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  )گزارش کوتاه علمی(
    ارقامعملکرد و اجزاي عملکرد کود نیتروژن بر مختلف مقادیرثیر أت

  رشت و رودسر:  در دو مکان برنجرایج
  

  5مرداي مارال و 4 ناصر خدابنده،3اشانیک علی ،2امیري ابراهیم ،1آذرپور ابراهیم*
 ، کرج دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، گروه کشاورزي،4و1،3

 الهیجان  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان، گروه کشاورزي،5و2

  
 دهیچک

 برنج در  رایجارقامعملکرد و اجزاي عملکرد این تحقیق به منظور مطالعه اثر کود نیتروژن بر روي 
رودسر واقع  و شهرستان رشتواقع در موسسه تحقیقات برنج کشور  (مکان دو  در1388عی سال زرا

.  تکرار اجرا گردید3  درهاي کامل تصادفی بلوكصورت فاکتوریل در قالب طرح  به )در شرق گیالن
 90و  60، 30، 0(و مقادیر نیتروژن ) شمیها  و میکاظ خزر، علی(هاي آزمایش شامل ارقام فاکتور
 زیست تودهو عملکرد دانه   نشان داد کهها  مرکب دادههی تجزجینتا .بود) رم نیتروژن در هکتارکیلوگ
 کیلوگرم در 3943( خزر ماقار . قرار گرفتتروژنی رقم و کود ن،مکان ری تحت تأثيدار یمعنطور  بهکل 

ترین عملکرد دانه بیش .دارا بودند  عملکرد رانیشتریب) کیلوگرم در هکتار 3417(  میو علی کاظ) هکتار
 نشان داد که مصرف کود جینتاهمچنین . مشاهده شد)  کیلوگرم در هکتار3980(در مکان رودسر 

عدم مصرف کود ( شاهد ماریت  باسهی عملکرد دانه در مقاشی موجب افزايدار یمعنطور  به تروژنین
   .شد) تروژنین

 
  1.ردعملکرد، اجزاي عملکرقم،  ،تروژنینبرنج، : يدیکل هاي واژه

  
  

                                                
 e786_azarpour@yahoo.com :مسئول مکاتبه*
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 مقدمه
برنج غذاي اصلی حدود نیمی از مردم جهان و اغلب مردم کشورهاي در حـال توسـعه اسـت کـه              

 میلیون هکتار از اراضی کشاورزي جهان را به خود اختصاص داده و منبع اولیه غـذا و      5/146درحدود  
  ). 2009، رديها وزي (باشد  میاز نسل بشر  میکالري براي حدود نی
 مهمترین عنصر غذایی در تولید گیاهان زراعی و اولین عنصر محدودکننده عملکرد نیتروژن اولین و

 ، و همکارانایگل(دهد  می لی را تشکاهی درصد وزن خشک گ5 تا 2حدود  و باشد میدر زراعت برنج 
 و هافل( عدم جذب این عنصر در هر مرحله از رشد گیاه باعث کاهش عملکرد خواهد شد .)2001

 ، قابل دسترس خاكتروژنین ری مناسب و کم شدن ذخایتروژنی نهی تغذتیاهم .)2006، همکاران
 فعال نمودن لهی است که به وسیاوره ماده فعال. زدیانگ میدار بر  تروژنین يکشاورز را به استعمال کودها

ها را ها به بذر  از برگیتروژنی مواد نانیگردد و جر می فتوسنتز شیها باعث افزا  در برگزیپروتول میآنز
اگر بین نیاز گیاه به نیتروژن در مراحل مختلف رشد و  .)1991، هلر و همکاران(دهد  می شیافزا

 بلکه با توجه به وجود تصعید ،مصرف این کود هماهنگی نباشد نه تنها عملکرد باال حاصل نخواهد شد
شود و باعث تواند از دسترس گیاه خارج  می این عنصر ،هارزیاد نیتروژن در شالیزاوي و شستش
  یي نیتروژنها  مصرف زیادي کود، عالوه بر این).2002 ،ران و همکاران( محیطی گردد زیستآلودگی 

