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  چکیده

، آزمایشی بـه  هاي فیزیولوژیکی و زراعی برنج رقم طارم محلی  شاخصبه منظور بررسی مقدار و تقسیط نیتروژن بر         

هاي کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد  هاي خرد شده در قالب طرح بلوک صورت کرت

 کیلوگرم نیتروژن خـالص در  69 و 46(مقدار نیتروژن در دو سطح .  اجرا شد 1387شهر در سال      سالمی واحد قائم  ا

به عنوان عامل اصلی و شش سطح تقسیط نیتروژن بر  )  کیلوگرم اوره در هکتار    150 و   100هکتار به ترتیب معادل     

دهی کامل به عنوان   ظهور خوشه آغازین و خوشه  دهی،  ، ابتداي پنجه  )پایه(حسب نیاز گیاه در مراحل ابتداي کاشت        

نتایج نشان داد مقدار نیتروژن از نظر آماري بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه اثر . عامل فرعی در نظر گرفته شدند

 درصد در 50تعداد پنجه در متر مربع و تجمع ماده خشک براي تیمار تقسیط نیتروژن با مصرف . داري نداشت معنی

کـه کمتـرین    دهی داراي حداکثر میزان بودنـد، در حـالی        درصد در مرحله ابتداي پنجه     50+ تداي کاشت   مرحله اب 

چه پر شده و حداقل غلظت نیتـروژن بـرگ پـرچم نیـز تحـت همـین        چه در خوشه و درصد خوشه   تعداد کل خوشه  

 تعـداد پنجـه شـد و    دهی موجب افـزایش   درصد نیتروژن در ابتداي پنجه  50مصرف  . تقسیط نیتروژن به دست آمد    

حـداکثر  . چـه پـر شـده گردیـد     دهی کامل موجب افزایش درصد خوشه مصرف یک سوم نیتروژن در مرحله خوشه  

دهی، ظهور خوشه آغـازین و   عملکرد دانه با تقسیط نیتروژن به نسبت مساوي در مراحل ابتداي کاشت، ابتداي پنجه       

داري  یتروژن تنها بر تجمع نیتروژن در کل گیاه اثـر معنـی  اثر متقابل مقدار و تقسیط ن. دهی کامل حاصل شد   خوشه

دهـی، ظهـور خوشـه      بنابراین تیمار تقسیط نیتروژن به نسبت مساوي در مراحل ابتداي کاشت، ابتداي پنجـه             . داشت

هاي زراعی و فیزیولوژیکی و در نتیجه افزایش عملکرد دانه برنج  دهی کامل به علت افزایش شاخص آغازین و خوشه

  .گردد نوان فاکتورهاي مناسب معرفی میبه ع
  

   .برنج، صفات زراعی، عملکرد دانه، کلروفیل برگ پرچم، نیتروژن : کلیديواژه هاي

  

  مقدمه

ترین محصوالت کشاورزي    برنج یکی از مهم       

دنیاست و بعد از گندم جایگاه دوم را از نظر تولیـد سـاالنه        

دم دنیـا را    به خود اختصاص داد و غذاي اصلی نیمی از مر         

  مبدأ اولیه برنج از قاره آسیا و از ، همچنین دهد تشکیل می

    

کشور هندوستان بوده و همچنین کشت برنج دیم از حدود       

پـنج هـزار سـال قبـل از مـیالد مـسیح رایـج بـوده اسـت          

)Chabra et al., 2006.(   تـرین عنـصر    نیتـروژن مهـم

  باشد و عدم جذب این عنصر  محدود کننده رشد برنج می

                                                
 .گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران: آدرس نویسنده مسئول

 14/12/89:  و پذیرش2/8/89:  دریافت�
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مرحله از رشد باعث کـاهش عملکـرد خواهـد شـد       در هر   

