
  سجاد شکري و همکاران
 

 73

  

  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  89جلد سوم، شماره چهارم، زمستان 

87-73  
ejcp.gau@gmail.com   

  

  ارزیابی تأثیر کود نیتروژنه بر عملکرد شلتوك، اجزاي عملکرد
  و انتقال مجدد ماده خشک در سه ژنوتیپ برنج

  
  ،3مشهدي بدالی، علیرضا ا2اله فتحی ، قدرت2، سیدعطاءاله سیادت1سجاد شکري*

  5 و بیتا معادي4عبدالعلی گیالنی
  استاد گروه زراعت و 2ارشد گروه زراعت، دانشگاه کشاورزي ومنابع طبیعی رامین اهواز،  آموخته کارشناسی دانش1

  مربی گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه کشاورزي 3اصالح نباتات، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین اهواز، 
  دانشجوي دکتري گروه زراعت، 5عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي اهواز، 4منابع طبیعی رامین اهواز، و 

  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین اهواز
  

  1چکیده
 عملکرد و انتقال مجدد ماده خـشک  ياجزا منظور ارزیابی تأثیر کود نیتروژن بر عملکرد شلتوك،   به

در دانـشگاه کـشاورزي و منـابع طبیعـی رامـین       1386در سال  اي  مزرعهایشدر سه ژنوتیپ برنج، آزم  
مقـادیر کـود   .  سه تکـرار انجـام شـد    در هاي کامل تصادفی    اسپلیت پالت با طرح پایه بلوك      صورت به

 هـاي  کـرت در )  نیتروژن در هکتار از منبع اورهگرم  کیلو 170 و   135،  100،  0(نیتروژن در چهار سطح     
کود اثر متقابل .  فرعی قرار گرفتند  هاي  کرتدر  ) ، چمپا و عنبوري   183LD(ي برنج   ها اصلی و ژنوتیپ  

ترین عملکرد  یشب .دار بود  و انتقال مجدد ماده خشک معنیشلتوكنیتروژن و ژنوتیپ بر روي عملکرد   
 کیلـوگرم   81/6955 ( کیلوگرم نیتروژن در هکتار    170در سطح کودي     183LDژنوتیپ   شلتوك توسط 

 95/844 (صفر کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار      در سطح کودي     183LDژنوتیپ   .دست آمد  به )در هکتار 
 15/230 ( کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار      100 عنبوري در سـطح کـودي        پژنوتی و   )کیلوگرم در هکتار  
را هـوایی   هاي انتقال مجدد ماده خشک از اندامترین میزان  ترین و کم ترتیب بیش  به)کیلوگرم در هکتار  

 درصد بود 03/0-99/12بین  دانه در انتقال مجدد ماده خشک به      ها ساقه سهم   .ود اختصاص دادند  به خ 
                                                

  shokri_sajjad@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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همبستگی انتقال مجدد . دوبدرصد  2و  5/0تر از  ترتیب کم  بهها در برگ پرچم و سایر برگکه  در حالی
 =84/0r= ،**78/0r**ترتیب   به( شلتوكها با عملکرد      ماده خشک ساقه، کل اندام هوایی و سایر برگ        

هـاي هـوایی    رسد که انتقال مجدد ماده خشک از انـدام  نظر می  به در مجموع  .دار بود  معنی )=5/0r**و  
  .داردهاي برنج نقش مهمی در پر کردن دانه  ژنوتیپ

  
  ء عملکرد، انتقال مجدد ماده خشک، اجزاعملکردبرنج،  :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 درصد افـزایش یابـد کـه ایـن      50لید برنج بایستی بالغ بر       تو 2050شود که تا سال      تخمین زده می  
نتـانوس و کوتروبـاس،     (هاي صحیح زراعی است      افزایش تولید نیازمند اصالح ارقام و اعمال مدیریت       

خیزي خاك که از طریق مصرف متعـادل کودهـاي     براي دستیابی به عملکرد باال، حفظ حاصل      ). 2002
 زراعـی و  ترین عنصر غـذایی در تولیـد گیاهـان       تروژن مهم نی. شود، ضروري است   شیمیایی حاصل می  

در مورد اثر نیتروژن بـر  ). 2000پنگ، (کننده عملکرد در زراعت برنج است اولین عنصر غذایی محدود   
کلی با افزایش مقدار نیتروژن تـا یـک         طور  به. عملکرد دانه در برنج تحقیقات متعددي انجام شده است        

