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ABSTRACT 

Phosphorus (P), is the second important nutrient for rice that its deficiency and low application efficiency causes 

severe nutrient disorder in the world paddy fields. Therefore, the effect of phosphorus fertilizer splitting on 

morphological characters, yield, and yield components of two rice cultivars (Hashemi and Guilaneh) in two 

soil type was investigated by a factorial experiment in a randomized complete block design with three 

replications. The experimental factors included time division of phosphorus fertilizer at five levels, two soil 

types, and two rice varieties (local Hashemi and modified Guilaneh). Results showed that the grain yield of 

Hashemi cultivar in two-division treatment (50% at the base and 50% at 60th day after transplantion) incresed 

14.9% and the grain yield of Guilaneh cultivar in two-division treatment (50% at the base and 50% at 20th day 

after transplantion) incresed 8.42% as compared to the base application treatment. The maximum increase in 

filled grain percentages were found to be 9.1% for Hashemi cultivar and two-division treatment (50% at the 

base and 50% at 20th day after transplanting) and 18.3% for Guilaneh cultivar and two-division treatment (50% 

at the base and 50% at 60th day after transplanting) in silty clay soil.  Hence, the two-split application of P might 

be a solution to enhance the rice grain yield at paddy field conditions. 
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 (.Oryza sativa L) دو رقم برنجو اجزای عملکرد عملکرد خصوصيات مورفولوژيک، بر  کود فسفر طياثر تقس

  (النهيو گ یهاشم)

 1و مجيد مجيديان 1، مسعود اصفهانی2*، شهرام محمودسلطانی1فاطمه دائمی

 .گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران. 1

 .. موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران2

 (28/4/1399تاریخ تصویب:  -24/4/1399تاریخ بازنگری:  -17/3/1399)تاریخ دریافت:  

 چکيده

ای یهختالالت تغذبرنج بوده که اثرات ناشی از کمبود آن و راندمان مصرف پایین آن ا موردنیازفسفر دومین عنصر پرمصرف 

اجزای  عملکرد ومورفولوژیک،  صفات برکود فسفر  طیاثر تقسکند. بنابراین شدیدی را در اراضی شالیزاری جهان ایجاد می

ی های کامل تصادففاکتوریل در قالب طرح بلوک صورتبهنج هاشمی و گیالنه در دو نوع خاک در آزمایشی م برارقعملکرد ا

های مختلف کود فسفر در پنج سطح، نوع خاک در دو قرار گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل زمان با سه تکرار مورد بررسی

 قمدانه ر عملکرد که داد نشان ( بودند. نتایجشدهاصالحسطح و فاکتور رقم شامل دو رقم برنج هاشمی )محلی( و گیالنه )

و  درصد 9/14نشاکاری،  از پس روز 60 درصد 50 درصد پایه و 50در دو تقسیط فسفرِدر تیمار مصرف کود  هاشمی برنج

نشاکاری،  از پس روز 20 درصد 50 و پایه درصد 50 در دو تقسیط فسفرِدانه رقم برنج گیالنه در تیمار مصرف کود  عملکرد

 رنجب رقم دو هر پر در هایدانه درصد صفت افزایش در بیشترین. افزایش داشته است پایه مصرف با مقایسه در درصد 42/8

 پس روز 20 درصد 50 و پایه درصد 50) درصد 1/9 ترتیب به و ایمرحله دو تقسیط و رس یسیلت خاک در آزمایش مورد

. است شده دیده گیالنه رقم در( نشاکاری از پس روز 60 درصد 50 و پایه درصد 50) درصد 3/18 و هاشمی در( نشاکاری از

 کاری برای افزایش عملکرد در اراضی شالیزاری نگریست.عنوان راهای بهدو مرحله توان به تقسیط فسفربنابراین می

 .شدهاصالحعناصر پرمصرف، صفات مورفولوژیک، رقم محلی، رقم های کليدی: واژه

 

 مقدمه
 از نیمی از بیش اصلی غذاهای از یکی (.Oryza sativa L) برنج

 مناطق این در که آفریقاست و در آسیا ژهیوبه جهان، جمعیت

؛ FAO, 2018شود )می نیز مصرف تولیدی، برنج درصد 90 زا بیش

Alloway, 2009). پروتئین از درصد 25 و انرژی از درصد 21 برنج 

 را جهان خیزبرنج کشورهای در انسانی هایجمعیت ازیموردن

 افزایش به رو روند به توجه با (. FAO, 2018) کندمی فراهم

 تا( فائو)جهانی  وبارخوار سازمان آمارهای طبق جهان، جمعیت

 بتوان تا بود خواهد نیاز شلتوک تن میلیون 760 به 2025 سال

 تأمین غذایی مهم منبع این به را جهان جمعیت تقاضای میزان

 مورد موجود شالیزارهای بیشتر که است حالی در این. نمود

بنابراین استفاده  (.FAO, 2018) اندگرفته قرار برداریبهره

های زراعی موجود از طریق افزایش عملکرد در ینکارآمدتر از زم

واحد سطح برای توسعه پایدار کشاورزی بسیار ضروری است 

(FAO, 2018 .) 

 مهم محدودکننده عوامل از یکی نیتروژن از پس فسفر   

                                                                                                                                                                                                 
 shmsoltani@gmail.comنویسنده مسئول:  *

 بر شدیدی بسیار تأثیر آن کمبود و بوده نمو گیاه برنج و رشد

 میاییبیوشی هاییندفرآ کلیه در فسفر. داشت خواهد برنج عملکرد

 از جزئی فسفر آن بر افزون. دارد دخالت زاانرژی ترکیبات و

 شایغ هسته، پروتئین از بخشی عنوانبه و بوده یاخته پروتئین

. اردد گیاهان رشد در ویژه نقشی نوکلئیک، هایو اسید اییاخته

 ها،هپنج تعداد افزایش گیاه، همچنین فسفر نقش حیاتی در رشد

 و لگ تشکیل و زایشی هایاندام تشکیل و گرده هاینهدا تشکیل

 ادتعد افزایش و خوشه در چهخوشه تعداد افزایش گیاه، یبنددانه

 و عملکرد افزایش و دانه و کاه وزن افزایش خوشه، در پر دانه

 ,Amanullah and Inamullah) گیاه برنج دارد برداشت شاخص

 در برنج کشت رایب فسفر حیاتی اهمیت رغمیعل ولی. (2016

 نپایی بسیار کشاورزی یهاخاک در آن بازیافت شالیزاری، اراضی

 به آن باقیمانده و بوده کمتر نیز شدهافزوده فسفر %25 از و

 چرخه به ورود با یا و تثبیت خاک در مختلف هایشکل

 شودمی خارج رشد فصل در گیاه دسترس از هیدرولوژیکی

(Malakoti and Kavoosi, 2004؛ Grotz and Guerinot, 2002 .)
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مقـدار برداشـت فسفر از خاک توسط گیاه کم بوده و برنج با 

گرم فسـفر در هکتـار کیلو 22تن دانه و کاه در هکتار،  8عملکـرد 

 .(Malakoti and Kavoosi, 2004کند )از خاک برداشت می

توانند بر حاصلخیزی خاک های مختلف فسفر در خاک میشکل

 Malakooti and Kavoosiتأثیر داشته باشد.  استفادهقابل و فسفر

 12در اراضی شالیزاری را  استفادهقابلحد بحرانی فسفر  (2004)

 د. انهگرم در کیلوگرم خاک اعالم نمودمیلی

Mahmoudsoltani et al. (2019)  مودارهای ندر بررسی

 ننشا شالیزاری هایخاکطی زمان در  جذبقابل فسفرتغییرات 

ساعت  48)تا اولیه  مراحل درخاک  فسفر سرعت کاهش کهدادند 

 288زمان )تا  با گذشت سپس و سریع پس از افزودن آن به خاک(

ساعت ادامه  600تا روند  این ویافته  کاهش تدریجبه ساعت(

 ثابتی ادامه تقریباً با سرعت س از آن کاهش مقدار فسفرداشته و پ

 شدهافزودهدرصدی فسفر  50بر کاهش نتایج این بررسی   . یابدمی

درصدی شده در  70روز )مرحله رویشی( و  12ساعت یا  300در 

ماه )شروع مرحله زایشی گیاه برنج(  دوساعت یا  1400حدود 

 آن کاربرد نوع به توجه با هافرآیند دارد. این تأکیدفسفر افزوده 

 و تهیاف بیشتری شدت( خاک با مخلوط صورتبه و فصل از پیش)

در خاک  جذبقابلکاهش فسفر  جلوگیری برای تا است نیاز

 از جذبقابل فسفر شیمیایی تغییرات روند بررسی با شالیزاری،

 یهاخاک در رشد فصل انتهای تا شیمیایی کودهای کاربرد زمان

 مناسب کاربردی هایحلراه غرقابی شرایط تحت و شالیزاری

 . شنهاد شودپی( تقسیط امکان و کاربرد مناسب زمان)

سفر دارند که تقسیط ف تأکیدمطالعات متعددی بر این نکته 

پیشرو برای مقابله با مشکل کاهش فسفر  هایراهیکی از  تواندمی

در اراضی  فسفرو راندمان مصرف پایین کودهای خاک  جذبقابل

 کود نشان دادند که کاربرد Singh et al. (1988)شالیزاری باشد. 

