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  نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
 1396، اولم، شماره هفتجلد 

http://ejsms.gau.ac.ir  
 
  

   هاي زراعی دو رقم برنج واکنش عملکرد دانه و سایر ویژگی
  به مقدار نیتروژن کودي در رشتبومی و پرمحصول 

  
  5حمید درستی و 4، محمدرضا احتشامی3 گالشی...ا، سر2ابراهیم زینلی*، 1محبوبه شهبازي

   دانشگاه علوم کشاورزي ،گروه زراعتدانشیار 2 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،ارشد گروه زراعت آموخته کارشناسی دانش1
   دانشگاه گیالن، ،استادیار گروه زراعت4 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،استاد گروه زراعت3و منابع طبیعی گرگان، 

  پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت5
  9/8/95: ؛ تاریخ پذیرش 28/2/94: تاریخ دریافت

  
  *چکیده

 بیش از سایر عناصر  آنکمبود  خشک گیاهی را تشکیل داده وه درصد از ماد5 تا 2نیتروژن حدود  :سابقه و هدف
، کاهش توانایی زیاد گیاهان به نیتروژن نیاز. کند غذایی معدنی عملکرد گیاهان زراعی از جمله برنج را محدود می

توجه  نیتروژن و همچنین افزایش قابلرفت  هدرها براي تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاهان زراعی، پتانسیل زیاد  خاك
پتانسیل عملکرد ارقام جدید برنج به افزایش چشمگیر مصرف کودهاي نیتروژنی در تولید برنج و سایر گیاهان زراعی 

هاي مهم مدیریتی براي بهبود  هاي نیتروژنه یکی از راهبرد سازي مقدار مصرف کود رو، بهینه از این. ستمنجر شده ا
  . هاي تولید و حفظ کیفیت محیط زیست است عملکرد، کاهش هزینه

به مقدار نیتروژن کودي و تعیین  و سایر صفات مهم زراعی واکنش عملکرد دانه بررسی منظور  به:ها مواد و روش
 هدر مزرع  میالدي2013 سال  کودي مورد نیاز دو رقم برنج بومی و پرمحصول، آزمایشی درر مطلوب نیتروژنمقدا

 هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت به  آزمایش.اجرا گردید رشت در کشور برنج تحقیقات ی مؤسسهپژوهش
و پرمحصول  شده اشمی و رقم اصالحبرنج بومی ه رقم(رقم برنج تکرار انجام شد و در آن،  4 با تصادفی کامل

 عوامل ) از کود اورههکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 160  و120 ،80 ،40 ،0 (کودي و مقدار نیتروژن) سپیدرود
  .مورد بررسی بودند

انه و ها بر عملکرد د دار رقم، مقدار نیتروژن کودي و اثر متقابل آن  تأثیر معنیبیانگر نتایج تجزیه واریانس :ها یافته
عملکرد دانه در رقم . باشد  واکنش متفاوت عملکرد دو رقم به مقدار نیتروژن میهدهند عملکرد بیولوژیک بود که نشان

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در رقم سپیدرود از 120 تن در هکتار در تیمار مصرف 5/5 در شاهد تا 92/1هاشمی از 
نتایج تجزیه .  کیلوگرم نیتروژن در هکتار متغیر بود160ر مصرف  تن در هکتار در تیما87/8 در شاهد تا 13/4

  و ) X(کودي  داري بین مقدار نیتروژنمحصول سپیدرود رابطه خطی معنی داد که در رقم پر رگرسیون نشان 
ترتیب با ضرایب تبیین  به) X9/74 + 0/7344=Y (و عملکرد بیولوژیک) X3/29 + 5/4418=Y (شلتوك) Y(عملکرد 

 و عملکرد دانه کودي  بین مقدار نیتروژنه دو رابطهکه در رقم هاشمی تابع درج حالی   وجود داشت در99/0و  97/0

                                                
  e.zeinali@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*



 1396) 1(، شماره )7(نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار جلد 
 

 22

)2X05  - E8 - X0344/0 + 6221/1=Y (و عملکرد بیولوژیک) 2X0002/0 - X0973/0 + 5107/2=Y( را با دقت 
  . تري توصیف نمود بیش

ه در هر دو رقم بومی هاشمی و پرمحصول سپیدرود، مقدار مصرف هاي این آزمایش نشان داد ک   یافته:گیري نتیجه
میانگین عملکرد دانه در رقم هاشمی با افزایش مقدار مصرف . گذارد شدت بر عملکرد دانه تأثیر می نیتروژن کودي به

 160به  کیلوگرم در هکتار با افزایش همراه بود ولی با افزایش مقدار مصرف نیتروژن کودي 120نیتروژن کودي تا 
 کیلوگرم 160حال، در رقم سپیدرود با افزایش مقدار مصرف نیتروژن کودي تا  با این. کیلوگرم در هکتار کاهش یافت

 عدم توانایی خاك براي تأمین نیتروژن مورد نیاز و ضرورت بیانگراین نتایج . در هکتار عملکرد دانه افزایش یافت
تر رقم سپیدرود در استفاده از  هاي زیاد، کودپذیري و کارآیی بیشیابی به عملکرد مصرف نیتروژن کودي براي دست

یابی به حداکثر عملکرد  تر در این رقم نسبت به رقم هاشمی براي دست نیتروژن و نیاز به مصرف نیتروژن کودي بیش
تر از  ي بیشیابی به عملکردها احتمال دستدر شرایط محیطی انجام این آزمایش بر اساس این نتایج، . باشد دانه می

در رقم  کیلوگرم در هکتار 160تر از  دست آمده در این مطالعه با مصرف نیتروژن کودي بیش عملکرد بهحداکثر 
  .اشته استوجود دسپیدرود 

  
  عملکرد بیولوژیکرقم هاشمی، ، رقم سپیدرود اجزاي عملکرد دانه، تعداد دانه، :هاي کلیدي واژه

  
 مقدمه

 ترین مهم از کیی ).Oryza sativa L (برنج
   تقریب به که شود می محسوب جهان زراعی گیاهان

 از نفر میلیارد 3 نیاز مورد کالري از درصد 70 تا 35
 سطح با این گیاه زراعی. کند می تأمین را دنیا جمعیت

 745 از بیش تولید و هکتار میلیون 164 کشت زیر
  انسانهاي در تغذی ویژه اهمیت از )8(تن  میلیون

 در میان عناصر غذایی معدنی، .ر استبرخوردا
 درصد از وزن خشک 5 تا 2تنهایی حدود  نیتروژن به

ناکافی خود اختصاص داده و  هاي گیاهی را به اندام
بیش از سایر عناصر معدنی عملکرد گیاهان بودن آن 

  ). 4(کند  زراعی از جمله برنج را محدود می
ایسه نیاز زیاد گیاهان به نیتروژن براي رشد در مق

با سایر عناصر، کاهش توانایی خاك براي تأمین 
 هدلیل کاهش ماد نیتروژن مورد نیاز گیاهان زراعی به

شدن نیتروژن آلی خاك،  آلی و در نتیجه کاهش معدنی
نیتروژن نیتراتی خاك و هدررفت پتانسیل زیاد 

توجه پتانسیل عملکرد ارقام  همچنین افزایش قابل

نژادي به افزایش   بههتیجپاکوتاه پرمحصول برنج در ن
چشمگیر مصرف کودهاي نیتروژنی در تولید برنج و 