؛ بیندرا و همکـاران،  2000سینگ و جاین، (یابد  توجهی افزایش می ن قابلمیزا حد معین عملکرد دانه به    
عـداد دانـه در هـر خوشـه، درصـد        مربـع، ت  برنج تابعی از تعداد خوشه در متر      عملکرد دانه در    ). 2000

عملکـرد  ) 1998(همچنـین گیالنـی   ). 2004اصفهانی و همکـاران،     (دانه است   هاي پر و وزن هزار      دانه
تر مواد ها در توزیع کارآمد  شده نسبت به ارقام محلی را به پتانسیل ژنتیکی باالي آن         باالي ارقام اصالح  

افزایش تعداد خوشه در واحـد سـطح عامـل اصـلی افـزایش             . فتوسنتزي و نیز مخازن فعال نسبت داد      
نیتروژن تعداد سنبلچه   ). 2000بیندرا و همکاران،    (عملکرد برنج در اثر مصرف کودهاي نیتروژن است         

جـذب نیتـروژن و دسترسـی بـه        تـأثیر     شدت تحـت   ها به  کیل سنبلچه تش. دهد خوشه را افزایش می   در  
معتقد ) 1981(یوشیدا ). 1998ساها و یاماگیشی،    (گیرد   ها در طول مرحله زایشی قرار می       کربوهیدرات

انه دام سطح برگ باعث افزایش وزن هزار     دلیل افزایش مقدار ماده خشک و دو       است که کود نیتروژن به    
  .شود می

هاي فتوسـنتزي طـی    ثیر دارند که عبارتند از مصرف فرآورده    أدو فرآیند فیزیولوژیک در رشد دانه ت      
سروسـتانی و پیردشـتی،    طهماسـبی (افـشانی   اي پیش از گرده فتوسنتز جاري و انتقال مجدد مواد ذخیره   
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ه پر شدن دانه و نیز مواد در برنج مواد پرورده جهت رشد دانه توسط مواد پرورده در طول دور      ). 2001
سروسـتانی و    طهماسـبی ). 2002نتـانوس و کوتروبـوس،      (گردد   پرورده ذخیره شده در ساقه تامین می      

+ بـرگ + سـاقه (گزارش کردند که انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن انـدام هـوایی     ) 2001(پیردشتی  
  . نقش مهمی در تجمع ماده خشک و نیتروژن دانه دارد) برگ پرچم

هاي هوایی را قبل از مرحله  سهم مواد فتوسنتزي ذخیره شده در اندام) 2002(نوس و کوتروباس نتا
دهنده اهمیت   درصد گزارش کردند، که این امر نشان2/42 تا 1/9افشانی در وزن دانه برنج حدود        گرده

انه همبستگی پر شدن د. باشد افشانی در حصول عملکرد باالي دانه برنج می      ذخایر غذایی پیش از گرده    
بنابراین عملیات زراعی نقش مهمی در . داري با کارایی انتقال نیتروژن و ماده خشک دارد        مثبت و معنی  

  .ا در طول دوره پر شدن دانه دارده انتقال آسیمیالت
نشان داد که اگر گیاهان در طول دوره پر شدن دانه در ) 2006(هاي کومار و همکاران   نتایج بررسی 
اي بـه دانـه جهـت      مختلف از جمله تنش آبی قرار گیرند، انتقال مجدد مـواد ذخیـره     معرض تیمارهاي 

) 2002(و می و همکاران ) 2000( یانگ و همکاران .تحصول عملکرد دانه، نقش اساسی خواهد داش   
اند که در گندم، پر شدن دانه با فرایند پیـر شـدن گیاهـان ارتبـاط      اي پیشنهاد کرده در مطالعات جداگانه  

هاي مقـاوم در   تأخیر در پیري که ناشی از اعمال مقادیر زیاد کود نیتروژن یا اتخاذ واریته        . کی دارد نزدی
باشد؛ موجب کاهش سرعت پر شدن  مانند، می هاي طوالنی سبز باقی می برابر خوابیدگی که براي مدت 