 افزایش سبب داریمعنی طوربه ایمرحله سه تقسیط در فسفر

 جذب و نیتروژن غلظت خوشه، وزن و تعداد کاه، و دانه عملکرد

 این است. در شده آن ایپایه کاربرد با مقایسه در برنج در آن

 10 ،مرحله سه در هکتار در فسفر کیلوگرم 88 تقسیط با مطالعه

 در کاه ردعملک افزایش درصد 13 و دانه عملکرد افزایش درصد

 پژوهشی در .شد مشاهده نوبت یک در فسفر کاربرد با مقایسه

 85 تقسیط با هند در Archana et al. (2016) توسط دیگر

 و پایه کاربرد درصد 50) مرحله دو در 5O2P هکتار در کیلوگرم

 عملکرد در درصد 20حدود  در افزایشی( زنیپنجه اوایل درصد 50

 هس و دو هایتقسیط برای مشابهی تایجن. اندکرده گزارش را دانه

 .است شده گزارش نیز Yadav et al. (2004) توسط ایمرحله

Babu et al. (2005) ،Meena et al. (2014) ،Kumar et al. 

 افزایش بر عالوه که دادند نشان Archana et al. (2016)و  (2015)

 توانمی فسفره کود تقسیط با عملکرد، افزایش عدم یا و عملکرد

 جوییصرفهدر مقدار کود فسفره در مزارع کشاورزان  درصد 25 تا

امکان  یبررس( با اهداف گلدانی) بنابراین، این پژوهشکرد. 

 یابیدستبی، غرقا طیشرا در یزاریشال یهافسفر در خاک طیتقس

ط کود تقسی تأثیرتقسیط کود و همچنین بررسی به زمان مناسب 

رد دو رقم برنج هاشمی )محلی( و عملکرد و اجزای عملکبر  فسفر

 .به مرحله اجرا در آمد( در دو نوع خاک شدهاصالحگیالنه )

 هامواد و روش
کامل  یهابلوکفاکتوریل در قالب طرح  صورتبهاین آزمایش 

کاشت گلدانی گیاه برنج در هوای  صورتبهتصادفی با سه تکرار و 

یقات برنج در موسسه تحق 1397آزاد در بهار و تابستان سال 

های کشور، رشت انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل زمان

مختلف کود فسفر در پنج سطح، نوع خاک در دو سطح و فاکتور 

( شدهاصالحرقم شامل دو رقم برنج هاشمی )محلی( و گیالنه )

تی در بانک اطالعا شدهثبتنتایج  بر اساسبودند. در این آزمایش، 

نمونه  20تحقیقات برنج کشور، موسسه واببخش تحقیقات خاک 

های شالیزاری استان گیالن و با گستره خصوصیات از خاک

س از شدند. پ یبردارنمونهفیزیکی و شیمیایی متفاوت، انتخاب و 

 افتب مانند آن شیمیایی و فیزیکی هاییژگیو از تعیین برخی

 اسیمپت و  فسفر آلی، کربن محتوای اشباع، عصاره اسیدیته خاک،

 -ها دو نمونه خاک لومیاز بین نمونه جذبقابل روی و جذبقابل

حرانی کمتر از آستانه ب جذبقابلسیلتی با فسفر  -سیلتی و رسی

قرار  مورداستفادهانتخاب و برای آزمایش  از منطقه سیاهکل

خاک در اراضی  جذبقابلگرفتند. مقدار آستانه بحرانی  فسفر 

 Malakooti and)استک گرم در کیلوگرم خامیلی 12شالیزاری 

Kavoosi, 2004 هوا خشک( 1(. دو نمونه خاک انتخابی )جدول 

 20عبور داده شده و به مقدار  مترییلیمو خرد شده و از الک دو 

لیتر ریخته شدند.  29های پالستیکی با حجم  کیلوگرم در گلدان

 در( O2K) پتاسیم اکسید کیلوگرم 100 مقدار به کود پتاسیم

 هارتک کلیه به نشاکاری از پیش پتاسیم سولفات نبعم از هکتار

 از نیتروژن کیلوگرم 75 و 60مقدار به نیتروژن کود. شد اضافه

 مرحله سه در و گیالنه و هاشمی رقم برای ترتیب به اوره منبع

 لیهاو جوانه تشکیل مرحله در و وجین مرحله در نشاکاری، از پیش

 45فره نیز به مقدار کود فس. گردید افزوده هاکرت به خوشه

( از منبع سوپرفسفات 5O2Pکیلوگرم در هکتار پنتا اکسید فسفر )

 یخوببهتیمارهای آزمایش به خاک افزوده و  بر اساستریپل 

های مخلوط گردید. پس از غرقاب نمودن و گلخراب کردن خاک

از سطح خاک،  متریسانتها و قرار دادن آب به ارتفاع پنج گلدان

برای هر دو رقم برنج هاشمی  هر گلدان با سه گیاهچهنشاکاری در 
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و گیالنه انجام شد. تیمارهای کود فسفر از منبع سوپر فسفات 

درصد  2P (100)بدون مصرف کود؛ شاهد(،  1Pتریپل عبارتند از: 

کود  ایدومرحله)تقسیط  3Pپایه(،  صورتبهمصرف کود فسفر 

 4Pاز نشاکاری(،  روز بعد  20درصد  50درصد پایه و  50فسفر؛ 

 60درصد  50درصد پایه و  50کود فسفر؛  ایدومرحله)تقسیط 

 50ای کود فسفر؛ )تقسیط سه مرحله P 5روز بعد از نشاکاری( و 

 60درصد  25روز بعد از نشاکاری و  20درصد  25درصد پایه و 

 روز بعد از نشاکاری(. 
 

 يشمورد آزما هایخاکويژگی فيزيکی و شيميايی  -1 جدول

 نوع خاک
جذب فسفر قابل

(1-mg.kg) 

جذب پتاسیم قابل

(1-mg.kg) 

جذب روی قابل

(1-mg.kg) 

نیتروژن کل 

 )درصد(

کربن آلی 

 )درصد(

اسیدیته 

 گل اشباع

هدایت الکتریکی عصاره 

 (dS.m-1اشباع )

سیلت 

 )درصد(

شن 

 )درصد(

رس 

 )درصد(

 لومی سیلتی

 و دارای کمبود شدید فسفر
1/3 75 1/2 1/0 35/1 18/7 51/0 53 23 24 

 سیلت رسی

 و دارای کمبود شدید فسفر
9/6 95 2/16 2/0 02/2 53/6 62/0 46 8 46 

 

مراحل مختلف رشد برنج  اساس بردر حین انجام آزمایش و 

، گلدهی و رسیدن دانه( و در هنگام برداشت و برای زنیپنجه)

فاع بوته، تگیری صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مانند اراندازه

طول خوشه، وزن خوشه، طول پدانکل و طول پنالتیمیت، طول و 

عرض برگ پرچم، طول و عرض دانه برنج سفید و وزن حجمی 

قرار  بردارینمونهدانه از هر گلدان تعداد پنج ساقه اصلی مورد 

ها در مرحله تعداد کل پنجهگرفتند. سایر صفات گیاهی شامل 

پنجه  تعدادی، دگیوته در مرحله رسدر ب پنجه تعدادی، دهپنجه

 ددرص، هاپنجه یبارور درصد، بارور ریپنجه غ تعداد، بارور در بوته

نیز مورد ارزیابی قرار  برداشت خوشه شاخصو خوشه  یبارور

 وزنشامل عملکرد  یعملکرد و اجزاگرفتند. صفات مرتبط با 

 ه پر دردان تعداد، دانه در خوشه تعداد، تک بوته عملکرد، هزاردانه

، تعداد دانه در خوشه یفراوان، دانه پوک در خوشه تعداد، خوشه

 وزنیی، هوا یهاخشک اندام وزن، پر هایدانه درصدی، پوک درصد

برداشت کل )با  شاخصیی، برداشت اندام هوا شاخص، خشک کل

و محاسبه شدند. برای  گیریاندازهدر زمان برداشت نیز  (شهیر

چم در زمان حداکثر توسعه برگ محاسبه طول و عرض برگ پر

 گیریاندازههای اصلی در هرگلدان طول و عرض آن پرچم در ساقه

 Rawsonشد. مساحت برگ پرچم با استفاده از رابطه پیشنهادی 

et al. (1998) گیری طول و عرض برگ پرچم و با و با اندازه

 استفاده از روابط زیر محاسبه شد.

 ( 1رابطه) 
= مساحت برگ پرچم برنج رقم گیالنه  × طول برگ عرض برگ × 0.75 

 (2)رابطه
= مساحت برگ پرچم برنج رقم هاشمی   × طول برگ عرض برگ × 0.84 

با   هادادهابتدا  هاداده یو گردآور یریگاندازهپس از همچنین 

از  نانیپس از اطم ونرمال اسمیرونوف -آزمون کولموگرف

 هیبارتلت، تجز به  کمک آزمون  یشیبودن  اشتباه آزما کنواختی

از  با استفاده هاداده  نیانگیم سهیانجام شد. مقا تیمارها  انسیوار

محاسبات  هیکل. انجام شد (LSD) داریمعنروش حداقل اختالفات 

 برای .صورت پذیرفت  SASیافزارهانرمبا استفاده از  یآمار

 استفاده گردید.  Excelافزارنرم از هاشکل برازش و ترسیم

 ث نتايج و بح

 خصوصيات مورفولوژيک
( نشان داد که اثر رقم 2نتایج تجزیه واریانس مندرج در جدول )