جذب ناکافی . سایر گیاهان زراعی منجر شده است
نیتروژن در هر مرحله از رشد گیاه باعث کاهش 

 نشان ها پژوهش  نتایج.)14(عملکرد خواهد شد 
جدید  بومی، ارقام خالف ارقام دهد که بر می

براي تري داشته و  ي بیشپرمحصول برنج کودپذیر
 مقدارها به مصرف  یابی به عملکرد پتانسیل آن دست
راد و  مصطفوي .باشد نیاز می  کود نیتروژنهتري بیش

سطح  با بررسی تأثیر سه) 2003(سروستانی  طهماسبی
هاي برنج نتیجه  کود نیتروژنی بر عملکرد ژنوتیپ

  مقادیروها  گرفتند که بین عملکرد دانه در ژنوتیپ
 داري وجود دارد نیتروژنه تفاوت معنی مختلف کود

عواملی مثل افزایش  ها افزایش عملکرد را به آن. )23(
طول پانیکول، تعداد دانه در پانیکول، تعداد انشعابات 
اولیه و ثانویه پانیکول و شاخص برداشت نسبت 

عملکرد دانه را با ترین  ها بیش همچنین، آن. دادند
 کیلوگرم نیتروژن 138(ره گرم او کیلو300مصرف 
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ونیال و همکاران . دست آوردند در هکتار به) خالص
عملکرد دانه و عمکرد  گزارش کردند) 2007(

بیولوژیک، تعداد پنجه، طول پانیکول، تعداد دانه در 
تأثیر کاربرد کود نیتروژن،  پانیکول و وزن دانه تحت

 همبستگی مطالعه در) 1995 (گورك. )34( گیرند قرار می
 نیتروژنه کود مختلف مقادیر در برنج صفات ده رقم

 پنجه در و تعداد کل پانیکول تعداد که بین بیان نمود
 در دانه تعداد بوته، ارتفاع دانه، هزار وزن سطح، واحد

 همبستگی عملکرد دانه با رشد هدور طول و پانیکول
 افزایش وزن. )10( دارد وجود داري معنی و مثبت

 تر کم عقیمی پانیکول، تعداد نجه،پ تعداد هزاردانه،
دانه با افزایش میزان  شدن پر سرعت و پانیکول
) 2004(نیتروژن کودي توسط کومار و پراساد  مصرف

 همکاران و  مهدوي.)19( نیز گزارش شده است
 و بومی ارقام شامل برنج رقم ده همطالع با) 2006(

 بومی ارقام که عملکرد کردند گزارش شده اصالح
 .)21( تر بوده است کم شده اصالح ارقام هب نسبت
) 1992(هلمس   گراویس وهاي پژوهش هاي یافته

روي ارقام برنج نشان داد که تعداد پانیکول در واحد 
ترین عامل در افزایش عملکرد دانه برنج  سطح، مهم

 )2003 (سروستانی طهماسبیراد و  مصطفوي. )13( است
ج ابراز داشتند که با بررسی اثرات کود نیتروژنه در برن

هاي مختلف و  تعداد دانه در پانیکول در ژنوتیپ
 همچنین در مقادیر مختلف کود نیتروژنه متفاوت بود

زمان چند عنصر  با بررسی هم) 1996(زنگنه  کرد. )23(
بر روي رقم ) نیتروژن، فسفر، پتاس و روي(غذایی 
 که افزایش مقدار کود بیان نمودشده آمل  اصالح

 کیلوگرم نیتروژن خالص سبب 120ا سطح نیتروژن ت
   .)18( گردد افزایش میزان عملکرد به مقدار چشمگیر می

با توجه به اهمیت راهبردي افزایش تولید برنج در 
و اهمیت  عنوان یکی از منابع اصلی غذایی کشور به

 مصرف بهینه کودهاي  زیستیاقتصادي و محیط
 و لکرد واکنش عمهنیتروژنی در زراعت برنج، مطالع

دانه و عملکرد بیولوژیک دو رقم برنج  عملکرد اجزاي

طور گسترده  بومی هاشمی و پاکوتاه سپیدرود، که به
شوند، در این پژوهش مورد  در استان گیالن کشت می

 . توجه قرار گرفت
  

 ها مواد و روش
 یپژوهش همزرع  در1392 سال در این پژوهش

 عرض با کشور در رشت برنج تحقیقات مؤسسه
 طول  دقیقه شمالی،16 درجه و 37جغرافیایی 
 9/24 درجه شرقی و ارتفاع 36  درجه و49جغرافیایی 

میانگین حداقل و حداکثر . شد متر از سطح دریا انجام
دماهاي ماهانه و مجموع بارندگی ماهانه در طول 

 در مقایسه با میانگین 1392فصل رشد برنج در سال 
   ارائه شده 1ل در جدو)  ساله20(مدت  آمار دراز

 طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشاین . است
 عامل. شد انجام تکرار 4با  تصادفی کامل هاي بلوك

و  رقم بومی هاشمی(برنج شامل  رقم اول آزمایش
  و عامل دوم مقدار)سپیدرود رقم پاکوتاه و پرمحصول

 160 و 120، 80، 40، 0شامل مصرف (نیتروژن کودي 
 با استفاده از کود هکتار در خالص ژننیترو کیلوگرم

 هاي  براي تعیین ویژگی.بود )نیتروژن درصد 46 با اوره
گیري از  فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش نمونه

 ).2جدول (متري خاك انجام شد  سانتی30 تا 0عمق 
 مرسوم منطقه هسازي خزانه مطابق روی عملیات آماده

 روز 40 گذشت از بعد جوان هاي نشا. صورت گرفت
 از خزانه خارج و در زمین اصلی دربذر از کاشت 

 20×20 فاصله با و منتقل متر 3×4 ابعاد به هایی کرت
 و فسفره هاي کود. کاشته شدند یکدیگر متر از سانتی
  K2Oو P2O5  کیلوگرم100 مقدار به کدام هر پتاسه

 )نشاکاري از قبل( زمین سازي آماده مرحله آخرین در
مختلف نیتروژن کودي در سه مرحله پیش از و مقادیر 

و )  درصد25(زنی  ، اوایل پنچه) درصد50(نشا 
 ههم همچنین،. شد اضافه خاك به)  درصد25(آبستنی 

 متري با سانتی 30 عمق تا کرت هر به مربوط هاي مرز
هاي هرز در دو کنترل علف .پوشانده شد پالستیک
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نشاکاري  روز از 15صورت دستی به فاصله  مرحله به
ها و زمانی صورت گرفت که رفتن بوته و قبل از ساقه

  .هاي هرز قابل تشخیص شدند علف
برداشت رقم هاشمی در اوایل شهریور و رقم 

شاخص سطح .  روز پس از آن انجام شد8سپیدرود 
 هاي شلتوك تعداد هزاردانه، پانیکول، وزن برگ، تعداد

انه و عملکرد بیولوژیک، عملکرد د پر در پانیکول،
گیري  براي اندازه .گیري شدندشاخص برداشت اندازه

 بوته از هر 10اجزاي عملکرد دانه و شاخص برداشت 
دانه و  براي تعیین عملکرد. کرت انتخاب شدند

 حذف از پس عملکرد بیولوژیک در واحد سطح،
 هرکرت از  مترمربع2 معادل سطحی از حاشیه

خشک برداشت انجام شد و عملکرد شلتوك پس از 
 محاسبه درصد 14 رطوبت مبناي ها بر کردن دانه