)Haefel et al., 2006 .(    تقسیط مـصرف کـود نیتـروژن

باعث افزایش عملکرد دانه برنج خواهد شد که در این بین         

ــه   ژنوتیــپ ــري نــسبت ب هــاي اصــالح شــده واکــنش بهت

هاي محلی دارند، محققان نشان دادند که استفاده از      ژنوتیپ

 نیتروژن در مرحلـه سـاقه رفـتن باعـث       درصد کود  50-25

 25افزایش بازدهی مصرف نیتروژن خواهد شد و مـصرف          

درصد کود نیتروژن در مرحله انتقال نشاء ضروري اسـت و   

). 1377فتحی و سیادت،    (بر عملکرد نهائی دانه موثر است       

Belder    سطوح مختلف مصرف کـود     ) 2005(و همکاران

هـا   رسی کردند و نتـایج آن     دار را در مزرعه برنج بر       نیتروژن

نشان داد که میزان تولید دانه برنج با افزایش مقدار نیتروژن        

نیتروژن کل گیاه و جذب کـود نیتـروژن در          . افزایش یافت 

 روز بعد از کاشت در دو سال  80 و   60طول فصل رشد در     

زنـی کامـل و ظهـور خوشـه آغـازین بـه               در مراحل پنجـه   

ست به خاطر اخـتالف   حداکثر رسید و این تفاوت ممکن ا      

در قابلیت دسترسی به نیتروژن خاک در فصل رشـد باشـد            

)Eagle et al., 2001 .(  به کار بردن کود نیتروژن بیـشتر

در اواسط مراحل رشـد، بـازده مـصرف نیتـروژن را بهبـود        

بخـشد و جـذب نیتـروژن و عملکـرد دانـه را افـزایش              می

و   Zeng and Shannon, 2000.(Singh(دهـد   مـی 

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار   120با تقسیط     ) 2005 (ارانهمک

به نسبت مساوي در سه مرحله ابتداي نـشاءکاري، اواسـط           

زنی و مرحله ظهور خوشه آغـازین نـشان دادنـد کـه               پنجه

 نیتروژن براي دو ژنوتیپ در طی دو سال با تقـسیط             جذب

بـا افـزایش مـصرف نیتـروژن     . کود نیتروژن افزایش یافـت    

چــه، درصــد   در متــر مربــع، تعــداد خوشــهتعــداد خوشــه

هـاي پـر شـده و وزن هزاردانـه افـزایش یافـت          چـه   خوشه

)Dobermann et al., 2002 .( بــه کــار بــردن کــود

 ,.Ladha et al(دهـد   نیتروژن، تعداد پنجه را افزایش می

1998.(Wang  و همکــاران) ــه  ) 2001 ــد ک ــشان دادن ن

داري بـر عملکـرد    زنی باال در برنج تاثیر معنـی   قابلیت پنجه 

دانه نداشت، همچنین تولید کل پنجه و پنجه بارور در برنج   

ارتباط بسیار نزدیکی با کود نیتروژن مصرف شده و درصد          

نتـایج نـشان   ). Mitsui, 1980(نیتروژن برگ پرچم دارد 

دهـی موجـب     داد عدم مـصرف نیتـروژن در ابتـداي پنجـه          

تـر مربـع    کاهش ارتفاع بوته و افزایش تعـداد خوشـه در م          

دهی کامـل     گردید و عدم مصرف نیتروژن در مرحله خوشه       

سبب کاهش وزن هزار دانه، حرکت خمش و تعداد خوشه          

جهت توسـعه  ). 1388اخوان و همکاران، (در متر مربع شد     

پایدار کشت برنج و به منظور افزایش عملکـرد، تحقیقـاتی       

 در مورد اثرات مقادیر و تقسیط نیتروژن در بعضی از ارقـام   

برنج صورت گرفته است، اما در این تحقیق به طور خاص           

هـاي زراعـی و       تاثیر مقدار و تقسیط نیتروژن بـر شـاخص        

  . فیزیولوژیکی برنج رقم طارم محلی بررسی شد

  

  