اد استثنای تعدشده به گیریاندازهبر تمامی صفات مورفولوژیک 

پنجه غیر بارور و درصد باروری پنجه در سطح احتمال یک درصد 

(P≤0.01) دار بود. این در حالی است که اثر نوع خاک فقط معنی

، تعداد کل پنجه در مرحله حداکثر (P≤0.05)رتفاع بوته بر ا

و   (P≤0.01)، مرحله رسیدن دانه و تعداد پنجه بارور یزنپنجه

بوده و بر سایر صفات  داریمعن (P≤0.01)طول پدانکل و پنالتیمت 

مختلف مصرف کود  یهازماننداشته است. همچنین تیمار  یرتأث

استثنای تعداد پنجه غیر بارور فسفر بر تمام صفات مورفولوژیک به

در  داریمعنی طوربهو درصد باروری پنجه، و عرض برگ پرچم 

بوده است. اثر  یرگذارتأث (P≤0.01)سطح احتمال یک درصد 

، طول خوشه (P≤0.01)متقابل رقم و نوع خاک تنها بر ارتفاع بوته 

(P≤0.05) ، طول برگ پرچم  ،(P≤0.01) طول پدانکل ،(P≤0.01) 

ته است. نداش داریمعن یرتأثداشته و بر سایر صفات  داریمعن ریتأث

این در حالی است که برهمکنش رقم و تیمار فسفر و نیز 

برهمکنش نوع خاک و تیمار فسفر در رفتاری مشابه بر همه صفات 

استثنای تعداد پنجه غیر بارور، درصد باروری شده به یریگاندازه

پرچم در رقم هاشمی و  پنجه ، عرض برگ پرچم مساحت برگ

داشت.  دارییمعن یرتأثو یک درصد  5گیالنه در سطح احتمال 

همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل رقم، نوع خاک و زمان 

 یزنپنجهاستثنای تعداد پنجه در مرحله حداکثر مصرف فسفر به

در  دپذیرینماز این برهمکنش  دارییمعن یرتأثو رسیدن دانه که 
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 فسفر و برهمکنش نوع خاک و تیمار زمان مصرف داشته است.ارد رفتاری مانند برهمکنش رقم و تیمار زمان مصرف سایر مو
 

در تيمارهای مختلف تقسيط کود  (سيلتی رس و سيلتی لومیتجزيه واريانس صفات مورفولوژيک دو رقم برنج )هاشمی و گيالنه( در دو نوع خاک ) -2جدول 

 فسفر

 رییبع تغمنا میانگین مربعات
UFTN FTN T2 T1 PL PH DF  

ns 86/2 ns 31/9 ns 21/2 ns  05/60 ns 1 ns 529/6 2 تکرار 
ns  66/1 **66/4681  **01/482 ** 58/1242 ** 43/459 ** 138/83 1 رقم 

4/26ns **06/129  **75/183 ** 41/120 ns 63/0 *19/83 1 خاک نوع 

1/41ns **608/58 ** 64/63 ** 15/149 ** 66/2 ** 27/83 4  فسفرتقسیط 

0/06ns ns 40/5  ns 35/7 ns 35/7 * 68/2 ** 10/55 1 خاک نوع×رقم 

0/91ns **29/41 **97/38 **48/42 * 90/2 *42/10 4 فسفرتقسیط  ×رقم 

2/51ns **94/54 ** 79/51 ** 58/23 * 64/1 ** 12/82 4 فسفرتقسیط  ×خاک نوع 

0/31ns ns 35/5 ns 05/8 ** 51/10 ** 58/2 ** 58/41 4 رفسفتقسیط  ×خاک نوع×رقم 

 خطا 38 38/3 65/0 94/3 30/4 66/6 39/1

 )درصد( راتییتغ بیضر  39/1 93/0 36/6 39/4 54/5 03/177
PH ،PL ،T1 ،T2 ،FTN ،UFTN ،TFP ،FLL ،FLW،FLAH ،FLAG، PED  وPEN ها در مرحله پنجه دهی، ل پنجهبه ترتیب عبارتند از ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد ک

ها، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، مساحت برگ پرچم رقم برنج هاشمی، پنجه باروری بارور، درصد غیر پنجه بارور، تعداد پنجه ها در مرحله رسیدن دانه، تعدادتعداد کل پنجه

 دار: غیر معنیnsدار در سطح احتمال یک درصد و ر در سطح احتمال پنج درصد، **: معنیدامساحت برگ پرچم رقم برنج گیالنه، طول پدانکل و طول پنالتیمت؛ *: معنی

 
در تيمارهای گوناگون مختلف  (سيلتی رس و سيلتی لومیتجزيه واريانس صفات مورفولوژيک دو رقم برنج )هاشمی و گيالنه( در دو نوع خاک ) -2ادامه جدول 

 تقسيط کود فسفر

 رییمنابع تغ میانگین مربعات
PEN PED FLAG FLAH FLW FLL TFP DF  

ns 29/0 ns 29/0 27/61ns 34/63ns ns 03/0 ns  88/0 ns 00/11 2 تکرار 
**01/138 **01/138 ** 11/206 ** 54/258 **6/0 **95/19 ns  31/0 1 رقم 

**21/13 **21/13 8/4ns 10/55ns ns00/0 ns  08/3 20/07ns 1 خاک نوع 
**81/1 **81/1 *71/45 *66/56 ns 01/0 ** 24/180 6/74ns 4  فسفرتقسیط 
ns 81/0 **81/0 47/38ns 59/43ns ns 00/0 **01/84 0/12ns 1 خاک نوع×رقم 

**59/1 **59/1 **51/70 88/45** ns 02/0 **26/149 4/76ns 4 فسفرتقسیط  ×رقم 
**34/2 **34/2 **46/52 65/81* ns00/0 **26/166 13/17ns 4 فسفرتقسیط  ×خاک نوع 
**75/2 **75/2 **09/230 288/62** ns 03/0 **88/562 3/38ns 4 رفسفتقسیط  ×خاک نوع×رقم 

46/0 46/0 10/18 71/22 01/0 04/3 97/6  خطا 38 

 )درصد( راتییتغ بیضر  64/2 61/5 81/9 42/14 42/14 07/5 07/5
PH ،PL ،T1 ،T2 ،FTN ،UFTN ،TFP ،FLL ،FLW،FLAH ،FLAG، PED  وPEN ها در مرحله پنجه دهی، به ترتیب عبارتند از ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد کل پنجه

ها، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، مساحت برگ پرچم رقم برنج هاشمی، پنجه باروری بارور، درصد غیر پنجه بارور، تعداد پنجه ها در مرحله رسیدن دانه، تعدادتعداد کل پنجه

 دار: غیر معنیnsدار در سطح احتمال یک درصد و دار در سطح احتمال پنج درصد، **: معنیچم رقم برنج گیالنه، طول پدانکل و طول پنالتیمت؛ *: معنیمساحت برگ پر

 
 3/31سانتیمتر(، طول خوشه )153بیشترین ارتفاع بوته ) 

 0/47سانتیمتر( و پنالتیمیت ) 0/17سانتیمتر( ، طول پدانکل )
 7/42در رقم هاشمی و بیشترین طول برگ پرچم ) سانتیمتر(

سانتیمتر (، تعداد پنجه در  4/1سانتیمتر (، عرض برگ پرچم )
(، تعداد پنجه 8/1( و رسیدن دانه )6/13) زنیپنجهمرحله حداکثر 

سانتی مترمربع( در  7/50( و مساحت برگ پرچم )7/19بارور )
 ژنتیکـی فـات(. اختال3رقم گیالنه به ثبت رسیده است )جدول 

 ورمذک صـفات مورفولوژیکی تفـاوت علـت توانـدمـی ارقـام ایـن
 یهاشم ارقام بـومی مانند ارقـام خصوصـیات از کـه طوریبه باشد

طول پدانکل و پنالتیمیت باالتر در مقایسه با ارقام  بوته، ارتفاع
طول و عرض برگ  ، زنیپنجهتعداد  که حالی در است شدهاصالح

رقم گیالنه نسبت به ارقام بومی  ماننـد شدهاصالح رقـامپرچم ا
 Moosavi etو  Mannan et al. (2010)(. 3)جدول  استبیشتر 

al. (2015)  خصوصیات ژنتیکی ارقام بر بسیاری از صفات  تأثیربر
بیان  Niknejad et al. (2009)دارند. همچنین  تأکیدگیاه برنج 

بیشتر از ارقام  شدهاصالحکرد که طول و عرض برگ پرچم ارقام 
آنها  عملکردبسزایی در افزایش  تأثیرمحلی است، که این موضوع 

 .کندمیدر مقایسه با ارقام محلی ایفا 
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همچنین برای هر دو رقم هاشمی و گیالنه، در بیشتر موارد 
ی )با سیلت -بیشینه مقادیر این صفات مورفولوژیک در خاک لومی

 اکخیمتر مکعب(  در مقایسه با گرم بر سانت 82/0وزن مخصوص 
گرم بر سانتیمتر مکعب(  75/0)با وزن مخصوص  سیلتی  -رسی

مقاومت کمتر با خاک  تراکم رسدمی نظر بهبدست آمده است.  
 یاشهیر صفاتبرنج سبب  اهیگ شهیدر مقابل نفوذ ر خاک کمتر

دانه  عملکردصفات مورفولوژیک باالتر و شاخساره برتر با بهتر و 
سیلتی  -لومی( در خاک النهیو گ یتر در هر دو رقم )هاشمباال
چراکه فسفر در خاک عنصری پویا نبوده و برای جذب به  شودمی

(. Malakooti and Kavoosi, 2004گسترش ریشه نیازمند است )
بیان داشتند با افزایش میزان  Zheng et al. (2003)از طرف دیگر 

یجه افزایش گنجایش شدن بافت خاک( و در نت ترسنگینرس )
بافری، خاک فسفر بیشتری را در خود تثبیت کرده و مقدار فسفر 

. دهدمیکمتری در اختیار گیاه برای رشد قرار  جذبقابل
Mahmoudsoltani et al. (2011) گوناگونهای در بررسی شکل 

