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در  ).Oryza sativa L(هاي محلي و اصالح شده برنج  بررسي صفات مورفولوژيک ژنوتيپ

   پاسخ به دو سطح نيتروژن در محيط آبکشت

 
 ۱و مرتضي زاهدي ۱زاده ، حميد رضا عشقي*۱سعيد تختي

 

  )1393/7/20 :؛  تاريخ پذيرش 1392/9/14: تاريخ دريافت(
 

  چكيده

ژنوتيـپ بـرنج منتخـب     ۲۸هاي برنج نسبت به مقادير مختلف نيتروژن، آزمايشي براي ارزيابي رشـد و نمـو    به منظور بررسي پاسخ ژنوتيپ

 ۴۲/۱و  )غلظـت نيتـروژن محلـول يوشـيدا    (مـوالر   ميلـي  ۸۵/۲اصالحي شمال، محلي شمال و مرکزي ايران در دو سطح نيتـروژن شـامل   

هاي کامـل تصـادفي در   از منبع نيترات آمونيوم به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوك) نصف غلظت نيتروژن محلول يوشيدا(موالر  ميلي

در اين تحقيق، صفات تعداد پنجه، سطح برگ، شاخص سبزينگي، وزن خشک ريشه، اندام هوايي و کل و طول اندام . سه تكرار اجرا گرديد

در اثـر كـاهش   . داري تحت تأثير ژنوتيپ، غلظت نيتروژن محلول غذايي و نيز برهمکنش بين آنها قـرار گرفتنـد   ه به طور معنيهوايي و ريش

غير از طول و وزن خشک ريشه در ارقام محلي شمال بيشـتر  غلظت نيتروژن در محلول غذايي، ميزان كاهش مقادير مربوط به كليه صفات به

. درصـد بـود   ۶۷/۲و  ۸/۵، ۸۲/۱۴هاي محلي شمال، اصالحي شمال و مرکزي ايران به ترتيب در ژنوتيپ ميزان کاهش وزن خشک کل. بود

در بين ارقام اصالح شده شمال، نعمت و شـيرودي  . ها مشاهده شدتنوع ژنتيکي قابل توجهي از نظر پاسخ به کمبود نيتروژن در بين ژنوتيپ

در حالي که ارقام طارم منطقه و اهلمـي طـارم کمتـرين و ارقـام حسـني و      . وژن را داشتندکمترين و ارقام فجر و خزر بيشترين کارايي نيتر

فيـروزان نيـز کمتـرين و     ۲رود و اليـن  ارقام زاينـده . کاظمي بيشترين کارايي نيتروژن را در بين ارقام محلي شمال به خود اختصاص دادند

نتايج نشان داد كه همبستگي بين تعداد پنجه و سطح برگ با وزن خشك شاخسـاره  . بيشترين کارايي نيتروژن را در بين ارقام مرکزي داشتند

و  r=۱۳/۰بـه ترتيـب   (نسبت به شـرايط مطلـوب نيتـروژن    ) r=۵۷/۰و  r=۷۴/۰به ترتيب (به عنوان عملكرد گياه در شرايط كمبود نيتروژن 

۴۱/۰=r (بيشتر بود.  

  

  کارايي نيتروژنتنوع ژنتيکي، شاخص سبزينگي،  : كليدي  هاي واژه

  

