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  سسه تحقیقات برنج آملت علمی مؤاعضو هی4 طبیعی ساری،
  28/10/1387 :تاریخ پذیرش ؛  15/6/1387 :تاریخ دریافت

  
  1چکیده
 بر انتقال مجدد نیتروژن در ارقام مختلف برنج، أثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن تبررسیمنظور  به

  شدهبار خرد های دو صورت کرت هب )آمل(  تحقیقات برنج کشور در مؤسسه1385 آزمایشی در سال

  در سه سطحمقادیر کود نیتروژن. ار انجام شدهای کامل تصادفی در سه تکر در قالب طرح بلوک
)46N1: ،69N2: 92 وN3:ان عامل اصلی، تقسیط کود عنو به)  از منبع اوره نیتروژن در هکتار کیلوگرم

 S1 شاملترتیب به زنی و خوشه رفتن های متغیر در مراحل کاشت، پنجه به نسبت(  در سه سطحنیتروژن

عنوان عامل فرعی  به)  درصد50 و 25، 25( S3و )  درصد25 و 25 ،50( S2، ) درصد25و  0 ،25، 50(
 .ندعنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شد به) 1 بهار هیبرید رقم طارم، شفق و( و رقم در سه سطح
های  ر و تقسیط در مقادیهای مختلف گیاه نشان داد که ارقام مختلف و همچنین اندامنتایج این تحقیق 

که رقم محلی طارم  طوری ه بارندد متفاوتی های پاسخ از نظر انتقال مجدد نیتروژن مختلف کود نیتروژن
 69، سطح کودی نیتروژندر بین مقادیر کود .  هوایی بوداندامدارای باالترین مقدار انتقال مجدد از 

 باالترین مقدار ) درصد25 و S2) (25 ،50(دوم  نوع های مختلف تقسیط  و در میان تقسیطکیلوگرم
                                                 

   mabahmaniar@yahoo.com : مسئول مکاتبه-*
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 81/14( نیتروژن از ساقههمچنین رقم طارم بیشترین مقدار انتقال مجدد . داشتانتقال مجدد نیتروژن را 
تواند به علت  دارا بود که این امر می را ) کیلوگرم در هکتار90/12 (ها  و سایر برگ)کیلوگرم در هکتار

انتقال مجدد نیتروژن با . های این رقم نسبت به دو رقم دیگر باشد زودرس بودن و پیری سریع برگ
هوایی، مقدار انتقال مجدد نیتروژن از  و در بین اندام  داشتهداری عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی

  .را با عملکرد دانه نشان داد) r=65/0**(دار  معنیساقه، بیشترین همبستگی مثبت و 
  

   نیتروژندانه،عملکرد  رنج، انتقال مجدد، تقسیط،ارقام ب:  کلیدیهای واژه
 

  مقدمه
 موجب نیتروژن. شود طور فراوان استفاده می هترین کودهای شیمیایی است که ب  از مهمنیتروژنکود 

ها، باال رفتن مقدار پروتئین و همچنین افزایش  ها، افزایش رشد ریشه سرعت رشد، شادابی رنگ بوته
مقدار نیتروژن برگ معموال  با شدت فتوسنتز همبستگی ). 1997وکیلی، اخوت و ( شود سطح برگ می
 موجب افزایش شدت فتوسنتز گیاه خواهد  تقسیطصورت هکود نیتروژن مصرف شده ب. نزدیکی دارد

 با کاشت برنج در .یابد می و قابلیت دسترسی این عنصر در مراحل مختلف رشد در گیاه افزایش شد
کند و   و نیترات جذب میصورت آمونیوم ه را بنیتروژنده که برنج ی، مشخص شیهای غذا محلول

آنچنی و ( باشد میهای غرقابی  ترین و پایدارترین شکل نیتروژن در خاک  مهم نیتروژنشکل آمونیومی
  ).1993همکاران، 

در گیـاه بیـشتر از میـزان         برخی مـواد معـدنی    ای از رشد، تجمع       در غالت در طی دوره     طورکلی  ههب
در این حالت این مواد مازاد اغلب در سـاقه انباشـته شـده و در مراحـل                  . آن جهت رشد است   مصرف  

ایـن  یابد که به      شود، به دانه انتقال می      بعدی رشد که معموال  از دو تا سه هفته پس از گلدهی شروع می             
شـد   سـرعت ر   ،با مـصرف بهینـه نیتـروژن       ).20042004احمدی و همکاران،    احمدی و همکاران،    (گویند    یند انتقال مجدد می   آفر

 رشـد خـود را      مدت زمان کمتری نسبت بـه عـدم مـصرف نیتـروژن           ها در    ها افزایش یافته و برگ     برگ
افشانی به دانـه منتقـل       خود را ذخیره کرده و بعد از گرده       کنند و مواد فتوسنتزی مازاد بر نیاز          تکمیل می 

گیـرد، ترکیبـات      های مختلف رشد قـرار مـی         وقتی که گیاه تحت تأثیر عوامل محیطی در دوره         .کنند  می
یاراجـان،  آرونـا گیتـا و ت  ( کننـد  هـا ایفـا مـی     هوایی نقش مهمی را در پر کردن دانه    اندامذخیره شده در    

هـای مختلـف کاشـت بـر ارقـام           با اعمال تـاریخ   ) 2003(پیردشتی و همکاران     گزارشدر این    ..)2003
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 میزان انتقال مجـدد نیتـروژن        تیمارهای رقم و تاریخ کاشت اثر یکسانی بر        که ندنشان داد مختلف برنج   
های هوایی نقش مهمی را در تجمع مـاده خـشک            انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن از اندام       ندارند و   

 شـرایط   تحـت گزارش دادند کـه     ) 2004( پیردشتی و همکاران     نتایج تحقیقات  .در ارقام برنج داراست   
مقـدار  امـا    ، نیتـروژن از سـاقه اسـت        طارم دارای بیشترین مقدار انتقال مجدد       محلی  رقم ،تنش خشکی 