  مواد و روش ها

بــه منظــور بررســی مقــدار و تقــسیط                          

قـم  هاي زراعی و فیزیولـوژیکی بـرنج ر         نیتروژن بر شاخص  

طارم محلی، آزمایـشی در مزرعـه تحقیقـاتی دانـشگاه آزاد            

 27 درجـه و    36با عرض جغرافیائی    شهر    اسالمی واحد قائم  

 درجه شرقی 46 درجه و  52دقیقه شمالی و طول جغرافیایی      

خاک .  اجرا شد1387 در سال  متر از سطح دریا 14با ارتفاع   

از بـرداري خـاک قبـل        نمونـه . بـود   رسی    محل آزمایش لوم    

متـر انجـام شـد کـه داراي       سانتی30کاشت از عمق صفر تا  

pH ــر ــر   میلــی24/0، هــدایت الکتریکــی 3/7 براب مــوس ب

 درصد و غلظت فسفر و پتاس       8/1متر، ماده آلی برابر       سانتی

گـرم در    میلـی 165 و 6/11قابل جذب به ترتیـب برابـر بـا          

آزمـایش   . درصد بـود   16/0کیلوگرم و نیتروژن کل آن برابر       

هـاي     خرد شده در قالب طرح پایـه بلـوک          هاي  ه فرم کرت  ب

مقدار نیتـروژن در دو     . کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد      

 کیلــوگرم نیتــروژن خــالص در هکتــار بــه 69 و 46(ســطح 

به عنوان  )  کیلوگرم اوره در هکتار    150 و   100ترتیب معادل   

 T1: 66/66(عامل اصـلی و شـش سـطح تقـسیط نیتـروژن             

 درصـد در  33/33+ حله ابتداي کاشت یـا پایـه     درصد در مر  

 درصـد در مرحلـه   T2: 50مرحلـه ظهـور خوشـه آغـازین،     

ــه  ــا پای ــداي کاشــت ی ــداي  50+ ابت ــه ابت  درصــد در مرحل
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+  درصد در مرحله ابتداي کاشت یا پایـه        T3: 50دهی،    پنجه