فسفر  بجذقابلبافت بر میزان  تأثیرفسفر در اراضی شالیزاری بر 
یان کردند که با افزایش میزان رس خاک از مقدار داشته و ب تأکید
 .شودمیکاسته  داریمعنی طوربه جذبقابلفسفر 

مختلف مصرف کود فسفر  هایزمان تأثیرمقایسه میانگین 
بر صفات مورفولوژیک در ارقام هاشمی و گیالنه نشان داد که 
تیمارهای مختلف زمان مصرف کود فسفره در مقایسه با عدم 

داری داشت. همچنین بیشترین مثبت و معنی أثیرتمصرف آن 
 در فسفرِکود  ایمرحلهکاربرد تقسیط دو و سه  تأثیردرصد 

پایه بر صفات  صورتبهدرصد فسفر  100مقایسه با کاربرد 
درصد(،  5درصد(، طول خوشه ) 4/5مورفولوژیک ارتفاع بوته )

ر درصد(، تعداد پنجه د 6/9) زنیپنجهتعداد پنجه در مرحله 
درصد(، تعداد پنجه بارور  97/6مرحله رسیدن دانه )

درصد(، طول برگ  04/9درصد(، درصد باروری پنجه )4/11)
درصد(، مساحت برگ  28درصد(، عرض برگ پرچم ) 4/31پرچم )

درصد(، مساحت برگ پرچم در رقم  5/57پرچم در رقم هاشمی )
درصد( و طول  9/10درصد(، طول پدانکل ) 5/38گیالنه )

 (. 3درصد( به ثبت رسیده است )جدول  2لتیمت )پنا
نتایج مقایسه میانگین مربوط به ارتفاع بوته نشان داد که 
بیشترین افزایش این صفت در دو رقم برنج هاشمی و گیالنه در 

 20درصد  50درصد پایه و  50ای کود فسفره )تقسیط دو مرحله
درصد  11و  5/9روز بعد از نشاکاری ( بدست آمده و به ترتیب 

درصد در مقایسه  2درمقایسه با  تیمار عدم مصرف کود فسفره، و 
با تیمار مصرف صدرصد کود فسفره بصورت پایه است.  همچنین 
میزان افزایش ارتفاع بوته  در خاک سیلتی رسی بیشتر از لومی 
سیلتی بوده است. همانند ارتفاع بوته، هر دو رقم واکنش یکسانی 

ارهای کاربردی بر روی طول خوشه از خود در تاثیرپذیری از تیم

درصد  5نشان داده و بیشترین میزان افزایش این صفت در حدود 
درصد  50درصد پایه و  50ای کود فسفره )در تقسیط دو مرحله

بیست روز بعد از نشاکاری ( و خاک سیلتی رسی و در رقم گیالنه 
دهی، ها در مرحله پنجهبه ثبت رسیده است.  تعداد کل پنجه

ها در مرحله رسیدگی، تعداد پنجه بارور، تعداد تعداد کل پنجه
 با تقسیط فسفر تنهانهها پنجه غیر بارور و درصد باروری پنجه

افزایش یافتند بلکه هرچه فاصله زمانی تقسیط نیز بیشتر شد بر 
افزوده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین  هاآندرصد افزایش 

برای هر کدام از صفات وابسته به پنجه به میزان درصد افزایش 
درصد برای هاشمی و گیالنه در تیمار تقسیط  3/9و  6/9ترتیب 

روز بعد از نشاکاری(  60درصد  50درصد پایه و  50)  ایدومرحله
ها در مرحله پنجه دهی، در خاک سیلت لوم برای تعداد کل پنجه

 ایدومرحلهیط درصد برای هاشمی و گیالنه در تیمار تقس 3و  6/6
روز بعد از نشاکاری( در خاک  60درصد  50درصد پایه و  50) 

 5و  11ها در مرحله رسیدن دانه، سیلت لوم برای تعداد کل پنجه
 50ای ) درصد برای هاشمی و گیالنه در تیمار تقسیط دو مرحله

روز بعد از نشاکاری( در خاک سیلت  60درصد  50درصد پایه و 
درصد برای هاشمی و  9و  5/6های بارور، نجهلوم برای تعداد پ

درصد  50درصد پایه و  50)  ایدومرحلهگیالنه در تیمار تقسیط 
روز بعد از نشاکاری( در خاک سیلت لوم برای درصد باروری  60

ای  در خاک سیلت لوم اندازهمرحلهها در تیمار تقسیط دو پنجه
ان یکی از گیری شد.  طول، عرض و مساحت برگ پرچم به عنو

ها  در بین صفات مورفولوژیک نیز ترین و موثرترین شاخصمهم
از تقسیط فسفر تاثیر پذیرفته و بیشترین میزان میانگین درصد 

 50ای کود فسفره )افزایش طول برگ پرچم در  تقسیط دو مرحله
روز بعد از نشاکاری( و در خاک سیلت  60درصد  50درصد پایه و 

درصد در رقم گیالنه و هاشمی، بیشترین  30و  20لوم و به ترتیب 
میزان میانگین درصد افزایش عرض برگ پرچم در  تقسیط دو 

روز بعد از  60درصد  50درصد پایه و  50ای کود فسفره )مرحله
درصد در رقم  20نشاکاری( و در خاک سیلت لوم و به ترتیب 

 گیالنه و هاشمی، بیشترین میزان میانگین درصد افزایش مساحت
درصد پایه  50ای کود فسفره )برگ پرچم در  تقسیط دو مرحله

روز بعد از نشاکاری( و در خاک سیلت لوم و  60درصد  50و 
درصد در رقم گیالنه و هاشمی ثبت شد.  همچنین  40حدود 

بیشترین میزان میانگین درصد افزایش پدانکل در تقسیط دو 
روز بعد از  60درصد  50درصد پایه و  50ای کود فسفره )مرحله

درصد در رقم  10و 9نشاکاری( و در خاک سیلت لوم و حدود 
(. کمبود فسفر باعث توقف 3باشد )جدول گیالنه و هاشمی می

های مویین، ها و ریشهزنی، عدم گسترش ریشهرشد، کاهش پنجه
تاخیر در گلدهی گیاه، عدم گلدهی کامل گیاه، افزایش میزان 

شود )ملکوتی و کاووسی، زاردانه میها و کاهش وزن هپوکی دانه
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بررسی الگوی جذب تجمعی فسفر در شرایط مختلف آب  .(2004
دهد اگرچه جذب آرام و تدریجی و هوایی برای گیاه برنج نشان می

دهد ولی فسفر قابل جذب از ابتدای نشای گیاهچه برنج رخ می
ود روز پس از  نشای گیاهچه به حداکثر خ 75تا  50در بازه زمانی 

رسد بنابراین ضروری است در این بازه زمانی به منظور می
جلوگیری از تاثیر منفی کمبود فسفر قابل جذب، فسفر در بخش 
محلول و قابل تبادل )فسفر لبایل( در خاک به اندازه کافی وجود 

 Massawe and (.Malakootu and Kavoosi, 2004داشته باشد )

Mrema (2017)  وZheng et al. (2003) هایشان بر در بررسی
روی ارقام برنج بیان داشتند افزایش کود فسفره بر تمام صفات 

.  داری داردمورفولوژیک آنها در مقایسه با عدم مصرف تاثیر معنی
Singh et al (1988) یطتقس در فسفره کود نشان دادند که کاربرد 

خصوصیات  افزایش سبب داریمعنی طور به ایمرحله سه
 با مقایسه در برنج ک گیاه مانند ارتفاع، طول خوشه درمورفولوژی

 Archana توسط دیگر پژوهشی است در شده آن ایپایه کاربرد

et al. (2016) 5 هکتار در کیلوگرم 85 تقسیط با هند درO2P در 
( زنیپنجه اوایل درصد 50 و پایه کاربرد درصد 50) مرحله دو

،  Yoseftabar (2012) براین تاثیرات مثبت تاکید دوباره داشت.
Dingkuhen et al. (2006)  وAlam et al.(2009)  نیز بر اینکه

ی زنی و گلدهفسفر عامل مهمی برای رشد گیاه برنج بوده و پنجه
د ندهد، تاکید داشته و بیان داشترا در برنج تحت تاثیر قرار می

زنی گیاه از جمله عوامل مهم که فراهمی فسفر در مرحله پنجه
 شود. د رشد و عملکرد محسوب میبهبو

 

 در تيمارهای مختلف تقسيط کود فسفر (سيلتی رس و سيلتی لومیصفات مورفولوژيک دو رقم برنج )هاشمی و گيالنه( در دو نوع خاک ) مقايسه ميانگين -3جدول 

 گیری شدهصفات موفولوژیک اندازه فاکتورهای آزمایش
 PH PL 1T 2T FTN UFTN TFP کود فسفر نوع خاک رقم برنج
 هاشمی

 سیلتی لوم

1P d 1/147 ab30/5  5/88 j 13/44 ef 13/33 de 0/00 b 99/09 a 

 

2P d c 3/147 a31/3  7/5 fhg 13/44 ef 12/66 e 0/66 ab 93/9 b 

3P  b 3/151 a 1/31 7/44 hgi 10/88 g 10/77 f 0/33 ab 98/95 a 

4P d 5/148 ab 5/30 8/22 fdge 13/88 ef 13/88 de 0/00 b 100 a 

5P bc 6/149 ab 8/30 6/33 j  14/33 e 14/11 d 0/33 ab 98/51a 

 1P f 140 c 9/27 6/5 ji 13/66 ef 13/55 de 0/33 ab 99/18a سیلتی رس

 