افزار  ها از نرم ها و ترسیم شکل  براي تبدیل داده.گردید
Excelها، تجزیه  داده آماري تحلیل و  و براي تجزیه

 استفاده SAS افزار نرم از ها رگرسیون و مقایسه میانگین
  درLSD با استفاده از آزمون ها میانگین مقایسه. شد

   ).33(گرفت  صورت درصد 5 طمینانا سطح
  

  نتایج و بحث
هاي  داده: هاي خاك شرایط آب و هوایی و ویژگی

دهد که از نظر  نشان می) 1جدول ( هواشناسیماهانه 

دماهاي حداقل و حداکثر ماهانه، شرایط سال آزمایش 
بسیار نزدیک به میانگین بلندمدت محل بوده و 

 از نظر محدودیت خاصی وجود نداشته است، اما
میزان بارندگی، سال آزمایش نسبت به میانگین 

آمار موجود . تر بوده است بلندمدت محل خشک
ها  مجموع بارندگی در تمام ماه آن هستند که بیانگر

توجهی از میانگین  طور قابل ماه به استثناي مرداد به
 هکه مزرع با توجه به این. تر بوده است بلندمدت کم
ن بارندگی در تمام طول فصل نظر از میزا برنج صرف

شود، این کاهش  داشته می صورت غرقاب نگه رشد به
بارندگی نه تنها محدودیتی براي رشد برنج ایجاد 

کند، بلکه با توجه به کاهش تعداد روزهاي ابري  نمی
و بارانی و افزایش تعداد ساعات آفتابی، در صورت 

ند توا وجود منبعی براي تأمین آب مورد نیاز برنج می
 ه تجزیهنتیج.  افزایش عملکرد را نیز فراهم کندهزمین

 هدهد که خاك مزرع  نیز نشان می)2جدول  (خاك
 11 درصد سیلت و 37 درصد رس، 52ی با پژوهش

عنوان خاك تیپیک   بهرسیدرصد شن در کالس بافت 
منطقه قرار دارد و با توجه به سایر مشخصات 

دیده محدودیتی براي زراعت برنج در این خاك 
   .شود نمی

  
  . در رشت1392میانگین ماهیانه مجموع بارندگی، دماهاي حداقل و دماهاي حداکثر در سال  -1جدول 

Table 1. Average monthly total precipitation, minimum and maximum temperatures of Rasht in 2014.  
  )گراد درجه سانتی(حداقل دما 

Min Temperature (oC) 

 )گراد درجه سانتی(حداکثر دما 
Max Temperature (oC)  

 )متر میلی(بارندگی 
Precipitation (mm)  ماه 

months  دوره آزمایش 
Experiment period  

 بلندمدت
Long time 

  

 دوره آزمایش

Experiment period  
 بلندمدت

Long time 

  

 دوره آزمایش

Experiment period  
 بلندمدت

Long time 
April  9.7  8.49    18.96  18.35    37.6  85  

April-May  13  13.4    21.03  21.56    47.2  68.1  
May-Jun  18.05  18.06    26.5  27.62    6.1  44.68  
Jun-July  20.32  21.12    28.2  29.58    4.2  59.24  

July-August 19.08  21.4    28.23  29.73    103.5  46.06  
August  17.7  18.51    30.5  28.28    91.7  162.01  
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  . شیمیایی خاك-هاي فیزیکی برخی از ویژگی -2جدول 
Table 2. Some of  physical and chemical characteristics of soil. 

 خاكعمق 
  )متر سانتی(

Soil depth 
(cm) 

CEC 
(cmolc kg-1)  

اسیدیته 
 اشباع گل

pH  

 آلیکربن 
 )درصد(

OC (%) 

نیتروژن کل 
 )درصد(

N (%) 

جذب  فسفر قابل
 )یلیونقسمت در م(

P(ppm)  

جذب  پتاسیم قابل
 )قسمت در میلیون(

K(ppm)  

شن 
 )درصد(

Sand 
(%) 

سیلت 
 )درصد(

Silt 
(%) 

رس 
 )درصد(

Clay 
(%) 

0-30 1.8 6.88 1.28 0.166 9.3 202 11 37 52 

  
نتایج حاصل از تجزیه واریانس :  خشکهعملکرد ماد

) عملکرد بیولوژیک( خشک هنشان داد که عملکرد ماد
تأثیر مقدار نیتروژن   تحت)=01/0P(داري   معنیطور به

جدول (ها قرار گرفته است  کودي، رقم و اثر متقابل آن
دهد که  نتایج تجزیه رگرسیون نشان می همچنین،). 3

میزان تغییرات عملکرد بیولوژیک نسبت به تغییر 
مقدار نیتروژن کودي در رقم اصالح شده سپیدرود 

ریب تبیین باال  یک معادله خطی با ضهوسیل به
که  در حالی) 1شکل (باشد  قابل توصیف می) 99/0**(

 درجه دو به هدر رقم هاشمی نکویی برازش معادل
هاي تغییرات عملکرد بیولوژیک در مقابل تغییر  داده

به بیان دیگر، در رقم . مقدار نیتروژن کودي بهتر بود
 مقادیر نیتروژن مورد هپرمحصول سپیدرود در دامن

با افزایش مقدار نیتروژن )  کیلوگرم160 تا 0(استفاده 
با شیب (صورت خطی   خشک بههکودي، عملکرد ماد

ازاي هر کیلوگرم   خشک بهه کیلوگرم ماد9/74ثابت 
که در  افزایش یافته است در حالی) نیتروژن اضافی

رقم هاشمی، افزایش عملکرد بیولوژیک با افزایش 
 بوده و با خطی صورت غیر مقدار نیتروژن مصرفی به

 افزایش سطح نیتروژن، میزان افزایش عملکرد بیولوژیک
تر  تدریج کم ازاي هر کیلوگرم نیتروژن مصرفی به به

افزایش عملکرد بیولوژیک با ). 1شکل (شده است 
افزایش مقدار نیتروژن ناشی از افزایش رشد رویشی 

و زایشی ) تر تر و ارتفاع بیش تولید پنجه و برگ بیش(
  .   بوده است) تر تر و بزرگ بیشپانیکول (

  

y = -0.0002x2 + 0.0973x + 2.5107
R² = 0.85**

y = 0.0749x + 7.344
R² = 0.99**
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  . نیتروژن کوديوژیک ارقام برنج هاشمی و سپیدرود و مقداررابطه بین عملکرد بیول -1شکل 
Figure 1. The relationship between biological yield of rice Hashemi and Sepidroud cultivars and fertilizer 
nitrogen rate.  
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بر اساس نتایج تجزیه : تعداد پانیکول در واحد سطح
واریانس، تأثیر رقم و مقدار مصرف نیتروژن کودي بر 

 درصد 1مربع در سطح احتمال  تعداد پانیکول در متر
داري بین  که اثر متقابل معنی حالی  دار بود در معنی

مقدار نیتروژن کودي و رقم براي این صفت مشاهده 
 در شده میانیگن تعداد پانیکول تولید). 3جدول ( نشد

 پانیکول 384(شده سپیدرود   در رقم اصالحمربع هر متر
تر از رقم بومی  داري بیش طور معنی به) مربع در متر

با همچنین، . بود) مربع  در مترپانیکول 338(هاشمی 
تروژن کودي تعداد پانیکول در افزایش مقدار نی

