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 موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران

 11/1/31 ؛ تاریخ پذیرش:  11/11/39تاریخ دریافت: 

 چکیده

مناسب  مبورد  یمیاقل یطشرا یلبرنج در مازندران به دالدر سال  باردوکشت  یراخ یهادر سال سابقه و هدف:

فصبل تابسبتان امنبان  یبرنج و در طب یپس از برداشت محصول اصل کهیطوره. به استقرار گرفت اقبال جدی

لبذا توسبعه  .مناسب  وجبود دارد ییآب و هبوا یطها و شبرااز سبال یبعضسطح وسیع و در کشت مجدد در 

زراعی جهت تولید بهینه محصول ارقام مناس  برنج که جهت کشت مجدد پس از برداشت  های مناس مدیریت

ببرداران بسبیار حبائ  هبا ببه بهرههای اخیر معرفی شدند و ارایه این فنآوریمحصول اصلی برنج و در طی سال

صبر  کبود م یب انو م کاریزمان نشبا ینتربه منظور مطالعه مناس باشد. بدین جهت این آزمایش اهمیت می

ببرنج  یقباتدر موسسبه تحقدر کشت مجدد برنج  رکوهسادانه رقم عملنرد  ی وزراع یاتبر خصوص نیتروژن

 اجرا شد. 1931 زراعی در سالب آمل کشور در مازندران 

 

در سه  نشاکاری یختار( 1در این آزمایش رقم برنج کوهسار مورد آزمایش قرار گرفت و اثر دو عامل  :هامواد و روش

 یلوگرمک 11و  21صفر، در سه سطح ) کود نیتروژن ی انم( 2و شهریور(  7و  مرداد 21و  11روز ) 11به فاصله سطح 

 . بررسی شدندسه تنرار  با یکامل تصادف یهاطرح بلوک یهبر پا یلفاکتور یشدر قال  آزما (در هنتار
 

 برداشبت شباخ  ی،درصبد گلبده 11ا صفات روز تبر  نشاکاری یختاراصلی نشان داد که اثر  یجنتا :هایافته

، پبرمم ارتفاع بوته، سبطح ببر  ودرصد پنج  و عملنرد دانه در سطح احتمالدر خوشه دانه پر تعداد  خوشه،

                                                
 amoumeni@areo.ir :نویسنده مسئول*
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همچنین اثر می ان نیتروژن ببر صبفت تعبداد  شد. داریدرصد معن یکپوک در سطح احتمال  هایسنبلچه ادتعد

صفات تعداد  کود نیتروژن نی  برو  نشاکاری یخبرهمننش تارو د درص یکدر سطح احتمال  پنجه بارور در بوته

مقایسه میانگین صفات شد.  داریدرصد معنپنج در سطح احتمال خوشه  برداشت و شاخ  پنجه بارور در بوته

دانه  تعدادمردادماه(، زودترین زمان کاشت در آزمایش، باالترین می ان  11کاری اول )نشا یختارنشان داد که در 

. کیلوگرم در هنتار( حاصل شبد 7/1131دانه )عملنرد باشد، و (، که ج  مهم عملنرد می39/71ر در خوشه )پ

و  11صفاتی مون ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور در بوته و شاخ  برداشت خوشه در دو تباریخ اول و دوم )

 مردادماه( باالترین مقدار را نشان دادند. 21

 

یج حاصل از بررسی دو عامل تاریخ نشاکاری و می ان نیتروژن مصرفی مشخ  شد که بر اساس نتا گیری:نتیجه

برنج در تابستان جهت استفاده بهینه از تطابق خصوصیات رشد با شرایط اقلیم )دما و تشعشع(  نشاکاری زودتر

  .نمود یدتول یعملنرد مطلوب توانیمهای مناس  در سیستم کشت مجدد و توجه به مدیریت

 

