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  :نام پدیدآور و عنوان
 اتیعملکرد وخصوص ياجزا، برعملکرد تروژنیکشت وسطوح مختلف ن خیرتاریتاث

  مهردادقنبري -برنج یفیوک یکم

  عبدالقیوم قلی پوري و احمد توبه  : راهنمااناستاد

  غالمرضا حمزه پوررسول فخاري و   :ان مشاوراستاد

    :دفاعتاریخ

  .ص 122  : اتتعدادصفح

  نامه انیشماره پا/ نام گروه   :نامه شماره پایان

  :چکیده

کاشت بر روي عملکرد، اجزاي عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفـی بـرنج، ایـن     به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ:هدف

  در منطقه لوندویل آستارا اجرا شد 1396آزمایش در سال 

اوره چهار سـطح کـود   یفاکتور اصل. در سه تکرار بود یکامل تصادف يها بلوك یهخرد شده با طرح پا يها در قالب کرت یشآزما:شناسی پژوهش روش
رقـم  . مـاه بودنـد   یبهشـت ارد 30و  20، 10کاشـت   یخشامل سـه تـار   یدر هکتار و فاکتور فرع یلوگرمک 150و  100، 50صفر،  )نیتروژن خالص% 46(١

  .بود یرقم هاشم یشآزما یناستفاده در ا دبرنج مور

کـود   یاثرات اصل یرتحت تاث یدرصد گلده 50خوشه،  تعداد روز تا ظهور یکها نشان داد که صفات فنولوژ داده یانسوار یهحاصل از تجز یجنتا:ها یافته

 یناثرمتقابـل همچن. را موجـب شـدند   یـک تعداد روز مراحل فنولوژ یشتریندر هکتار ب اورهیلوگرمک 150و  100یرکاشت قرار گرفتند و مقاد یخو تار اوره

 150صـفت مصـرف    یـن در ا یمـاري ت یـب ترک ینبهتـر . شـد  دار یمعنـ  یزیولـوژیکی ف یدگیصفت تعداد روز تـا رسـ   يکاشت رو یخو تار اورهمقدار کود 

 تـاثیر درصـد تحـت    یـک صفت ارتفاع بوته در سطح احتمـال   ی،صفات زراع یندر ب. ماه بود یبهشتکاشت دهم ارد یخدر هکتار در تار کوداورهیلوگرمک

. شـاهد بـود   یمـار آن متعلـق بـه ت   ینار به دست آمد و کمتردر هکت کوداورهیلوگرمک 150يکود یمارارتفاع بوته از ت ینقرار گرفت و باالتر یتروژنکود ن

 یرتحـت تـاث   يدار یبـه طـور معنـ    پنجه بارور در واحد سطح بود اما تعداد دار یرمعنیصفت تعداد پنجه بارور در بوته غ يکاشت رو یخو تار یتروژناثر ن

آن متعلـق بـه    ینبه دسـت آمـد و کمتـر    يسطح کود بیشترینبا کاربرد ) عدد در مترمربع 7/831(تعداد پنجه بارور کل  یشترینب. قرار گرفت اورهکود 

ن طـول خوشـه بـه    یکاشـت دوم بلنـدتر   یخکاشت در سطح احتمال پنج درصد قرار گرفت و در تار یختار یرصفت طول خوشه تحت تاث. شاهد بود یمارت

 100بـا مصـرف   ) عـدد  4/110(آن  یشـترین شـد و ب  دار یصفت تعداد کـل دانـه در خوشـه معنـ     يدرصد رو یکل اثر کود در سطح احتما. دست آمد

از  یچیـک ه یرصـفت وزن هـزار دانـه تحـت تـاث     . شـاهد بـود   یمـار متعلـق بـه ت   یـز صفت ن ینا یزانم ینکمتر. در هکتار به دست آمد کوداورهیلوگرمک

. بـود  دار یو عملکـرد دانـه در سـطح احتمـال پـنج درصـد معنـ        یولوژیـک عملکـرد ب  يرو یشآزما يرهافاکتو یرقرار نگرفت، اما تاث یشآزما يفاکتورها

 20کاشـت   یختـار  یندر هکتـار بـه دسـت آمـد، همچنـ      کـوداوره یلوگرمک 150يکـود  یمـار از ت) گرم در مترمربع 4/1281(یولوژیکعملکرد ب ینباالتر