 پانیکول 3/206که از طوريمربع افزایش یافت بهمتر
 پانیکول در واحد سطح در 5/440در تیمار شاهد به 

 کیلوگرم در هکتار 160تیمار مقدار مصرف نیتروژن 
ایش افزایش تعداد پانیکول بارور در اثر افز. رسید

 زیادي گران مصرف کود نیتروژن توسط پژوهش
عنوان یکی از  و از آن به) 20، 15(گزارش شده 

. عوامل افزایش عملکرد دانه یاد شده استترین  مهم
ها، بین مقادیر مختلف   میانگینه مقایسهبر اساس نتیج

مربع  مصرف نیتروژن از نظر تعداد پانیکول در متر
داري وجود داشت و اختالف معنی) پانیکول بارور(

 کیلوگرم نیتروژن 160 و 120فقط اختالف بین مقادیر 
این به ). 4جدول  (داري نبوددر هکتار تفاوت معنی

مربع با  دار تعداد پانیکول در متر معنی افزایش معنی
 کیلوگرم در 120 نیتروژن کودي تا افزایش مقدار

مربع همبستگی  تعداد پانیکول در متر .باشد هکتار می
داري با تعداد دانه در پانیکول و عملکرد  مثبت و معنی
د بیان داشتن) 1981(یوشیدا ). 6جدول (دانه داشت 
هاي  زنی به درصد نیتروژن کل در اندام میزان پنجه

هوایی و مقدار نیتروژن جذب شده توسط گیاه بستگی 
در ) 1988(احمدي و همکاران  عزت. )35 (دارد

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن کودي در تبریز 
گزارش کردند اثر مقدار مختلف نیتروژن کودي بر 

 درصد 1حتمال تعداد سنبله در مترمربع در سطح ا
دار بود و بیان داشتند که افزایش تعداد سنبله در  معنی

دلیل افزایش  مترمربع بر اثر مصرف کود نیتروژنه به
فر و  صالحی. )6 (ها بوده است تولید پنجه و دوام آن

با ارزیابی چهار مقدار نیتروژن ) 2011(همکاران 
در رقم )  کیلوگرم نیتروژن در هکتار155 تا 65(کودي 

هیبرید برنج دریافتند که با افزایش کود نیتروژنه تعداد 
ها دریافتند  آن. )29( یابد پانیکول در بوته افزایش می

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار باعث 155که مصرف 
ها این افزایش را آن.  پانیکول در بوته شد17/24تولید 

تر در مرحله رشد  به قابل دسترس بودن نیتروژن بیش
شهسواري و صفاري .  نسبت دادندرویشی برنج

در آزمایشی مشاهده کردند که با افزایش کود ) 2005(
  .)31( نیتروژن تعداد پنجه در گندم افزایش پیدا کرد

مربع تروژن و تعداد پنجه بارور در متربین مقدار نی
خطی با شیب مثبت با  در هر دو رقم یک رابطه غیر

 براي 99/0 براي رقم هاشمی و 97/0ضریب همبستگی 
 که ترتیب بدین). 2شکل (سپیدرود وجود داشت رقم 

 کیلوگرم در 120 نیتروژن کودي تا  مقداربا افزایش
مربع افزایش پیدا  هکتار تعداد پانیکول بارور در متر

تر به افزایش  کرد و پس از آن، مصرف نیتروژن بیش
اي که کاظمی و  در مطالعه. تعداد پانیکول منتهی نشد

بومی، (بر روي سه رقم برنج ) 2006(همکاران 
انجام دادند نتیجه گرفتند که با ) شده و هیبرید اصالح

شده شفق  افزایش مقدار نیتروژن کودي رقم اصالح
تعداد پنجه را در واحد ) درصد 55/71(ترین  بیش
مربع نسبت به دو رقم دیگر به خود اختصاص داده متر
 اثر با بررسی) 2012(نحوي و همکاران . )17( بود

 شده ام برنج دریافتند که ارقام اصالحکود نیتروژنه بر ارق
تر،  نسبت به ارقام بومی داراي تعداد پانیکول بیش

تري  تر و تعداد دانه در خوشه بیش ارتفاع کوتاه
هاي ایشان، مصرف  بر اساس یافته. )24( باشند می
ها و در نهایت موقع کود، افزایش مؤثر پانیکول به

د ارقام در مقایسه با سایر تیمارهاي افزایش عملکر
  . زمان مصرف کود را موجب شد



  و همکارانمحبوبه شهبازي
 

 27

  
 

   .و مقدار نیتروژن کودي  هاشمی و سپیدرود برنجدو رقممربع  در متر رابطه بین تعداد پانیکول -2شکل 
Figure 2. The relationship between panicle number per square meter of rice Hashemi and Sepidroud cultivars 
and fertilizer nitrogen rate.  

  
، وزن پر) دانه(تعداد شلتوك تعداد دانه در پانیکول، نتایج تجزیه واریانس تأثیر مقدار نیتروژن کودي بر تعداد پانیکول،  -3جدول 

  .بیولوژیکدانه، عملکرد دانه و هزار
Table 3. Results of analysis of variance of the effect of fertilizer nitrogen rate on panicle number per square 
meter, number of grain per panicle, number of filled grains per square meter, 1000 grain weight, grain yield 
and biological yield. 

  منابع تغییرات
Source of variations 

درجه 
  آزادي

df 

   تعداد پانیکول
 مربعدر متر

Panicle 
number m-2 

  تعداد دانه 
 در پانیکول

Number of 
grain per 
panicle 

 پر  شلتوكتعداد
  مربع متردر

Number of 
filled grain 

وزن هزاردانه 
 )گرم(

1000 grain 
weight (g) 

 رد دانهکعمل
 )تن در هکتار(

Grain yield 
(ton/ha) 

  عملکرد بیولوژیک 
 )تن در هکتار(

Biological 
yield (ton/ha)  

   تکرار
Replication  

3 365.09ns 99.8ns 1358303ns 0.39ns 0.33ns 1.3ns 

 رقم
Cultivar  

1 21236.89** 84.84** 189382990** 13.93** 83.98** 275.94** 

  نیتروژن کوديمقدار 
Fertilizer N Rate 

4 73177089** 89.24** 5174.73** 14.99** 19.43** 159.85** 

   رقم× نیتروژن
cultivar ×N fertilizer 

4 595.18ns 90.16** 41601226** 0.14ns 0.79* 7.35** 

 خطا
Error 

27 893.75 0.179 6117996 0.157 0.26 1.35 

  )درصد(ضریب تغییرات 
CV (%) 

 8.27 10.00 9.37 1.75 10.12 10.77 

  . داري عنی عدم مns درصد و 1 و 5دار در مقادیر احتمال  ترتیب معنی  به** و *
* and ** significant probability rates of 5% and 1% and ns non significant . 
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وزن دانه در مقادیر مختلف نیتروژن کودي و تعداد شلتوك پر و ، ، تعداد دانه در پانیکول تعداد پانیکولهاي  مقایسه میانگین-4 جدول
   .ارقام برنج

Table 4. Mean comparisons of number of panicle per square meter, number of grain per panicle, number of 
filled grain per square meter and grain weight in different fertilizer nitrogen rates and rice cultivars.   