هـا بیـشتر    نسبت بـه دیگـر ژنوتیـپ   ) از ارقام پر محصول ( انتقال مجدد نیتروژن برگ پرچم رقم نعمت      
) نعمت، خزر، فجر و طارم    ( است و سهم انتقال مجدد نیتروژن در تأمین نیتروژن دانه در ارقام مختلف              

  . درصد متغیر است65 تا 49از 
 سـطوح هیبریـدهای    سـطوح هیبریـدهای   های مختلف کاشت بـر های مختلف کاشت بـر   یمار تراکمیمار تراکمعمال محدودیت منبع و ت عمال محدودیت منبع و ت با ا با ا ) ) 19981998((امیدی  امیدی  

بـرگ، سـاقه و   ( هـوایی گیـاه   انـدام  نیتـروژن   که میزان انتقال مجدد که میزان انتقال مجددبیان نمودندبیان نمودند تجاری دیررس ذرتتجاری دیررس ذرت
 هزار  80ها در تراکم     در هیبریدهای ذرت نقش مهمی در پر کردن دانه بر عهده دارد و این اندام              ) غالف

آنها بیان کردند که سهم انتقـال مجـدد      . نیتروژن بودند  ار دارای بیشترین مقدار انتقال مجدد     بوته در هکت  
 هوایی در پر کردن دانه متفاوت است و ساقه سهم بیشتری در عملکرد دانه      اندامماده خشک و نیتروژن     

 گیاه برنج در صورت گرفت، نشان داده شد که) 1992( و همکاراننورمن  ای که توسط  در مطالعه.دارد
 .ها و ساقه سهم کمی دارند  در حالی که غالفنتقال مجدد نیتروژن به دانه استمنبع اصلی ا  برگیاندام
 اختالف در پیری با اخـتالف مقـدار انتقـال نیتـروژن از       در برنج  بیان کردند که  ) 1993(و همکاران   ودا  

 که از برگهـا بـه       نیتروژن و مقدار    و بین اندازه مخزن، کاهش سطح برگ       ارتباط دارد پهنک برگ به دانه     
گـزارش   )1991( و همکـاران  جنـر   . داری وجـود دارد     شوند همبـستگی معنـی      خوشه مجددا  منتقل می   

هـا از    شـود و نقـش همـه انـدام          ها به ریشه منتقل می     نمودند که مقدار کمی از نیتروژن موجود در برگ        
  وتروبـاس وتروبـاس نتـانوس و ک   نتـانوس و ک   . . انـه یکـسان نیـست     ها در تأمین نیتروژن د     جمله ساقه، برگ پرچم و سایر برگ      

افشانی و انتقال آن به دانه در طول پر شدن    افشانی و انتقال آن به دانه در طول پر شدن        با بررسی تجمع ماده خشک و نیتروژن قبل از گرده         با بررسی تجمع ماده خشک و نیتروژن قبل از گرده         ) ) 20022002((
 رقم ژاپونیکا در طی دو سال متوالی گزارش دادند مقـدار مـواد انتقـال                 رقم ژاپونیکا در طی دو سال متوالی گزارش دادند مقـدار مـواد انتقـال                سهسه رقم ایندیکا و      رقم ایندیکا و     پنجپنجدانه روی   دانه روی   

 درصـد، ارقـام      درصـد، ارقـام     3636طور مثال ارقام پاکوتـاه      طور مثال ارقام پاکوتـاه        ههگیرد، ب گیرد، ب     ارقام قرار می  ارقام قرار می  أثیر صفات زراعی    أثیر صفات زراعی        یافته به دانه تحت ت    یافته به دانه تحت ت    
 درصـد انتقـال      درصـد انتقـال     2222 درصد، ارقام زودرس و یا با فصل رشد متوسـط             درصد، ارقام زودرس و یا با فصل رشد متوسـط            3636 درصد، ارقام دیررس      درصد، ارقام دیررس     1717پابلند  پابلند  

  ..مجدد دارندمجدد دارند
 برای بررسی تسهیم و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام مختلف برنج بـا               برای بررسی تسهیم و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام مختلف برنج بـا              )2003(اراجان  اراجان  ییتتتا و   تا و   آرونا گی آرونا گی 

های مختلف گیاهی بـا مرحلـه رشـد    های مختلف گیاهی بـا مرحلـه رشـد       نیتروژن نشان دادند که انتقال نیتروژن به قسمت       نیتروژن نشان دادند که انتقال نیتروژن به قسمت      سطحسطح  پنجپنج  کاربردکاربرد
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با کـاربرد سـه     ) 2004( کومار و پراساد   . و زمان کاربرد نیتروژن بستگی دارد       و زمان کاربرد نیتروژن بستگی دارد      مقدارمقدار  گیاه متغیر است و به    گیاه متغیر است و به    
 و  PRH3ریدرقم هیب(و سه سطح نیتروژن بر روی دو رقم برنج ) های مختلف اوره فرم(منبع نیتروژن 

تر نیتروژن در برنج هیبرید در مراحل اولیه رشد منجـر   گزارش دادند غلظت پایین) PUSA 834رقم 
در برنج هیبرید نسبت به ارقام شود و ممکن است غلظت نیتروژن  به تجمع خیلی سریع ماده خشک می

ـ  .ام اسـت دهنده جذب نیتروژن در این ارقمحصول متداول کمتر باشد که در نتیجه نشان   پر طـورکلی   هب
محلـی،  (هـای موجـود در کـشور          برنج  رقم از  هدف از این مطالعه مقایسه انتقال مجدد نیتروژن در سه         

  .بود در پاسخ به مدیریت کود نیتروژن) اصالح شده و هیبرید
  

  ها مواد و روش
نطقـه  این م. انجام گردید )آمل(نج کشور  تحقیقات برمؤسسه در   1385این آزمایش در سال زراعی      

