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   کودهاي نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزاي عملکرد ، فاصله کشتاتاثر
  )1 بهار(برنج هیبرید 

  

  ، 2، سیدحسین پیمان2، جعفر اصغري1فر مصطفی صالحی*
  3و حمید درستی 2زاده  سمیعلها حبیب

  ،علمی دانشگاه گیالن عضو هیات2، دانشجوي دکتري زراعت دانشگاه گیالن1
  )رشت(علمی موسسه تحقیقات برنج کشور  تاعضو هی3

  چکیده
این تحقیق به منظور بدست آوردن بهترین فاصله کشت و بهترین میزان کود نیتروژن و فسفر مورد            

، 30×15فواصل کشت مـورد اسـتفاده شـامل سـه سـطح             . یداجرا گرد ) 1بهار  (نیاز براي برنج هیبرید     
 اصلی بوده است و همچنین کود نیتروژن نیز در چهار سطح   عاملعنوان   متر به  سانتی 30×25 و   30×20
 100 و 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتـار و کـود فـسفر نیـز در دو سـطح                 155 و   125،  95،  65

ـ      عاملعنوان دو    هکیلوگرم فسفر خالص در هکتار ب      صـورت فاکتوریـل در قالـب      ه در کرت خرد شده ب
 . و با سه تکرار مورد استفاده قرار گرفـت هاي کامل تصادفی  با پایه بلوك  طرح اسپلیت پالت فاکتوریل   

 .شـد  انجـام  1386 زراعی کده کشاورزي دانشگاه گیالن در فصل    این آزمایش در مزرعه آزمایشی دانش     
جـه   پنجه در بوته و تعـداد پن  تعداد دانه در متر مربع،زان عملکرد،نتایج نشان داد که فاصله کشت بر می    

 تعداد دانه در متر همچنین کود نیتروژن نیز بر تعداد پنجه در بوته،. بوددار بارور در گیاه داراي اثر معنی    
ـ ب .داشـت دار اثـر معنـی  هاي بارور داراي  هاي پر، وزن هزار دانه و تعداد پنجه   درصد دانه  مربع، ن شتریی

بیـشترین  .  تن در هکتـار بدسـت آمـد       23/8ن  متر به میزا   سانتی 30×15میزان عملکرد از فاصله کشت      
 فاصـله کـشت   یبطـورکل . حاصل گردیدمتر تی سان30×25تعداد دانه در متر مربع نیز در فاصله کشت          

الص  کیلوگرم فـسفر خـ  100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 155و بکار بردن متر  سانتی 30×15
    .  ایجاد کند1تواند بهترین شرایط رشد را براي حصول عملکرد باال در برنج بهار در هکتار می

   و عملکرد1 بهارفاصله کشت، کود نیتروژن، کود فسفر، :  کلیديهاي واژه
                                                

 Agri20000@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 .دهدباشد، که غذاي دو سوم از جمعیت جهان را تشکیل میبرنج دومین غله پر مصرف جهان می

همواره . نیز با افزایش رشد جمعیت میزان تولید و مصرف برنج در جهان افزایش یافته استامروزه 
که افزایش تولید با  ییبراي تامین غذاي مردم جهان باید به افزایش تولید برنج نیز اندیشید، از آنجا

کر توان به ف تنها میگردد، میافزایش سطح زیر کشت و یا افزایش عملکرد در واحد سطح ممکن
ها  از جمله این روش.افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق انجام عملیات زراعی و اصالحی بود

تواند میزان تولید را در باشد که با افزایش عملکرد در واحد سطح می استفاده از برنج هاي هیبرید می
ي گزارش شد  بومی و اصالح شده در ایرارقامدر بررسی فاصله کشت بین  .واحد سطح افزایش دهد

 پابلند و پر پنجه ارقاممتر و   سانتی20×20 اصالح شده و غیرحساس به فتو پریود فاصله ارقامکه در 
در بررسی ). 1981داتا،  دي(باشد تر از بقیه فواصل می متر بوته برنج مناسب  سانتی25×25ابعاد 

ن بازده تولید برنج را ایجاد بهتری 25×25کادوس، تراکم  درفک و ارقامترین تراکم بوته براي  مناسب
 20×20دار شد و تراکم  در گزارشی اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه معنی). 2000نحوي، (نموده است 

  ). 2000کشاورزي، (متر بیشترین عملکرد را نشان داد  سانتی
ي هایی که دارایبرید و برنجدهی براي برنج هأمین نیتروژن در خوشهاطمینان از کافی بودن ت