 )گرم( دانهوزن هزار
1000-grain weight  

(g) 

  مربعتعداد شلتوك پر در متر
Filled grain number  

per m2 

  تعداد دانه در پانیکول
Grain number  

per panicle  

  تعداد پانیکول 
  مربعمتردر 

panicle number 
per m2 

   مقدار نیتروژن کودي
  )کیلوگرم در هکتار(

Fertilizer N 
(kg/ha) 

20.89 d 17991 c 74.4 a 206.25 d 0 

21.6 c 20876 d 77.61 cd 338.91 c 40 

22.63 b 23717c 79.11 c 387.08 b 80 

23.9 a 33183 b 94.15 b 432.83 a 120 

23.96 a 36444 a 102.49 a 440.46 a 160 

    
  رقم

Variety 

23.19 a 24206.8 b 88.00 b 338.064b 
 هاشمی

Hashemi 

22.01b 30157.50 a 99.00 a 384.147a 
 سپیدرود

Sepidroud 

 .باشند  درصد می5 در سطح LSDدار با آزمون  ، فاقد اختالف معنی داراي یک حرف مشترك هستنددر هر ستون اعدادي که حداقل
In each column, means followed by similar letter are not different significantly at 5% probability using LSD. 

  
نتایج حاصل از تجزیه : تعداد شلتوك در مترمربع

دهد که اثر رقم، مقدار نیتروژن  واریانس نشان می
کودي و اثر متقابل این دو عامل بر تعداد دانه 

 درصد 1مربع در سطح احتمال  پر در متر)شلتوك(
ها  مقایسه میانگین). 3جدول (دار شده است  معنی

دهد که تعداد دانه  براي اثر متقابل کود و رقم نشان می
دم در شرایط ع (25/19936پر در رقم سپیدرود از 
در تیمار  (91/39242تا ) مصرف نیتروژن کودي

متغیر )  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار160مصرف 
بود ولی در رقم هاشمی با افزایش مصرف نیتروژن تا 

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعداد دانه پر 120مقدار 
 78/34663به ) در شاهد (4/16046افزایش یافت و از 

تر نیتروژن این  رف بیشرسید ولی پس از آن با مص
مربع کاهش یافت   دانه در متر33/27123تعداد به 

 نیتروژن و تعداد دانه پر  رابطه بین مقدار).5جدول (
صورت یک رابطه  مربع در رقم بومی هاشمی بهدر متر

 و در رقم سپیدرود 87/0خطی با ضریب تبیین  غیر
 95/0صورت یک رابطه خطی با ضریب تبیین  به
دهد  نتایج نشان می). 3شکل (وصیف شد خوبی ت به

که تعداد دانه در واحد سطح همبستگی مثبت و 
  . )6جدول (با عملکرد دانه دارد ) 82/0(داري  معنی

ترین جزء  عنوان مهم مربع به تعداد دانه در متر
 تغییرات عملکرد دانه را در هعملکرد دانه بخش عمد

طور  کند چرا که به گیاهان زراعی توجیه میهمه
یعنی ( آن هدهند معمول تغییرپذیري اجزاي تشکیل

مربع، تعداد پانیکول در بوته و تعداد  تعداد بوته در متر
تر از تغییرات جزء اصلی  بسیار بیش) دانه در پانیکول

رو،  از این. است)  دانههیعنی انداز(دیگر عملکرد دانه 
 تغییر عملکرد دانه از هتر مواقع بخش عمد در بیش
 تعداد دانه در واحد هدهند غییر اجزاي تشکیلطریق ت

  . گیرد سطح صورت می
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چنان که در بخش قبلی گفته شد تعداد  هم
تأثیر رقم  داري تحت طور معنی مربع به پانیکول در متر

و مقدار نیتروژن قرار گرفت و در دو رقم مورد 
صورت غیرخطی  مطالعه با افزایش مقدار نیتروژن به

که در رقم سپیدرود من اینافزایش پیدا کرد ض
ویژه تا مقدار  بنابراین، به. تر از رقم هاشمی بود بیش

 کیلوگرم نیتروژن در خاك افزایش تعداد 120مصرف 
توجهی در افزایش  مربع سهم قابل پانیکول در متر

در رابطه با . استتعداد دانه در واحد سطح داشته 
  تعداد دانه در واحد سطحهکنند جزء دیگر تعیین

نتایج تجزیه واریانس ) یعنی تعداد دانه در پانیکول(
دار رقم، نیتروژن کودي و اثر متقابل   اثر معنیبیانگر

ها براي اثر متقابل کود  مقایسه میانگین. باشد ها میآن
دهد که تعداد دانه در پانیکول در رقم و رقم نشان می

در شرایط عدم مصرف نیتروژن  (64سپیدرود از 
 کیلوگرم 160در تیمار مصرف  (130تا ) کودي

متغیر بود ولی در رقم ) نیتروژن خالص در هکتار
 120هاشمی با افزایش مصرف نیتروژن تا مقدار 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعداد دانه پر افزایش 
 رسید ولی پس 119به ) در شاهد( دانه 60یافت و از 

 100تر نیتروژن این تعداد به  از آن با مصرف بیش
   ).5جدول (نه در پانیکول کاهش یافت دا

دار ژنوتیپ را بر تعداد اثر معنی) 2002(هنرنژاد 
هاي پر شده گزارش کرد و بیان نمود که عملکرد  دانه

هاي پر شده در پانیکول همبستگی  دانه با تعداد دانه
تواند براي اصالح عملکرد ت میفمثبت دارد و این ص

تر در  هاي پر بیشنهدانه در بوته با گزینش تعداد دا
کاظمی . )16( پانیکول به خوبی مورد استفاده قرار گیرد

منظور بررسی  طی آزمایشی که به) 2006(و همکاران 
تأثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن در سه رقم برنج 

انجام شد، نتیجه گرفتند ) شده و هیبرید بومی، اصالح(
لوگرم در  کی100که با افزایش مقدار نیتروژن کودي تا 

شده شفق  در بین ارقام مورد مطالعه، رقم اصالح هکتار
ترین تعداد دانه  بیش)  درصد29/79 (3/139با میانگین 

سنبل را در واحد سطح نسبت به دو رقم   پر در خوشه
  مطابق با . )17( خود اختصاص داده بود دیگر به

) 2003( راد و طهماسبی سروستانی نتایج مصطفوياین 
 ند که تعداد دانه در پانیکول و در واحد سطحگزارش کرد

 گیرد تأثیر ژنوتیپ و مقدار کود نیتروژن قرار می تحت
نیز گزارش کرد که با افزایش نیتروژن ) 1989(ژائو . )23(

هاي پر در   کیلوگرم در هکتار تعداد دانه180از صفر تا 
نتایج . )36( پانیکول و در واحد سطح افزایش یافت

) 2000(و سینگ و همکاران ) 1996(گار فاجریا و بالی
  .)30 و 7( کنند نیز این نتایج را تأیید می

 

  
  

   .ار نیتروژن کوديد مقو هاشمی و سپیدروددو رقم برنج در شلتوك در پانیکول  رابطه بین تعداد -3شکل 
Figure 3. The relationship between the number of grains per panicle of rice Hashemi and Sepidroud cultivars 
and fertilizer nitrogen rate.  
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دهد که  نتایج تجزیه واریانس نشان می: دانه وزن هزار
 درصد 1دانه برنج در سطح احتمال  وزن هزار

تأثیر مقدار کود نیتروژنی و رقم قرار گرفته است  تحت
اما اثر متقابل مقدار نیتروژن و رقم براي وزن دانه 