  ت دوبار، کود نیتروژنکش ،شاخ  برداشت خوشه، عملنرد دانهپنجه بارور، : های کلیدیواژه
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 مقدمه

رو افب ایش تولیبد ببرنج در از این دارددر تأمین غذا و کالری مردم  جایگاه مهمیاز در ایران برنج 

)دوبار د کشت مجد یراخ یهاسال یط دربراین اساس . (11) های مختلف مورد توجه بوده استبرنامه

 ،قرار گرفته اسبتکشاورزان مورد توجه  یاربسبه ویژه در مازندران در اراضی شالی اری برنج در سال( 

بعضی از در کشت مجدد  امنانتابستان  طی فصلو در  صلی برنجپس از برداشت محصول ا کهبطوری

جب  هرنج )ببتا جایی که سطح زیر کشبت مجبدد بب وجود داردشرایط آب و هوایی مناس  ها و سال

( که این امر 11نی  گ ارش شده است ) 32ه ار هنتار در سال  92 بیش ازپرورش راتون( در مازندران 

طبی در عبین حبال نقش مهمی در تأمین غذای مردم و همچنبین درآمبد کشباورزان خواهبد داشبت. 

ببرای  ،HSC55 (1، 11)کوهسبار ببا شبجره  به نباممتحمل به سرما رقم مناس  مختلف های آزمایش

باشد، کشت مجدد که سرمای انتهای فصل به ویژه در طی گلدهی و پرشدن دانه بسیار حائ  اهمیت می

مطالعبات این اغل  های سوابق تحقیقات انجام شده نشان دادند که بررسیمعرفی شد.  1931در سال 

کود مصر  در بهترین زمان و مدیریت بهینه  کاریهای مناس  زراعی جهت نشاجهت توسعه مدیریت

از آنجایی که مطالعات  .(2 ،1 ،12 ،11)به انجام رسیده است برنج کشت اول  رویدر شالی ار نیتروژن 

ترین مبدیریت زراعبی جهبت در زمینه توسبعه مناسب برنج بود و کشت اول  برایانجام شده تاکنون 

و ببا توجبه ببه  ده استشانجام نای مطالعه مازندرانکشت مجدد برنج در مطلوب در حصول عملنرد 

و در کشبت ببرنج  مهبم تأثیرگبذاراز عوامل  نیتروژنو مصر  کود  یاثرات زمان نشاکار یینتع ایننه

مطالعه حاضر با هد   آزمایشبدین جهت ، دنباشیدر کشت مجدد م یژهبه وحصول عملنرد مطلوب 

رقم کوهسبار رد برخصوصیات زراعی و عملن کود نیتروژنمصر   ی انو م کاریزمان نشااثر  تعیینو 

 است. یدهبه انجام رس)آمل( در مازندران  برنجدر کشت مجدد 

 

 هامواد و روش

ب در خاک سیلتی لومی در م رعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران  آزمایشاین 

دقیقبه  27درجبه،  12طبول و  ثانیه، 11/97 دقیقه و 21درجه،  91 عرض جغرافیاییبا مختصات آمل 

های خاک و ویژگیانجام شد.  31-32متر در طی فصل زراعی  91و ارتفاع از سطح دریا  ثانیه 11/11و

 ارائه شدند. ( 2) و (1)محل اجرای آزمایش در جداول  اقلیمی

 وزودرسی بسیار باال، تحمل به سرما  ی بارقم کهاستفاده شد کوهسار برنج رقم از در این آزمایش 
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در سه سبطح ( T) کارینشا یختار (1 :شامل مطالعهمورد  دو عامل. (11) باشدکیفیت پخت مناس  می

(1T, 2T, 3T )نیتبروژنکود ( 2و  ،شهریور( 7و  مرداد 21و  11) روز 11 یبه فاصله زمان (N ) در سبه

 بودند در هنتار( Nخال  به صورت  نیتروژن) یلوگرمک 11و  21، صفر ی انبه م( 0N, 1N, 2N) سطح