2P a 3/153 ab 7/30 8/66 de 12/77 f 12/77 de 0/00 b 100a 

3P e 146 b 6/29 8/44 fde 10/66 g 10/66 f 0/00 b 100 a 

4P e144 a 2/31 8/66 de 13/44 ef 13/11 de 0/33 ab 97/54 ab 

5P e143 a 1/31 6/77 jhi 10/77 g 10/77 f 0/00 b 100a 

 گیالنه

 سیلتی لوم

1P j k 6/113 de 8/24 10/33 c 18/88 cab 18/77 ab 0/00 b 99/38 a 

 

2P j i 116 d 7/25 10/66 c 19/33 ab 18/77 ab 0/33 ab 91/14 ab 

3P j 3/114 e 58/23 9/11 d 19/44 ab 19/11 ab 0/33 ab 27/98  

4P g 3/122 de 8/24  11/66b 19/88 a 19/66 a 0/00 b 98/89 a 

5P I j 3/116 d 6/25 7/77 fge 19/55 ab 18/88 ab 1a 96/5 ab 

 سیلتی رس

1P k 110 d 94/24 11/11 bc 17/88 c 17/88 b 0/00b 100 a 

2P g h 121 de 47/24 13/66 a 19/88 a 19/77 a 0/00 b 99/44a 

3P g 3/122 d 6/25 11/66 b 17/77 c 17/77 b 0/00 b  100a 

4P j 8/113 d 32/25 11 c 18/55 cb 18/22 b 0/00b 98/18 ab 

5P h i 6/118 de 91/24 8 fge 16 d 15/66 c 0/33 ab 97/91 ab 

PH، PL ،T1 ،T2 ،FTN ،UFTN ،TFP ،FLL ،FLW،FLAH ،FLAG، PED  وPEN ها در مرحله پنجه دهی، به ترتیب عبارتند از ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد کل پنجه

برگ پرچم، مساحت برگ پرچم رقم برنج هاشمی، ها، طول برگ پرچم، عرض پنجه باروری بارور، درصد غیر پنجه بارور، تعداد پنجه ها در مرحله رسیدن دانه، تعدادتعداد کل پنجه

 .است ددرص پنج احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر دارمعنی تفاوت عدم بیانگر مشابه مساحت برگ پرچم رقم برنج گیالنه، طول پدانکل و طول پنالتیمت؛ حروف

 
در تيمارهای مختلف تقسيط  (سيلتی رس و سيلتی لومیاشمی و گيالنه( در دو نوع خاک )مقايسه ميانگين صفات مورفولوژيک دو رقم برنج )ه -3ادامه جدول 

 کود فسفر

 گیری شدهصفات موفولوژیک اندازه فاکتورهای آزمایش
 FLL FLW FLAH FLAG PED PEN کود فسفر نوع خاک رقم برنج
 هاشمی

 سیلتی لوم

1P 32/2 dfe 1/14 fghi 30/8 defc 27/5defc 15/06debc 44/9 cb 

 

2P 26/7 ij 1/08hi 24/07fg 24/4 fg 15/6 bc 44/2 dcb 

3P 27/7 hig 1/2 fcghd 28/2efg 25/22 efg 17/03/ a 42/9 de 

4P 35/2b 1/28 fcgad 37/8 bc 33/83 bc 15/85 b 43/9 dcb 

5P 31/2 fg 1/17 fghdi 30/8 defc  27/5 defc 14/23 fe 44/1 dcb 

 1P 24/9 j 1/04 i 21/75 g 19/42 g 14/4 dfec 43/5 dcb سیلتی رس
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2P b35/2  1/14 fghi 33/9 dec 30/3 dec 14/31 dfe 47/4 a 

3P 33/5 dbec 1/3 fcad 36/5 dbc 32/6 dbc 12/8 hg 43/3 dcb 

4P 34/4 dbc 1/16 fghi 33/5 dec 29/9 dec 15/4 dbc 45/7 ab 

5P 34/7 bc 1/08 ghi 31/7 defc 28/3 defc 14/8 debc 41/9 e 

 گیالنه

 سیلتی لوم

1P 28/83 hig 1/36cadb 33/09 dec 29/5 dec 11/3 ij 34/9 f 

 

2P 42/7 a 1/4 cab 50/7 a 45/33 a 12/29 ih 44/3 dcb 

3P 31/7 dfe 1/36 cadb 36/4 dbc 32/52 dbc 11/79 ihj 35/8 f 

4P 27/5 hig 1/25 fcghd 28/9 defg 25/8 defg 12/58 hg 36/11 f 

5P 28/56 hig 1/42 ab 33/32 dec 29/75 dec 13/4 fg 35/4 f 

 سیلتی رس

1P 28 hi 1/38 cab 32/4dec 28/98 dec 11/1 ij 35/91 f 

2P 28/93 ij 1/26 fcghd 28/53 efg 25/47 efg 11/25 ij 36/28 f 

3P 24/9 j 1/32 fcadb 27/7 efg 24/7 efg 11/14 j 35/5 f 

4P FL1 FL2 30/8 defc 27/5defc 12/2 ihj 36/4 f 

5P 32/2 dfe 1/14 fghi 24/07fg 24/4 fg 12/1 ihj 36/5 f 

PH ،PL ،T1 ،T2 ،FTN ،UFTN ،TFP ،FLL ،FLW،FLAH ،FLAG، PED  وPEN ها در مرحله پنجه دهی، به ترتیب عبارتند از ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد کل پنجه
ها، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، مساحت برگ پرچم رقم برنج هاشمی، پنجه باروری بارور، درصد غیر پنجه بارور، تعداد پنجه رسیدن دانه، تعداد ها در مرحلهتعداد کل پنجه

 .است ددرص پنج احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر دارمعنی تفاوت عدم بیانگر مشابه مساحت برگ پرچم رقم برنج گیالنه، طول پدانکل و طول پنالتیمت؛ حروف
 

در تيمارهای  (سيلتی رس و سيلتی لومیمقايسه ميانگين صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج )هاشمی و گيالنه( در دو نوع خاک ) -4جدول 
 مختلف تقسيط کود فسفر

 TGW GW SPP FG UFG EP PFG BYA BYT کود فسفر نوع خاک رقم برنج

 1P 22/3 cadb 22/4 f 121/8 i 101/2 gf 3/5 hgi 16/9cadbe 83 fcdbe 156/7 ef 162 ef  هاشمی

  2P 22/3 cadb 24/5 e 131/2 gf 110/3 ef 3/5 hgi 15/9cadbe 84 fcdbe 160e 166 e 

 

 سیلتی لوم
3P 23/6 a 20/4 hg 140/6 d 120 cd 3/8 fge 14/1 fcdbe 85/8 cadbe 143/5 g 149/8 g 

4P 21/3 cd 20/3 hg 132/26 ef 111/6 ed 3/6 fhgi 16 cadbe 83/9 fcdbe 139 gh 147/4 g 

5P 23/3 ab 18/7 hi 131/2 gf 102/8 gef 3/3 hi 21/6 a 78/3 f 156/7 ef 164 ef 

 سیلتی رس

1P 22 cadb 11/3 j 33/121  112/2 ed 4 de 7/4 f 92/5 a  97/2j 102 j 

2P 22/3 cadb 20/2 hg 129/7 gf 112/06 ed 3/6 fhgi 13/9 fcdbe 86/3 cadbe 161/7 e 168/8 e 

3P 21/6 cdb 21/9 fg 123 i 109/5 ef 3/6 fhg 10/9 fde 89 cab 151/3 f 158 f 

4P 22/3 cadb 17/7 i 128/26gh 111/7 ed 3/5 fhgi 12/9 fcde 87 cad 118/1 i 124 i 

5P 23/6 a 20/1 h 124/8 ih 99/06g 3/1 i 20/6 ab 79/3 fe 132/7h 1382/ h 
 1P 22/3 cadb 27/7 bc 155 b 132/4 ab 5/3 cab 14/5 fcadbe 85/4 fcadbe 210 b 225/9 b  گیالنه

  2P 22/3 cadb 32 a 136/2 e 109/4 ef 4/2 de 19/6 cab 80/3 fde 222 a 234/5a 

 

 سیلتی لوم
3P 22/3 cadb 25/8 de 153/2 b 127/93 cb 5/4 ab  16/4cadbe 83/5 fcdbe 191/9 d 204 d 

4P 23/6 a 29/1 b 148 c 121 cd 4/8 c 18/2 cadb 81/7 fcde 207/5 b 221 b 

5P 23/3 ab 32/3 a 155/6 b 129/06 cb 5/1 cb 17 cadbe 82/9 fcdbe 197/7 cd 206cd 

 سیلتی رس

1P 23 cab 28/2 bc 121/8 i 97/6 g 3/9 fdge 199/9 cab 80 fde 199 c 211c 

2P 20/6 d 25/5 de 164 a 140/93 a 5/7 a 13/9fcdbe 86 cadbe 137/6 gh 143 gh 

3P 22 cadb 27/2 dc 164 a 112 ed 4/3 d 15/5 cadbe 84/4 fcdbe 158 ef 166/8 e 

4P 23 cab 29/3b 148/6c 134/06ab 5/2 cab 9/7 fe 90/2 ab 192 cd 201 d 

5P 23 cab 29/2 b 146/6 c 121 cd 5/1 cb 12/9 fcde 87 cad 192/6 cd 202 d 

TGW  ،GW  ،SPP،FG ، UFG  ،FG3  ،EP ،PFG  ،BYA  ،BYT  ،HI2 ،HI3 ،FPP،HIP،GL، GW و VG هزار دانه، عملکرد تک بوته، تعداد  به ترتیب عبارتند از : وزن
ر در خوشه، دانه پوک در خوشه، فراوانی تعداد دانه در خوشه، درصد پوکی، درصد دانه های پر، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک کل، شاخص تعداد دانه پ ،کل دانه در خوشه