 T4: 33/33 درصــد در مرحلــه ظهــور خوشــه آغــازین، 50

 درصـد در  33/33+ ایـه درصد در مرحله ابتداي کاشت یـا پ      

 درصـد در مرحلـه ظهـور     33/33+ دهـی   مرحله ابتداي پنجه  

 درصد در مرحله ابتداي کاشـت       T5: 33/33خوشه آغازین،   

+  درصـد در مرحلـه ظهـور خوشـه آغـازین      33/33+ یا پایه 

 درصـد   T6: 25دهی کامـل،       درصد در مرحله خوشه    33/33

 ابتداي  درصد در مرحله25+ در مرحله ابتداي کاشت یا پایه

 25+  درصد در مرحله ظهور خوشـه آغـازین     25+ دهی  پنجه

به عنوان عامل فرعی در     ) دهی کامل   درصد در مرحله خوشه   

جهت اجراي عملیات طـرح، ابتـدا زمـین         . نظر گرفته شدند  

کشی و کودپاشی انجام شد       خزانه آماده و عمل تسطیح، ماله     

 در هـزار ویتـاواکس تیـرام    5و سپس بـذر توسـط محلـول      

دار گردیـده و      دعفونی شدند و در محیط مناسـب جوانـه        ض

 کیلـوگرم  60اي از مزرعه به خزانه اختصاص یافت و         گوشه

بذر براي یک هکتار در خزانه مصرف شد و بعد از آن زمین  

 کـرت بـا طـول و        12را به سه بلوک که هـر بلـوک داراي           

بر اساس نوع تیمار .  متر مربع بود، تقسیم گردید  2×5عرض  

در . و تقسیط، کود نیتروژن از منبع اوره مـصرف شـد          مقدار  

یم فسفات تریپل و پتاسـ  فرم سوپره زمان کاشت کود فسفر ب 

 کیلـوگرم در هکتـار      100فرم سولفات پتاسیم بـه مقـدار        ه  ب

متر رسید بـه    سانتی25زمانی که ارتفاع نشاء به    . مصرف شد 

 20 × 20زمین اصـلی انتقـال یافـت و بـا آرایـش کاشـت               

هاي  تر مربع نشاءکاري انجام شد و دو روز بعد کرت   م  سانتی

هـاي هـرز از    براي مبارزه بـا علـف   . مورد نظر آبیاري شدند   

هـاي    کش استفاده شد، همچنین کنترل مکانیکی علـف         علف

ــا دســت در طــی  ــشاءکاري 38 و 20هــرز ب  روز پــس از ن

خوار برنج دوبـار از   براي مبارزه با کرم ساقه  . صورت گرفت 

دهـی   در مرحله انتهاي پنجه  )  درصد 5گرانول   (سم دیازینون 

و مرحله گلدهی استفاده گردید و همچنین بـراي مقابلـه بـا       

. بیماري قارچی بالست برنج از سم سیکالزون استفاده شـد         

ها در طی دوره نمو و رشـد گیـاه     عمق آب غرقابی در کرت    

متر بود که عالوه بر تـامین نیـاز آبـی     برنج حدود پنج سانتی 

. هاي هرز نیز جلوگیري نمـود  ا حدودي از رشد علفبرنج ت 

 تعـداد کـل   و رشـد گیـاه صـفاتی چـون      نمـو   دوره  در طی   

 پـر شـده در خوشـه بـا      هـاي   چـه   خوشهچه و درصد        خوشه

.  خوشه در هـر کـرت شـمارش گردیـد          20برداري از     نمونه

تجمع ماده خشک کل گیاه با برداشت چهار کپه در مرحلـه            

 آنها به طور تصادفی انتخاب شده  ساقه از میان10گلدهی و 

 ساعت در آون با دماي 72و سپس کل اندام گیاهی به مدت 

. گـراد خـشک و سـپس تـوزین گردیدنـد             درجه سـانتی   70

ضـرب نیتـروژن      همچنین میزان نیتروژن کل گیاه از حاصـل       

حـسب   بـر  عملکرد دانـه . دانه در عملکرد دانه تعیین گردید  

 متر مربع از وسط هر 4ها از  گرم در متر مربع با برداشت کپه

هاي به دست آمده با استفاده از نرم      داده .حاصل شدند کرت  

 مـورد تجزیـه واریـانس قـرار گرفـت و           SASافزار آماري   

اي دانکـن در سـطح        آزمون چند دامنـه    ها با     مقایسۀ میانگین 

  . درصد انجام شدپنجاحتمال 

  

  

   و بحثنتایج

از نظر آماري   در متر مربعتعداد کل پنجه                    

جدول (تحت تاثیر مقدار و تقسیط نیتروژن قرار نگرفت 

ولی بیشترین تعداد پنجه در متر مربع تحت تیمار ). 2 

 درصد در مرحله ابتداي 50تقسیط نیتروژن به صورت 

دهی حاصل شد   درصد در مرحله ابتداي پنجه50+ کاشت

چه  د کل خوشهتعدا). 3 جدول ( عدد بود 9/318که برابر 

تحت تاثیر تقسیط نیتروژن در سطح احتمال  تنها در خوشه

). 2 جدول (داري را نشان داد  یک درصد تفاوت معنی

چه در خوشه با مصرف نیتروژن به  بیشترین تعداد خوشه

ظهور خوشه + نسبت مساوي در مراحل ابتداي کاشت

دهی کامل و با مصرف نیتروژن به نسبت  خوشه+ آغازین

ظهور + دهی ابتداي پنجه+  در مراحل ابتداي کاشتمساوي

دهی کامل به دست آمد که به ترتیب  خوشه+ خوشه آغازین

کمترین تعداد . چه بود  خوشه3/117 و 6/117برابر 

 50چه در خوشه با تقسیط نیتروژن به صورت  خوشه

دهی حاصل   درصد ابتداي پنجه50+ درصد ابتداي کاشت

چه  درصد خوشه). 3جدول (د  عدد بو6/100شد که برابر 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 یولوژیکی و زراعی برنج رقم طارم محلیهاي فیز اثرات میزان و تقسیط نیتروژن بر شاخص/ 