سبوم در  یبکو  یسوم در زمان حداکثر پنجه ده یک ین،زم یهسوم در زمان ته یک یط؛که در سه تقس

و در قالب  طبرح  یلفاکتورصورت به یشآزما .اضافه شد یشیآزما یهاخوشه به کرت یلمرحله تشن

 .اجرا شدبا سه تنرار  یکامل تصادف یهابلوک یهپا

برنج کوهسار بود. زمان نشاکاری گیاه کشت شده در در کشت اول در قطعه زمین آزمایشی نی  رقم 

بود. می ان کبود  1931در کشت اول هفته آخر اردیبهشت و زمان برداشت آن نی  هفته اول مرداد سال 

کیلوگرم سوپرفسفات  11، (Nنیتروژن، %11)کیلوگرم اوره  111پایه مورد استفاده در کشت اول شامل 

 بود. (5O2Pدرصد فسفر،  11)تریپل 

 
ماهه از تیر تا  6در دوره آمل  -در مازندران شناسی مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشورهوا آمار -1جدول

  1931آذر 
Table 1. Climate data on experimental field of Rice Research Institute of Iran, Mazandaran Branch in 
a six month period from June to December 2012  

 اقلیمیپارامترهای 
(Climate indices) 

 

 (Month)           ماه

مامیانگین حداکثرد میانگین دما امیانگین حداقل دم  میانگین رطوبت  

 نسبی)درصد(
(Average relative 
hyumidity) (%) 

مجموع ساعت 

 آفتابی)ساعت(
(Total sunny 
hours) (hr) 

گراد()سانتی  
Average 

temperature 
Average of 

maximum temp. 
Average of 

minimum temp. 
(C˚) 

 Jun-Jul 26.0 30.7 21.3 76 220.8            تیر

 Jul-Aug 28.5  34.2 22.7 75 277.0        مرداد

 Aug-Sept 25.0 28.9 21.1 80 246.3   شهریور

 Sept- Oct 21.6 27.4 15.8 74 284.7        رمه

 Oct-Nov 17.6 23.0 12.1 78 169.2         آبان

 Nov-Dec 12.1 16.6 7.3 79 131.7         آذر

 منبع: ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل
 Source: Agricultural Climate Research Station, Amol 
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سس ه مو یمتری( در مزرعه آزمایش سانتی 90تا  0مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک در قطعه آزمایشی ) .2جدول 

 .آمل - در مازندران تحقیقات برنج کشور
Table 2. Physicla and chemical characteristics of experiment field soil (0.0~30.0 cm) of Rice 

Research Institute of Iran, Mazandaran Branch, Amol 

 بافت خاک
Soil 

texture 

 شن
 )درصد(
Sand 
(%) 

می ان 
 سیلت
 )درصد(
Silt 
(%) 

ی ان م
 رس
 )درصد(

Clay 
(%) 

 قابل جذبپتاسیم
گرم در )میلی خاک

 کیلوگرم(
Soil potassuim 

availability 
(mg.kg-1) 

 فسفرقابل جذب
گرم )میلی خاک

 در کیلوگرم(
Soil 

phosphorus 
availability 
(mg.kg-1) 

 نیتروژن
 خاککل

Total soil 
nitrogen 

 کربن آلی

 )درصد( خاک
Organic 

carbon (%) 

مواد خنثی 
 شونده

Innert 
materials 

(%) 

pH 
EC  

)1-(dSm 
 

 لومی سیلتی
(Siltyloam) 

22 54 24 150 6.5 0.3 3.4 27 6.85 2.14 

 آمل – تحقیقات برنج در مازندران منبع: آزمایشگاه بخش تحقیقات خاک و آب موسسه
 Source: Laboratory of Soil Science Research Division, of Rice Research Institute of Iran, 
Mazandaran Branch Amol 

 

