در تيمارهای مختلفمقایسه مي 3شكل
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 وزن هزار دانه -5

(، اما <10/1pاگرچه نتایج حاصل از اندازه گيری وزن هزار دانه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در بين تيمارها بود )

گرم( مشاهده شد. تيمار  3/50) SRI 1گرم( و  9/50) SRI 2در عين حال بيشترین ميزان این شاخص به ترتيب در تيمارهای 

SRI 3 ( 5گرم( را به خود اختصاص داد )جدول 8/51از این حيث کم ترین مقدار .)(، گزارش نمود که وزن 3381) ماتسو شيما

وهش حاضر هزار دانه در یك ژنوتيپ، با وجود اعمال تيمارهای کودی نيتروژن ، تغييرات معنی دار ندارد، که با نتایج پژ

( گزارش نمودند که بيشترین وزن هزار دانه در زمان مصرف 3131مطابقت دارد. بر خالف پژوهش حاضر، دیوساالر و همكاران )

ترین ميزان آن در زمان استفاده از درصد کود اوره توصيه شده بصورت پایه، و کم 01به همراه  BIOL555کود ارگانيك 

 ود اوره توصيه شده بصورت پایه، به دست می آید.درصد ک 01کمپوست آزوال به همراه 

 عملكرد دانه -6

از این حيث اختالف معنی دار  SRI 6و تيمار  SRI 2نتایج حاصل از اندازه گيری عملكرد دانه نشان داد که تنها بين تيمار 

 1/1161و پایين ترین ميزان آن ) SRI 6کيلوگرم در هكتار( در تيمار  4/4995مشاهده شد. باالترین ميزان عملكرد دانه )

، 5مشاهده شد. در سایر تيمارها از این لحاظ اختالف معنی داری وجود نداشت )جدول SRI 2کيلوگرم در هكتار( در تيمار 

(. عملكرد با اجزای عملكرد در ارتباط مستقيم می باشد و گرچه عملكرد به پتانسيل ژنتيكی رقم بستگی دارد، اما به 5شكل

(. همچنين آن ها بيشترین عملكرد دانه را در 3131ل تحت تأثير شرایط محيطی قرار می گيرد )دیوساالر و همكاران، طور کام

کيلوگرم نيتروژن در هكتار به دست آوردند. البته در مطالعه حاضر باالترین ميزان این شاخص در زمان  63زمان مصرف 

( از این حيث به دست آمد. 3333و همكاران ) انتاماگریو شابهی نيز در مطالعهکيلوگرم اوره به دست آمد. نتایج م 01استفاده از 

نسبت به کشت سنتی  SRI( در مطالعه خود نتيجه گرفتند که عملكرد دانه در کشت برنج به شيوه 5131و همكاران )  ژاهو

 .افزایش کامال معنی داری نشان داد، که با نتایج این پژوهش نيز تا حدودی مطابقت دارد

 

 مقایسه ميانگين عملكرد دانه )کيلوگرم در هكتار( در تيمارهای مختلف 5شكل
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 آناليز واريانس صفات مورد مطالعه در تيمارهاي مختلف آزمايشي 1 جدول

ير
غي

ع ت
ناب

م
ی 

زاد
ه آ

رج
د

 

 ميانگين مربعات

حداکثر تعداد 

 ارتفاع پنجه در بوته
تعداد خوشه در 

 متر مربع
 تعداد دانه پر

خوشچه تعداد 

 در خوشه
 عملكرد وزن خشك کل وزن هزار دانه

 ns36/13 ns93/64 ns1/15 ns0/33 *5/136 ns38/5 ns3/3409130 ns3/639118 5 بلوك

 ns91/55 *81/303 **1/1061 ns9/394 *1/541 ns38/3 *6/4144938 ns5/695898 8 تيمار

 6/401403 3/3311500 15/3 9/85 0/91 1/403 81/40 95/33 36 خطا

 درصد 5اختالف معني دار در سطح  * درصد، 1اختالف معني دار در سطح  **

 

 مقايسه ميانگين خصوصيات رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در تيمارهاي مختلف آزمايشي 2 جدول