مطالعـه بـا فـرض    در این   ). 2004پالت و همکاران،    (گردد   ها می  دانه و در نتیجه پر شدن ضعیف دانه       
هاي هوایی و نیز عملکـرد      هاي مختلف برنج از نظر انتقال مجدد ماده خشک اندام          ژنوتیپکه رفتار     این

دانه در سطوح مختلف نیتروژن متفاوت است، سه ژنوتیپ برنج در چهار سطح کـودي مـورد ارزیـابی         
ماده خشک و تعیین سـهم هـر   هاي هوایی از نظر انتقال مجدد    قرار گرفت و هدف، ارزیابی رفتار اندام      

  .ها و سطوح مختلف نیتروژن بود هاي هوایی در تامین ماده خشک دانه در ژنوتیپ یک از اندام
  

  ها مواد و روش
هاي هـوایی   اي از اندام منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر روي عملکرد و انتقال مجدد ماده ذخیره     به

 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کـشاورزي و منـابع   1386-87ارقام برنج به دانه آزمایشی در سال زراعی         
 دقیقـه و  36 درجه و 31شرقی شهر اهواز با عرض جغرافیایی   کیلومتري شمال 35طبیعی رامین که در     

 متـر ارتفـاع از سـطح دریـا و داراي آب و هـواي      51 دقیقه با ارتفـاع  53 درجه و 48طول جغرافیایی  
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هاي کامـل تـصادفی در سـه         اسپلیت پالت با طرح پایه بلوك     صورت   هباشد، ب  خشک می  خشک و نیمه  
 کیلوگرم در 170 و 135، 100، 0(که مقادیر مختلف نیتروژن از منبع کود اوره   طوري به. شد تکرار اجرا 

هاي فرعی قـرار   کرت  در)183LD عنبوري قرمز، چمپا و(هاي اصلی و سه رقم برنج     در کرت ) هکتار
 قبل از اضافه نمـودن  .آورده شده است) 3(اي ارقام مورد آزمایش در جدول ه  برخی از ویژگی   .گرفتند

و با توجه به نتایج آن کودهـاي سـوپر فـسفات تریپـل و          ) 1جدول  (کود، آزمایش خاك انجام گرفت      
 اعمـال  .ها پخش شد طور یکنواخت در کرت  کیلوگرم در هکتار به100 و  50سولفات پتاسیم به مقدار     

صـورت    بـه  درصـد  30 برگی، 2-3صورت پایه در مرحله      ه آن ب   درصد 40( مرحله   کود نیتروژن در سه   
طالعـات  ا. انجام شـد )  روز قبل از ظهور خوشه7-10مانده،   باقی درصد30 سرك در مرحله آبستنی و  

نـشان داده شـده    ) 2(اساس ایستگاه هواشناسی اداره کشاورزي در جدول        هواشناسی منطقه آزمایش بر   
 بذر در هر کپه و به 4-5 مستقیم خشکه کاري با استفاده از بذر خشک به تعداد صورت کاشت به. است

 )183LD ( براي رقم پر محـصول     25×25و  ) عنبوري قرمز و چمپا   ( براي ارقام محلی     20×20فواصل  
  جهت حصول تراکم مناسـب بوتـه در هکتـار در سـن         . متر صورت گرفت   3×4هایی به ابعاد      در کرت 

.  بوتـه بـاقی مانـد    4کـه در هـر کپـه،         طـوري  هسازي تراکم بوته انجام شد، ب       روزگی یکنواخت  25-20
 درصـد   50ترتیـب در مرحلـه       گیري طی دو مرحله به     منظور محاسبه انتقال مجدد ماده خشک، نمونه       به

در هـر  )  کپـه 4( مترمربـع  2/0در سـطح  ) برداشت(رسیدگی  و مرحله   ) حداکثر رشد رویشی  (گلدهی  
هاي هوایی با  ماده خشک اندام. تفکیک گردید) ساقه، برگ، برگ پرچم(ي هوایی ها کرت انجام و اندام

گیري و از تفاضـل    ساعت اندازه72مدت  گراد به  درجه سانتی70ها در آون و در دماي       قرار دادن نمونه  
، مقـدار انتقـال مجـدد    )مرحله حداکثر رشد رویشی و مرحله رسیدگی     (ماده خشک در طی دو مرحله       