بعبد از کاری نشباو  ندشبد یبریگخ انبهروز  11ببا فاصبله  1931 یرماهت 21در  رقم کوهسارر بذ

 هایتاریخدر یک بوته در هر کپه کاشت  ابمتر  9×1 به ابعاد هاییکرت در  برداشت محصول اول برنج

گیری صفات روی اندازه .متر انجام شدسانتی 21×21 کاشت لهبا فاص 31 شهریور 7و  مرداد 21و  11

 براساس :یدهگل درصد 11تعداد روز تا  برای صفات ،انتخاب شدند یتصادف صورت که به ،پنج بوته

تعبداد ؛ در هر کرت )روز( های بوتههاخوشهدرصد  11تا ظهور  یندر زم نشاکاری یختارتعداد روز از 

طول خوشه، تعداد دانبه های دارای خوشه قبل از برداشت، ته: شمارش پنجهپنجه بارور )خوشه( در بو

از محل گره تا نبوک خوشبه ببدون لحبا   از هر کپه: اصلی روی خوشه خوشه در پوکسنبلچه پر و 

 کامالً دانه 1111زن با و دانه: 1111وزن های پوک و دانه پر؛ و شمارش تعداد گلچهمتر( )سانتیریشک 

سطح بر  پرمم: اندازه سطح ببر  پبرمم بعبد از ظهبور  .انجام شدند هر کرت ازم( )گرسالم  پر و

 . (17)محاسبه شد (1)( براساس معادله 1311و براساس یوشیدا )خوشه در ساقه اصلی 

 

  متر مربع(سطح بر  )سانتی = طول بر  ×ترین قسمت بر  عرض پهن × 17/1                        (1معادل )
 

وزن گیری ببا انبدازه [2] معادلهبراساس  (2117) به روش فاجریانی   (HIP) 1خوشه اشتشاخ  برد

ساقه کامل از محل اتصال  یدنبعد از رسکه  ،بوته 1تعداد  رویهر بوته خوشه وزن و بوته کل خشک 

                                                
1. Panicle Harvest Index (PHI) 
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 .(9) محاسبه شد ،ندبر شدبه خاک کف

  ((PHIخوشه شاخ  برداشت = (خوشهوزن (/)ن کاهوز+ خوشه وزن )                (               2) معادله

و ببا حبذ  از قسبمت مبتن کبرت ها بوته یهکلبا برداشت  یدندر زمان رس نی  عملنرد دانه در کرت

 درصبد )کیلبوگرم در هنتبار(11رطوبت به  ی انم یحدر هر کرت با تصح برداریمنطقه نمونه و یهحاش

  .دش یریگاندازه

صفات مختلف بر میانگین آنها با انجام آزمون توزیع  یریگصل از اندازهحا یدادهاتج یه و تحلیل 

و  PROC GLM هبا ببا روشتج یه واریبانس داده و سپس PROC Univariateها به روش نرمال داده

 SASافب ارببا اسبتفاده از نرم (LSD) دارییبه روش حداقل تفاوت معنبهمچنین مقایسه میانگین آنها 

 . انجام گرفت 9.01

 

 نتايج و بحث

 یبابیحاصبل از ارز یشبیآزما یهادادهتوزیع آن بود که از  یحاکها نرمال داده یعآزمون توزنتایج 

 کارینشبا یخمطالعه اثر عامل تار یندر ا. ها نشان داده نشدند()دادهبود برقرار  به صورت نرمال صفات

(T ) عداد دانه پر و عملنرد دانبه ت، خوشه شاخ  برداشت ی،درصد گلده 11روز تا تعداد صفات بر

تعبداد  پبرمم و صفات ارتفاع بوته، سطح ببر  و(، α <11/1درصد ) پنجدر هنتار در سطح احتمال 

اثبر میب ان  .داری وجبود داشبتتفباوت معنبی (α <11/1درصد ) یکسنبلچه پوک در سطح احتمال 