باعث افزایش طول دوره رشد گیاه و به تاخیر انداختن رسیدگی محصول و حتی در بعضی مواقع 
 توجه به اینکهبا  .شود میها  بیماري آفات و ، کاهش مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی،موجب ورس

 ترکیبی فرایندهاي از بسیاري هاي واکنش کارکرد به بستگی آن ظهور که است اي پیچیده ویژگی ملکردع
شناخت ارقام با عملکرد باال در  دکن می تغییر رقم با که دارد اي کنندهمحدود اجزاي ویژه به ولوژیک،یفیز

هاي افزایش تولید در واحد سطح  راهکی از ي مساعد و تولید ارقام پایدار با عملکرد مطلوب یها محیط
پذیر است و از طرف دیگر به علت محدودیت  هاي زیر کشت برنج به سختی امکان زمین افزایش  زیرا،باشد می

این  .ي اندك تولید نمودها ا نهادهببایست در زمین کمتر و  می محصول بیشتر را ،هاي مستعد کشت برنج زمین
 در استان برنج رایج ارقامعملکرد و اجزاي عملکرد ثر کود نیتروژن بر روي منظور مطالعه ا  بهآزمایش

رودسر واقع در شرق   و شهرستانرشتموسسه تحقیقات برنج کشور واقع در ،  در دو مکانگیالن
 . انجام شدگیالن
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  ها روشمواد و 
 کز گیالن واقع در مر در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت1388این تحقیق در سال زراعی   

و )  دقیقه شرقی36 درجه و 41 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 16 درجه و 37عرض جغرافیایی (
 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 7 درجه و 37عرض جغرافیایی (شهرستان رودسر واقع در شرق گیالن 

 میی کاظخزر، عل( سطح 3فاکتورهاي آزمایش شامل رقم در . اجرا شد)  دقیقه شرقی35 درجه و 49
 در طی تقسکیدر :  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار30 ،0( سطح 4و کود نیتروژن در ) شمیها  و

 در طیدر دو تقس : کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار90و 60ی،  اصلنیاز خزانه به زم زمان انتقال نشا
 خزانه در پاشی  بذر. اوره بود از منبع کود)ی و در مرحله پنجه زنی اصلنیاز خزانه به زم زمان انتقال نشا

در مکان رشت .  برگی شدن به زمین اصلی انتقال یافتند3-4نشاها پس از  و انجام اردیبهشت اول نیمه در
  خرداد به3 اردیبهشت، و در مکان رودسر در 22 در یکنواخت ارقام مورد بررسی، و سالم نشاهاي

ارقام  براي 20×20 عدد و فاصله دو نشا 3 -4په تعداد نشاها در هر ک. شدند داده انتقال اصلی زمین
نتیجه .  متر مربعی در نظر گرفته شد12 يها  براي رقم خزر در کرت25×25و   میکاظ و علی میشها 

تروژن کل، ی، نpHالکتریکی،  هدایتنشان داد که در خاك رسی سیلتی مکان رشت مقدار  تجزیه خاك
 8/17، درصد 189/0، 4/7 ،متر تینموس بر سا میلی 12/1یب ترت بهذب و پتاسیم قابل جذب جفسفر قابل 

تروژن کل، فسفر ی، ن pHدر خاك رسی مکان رودسر مقدار هدایت الکتریکی،و ام  پی پی 280 وام   پی پی
 و ام پی  پی 5/9، درصد 052/0، 5/6 متر، تینموس بر سا میلی 9/1ترتیب  بهذب و پتاسیم قابل جذب جقابل 
 کشور برنج تحقیقات موسسه دستورالعمل اساس بر پتاس و فسفر کودي توصیه قدارم. باشد یمام   پی پی 230