مقدار نیتروژن مورد نظر براي رشد برنج ). 2007 ،ایري(باشد هاي بزرگ هستند ضروري میخوشه
دهی مقداري نیتروژن نیاز دارد که برنج در اواسط یا آغاز پنجه. شدیداً به مرحله رشدي آن بستگی دارد

ه در مرحله نیتروژن جذب شد). 2007 ،ایري(بتواند، به مقدار کافی خوشه در سنبله تشکیل دهد 
گردد بب افزایش فرآیند پر شدن دانه میرسیدگی در شرایطی که نور خورشید به مقدار کافی باشد س

براي اثر بیشتر، کشاورزان باید کود نیتروژن را در طی چند مرحله و زمانی که گیاه به ). 2007، ایري(
باشد ها میدهی و پر شدن دانهزنی، آغازین گلها شامل پنجهنیاز دارد بکار برند که این مرحلهآن 

 در خوشه چه خوشهسبب افزایش تعداد  دهی خوشه جذب نیتروژن در مرحله آغازین). 2007، ایري(
 ، آغازباشد می برنج، مراحل بحرانی رشد دهی و آغاز تشکیل خوشه  پنجه.)2007، ایري(گردد می

ي  هایی که خوشهنج هیبرید و گونهگیرد، براي بر روز قبل از برداشت صورت می60 حدود دهی خوشه
مان و کاس). 2007، ایري(بکار برده شوددهی  کود نیتروژن در مرحله خوشه بهتر استدارند یبزرگ

 254با اضافه کردن کود نیتروژن به مقدار  هیبریدد که در چین در برنج گزارش کردن) 1995(همکاران 
نیتروژن موجود در خاك از سال قبل ناچیز  (اندكدر خاکی با کود نیتروژن ذاتی  ،کیلوگرم در هکتار
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 کیلوگرم در هکتار در نظر 54 تن بیشتر از زمانی بود که کود نیتروژن 2/2  حدودعملکرد) بوده است
گزارش کردند که عملکرد دانه با افزایش مقدار نیتروژن افزایش ) 1993(پاتنایک و ساته . شد گرفته 

 کیلو پتاسیم در 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 150ا استفاده از  و بیشترین عملکرد دانه بمی یابد
 در اصفهان نشان دادند که عملکرد دانه برنج با مقدار )1999(  فرجی و میر لوحی. آمدهکتار بدست

قدار ماده خشک و  کود نیتروژن بدلیل افزایش م.االترین مقدار بودکیلوگرم نیتروژن در هکتار ب120
 در آزمایش ،)1992کاستیلو و همکاران (تواند باعث افزایش وزن هزار دانه گردد دوام سطح برگ می
ار بودن از ددار بود ولی این معنی  دانه معنی، تاثیر نیتروژن بر وزن هزار)1999(فرجی و میر لوحی 

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار باعث بیشترین 90کرد، در این آزمایش مقدار روند خاصی پیروي نمی
  . گرم گردید1/20ار وزن هزار دانه به میزان مقد

فسفر بطورعموم در طی .  یکی دیگر از عناصر مورد نیاز براي کشت برنج فسفر می باشد
 کشاورزان رود، پتاسیم در دو مرحله بکار میست که ارود، و این در حالیمی کردن زمین بکار آماده

-یم را مورد استفاده قرار میي کود فسفر و پتاسارنج دورگه و خودگشن مقدار مشابه براي بمعموالً

 درصدي در عملکرد برنج 15 درصد افزایش در میزان کود فسفر و پتاسیم براي افزایش 15 دهند،
ذخیره و انتقال فسفر اساساَ براي ). 2003باالسوبرامانیان، (هیبرید و حفظ حاصلخیزي زمین الزم است 

 زنی، گسترش ریشه، گلدهی زود و پنجه قابلیت حرکت داردفسفر در گیاه. باشدانرژي در گیاه می
فیر (باشد  ویژه در مراحل ابتدایی رشد بسیار مهم و موثر می  بهکند، هنگام و رسیدگی را تسریع می

باشد و باید  فسفر یکی از عناصر غذایی است که معموال در خاك کم می). 2007هوست و همکاران، 
ام این آزمایش، بدست آوردن بهترین فاصله کشت و کود نیتروژن و هدف از انج .به آن توجه گردد

  . باشد  می1 فسفر براي ایجاد شرایط مناسب در جهت افزایش عملکرد در برنج هیبرید بهار
  

  هامواد و روش
رزي دانشگاه گـیالن انجـام    آزمایشی دانشکده کشاومزرعه و در 1386 زراعی  سالاین آزمایش در 