) گـرم در مترمربـع   1/488(بـرنج   یعملکرد دانه در رقم هاشـم  ینباالتر. را موجب شد) گرم در مترمربع 3/1212(صفت  ینا یزانم ینباالتر یبهشتارد

 0/482(مقـدار خـود بـود     یشترینماه، عملکرد دانه در ب یبهشتارد 30کاشت  یخدر هکتار به دست آمد و در تاراوره کود  یلوگرمک 100یرياز به کارگ

 يدمـا  یندار بود، همچنـ  یدانه معن ینو پروتئ یلوزدرصد برنج سالم، برنج شکسته، آم ياثر متقابل فاکتورها رو یفی،صفات ک یندر ب). گرم در مترمربع

 ام یسـ  شـت کا یخدر هکتـار در تـار   کـوداوره یلوگرمک 100کـاربرد  . قـرار گرفـت   یتـروژن کـود ن  یرشدن در سطح احتمال پنج درصد تحـت تـاث   ینهژالت

 ام یسـ  یعنـی کاشت سوم  یخدر هکتار در تار اورهکود  یلوگرمک 150که یدر صفت درصد برنج سالم بود، در حال یماريت یبترک نیماه، بهتر یبهشتارد

در هکتـار در   کـوداوره یلوگرمک 50مصـرف   یمـاري ت یبـات دانه بـرنج از ترک  یلوزدرصد آم ینباالتر. درصد برنج شکسته را داشت ینماه باالتر یبهشتارد

 ینـه ژالت يدمـا  ینماه به دست آمد و باالتر یبهشتام ارد 20کاشت  یخدر هکتار در تار کوداورهیلوگرمک 100ماه و مصرف  یبهشتکاشت دهم ارد یختار

 یمـاري ت یـب از ترک) 6/8(یدانـه بـرنج در رقـم هاشـم     یندرصد پـروتئ  ینباالتر یندر هکتار به دست آمد، همچن کوداورهیلوگرمک 150شدن با مصرف 

  .ماه به دست آمد یبهشتام ارد 10کاشت  یخدر هکتار در تار کوداورهیلوگرمک 100رد کارب

  برنج هاشمی، نیتروژن، تاریخ کاشت، کمیت و کیفیت دانه:هاي کلیدي واژه
  

                                                                                                                           
باشد نیتروژن خالص می% 46کود اوره حاوي ١
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  مقدمه- 1-1

مواد  دیبه تول ازیو ن است جهان يرو شیپ يمسئله جد کیهنوز هم  ییغذا تیامن

محصول دیتول شیافزا يتقاضا برا.جهان وجود دارد تیجمع شیهمگام با افزا شتریب ییغذا

2025در سال چرا که  توجه اضطراري دارد، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نیاز بهبرنج 

درصد برنج تولیدي امروزه نیاز خواهند  70به بیش از کننده برنج  دیتول يکشورها تیجمع

  ).Saminatan, 2007(داشت

کند  ازدیاد روز افزون جمعیت دنیا و مسأله گرسنگی که بشر حال و آینده را تهدید می

در راه نیل به این هدف باید . کنترل نیستجز با افزایش تولیدات کشاورزي قابل 

خیزي اراضی و میزان تولید محصوالت کشاورزي افزایش یافته و حتی االمکان از  حاصل

برنج یک ماده غذایی ). 1384آگاهی، (تر استفاده شود  گیاهان پرسودتر با دوره رویشی کوتاه

اي در حال توسعه بسیار ارزشمند است و در عین حال مهمترین محصول غله در کشوره

طوري که گندم و برنج  باشد، بهترین محصول کشاورزي میبوده و پس از گندم پرمصرف

  ).Limochi,2012(دهند درصد انرژي مصرفی انسان را تشکیل می 40جمعاً حدود 

اي از غذاي  که قسمت عمده اي برخوردار است، به طوري در ایران نیز برنج از اهمیت ویژه

براساس آمارهاي . دهد هاي گیالن و مازندران را تشکیل می در استان مردم، به خصوص

که تولید  موجود به دلیل ازدیاد جمعیت، میزان مصرف برنج نیز افزایش یافته، به طوري

داخل کشور جوابگوي مصرف نبوده و به ناچار با وارد نمودن مقادیر قابل توجهی برنج از 

  ). 1390نده، خداب(گردد  خارج این کمبود جبران می
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هاي نوین تولید محصول زراعی برنج نیازمند عملیات مدیریتی کارا، پایدار و از  سیستم