همچنبین . (9جبدول ) دار شبدمعنبی (α <11/1)برای صبفت تعبداد پنجبه ببارور  فقط( N)نیتروژن 

در )خوشبه( تعبداد پنجبه ببارور  برایفقط  (T×N) نیتروژن ی انو م کارینشا یخعوامل تار برهمننش

در  ایهمطالعب .دببو مختلبف( α <11/1درصبد ) پنجدر سطح احتمال خوشه شاخ  برداشت بوته و 

نیتبروژن و  یب انو م کارینشبا یختار یاثرات اصل نشان داد کهدر بنگالدش برنج کشت دوم خصوص 

 13مبیالدی )اوت  11کیلبوگرم در هنتبار در تباریخ کاشبت  111برای می ان نیتروژن آنها  برهمننش

. (3) ببوددار متفاوت و معنبیبر ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد دانه پر و سنبلچه پوک مرداد شمسی( 

تعبداد پنجبه ببارور  کیلبو در هنتبار بیشبترین 111 به میب ان نیتروژن مصر  هم دیگری آزمایشدر 

این مطالعبه  ازبا توجه به نتایج حاصل . (1)را تولید نمود آن  یو اج ابرنج عملنرد )خوشه( در بوته، 

مدیریت باشد  مهم تواندیم کوهساردر کشت مجدد برنج رقم که که آنچه  منین استنباط نمود توانیم

های مبدیریت ری ببیش از سبایر جنببهنشباکا زمان اثردیگر در آزمایشی  .است کارینشامناس   زمان
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تبابع  ،مقدار و زمان مصر  کبود ،در زمان انتقال )گیاهچه( نظیر تراکم بوته، سن نشا زراعی گیاه برنج

مطالعات نشان دادند . (11) شتبوته برنج دادانه و نقش اصلی را در عملنرد  بودشرایط آب و هوایی 

تواند به می ان مصر  مجدد بر عملنرد و اج ای آن میداری اثر می ان نیتروژن در کشت عدم معنیکه 

و  (1)سباقه کشبت اول اک در نتیجه تج یه بقایای خ، بازگشت نیتروژن به (1)نیتروژن در کشت اول 

( در نتیجه اف ایش می ان کربن آلی در خاک ببه C/Nهمچنین در ایجاد تعادل نسبت کربن به نیتروژن )

زیرا با برگشت سباقه و بقایبای گیاهبان از کشبت اول  ،تبط باشددلیل برگشت بقایای محصول اول مر

و مشخ  شد که برداشت دانه می ان ماده آلی و کربن آلی خاک به مقدار زیادی اف ایش خواهد یافت 

 نیتبروژن( از خاک خارج کبرده اسبت و N) نیتروژنکیلوگرم  217تن در هنتار معادل  12/1به می ان 

و تعادل نسبت کربن  نیتروژندوم صر  جبران این می ان از دست رفته اف وده شده به خاک در کشت 

 و در سالکشت برنج دو بار دوم در شرایط عدم مصر  نیتروژن در کشت . (7)( شد C/Nبه نیتروژن )

درصبد از  1/1تبا  1/9نشان داد بطبور متوسبط سباالنه ببین ساله در سنگال  11در یک دوره طوالنی 

دلیل به و در عین حال می ان کربن آلی خاک در کشت متوالی برنج ب برنجشد  عملنرد دانه برنج کاسته

 اتاثبردر ایبن آزمبایش (. 1) اف ایش یافت و ریشه به خاک بازگشت بقایای کشت اول از جمله ساقه

به ج  تعداد پنجه بارور ، مورد بررسیبرای اغل  صفات مصر  نیتروژن  ی اناز م ینشاکار هاییختار

 .مستقل بود در رقم کوهسار، (α <11/1)شاخ  برداشت خشک  در بوته و

، سبطح گلبدهیبهترین تیمارها از حیب  زمبان  (T) نشاکاریتاریخ عامل که برای نشان داد نتایج 