 متر ارتفـاع از سـطح دریـا واقـع           8/29 دقیقه شرقی و     23 درجه و    52 دقیقه شمالی،    28 درجه و    36با  
متوسـط و حـداکثر بارنـدگی       حداقل،   این منطقه دارای میزان      ، ساله هواشناسی  30اساس آمار      بر .است

 دمـای منطقـه     حـداکثر حـداقل، میـانگین و      همچنـین   . باشد  می متر   میلی 1235و   2/743 ، 563ترتیب   به
 تا 0 از خاک مزرعه به عمق  آزمایشقبل از اجرای . استسلسیوسدرجه  41 و 2/16 و 5/7، ترتیب  به

  . استنشان داده شده )1(( پس از تجزیه، نتایج آن در جدولبرداری شد و  متر نمونه  سانتی20
  

  متری  سانتی20تا  0از عمق 1385نتایج حاصل از تجزیه خاک منطقه مورد آزمایش در سال  -1 جدول
  بافت  لیآماده   نیتروژن  فسفر  پتاسیم  شن  سیلت  رس

  درصد  )گرم در کبلوگرم میلی(  درصد
  2/2  16/0  20  150  27  49  24  لومی سیلتی

  

 در قالـب طـرح پایـه    )اسپلیت اسـپلیت پـالت    (های دوبار خرد شده       کرت ،نوع طرح مورد استفاده   
 از منبـع اوره در سـه سـطح    صلی شامل مقادیر کود نیتروژن مل ا عا. های تصادفی با سه تکرار بود      بلوک

)46N1:  ،69N2:   92 وN3:    در  عنوان تقسیط کود نیتروژن    فرعی به و عامل   ) در هکتار  کیلوگرم نیتروژن 
  وS1 )50 ،25  ترتیب شامل به زنی و خوشه رفتن های متغیر در مراحل کاشت، پنجه  به نسبت،سه سطح

 عامـل فرعـی     . در نظر گرفته شـد     ) درصد 50 و   25، 25( S3و  ) درصد  25 و   25  ،50(  S2،  )درصد  25
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 :V3رقم اصالح شده و پر محـصول شـفق و   : V2رقم بومی طارم، :V1(فرعی شامل رقم در سه سطح 
  .بود)  ایران برنج هیبریداولین (1  بهار

. ه شد ن پاشید عفونی شده در آ   صورت جوی و پشته، بذرهای ضد      هانه ب پس از آماده کردن زمین خز     
مساحت زمین مورد نیاز    . کشی شد   مرزبندی و ماله   ، زمین اصلی شخم، تسطیح،    در طول مدت رشد نشا    

 مترمربـع مـساحت   5/12که هر کرتچـه    طوری   به ، کرتچه تقسیم شد   81 مترمربع بود که به      1000حدود  
  از منبـع P2O5 کیلـوگرم در هکتـار   46کاری مقـدار  اده کردن نقشه طرح و قبل از نشا     بعد از پی  . داشت

 مقادیر  .ها داده شد   به کرت   سولفات پتاسیم   از منبع   در هکتار  K2O  کیلوگرم 50سوپر فسفات تریپل و     
بـرای جلـوگیری از آبـشویی کـود          .طبق تقسیط و در زمان معین در زمین پخـش گردیـد            نیتروژنکود  

ـ   رتچههای مجاور، سطح مرزهای ک      و عدم انتقال آب داخل هر کرتچه به کرتچه         نیتروژن یم ها تا عمـق ن
از همدیگر کـشت    متر     سانتی 25×25 روز به فاصله     40های جوان بعد از     نشا. متر با نایلون پوشیده شد    

هـا طبـق    در طول این مدت عملیات داشت شامل وجـین، آبیـاری، مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری          . شدند
  . تحقیقات برنج انجام شدمؤسسهدستورالعمل فنی 

از هـر کـرت   طور تـصادفی   ه چهار بوته بیجدد ماده نیتروژن در مرحله گلدهبرای محاسبه انتقال م   
 هوایی آن جدا شده و سـپس در آون           اندامای از آن انتخاب،       ، توزین شده، نمونه   بر  کف)  مترمربع 25/0(
.  خـشک گردیـد و بعـد وزن و سـپس آسـیاب شـد               سلـسیوس  درجه   70 ساعت در دمای     72مدت    به

 گـرم از هـر نمونـه پـس از هـضم و رقیـق کـردن،                  3/0 خاکشناسی منتقل شد و      آزمایشگاه  ها به     نمونه
 منتقـل و توسـط دسـتگاه    )(Kjeltac, Foss 2300 ای از آن تهیه شده و به دستگاه کجل تک عصاره

ـ   . )1996امامی ( مقدار نیتروژن آنها تعیین شد   طـور دقیـق     هههمین مراحل در زمان رسیدگی کامـل نیـز ب
هـای مختلـف محاسـبه گردیـد         مقدار انتقال مجـدد نیتـروژن انـدام       ) 1( معادله   انجام و سپس از طریق    

  :)2003پیردشتی و همکاران، : 1995طهماسبی سروستانی ، (
  ):1(معادله 

انتقال مجدد =  مقدار نیتروژن در زمان گلدهی- نیتروژنمقدار نیتروژن در زمان رسیدگی کامل به جز دانه  
  

ذف حاشیه یک مترمربع از وسط هر کرت برداشـت، خـشک و تـوزین        با ح   دانه برای محاسبه عملکرد  
ای دانکـن    و از آزمون چند دامنـه  MSTATCو   SASافزارهایافزارهای  ها از نرمها از نرم  ههبرای تجزیه آماری دادبرای تجزیه آماری داد. شد

  .استفاده شد% 5ها در سطح احتمال  برای مقایسه میانگین
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  نتایج و بحث
 انتقـال    نـشان داد کـه     )2جـدول   (زیه واریـانس    نتایج جدول تج   : هوایی اندامانتقال مجدد نیتروژن از     