ها نقش نیتروژن به عنوان یک عامل کلیدي  باشند و در این سیستم نظر محیطی سالم می

).Fageri and Baligar,2001(براي رسیدن به عملکرد مطلوب انکارناپذیر است 

    برنجاهمیت گیاه - 1-2

شود و در حال حاضر  برنج یکی از محصوالت استراتژیک دنیا، به ویژه آسیا محسوب می

  ).1388گیالنی و همکاران، (کند  جهان را تامین میجمعیت غذاي حدود نیمی از 

که ظهور خوشه در برنج بیشتر توسط  باشد، بطوري برنج گیاهی حساس به طول روز می

شود که این دو اغلب به هم وابسته ه حرارت کنترل میدو عامل اکولوژیک طول روز ودرج

تواند به طور همزمان به این دو عامل واکنش نشان دهد، از این رو انتخاب هستند وگیاه می

از . گردد می زراعی مهم در کشت و تولید برنج محسوب تاریخ کاشت مناسب یکی از عوامل به

هاي کود نیتروژن، موجب آلودگی آب طرفی مصرف بیش از حد کودهاي شیمیایی به ویژه

هاي مناسب بر زیر زمینی و همچنین تخریب ساختمان خاك شده است که بایستی با شیوه

در سیستم کشت غرقابی برنج به علت تصعید آمونیاك، دنیتروفیکاسیون، . طرف شوند

تروژن آبشویی، تثبیت و غیرمتحرك شدن آمونیوم و خروج آن توسط رواناب، میزان تلفات نی

با این حال نیتروژن در ارتباط . باال و در نتیجه کارایی مصرف آن در این سیستم پایین است

نزدیک با عملکرد دانه بوده و متعادل نگه داشتن مقدار مصرف نیتروژن براي به دست آوردن 

از اینرو نظر به اهمیت . گردد عملکرد اقتصادي در برنج امري اجتناب ناپذیر محسوب می

ایی در منطقه آستارا به منظور  کاشت و مقدار مصرف نیتروژن، انجام تحقیق مزرعه تاریخ

تعیین بهترین زمان تاریخ کاشت و مصرف مقدار مناسب از کود نیتروژن با هدف بهبود 



20

  ...تاثیر تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن

هاي اجباري از جمله  عملکرد کمی و کیفی در رقم هاشمی برنج و در راستاي کاهش هزینه

زیستی محیطی ناشی از مصرف بیش از حد نیترژون ضرورت و هاي  ها و کاهش آلودگی نهاده

توان به موارد  از مهمترین اهداف این آزمایش می .سازد اهمیت انجام تحقیق را روشن می

  :ذیل اشاره کرد

جویی اقتصادي و جلوگیري از  مصرف مقدار مطلوب از کود نیتروژن با هدف صرفه

  هدررفت نیتروژن در شالیزار

  کمی و کیفی برنج رقم هاشمی با مصرف بهینه از کود نیتروژنبهبود خصوصیات 

مقایسه اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن روي صفات کمی و کیفی برنج رقم هاشمی و 

  تعیین مقدار مناسب از کود نیتروژن 

بررسی اثرات تاریخ کاشت مختلف بر روي خصوصیات کمی و کیفی در برنج رقم هاشمی 

  در منطقه آستارا

ین زمان مناسب کاشت با در نظر گرفتن خصوصیات کمی و کیفی در برنج با هدف تعی

  هاي اجباري تولید اقتصادي و کاهش هزینه



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  مشخصات گیاه شناسی برنج - 2-1

و  oryzoidaeزیر تیره ) Poaceae(برنج گیاهی است از راسته غالف داران، خانواده غالت 

گونه  25تا  20داراي  oryzaجنس  باشد،  کروموزوم می n2=24و داراي  oryzaاز جنس 

و در تکوین ارقام زراعی آفریقا  O. sativaدر تکوین ارقام زراعی برنج آسیا گونه . باشد می