  :دیدبرآورد گر
  

  مشخصات خاك محل اجراي آزمایش -1جدول 
  عمق )پی پی ام(عناصر قابل جذب 

  )متر سانتی(
*EC pH 

  مواد آلی
 پتاسیم فسفر ازت کل )درصد(

  رس
 )درصد(

  لوم
 )درصد(

  ماسه
 )درصد(

30 -0  7/1 7/7 1/1 3/6 7 240 30 48 22 
  .) متر برزیمنس دسی( هدایت الکتریکی *
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انتقال =  ماده خشک اندام گیاهی در مرحله گلدهی-م گیاهی در مرحله رسیدگیماده خشک اندا
هاي مختلف  براي تعیین عملکرد رقم). 2003، سروستانی طهماسبی و راد مصطفوي(مجدد ماده خشک 

مربع برداشت صورت گرفت و صفات عملکرد  از حذف حاشیه هر کرت، از یک مترمورد مطالعه، پس
گیري  ، تعداد دانه در خوشه و وزن هزاردانه اندازهمربعوك، تعداد خوشه در متر شلتبیولوژیک، عملکرد

هاي آزمایش توسط  داده. گیري شد  درصد اندازه14عملکرد بیولوژیک و شلتوك با رطوبت . شدند
 درصد 5 در سطح احتمال LSDها با استفاده از آزمون   تجزیه شده و مقایسه میانگینSASافزار  نرم

  .صورت گرفت
  

  هاي هواشناسی منطقه آزمایش در طول دوره رشد برنج  داده-2جدول 

  ماه
  حداکثر دما

  )گراد درجه سانتی(
  حداقل دما

  )گراد درجه سانتی(
  میانگین دما

  )گراد درجه سانتی(
  رطوبت نسبی

  )درصد(
  بارندگی

  )متر میلی(
  )4/0(5/0  )0/23(0/23  )5/35(4/36  )6/25(1/28  )5/44(6/44  خرداد
  )1/0(0  )0/24(0/20  )1/37(6/37  )9/27(0/30  )3/46(3/45  تیر

  )0(0  )0/28(0/27  )4/36(8/38  )1/27(5/30  )8/45(1/47  مرداد
  )1/0(0  )0/29(0/28  )8/32(0/36  )1/23(8/26  )5/42(2/45  شهریور

  )6/6(0  )0/39(0/35  )2/27(0/30  )5/18(0/22  )9/35(2/39  مهر
  )9/31(0  )0/53(0/37  )6/19(4/24  )8/12(7/16  )5/26(0/32  آبان
  )5/48(6/38  )0/69(0/57  )9/13(3/16  )5/8(1/11  )4/19(5/21  آذر

  .باشند  ساله پارامترهاي آب و هوایی می50دهنده میانگین  اعداد داخل پرانتز نشان
  

  هاي ارقام مورد مطالعه  برخی از ویژگی-3جدول 

  رقم
  ارتفاع بوته

  )متر سانتی(
  عملکرد شلتوك

  )ر هکتارکیلوگرم د(
  طول دوره رشد

  طول دانه  )روز(

183LD 95 -90  10000 -9000  135 -130  دانه بلند  
  دانه متوسط  130- 135  4000- 4500  145- 150  چمپا

  دانه متوسط  145- 150  4500- 5000  135- 137  عنبوري
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  نتایج و بحث
بـر عملکـرد   هـا   آناثـر متقابـل     نتایج آزمایش نشان داد که اثر کود نیتروژنه، رقـم و             :عملکرد شلتوك 

هاي بـرنج بـه سـطوح     العمل متفاوت ژنوتیپ دهنده عکس دار بود که نشان  در واحد سطح معنی   شلتوك
هـاي   ، ژنوتیـپ  کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار   170دي در سـطح کـو  ). 4جدول ( باشد کود نیتروژنه می 

183LD    گرم شـلتوك در     کیلـو  53/5750 و   53/5862،  81/6955ترتیب بـا تولیـد       ، چمپا و عنبوري به
  ).6جدول (ترین عملکرد خود را تولید نمودند  هکتار، بیش
در سـطح  ) چمپا و عنبوري( نسبت به دو رقم محلی  183LDم  گزارش کرد که رق   ) 1998(گیالنی  

گزارش کرد که کود نیتـروژن از طریـق   ) 2004(اصفهانی و همکاران   . تري دارد   درصد عملکرد بیش   1
ویژه تعداد خوشه در واحد سـطح و تعـداد دانـه در خوشـه و افـزایش               د به تأثیر بر روي اجزاء عملکر    