 میـزان انتقـال   کـه   بطـوری رفـت،  قرار گنیتروژن هوایی تحت تأثیر مدیریت کود انداممجدد نیتروژن از  
  درصـد  5 و تقـسیط آن در سـطح احتمـال           نیتـروژن  کود    مختلف مقادیرمجدد نیتروژن از این اندام در       

براسـاس  . داری داشـتند  از نظر این صـفت تفـاوت معنـی    و همچنین ارقام نیز  داشتیدار  تفاوت معنی 
 کیلوگرم در   62/33(دست آمد     هه بیشترین مقدار انتقال مجدد نیتروژن در رقم طارم ب         ،دست آمده  هنتایج ب 
بیشترین مقـدار انتقـال مجـدد       ). 3جدول(های بعدی قرار گرفتند       در مکان  1بهارو رقم شفق و     ) هکتار

دست آمد   هکیلوگرم در هکتار ب    69، در سطح کودی     نیتروژنبین مقادیر کود    وایی، در    ه اندامنیتروژن از   
به نظر  ). 3جدول(انتقال مجدد نیتروژن حاصل شد       نیز باالترین مقدار      و سوم  دومهای نوع      تقسیط  در و

، مقدار  های پایینی  ، پیری سریع و ریزش برگ     صفاتی مانند زودرسی    وجود دلیلرقم طارم به  در  رسد    می
 بیـشتری   نیتروژن مقدار انتقال مجدد      این رقم  ، در نتیجه  شود  ن بیشتری به سمت خوشه منتقل می      نیتروژ

توانـد    دهـد کـه پیـری زودرس مـی           نتایج برخی مطالعات در چین نشان می        در همین زمینه   .داراسترا  
 بـرهمکنش اثـرات    ). 2002یانـگ و همکـاران،      (باعث افزایش انتقال مجدد کربوهیدرات از ساقه شود         

 یـک درصـد    و رقم در تقـسیط در سـطح          نیتروژن در تقسیط و رقم در مقادیر کود         نیتروژنمقادیر کود   
مـشاهده   )N2S1(و ) N3S2( ،)N2S3( ترتیب در تیمارهـای  بیشترین مقدار این صفت به .دار شد معنی
یلـوگرم   ک69 در رقم، باالترین مقـدار در تیمـار   نیتروژنهمچنین در واکنش مقادیر کود  .)4جدول(شد

 کـه   دهـد    نـشان مـی    شـش جـدول   همچنـین   ). 5 جدول(مشاهده شد   ) N2V1(در رقم طارم     نیتروژن
) S3V1(  و)S2V1 ( و سـوم دوم تیمار طـارم در تقـسیط نـوع    درباالترین مقدار انتقال مجدد نیتروژن 

 وسـط  تهم گزارش دادند که متابولیسم نیتروژن در بـرنج ) 2002(توروباس نتانوس و کیو .آمد دست هب
شود و در کل، ارقام اینـدیکا اسـتفاده اقتـصادی بهتـری از نیتـروژن              ژنوتیپ و عملیات زراعی متأثر می     

نیز رقم طارم در بین     ) 2003(در مطالعه پیردشتی و همکاران      . جذب شده نسبت به ارقام ژاپونیکا دارند      
اعتقاد دارد  ) 1993( رداشنای .ت هوایی را داش   اندامارقام مختلف باالترین مقدار انتقال مجدد نیتروژن از         

گیرد  های رویشی منشأ می    جایی آن از بافت    ه درصد از نیتروژن موجود در دانه گندم از جاب         50 تا   10که  



  حسین کاظمی پشت مساری و همکاران
 

 7

 اندامالبته بخش عمده نیتروژن منتقل شده از تخریب        .  درصد ارزیابی شده است    80و این مقدار در جو      
ها در انتقـال نیتـروژن مـشابه نقـش          مورد نقش برگ   شود و در این     ها حاصل می   رویشی از جمله برگ   

ای از محققین نشان داد که انتقـال مجـدد            های عده   یافته. های ساقه در انتقال کربوهیدرات است       میانگره
نورمن (کند   درصد نیتروژن خوشه را تأمین می     80 رویشی در طول پر شدن دانه حدود         اندامنیتروژن از   
افـشانی و رسـیدگی در همـه ارقـام      ی کل نیتروژن باالی خاک بین گـرده     لذا محتو ). 1992 و همکاران، 
ـ      نیتروژن در قسمت   مقدار. یابد  افزایش می  افـشانی و    گـرده  مراحـل طـور بـارزی بـین   ههـای رویـشی ب
 رقم برنج   بر) 2004(کومار و پراساد    مطالعات  . )2002تروباس،  ونتانوس و ک  (یابد     کاهش می  ،رسیدگی

Pusa 834و هیبرید  PRH3 نشان داد جذب نیتروژن در ارقام هیبریدی بیشتر است اما غلظت پایین 
  .شود نیتروژن در هیبریدها در مراحل رشدی اولیه منجر به تجمع سریع ماده خشک در آنها می

نـشان داد کـه تقـسیط کـود         ) 2جـدول   (نس   جدول تجزیه واریـا    نتایج :انتقال مجدد نیتروژن از ساقه    
  و ارقام مختلـف از ایـن نظـر پاسـخ           ی دارد ردا  ل مجدد نیتروژن از ساقه اثر معنی       بر مقدار انتقا   نیتروژن

 نوع های بیشترین مقدار انتقال مجدد نیتروژن مربوط به تقسیط). >P%1 (دهند از خود نشان می  متفاوتی  
د همچنین در بین ارقام مورد مطالعه، رقم طارم دارای بـاالترین مقـدار ایـن انتقـال بـو           .  بود  و سوم  دوم

 داری معنیر میزان این انتقال تأثیر     ب نیتروژنسطوح مختلف کود    ). 3 جدول) (کیلوگرم در هکتار  81/14(
دار    معنـی  درصدیک   در تقسیط در سطح      نیتروژن بین مقادیر کود     برهمکنشاثرات  ). 3جدول   (نداشت