  ). 1390خدابنده، (تري دارند  نقش مهمتر و اساسی O. glaberrimaگونه 

باشند که به  می Oryzasativaهاي مورد کشت ممالک مختلف دنیا از گونه اکثر برنج

ی کشت در نقاط مختلف جهان به دلیل شرایط متفاوت آب و هوایی و علت گستردگ

اي  و جاوه) Sino-Japonica(، ژاپنی )Indica(جغرافیایی به سه تیپ یا زیر گونه هندي 

)Javanica (در واقع جنس اوریزا . شوند تقسیم می)Oryza ( داراي بیست گونه با تعداد

به سه نژاد جغرافیایی ایندیکا، جاپونیکا و  OryzaSativaباشد که گونه  می 12کروموزوم پایه 

  ). 1380ارزانی، (گردد  تقسیم می) بوال(جاوانیکا 

بر . باشدبسیاري از ارقام برنج به گونه برنج معمولی و معدودي به برنج آفریقایی تعلق می

الزم به . باشدهاي معمولی داراي سه زیر گونه ژاپونیکا، ایندیکا و جاوانیکا میاین اساس برنج

. باشدمی) 2n= 24(هاي دو زیر گونه اول با هم مساوي ذکر است تعداد کروموزوم

  .هاي فوق الذکر به تفکیک و مشروح در زیر آورده شده استخصوصیات هریک از زیرگونه
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عملکرد بالقوه زیادي دارند و مقاومت زیادي نسبت به ورس از : زیرگونه ژاپونیکا) الف

. کنندهاي متوسطی ایجاد میها کوتاه و تعداد پنجهارتفاع این زیرگونه. دهدخود نشان می

است که به علت وزن  لیباشد، این در حامتر میمیلی 6تا  5هاي آنها کوچک و حدود دانه

ارقام این زیرگونه براي . ها داردزیادتر دانه، وزن هزار دانه بیشتري نسبت به سایر زیرگونه

  .شوندمه خشک توصیه میمناطق خشک و نی

ها و باریک بودن ساقه  خطر ورس ارقام به علت ارتفاع بیشتر ساقه: زیرگونه ایندیکا) ب

تري نشان  این ارقام در عملیات زراعی رایج، عملکرد مناسب. ها زیاد استاین زیرگونه

باریک بوده از ها متر است و دانهمیلی 9تا  7هاي ارقام این زیرگونه بین طول دانه. دهند می

  .باشندنظر ذائقه زیاد مطلوب مصارف داخل کشور ایران نمی

شناسی و زراعی حد واسط دو زیرگونه گروه  از نظر خصوصیات گیاه: زیرگونه جاوانیکا) ج

درایران  هاي آنها معموالً تیره رنگ بوده و کیفیت بازارپسندي باشد، البته دانهاول و دوم می

  ).1388اربط،  کاظمی(مناسبی ندارند 

  



  O. sativaمشخصات عمومی سه تیپ مختلف نوع گونه  -1- 2جدول 

اي تیپ جاوهتیپ هنديتیپ ژاپنیمشخصات

خیلی بلنددرازکوتاه و گردشکل دانه

مقاومحساسمقاومریزش دانه

پهنپهنباریکعرض برگ

سبز روشنسبز روشنسبز تیرهرنگ برگ

کمزیادمتوسطتعداد پنجه

بلندبلندکوتاهطول گیاه

نیمه مقاومغیر مقاوممقاوممقاومت به سرما

مقاومکمی مقاومغیرمقاوممقاومت به خشکی

نواحی رشد
  چین ژاپن، شمال 

غرب آمریکا کره و 

  جنوب شرقی آسیا، چین
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  منشاء و خاستگاه برنج- 2-2

مدارك  2011در سال . هاي زیادي وجود دارد از نظر منشاء و خاستگاه اصلی برنج، بحث

نشان داد که ) PNAS(ژنتیکی انتشار یافته در آکادمی ملی علوم ایاالت متحده آمریکا 

هاي برنج آسیایی، اعم از ایندیکا و ژاپونیکا از یک سینکل اهلی شده منشاء  تمامی شکل

پوگون  سال قبل در چین از برنج وحشی روفی 13500تا  8200اند که در  گرفته

)Rufipogon ( رخ داده است)Molina et al., 2011 .(  

، از طریق یک نقشه از تنوع ژنومی برنج، نشان 2012در تحقیق انتشار یافته در سال 

ه است و از شرق آسیا، اتفاق افتاد Pearlداده شد که اهلی شدن برنج در منطقه دره رودخانه 

,.Huanget al(برنج به جنوب و جنوب شرقی آسیا گسترش یافته است  2012 .(  
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پیش از این پژوهش، براساس شواهد باستان شناسی پذیرفته شده بود که برنج براي 

Vaughan(اولین بار در منطقه دره رودخانه یانگ تسه در چین اهلی شده است et al., 

2008(.  