؛ (هکتولیتر وزن) دانه حجمی وزن خام و دانه عرض خام، دانه باروری یک عدد خوشه، شاخص برداشت خوشه، طول برداشت اندام هوایی،  شاخص برداشت کل )با ریشه(، درصد
 .است درصد پنج احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر دارمعنی تفاوت عدم بیانگر مشابه حروف

 

در  (سيلتی رس و سيلتی لومیصفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج )هاشمی و گيالنه( در دو نوع خاک ) مقايسه ميانگين -4ه جدول ادام

 رهای مختلف تقسيط کود فسفرتيما

 2HI 3HI FPP HIP GL GW VG کود فسفر نوع خاک رقم برنج

 هاشمی

 سیلتی لوم

1P 42 g 41/4 fgh 83/07 fcdb 93/03 ced 7/14 cab 22/4 f 0/52cab 

 

2P 45/8 d 44/3 d 84/09 fcdbe 95/31 a 7/1 cab  24/52 e 0/48 fe 

3P 42/6 g 40 fgh 85/85 cadb 92/42 cedf 7/1 cab 20/42hg 0/53 ab 

4P 43fg 41/2 fgh 83/98 fcdbe 91/48 ef 7/18 ab 20/35 hg 0/53ab 

5P 36 k 43/7 d 78/37 f 87/15 g 6/46 f 18/76 hi 0/53ab 

 سیلتی رس

1P 35 l 34/2 ml 92/55 a 91/92edf 6/9 cdb 11/38 j 0/55a 

2P 37/5 kj 35/9 k 86/35 cadb 91/94 edf 7/1 cab 20/26 hg 0/51 cdb 

3P 43 fg 41 fge 89/03 cab 91/73 ef 7/11 cab 21/95 fg 0/53 ab 

4P 45 fde 42/7 fe 87/04 cadb 91/85 ef 6/9 cdb 17/72i 0/53 ab 

5P 45 de 33/2 m 97/37 fe 91/04 f 7/08 cb 20/14 h 0/53 ab 
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 گیالنه

 سیلتی لوم

1P 39/5 ij 36/7 kj 85/42fcad 93/03 ced 7/22 ab 22/71 bc 0/49 de 

 

2P 43/3 fg 41 fgh 80/34 fde 94/23 cab 7/42 a 32/07a 0/47 f 

3P 40 ih 38 ij 83/51 fcdb 91/39 cedf 7/02 cdb 25/88 de 0/5 cde 

4P 42 gh 39/6 ih 81/75 fcdb 91/83 ef 6/9 cdb 29/1 b 0/51 cdb 

5P 49 c 46/8 c 82/95 fcdb 93/78 cadb 6/8cde 32/31 a 0/49 de 

 سیلتی رس

1P 42/5 g 40 gh 80/07 fde 95/47 a 7/22 ab 28/21 bc 0/51 cde 

2P 55 a 53a 86/03 cadb 95/13 a 6/56 ef 25/57 de 0/5  cd 

3P 51/7 b 49 b 84/43 fcdb 92/93 ced 6/68 def 25/88 d 0/53ab 

4P 45/6de 43/7 d 90/21 ab 93/28 ced 6/9 cdeb 29/35 b 0/52cab 

5P 45/5 de 43/4 de 87/08 cadb 92/39 cedf 6/9 cdb 29/23 b  0/48 fe 

TGW  ،GW  ،SPP،FG ، UFG  ،FG3  ،EP ،PFG  ،BYA  ،BYT  ،HI2 ،HI3 ،FPP،HIP، GL، GW و VG تعداد  هزار دانه، عملکرد تک بوته، به ترتیب عبارتند از : وزن

ک کل، شاخص تعداد دانه پر در خوشه، دانه پوک در خوشه، فراوانی تعداد دانه در خوشه، درصد پوکی، درصد دانه های پر، وزن خشک اندام هوایی، وزن خش ،کل دانه در خوشه

؛ (هکتولیتر وزن) دانه حجمی وزن خام و دانه عرض خام، نهدا باروری یک عدد خوشه، شاخص برداشت خوشه، طول برداشت اندام هوایی،  شاخص برداشت کل )با ریشه(، درصد

 .است درصد پنج احتمال سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون اساس بر دارمعنی تفاوت عدم بیانگر مشابه حروف

 

 ملکرد و اجزای عملکردع

نتایج تجزیه واریانس صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد 

م بر تمامی صفات مربوط به عملکرد ( نشان داد که اثر رق5)جدول 

 عدد یک باروری هزاردانه، درصد استثنای وزنو اجزای عملکرد به

 (P≤0.01)خام در سطح احتمال یک درصد  دانه خوشه و طول

نای استثدار بود. این در حالی است که اثر بافت خاک نیز بهمعنی

 دانه ، تعداد دانه پر، شاخص برداشت خوشه و طولدانه هزار وزن

 سطح عملکرد  در اجزای و عملکرد به خام بر سایر صفات مربوط

است. همچنین تیمارهای  داریمعن (P≤0.01) درصد یک احتمال

درج گیری شده منمختلف تقسیط کود فسفر بر تمام صفات اندازه

 تعداد خوشه، فراوانی در پر دانه استثنای تعداد( به5در جدول )

در  داریمعنی طوربهخوشه  تبرداش خوشه و شاخص در دانه

بوده است. اثر  یرگذارتأث (P≤0.01)سطح احتمال  یک درصد 

 خشک بوته، وزن تک متقابل رقم و بافت خاک تنها بر عملکرد

 هوایی و اندام برداشت شاخص کل، خشک وزن هوایی، اندام

داشته و  داریمعن یرتأث (P≤0.01)  (ریشه با) کل برداشت شاخص

نداشته است. این در حالی است که  داریمعن یرتأثبر سایر صفات 

تثنای اسبرهمکنش رقم و تیمارهای مختلف تقسیط کود فسفر به

 حجمی وزن خام و دانه خوشه، طول در پوک ، دانههزار دانه وزن

 یاجزا و عملکرد به هکتولیتر( بر سایر صفات مربوط وزن) دانه

دارد  دارییمعن یرتأثعملکرد در سطح احتمال  یک درصد 

(P≤0.01) اثر نوع خاک و تیمارهای مختلف تقسیط کود فسفر بر .

 هزاردانه، تعداد دانه استثنای وزنشده به یریگاندازههمه صفات 

 پوکی، درصد درصد خوشه، در دانه تعداد خوشه، فراوانی در پوک

خوشه در سطح احتمال   برداشت شاخص خوشه و عدد یک باروری

 هددیمداشت. همچنین نتایج نشان  دارییمعن یرتأثیک درصد 

که اثر متقابل رقم، نوع و تیمارهای مختلف تقسیط کود فسفر 

 حجمی وزن استثنای صفات وزن هزاردانه، تعداد دانه پوک وبه

-داری از این برهمکنش نمیمعنی یرتأثکه  (هکتولیتر وزن) دانه

ذار اثرگپذیرد بر سایر صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد 

 .(5بوده است )جدول 
 

 

در تيمارهای  (سيلتی رس و سيلتی لومیتجزيه واريانس صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج )هاشمی و گيالنه( در دو نوع خاک ) -5جدول 

 مختلف تقسيط کود فسفر

 رییمنابع تغ میانگین مربعات
BYA PFG EP UFG FG SPP GW TGW DF  

ns  49 ns 34/20 ns 34/20 ns 42/27 ns 44/7 ns 72/6 ns 94/18 ns 06/6 2 تکرار 
**83/8893 **92/60 *94/60 *92/198 **74/2961 **8/4695 ** 66/10666 ns 06/0 1 رقم 

**51/174 **68/239 **72/239 ** 33/457 ns 55/14 **05/635 **11/684 ns 66/1 1 خاک نوع 
**51/174 ns 4/3 ns 41/3 ns 22/67 **70/143 **28/125 **62/163 * 15/3 4 تقسیط فسفر 
**10/542 ns 44/0 ns 43/0 ns 45/0 ns 29/4 ns 99/1 **26/75 ns 26/0 1 نوع خاک×رقم 

**92/2038 **76/40 **77/40 ns 99/75 **06/225 **04/58 **12/207 ns 65/2 4 تقسیط فسفر× رقم 
**65/516 ns 76/9 ns 76/9 ns 34/10 **61/484 **24/503 **18/240 ns 16/1 4 تقسیط فسفر× نوع خاک 

**04/2115 **19/106 **28/106 ns 78/48 **05/598 **02/369 **05/260 ns 76/1 4 تقسیط فسفر× نوع خاک×رقم 

 خطا 38 15/1 68/9 03/7 144/36 44/38 64/6 24/9 80/17

 )درصد( راتییتغ بیضر  76/4 27/4 93/1 17/5 28/29 107/21 64/3 53/2



  1399 آذرماه ، 9، شماره 51، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 2388

در  (سيلتی رس و سيلتی لومیعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج )هاشمی و گيالنه( در دو نوع خاک )تجزيه واريانس صفات مربوط به  -5ادامه جدول 