  مقدمه

 ۳باشـد، توسـط   برنج يکي از مهمترين گياهان تيره غـالت مـي  

شود و غذاي اصلي تعداد زيادي از مـردم   ميليارد نفر مصرف مي

 ۱۶۳سطح زيـر کشـت بـرنج در دنيـا     ). ۱۵(در کره زمين است 

تـن شـلتوک از آن برداشـت     ميليون ۷۳۰ميليون هکتار است که 

هـزار هکتـار    ۵۷۴در ايران، سطح زير کشت برنج ). ۸(شود مي

هاي شمالي کشور بوده و بـا متوسـط   آن در استان% ۸۵است که 

کيلوگرم در هکتار، ميزان توليد ساالنه شـلتوک   ۲/۴۷۸۴عملکرد 

بر اساس آمار رسـمي  ). ۴(باشد ميليون تن مي ۷/۲آن در حدود 

ميليـون تـن    ۵/۱برابـر   ۲۰۱۲برنج ايران در سـال   فائو، واردات

  . )۸(بوده است

از سوي ديگر، نيتروژن عنصر ضروري حاصلخيزي خاک و 

تـوده،  رشد گياه برنج است و با مصرف آن عملکرد کل زيسـت 

در ). ۱۲و  ۱۰، ۹، ۶(ابـد  ي دانه و ميزان نيتروژن گياه افزايش مي

ميان عناصر جذب شده به وسيله گياه بـرنج، نيتـروژن بيشـترين    

  همبستگي را با عملکرد دارد و زمـاني کـه نيتـروژن در مرحلـه     

  

  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان  . ۱

   saeedtakhti68@gmail.com: مسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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گيرد اين همبستگي بيشترين رشد رويشي مورد مصرف قرار مي