 مکان در . انجام شد) روز پس از نشاکاري50 و 25 ( در دو نوبتنیز در  وجین دستی.در نظر گرفته شد
 رقم براي شهریورماه 7 و می کاظ علی و می شها  ارقام براي ماه مرداد 24 در برداشت عملیات رشت
 ترتیب به خزر رقم و میکاظ علی، شمیها  ارقام در برداشت عملیات رودسر مکان در. گرفت انجام خزر
 4 از ها کپه برداشت با توده زي عملکرد و دانه عملکرد .گرفت صورت شهریورماه 11 و 3، 5در 

 کپه به 5رت براي محاسبه تعداد پنجه و تعداد خوشه از هر ک. شد گیري اندازه کرت هر در مربعرمت
براي تعیین تعداد دانه پر و پوك قبل از برداشت از هر .  و سپس شمارش گردیدبطور تصادفی انتخا

افزار  نرم با استفاده از آوري جمع يها داده .گیري شد اندازه و ب خوشه انتخا10 گیاه و سپس 10کرت 
 . قرار گرفتندهیمورد تجز SASي آمار
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  نتایج و بحث
  درصد99 مشخص کرد که با احتمال ها یج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده نتا:عملکرد دانه

مقایسه میانگین ). 1 جدول(د  برنج دارداري بر عملکرد و مقادیر کود نیتروژن تأثیر معنیمکان آزمایش 
 کیلوگرم در هکتار نسبت 3980نشان داد که عملکرد دانه در مکان رودسر با میانگین ) 2 جدول (ها  داده

همچنین بیشترین عملکرد . داري دارد معنی کیلوگرم در هکتار برتري 3069به مکان رشت با میانگین 
 کیلوگرم در هکتار حاصل شد و تیمارهاي 90 کیلوگرم در هکتار از سطوح کودي 4328دانه با میانگین 

ملکرد دانه مربوط کمترین ع. تر قرار گرفتند پاییني ها  کودي دیگر از نظر سطح احتمال آماري در گروه
 باشد زیرا عدم مصرف کود می کیلوگرم در هکتار 2734به تیمار بدون مصرف کود نیتروژن برابر با 

 زیست توده و ي بارور در کپهها  نیتروژن موجب کاهش اجزاي عملکرد تعداد پنجه در کپه، تعداد پنجه
 بوده نیتروژنکافی براي گیاهان کود  تامین شیره پرورده عواملشود عالوه بر این مسئله یکی از  می کل

شود، به   بیشتر شیره پرورده به دانه میاختصاص و در نتیجه ها  که این عامل باعث پر شدن تمامی دانه
در مورد اثر نیتروژن  .باشیم میرا در سطح مصرف باالي کودي شاهد دانه همین دلیل حداکثر عملکرد 

 ،؛ نحوي و همکاران2008 ،پشت مساري و همکاران میکاظ(مختلف بر عملکرد دانه در برنج تحقیقات 
؛ رحمان و همکاران، 2009؛ لین و همکاران، 2010؛ لمپین و همکاران،2008 و همکاران، اسالم؛ 2006
طور کلی با  بهی از آن است که اک ح)2009؛ زانگ و همکاران، 2009؛ رضایی و همکاران، 2007

طور  مانه .یابد میعملکرد دانه به میزان قابل توجهی افزایش افزایش مقدار نیتروژن تا یک حد معین 
طوري که  بهوجود دارد، % 5داري در سطح  معنیشود بین ارقام اختالف  میمشاهده  1که در جدول 

 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد 3417 و 3943دانه ترتیب با عملکرد  بهکاظمی  ارقام خزر و علی
  کیلوگرم در هکتار در سطح بعدي قرار گرفت3223دانه شمی با عملکرد ها  رقم. را داشتنددانه 

  . )2جدول (
شود تجمع کل ماده خشک گیاه تحت تاثیر  می مشاهده 1طوري که در جدول  همان : کلزیست توده

، ولی رقم و اثر متقابل کود نیتروژن )P>% 5(داري گردید  معنیدو عامل مکان و مقادیر کود نیتروژن 
 مکان رودسر نسبت به مکان رشت برتري ،در میان دو مکان آزمایش. معنی شد بیبر این صفت در رقم 