 تيمارهای مختلف تقسيط کود فسفر

 رییمنابع تغ میانگین مربعات
VG GW GL HIP FPP HI3 HI2 DF  

ns 0 ns 94/18 ns 29/0 ns 21/0 ns 31/10 ns  00/0 ns 0 2 تکرار 
**00/0 **66/0661 ns 03/0 **13/39 ns 40/9 **01/0.0150 **02/0 1 رقم 
**00/0 **11/684 ns 1/0 ns 83/1 **73/161 **00/0 **00/0 1 خاک نوع 
**00/0 **62/163 **15/0 ** 88/16 ns 62/30 **00/0 **00/0 4 تقسیط فسفر 

ns 0 **26/75 *25/0 ns 20/4 ns 97/3 **01/0 **01/0 1 نوع خاک×رقم 

ns 0 **12/207 ns 39/0 **08/6 *53/57 **00/0 **00/0 4 تقسیط فسفر× رقم 
*0 **18/240 ** 00/1 ns 83/2 ns 60/7 **00/0 **00/0 4 تقسیط فسفر× نوع خاک 

ns 0 **05/240 ** 63/0 **67/10 *60/7 **01/0 **01/0 4 تقسیط فسفر× نوع خاک×رقم 

 خطا 38 0 0 40/19 28/1 04/0 68/9 0

 )درصد( راتییتغ بیضر  84/0 95/2 20/5 22/1 96/0 27/4 99/2
TGW  ،GW  ،SPP،FG ، UFG  ،FG3  ،EP ،PFG  ،BYA  ،BYT  ،HI2 ،HI3 ،FPP،HIP، GL، GW و VG هزار دانه، عملکرد تک بوته، تعداد  به ترتیب عبارتند از : وزن

پر، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک کل، شاخص  هایدانهاوانی تعداد دانه در خوشه، درصد پوکی، درصد تعداد دانه پر در خوشه، دانه پوک در خوشه، فر ،کل دانه در خوشه

 (.هکتولیتر وزن) دانه حجمی وزن خام و دانه عرض خام، دانه باروری یک عدد خوشه، شاخص برداشت خوشه، طول (، درصدباریشهبرداشت اندام هوایی،  شاخص برداشت کل )

 

 گرم ( در رقم هاشمی، 6/23ردانه )هزا یشترین وزنب

 در دانه کل تعداد گرم( در رقم گیالنه، 3/32بوته ) تک عملکرد

عدد(  150خوشه ) در پر دانه تعداد عدد( در گیالنه،164خوشه )

 عدد( در رقم گیالنه، 7/5خوشه ) در پوک دانه در رقم گیالنه،

 6/21کی )پو درصد ( در گیالنه، 4/5خوشه ) در دانه تعداد فراوانی

 درصد( در گیالنه، 2/90پر ) هایدانه درصد درصد( در هاشمی،

کل  خشک وزن گرم( در گیالنه، 222هوایی ) اندام خشک وزن

درصد(  55هوایی ) اندام برداشت شاخص گرم( در گیالنه، 5/234)

 درصد( در گیالنه، 53) (ریشه با) کل برداشت شاخص در گیالنه،

 برداشت شاخص درصد(،3/97خوشه ) عدد یک باروری درصد

(. عملکرد و 5به ثبت رسیده است )جدول درصد(  9/91خوشه )

ه توسط ژنتیک گیا عمدتاً اجزای عملکرد جزء صفات کمی بوده که 

 تواندمی ارقـام ایـن ژنتیکـی بنابراین اختالفـات شودمیکنترل 

. (Allagholipoor et al., 2018)باشد  صـفات مذکور تفـاوت علـت

در اراضی شالیزاری به  رقیببیرقم  عنوانبهبومی هاشمی  رقم

رد تعلق دارد )متوسط عملک پائین عملکرد با برنج محلی ارقامگروه 

 تن در هکتار(. این در حالی است که رقم گیالنه که از 4کمتر از 

آبجی بوجی تولید شده است  و صالح رقم دو بـین  برگشتی تالقی

 والدین به نسبت هکتار ضمن برتری در تن 5/5 دانه عملکرد با

 تریمناسباجزای عملکرد  زای است که ارقام و ارقام بومی جزء خود

 ,.Allagholipoor et al) استنسبت به ارقام محلی برخوردار 

2018 .)Mannan et al., (2010)  وMoosavi et al., (2015)  نیز

ری از اخصوصیات ژنتیکی ارقام بر بسی تأثیردر مطالعاتشان بر 

 دارند.  تأکیدصفات گیاه برنج 

همچنین همانند صفات مورفولوژیک و برای هر دو رقم 

هاشمی و گیالنه، در بیشتر موارد بیشترین میزان درصد افزایش 

 سیلتی -در مقادیر صفات عملکرد و اجزای عملکرد در خاک لومی

گرم بر سانتیمتر مکعب( در مقایسه با  82/0)با وزن مخصوص 

گرم بر سانتیمتر  75/0)با وزن مخصوص  سیلتی  -یرس خاک

کمتر با خاک  تراکم رسدمی نظر بهمکعب( بدست آمده است. 

 فاتصبرنج سبب  اهیگ شهیخاک در مقابل نفوذ رکمتر مقاومت 

صفات مورفولوژیک باالتر و شاخساره برتر با بهتر و  یاشهیر

در خاک  (النهیو گ یباالتر در هر دو رقم )هاشمدانه عملکرد 

چراکه فسفر در خاک عنصری پویا نبوده و  شودمیسیلتی  -لومی

برای جذب به گسترش ریشه نیازمند است )ملکوتی و کاووسی، 

بیان داشتند با  (2003) همکاران و (. از طرف دیگر ژانک1383

شدن بافت خاک( و در نتیجه  ترسنگینافزایش میزان رس )

 یشتری را در خود تثبیتافزایش گنجایش بافری،  خاک فسفر ب

کمتری در اختیار گیاه برای رشد  جذبقابلکرده و مقدار فسفر 

-در بررسی شکل Mahmoudsoltani et al. (2011). دهدمیقرار 

زان بافت بر می تأثیرفسفر در اراضی شالیزاری بر  گوناگونهای 

داشته و بیان کردند که با افزایش میزان  تأکیدفسفر  جذبقابل

کاسته  داریمعنی طوربه جذبقابلک از مقدار فسفر رس خا

 .شودمی

د کاربرد تیمارهای مختلف تقسیط کو تأثیرمقایسه میانگین 

فسفر بر صفات فیزیولوژیک در ارقام هاشمی و گیالنه نشان داد 

که تمامی تیمارهای تقسیط کود فسفر در مقایسه با عدم مصرف 

ات داشت. همچنین بر این صف داریمعنیمثبت و  تأثیرآن 

کاربرد تقسیطی کود فسفره در مقایسه با  تأثیربیشترین درصد 

( درصد 6) هزاردانه پایه بر صفات وزن صورتبهکاربرد تمام آن 
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 کل تعداد گیالنه، رقم در( 9/14) بوته تک عملکرد رقم، در هر دو

خوشه  در پر دانه تعداد گیالنه، در( درصد 2/14) خوشه در دانه

 در( درصد 26)خوشه  در پوک دانه گیالنه، رقم در( درصد 21)

 درصد در گیالنه،( 9/4) خوشه در دانه تعداد فراوانی گیالنه، رقم

 در( 6/12)پر  هایدانه درصد هاشمی، در( درصد 48) پوکی

 وزن گیالنه، در( درصد 9/39) هوایی اندام خشک وزن هاشمی،

 هوایی اماند برداشت شاخص درگیالنه،( درصد 47) کل خشک

 9/18( )ریشه با) کل برداشت شاخص در هاشمی،( درصد 20)

در  (7/12) خوشه عدد یک باروری درصد هاشمی، در( درصد

به ثبت  ( در هاشمی9/49)خوشه  برداشت شاخص هاشمی،

فسفر بر رشد، عملکرد  ریتأثدر خصوص (. 5رسیده است )جدول 

ست. گزارش و اجزای عملکرد برنج مطالعات زیادی انجام شده ا

ی، باعث اسه مرحله طیدر تقسر کود فسفشده است که مصرف 

غلظت  دانه و کاه، تعداد و وزن خوشه،دار معنیعملکرد  شیافزا

آن  یاهیبا کاربرد پا سهیبرنج در مقادانه و جذب آن در  تروژنین

 انهعملکرد د، فسفر در سه مرحلهکود  طیبا تقس. در آزمایشی شد

فر به ( فسینوبت کیباره ) کیبا مصرف  سهیقاو عملکرد کاه در م

 جینتا .(Singh et al., 1988) افتندی شیدرصد افزا 13و  10 بیترت

دانه  لوگرمیک 6231با متوسط عملکرد  LD183رقم که نشان داد 

ود سطوح مختلف ک نیدانه در ب دیتول زانیم نیشتریدر هکتار ب

  (.Guilani et al., 2003) ا داشتر رفسف

ج مقایسه میانگین مربوط به صفات وابسته به عملکرد نتای

عملکرد تک بوته در دو  دهدمی( نشان 5و اجزای عملکرد )جدول 

(  ایلهدومرحرقم برنج هاشمی و گیالنه از تقسیط فسفر )تقسیط 

تر از سیلتی رسی بیش خاک در تأثیرمثبت پذیرفته و این  تأثیر

 50 و پایه درصد 50) درصد 9/14لومی سیلتی بوده و به ترتیب 

درصد پایه و  50درصد ) 4/8و (  نشاکاری از بعد روز 60 درصد

روز بعد از نشاکاری( در مقایسه با مصرف پایه  20درصد  50

( است.  همانند عملکرد تک بوته، هر دو رقم واکنش 100%)