ها   مقایسه میانگینهنتیج). 3جدول ( ر نبوددا معنی
دانه  ترین وزن هزار دهد در بین تیمارهاي کمنشان می

هایی بوده است که در  مربوط به کرت)  گرم89/20(
همچنین، این ). شاهد(ها نیتروژنی مصرف نشد  آن

ه با افزایش مصرف نیتروژن تا دهد ک نتایج نشان می
طور  تار وزن دانه بهتروژن خالص در هککیلوگرم نی 80

داري افزایش یافته است اما افزایش مقدار  معنی
 کیلوگرم در هکتار 160 به 120نیتروژن کودي از 

طور   به).4جدول ( تأثیري بر وزن دانه نداشته است
دانه در مقادیر مختلف نیتروژن بین  کلی، وزن هزار

 160مصرف ( گرم 96/23و ) در شاهد( گرم 89/23
 هدهند متغیر بود که نشان) کیلوگرم نیتروژن در هکتار
 همچنین، . درصد است14حداکثر تغییرات حدود 

 19/23(دانه در رقم بومی هاشمی  میانگین وزن هزار
  گرم بود که نشان01/22و در رقم سپیدرود ) گرم
 درصد 5ها در رقم هاشمی حدود  دهد دانه  می

یالنی و همکاران  گ.اند تر از رقم سپیدرود بوده بزرگ
تأثیر  تر تحت بیان داشتند که وزن دانه بیش) 2004(

به این ) 2000(بیندرا و همکاران . )11 (ژنتیک است
ترین وزن  نتیجه رسیدند که باالترین سطح کودي بیش

) 2005(چاتورودي . )2 (ندکهزاردانه را تولید می
داري بر وزن  گزارش کرد که کود نیتروژن تأثیر معنی

دانه برنج داشت و با افزایش مصرف کود نیتروژن  هزار
او بیان کرد . )3 (دانه افزوده شد بر مقدار وزن هزار

رسد که استفاده از کود نیتروژن، درصد  نظر می به
 باعث پروتئین دانه را افزایش داده و این موضوع

و  )1998(ژائو و همکاران . شود افزایش وزن دانه می
 کیلوگرم 180افزایش کود نیتروژنه تا  )1986(ردي 

دانه مؤثر  نیتروژن در هکتار را در افزایش وزن هزار

، )1998(احمدي و همکاران   عزت.)27 و 36( دانستند
 خود به هاي پژوهشدر ) 2009(سوقی و همکاران 

دانه   مقادیر نیتروژن بر وزن هزاردار عدم تأثیر معنی
از نتایج این مطالعه و بسیاري . )32 و 6( اشاره کردند

شود که کمبود  از مطالعات دیگر چنین استنباط می
 دانه منتهی هتواند به کاهش انداز شدید نیتروژن می

شود و افزایش نیتروژن معدنی خاك تا یک حد معین 
پس از آن تأثیري  دانه همراه است و هبا افزایش انداز

  . گذارد بر اندازة دانه نمی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس : شاخص برداشت

دهد که اثر مقدار نیتروژن کودي، رقم و اثر  نشان می
دار بود  ها بر شاخص برداشت معنی متقابل بین آن

میانگین شاخص برداشت در رقم هاشمی ). 3جدول (
در  (83/56در مقادیر مختلف نیتروژن کودي بین 

 160در مقدار نیتروژن کودي  (50/40و ) شاهد
در  (12/57و در رقم سپیدرود بین ) کیلوگرم در هکتار

 160در مقدار نیتروژن کودي  (63/42و ) شاهد
نتایج تجزیه ). 5جدول (متغیر بود ) کیلوگرم در هکتار

 کاهش خطی شاخص برداشت با بیانگررگرسیون 
). 4شکل (باشد  افزایش مقدار نیتروژن کودي می

داري بین شاخص  همبستگی منفی معنیهمچنین، 
و تعداد ) -65/0(برداشت با عملکرد بیولوژیک 

 ).6جدول ( مشاهده شد) -76/0(پانیکول در مترمربع 
کلی، شاخص برداشت بیانگر چگونگی تسهیم  طور به

باشد  هاي رویشی گیاه و دانه می  مواد پرورده بین اندام
 خشک تولید شده با هاز مقدار مادنظر  و صرف) 22(

ها کاهش پیدا   خشک به دانههکاهش تخصیص ماد
در این مطالعه، با افزایش مقدار نیتروژن کودي . کند می

و عملکرد ) عملکرد بیولوژیک( خشک همقدار کل ماد
که تأثیر  جایی دانه هر دو افزایش یافتند، اما از آن

ملکرد دانه تر از ع نیتروژن کودي بر رشد رویشی بیش
و با افزایش مقدار نیتروژن ضریب ) 5جدول (بود 

تر و به بخش  ها کوچک  خشک به دانههتخصیص ماد
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تر شد، شاخص برداشت کاهش پیدا  رویشی بزرگ
گزارش کردند که ) 1999(اهنیشی و همکاران  .کرد

با افزایش مقدار نیتروژن، شاخص برداشت برنج 
 یافتن مقدار کاهش یافت و دلیل آن را به اختصاص

هاي رویشی و  شده به اندام تري از نیتروژن جذب بیش
افزایش وزن خشک ساقه و برگ نسبت به وزن 

تعداد دیگري از . )26( خشک خوشه نسبت دادند
 نیز کاهش شاخص برداشت در اثر گران پژوهش

). 5  و28(اند مصرف کود نیتروژنه را گزارش کرده
 تأثیر مقدار هطالعبا م) 1998(احمدي و همکاران  عزت

نیتروژن بر گندم بهاره در تبریز گزارش کردند که با 

طور  افزایش مقدار نیتروژن شاخص برداشت به
 همچنین، مطابق با .)6( داري کاهش یافت معنی غیر

بیان  )2004(هاي این مطالعه، گیالنی و همکاران  یافته
تر داراي  داشتند که ارقام محلی با ارتفاع بوته بیش

اشرفی و  .)11( تري هستند ص برداشت کوچکشاخ
 هاي به این نتیجه رسیدند که ژنوتیپ) 2013(همکاران 

طور  مختلف برنج از نظر شاخص برداشت به
  ) 2003(گالبریال . )1( داري متفاوت هستند معنی
شده   که شاخص برداشت ارقام اصالحبیان نمودنیز 
  .)9( تر از ارقام بومی است بیش

  

  
 

  .در دو رقم برنج هاشمی و سپیدرود و مقدار نیتروژن کوديرابطه بین شاخص برداشت  -4شکل 
Figure 4. The relationship between the harvest index of rice Hashemi and Sepidroud cultivars and fertilizer 
nitrogen rate.  