 تحت تاثیر تیمار مقادیر کود نیتروژن براي تیمار با زیست تودهحداکثر ). 2جدول (داري نشان داد  معنی
 مربوط هزیست تودبوده و کمترین )  کیلوگرم در هکتار10082( کیلوگرم نیتروژن در هکتار 90مصرف 

 عدم تأمین نیتروژن .)2 جدول(باشد   می)  کیلوگرم در هکتار6591(به تیمار بدون مصرف کود نیتروژن 
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مورد نیاز گیاه موجب کاهش رشد و مقدار فتوسنتز و همچنین نقصان تجمع ماده خشک گردید و 
علت  بهار  کیلوگرم در هکت90دهد، لذا مصرف کودنیتروژن تا  میتولید در واحد سطح را کاهش 

نتایج ). 2006مبصر، (گردد  میافزایش عملکرد دانه و نیز عملکرد کاه بر عملکرد بیولوژیکی نیز افزوده 
همانند نتایج این ) 2010؛ لمپین و همکاران ،2008 ،پشت مساري و همکاران میکاظ(ي ها پژوهش

طور معنی  بهبرنج آزمایش بیان کننده این مطلب است که تجمع کل ماده خشک در طول دوره رشد 
  .گیرد میداري تحت تأثیر مقدار کود نیتروژن قرار 

  
 اندازه گیري شدهاجزاي عملکرد  عملکرد ومیانگین مربعات تجزیه واریانس مرکب -1جدول 

  تعداد
 دانه پوك

  تعداد
 دانه پر

تعدادخوشه 
 در متر مربع

تعدادپنجه در 
 مترمربع

  بیوماس
 

  عملکرد
 

  درجه
 آزادي

  منابع
  تغییرات

**047/81 **88/2427 **271730  **309116 **42511299 **14942951  1 (L)  
ns872/20 ns52/43 ns09/2064 *58/2825 *2063900 ns 84023 4 R×L  

ns29/5 ns79/158 *86/18435 *29/20837 **39138348 **8766194 3 (N)  
ns938/0 ns 92/88 *83/3463 ns 12/1078 ns 23038 ns 49068 3 L×N 

**8/2916 **5/15656 ns88/93197 ns 79/94819 *11388280 *3243184 2 (V)  
ns915/11 ns98/134 **37/10126 **05/17557 ns1212297 ns183286 2 L×V 

ns533/2 ns79/26 ns5/1070 ns69/2113 **2609579 ns595624 6 V×N 
ns788/0 ns52/65 ns53/935 ns38/1263 *1517630 *359745 6 L×V×N 

  خطا 44 132890 615162 39/918 10/846 6/47 496/8
 تغییرات ضریب  34/10 48/9 54/11 34/11 57/7 66/23

  دار غیر معنی : ns و درصد1 و 5  احتمالدار در سطح معنیترتیب  به ** و*
  .V:  رقم،N:  نیتروژن،R: تکرار ،L: مکان
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   تروژنی در سطوح مختلف کود نرنجب عملکرد ارقام ي عملکرد و اجزانیانگی مسهی مقا-2 جدول
  تعداد

 دانه پوك

 دانه پر تعداد
 در خوشه

تعدادخوشه 
 در متر مربع

 در پنجه تعداد
 متر مربع

  توده زیست
 )کیلوگرم(

  شلتوكعملکرد
 )کیلوگرم(

  منابع
 تغییرات

 مکان آزمایش      

a11 a96  b194 b196 b7504  b3069  رشت 

b13 b85 a317 a328 a9041 a3980  دسررو 
 مقادیر نیتروژن      

a11 a87 b223 c221 d6591  d2734 0 

a12 a89 ab239 bc251 c7754  c3210 30 

a12 a92 ab 265 ab275 b8662 b3827 60 

a13 a94 a296 a301  a10082  a4328 90 
 ارقام برنج      

b5/6  b73  a304 a307  b7599  b3223  هاشمی 

b3/5 b79 a279 a289 ab8242 ab3417 علی کاظمی 

a25 a120 a185 a190 a8976 a3943 خزر 

  .باشند مین دار معنی اختالف داراي LSD آزمون لحاظ از باشند می مشابه حروف داراي که ییها  میانگین
  