ملکرد دانه داشت    هوایی، ساقه بیشترین همبستگی را با ع       اندامدر این آزمایش، در بین      ). 2جدول  (شد  
)**65/0=r( دهنده نقش بیشتر ساقه در انتقال مجدد نیتـروژن اسـت     که نشان) پیردشـتی و  ). 7 جـدول

ترتیب بیشترین و کمترین مقدار انتقـال        هم گزارش دادند که رقم طارم و رقم فجر به         ) 2004(همکاران  
 تقـال مجـدد نیتـروژن از سـاقه         پیری زودرس طارم  باعـث افـزایش ان         .مجدد نیتروژن را از ساقه دارند     

انجام شد مشاهده شد کـه رقـم   ) 1998( و همکاران سوزا  که توسطهایی  آزمایش در همچنین.شود می
Piaui       ،نـسبت بـه ارقـام اصـالح         انتقال مجدد بیشتری  علت پیری سریع،      به  که جزء ارقام پابلند است

آزمایشی دیگر، با اعمال تنش خشکی      در  ) 2004(پیردشتی و همکاران    . شده مورد آزمایش داشته است    
  .مشاهده نمودند  ارقام سایرنسبت بهدر رقم طارم را   بیشتر انتقال مجدد نیتروژن،در ارقام مختلف برنج
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  . مختلف گیاه برنج  نتایج تجزیه واریانس اثر مقادیرکود نیتروژن، تقسیط و رقم بر انتقال مجدد نیتروژن اندام-2جدول 
  میانگین مربعات

  منابع تغییرات
 درجه
  عملکرد دانه  هاسایر برگ  برگ پرچم  ساقه  اندام هوایی  آزادی

  13/0  59/5    33/791   24/2      44/624    2  تکرار
  ns 85/3061  *80/1351     ns449  **43/0  03/3235*  2  مقادیر کود نیتروژن

  a 4     12/491    505/0  59/196  63/119  0055/0خطای 
  ns 25/382  ns 46/0  98/1874*  2/246*  20/2944*  2  تقسیط

  ns35/506  **92/342  ns 135/0   7/177**  98/1664**  4  مقادیر کود نیتروژن در تقسیط
  b 4        01/349       73/1   60/187       76/44  192/0خطای 

  30/44**  62/14073**  97/5550**  81/5795**  31/14281**  2  رقم 
  ns16/815  **29/1606  **08/363  **27/0  94/3921**  4  تقسیط در رقم

  ns 36/1315  **40/2563  **23/698  ns 089/0  01/5764**  4  مقادیر کود نیتروژن در رقم
ــروژن در  ــادیرکود نیت مق

  رقم در تقسیط
8  *02/1287  *02/391    ns 19/515  *95/156  **38/0  

  05/0  37/55    84/211   52/3     56/368     44  خطا
  91/5  11/14    09/18    02/28  75/13      -  (%)  ضریب تغییرات

*, ns درصد1 و 5دار در سطح احتمال  و معنی دار ترتیب غیرمعنی  به** و   
  

کـود  نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد کـه مقـادیر مختلـف              :انتقال مجدد نیتروژن از برگ پرچم     
ترتیـب در سـطح     ن از برگ پـرچم بـه       انتقال مجدد نیتروژ   میزان و رقم بر     نیتروژن، تقسیط کود نیتروژن   

، نیتـروژن در بین مقادیر مختلف کـود  ). 2 جدول(داری دارند     تأثیر معنی   درصد یک و   پنج،  پنجاحتمال  
دد نیتـروژن از بـرگ پـرچم        در هکتار بیشترین مقدار انتقـال مجـ       نیتروژن   کیلوگرم   92و نیز    69 کاربرد

دارای بیـشترین مقـدار       و سـوم    نـوع دوم   هـای   در بین سطوح تقسیط، تقسیط    ). 3 جدول (دست آمد  هب
انتقـال مجـدد     ارای بیشترین مقدار   رقم پرمحصول شفق د    ضمنا ). 3 جدول( ند بود انتقال مجدد نیتروژن  

نتـایج  ). 3 جـدول (های بعدی قـرار گرفتنـد         مکان  طارم در   و 1 بهار ارقام  و بود نیتروژن از برگ پرچم   
 در رقـم در سـطح       م در تقسیط و مقادیر کود نیتروژن       رق شبرهمکندهد که اثرات      نشان می ) 2(جدول  

  . است ارقام به نوع تقسیط کود نیتروژندهنده واکنش متفاوتدار است که نشان  معنی درصدیک
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در  ) درصـد 25 و S2( )25 ،50( کیلوگرم و تقسیط نوع دوم 69بیشترین مقدار آن در سطح کودی 
نیز گزارش دادند کـه ارقـام       ) 2003(شتی و همکاران    پیرد. )5جدول  (  مشاهده شد ) N2V2(رقم شفق   

 طـارم کمتـرین   و رقـم دار هـستند     برنج از نظر انتقال مجدد نیتروژن از برگ پرچم دارای تفاوت معنـی            
در این آزمایش برگ پـرچم رقـم        .  با این گزارش مطابقت دارد     آزمایش اخیر مقدار را داراست که نتایج      

که مقدار تجمع نیتـروژن موجـود در بـرگ            طوری  ههکی عمل کرده ب   طارم به عنوان یک مخزن فیزیولوژی     
توان به توان پـذیرش کمتـر مخـزن           پرچم این رقم نسبت به دو رقم دیگر باالتر بوده که دلیل آن را می              

 نسبت داد، در نتیجه در این رقم مقدار انتقـال مجـدد کمتـری از                1 بهاراین رقم نسبت به ارقام شفق و        
گزارش دادند که بـرگ پـرچم در ارقـام          ) 1998( و همکاران     سوزا با این حال  . برگ پرچم مشاهده شد   