 104

از نظر آماري تنها تحت تاثیر تقسیط نیتروژن در  پر شده

حداکثر ). 2 جدول (سطح احتمال یک درصد قرار گرفت 

چه پر در خوشه با تقسیط نیتروژن به نسبت  درصد خوشه

+ ظهور خوشه آغازین+ مساوي در مراحل ابتداي کاشت

 درصد بود و 7/85دهی کامل به دست آمد که برابر  خوشه

چه پر شده با مصرف نیتروژن به  حداقل درصد خوشه

 درصد ابتداي 50+  درصد ابتداي کاشت50صورت 

  ). 3جدول ( درصد بود 4/70دهی حاصل شد که برابر  پنجه

   نتیجه جدول تجزیه واریانس تجمع ماده خشک در کل 

گیاه نشان داد این صفت از نظر آماري تنها تحت تاثیر 

تروژن در سطح احتمال پنج درصد اختالف تقسیط نی

حداکثر تجمع ماده ). 2جدول (داري را نشان داد  معنی

تحت تقسیط نیتروژن به )  گرم در متر مربع7/903(خشک 

 درصد ابتداي 50+  درصد ابتداي کاشت50صورت 

تجمع نیتروژن در کل  ).3جدول (دهی حاصل شد  پنجه

گیاه از نظر آماري تحت تاثیر تقسیط نیتروژن و اثر متقابل 

تقسیط در سطح احتمال پنج درصد قرار گرفت × مقدار 

 گرم 9/27(بیشترین میزان نیتروژن در کل گیاه ). 2جدول (

تحت تقسیط به نسبت مساوي در مراحل ) در متر مربع

دهی کامل  خوشه+ ظهور خوشه آغازین+ ابتداي کاشت

حداکثر تجمع نیتروژن در کل گیاه ). 3جدول (حاصل شد 

×  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 69تحت اثرات متقابل 

ابتداي + تقسیط نیتروژن در مراحل ابتداي کاشت

دهی کامل و نیز  خوشه+ ظهور خوشه آغازین+ دهی پنجه

+ ظهور خوشه آغازین+ تقسیط در مراحل ابتداي کاشت

 و 9/31به دست آمد که به ترتیب برابر دهی کامل  خوشه

نیتروژن برگ غلظت  ).1شکل ( گرم در متر مربع بود 3/30

پرچم از نظر آماري تنها تحت تاثیر تقسیط نیتروژن در 

حداقل ). 2جدول (سطح احتمال یک درصد قرار گرفت 

تحت تقسیط )  درصد76/2(غلظت نیتروژن برگ پرچم 

 درصد در 50+ ي کاشت درصد در مرحله ابتدا50نیتروژن 

دهی حاصل شد و در سطوح اول، سوم،  مرحله ابتداي پنجه

چهارم و پنجم داراي بیشترین غلظت بود که از نظر آماري 

کلروفیل برگ پرچم  ).3جدول (در یک سطح قرار گرفتند 

در مرحله گلدهی از نظر آماري تنها تحت اثر متقابل 

ار گرفت، تقسیط نیتروژن در سطح احتمال یک درصد قر

ولی کلروفیل برگ پرچم در مراحل یک، دو و سه هفته بعد 

از گلدهی از نظر آماري تحت تاثیر هیچ یک از تیمارها 

کمترین ). 2جدول (داري را نشان ندادند  اختالف معنی

در مرحله گلدهی ) 79/40(میزان کلروفیل برگ پرچم 

 50+  درصد ابتداي کاشت50تحت تقسیط به صورت 

دهی و بیشترین میزان آن  رحله ابتداي پنجهدرصد در م

تحت تقسیط نیتروژن به نیبت مساوي در مراحل ابتداي 

دهی کامل به دست  خوشه+ ظهور خوشه آغازین+ کاشت

عملکرد دانه از نظر آماري تنها تحت تاثیر ). 3جدول (آمد 

تقسیط نیتروژن در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت 

)  گرم در متر مربع4/653(د دانه حداکثر عملکر). 2 جدول (

تحت تقسیط نیتروژن به نسبت مساوي در مراحل ابتداي 

+ ظهور خوشه آغازین+ دهی ابتداي پنجه+ کاشت

دهی کامل حاصل شد، حداقل عملکرد دانه تحت  خوشه

+ تقسیط نیتروژن به نسبت مساوي در مراحل ابتداي کاشت