  .نهایت عملکرد دانه برنج شده استمساحت برگ پرچم، باعث افزایش ماده خشک گیاه و در 
مقدار نیز در مطالعات خود به افزایش عملکرد دانه برنج در اثر افزایش ) 2002(نتانوس و کوتروباس 

مربع، تعداد دانه در هر خوشه، برنج تابعی از تعداد خوشه در مترعملکرد دانه . اند کود نیتروژن اشاره کرده
افزایش تعداد خوشه در واحد سـطح عامـل     ). 1981یوشیدا،  (دانه است   هاي پر و وزن هزار      درصد دانه 

  ).2000همکاران،  بیندرا و(اصلی افزایش عملکرد برنج در اثر مصرف کودهاي نیتروژن است 
  :داجزاي عملکر

هاي متفاوت و سطوح مختلف کود  هاي بارور در ژنوتیپ  در این مطالعه، تعداد پنجه   :تعداد پنجه بارور  
 دیگر، به عبارت به. )4 جدول(نشان دادند ) در سطح یک درصد(داري  هاي بسیار معنی   نیتروژنه، تفاوت 

 بوتـه افـزایش یافـت،       هاي بـارور در هـر      تناسب افزایش نیتروژن در تیمارهاي اعمال شده تعداد پنجه        
و ) 77/369(تـرین   ترتیـب بـیش    و صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 135که در سطح کودي      طوري به

اثر متقابل کود نیتروژنه و ژنوتیـپ بـر    ). 5جدول  (حاصل گردید   ) 77/286(ترین تعداد پنجه بارور      کم
  ).4جدول (شد ندار  روي تعداد پنجه بارور معنی

 120ش مقـدار کـود نیتـروژن تـا     گزارش کردند که در رشت با افزای  ) 2004(ان  اصفهانی و همکار  
کومـار و  . داري افزایش یافـت   طور معنی  مربع برنج رقم خزر به    کیلوگرم در هکتار، تعداد خوشه در متر      

ترین همبستگی را بـا مقـدار    نیز گزارش کردند که تعداد خوشه در واحد سطح، بیش) 2006(همکاران  
  .راحل اولیه تمایز سنبلچه داردمنیتروژن در 
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  م برنج و سطوح مختلف کود نیتروژن تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقا-4 جدول

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

  پنجه بارور  عملکرد
دانه در 
  خوشه

وزن 
  هزاردانه

درصد باروري 
  خوشه

  ns00/2437  ns41/80  ns81/60  ns16/2  ns95/3  2  تکرار
  ns18/3  **21/292  72/2283**  93/10981**  65/992134**  3  روژنهکود نیت

  a 6  94/3092  98/38  78/31  04/3  45/9خطاي 
  51/1544**  82/53**  36/5434**  64/1779**  87/36088759**  2  رقم

  ns62/138  *25/101  ns60/2  ns74/11  26/1114371**  6  کود نیتروژنه× رقم 
  b 16  42/1998  90/95  57/42  88/2  47/8خطاي 

  29/4  76/1  02/3  97/2  17/8  - )درصد(ضریب تغییرات 
ns، * درصد1 درصد و 5دار در سطح  دار و معنی معنیترتیب غیر به ** و .  
  

اثـر  ها نشان داد که اثر کود نیتروژنه، رقم و       نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده      :تعداد دانه در خوشه   
ترین تعداد دانه در خوشـه   بیش). 4جدول (دار بود  ر پانیکول معنی تعداد دانه در ه  رويبر  ها   آنمتقابل  

 135در سـطح کـودي      )  عـدد  21/150 و   64/188،  75/175ترتیب   به (183LDارقام چمپا، عنبوري و     
توان بین نمود که ارقام  با توجه به این آزمایش می   ). 6جدول   (.دست آمد  کیلوگرم نیتروژن در هکتار به    

  .تري دارند ام پاکوتاه، تعداد دانه در خوشه بیشپابلند نسبت به ارق
نیز گزارش کردند که با افزایش میزان نیتروژن، تعداد سنبلچه در ) 2004(اصفهانی و همکاران 

ترین تعداد سنبلچه در خوشه را   کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیش120خوشه افزایش یافت و مصرف 
دار نیتروژن گیاه و تعداد سنبلچه در واحد سطح وجود دارد اصوالً همبستگی باالیی بین مق. ایجاد کرد