شده  دهد که برنج از زمان هخامنشیان در ایران کشت می تاریخ کشاورزي ایران نشان می

در . است، در دوره اشکانیان نیز در گیالن، مازندران و خراسان کشت آن رواج داشته است

لفظ پلو که . هاي برنج وجود داشته است هایی از ایران، مزرعه زمان ساسانیان هم در قسمت

  . ماست از زمان صفویه رایج شده استغذاي معمول کشور 

  اهمیت و ارزش غذایی برنج - 2-3

اهمیت برنج در مصرف گسترده آن است و در آسیا دو میلیارد نفر از برنج استفاده 

درصد از کالري روزانه خود را از طریق این ماده خوراکی به  70تا  60کنند که حدود  می

  ).  Hossain,2004(آورند  دست می

ترین محصوالت غذایی در  عنوان دومین غله مهم جهان بعد از گندم، یکی از مهمبرنج به 

باشد و در  این محصول غذاي اصلی مردم کشورهاي آسیاي جنوب شرقی می. جهان است

,.Manzoor et al(این محصول وابسته هستند  حال حاضر بیش از نیمی از مردم جهان به

سطح زیرکشت برنج . شود هم در ایران محسوب میبرنج بعد از گندم، دومین غله م). 2006

تن در هکتار  5/4هکتار است و میانگین عملکرد آن در حدود  630000در ایران در حدود 

  ).Sarrafian et al., 2009(باشد  می

  



  ارزش غذایی در هر صد گرم برنج 2- 2جدول 

  USDA (2012(پایگاه اطالعات تغذیه یو اس دي آ : منبع

  مقدار  مشخصه

  کیلوکالري 365(کیلوژول  527/1  انرژي

  کربوهیدارت

  قند

  گرم 80

  گرم 12/0

  فیبر

  چربی

  گرم 3/1

  گرم 66/0

  پروتئین

  هاویتامین

  گرم 13/7

  )B1(تیامین 

  )B2(ریبوفالوین 

  )درصد 6(گرم  میلی 0701/0

  )درصد 1(گرم  میلی 0149/0

  )B3(نیاسین 

  )B5(پانتوتئویک اسید 

  )درصد11(گرم  میلی 62/1

  )درصد 20(گرم  میلی 014/1

B6ویتامین 

عناصر

  )درصد 13(گرم  میلی 164/0

  کلسیم

  آهن

  )درصد 3(گرم  میلی 28

  )درصد 6(گرم  میلی 80/0

  منیزیم

  منگنز

  )درصد 7(گرم  میلی 25

  )درصد 52(گرم  میلی 088/1

  فسفر

  پتاسیم

  )درصد 16(گرم  میلی 115

  )درصد 2(گرم  میلی 115

  روي

  آب

  )درصد 11(گرم  میلی 09/1

  گرم 61/11
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وضعیت برنج از نظر میزان تولید جهانی - 2-4

سطح زیرکشت برنج  2016، در سال )FAO(براساس آمار سازمان خوار و بار جهانی فائو 

میزان تولید این . بود) هکتار 166084894(میلیون هکتار  166در جهان تقریبا برابر 

و میانگین عملکرد ) تن 745172064(میلیون تن  745محصول در سال ذکر شده حدود 

، سطح )2016(همچنین به نقل از فائو . کیلوگرم در هکتار بود 7/4486در واحد سطح برار 

میلیون تن و  54/2هزار هکتار، میزان تولید حدود  500زیر کشت برنج در ایران در حدود 

بود 2016کتار در سال میالدي کیلوگرم در ه 0/5080متوسط عملکرد در واحد سطح برابر 

)٢FAO, 2016( .  