کند اما در ارقام بـومی و          با دانه رقابت می    ،عنوان مخزنی برای نیتروژن    اصالح شده در مرحله زایشی به     
با اعمال شرایط تنش خشکی در ارقام مختلف هم مشاهده شد           . شود  تی مشاهده نمی  پابلند چنین وضعی  

پیردشـتی و  ( قال مجدد نیتروژن از برگ پرچم استمقدار انتکه رقم اصالح شده نعمت دارای بیشترین 
 نیتروژن برگ، رابطه نزدیکی بـا میـزان فتوسـنتز و            میزاندهد که      گزارشات نشان می   ).2003همکاران،  

صول را تا حد زیادی     داشته و میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ و سرعت رشد مح           زیست توده   تولید  
دلیل آنکه مخـزن آن نـسبت بـه          ه رقم طارم ب   ،در این آزمایش   ).2003همکاران،   یانگ و (  کند  کنترل می 

ـ  )2004پیردشـتی و همکـاران،      ( توان پذیرش کمتری داشـت     عنـوان یـک مخـزن       رگ پـرچم آن بـه     ، ب
یکی عمل کرده و مقدار تجمع نیتروژن موجود در برگ پرچم نسبت به دو رقم افزایش یافـت                  فیزیولوژ

ـ . و در نتیجه این رقم مقدار انتقـال مجـدد از بـرگ پـرچم کمتـری دارد                  عـالوه بـرگ پـرچم رابطـه         هب
  ).7 جدول( داری با عملکرد دانه نداشت معنی

هـا   که مقدار انتقال مجدد نیتروژن از سـایر بـرگ     نتایج نشان داد     :ها  انتقال مجدد نیتروژن از سایر برگ     
داری   گیرد و مقادیر مختلف کود نیتروژن و تقـسیط بـر آن اثـر معنـی                 فقط تحت تأثیر نوع رقم قرار می      

بیشترین مقـدار   ) کیلوگرم در هکتار    90/12(در بین ارقام، رقم طارم با داشتن مقدار         ). 2 جدول(ندارند  
هـای     در مکـان   1 بهـار خود اختصاص داده و ارقـام شـفق و            ها را به    برگانتقال مجدد نیتروژن از سایر      

داری بـر میـزان      چند که مقادیر کود نیتروژن و تقسیط آن تأثیر معنـی            هر). 3 جدول(بعدی قرار گرفتند    
مچنین اثرات بـرهمکنش رقـم   ه). 4جدول (دار است    این انتقال نداشتند اما اثرات برهمکنش آنها معنی       

ـ . دار بـود    قم در مقادیر کود نیتروژن نیز در سطح احتمال یک درصد معنـی            در تقسیط و ر    کـه    طـوری   ههب
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و طـارم در تقـسیط نـوع      ) N2V1( کیلوگرم کود نیتروژن     69های رقم طارم در       باالترین مقدار در تیمار   
گزارش دادند کـه اخـتالف در       ) 1993(ودا و همکاران    ). 6 و   5 هایجدول(مشاهده شد   ) S2V1(دوم  

نتـانوس و کوتروبـاس     . برگ با اختالف مقدار انتقال نیتروژن از پهنک برگ به دانه مـرتبط اسـت              پیری  
 روز بعد از ظهور خوشه حـداکثر جـذب نیتـروژن            10زنی تا     گزارش دادند که از اواسط پنجه     ) 2002(

هـا یـک انـدام        شدن دانه مقداری زیادی نیتروژن مورد نیاز اسـت بـرگ            گیرد و در طول پر      صورت می 
در این زمان مقدار نیتروژن که توسط گیاه در طول این دوره جذب        . ای مهم برای نیتروژن هستند      خیرهذ

بنـابراین  . یابـد خیلـی کمتـر اسـت         های رسیده تجمع مـی      شود، نسبت به مقدار نیتروژن که در اندام         می
  .یابد قسمت زیادی از نیتروژن دانه از پهنک برگ انتقال می
  

و عملکـرد دانـه     و عملکـرد دانـه     ) ) کیلوگرم در هکتـار   کیلوگرم در هکتـار    ( (ین صفات مورد مطالعه مربوط به انتقال مجدد نیتروژن         مقایسه میانگ  -3 جدول
  ..های مختلف کود در ارقام برنج ، مقادیر کود نیتروژن و تقسیط))تن در هکتارتن در هکتار((

  عملکرد دانه  ها سایر برگ  برگ پرچم  ساقه  کل اندام هوایی  تیمار
            کود نیتروژن

N1 b75/32  b 08/16  b 48/7  a 19/9  c92/5  
N2  a72/34  a72/16  a83/8  a 71/9  b00/6 
N3 b28      /33  ab58/16  ab80/7  a 90/8  a 17/6  
            تقسیط

S1   b 61/31  b 36/15  b12/7  a 13/9  a 17/6  
S2  a 12/35  a02/17  a74/8  b36/9  a 01/6  
S3 a56/34  a01/17  a25/8  a 30/9  a 91/5  

            رقم
V1  a62/33  a81/14  c91/5  a 90/12  c56/4  
V2 b60/32  b41/13  a14/10  b05/9  a 88/6  
V3  c90/29  b95/13  b97/7  b98/7  b66/6  
  .هاستدار بین میانگین دهنده عدم وجود اختالف معنی  و در ستون حروف مشابه نشانردر هر تیما

N3, N2, N1 :.در هکتارروژننیت کیلوگرم 92 و 69، 46ترتیب در سطوح  مقادیر کود نیتروژن به ،  
S3, S2, S3 :نیتروژن و سطوح تقسیط کود:V3 , V2 , V1  1 بهار ترتیب طارم، شفق و سطوح رقم به  
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در  ))تـن در هکتـار    تـن در هکتـار    ((و عملکـرد دانـه      و عملکـرد دانـه      ) ) کیلوگرم در هکتار  کیلوگرم در هکتار   ( ( کود نیتروژن  برهمکنش مقایسه میانگین اثرات     -4 جدول
  ..تقسیط بر انتقال مجدد نیتروژن