هـاي بـرنج نيـز     ميزان تجمع نيترات ژنوتيـپ ). ۱۷(مقدار است 

 جـذب  بيشترين). ۱۰(باشد  تحت تأثير سطح کاربرد نيتروژن مي

شـده اسـت    شـاهده زنـي م  پنجه مرحله نيتروژن توسط برنج در

با کاهش کاربرد نيتـروژن، وزن خشـک گيـاه و محتـواي     ). ۱۷(

  ). ۱۱(يابد  کلروفيل کاهش و وزن خشک ريشه افزايش مي

اي در افزايش با توجه به اين که نيتروژن نقش قابل مالحظه     

ها تن از کودهـاي نيتروژنـي    عملکرد گياهان دارد، ساالنه ميليون

تلـف کشـاورزي در سراسـر جهـان     براي توليد محصـوالت مخ 

از طـرف ديگـر، مصـرف بـيش از حـد      ). ۱۰(شـود   مصرف مي

محيطـي، افـزايش گرمـايش    هاي زيسـت  نيتروژن موجب آسيب

در واقع فقـط  . شود ها ميجهاني و نهايتًا آسيب به سالمتي انسان

درصد نيتروژن اضافه شده به خاک بـه مصـرف گيـاه     ۴۰تا  ۳۰

واناب و آبشويي، تصعيد آمونيومي و رسد و مابقي از طريق ر مي

دنيتريفيکاسيون از دسترس گياه خارج شده و محـيط زيسـت را   

کارايي مصـرف نيتـروژن در کشـت بـرنج در     ). ۷(کند آلوده مي

  ). ۱۴(باشد مي% ۳۴و در ايران % ۴۰آسيا 

هـاي بـرنج از    تحقيقات مختلف نشان داده که بين ژنوتيـپ      

و  ۶(ن تفـاوت بـارزي وجـود دارد    لحاظ کارايي مصرف نيتروژ

از اين رو، شناسايي ارقامي که قادر به جذب زياد نيتروژن ). ۱۰

از خاک هستند و يا ارقامي که تحت شرايط نيتروژن كـم خـاک   

). ۱۰(باشـد   رشد و عملکرد قابـل قبـولي دارنـد، ضـروري مـي     

هاي برنج تحت تأثير نوع رقـم،   کارايي مصرف نيتروژن ژنوتيپ

روش کشت، نوع خاک و ديگر عوامل محيطي قرار فصل رشد، 

 رانـدمان  روش دقيق و سريعي براي ارزيابي). ۱۷و  ۶(گيرد مي

در برخـي مطالعـات   . است نشده ارائه برنج جذب نيتروژن ارقام

بيان شده که سطح مطلوب نيتروژن بـراي گيـاه و مرحلـه رشـد     

ا بـا  هـ  برنج از عوامل کليدي براي شناسايي و غربالگري ژنوتيپ

در گذشـته، تفـاوت ارقـام از    ). ۶(باشد مي زيادکارايي نيتروژن 

نظر کارايي جذب نيتروژن در مرحلـه رسـيدگي تحـت شـرايط     

کاربرد و عدم اضافه کردن نيتروژن به خاک مـورد مطالعـه قـرار    

در رابطه با اين که ارزيابي کارايي جذب نيتـروژن بـا   . گرفتمي

حله بلوغ مناسب است يا خير، کاربرد سطح بهينه نيتروژن در مر

ترين مرحله گزارش شده که مناسب. نظرات مختلفي وجود دارد

براي ارزيابي کارايي جذب و مصـرف نيتـروژن مرحلـه طويـل     

  ). ۶(شدن ساقه است 

کارهاي مفيد و مؤثر در  بنابراين، با توجه به اينکه يکي از راه     

هايي است که  ژنوتيپکاهش مصرف نيتروژن، شناسايي ارقام يا 

به شرايط کمبود نيتروژن سازگاري بيشتري داشته باشـند و وزن  

خشک آنها در شرايط کمبود در مقايسه با کفايت نيتروژن افـت  

کمتري داشته باشد، اين پژوهش جهت غربالگري چند ژنوتيـپ  

برنج ايراني در شرايط کمبود نيتروژن در مرحلـه رشـد رويشـي    

  .انجام شد

  

  ها شمواد و رو

ژنوتيپ بـرنج شـامل اصـالح شـده شـمال       ۲۸در اين پژوهش، 

فجر، شيرودي، پويا، نعمـت، دشـت، خـزر، کشـوري، تـابش،      (

ديلمـاني،  (، محلي شـمال  )بجار، شفق، سپيدرود، ندا و کوهسار

علي کاظمي، حسني، طارم منطقه، طارم محلي، دم سرخ، اهلمي 

) طارمطارم، محمدي چپرسر، هاشمي، صدري، غريب و موسي 

رود و محلـي  فيروزان، سازندگي، زاينـده  ۲الين(و مرکزي ايران 

. در مرحله رشد رويشي مـورد ارزيـابي قـرار گرفتنـد    ) جوزدان

بذرها از مؤسسـه تحقيقـات بـرنج کشـور در رشـت، معاونـت       

مؤسسه تحقيقات برنج در آمل و مرکـز تحقيقـات کشـاورزي و    

ورت فاکتوريل در صآزمايش به. منابع طبيعي اصفهان تهيه شدند

هاي کامل تصـادفي بـا سـه تکـرار در دو      قالب طرح پايه بلوک

غلظت نيتـروژن محلـول   (موالر  ميلي ۸۵/۲سطح نيتروژن شامل 

نصـف غلظـت نيتـروژن محلـول     (مـوالر   ميلي ۴۲/۱و ) يوشيدا

در گلخانه تحقيقاتي مركز ) ۱۶(از منبع نيترات آمونيوم ) يوشيدا

گاه صـنعتي اصـفهان، در بهـار    پژوهشي كشت بدون خاك دانش

  .، انجام شد۱۳۹۲سال 

هايي به فاصـله  هاي يونوليت با سوراخبراي کشت از صفحه     

ليتـر و محلـول غـذايي بـا      ۱۵متر در ظروفي به حجـم  سانتي ۵

  استفاده  ۵/۵زيمنس بر متر و اسيديته دسي ۵/۱هدايت الکتريکي 
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غلظت  هاي مختلف برنج در ي ژنوتيپ گيري شده در گياهچه دار بودن صفات اندازه مقادير درجه آزادي و سطح احتمال معني .۱جدول 