 11یعنی در تاریخ نشاکاری ( 2T)و دوم ( 1T)عملنرد دانه سطوح اول و  تعداد دانه پر در خوشه ،بر 

ببه عنبوان  ،پبرمممی ان سطح بر   ودرصد گلدهی  11روز تا ت که واضح اسبودند. مردادماه  21و 

به عنوان ج ئبی تعداد دانه در خوشه ، (17)پر شدن دانه  وفتوسنت  و ساخت و ساز مواد  درمهم بافت 

 (2T)و  (1T) نشاکاری هایاف ایش عملنرد در تاریخ دراز عواملی بودند که  (19)مهم در عملنرد دانه 

از قبیبل تعبداد  بودندعواملی که در تولید عملنرد دانه بسیار مهم همچنین  مطالعهاین در . ندتشنقش دا

پبرمم سبطح ببر   و (1T)اول کاریدانه پر در خوشه در تباریخ نشبا 3/71 تعداد دانه پر در خوشه با

( 3T)داری برتبر از تباریخ سبوم معنی بطور (1T و 2Tبرای تیمارهای  متر مربعسانتی 31/92و 91/97)

  ییکه محدودیت فصل رشد از نظر دما یدر مناطقکه  نشان داد یک مطالعهنتایج  .(1)جدول  ودندب
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آزمبایش  ایبندر  .(11) دانبه ببودعملنبرد  تولیدامل تعیین کننده در وع نشاکاری ازوجود دارد تاریخ 

که با تاریخ  تار(کیلوگرم در هن 7/1131) بیشترین مقدار بود( 1T)عملنرد دانه در تاریخ اول همچنین 

 درببرنج زودتبر  یکارنشبا بدین جهت (.1جدول داری نشان داد )تفاوت معنی( 3T)سوم و ( 2T)دوم 

تاریخ انجام نشاکاری کشت اول در زراعی و مدیریت مناس  اعمال تابستان با کشت مجدد در  سیستم

 .دساز ممنن تر راتواند حصول به عملنرد باالمی مناس 

دار خوشبه( معنبی 27/19( بر تعداد پنجه بارور در بوته )Nی ان نیتروژن مصرفی )م در این آزمایش

( آن 3Nداری در سبطح سبوم)های بارور تولیدی بطور معنبیبود و با اف ایش سطح نیتروژن می ان پنجه

کیلبوگرم  11(. نتایج آزمایشی حاکی از آن بود که اف ایش مصر  نیتروژن تبا 1اف ایش یافت )جدول 

ف ایش در صفاتی نظیر تعداد پنجه بارور در بوته، سطح بر  پرمم و در نهایت عملنرد دانبه موج  ا

کیلوگرم ضمن تأخیر انبداختن  31برنج در کشت اول شد ولی اف ایش بیش از اندازه نیتروژن باالتر از 

هبا و آفبات و گلدهی، موج  ادامه رشد رویشی و حتی خوابیدگی محصول و حساسبیت ببه بیماری

 (. 1ش کیفیت دانه و در نتیجه عملنرد شده است )کاه

ببرای ( T×Nنشباکاری ) اثرمتقابل می ان مصر  نیتبروژن و تباریخدر این مطالعه مشخ  شد که 

 (.1)جدول  داری داشتتفاوت معنیخوشه صفات تعداد پنجه بارور در بوته و شاخ  برداشت 

( و سبطح 11/1/31(، تباریخ اول نشباکاری )3N1Tبیشترین می ان پنجه بارور در بوته مربوط به تیمار )

عدد بود. از اینرو ینی از عواملی  19/19کیلوگرم نیتروژن خال (، به می ان 11سوم مصر  نیتروژن )

داری عملنرد دانه در تاریخ نشاکاری اول در این آزمایش شد تعداد پنجه بارور در بوته که باع  معنی