حداکثر تعداد  (cmارتفاع ) تيمار

 پنجه در بوته

تعداد خوشه در 

 متر مربع

تعداد خوشچه در 

 خوشه

تعداد دانه پر در 

 خوشه

وزن هزار دانه 

(g) 

دانه )کيلوگرم در  عملكرد

 هكتار(

SRI 1 abc3/318 a8/31 b1/385 abc0/318 a5/84 a3/50 ab4/1398 

SRI 2 c5/353 a6/31 b1/391 bc5/39 a8/84 a9/50 b1/1161 

SRI 3 c4/315 a9/31 b1/366 c3/34 b0/66 a8/51 ab8/1691 

SRI 4 bc1/314 a5/33 b1/390 abc1/310 ab6/83 a1/54 ab5/1800 

SRI 5 abc4/343 a4/39 a9/516 bc1/39 a4/80 a4/54 ab1/1919 

SRI 6 abc3/318 a3/36 a1/543 bc6/39 ab3/83 a4/54 a4/4995 

SRI 7 a8/343 a4/36 a1/551 ab4/334 a4/30 a3/54 ab8/4069 

SRI 8 a5/348 a1/36 a1/553 a9/351 a3/86 a1/54 ab5/4185 

SRI 9 ab8/346 a6/31 b1/300 bc3/311 ab3/93 a3/54 ab6/1605 

 حروف يكسان در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار در تيمارها مي باشد.
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  گيريبحث و نتيجه

 

عملكرد روشی است که از عملكرد دانه حاصل ضرب چند جزء می باشد که اجزای عملكرد ناميده می شوند. تجزیه و تحليل 

دیر باز مورد توجه بسياری از متخصصين به نژادی می باشد. به طور کلی اجزای عملكرد شامل تعداد واحد زایشی در واحد 

سطح زمين، تعداد دانه در هر واحد زایشی و متوسط وزن هر دانه می باشد.اجزای عملكرد تحت تأثير مدیریت ، ژنوتيپ و 

غالبا محقق را در توجيه علت کاهش عملكرد یاری می کنند. اجزای عملكرد مستقل از یكدیگر نيستند  محيط قرار می گيرد و

ر اجزاء می شود. به طور کلی با افزایش تعداد  بوته در واحد ختاو افزایش یك جزء اغلب باعث کاهش در حداقل یكی از سا

می یابد، این بدان مفهوم است که برای رسيدن به عملكرد احد زایشی در هر واحد زایشی، وزن هر دانه کاهش وسطح، تعداد 

عوامل متعدد ژنتيكی و محيطی نظير ژنوتيپ گياه،  مناسب، بایستی تمامی اجزاءعملكرد نسبت به هم دارای موازنه باشند.

ا و )سرمدني درجه حرارت، رطوبت، حاصلخيزی خاك، طول دوره ی رشد و آفات و امراض بر عملكرد تأثير می گذارند

وزن هزار دانه جزء تشكيل دهنده عملكرد دانه می باشد که در بيان توان و پتانسيل توليد نقش مهمی دارد و  (.3168کوچكی،

در مطالعه  .(Woolley et al,1993) تحت تأثير عوامل ژنتيكی و محيطی است  لذا وزن هزار دانه مورد بررسی قرار گرفت

د دانه مربوط به تيمار بدون مصرف کود نيتروژن بود، که با نتایج حاصل از پژوهش ( کمترین عملكر3184مبصر و همكاران )

حاضر مطابقت دارد. آن ها گزارش نمودند که عدم مصرف کود نيتروژن موجب کاهش اجزای عملكرد تعداد پنجه در کپه، تعداد 

درصد خوشچه های پر شده می شود و پنجه های بارور در کپه، تعداد خوشه در متر مربع، تعداد کل خوشچه در خوشه و 

در نهایت مشخص شد که استفاده از مقادیر  همچنين سبب افزایش تعداد خوشچه های پر نشده در هر خوشه می گردد.

متفاوت و نحوه تقسيط نيتروژن و همچنين استفاده از انواع کودهای آلی و شيميایی در کشت برنج به همراه شيوه کشت 

)سيستم مدیریت فشرده کشت یا شيوه سنتی( می تواند منجر به بهبود عملكرد و سایر شاخص های رشدی در گياه برنج شود. 