 IR42686R و والـد پـدري   IR58025A بـا والـد مـادري        1 بهار  برنج هیبرید   از  در این آزمایش   .شد
تصادفی بـا سـه   هاي کامل    ت پالت فاکتوریل با طرح پایه بلوك      یآزمایش در قالب اسپل   . استفاده گردید 

 و  صلی در این آزمـایش فاصـله کـشت بـود           ا عامل.  کرت بود  72ی شامل   ، که بطورکل  تکرار اجرا شد  
 فرعـی نیـز کـود نیتـروژن بـا         عامـل . باشـد مـی متر    سانتی 30×25 و   30×20،  30×15داراي سه سطح    



2 شماره 1390) 4 (جلد زراعی گیاهان تولید الکترونیک مجله   

 158

 100 و 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کود فسفر با دو سطح 155 و 125، 95، 65چهارسطح 
 درصد نیتروژن 46کود نیتروژن مورد استفاده بصورت اوره با . باشدکیلوگرم فسفر خالص در هکتار می

 درصد فـسفر  46ر مورد استفاده در این آزمایش نیز بصورت سوپر فسفات تریپل با     خالص و کود فسف   
عملکرد دانه، تعـداد پنجـه در بوتـه، تعـداد     گیري شده در این آزمایش شامل   صفات اندازه . خالص بود 

براي بدست آوردن عملکـرد بعـد از بریـدن و خـشک     . بودهاي پر   خوشه، وزن هزار دانه و تعداد دانه      
کوبی کـرده و میـزان    را خرمن) یک مترمربع از وسط کرت(دار محصول در منطقه عملکردي    مق ،کردن

 بوته انتخـاب  5عملکرد در واحد سطح محاسبه شد، براي بدست آوردن تعداد پنجه در بوته نیز تعداد              
هاي بارور و غیربارور آن مورد شمارش قرار گرفت، براي بدسـت آوردن تعـداد دانـه در            و تعداد پنجه  

 درجـه  72وشه نیز از هر کرت آزمایشی سه گیاه کف بـر شـده و بعـد از خـشک کـردن در دمـاي               خ
بـراي  .  قـرار گرفتنـد  مورد شمارشچه   ههاي موجود در خوش     ساعت، تعداد دانه   48مدت   گراد به  سانتی

  . استفاده گردید SASافزار  ها نیز از نرم هتجزیه داد
  

  نتایج و بحث
 95 اطمینان  سطحر میزان عملکرد دانه باب کشت دار فاصله معنی  اثر ز حاکی ا  واریانسنتایج تجزیه   

. )2جـدول  ( ندادنـد داري را بر عملکرد دانـه نـشان    درصد بود و سایر عوامل مورد آزمایش تاثیر معنی 
- سانتی30×20 و 30×15دار بین فواصل کشت  مقایسه میانگین حاکی از وجود اختالف معنی همچنین  

 تن شلتوك 23/8کمترین فاصله کشت مورد آزمایش با تولید . بودمتر  سانتی30×25متر با فاصله کشت 
- سانتی30×25 و  30×20در هکتار داراي بیشترین مقدار تولید شلتوك بود و بعد از آن فواصل کشت               

، به )1جدول ( گرفتندهاي بعدي قرار   تن شلتوك در هکتار در رتبه     04/7 و   19/8ترتیب با تولید     متر به 
 بسته شدن زود هنگام سایه انداز در فاصله کشت کمتر، عملکـرد بیـشتري بدسـت      دلیل رسد به ر می نظ

 بـراي بدسـت آوردن حـداکثر عملکـرد تـراکم            IRRI در   F1هاي   بهترین تراکم براي برنج   . آمده است 
 تحـت  بـه شـدت  اجزاي عملکرد گزارش شده است ). 1988یان، (متر تعیین شده است   سانتی 20×20

، بطوري کـه  )1375حسینی، (تراکم و آرایش کاشت قرار گرفته و با یکدیگر ارتباط متقابل دارند           تاثیر  
طیف  یک موجب تغییر اجزاي دیگر می گردد، در نتیجه چنین تعادلی است که معموال در             تغییر در هر  