گزارش کردند که ارقام مختلف از نظر ) 2007(مساري و همکاران  پشت کاظمی). 2000کوبایاشی، (
همچنین مقادیر کود نیتروژن بر . دار هستند تعداد دانه در خوشه با همدیگر در سطح یک درصد معنی

گزارش ) 2003(سروستانی  راد و طهماسبی مصطفوي. ار شدد  درصد معنی5این صفت در سطح 
  .گیرد مختلف کود نیتروژن قرار میثیر ژنوتیپ و مقادیر أت کردندکه تعداد دانه در خوشه تحت

مقایسه میانگین تیمارها نتایج  ).4جدول (دار بود  دانه بسیار معنیاثر رقم بر وزن هزار :وزن هزار دانه
داري دارد و  به دو رقم محلی تفاوت بسیار معنی  نسبت183LDدانه در رقم نشان داد که وزن هزار
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دانه را ترین وزن هزار ترین و کم ترتیب بیش  گرم به88/18 گرم و رقم چمپا با 74/23 با 183LDرقم 
داري بر  کنش کود نیتروژن و ژنوتیپ تأثیر معنی تیمارهاي کود نیتروژنه و نیز برهم). 5جدول (دارند 

دانه یک صفت ژنتیکی دهد که وزن هزار این امر نشان می). 4جدول (دانه نشان ندادند هزارزن روي و
کالیتا و همکاران . رسیدگی استمقدار آن متأثر از شرایط دوره بوده و در ارقام مختلف فرق دارد و 

ت نیز در مطالعا) 2007(مساري و همکاران  پشت و کاظمی) 2004(، اصفهانی و همکاران )1995(
معتقد است که کود نیتروژن ) 1981(که یوشیدا  اند در حالی اي به نتایج مشابهی دست یافته جداگانه

  .شود دلیل افزایش مقدار ماده خشک و دوام سطح برگ باعث افزایش وزن هزاردانه می به
  

  م برنج و سطوح مختلف کود نیتروژن مقایسه میانگین اجزاء عملکرد در ارقا-5جدول 

  تیمار
هاي بارور  اد پنجهتعد

  در مترمربع
  دانهوزن هزار

  )گرم(
  درصد باروري خوشه

        ارقام
  83/63  89/18  83/334  چمپا

  02/59  66/19  58/293  عنبوري
183LD 50/370  91/22  63/80  

5=%LSD 14/42  32/7  24/39  
        )هکتار کیلوگرم در(نیتروژن 

0  78/286  68/20  11/74  
100  67/329  64/19  29/70  
135  78/369  78/20  08/66  
170  67/345  85/20  84/60  

5=%LSD  72/104  SE 07/17  
  

هاي کامالً  هاي مختلف برنج تفاوت  درصد باروري خوشه در ژنوتیپ:درصد باروري خوشه
 نسبت به 183LDنتایج مقایسه میانگین ارقام نشان داد که درصد باروري رقم . داري نشان داد معنی

 02/59 درصد و رقم عنبوري با 63/80 با 183LDداري دارد و رقم  بسیار معنیارقام محلی تفاوت 
). 5جدول (ترین درصد باروري خوشه را به خود اختصاص دادند  ترین و کم ترتیب بیش درصد به
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داري در سطوح مختلف کود نتیروژنه از حیث درصد باروري خوشه مشاهده  اختالفات معنی همچنین
  ).4جدول (دار نبود   متقابل کود نیتروژن و ژنوتیپ بر درصد باروري خوشه معنیکه اثر گردید در حالی

هاي پر  گزارش کردند که سطوح مختلف کود نیتروژن بر درصد دانه) 2004(اصفهانی و همکاران 
رسد که در سطوح باالي  نظر می به. داري داشتند  درصد تأثیر معنی1برنج در سطح احتمال شده 

ها به وجود  ها بین آن افزایش تعداد سنبلچه در خوشه رقابت زیادي براي کربوهیدراتعلت  نیتروژن به
هاي پر  کلی ارتباط بین درصد دانهطور به.  پر شده کاهش یافته باشدهاي آمده و در نتیجه درصد دانه
  ).1996، رائوآگویالر و گ(باشد  صورت یک سهمی می شده و میزان کود نیتروژن به