  
دهد که  نشان می نتایج تجزیه واریانس: عملکرد دانه

قدار نیتروژن کودي و رقم بر عملکرد دانه در تأثیر م
سطح احتمال یک درصد و اثر متقابل این دو عامل بر 

دار بود   درصد معنی5عملکرد دانه در سطح احتمال 
عملکرد دانه در رقم پرمحصول سپیدرود ). 3جدول (

 تن در هکتار و در رقم بومی 87/8 و 13/4بین 
تغیر بوده  تن در هکتار م5/5 و 92/1هاشمی بین 

 آن است که در بیانگرنتایج تجزیه رگرسیون . است
 مقادیر نیتروژن کودي هشرایط این آزمایش و در دامن

 کیلوگرم نیتروژن در 160 و 0بین (مورد استفاده 
بین مقدار نیتروژن کودي و عملکرد شلتوك ) هکتار

در واحد سطح در رقم اصالح شده سپیدرود یک 

.  وجود داشته است)=97/0R2(  خطی قويهرابط
 شده کودي مصرف رابطه خطی بین مقدار نیتروژن

)X ( و عملکرد)Y (شلتوك) X3/29+5/4418=Y (
ازاي  دهد که به شده سپیدرود نشان می در رقم اصالح

 3/29هر کیلوگرم افزایش در مقدار نیتروژن کودي 
این . کیلوگرم بر عملکرد شلتوك افزوده شده است

دهد که در این رقم احتمال  نتیجه همچنین نشان می
تر  تر با مصرف مقادیر بیش تولید عملکردهاي بیش

نیتروژن کودي وجود داشته و حداکثر مقدار نیتروژن 
 کیلوگرم در 160(کودي مورد استفاده در این آزمایش 

یابی به حداکثر عملکرد قابل حصول  هکتار براي دست
  .  کافی نبوده است
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 شده اوت با رقم اصالحاشمی واکنشی متفرقم بومی ه
در این . سپیدرود به مقدار نیتروژن کودي نشان داد

شود  طور گسترده در استان گیالن کشت می رقم، که به
 کیلوگرم در 120با افزایش مقدار نیتروژن کودي تا 

 تن در 92/1هکتار عملکرد شلتوك افزایش یافت و از 
 تن در 5/5هکتار در شرایط عدم مصرف نیتروژن به 

 کیلوگرم نیتروژن در 120 کتار در مقدار مصرفه
تر نیتروژن  هکتار رسید و پس از آن با افزایش بیش

در  کیلوگرم نیتروژن 160 به 120افزایش از (کودي 
 تن در هکتار 59/4 عملکرد کاهش یافت و به) هکتار
 دو نکویی هبه همین دلیل، تابع درج). 5جدول (رسید 

هاي   خطی به دادههاز برازش بهتري نسبت به رابط
عملکرد دانه در مقابل مقدار نیتروژن کودي برخوردار 

  ). 5شکل (بود 
  تراکم بوته،  )عملکرد دانه برنج تابعی از الف

تعداد ) در بوته، ج) پانیکول(تعداد پنجه بارور ) ب
در این . دانه است وزن هزار) دانه در پانیکول، و د

. کسان بود تیمارها یهمطالعه، تراکم بوته در هم
بنابراین، تغییرات عملکرد دانه ناشی از تغییرات سایر 

در میان سه جزء دیگر . اجزاي عملکرد بوده است
ترین تغییرات مربوط به وزن دانه  عملکرد دانه، کم

حداکثر تغییر وزن دانه در میان مقادیر . بوده است
 درصد بود که مربوط 14مختلف نیتروژن و دو رقم 

دانه در شرایط عدم مصرف نیتروژن و به اختالف وزن 
.  کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود160مقدار مصرف 
 تغییرات عملکرد هدهد که بخش عمد این نشان می

در بوته و تعداد ) پانیکول(مربوط به تعداد پنجه بارور 
 تعداد دانه در هکنند دانه در پانیکول یعنی اجزاي تعیین

اد دانه در واحد ترین تعد واحد سطح بوده است؛ کم
مربوط به رقم هاشمی در )  هزار عدد16حدود (سطح 

 هزار 39(ترین آن  شرایط عدم مصرف نیتروژن و بیش
 160مربوط به رقم سپیدرود در تیمار مصرف ) عدد

 بیانگردست آمد که  کیلوگرم نیتروژن در هکتار به
 درصدي بین این دو تیمار است و نشان 140اختالف 

تر دانه در  یابی به عملکرد بیش  دستدهد که براي می
تر در   بیشدزراعت برنج، مدیریت تولید گیاه برنج بای

راستاي افزایش تعداد پانیکول در واحد سطح و تولید 
  .  تر انجام شود هاي بزرگ پانیکول

در مورد اثر نیتروژن بر عملکرد دانه در برنج نتایج 
، )2006(مساري و همکاران   کاظمی پشتهاي پژوهش

و لمپین و همکاران ) 2005(نحوي و همکاران 
طورکلی با افزایش مقدار   آن است که بهبیانگر) 2010(

میزان  نیتروژن تا یک حد معین عملکرد دانه به
یابد و سپس بسته به ژنوتیپ، توجهی افزایش می قابل

مقدار نیتروژن کودي و سایر عوامل محیطی عملکرد 
 اصفهانی .)20 و 25، 17( یابد ثابت مانده یا کاهش می

بیان داشتند عملکرد باالي ارقام ) 2004(و همکاران 
علت پتانسیل ژنتیکی  شده نسبت به ارقام بومی به اصالح

 به تر مواد فتوسنتزي ها در تخصیص کارآمد باالي آن
نحوي و . )5 (بخش زایشی و مخازن فعال است

 69/4(ترین مقدار عملکرد دانه  بیش) 2012(همکاران 
 175را در مقدار نیتروژن کودي ) تن در هکتار

کیلوگرم در هکتار و با استفاده از رقم برنج هیبرید 
 کاظمی و همکاران هدر مطالع. )24 (دست آوردند به
بر روي سه رقم برنج با افزایش مقدار ) 2006(

 کیلوگرم در هکتار عملکرد رقم 200نیتروژن کودي تا 
عملکرد این رقم از  شفق افزایش یافت و هشد اصالح

 تر بیش) یکی بومی و دیگري هیبرید(دو رقم دیگر 
نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان . )17 (بود
داري بین عملکرد دهد که همبستگی مثبت و معنی می

دانه و تعداد پانیکول در واحد سطح، تعداد دانه پر در 
  با این. پانیکول و عملکرد بیولوژیک وجود داشت

همبستگی شاخص برداشت با عملکرد شلتوك حال، 
گیالنی و جاللی ). 6جدول ( دار بود منفی و معنی

 عملکرد ارقام جدید برنج   مقایسههطی مطالع) 2006(
الین و (با ارقام شاهد ) پویا، تابش، شفق، کادوس(

داري را  در استان خوزستان اختالف معنی) گچساران
هماسبی راد و ط مصطفوي. )12 (مشاهده نکردند
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  و150، 0( اثر مقادیر کود نیتروژن هطی مطالع) 2003(
بر عملکرد سه ژنوتیپ )  کیلوگرم اوره در هکتار300

دریافتند که با افزایش مقدار ) 507  و506، 424(برنج 
نیتروژن عملکرد دانه در همه ارقام مورد آزمایش 

 5193(ترین عملکرد شلتوك  افزایش یافته و بیش
 کیلوگرم نیتروژن در 300در مقدار ) راکیلوگرم در هکت

 . )23 (هکتار حاصل گردید

  

y = 0.0273x + 4.4185
R² = 0.97**

y = -8E-05x2 + 0.0344x + 1.6221
R² = 0.83**
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  .ر نیتروژن کودي در دو رقم برنج هاشمی و سپیدرودادق م رابطه بین عملکرد دانه و-5شکل 
Figure 5. Relationship between grain yield of rice Hashemi and Sepidroud cultivars and nitrogen fertilizer rate. 