نـه اجـزاي   شود، البته خاصیت جبرانی و مواز ها تغییرات چندانی در عملکرد دیده نمی    وسیعی از تراکم  
) 1984(پروایز ). 1992گراویوس و هلم، (هاي کشت و تولید برنج صادق است  عملکرد در تمام روش
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دو برابـر شـدن   متـر اگرچـه موجـب      سـانتی  20×20 بـه    30×30نشان داد که کاهش فواصل کشت از        
زده  و باعـث افـزایش بـا   گردد ولی افزایش عملکـرد حاصـله آن را جبـران نمـوده     هاي تولید می   هزینه

با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده و ذکر شده در باال مشخص شده کـه فاصـله          . گردد اقتصادي می 
 بیشترین میزان تولید شلتوك با بکاربردن .اردگذاخص سطح برگ بر عملکرد تاثیر میکشت از طریق ش

، که این نتایج  تن در هکتار بدست آمده است 88/8کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با عملکرد         155
دلیـل   گردد، که این افزایش به   تر بودن نیتروژن سبب افزایش عملکرد می       دهد که قابل دسترس   نشان می 

  .باشدتاثیر کود نیتروژن بر تعداد پنجه و خوشه در گیاه و همچنین تعداد دانه و وزن دانه در خوشه می
  

 ري شده مقایسه میانگین اثر فاصله کشت بر صفات اندازه گی-2جدول 

  فاصله کشت
  عملکرد 

  )تن در هکتار(
  تعداد پنجه بارور  تعداد پنجه در بوته

تعداد دانه در 
  مترمربع

15×30  a23/8  b33/18  b71/16  b63133  
20×30  a19/8  a71/20  ab43/18  ab74996  
25×30  b04/7  a16/22  a03/20  a78875  

 
دهند و برعکس،  در عملکرد نشان میافزایش مداومیارقام پر محصول جدید با افزایش مقدار کود 

 هوري و همکاران ).1998،  اولرحیمیان و بنایان(دهندمی ري از خود نشانارقام سنتی کودپذیري کمت
بیان کردند که براي دستیابی به حداکثر عملکرد باید مقدار نیتروژن گیاه را در مراحل رویشی ) 1997(

طی مرحله زایشی بیشترین تاثیر را  یتروژن تجمع یافته درو زایشی در حد بحرانی آن نگه داشت، زیرا ن
تواند افزایش محصول را بطور قابل  استفاده از کود نیتروژن به مقدار مناسب می. بر عملکرد دانه دارد

اي سبب گردد، چون عملکرد زیاد فقط در شرایط تامین کود نیتروژنه فراوان میسر است،  مالحظه
 به منتهی خواهند شد در بیشتر موارد مربوط به واکنشی است که نسبتصفاتی که به عملکرد زیاد 

نیز در تحقیقات خود ) 2000(بیندرا و همکاران ). 1998رحیمیان و بنایان، (شود نیتروژن ایجاد می
بیشترین عملکرد )  کیلوگرم نیتروژن در هکتار90(نشان دادند که باالترین سطح کودي مورد استفاده 

 که بیشترین عملکرد با استفاده از ندنیز گزارش نمود) 1993 ( و ساتهپاتنایک. کرده استدانه را ایجاد 
بیان نمودند که ) 2002( تاالکدر و همکاران .تروژن در هکتار بدست آمده است کیلوگرم نی150

. آید کیلوگرم در هکتار بدست می105ار باالترین میزان عملکرد با مصرف سه نوبت نیتروژن با مقد
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را بین ) درجه دوم( وجود یک رابطه غیر خطی 1998 و 1996هاي در سال) 2001(تیل و همکاران پا
 وجود یک رابطه 1997و در سال ) 96/0 و 97/0(مقدار نیتروژن تجمع یافته در بوته و عملکرد دانه 

کتار  کیلوگرم فسفر خالص در ه100بکار بردن ). =99/0r(متغیر فوق گزارش نمودند  خطی را بین دو
  . کندهکتار عملکرد بیشتري را تولید می کیلوگرم فسفر خالص در 50نسبت به بکاربردن 

 تعـداد  بـر دهد که فاصله کشت و کود نیتروژن دو عاملی هستند که     نتایج تجزیه واریانس نشان می    
ابل آنهـا  ثرات متقکه میزان فسفر و همچنین ا حالی در. )2جدول ( دارندداري را  پنجه در بوته اثر معنی    

داري بـین کمتـرین   نشان داد کـه اخـتالف معنـی   مقایسه میانگین نتایج . باشندداري نمیداراي اثر معنی  
ست که بیشترین فاصله  ا، و این در حالی)1جدول ( ه کشت دیگر وجود داردفاصله کشت  با دو فاصل