 2015در سال . اند عمده کشورهاي تولید کننده محصول برنج در قاره آسیا قرار گرفته

و فیلیپین ) برمه(کشورهاي آسیایی چین، هند، اندونزي، ویتنام، تایلند، بنگالدش، میانمار 

و به دنبال آن کشور برزیل قرار  اول تا هشتم از نظر تولید برنج بودند به ترتیب در رده

داشت و کشور ایاالت متحده آمریکا در رده سیزدهم از نظر تولید برنج در جهان را به خود 

  . )FAO, 2016(اختصاص داده بود

                                                                                                                           
2Food and Agricultural Organization



)FAO, 2016(2015بیست کشور اصلی تولید کننده برنج در سال  -3- 2جدول 

  )میلیون تن(میزان تولید   نام کشور  ردیف

  3/204  چین  1

  6/152  هند  2

  0/69  اندونزي  3

  7/43  ویتنام  4

  8/37  تایلند  5

  9/33  بنگالدش  6

  0/33  )برمه(میانمار   7

  0/18  فیلیپین  8

  5/11  برزیل  9

  7/10  ژاپن  10

  4/9  پاکستان  11

  3/9  کامبوج  12

  0/9  ایاالت متحده آمریکا  13

  4/6  کره جنوبی  14

  9/5  مصر  15

  1/5  نپال  16

  8/4  نیجریه  17

  0/4  ماداگاسکار  18

  8/3  سري النکا  19

  5/3  الئوس  20
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  در کل کشور) برنج(وضعیت محصول شلتوك  - 2-5

  سطح زیر کشت -2-5-1

هاي شلتوك در کشور حدود انواع واریته زیرکشت سطح، 1393-94در سال زراعی 

درصد کل سطح برداشت محصوالت زراعی و  66/4معادل  هزار هکتار برآورد شده که 530

با دارا بودن سهم ستان مازندران باشد که ا درصد از کل سطح برداشت غالت می 48/6

کشور را بهخود مقام نخست  کشت برنجزیراراضی  ي از سطح برداشتدرصد55/38

کشور در  کاريشالیاراضی از درصد  54/30برداشت اختصاص داده است و استان گیالننیز با

سطح برداشت انواع  از سهم درصد09/69جمعاً استان  این دو. جایگاه دومقرار گرفته است

  ). 1395آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (شلتوك کشور را دارا هستند

با سهم  و فارس درصد 9/8گلستانبا سهم ، درصد 12/10خوزستان با سهم هاي استان

هاي سوم تا پنجم را دارا  کشور رتبه کاريشالیاراضی  تکل سطح برداش از درصد  85/4

درصد از 96/92جمعاً  مازندران، گیالن، خوزستان، گلستان و فارس هستند و پنج استان

 خیزهاي برنجسهم سایر استان و اند کشور را بهخود اختصاص داده خیزاراضی برنجسطح 

  ).1395کشاورزي، آمارنامه وزارت جهاد (باشد میدرصد  04/7کشور 

 7برنج متعلق به استان کردستان با  کشتخیز، کمترین سطح هاي برنجاز بین استان

  ).1395آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (باشد  هکتار می

  میزان تولید -2-5-2

معادل  میلیون تن برآورد شده که 3/2هاي شلتوك کشور حدود  یزان تولید انواع گونهم

درصد از کل میزان تولید غالت  87/12زان تولید محصوالت زراعی و درصد از کل می 05/3



کاران شالی درصد توسط47/26مازندرانی و کاران لیدرصدآن توسط شا 73/41باشد که  می

دو استان متعلق بهاین شلتوك کشور تولید درصد از  2/68جمعاً . گیالنی تولید شده است

  ).1395ورزي، آمارنامه وزارت جهاد کشا(باشد میساحلی 

با سهم  فارس درصد و 9با سهم  گلستان درصد، 24/10با سهم  سه استان خوزستان

شایان ذکر است . دارا هستندرا تولید شلتوك در کشور هاي سوم تا پنجم  مقام درصد، 72/5

اند شلتوك کشور را تولید کردهسهم درصد 16/93کاران پنج استان اشاره شده که شالی

  ).1394رت جهاد کشاورزي، آمارنامه وزا(

تولید  میزانکمترین تن  23کرمانشاهبا میزان تولید  استان خیز،هاي برنجاز بین استان

  ).1394آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (را دارد  شلتوك کشور

  عملکرد در واحد سطح -2-5-3

. بوده است در هکتار کیلوگرم4430هاي شلتوك کشورعملکرد انواع گونهمیانگین 

کیلوگرم بیشترین و  2167و  کیلوگرم 5514بهترتیب با  اصفهان و کردستانهاي استان

  ).1394آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (اند کمترین عملکرد را بهخود اختصاص داده
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سال زراعی  در شلتوك به تفکیک استانمحصول تولید و عملکرد در هکتار میزان برآورد سطح، -4- 2جدول 