  يوشيدا غذايي موالر محلول ميلي ۸۵/۲و  ۴۲/۱نيتروژن 

 مربعات ميانگين 

 اتبع تغييرامن
درجه 

 آزادي

تعداد 

 پنجه
 سطح برگ

  شاخص

 سبزينگي

  خشک وزن

 شاخساره

وزن 

خشک 

 ريشه

وزن 

 خشک کل

حجم 

 ريشه

طول 

 ريشه
 ارتفاع

 N( ۱ **۰۹/۶  **۴۰۵۶  **۷/۲۷  **۶/۰ **۰۵/۰  **۹۸/۰  **۹۴/۸  **۱۱۲  **۴۰۲(نيتروژن 

 G( ۲۷ **۴۶/۷  **۱۲۵۶۴  **۴۴۹ **۵۱/۰ *۰۳/۰  *۲۹/۰ ns۳۶/۲  **۵۳۴ **۷۱۹(ژنوتيپ 

N  ×G ۲۷ *۷۵/۱ *۱۱۳۱  **۹/۱۴  *۱۱/۰ *۰۱/۰  **۰۴/۵ ns۳۲/۱  **۱۳  **۲/۵۰  

 ۷/۱۳  ۷۲/۳  ۸۵/۰ ۰۷/۰ ۰۰۱/۰ ۰۷/۰ ۷۷/۵ ۶۴۴ ۰۵/۱ ۹۶ خطا

  دارو بدون اختالف معني% ۵و % ۱دار در سطوح احتمال به ترتيب معني nsو  *، **

  

متوسـط  . شـد  بار تعويض مـي روز يك ۷محلول غذايي هر . شد

درجه سلسيوس  ۲۲و  ۳۲شب به ترتيب دماي محيط در روز و 

روز تمـام   ۱۰تـا  . سـاعت بـود   ۵/۹و ميانگين سـاعات آفتـابي   

. ها در محلول با غلظت استاندارد نيتروژن رشـد کردنـد   گياهچه

روز، در  ۲۰پـس از  . سپس، تيمار نيتـروژن نصـف اعمـال شـد    

ارتفاع گياه تا . آوري شدندها جمع زني، تمام گياهچهمرحله پنجه

وزن خشـک انـدام   . گيـري شـد  برگ توسعه يافته اندازه آخرين

درجـه   ۷۰هوايي و ريشه پـس از قرارگيـري در آون بـا دمـاي     

هـا از  حجم ريشه. گيري شدساعت اندازه ۴۸سلسيوس به مدت 

هـا در  طريق اختالف حجم ايجاد شده پس از قرارگيـري ريشـه  

صفات طول ريشه، تعداد پنجه، . دست آمدحجم مشخص آب به

ــط ــرگ    س ــطح ب ــتگاه س ــا دس ــرگ ب ــي ح ب ــنج الکترونيک   س

)Green Leaf Area Tester model GA-5 ( و شاخص سبزينگي

آوري هـاي جمـع  داده. گيـري شـدند  اندازه Spad 502با دستگاه 

مقايسـه  . مـورد آنـاليز قـرار گرفتنـد      ۹.۱SASافـزار  شده با نرم

% ۵در سطح احتمـال    LSDميانگين تيمارها با استفاده از آزمون

هـاي بـرنج از تقسـيم وزن    کارايي نيتـروژن ژنوتيـپ   .انجام شد

خشك كل در شرايط نيتروژن ناكـافي بـه وزن خشـك كـل در     

هـا بـا   بنـدي ژنوتيـپ  گـروه . شرايط نيتروژن كافي به دست آمد

 .اي انجام گرفتاستفاده از تجزيه خوشه

 

  نتايج

  ارتفاع گياه

ا نشان داد که اثر ژنوتيپ، نيتروژن و ه نتايج تجزيه واريانس داده

دار بوده  معني% ۱برهمکنش آنها بر ارتفاع گياه در سطح احتمال 

هـاي بـرنج بـه کمبـود      پاسخ ارتفـاع گياهچـه  ). ۱جدول (است 

به طور مثال، ارتفاع ارقام شفق، خزر، پويا، . نيتروژن متفاوت بود

 ۴۲/۱ار رود در تيمـ  نعمت، طارم منطقه، اهلمي طـارم و زاينـده  

موالر نيتـروژن محلـول    ميلي ۸۵/۲موالر در مقايسه با تيمار  ميلي

 ۱۲/۴۱و  ۷/۳۲، ۵/۳۵، ۱/۱۳، ۸/۲۷، ۱۳، ۶۵/۹غذايي به ترتيب 

در حالي که با کاهش ميزان نيتروژن، ارتفاع . درصد کاهش يافت

، ۷/۱۳فيروزان بـه ترتيـب    ۲ارقام کشوري، فجر، حسني و الين

ــزايش يافــت در ۰۷/۳۵و  ۳۰/۴، ۴/۲۰ ــا ). ۲جــدول (صــد اف ب

کاهش سطح نيتروژن، ميانگين ارتفاع ارقام برنج محلـي شـمال،   

و  ۹۰/۷، ۰۲/۱۵اصالح شده شمال و مرکزي کشور بـه ترتيـب   

  ). ۲جدول (درصد کاهش نشان داد  ۶۳/۵

  