متـر داراي تعـداد   نتی سـا 30×25یعنی فاصله کشت . باشداي بیشترین میزان پنجه تولیدي میکشت دار 
باشـد کـه   متر مـی  سانتی30×15باشد و کمترین تعداد پنجه نیز متعلق به فاصله کشت       می 16/22پنجه  
نیز در تحقیقات خود نـشان داد کـه از بیـشترین    ) 2002(نوذري .  پنجه تولید نموده است   33/18تعداد  

احتماال این افزایش بیـشتر     . ده است فاصله کشت مورد استفاده، بیشترین میزان پنجه در بوته بدست آم          
پنجه به دلیل افزایش فضاي رشد بوده که گیاه داراي رقابت کمتري با گیاه مجاور خـود بـراي بدسـت        

  . ، بوده استبرخی از نیازهاي محیطیآوردن 
  

  .گیري شده  میانگین مربعات صفات اندازه-2جدول 
صفات                  

  منبع تغییرات  
درجه 
پنجه در   عملکرد  آزادي

  بوته
درصد 
  دانه پر

وزن هزار 
  دانه

  تعداد دانه در
   مترمربع

هاي  پنجه تعداد
  بارور

  ns035/0  ns 56/23  ns 73/47  ns 57/3  **41/9952  ns55/14  2  تکرار                 
  a(  2  *052/0  **01/90  ns 84/40  ns 17/0  *99/5735  **19/66(فاصله کشت

  a 4  006/0  05/43  95/46  80/0  34/1088  33/37خطاي 
  ns011/0  **49/194  **62/466  *77/3  **10/24989  **172/66  3  کود نیتروژن

  ns 001/0  ns 79/9  ns93/133  ns 45/1  ns47/1872  ns16  1  کود فسفر
  ns 011/0  ns 19/5  ns 37/25  ns 11/1  ns 09/741  ns 06/5  6  کود نیتروژن×فاصله کشت
  ns 016/0  ns 31/7  ns 56/44  ns 39/1  ns 34/314  ns 03/5  2  کود فسفر×فاصله کشت
  ns 027/0  ns 83/19  ns 93/39  ns 24/1  ns 92/848  ns 36/17  3  کود فسفر×کود نیتروژن
 کود نیتروژن    ×فاصله کشت 

  ns 023/0  ns 611/5  ns 02/23  ns 48/0  ns 68/1174  ns 02/6  6  کود فسفر×

 090/9  55/1124  907/0  16/43  66/9  013/0  42  خطاي آزمایشی
  CV(  -  79/12  23/15  59/8  09/5  68/12  39/16(ضریب تغییرات

ns ،معنی دار% 1و % 5 به ترتیب در سطح      **و*  غیر معنی دار  
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 کیلـوگرم نیتـروژن   155 کـه بکـاربردن   نشان دادمقایسه میانگین براي مقادیر مختلف کود نیتروژن    
 بوته از این نظر در رتبه اول بـوده و همچنـین بـین کلیـه      پنجه در هر17/24خالص در هکتار با تولید    

کمترین تعداد پنجه نیز متعلـق بـه   ). 3جدول (سطوح کود نیتروژن نیز اختالف معنی داري وجود دارد        
 کیلوگرم در هکتار بوده که این خود مبین این مطلب است کـه افـزایش کـاربرد کـود              65سطح کودي   

این افـزایش تعـداد پنجـه بـه دلیـل قابـل       . گرددن پنجه تولیدي میسبب افزایش میزانیتروژن در زمین   
تر بودن نیتروژن بوده است که با افزایش میزان کود نیتروژن میزان قدرت رشـد رویـشی گیـاه              دسترس

 کـودي مـورد   باالترین تعـداد پنجـه را در بـاالترین سـطح         ) 2000( سینگ و جین     .استافزایش یافته   
 کیلوگرم در هکتـار را در  180نیز افزایش کود نیتروژن تا ) 1998(و همکاران   ژائو  . استفاده نشان دادند  

تعداد پنجه در متر مربع را با بکار بـردن       نیز بیشترین   ) 2002(  نوذري .عداد پنجه موثر دانستند   افزایش ت 
 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار نیـز بـه      100بکار بردن   .  کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آورد      175

 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار تولید می کند، که این اختالف   50به خود پنجه بیشتري را نسبت به        نو
باشد، که احتماال مربوط به کافی بودن میزان فسفر در خاك می باشد و بـه ایـن دلیـل میـزان       ناچیز می 