  ها و عملکرد دانه برنجدر کل اندام هوائی، ساقه، برگ پرچم، سایر برگ
  ). براساس آزمون دانکن( هاست بین میانگیندار  تالف معنیدهنده عدم وجود اخ در هر ستون حروف مشابه نشان

N3, N2, N1 :.در هکتارنیتروژن کیلوگرم 92 و 69، 46ترتیب در سطوح مقادیر کود  نیتروژن به   
S3, S2, S1 :نح تقسیط کود نیتروژسطو  

  
و و ) ) تـار تـار کیلـوگرم در هک   کیلـوگرم در هک    ( ( انتقال مجـدد نیتـروژن      کود نیتروژن در رقم بر     برهمکنشمقایسه میانگین اثرات     -5  جدول

  ..ها و عملکرد دانه برنج   در کل اندام هوائی، ساقه، برگ پرچم، سایر برگ))تن در هکتارتن در هکتار((عملکرد دانه عملکرد دانه 
  عملکرد دانه  هاسایر برگ  برگ پرچم  ساقه  کل اندام هوایی  تیمار

N1V1 bc85/43  bc85/19  bc16/12  b84/11  c54/4  
N1V2 c4/27  c30/14  d72/5  c38/7  a82/6  
N1V3 c03/26  c10/14  d55/4  c38/7  ab42/6  
N2V1 a22/49  ab79/22  ab15/14  a33/12  bc72/4  
N2V2 c27/39  c39/13  a71/17  c17/8  a82/6  
N2V3 c52/26  c00/14  d9/4  c62/7  a70/6  
N3V1 b62/44  a79/22  cd3/11  bc53/10  c66/4  
N3V2 c17/28  c20/13  d82/6  c15/8  a00/7 

N3V3 c99/26  c75/13  d20/5  c04/8  a85/6  
  ). براساس آزمون دانکن( هاست دار بین میانگین دهنده عدم وجود اختالف معنی در هر ستون حروف مشابه نشان

N3, N2, N1 :.و در هکتارنیتروژن کیلوگرم 92 و 69، 46ترتیب در سطوح  مقادیر کود نیتروژن به   
:V3, V2, V1 1بهار طوح رقم به ترتیب طارم، شفق و س  

  عملکرد دانه  هاسایر برگ  برگ پرچم  هساق  کل اندام هوایی  تیمار
N1S1 c71/31  b52/14  a99/7  a19/9  b95/5  
N1S2 b62/34  a37/17  a19/8  a06/9  b 03/6  
N1S3 b85/34  a35/17  a19/8  a31/9  b80/5  
N2S1  ab50/35  a80/16  a59/8  a11/10  b14/6  
N2S2 bc07/34  a90/15  a83/8  a34/9  b 91/5  
N2S3  a24/36  a48/17  a08/9  a68/9  b 94/5  
N3S1  c83/31  ab76/15  a97/7  b10/8  a 43/6  
N3S2 a67/36  a78/17  a11/9  a69/9  b 10/6  
N3S3 c62/32  a19/16  a50/7  ab93/8  b99/5  
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 و رقم   نیتروژنکه مقادیر مختلف کود      دادنشان  ) 3 جدول( تجزیه واریانس     جدول نتایج: دانهعملکرد  
 تقـسیط  بر همکـنش همچنین مشخص شد که اثرات ). >P% 1(داری دارند  اثرات معنیدانه   عملکرد   بر

ـ       معنـی  یک درصد  و تقسیط در رقم در سطح        پنج درصد در مقادیر کود در سطح       کـه   طـوری  هدار شـد ب
نتـایج مقایـسه    ). 6 و   4 هـای جـدول (مـشاهده شـد     ) N3S1(و  ) S1V2(ر تیمارهـای    باالترین مقدار د  

 در هکتـار دارای بیـشترین عملکـرد اسـت            نیتـروژن   کیلـوگرم  92ها نشان داد که سطح کودی         میانگین
نیز گزارش دادند که عملکرد برنج و اجزای عملکرد آن با مقادیر       ) 2001( گاریا و بال   فاجاری .)3 جدول(

داری دارد، آنها متوسط حداکثر عملکرد دانه را در سه سـال در سـطح کـودی                   ژن رابطه معنی  کود نیترو 
یـابی بـه     بـرای دسـت   ) 1999(و همکـاران    شی  اهنیـ  .دست آوردنـد    هه کیلوگرم نیتروژن در هکتار ب     171

در ایـن آزمـایش   .  کردندرا توصیه کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار     90 مصرف ،حداکثر عملکرد دانه  
گـزارش  ) 1998(و همکـاران    سـاها     در همـین زمینـه     ).3 جدول(دار نشد      تقسیط بر عملکرد معنی    اثر

های مختلف کاربرد نیتروژن روی عملکرد برنج و تعداد خوشه در متر مربع شلتوک اثـر                کردند که زمان  
ج بـه   عملکرد نهایی شـلتوک در محـصول بـرن   .ها مؤثر است چه داری ندارد و تنها بر تمایز خوشه        معنی

اجزای تشکیل دهنده عملکرد نظیر تعداد خوشه در واحد سطح، تعداد دانه در خوشه، وزن هزاردانـه و              
در این آزمایش در میان صفات مورد مطالعه شاخص برداشت و تعداد دانـه              . صفات دیگر وابسته است   

قام از نظر عملکرد،    اردر میان   . دار را با عملکرد دانه داشتند     در خوشه بیشترین همبستگی مثبت و معنی      
  بهـار  عملکرد جزیی کمتر.  دارای اختالف ناچیزی با رقم شفق بود و در مکان بعدی قرار گرفت        1 بهار

بیش از دو برابر نسبت به      (های پوک بیشتر در خوشه         وجود دانه  علتتواند به     نسبت به رقم شفق می     1
 علـت چنـین مـوردی را بـه     نقـی  محق.)2006کاظمی پشت مساری و همکـاران،    ( باشد) دو رقم دیگر  