و  21/11( ببه میب ان 2N1Tوشه نی  مربوط به سطوح تیماری )بود. بیشترین می ان شاخ  برداشت خ

(2N2T به می ان )توان به درنظر گرفتن وزن کل خوشه در بودند. باالبودن می ان این صفت را می 11/11

( در تیمارهای مذکور نسببت 11/11محاسبه این صفت و همچنین می ان انحرا  از میانگین نسبتاٌ باال )

ای افب ایش در میب ان به نوعی تعدیل شده است. در مطالعه (91/11ل این صفت )داد که در میانگین ک

شاخ  برداشت در کشت مجدد ارقام برنج نسبت به کشت اول آن به میب ان ببیش از مهبار درصبد 

ای ارتباط بین تاریخ نشاکاری، می ان و زمان مصر  نیتروژن بر شباخ  (. در مطالعه11گ ارش شد )

ارش شد و مشخ  شد که این صفت همبستگی باالیی با می ان و زمان مصبر  دار گ برداشت معنی

 (. 9آن داشت )
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مقایسه میانگین صفات تعداد پنجه بارور در بوته و شاخص برداشت خوشه در اثر متقابل س طو  مختل   . 5جدول 

 تاریخ نشاکاری و میزان نیتروژن
Table 5. Mean comparison of effective tiller/plant and panicle harvest index for interaction between 

transplanting dates and nitrogen applications 

 تیمار

(Treatment) 

 (Mean of traitsمیانگین صفات )

 تعداد پنجه بارور در خوشه
Effective tiller/plant 

 )درصد( شاخ  برداشت خوشه
panicle harvest index (%) 

(0N×1T) 10.70 22.67 
(1N×1T) 13.30 58.25 
(2N×1T) 13.43 43.29 
(0N×2T) 11.46 58.93 
(1N×2T) 12.20 60.05 
(2N×2T) 13.26 53.38 
(0N×3T) 11.77 47.36 
(1N×3T) 12.60 43.18 
(2N×3T) 13.13 30.66 

LSD (5%) 0.51 17.79 

 .باشندمیمختلف نیتروژن  سطوح: Nو  : سطوح مختلف تاریخ نشاکاری Tکه 
Where: T: different level of transplanting dates and N: different level of nitrogen applications 

 

 کلي گيرينتيجه

 یخمطالعه مشخ  شد کبه در کشبت مجبدد ببرنج رقبم کوهسبار اثبرات تبار ینا یجبراساس نتا

 یب انکبه اثبرات م یاسبت در حبالداشبته  دارییبود و بر اغل  صفات اثر معن یمهم نشاکاری عامل

بودنبد.  داریمعنبیرغدر شرایط آزمایش برای اغل  صفات آنها  برهمننش ینو همچن یمصرف نیتروژن

 یشسب  اف ا یورکاشت زودتر و قبل از شهر یخصفات مختلف مشخ  شد که تار یانگینم یسهبا مقا

از  ینبی ین. همچنبپبی داشبت درکاهش محصول را  یرترکاشت د کهیعملنرد دانه شد در حال ی انم

ناشی از کشت اول و  ینیتروژن کاف ی انموجود به  تواندیم نیتروژن ی اناثرات م دارییعدم معن یلدال

که در این آزمایش مقدار نیتروژن کل حدود  در طی رشد برنج در کشت مجدد باشد یمواد آل از تج یه

ضبمن آننبه در آینبده ببا  .بودو نشاکاری  قبل از مصر  کوددرصد  1/9و می ان ماده آلی خاک  9/1

 توان دراختیار گذاشت. انجام آزمایش در مند منان و مند سال اطالعات جامعی می
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 سپاسگزاري

و به ویژه همنباران بخبش )آمل( بدینوسیله از مجموعه موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران 

  گرددا یاری نمودند سپاسگ اری میتحقیقات اصالح و تهیه بذر که در انجام این تحقیق ما ر
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