نسبت به کمپوست آزوال در مقادیر یاد  BIOL555وه نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از کود ارگانيك به عال

شده در این پژوهش، موجب بهبود برخی صفات و کاهش برخی دیگر از صفات شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می 

کيلوگرم  50کيلوگرم کود اوره ) 01تن در هكتار به عالوه  3به مقدار  BIOL555توان بيان نمود که استفاده از کود ارگانيك 

کيلوگرم  311تن در هكتار به همراه  6کيلوگرم هنگام تشكيل خوشه اوليه( و یا استفاده از کمپوست آزوال به مقدار  50پایه و 

وگرم هنگام تشكيل خوشه اوليه(، در کشت کيل 50کيلوگرم در زمان پنجه زنی و  50کيلوگرم به صورت پایه،  01کود اوره )

SRI .به طور کلی می تواند منجر به دستيابی به پاسخ های باالتر از لحاظ عملكرد و اجزای عملكرد گياه برنج شود 

 منابع

ن، آ.، رفيعی، م. احمدی، ك.، قليزاده، ح.، عبادزاده، ح. ر.، حسينپور، ر.، حاتمی، ف.، محيطی، ض.، فضلی، ب.، فضلی استبرق، م.، کاظميا

. وزارت جهادکشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز 35-33(. آمارنامه کشاورزی، جلد اول، محصوالت زراعی سال زراعی 3134)

 صفحه. 306فناوری اطالعات و ارتباطات. 

 ص. 535( . برنج )کاشت، داشت و برداشت(. انتشارات فارابی. 3196اخوت، س. م .، وکيلی، د. )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

(. تكنولوژی افزایش عملكرد برنج و کاهش هزینه 3189اميری الریجانی، ب.، رمضانپور، ی.، کارگران، م.، شكری، ع.، حسينی، س. ج . )

 ص.30شهر. توليد در قالب سيستم نوین مدیریت کشت، همایش ملی به زراعی و به نژادی برنج، دانشگاه آزاد اسالمی قائم

(. بررسی اثر تلفيق کود آلی و 3131م.، نصيری، م.، اميری الریجانی، ب.، موسوی ميرکالیی، ا. ع.، صادقی، ن. )دیوساالر، ر.، سام دليری، 

 539. صفحات 5، شماره 1نيتروژن بر عملكرد و اجزای عملكرد دانه در سيستم نوین مدیریت کشت برنج. مجله پژوهشهای به زراعی، جلد 

 .553تا 

تاریخ کاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام پائيزه به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيالن.  . بررسی اثرات3193ربيعی، م. 

 نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.پایان

 .58نج کشور. ص های افزایش راندمان مصرف آن در شاليزار. انتشارات موسسه تحقيقات بر(. تغييرات نيتروژن و روش3195سعادتی، ن. )

 . فيزیولوژی گياهان زراعی )ترجمه(. جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد.3168سرمدنيا، غ و ع کوچكی. 

(. بهبود مدیریت توزیع آب در اراضی شاليزاری. دوازدهمين همایش کميته ملی 3188سلحشور دليوند، ف.، ناظمی، ا. ح.، یزدانی، م. ر. )

 . 114تا  133آبياری  و زهكشی ایران. صفحات 

( بر عملكرد دانه و SRIکشت )(. بررسی اثر سيستم نوین مدیریت 3135پور، ت.، رضایی، م. )قربانيان آستانه، ی.، اميری، ا.، رضوی

 .63تا  01، صفحات 4، شماره 3بهرهوری آب در مزارع برنج. فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار، جلد 

( . اثرات مقادیر و تقسيط نيتروژن برعملكرد دانه برنج رقم طارم 3184مبصر، ح. ر.، نورمحمدی، ق.، فالح، و. م.، درویش، ف.، مجيدی، ا. )

 . 333تا  313. صفحات 1، شماره 33له علمی پژوهشی علوم کشاورزی، سال هاشمی. مج

هایی با تأمين ظرفيت نيتروژن مختلف در برنج رقم نعمت، انتشارات (. گزارش نهایی بررسی تقسيط نيتروژن در خاك3183محمدیان، م. )

 .3و 9مؤسسه تحقيقات برنج کشور. ص 
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