  .فسفر افزوده شده به زمین تاثیر معنی داري بر تعداد پنجه تولیدي ندارد
 

  مقایسه میانگین اثر کود نیتروژن بر صفات اندازه گیري شده -3جدول 

  کود نیتروژن
تعداد پنجه در 

  بوته
  درصد دانه پر  تعداد پنجه بارور

وزن هزار دانه 
  )گرم(

تعداد دانه در متر 
  مربع

65  d65/16  c75/14  d01/71  b64/21  d49511  
95  c95/18  b07/17  c51/73  b38/21  c63465  
125  b83/21  a96/19  b93/78  ab70/21  b80799  
155  a17/24  a72/21  a22/82  a45/22  a96565  

 دار بین تیمارهاست حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معنی

  
نشان داد که فاصله کشت و کود نیتروژن بر روي تعداد ) 2جدول (نتایج جدول تجزیه واریانس 

داري بر عنیکه کود فسفر و اثرات متقابل آنها فاقد اثر م حالی داري دارند، درهاي بارور اثر معنی پنجه
 مقایسه میانگین فواصل کشت مختلف مشخص گردید که بین سطوح  با.باشندتعداد پنجه بارور می

 03/20 تولید شده با میانگین  باروردار وجود دارد و بیشترین تعداد پنجه مختلف کشت اختالف معنی
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ست که کمترین  اصله کشت مورد آزمایش بوده است و این در حالیعدد پنجه متعلق به بیشترین فا
دلیل رقابت  تعداد پنجه تولیدي نیز متعلق به کمترین فاصله کشت مورد بررسی بوده است که احتماال به

 موجب کاهش قابلیت دسترسی به مواد مورد نیاز براي رشد شده که در نتیجه رشد انزیاد بین گیاه
 نیز  بر تعداد پنجه بارورسطوح مختلف کود نیتروژناثر مقایسه میانگین . ترویشی کاهش یافته اس

 کیلوگرم 95 و 65 کیلوگرم نیتروژن خالص با تیمار 155دار بین تیمار  حاکی از وجود اختالف معنی
خالص در هکتار  کیلوگرم نیتروژن 125ست که با تیمار  اباشد و این در حالی نیتروژن خالص می

کتار نیز داراي  کیلوگرم ازت خالص در ه95 و 65تیمارهاي . باشدنمیداري معنیداراي اختالف 
 کیلوگرم 155باشند، در این بین بکاربردن  در تولید تعداد پنجه بارور با هم میدارياختالف معنی

 65باشد و بکار بردن بارور از این نظر در رتبه اول می پنجه 76/21نیتروژن خالص در هکتار با تولید 
جدول  (باشدر کمترین پنجه تولیدي را دارا می پنجه بارو75/14کیلوگرم نیتروژن خالص نیز با تولید 

. هاي بارور گردیداالتر نیتروژن منجر به کاهش پنجهمقادیر ب) 1996(در آزمایش پنگ و همکاران . )3
داد خوشه در واحد طی مطالعه اثر نیتروژن بر عملکرد دانه، سهم تع) 2003(کواتروباس و نتانوس 

داري را در سطح یک  درصد اعالم و همبستگی معنی50از سطح در تغییرات عملکرد دانه را بیشتر 
گزارش ) 888/0 و 878/0(درصد بین نیتروژن تجمع یافته در دانه و تعداد خوشه در واحد سطح 

قدار نیتروژن گیاه و ماعالم کردند که در مرحله تشکیل خوشه بین ) 1997(هوري و همکاران . نمودند
 کیلوگرم فسفر خالص در 100بکار بردن . هاي تشکیل شده ارتباط خطی وجود داردتعداد خوشه

 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار موثرتر 50هکتار نیز از نظر تولید تعداد پنجه بارور نسبت به کاربرد 
  . بوده است
 باشـد هـاي پـر مـی     یتروژن بر درصـد دانـه     دار کودهاي ن   تجزیه واریانس حاکی از تاثیر معنی     نتایج  

فزایش فاصله کشت میزان دهد ولی با اداري را نشان نمی هر چند که فاصله کشت اثر معنی).2جدول (
هاي پر نیـز در کمتـرین فاصـله کـشت بـه      یش یافته است و کمترین درصد دانههاي پر افزا  درصد دانه 

ها را با باالترین تعداد گیـاه در واحـد سـطح             دانه باالترین درصد پر  ) 2002(نوذري  . وجود آمده است  
مقایسه میانگین سـطوح مختلـف کـود نیتـروژن حـاکی از وجـود          . بدست آورد ) بوته در مترمربع   25(