جذب نیتروژن نسبت دادند که در رقم هیبرید مورد استفاده آنها نسبت به ارقـام پـر محـصول متـداول                     
) 2005(نحـوی و همکـاران      .  در این رقم گزارش کردنـد       را  کمتر بوده و غلظت نیتروژن کمتری      یهند

در  نیتـروژن کـود   کیلـوگرم   175ی  را در سـطح کـود     ) ر تن در هکتا   69/4(بیشترین مقدار عملکرد دانه     
  .دست آورند هب )1بهار ( برنج های اولیه مطالعه این سال
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) ) کیلوگرم در هکتار  کیلوگرم در هکتار   ( (انتقال مجدد نیتروژن   بر   نیتروژن رقم در تقسیط کود      بر همکنش  مقایسه میانگین اثرات     -6 جدول
  ..ها و عملکرد دانه برنجبرگی، ساقه، برگ پرچم، سایر ی در کل اندام هوا))تن در هکتارتن در هکتار((و عملکرد دانه و عملکرد دانه 

  عملکرد دانه  هاسایر برگ  برگ پرچم  ساقه  کل اندام هوایی  تیمار
S1V1 ab72/41  bc02/20  cd65/10  bc05/11  d62/4  
S1V2 c92/27  c96/12  d37/6     c64/8  a09/7  
S1V3 c15/25  c10/13  d34/4    c71/7  b80/6  
S2V1 a54/49  a47/22  ab62/14    a45/12  d51/4  
S2V2 bc14/38  c03/14  a28/16   8335/7  bc70/6  
S2V3 c69/26  c55/13  d33/5     c81/7  b82/6  
S3V1 a57/48  ab93/21  bc44/14  ab20/12  d54/4  
S3V2 c78/26  c90/13  d2/5      c68/7  ab84/6  
S3V3  c26/28  c20/15  d04/5      c03/8  cd35/6  

  . دار بین میانگین هاستالف معنیدهنده عدم وجود اخت در هر ستون حروف مشابه نشان
S3, S2, S3 : سطوح تقسیط کود نیتروژن و :V3, V2, V11 بهار ترتیب طارم، شفق و هیبرید سطوح رقم به  

  
  .) کرت81 ( دانه با عملکردهای مختلف برنج  اندام ضرایب همبستگی انتقال مجدد نیتروژن-7جدول 
  ها سایر برگ  رچمبرگ پ  ساقه  اندام هواییکل   دانهعملکرد  صفات
          1   دانهعملکرد

        1  23/0  *  کل اندام هوایی
      1  72/0**  65/0**  ساقه 

    1  -12/0  14/0  08/0  برگ پرچم
  1  55/0**  -18/0  20/0  15/0  هاسایر برگ

  )نکنبراساس آزمون دا (هستند داردار و اعداد بدون عالمت غیرمعنی معنیدرصد1 و  درصد5ترتیب در سطح به *, **
  

طورکلی در این آزمایش مشاهده شد که انتقال مجدد نیتروژن در برنج تحت تأثیر مـدیریت کـود                   ههب
کیلـوگرم بـاالترین مقـدار       69 در بین مقادیر کود نیتروژن، سـطح کـودی           .گیرد  نیتروژن و رقم قرار می    

 25 و S2() 25 ،50(همچنین کـاربرد تقـسیط نـوع دوم        . انتقال مجدد نیتروژن را به خود اختصاص داد       
رقم طارم بیشترین مقدار انتقال مجدد نیتـروژن از سـاقه و سـایر              . باعث افزایش این مقدار شد    ) درصد
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های این رقم نسبت بـه   علت زودرس بودن و پیری سریع برگ     تواند به   ها را دارا بود که این امر می         برگ
  .داری دارد همبستگی مثبت و معنیهمچنین انتقال مجدد نیتروژن با عملکرد دانه .دو رقم دیگر باشد

  
  سپاسگزاری

 تحقیقات برنج کشور واقع در رشت از جمله         مؤسسهوسیله از کارکنان آزمایشگاه خاکشناسی        بدین
هـا    گیـری نیتـروژن نمونـه        همکاری در اندازه   جهتخانم مهندس بدیع گفتار و خانم مهندس پیکان به          

  .شود انی میدقدر
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Abstract 

In order to investigate the effect of nitrogen fertilizer rates and top dressed on 
nitrogen remobilization in different rice cultivars, a field experiment was 
conducted in the Rice Research Institute of Iran (Amol) during 2006. A split split 
experiment in the basis of randomized complete block design with 3 replications 
and 3 factors were used in which fertilizer rates in 3 levels (including 46, 69 and 92 
kg N ha1 from urea source), top dressed in the 3 levels (in variable ratios in 
transplanting, tillering and heading stages including S1(50, 25 and 25 percentage) 
S2 (25, 50 and 25 percentage) and S3 (25, 25 and 50 percentage)) and cultivar in 3 
levels (including Tarom, Shafagh and Bahar 1) were considered as main plot, sub 
plot and sub sub plot, respectively. Results of variance analysis showed that 
cultivars and different organs of plant had different responses to nitrogen fertilizer 
rates and split application in terms of nitrogen remobilization, and traditional 
cultivar, Tarom, had the highest amount of nitrogen remobilization from shoot 
organs. Among nitrogen fertilizer levels, 69 kg.ha-1 caused the highest rate of 
nitrogen remobilization, although application of the second split application level 
(S2) (25, 50 and 25 percentage) increased this rate too. Moreover, Tarom cultivar 
had the highest rate of nitrogen remobilization from stem and other leaves that 
seems due to early maturity and increased senescence of leaves in this cultivar. 
Findings of this experiment showed that nitrogen remobilization had a significant 
and positive correlation with grain yield. Among shoot organs, stem nitrogen 
remobilization had the highest significant and positive correlation(r=0.65**) with 
grain yield.  
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