  ).1395آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، ()کیلوگرم  -تن  -هکتار: واحد( 94-1393

  

  



  

  

  

  

  

  

  

- 94در سال زراعی  شوري کها استاندر شلتوكمحصول توزیع سطحدرصد  - 1- 2شکل 

  ).1395آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (1393

  

  

  

  

  

  

  

ي کشور سال زراعی  هادراستان شلتوكمحصول درصد توزیع میزان تولید  - 2- 2شکل 

  ).1395آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي، (94-1393
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  تاریخ کاشت و برنج - 2-6

در کشاورزي مدرن امروزي شناخت عوامل مختلف موثر بر رشد و عملکرد گیاهان از 

قبیل عوامل محیطی و غیرمحیطی و عوامل ژنتیکی و همچنین نحوه تاثیر آنها بر 

هدف از . روند هاي موفقیت به شمار می ترین جنبه خصوصیات کمی و کیفی محصول از مهم

شت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک گیاه است به تعیین تاریخ کاشت، پیدا نمودن زمان کا

که مجموعه عوامل محیطی حادث شده در آن زمان براي سبز شدن، استقرار و بقاي  طوري

گیاهچه مناسب باشد، ضمن اینکه هر مرحله از رشد گیاه با شرایط مطلوب خود برخورد 

تلف کاشت سبب برخورد هاي مخ تاریخ. شود و با شرایط نامساعد محیطی نیز روبرو نگردد

گردد و  مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با دما، تشعشع خورشیدي و طول روز متفاوت می

  ). 1383پور،  داداشی و خواجه(گذارد  از این طریق بر رشد و نمو و عملکرد گیاهان تاثیر می

 انتخاب تاریخ کاشت مناسب یکی از عوامل مهم در مدیریت کارآمد زراعی است که با

زنی و  انطباق فرآیندهاي فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و مراحل فنولوژیکی گیاه مانند جوانه

سزایی  سبز شدن، رشد رویشی، گلدهاي و رسیدگی با شرایط مطلوب آب و هوایی نقش به

  ). Dinesh et al., 1997(در کنترل تولید دارد 

در مراحل رشد بحرانی قرار  تواند گیاه را در معرض دماهاي باال زمان کشت نامناسب می

زنی  گیرند، فعالیت، جوانه هاي برنج در معرض دماي باال قرار می که رقم در هنگامی. دهد

هاي مقاوم روند کمتري  در شرایط همسان در رقم. کند گرده و باروري گلچه کاهش پیدا می

,.Krishna et al(هاي حساس قابل مشاهده است  از کاهش عملکرد نسبت به رقم 2011.(  



ظرفیت . هاي هر گیاه برنج یک مولفۀ کلیدي براي عملکرد نهایی دانه است شمار پنجه

اگرچه . شود دهی مشخص می هاي مختلف برنج تا حدودي با ظرفیت پنجه عملکرد در رقم

شمار زیاد پنجه باعث ناهماهنگی در توزیع شیرة پرورده، مواد غذایی و زمان رسیدن 

,.Krishna et al(شود  هاي نابارور در گیاه می افزایش شمار پنجهشود و همچنین باعث  می

هاي برنج  اظهار کردند که کشت زودهنگام در رقم) Dang et al., 2015(دانگ ).2011

) 1395(وحدتی راد و همکاران . هاي بارور در گیاه شود تواند سبب کاهش شمار پنجه می

خرداد را روي ارقام مختلف برنج  15و  اردیبهشت 30اردیبهشت،  15سه زمان نشاء کاري 

آزمایش و گزارش کرد که با تأخیر در زمان نشاءکاري، شمار پنجه بارور در بوته کاهش 

هاي برنج به طور  همچنین با تاخیر در زمان کاشت، عملکرد دانه بیشتر رقم. دار یافت معنی

د دوران رشد رویشی و تاریخ کاشت نامناسب منجر به برخور. داري کاهش نشان دادند معنی

  ).1390وردیان و همکاران،  حق(گردد  زایشی گیاه با شرایط نامناسبی از طول روز یا دما می