 که نشان داد) 1 جدول( نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس مرکب :تعداد پنجه در واحد سطح
در این آزمایش مقادیر کود ). P>%1(تعداد پنجه به شدت تحت تأثیر مکان آزمایش قرار گرفت 

همچنین در این مطالعه مشاهده  .شددار  معنی  درصد5نیتروژن بر صفت تعداد پنجه در سطح احتمال 
دهد  نمیان داري را نش معنیشد که رقم و اثر متقابل رقم در کود نیتروژن بر صفت تعداد پنجه تفاوت 

به بیان دیگر، به تناسب افزایش نیتروژن در تیمارهاي اعمال شده، تعداد پنجه در واحد ). 1 جدول(
 ها  اساس مقایسه میانگین بر.العمل ارقام مختف یکسان بود عکسسطح افزایش یافت، در عین حال 

 196و مکان رشت با مربوط به مکان رودسر بود )  در هر متر مربعپنجه 328(بیشترین تعداد پنجه 
ي ها  داده مقایسه میانگین). 2 جدول(ترین سطح را به خود اختصاص داد  پایین  در هر مترمربعپنجه

 90روژن نشان داد که بیشترین تعداد پنجه در واحد سطح از سطوح مصرفی یتمقادیر مختلف کود ن
بدست آمد و تیمارهاي ) 275( کیلوگرم نیتروژن در هکتار 60و ) 301(کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

رمون ونیتروژن بر ه. )2جدول ( تر قرار گرفتند پاییني ها  کودي دیگر از نظر سطح احتمال در گروه
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ي ها  گذارد، به این ترتیب سبب افزایش رشد بخش میجیبرلین غیرمستقیم و به واسطه سیتوکنین اثر 
 ،مارسچنر( شده است ها  فزایش تعداد پنجهي جوان گیاه و در برنج سبب اها   و برگها  انتهایی شاخه

  لمپین و همکارانو) 2008 ( و همکاراناسالم؛ )2007 (قربانلی و همکاران نتایج گزارشات). 1995
کننده صحت نتایج این آزمایش در مورد افزایش تعداد پنجه در اثر مصرف کودهاي  بیان )2010(

  .نیتروژن است
تحت تأثیر تعداد خوشه  که مشخص شدتایج این آزمایش ساس نا بر: در واحد سطحتعداد خوشه

 بوده ولی رقم و اثر  درصد5 و مقادیر کود نیتروژن در سطح احتمال درصد1مکان در سطح احتمال 
مشخص  2براساس جدول ). 1 جدول(متقابل رقم در کود نیتروژن اثر یکسانی بر این صفت داشتند 

و مکان رشت با تعداد خوشه  داراي بیشترین متر مربع در هر  خوشه317سر با دگردید که مکان رو
بیشترین تعداد خوشه در تیمارهاي . استتعداد خوشه داراي کمترین در هر مترمربع  خوشه 194

تیمار . دست آمد به کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در یک سطح آماري 90 و 30،60کودي با مصرف 
 در سطح بعدي آماري نسبت به  در هر مترمربع خوشه228مصرفی صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 

نتایج تحقیقات بسیاري از محققین بازگوکننده افزایش ). 2 جدول(باشد  تیمارهاي کودي دیگر می
عنوان عامل اصلی افزایش عملکرد برنج در اثر مصرف کود نیتروژن  بهتعداد خوشه در واحد سطح 

؛ 2009 ، و همکارانییرضا ؛2010 ، و همکاراننیلمپ ؛2008 ،پشت مساري و همکاران میکاظ(است 
   ).2009،  و همکارانزانگ