تـأثیر عوامـل    ها را در ارقـام مختلـف بـرنج تحـت         درصد بارروي سنبلچه  ) 1981(ا  عالوه یوشید   به
  . درصد بیان کرد97 تا 60محیطی، متفاوت و بین 

  
  م بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنجکنش کود نیتروژن در رق  مقایسه میانگین اثرات برهم-6جدول 

  تیمار
  رقم  )کیلوگرم درهکتار(تروژن نی

  عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

  هتعداد دانه در خوش

  32/148  28/4750  چمپا
  0  64/150  50/4951  عنبوري

183LD 61/5836  65/114  
  70/169  42/5262  چمپا

  100  53/172  35/5384  عنبوري
183LD  38/6375  37/123  

  75/175  54/5664  چمپا
  135  64/188  31/5745  عنبوري

183LD  84/6854  21/150  
  86/166  53/5750  پاچم

  170  63/160  53/5862  عنبوري
183LD  81/6955  11/149  

5=%LSD 35/87  20/11  
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کـود  نشان داد که ) 7جدول ( نتایج جدول تجزیه واریانس :هاي هوایی  انتقال مجدد ماده خشک اندام    
و کـل انـدام    بر روي انتقال مجدد ماده خشک ساقه، برگ، برگ پرچم    ها آناثر متقابل   نیتروزنه، رقم و    

دست آمـد کـه     ترین میزان انتقال مجدد ماده خشک از اندام هوایی هنگامی به           بیش. دار بود  هوایی معنی 
 کیلـوگرم در  95/844( تحت سطح کودي صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار قـرار گرفـت        183LDرقم  

  ).8جدول (استه شد  با افزایش مصرف کود نیتروژنه از سهم انتقال مجدد در عملکرد شلتوك ک.)هکتار
نقش اصلی را در انتقال مجدد مـاده  ) ها برگ پرچم و سایر برگ(ها  ها در مقایسه با سایر اندام    ساقه

 درصـد در ژنوتیـپ   03/0ها ایفا کرده و میزان آن بسته به ژنوتیپ و شـرایط محیطـی از       خشک به دانه  
 183LDدرصـد در ژنوتیـپ    99/12 کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار تـا     170عنبوري تحت سطح کودي     

هـاي   ایـن نتیجـه بـا یافتـه       ). 8جـدول   (تحت سطح کودي صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار متغیر بود           
و کومـار و  ) 2003(، یانـگ و همکـاران   )2002(، نتانوس و کوتروبـوس   )1995(سروستانی   طهماسبی
  .در تطابق است) 2006(همکاران 

  
م بـرنج و سـطوح مختلـف    تقال مجدد ماده خشک در ارقانه مربوط به ا تجزیه واریانس صفات مورد مطالع-7جدول  

  کود نیتروژن
  میانگین مربعات

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

  کل اندام هوایی  فتوسنتز جاري
  برگ پرچم  ساقه

  ها سایر برگ

  ns86/67  ns00/4  ns28/2  ns25/2  ns38/28  2  تکرار
  66/3322**  95/595**  10/1414**  35/2435**  51/1941664**  3  کود نیتروژنه

  a 6  04/3631  97/5  69/16  21/2  64/5خطاي 
  33/11522**  77/765**  23/103225**  52/1196754**  52/1649580**  2  رقم

  15/341**  58/114**  57/4415**  47/3026**  38/28390**  6  کود نیتروژنه× رقم 
  b 16  12/1955  40/21  79/19  59/8  72/45خطاي 

  03/7  14/21  27/1  00/1  82/0  - )درصد( تضریب تغییرا
ns ،* درصد1 درصد و 5دار در سطح  دار و معنی ترتیب غیرمعنی به**  و .  
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ترتیب  به) ها به استثناي برگ پرچم تمام برگ(ها  ترین مقدار انتقال مجدد سایر برگ   ترین و کم    بیش
و )  کیلـوگرم در هکتـار     35/84( کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار         170 در   183LDدر تیمارهاي ژنوتیپ    

  دسـت آمـد    بـه )  کیلـوگرم در هکتـار  25/48(ژنوتیپ عنبوري در صـفر کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار            
هـا   هاي برنج مورد مطالعه از حیث انتقال مجـدد مـاده خـشک بـرگ     دلیل اختالف ژنوتیپ). 8جدول  (