ارتفاع بوته از تاریخ کاشت اول تا سوم یعنی ) 1395(در تحقیق لیموچی و نورزاده حداد 

دوره  تیرماه روند کاهشی نشان داد، دماي بیشتر در مرحله رشد رویشی و 5خرداد تا  5

شمار بوته از تاریخ کاشت اول به . کوتاه زایشی در تاریخ کاشت اول از علل این امر ذکر شد

هاي  سوم روند افزایش یافت که این امر ناشی از فراهم بودن شرایط بهتر رویشی در تاریخ

ها در آغاز رشد با  کاشت با دماي باالتر در مرحله رویشی و سبز نشدن یا از بین رفتن بوته

ها  در تاریخ کاشت اول، خوشه. تر محیط در تاریخ کاشت اول بیان شد وجه به دماي پایینت

هاي کاشت بعدي ظاهر شدند و از تاریخ کاشت اول به سوم افزایش دوره  زودتر از تاریخ

علت دیررسی در تاریخ کاشت اول ناشی از سازوکاري براي فرار از . رسیدگی مشاهده شد
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Abstract
Research Aim:In order to investigate the effect of different amounts of nitrogen fertilizer and 
planting date on yield, yield components and some quantitative and qualitative characteristics of 
rice, this experiment was conducted in 2017 in Lundwil Astara region.
Researchmethod: Experiment was conducted in split plot design with randomized complete 
block design with three replications. The main factor was four levels of nitrogen fertilizer zero, 
50, 100 and 150 kg of urea fertilizer per hectare and the sub factor included three planting dates 
10, 20 and 30 May. The rice variety used in this experiment was Hashemi variety.
Findings: The phonological traits of days to emergence of heading, 50% flowering were affected 
by the main effects of nitrogen fertilizer and planting date, and 100 and 150 kg N / ha caused the 
highest amount of these traits. Also, the interaction effect of nitrogen and planting dates on day to 
physiological maturity was significant. Plant height at 1% probability level was affected by 
nitrogen fertilizer. The effect of nitrogen and planting dates on the number of fertile tiller per 
plant was non-significant, but its number per unit area was significantly affected by nitrogen 
fertilizer. The length of the panicle was influenced by the planting date at the probability level of 
5% and the second sowing date was the longest head length. The effect of fertilization on the 
level of 1% probability on total number of seeds per panicle was significant. The effect of 
experiment factors on biological yield and grain yield was significant at 5% probability level. 
Among the qualitative traits, the interaction of factors on healthy grain, broken grain, and amylase
and protein percentage was significant. Also, gelatinization temperature was affected by nitrogen 
fertilization at 5% probability level. 
Conclusion: The best treatment combination in this trait was 150 kg N ha-1 on the planting date 
of May 10th. The highest number of total fertile tillers (831.7 per m2) was obtained by using the 
highest level of fertilizer and the lowest was belonging to control treatment. The highest (110.4 
numbers) was obtained by using 100 kg N / ha. The lowest amount of this trait was found in the 
control treatment. The weight of 1000 seeds was not influenced by any of the test factors. The 
highest biological yield (1281.4 g per m2) was obtained from 150 kg N ha-1 fertilizer treatment, 
as well as the planting date of May 20, was caused the highest trait (1212.3 g per m2). The highest 
grain yield in Hashemi rice (488.1 g per m2) was obtained from the application of 100 kg N 
fertilizer per hectare. At the sowing date of May 30, grain yield was highest (482.0 g per m2). 
Application of 100 kg Nitrogen per hectare on the planting date of May 30 was the best treatment 
composition in healthy grain rice percentage, while 150 kg of nitrogen fertilizer per hectare had 
the highest percentage of broken grain rice on the third planting date. The highest percentage of 
rice grain amylase was obtained from 50 kg N ha-1 compound at planting date of May 10 and 
consumption of 100 kg N ha-1 at the planting date of 20 May. The highest gelatinization 
temperature was obtained using 150 kg N ha-1 The highest percentage of rice protein content in 
Hashemi (8.6%) was obtained from the application of 100 kg N per ha on sowing date of 10 May.
The highest plant height was obtained from 150 kg N/ ha treatment and the lowest was belong to 
control treatment

Keywords:Hashemi rice, nitrogen, planting date, quantity and grain quality
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