 کیلـوگرم  125بکـاربردن  . باشددي مورد استفاده با سایر سطوح می دار باالترین سطح کو    اختالف معنی 
هـاي پـر بـا سـایر سـطوح       داري از نظر درصد دانـه     ف معنی  در هکتار نیز داراي اختال     نیتروژن خالص 

خالص در هکتار داراي اختالف  کیلوگرم نیتروژن 95 و  65ست که بکاربردن     ا باشد و این در حالی     می



  مصطفی صالحی فر و همکاران

 163

ژن ها می توان نتیجه گرفت که با افزایش مقدار کود نیتـرو ا هم نیستند و از مقایسه میانگین      داري ب معنی
که این نیز می توانـد بـه دلیـل قابـل     . یابدهاي پر ایجاد شده افزایش می صد دانه مورد استفاده میزان در   

 لیانـگ و  .ندگردد تا دانه هاي بیـشتري پـر شـو    میدسترس بودن مواد غذایی براي گیاه باشد که سبب     
سنتزي هاي فتوودند که با کاهش فرآوردهطی بررسی ارتباط منبع و مخزن گزارش نم ) 2001(همکاران  

افتد، آنهـا معتقـد بودنـد در ایـن      فرآیند پر شدن دانه به تاخیر میهاي پر شده کاهش یافته و   دانهتعداد  
 نیـز  )1998(ئـو و همکـاران    ژا. باشـد   شدن دانه مـی اي در پرایط ظرفیت منبع عامل محدود کننده     شر

کـدر و همکـاران    تاال. مـوثر دانـستند  هاي پر کیلوگرم را در افزایش درصد دانه180افزایش نیتروژن تا    
داري افـزایش   طـور معنـی  ههاي پر شده ب بیان نمودند که با افزایش میزان نیتروژن مصرفی دانه        ) 2002(

ـ  125نیز در تحقیقات خود نشان داد که بکاربردن    ) 2002(نوذري  . یافتند روژن در هکتـار   کیلـوگرم نیت
 کیلـوگرم  175داري بـا بکـاربردن   عنـی نماید که البته اختالف مهاي پر را ایجاد می   بیشترین درصد دانه  

  . نیتروژن در هکتار ندارد
 نتایج). 1998گرین فیلد، (رود ار میاي به شمکی از پایدارترین خصوصیات واریتهوزن هزار دانه ی

 وزن ورد استفاده در این آزمایش برتجزیه واریانس گویاي این مطلب است که فقط کود نیتروژن م
 داري را روي وزن هزار دانه نداشتندنی از خود نشان داده و سایر موارد اثر معيداریهزار دانه اثر معن

ترین وزن هزار دانه تولید شده  هرچند که کمترین فاصله کشت مورد استفاده داراي بیش).2جدول (
) 1992(گراویوس و همکاران . بسیار ناچیز بوده استباشد ولی اختالف سه سطح مختلف کشت می

مقایسه میانگین براي سطوح مختلف . تاثیر هستندوي وزن هزار دانه بیکه فاصله کشت رند دنشان دا
 کیلوگرم نیتروژن 125 و 155دار بین کاربرد مقدار  کود نیتروژن حاکی از عدم وجود اختالف معنی

که ست ا باشد و این در حالی  گرم می70/21 و 45/22ترتیب  خالص در هکتار با تولید وزن هزار دانه به
خالص در  کیلوگرم نیتروژن 95 و 65 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با کار برد 155بردن  بکار

 گرم را تولید 38/21 و 64/21باشد که به ترتیب وزن هزار دانه دار میهکتار داراي اختالف معنی
 95 و 65ح سط  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و دو125 عالوه بین مقدار کاربرد هب. اند هکرد

ین مدلیل تأ  که این به)3جدول (ري وجود نداردداتروژن خالص در هکتار اختالف معنیکیلوگرم نی
دهد، و خصیص مواد غذایی به دانه کاهش میبراي ت باشد که رقابت رامی) نیتروژن(کافی مواد غذایی 

-د غذایی در دانه بیشتر میجمع موااین امر سبب افزایش تسهیم مواد غذایی به دانه شده که در نتیجه ت

نیز به این نتیجه ) 2000(بیندرا و همکاران . گردداال رفتن میزان وزن هزار دانه میگردد که سبب ب
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) 1998(و و همکاران ژائ. رسیدند که باالترین سطح کودي بیشترین وزن هزار دانه را تولید نموده است
کود . اندفزایش وزن هزار دانه موثر دانستهر ا کیلوگرم نیتروژن در هکتار را د180افزایش کود تا 