  
تعداد شلتوك پر، عملکرد بیولوژیک،  مقایسه میانگین اثرات متقابل بین رقم و مقادیر نیتروژن کودي بر تعداد دانه در پانیکول، -5جدول 

  .شاخص برداشت عملکرد دانه و 
Table 5. Mean comparisons of interactions between cultivar and the different rates of fertilizer nitrogen on the 
grain number per panicle, filled grain number per unit area, biological yield, grain yield and harvest index. 

  شاخص برداشت
 )درصد(

Harvest index 
(%) 

  عملکرد دانه
  )تن در هکتار(

Grain yield 
(ton/ha) 

  عملکرد بیولوژیک
  )تن در هکتار(

Biological yield 
(ton/ha) 

  تعداد شلتوك پر 
  مربعدر متر

Filled grain 
number m-2 

  تعداد دانه 
 در پانیکول

Grain number 
per panicle 

  مقدار نیتروژن
  )کیلوگرم در هکتار(

Nitrogen fertilizer 
rates (kg/ha) 

 رتیما
Treatment  

56.83a 1.92i 3.73i 16046.44g 60i 0 

52.23b 2.38i 4.56i 20340.41e 74f 40 

47.62d 3.87gh 8.81g 22860de 83e 80 

40.87e 5.5de 13.46c 34663.75b 119c 120 

40.5e 4.59f 11.35f 27123.33c 100d 160 

  هاشمی
Hashemi 

57.12a 4.13g 7.22gh 19936.25ef 64h 0 

53.87b 5.74d 10.56ef 20811.25e 70g 40 

51.12c 6.75c 13.19c 24573.74d 86e 80 

47.12d 7.86ab 16.71b 38223.74ab 125b 120 

42.62e 8.87a 19.43a 39242.91a 130a 160 

 سپیدرود
Sepidroud 

 . باشند  درصد می5 در سطح LSDدار با آزمون  ، فاقد اختالف معنیاعدادي که حداقل داراي یک حرف مشترك هستنددر هر ستون 
Means in each followed by similar letter are not significantly different at 5% probability using LSD range test. 
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 گیري نتیجه
هاي این آزمایش نشان داد که در هر دو رقم  یافته

بومی هاشمی و پرمحصول سپیدرود، مقدار مصرف 
. گذارد شدت بر عملکرد دانه تأثیر می نیتروژن کودي به

میانگین عملکرد دانه در رقم هاشمی با افزایش مقدار 
 کیلوگرم در هکتار با 120مصرف نیتروژن کودي تا 

افزایش همراه بود ولی پس از آن با افزایش مقدار 
 کیلوگرم در هکتار 160مصرف نیتروژن کودي به 

با این حال، در رقم سپیدرود با افزایش . کاهش یافت
 کیلوگرم در 160 مقدار مصرف نیتروژن کودي تا

 بیانگراین نتایج . هکتار عملکرد دانه افزایش یافت
عدم توانایی خاك براي تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه 
زراعی و ضرورت مصرف نیتروژن کودي براي 

یابی به عملکردهاي زیاد، کودپذیري و کارآیی  دست
تر رقم سپیدرود در استفاده از نیتروژن و نیاز به  بیش

تر در این رقم نسبت به  روژن کودي بیشمصرف نیت
یابی به حداکثر عملکرد دانه  رقم هاشمی براي دست

ویژه  که به بر اساس این نتایج، با توجه به این. باشد می
یابی به عملکردهاي  در رقم سپیدرود احتمال دست

 160تر از  زیادتر با مصرف نیتروژن کودي بیش
ست در مطالعات کیلوگرم در هکتار وجود دارد، الزم ا

تر نیتروژن  بعدي واکنش عملکرد دانه به مقادیر بیش
الزم است اضافه شود که . کودي نیز آزمایش شود

نیتراتی (بدون تردید با افزایش مقدار نیتروژن معدنی 
در زمان کاشت و همچنین افزایش ) و آمونیومی

شدن نیتروژن طی فصل رشد، مقدار نیتروژنی  معدنی
 به خاك د کودهاي نیتروژنه بایکه از طریق مصرف

هاي این مطالعه،  داده. کند اضافه شود، کاهش پیدا می
دهند که افزایش عملکرد دانه در این  همچنین نشان می

طور عمده ناشی از افزایش تعداد پانیکول  آزمایش به
در واحد سطح و تعداد دانه در پانیکول و تا حدي نیز 

  . ت دانه بوده اسوزنناشی از افزایش 
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Abstract* 
Background and Objectives: Nitrogen makes up about 2 to 5% of the dry matter and its 
insufficient restricts the yield of crops such as rice more than other mineral nutrients. High demand 
of crops to nitrogen, decreasing the soil nitrogen supply, high potential of nitrogen loss and also 
considerable increase in yield potential of new cultivars of rice has led to significant increase in 
nitrogen fertilizer application in the production of rice and other crops. Therefore, optimizing the 
rate of nitrogen fertilizer application is one of the important management strategies for yield 
improvement, reducing the costs of production and maintaining the quality of environment.  
Materials and Methods: To investigate the response of grain yield and other important agronomic 
characteristics to fertilizer nitrogen rate and to determine the optimum fertilizer nitrogen rate in two 
native and improved (high-yield) rice cultivars, an experiment was conducted at research field of 
Rice Research Institute of Iran located in Rasht in 2013. The experiment was carried out in a 
randomized complete block design as a factorial experiment with four replications that rice cultivar 
(native cultivar Hashemi and high-yield cultivar Sepidrood) and fertilizer N rate (0, 40, 80, 120 and 
160 kg ha-1 of urea fertilizer) were experimental factors. 
Results: Analysis of variance showed a significant effect of cultivar, fertilizer N rate and  
their interactions on the grain and biological yield. Results showed that grain yield was variable from 
1.92 ton per ha in control to 5.5 ton per ha in 120 kg N ha treatment in Hashemi cultivar and grain 
yield was varied from 4.13 ton per ha in control to 8.87 in 160 kg N ha treatment in Sepidroud 
cultivar. The results of regression analysis showed a different response of grain yield to increase in 
nitrogen fertilizer rate in two rice cultivars. The results also showed a significant linear relationship 
between the nitrogen fertilizer rate (X) and grain (Y = 4418.5 + 29.3X, R2=0.97) and biological  
(Y = 7344.0 + 74.9X, R2=0.99) yield (Y) in Sepidroud, while, quadratic equation had more accuracy to 
describe the relationship between the nitrogen fertilizer rate and grain (Y=1.6221+ 0.0344X -8E-05X2) 
and biological (Y= 2.5107+ 0.0973 X - 0.0002X2) yield in native cultivar (Hashemi).  
Conclusion: The results of this experiment showed that in both Hashemi native and Speedroud high-
yield cultivars, the amount of fertilizer nitrogen affects grain yield, significantly. The average grain 
yield of Hashemi was increased by increasing the amount of fertilizer nitrogen up to 120 kg N per 
hectare, but increasing the amount of nitrogen fertilizer from 120 to 160 kg per hectare reduced the 
grain yield. However, increasing nitrogen fertilizer rate from 0 to160 kg per hectare led to linear 
increase in grain yield in Sepidrood cultivar. These results indicate the inability of the soil to supply 
crop nitrogen requirements and the necessity of the use of fertilizer nitrogen to achieve high yields, 
more effective use of fertilizer nitrogen in Sepidrood and more fertilizer nitrogen rate in this cultivar 
to maximize grain yield. Based on these results, it is likely to achieve higher yields than maximum 
yield obtained in this study using fertilizer nitrogen more than 160 kg per hectare.      
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