یکسانی در تاثیرپذیری از تیمارهای کاربردی بر روی تعداد دانه 

داده و بیشترین میزان افزایش این صفت در گیالنه پر از خود نشان 

درصد در تقسیط دو  5/18و  21و هاشمی به ترتیب حدود 

روز بعد از  20درصد  50درصد پایه و  50ای کود فسفره )مرحله

نشاکاری ( و خاک سیلتی لومی به ثبت رسیده است. همچنین 

ه و گیالنتعداد دانه پوک بیشترین میزان افزایش را در هر دو رقم 

 در درصد 5/8هاشمی در خاک سیلت لوم داشته و به ترتیب 

 از بعد روز 20 درصد 25 و پایه درصد 50) ایمرحله سه تقسیط

درصد در  2/26و (  نشاکاری از بعد روز 60 درصد 25 و نشاکاری

روز بعد از  20درصد  50درصد پایه و  50) ایدومرحلهتقسیط 

در حالی است که بیشترین نشاکاری( بدست آمده است. این 

پر در هر دو رقم برنج مورد آزمایش  هایدانهدرصد افزایش صفت 

 20 درصد 50 و پایه درصد 50)درصد   5/2و به ترتیب  ایمرحله

 و پایه درصد 50)درصد  48/4در هاشمی و ( نشاکاری از بعد روز

در رقم گیالنه به ثبت رسیده ( نشاکاری از بعد روز 60 درصد 50

. اگرچه تفاوتی بین میزان صفت درصد پوکی در رقم گیالنه است

 أثیرتدیده نشده و به عبارت دیگر تقسیط  شدهاعمالدر تیمارهای 

مثبتی بر آن نداشته است ولی رقم هاشمی باالترین میزان این 

 20 درصد 25 و پایه درصد 50ای )صفت را در تیمار سه مرحله

و به ( نشاکاری از بعد روز 60 درصد 25 و نشاکاری از بعد روز

برخالف صفت درصد پوکی، تعداد  درصد داشته است. 48میزان 

 شدهاعمالتقسیطی  دانه در خوشه در رقم هاشمی از تیمارهای

درصد افزایش در این  2/14نپذیرفته ولی رقم گیالنه  مثبتی تأثیر

 پایه درصد 50) ایمرحلهصفت را در خاک سیلت لوم و تیمار سه 

 از بعد روز 60 درصد 25 و نشاکاری از بعد روز 20 رصدد 25 و

افزایش  سبب فسفر تقسیطکود فسفره نشان داده است. ( نشاکاری

 این و شده گیالنه و هاشمی برنج رقم دو در میزان وزن هزاردانه

ترتیب  به و رسی بوده سیلتی از بیشتر لومی سیلتی خاک در تأثیر

 درصد 50 و پایه درصد 50) ایمرحله دو در تقسیط درصد 8/5

 ایمرحلهدر تقسیط سه  درصد 4/4 و( نشاکاری از بعد روز 20

 درصد 25نشاکاری و  از بعد روز 20 درصد 25 و پایه درصد 50)

 بوده (%100) پایه مصرف با مقایسه در( نشاکاری از بعد روز 60

این در حالی است تفاوتی بین وزن خشک اندام هوایی و .  است

داشت یک عدد خوشه در تیمارهای تقسیط و مصرف شاخص بر

پایه دیده نشده است. وزن حجمی دانه در هر  صورتبهکامل کود 

بیشترین میزان درصد افزایش را در خاک  موردبررسیدو رقم برنج 

 50)ای درصد در تقسیط سه مرحله 4/10سیلت رس و به ترتیب 

 60 درصد 25 و نشاکاری از بعد روز 20 درصد 25 و پایه درصد

درصد در تقسیط  5/8برای رقم هاشمی و   (نشاکاری از بعد روز

 (نشاکاری از بعد روز 20 درصد 50 و پایه درصد 50)ای دو مرحله

برای رقم گیالنه  از خود نشان داده است. با روندی مشابه با وزن 

درصد  8/4و  7/12حجمی دانه، درصد باروری خوشه به ترتیب 

 های هوایی و شاخصت اندامشاخص برداش افزایش داشته است.

برداشت کل )با ریشه( در رفتاری مشابه بیشترین میزان درصد 

افزایش ناشی از تاثیرپذیری از تیمارهای تقسیط فسفر را در خاک 

سیلت لوم و تیمار تقسیط سه مرحله ای به ثبت رسانده که به 

 1/14و  1/13درصد، و  9/18و  20ترتیب برای هاشمی و گیالنه 

 درصد است. 

بررسی الگوی جذب تجمعی فسفر در شرایط مختلف آب و 

( و بررسی Malakooti and Kavoosi, 2004هوایی در گیاه برنج )

شالیزاری شمال  هایخاکدر  جذبقابلرفتار تغییرات فسفر 
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اگرچه  دهندمی( نشان Mahmoudsoltani et al., 2019کشور )

توسط گیاه و کلوئیدهای  ذبجقابلجذب آرام و تدریجی فسفر 

 دهدمیخاک از ابتدای مصرف فسفر و نشای گیاهچه برنج رخ 

روز پس از نشای گیاهچه  75تا  50روز و  20ولی در بازه زمانی 

به حداکثر خود رسیده و این انطباق حداکثر جذب توسط گیاه و 

در خاک بخصوص  جذبقابلخاک منجر به کاهش میزان فسفر 

توای رس بیشتر )در این آزمایش سیلت رس در با مح هاییخاک

 . بهشودمی شدهبیانهای زمانی مقایسه با سیلت لوم( در بازه

تمام صفات عملکردی و اجزای  تقریباً همین دلیل است که 

یر وجه به نوع تقسیط( تأثعملکرد از تقسیط کود فسفره )بدون ت

انی به های زمپذیرند چرا که ضروری است در این بازهمثبت می

فر در ، فسجذبقابلمنفی کمبود فسفر  تأثیرمنظور جلوگیری از 

فی کا اندازهبه)فسفر لبایل( در خاک  تبادلقابلبخش محلول و 

گیاه دچار افت عملکرد نشود بلکه  تنهانهوجود داشته باشد تا 

بتواند به توان تولید ژنتیکی خود هرچه بیشتر نزدیک شود 

(Malakooti and Kavoosi, 2004 .)Singh et al., (1988)  در

ه، ناراضی شالیزاری هند و خاک شن رسی لوم نشان داد عملکرد دا

از تقسیط فسفر بخصوص سه داری طور معنیکاه، وزن هزاردانه به

درصد  20ای تاثیر پذیرفته و میزان عملکرد در حدود مرحله

ی متاثیر تقسیط در فراهافزایش داشته است. این افزایش بدلیل 

برابری آن در خاک عنوان شده  5/1جذب و افزایش فسفر قابل

های جذب در خاکنتیجه با روند تغییرات فسفر قابلاست. این 

ها نشان )دادهمورد آزمایش در پروژه حاضر نیز تطبیق داشته است 

 داده نشده است(. 

مزرعه شالیزاری  50در  Archana et al. (2016)همچنین  

زنی و بروز یه، حداکثر پنجهر سه مرحله )پاو با مصرف فسفر د

درصدی  10خوشه( نشان دادند که تقسیط فسفر منجر به افزایش 

هایه شده است. این نتایج با یافتعملکرد در مقایسه با کودپاشی پ

 .Yadav et al. (2004)، Babu et al. (2005) ،Meena et alهای 

(2014) ،Kumar et al. (2015)   باشد.میدر یک راستا 

 

 گيری هنتيج
تقسیط با افزایش  فراهمی فسفر  که است داده نشان جینتا

روز پس از نشاکاری با  60و  20 ویژهبهطی فصل رشد  جذبقابل

بر  داریمعنی تأثیرانطباق بر زمان حداکثر نیاز گیاه به این عنصر 

تمام صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد داشته  تقریباً

در تیمار مصرف کود فسفره  هاشمی برنج دانه رقم عملکرد است.

نشاکاری،  از پس روز 60 درصد 50 درصد پایه و 50در دو تقسیط

دانه رقم برنج گیالنه در تیمار مصرف کود  و عملکرد درصد 9/14

 از پس روز 20 درصد 50 و پایه درصد 50 فسفره در دو تقسیط

 .افزایش داشته است پایه مصرف با مقایسه در درصد 4/8نشاکاری، 

 هایدانه درصد صفت افزایش در بیشترین که است حالی در این

 تقسیط و رس سیلت خاک در آزمایش مورد برنج رقم دو هر پر در

 درصد 50 و پایه درصد 50) درصد 1/9 ترتیب به و ایمرحله دو

 درصد 50) درصد 3/18 و هاشمی در( نشاکاری از پس روز 20

 دیده گیالنه رقم در( نشاکاری از پس روز 60 رصدد 50 و پایه

 تقسیطی تیمار سه هر که داد نشان نتایج همچنین . است شده

 20 درصد 50 و پایه درصد 50 فسفر؛ کود ایمرحله دو تقسیط)

 درصد 50فسفر ) کود ایمرحله دو تقسیط ،(نشاکاری از بعد روز

 ایمرحله سه تقسیط و( نشاکاری از بعد روز 60 درصد 50 و پایه

 و نشاکاری از بعد روز 20 درصد 25و  پایه درصد 50فسفر ) کود

 عملکرد بهبود برای تواندمی( نشاکاری از بعد روز 60 درصد 25

 رسد تیمار تقسیط دور میاگرچه به نظ. گیرد قرار استفاده گیاه

 (نشاکاری از بعد روز 20 درصد 50 و پایه درصد 50)ی امرحله

 یشنهادپ بنابراین مایش باشد.تقسیط در این آز مناسبترین نوع

 بررسی بر عالوه مزرعه شرایط در آزمایش این تکرار با شودمی

 کانام نیز اقتصادی نظر از برنج تقسیط بر مزرعه واقعی شرایط

 فمصر کاهش دیگری آزمایش در همچنین. گردد بررسی تقسیط

 رقرا زیابیار مورد نیز تقسیط شرایط در درصد 25 تا فسفره کود

ش اقتصاد کشاورز و افزای بر تقسیط مثبت تأثیر امکان تا گیرد

 .راندمان آن نیز سنجیده شود

" وجود ندارد سندگانينو نيتعارض منافع ب گونهچيه "
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