تواند باعث افزایش وزن هزار دانه شود زایش ماده خشک و دوام سطح برگ مینیتروژن به دلیل اف
گزارش نمودند که همبستگی مثبت و باالیی ) 1994(و همکاران تسونو . )1992 ،کاستیلو و همکاران(

که مقادیر باالتر نیتروژن ردانه مشاهده شده است، بطوريبین افزایش میزان نیتروژن برگ و وزن هزا
نیز با باالترین ) 2002(تاالکدر و همکاران . برگ موجب افزایش فتوسنتز و سرعت پر شدن دانه گردید

. بیشترین وزن هزار دانه را بدست آوردند)  کیلوگرم در هکتار105(میزان کود نیتروژن مورد استفاده 
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آورده 175ن وزن هزار دانه را با کاربرد باالتری) 2002(نوذري 

کند هرچند انه بیشتري را تولید مید کیلوگرم فسفر خالص در هکتار نیز وزن هزار 50بکاربردن . است
 نتایج تجزیه .باشددار نمی فسفر خالص در هکتار معنی کیلوگرم 100که اختالف آن با بکار بردن 

دار بودن اثر فاصله کشت و کود نیتروژن مورد استفاده در این آزمایش بر تعداد دانه در معنیواریانس 
-ست که کود فسفر و اثرات متقابل آنها با هم داراي اثر معنی اکند، این در حالیمتر مربع را تائید می

 مختلف کشت  مقایسه میانگین براي فواصل).2جدول (باشندداري بر تعداد دانه در متر مربع نمی
. دار بین کمترین و بیشترین فاصله کشت مورد استفاده بوده استحاکی از وجود اختالف معنی

متر بوده است و  سانتی30×25بیشترین تعداد دانه تولیدي در واحد سطح مربوط به فاصله کشت 
  .دهدمیداري را نشان نمتر با حد باالیی و پائینی خود اختالف معنی سانتی30×20فاصله کشت 

 تعداد خوشه در کمتر بودن تعداد دانه در خوشه در فواصل کشت کمتر احتماال به دلیل بیشتر بودن
هاي تولیدي ابت بین خوشهباشد، که تعداد بیشتر خوشه تولید شده سبب ایجاد رقاین فاصله کشت می
راي مقادیر مختلف کود مقایسه میانگین ب. گرددب کمتر شدن تعداد دانه تولیدي میشده و در نتیجه سب

 و بیشترین ه استنیتروژن نیز بیان کننده وجود اختالف بین کلیه سطوح کود نیتروژن مورد استفاده بود
که با افزایش  بطوري. باشدترین مقدار کودي مورد استفاده میمقدار دانه تولیدي نیز مربوط به باال

، )3جدول (یابدتولیدي در مترمربع نیز افزایش میر زمین تعداد دانه مقدار کود نیتروژن مورد استفاده د
تواند عامل مهمی براي پر کردن میبا توجه به ظرفیت تولیدي گیاه براي ایجاد تعداد دانه، کود نیتروژن 

  .  آیداببه حسدانه 
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Abstract  

This research was conducted on determination of better planting distance and 
better amount of nitrogen and phosphorus for hybrid rice (Bahar 1). Planting 
distance were used in this experiment, include 30×15, 30×20 and 30×25 cm as 
main factor. And also nitrogen fertilizer was used, include four levels, 65, 95, 125 
and 155 k/ha and phosphorus fertilizer used include tow levels, 50 and 100 k/ha as 
two factors in split plot as split plot factorial design with three replications. This 
experiment was performance in experimental field of Guilan University in growing 
season 2008. Result indicate that, planting distance was affected significantly on 
yield, seed number in square meter, tiller in shrub and fertile tiller in plant. And 
also, nitrogen fertilizer was affected significantly on number of tiller in shrub, seed 
number in square meter, fill seed percentage, 1000-seed weight and fertile tiller 
number. The highest rate of yield, amount of 8.23 ton/ha was obtained from 
planting distance 30×15cm. The highest number of seed in square meter was 
obtained from planting distance 30×25cm. Generally, planting distance 30×15 plus 
application of 155 kg nitrogen per hectare plus application of 100 kg phosphorus is 
the best conditions for obtaining of high yield in Bahar 1. 
 
Keywords: Planting distance; Nitrogen fertilizer; Phosphorus fertilizer; Bahar 1; 
Yield2 
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