 .شدمشاهده  1دار بودن اثر مکان و رقم بر صفت تعداد دانه در جدول   معنی:تعداد دانه پر در خوشه
در میان ). 1 جدول(داري نداشت  نیتروژن بر این صفت تأثیر معنی ولی رقم و اثر متقابل رقم در کود

 دانه پر در خوشه باالترین رتبه آماري را کسب نمود، 120رس خزر با  و دیر شدهم، رقم اصالحارقا
شمی در یک سطح آماري، رتبه بعدي را به خود ها این در حالی بود که ارقام بومی علی کاظمی و

که مکان رشت نسبت به مکان ردید مشخص گ 2 به جدول توجهبا ). 2جدول (اختصاص دادند 
تأثیر بودن مقادیر مختلف کود نیتروژن بر صفت تعداد  بی. اي تعداد دانه پر بیشتري استرودسر دار

؛ 2006 ،نحوي و همکاران (کند  محققین دیگر، نتایج این مطالعه را تأیید میهاي دانه پر در گزارش
  ).2009،  و همکاران؛ رضایی2008،  و همکاراناسالم
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ساس ابر. گردد  در خوشه یک صفت نامطلوب تلقی می تعداد دانه پوك:تعداد دانه پوك در خوشه
 اثر متفاوتی بر این صفت  درصد99 ارقام مختلف با احتمال در این آزمایش،تجزیه واریانس مرکب 

 خزر با منشأ رقم اصالح شده). 1 جدول(دار نشد  داشتند ولی اثرات عوامل دیگر بر این صفت معنی
ا به خود اختصاص داد و ارقام شترین تعداد دانه پوك رتر، بی و طول دوره رشد طوالنی میغیربو
). 2 جدول(اند  قرار گرفتهشمی که جزو ارقام بومی تلقی می شوند در گروه پایین تر ها کاظمی و علی

پوکی دانه و درصد باروري را با عوامل دیگر مثل عوامل آب و هوایی در ) 1993(شارما و همکاران 
 در زمینه بی .بیان کردند درصد 97 تا 60دانند و سهم این عوامل را بین افشانی مرتبط می  هنگام گرده

پشت مساري و  میکاظ(توسط تاثیر بودن مقادیر کود نیتروژن بر صفت تعداد دانه پوك نتایج مشابهی 
 )2009 ( و همکاران رضاییو) 2008(  و همکاراناسالم؛ )2006( ؛ نحوي و همکاران)2008( همکاران

 .گزارش شده است
 

  کلی گیري نتیجه
 90نتایج این آزمایش نشان داد که در هر دو مکان مورد بررسی با افزایش مقدار کود نیتروژن تا 

افزایش در رقم یابد و این  می عملکرد دانه افزایش  شدهو اصالح  میکیلوگرم در هکتار در ارقام بو
 افزایش براي مناسب اي گزینه لپرمحصو برنج که توان بیان کرد می، در نتیجه تر استگیر خزر چشم

  .است گیالن استان کاري شالی اراضی محدودیت به توجه با برنج تولید
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Abstract 
  In this research for study the effects of nitrogen fertilizer on yield and yield 
components of current rice cultivars was an experiment as factorial in RCBD with 
three replications where conducted during 2009 year in two locations (Rice 
Research Institute, Rasht, and Rudsar, East of Guilan). Factors were cultivars 
(Khazar, Ali Kazemi and Hashemi), and nitrogen fertilizer levels (0, 30, 60, and 90 
Kg N/ha). Results of Combined analysis of data indicated that the grain yield and 
final biomass was significantly affected by location, cultivar and N fertilizer. 
Khazar (3943 Kg/ha) and Ali-Kazemi (3417 Kg/ha) were showed the highest grain 
yield among cultivars. The highest grain yield (3980 Kg/ha) was obtained from 
Rudsar location. Also, Results indicated that, with increasing N fertilizer 
application grain yield, was increased significantly in compared with control 
treatment (without nitrogen fertilizer application).  
 
Keywords: Rice; Nitrogen; Cultivar; Yield; Yield components.2 

                                                
*Corresponding Author: E-mail:  e786_azarpour@yahoo.com  