ظهور + تدهی و همچنین مراحل ابتداي کاش ابتداي پنجه

 و 1/456خوشه آغازین به دست آمد که به ترتیب برابر 

مبصر و همکاران  ).3جدول ( گرم در متر مربع بود 1/451

دهی   دریافتند مصرف نیتروژن در مرحله ابتدا پنجه )1384(

اخوان و همکاران . موجب افزایش تعداد پنجه در بوته شد

اري تحت دریافتند تعداد پنجه در کپه از نظر آم) 1388(

تاثیر تنش نیتروژن قرار نگرفت که با نتایج این تحقیق 

دریافتند تعداد ) 1388(اخوان و همکاران . مغایرت داشت

چه در خوشه از نظر آماري تحت تاثیر تنش  کل خوشه

. نیتروژن قرار نگرفت که با نتایج این تحقیق مغایرت داشت

Matsushima) 1980(هاي پر چه  بیان کرد درصد خوشه 

باشند که بر عملکرد موثر  ترین جزء عملکرد برنج میمهم

دریافتند درصد ) 1388(اخوان و همکاران . هستند

چه پر تحت تاثیر تنش نیتروژن قرار نگرفت که با  خوشه

اخوان و همکاران . نتایج این تحقیق مغایرت داشت

از نظر آماري تحت تاثیر  دریافتند عملکرد دانه) 1388(

رار نگرفت که با نتایج این تحقیق مغایرت تنش نیتروژن ق
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نیز گزارش کردند ) 2002 (و همکاران  Singh .داشت

 3/1+  در زمان نشاءکاري 3/1تقسیط نیتروژن به صورت 

 در مرحله ظهور خوشه آغازین 3/1+ زنی  در اوایل پنجه

 درصد 50مصرف  .باعث افزایش عملکرد دانه برنج گردید

موجب افزایش تعداد پنجه در نیتروژن در ابتداي کاشت 

مصرف یک سوم نیتروژن در مرحله . متر مربع شد

چه پر در  دهی کامل موجب افزایش درصد خوشه خوشه

حداکثر عملکرد دانه با مصرف نیتروژن به . خوشه گردید

+ دهی ابتداي پنجه+ نسبت مساوي در مراحل ابتداي کاشت

  .دهی کامل به دست آمد خوشه+ ظهور خوشه آغازین
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  حل آزمایش در طول دوره رشد برنجشرایط آب و هوایی م. 1جدول 

 مرداد

August 

  تیر

July 

  خرداد

June 

  اردیبهشت

May 

  فروردین

April  

 متغیر

2/21  3/21  2/16  )گراد سانتی درجه(حرارت حداقل درجه  5/9 13 

  )ادگر درجه سانتی(درجه حرارت حداکثر  3/17 26 25 35 42

 )متر میلی(مجموع تبخیر  65 76 124 112 145

 )متر میلی(مجموع بارندگی   132 22 25 9 15

  

  برنج تحت مقدار و تقسیط نیتروژنهاي زراعی و فیزیولوژیکی  شاخصتجزیه واریانس. 2جدول 

  منابع

 تغیرات

درجه 

  آزادي

  تعداد

  کل پنجه

  در متر مربع

تعداد کل 

  چه خوشه

  در خوشه

درصد 

چه  خوشه

  پر

  تجمع

  ماده خشک

  کل گیاه

تجمع 

  نیتروژن

  کل در گیاه

غلظت 

  نیتروژن

  برگ پرچم

  کلروفیل

  برگ پرچم در

  مرحله گلدهی

  کلروفیل برگ

  پرچم یک هفته

  بعد از گلدهی

  کلروفیل برگ

  پرچم دو  هفته

  بعد از گلدهی

  کلروفیل برگ

  پرچم سه  هفته

  بعد از گلدهی

  عملکرد

  دانه

65/860 2  تکرار  10/132  16/18  82/16024  35/49  032/0  07/14  56/11  86/3  75/39  27/11503  

1 74/2278 (a) مقدار نیتروژن   20/91  86/160  78/6346  52/23  007/0  95/9  80/3  13/0  01/12  25/2577  

a  2 12/1012 خطاي  28/497  92/45  45/2782  56/25  005/0  00/4  63/0  01/9  94/9  84/36453  