سروسـتانی،   اد و طهماسـبی ر مـصطفوي (باشـد   هـا مـی   ها در آن ناشی از میزان و سرعت پیر شدن برگ   
2003.(  

تر بوده و مقدار آن  هاي هوایی کم نقش برگ پرچم در انتقال مجدد ماده خشک به دانه از سایر اندام
 کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار      170 در   183LDهاي ژنوتیپ   ترتیب در تیمار     درصد به  11/0-41/0بین  

متغیر )  کیلوگرم32/5(گرم نیتروژن در هکتار و ژنوتیپ چمپا در صفر کیلو)  کیلوگرم در هکتار25/28(
رسد که در شرایط کمبود کود نیتروژنه، میزان انتقال مجدد ماده خشک  نظر می از این نتایج چنین به. بود

تري تولید شده و  که با تأمین نیتروژن کافی براي گیاه، بیوماس بیش یابد، حال آن برگ پرچم افزایش می
از طریق فتوسنتز جاري، انتقال مجدد برگ پرچم کاهش یافتـه و در نتیجـه   ضمن افزایش عملکرد دانه  

کنـد   برگ پرچم همـانن یـک مخـزن فیزیولـوژیکی قـوي بـراي مـواد پـرورده فتوسـنتزي عمـل مـی             
در این آزمایش، انتقال مجدد ماده خشک ساقه، کل اندام هـوایی و  ). 2003راد و طهماسبی،     مصطفوي(

 و =84/0r= ،**78/0r**ترتیـب   بـه (داري بـا عملکـرد داشـت       معنـی  ها همبستگی مثبت و     سایر برگ 
**5/0r=()  9جدول(.  

تـأثیر   گیري کرد که عملکرد شـلتوك ارقـام بـرنج تحـت      توان چنین نتیجه    دست آمده می    از نتایج به  
ساقه، بـرگ  (هاي هوایی    سطوح مختلف کود نیتروژنه متفاوت بوده و انتقال مجدد ماده خشک از اندام            

  .نقش مهمی در پر کردن دانه دارد) ها و سایر برگپرچم 
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  هاي مختلف برنج انتقال مجدد اندام ضریب همبستگی بین عملکرد دانه و میزان -9جدول 
  ها سایر برگ  برگ پرچم  ساقه  کل اندام هوایی  عملکرد دانه  صفت
          1  عملکرد دانه

        1  78/0**  کل اندام هوایی
      1  75/0**  84/0**  ساقه

    ns065/0  **43/0  ns063/0  1  برگ پرچم
  1  36/0**  31/0*  65/0**  50/0**  ها سایر برگ

ns ،* درصد1 درصد و 5دار در سطح  دار و معنی ترتیب غیرمعنی به**  و .  
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Abstract2 
In order to evaluate the effects of nitrogen fertilizer on yield, yield components 

and dry matter remobilization of different rice genotypes, a field experiment was 
carried out at the farm of Ramin Agricultural and Natural Resources University 
(Ahwaz/Iran) during 2007. Experiment was arranged in a split plot based on 
randomized complete block design with three replications. Four nitrogen fertilizer 
rates (0, 100, 135 and 170 kg.ha-1 from urea source) as the main plots and three rice 
genotypes (Champa, Anburi and LD183) as the sub plot were the treatments. 
Results showed that interaction between genotype and nitrogen fertilizer rates had 
significant effects on paddy yield and dry matter remobilization. LD183 had the 
highest paddy yield in 170 kgN.ha-1 (6955.81 kg.ha-1). The highest and the lowest 
amounts of total shoot dry matter remobilization obtained from LD183 in 0 
kgN.ha-1 (844.95 kg.ha-1) and Anburi in 100 kgN.ha-1 (230.15 kg.ha-1), 
respectively. Results also showed that contribution of stem part in dry matter 
remobilization was 0.03-12.99% while it was lower than 0.5% and 2% in flag leaf 
and other leaves, respectively. Dry matter remobilization of stem, total shoot and 
other leaves had a significant and positive correlation with grain yield (r=0.84**, 
r=0.78** and r=0.5** respectively). It seems that dry matter remobilization have an 
important role in rice grain filling. 
 
Keywords: Rice; Yield; Yield components; Dry matter remobilization. 
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