5 42/2269  (b) تقسیط نیتروژن  24/354 ** 79/204 ** 03/53741 * 70/53 * 030/0 ** 19/4 * 46/2  20/4  71/7  22/53736 ** 

a×b 5 86/559  81/37 ns 79/31  21/29783  28/58 * 013/0  66/1  53/3  41/1  78/4  35/23894  

b 20 25/1261 خطاي  72/81  77/31  50/17317  47/16  005/0  57/1  36/2  24/2  05/4  13/11733  

58/12  )رصدد (تغییرات ضریب  36/8  14/7  97/17  07/17  42/2  89/2  52/3  47/3  52/5  61/20  

  .  درصد1 و 5دار در سطوح احتمال  به ترتیب معنی**: و * 
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 نهاي زراعی و فیزیولوژیکی برنج تحت مقدار و تقسیط نیتروژ شاخص مقایسه میانگین. 3جدول 

  تعداد کل    تیمارها

  چه خوشه

  درصد

 چه پر  خوشه

ه خشک کل گیاه تجمع ماد

  )گرم در متر مربع(

   تجمع نیتروژن کل در گیاه

  )گرم در متر مربع(

  غلظت نیتروژن

  برگ پرچم

  کلروفیل برگ پرچم 

 در مرحله گلدهی

   عملکرد دانه

  )گرم در متر مربع(

           مقدار نیتروژن

5/106    کیلوگرم در هکتار46  a 0/81  a 0/719  a 0/23  a 87/2  a 1/43  a 1/517  a 

7/109  کیلوگرم در هکتار69  a 8/76  a 0/745  a 6/24  a 90/2  a 8/43  a  0/534 a 

         تقسیط  نیتروژن 

9/101   سطح اول تقسیط  ab 8/77  abc 9/699  a 9/21  c 94/2  a 4/43  ab 3/482  ab 

6/100 سطح دوم تقسیط  b 4/70  c 7/903  a 2/24  b 76/2  b 9/40  b 1/456  b 

1/103   سطح سوم تقسیط  ab 2/80  abc 7/664  b 8/20  d 89/2  a 4/43  ab 1/451  b 

4/108 سطح چهارم تقسیط  ab 7/74  bc 0/690  a 1/21  d 93/2  a 9/43  ab 4/470  ab 

6/117   سطح پنجم تقسیط  a 7/85  a 3/778  ab 9/27  a 90/2 a 1/45  a 2/640  ab 

3/117 سطح ششم تقسیط  a 5/84  ab 0/657  b 5/26  ab 86/2  ab 8/43  ab 4/653  a 

  .باشد دار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن می حروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی*: 
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  .تقسیط نیتروژن بر تجمع نیتروژن در کل گیاه× اثر متقابل مقدار . 1شکل 

  

  :منابعفهرست 

اثرات عدم مصرف نیتـروژن و تـراکم کاشـت بـر     . 1388، .و روستایی خ  . ، س دستان. مبصر، ح ر  . دلیري، م   ، سام .اخوان، م  .1

 .37-45): 2(5.  در علوم زراعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي مجله پژوهش. رقم طارم لنگرودي صفات زراعی برنج

ژنوتیپ بـرنج بـومی و   بررسی اثر تقسیط کود نیتروژن بر روند رشد و عملکرد دانه دو        . 1377،  .، و سیادت ع ا    .ا.فتحی، ق  .2

 و   نهـال   و تهیـه   اصالح  تحقیقات موسسۀپنجمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران،      . اصالح شده در شرایط خوزستان    

 .542-543صفحات .  کرجبذر،

لکرد دانـه  اثرات مقادیر و تقسیط نیتروژن بر عم. 1384، .و مجیدي، ا. درویش، ف. فالح، و م. ، نورمحمدي، ق.ر.مبصر، ح  .3

 .109-130: 3، شماره 11مجله علوم کشاورزي، سال . برنج رقم طارم هاشمی
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water productivity of lowland rice under water irrigation. Field Crop Research. 93: 169-185. 
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