  سطح برگ 

همکنش بين آنها نتايج نشان داد که مقدار نيتروژن، ژنوتيپ و بر

سطح برگ هر ). ۱جدول (داري بر سطح برگ داشت  تأثير معني

  موالر نيتروژن محلول ميلي ۸۵/۲نسبت به  ۴۲/۱بوته در غلظت 



  ۱۳۹۴زمستان / بيست و چهارمشماره /  ششمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۹۰  

موالر  ميلي ۸۵/۲و  ۴۲/۱هاي مختلف برنج در سطوح نيتروژن  هاي ژنوتيپ ميانگين ارتفاع، سطح برگ و تعداد پنجه گياهچه. ۲جدول 

  ه ترتيب در ارقام اصالحي شمال، محلي شمال و مركزي ايرانمحلول غذايي ب

 ژنوتيپ
درصد  ارتفاع

 تغيير

 تعداد پنجه
 درصد تغيير

درصد  سطح برگ

  کامل نصف کامل نصف کامل نصف  تغيير

 ۴۵/۲۱ ۷/۴۹ ۰/۳۹ ۰/۲۵ ۰۰/۲ ۵۰/۱ ۶۵/۹ ۵/۲۸ ۷/۲۵ شفق

 ۱۹/۷۹ ۱۱۹ ۷/۲۴ ۰/۳۰ ۳۳/۳ ۳۳/۲ ۷/۲۸ ۳/۴۲ ۲/۳۰ تابش

 ۸۹/۱۹ ۱۱۰ ۳/۸۸ -۱۰ ۳۳/۳ ۶۷/۳ ۸/۱۶ ۷/۳۴ ۸/۲۸ سپيدرود

  -۵۲/۹ ۰/۴۲ ۰/۴۶ - ۱۵۰ ۰۰/۱ ۵۰/۲ ۰/۱۳ ۵/۳۴ ۰/۳۰ خزر

 ۵۹/۱۶ ۳/۷۴ ۰/۶۲ ۰/۵۰ ۰۰/۳ ۵۰/۱ -۷/۱۳ ۳/۳۰ ۵/۳۴ کشوري

 - ۴۸/۲۱ ۵/۷۴ ۵/۹۰ ۰۰/۰ ۰۰/۵ ۰۰/۵ -۴/۲۰ ۵/۲۴ ۵/۲۹ فجر

 -۴۳/۳ ۱۱۲ ۱۱۶ -۰/۲۰ ۳۳/۳ ۰۰/۴ ۸۰/۱ ۰/۳۷ ۳/۳۶ دشت

 ۷۹/۶۶ ۳/۹۰ ۰/۳۰ ۹/۶۷ ۶۷/۴ ۵۰/۱ ۶۶/۵ ۵/۲۶ ۰/۲۵ شيرودي

 ۹۶/۲۴ ۱۷۵ ۱۳۲ -۰۹/۹ ۶۷/۳ ۰۰/۴ ۸۸/۱ ۳/۵۳ ۳/۵۲ کوهسار

 - ۱۱/۱۱ ۹۶  ۱۰۷ ۳/۱۴ ۶۴/۴ ۰۰/۴ -۱۳/۵ ۰/۲۶ ۳/۲۷ ندا

 - ۶۴/۱۰ ۱۰۷ ۱۱۹ -۱/۵۷ ۳۳/۲ ۶۷/۳ ۰۰/۰ ۷/۳۰ ۷/۳۰ بجار

 ۷۵/۳۱ ۱۰۶ ۶/۷۲ ۰۰/۰ ۵۰/۱ ۵۰/۱ ۸/۲۷ ۵/۴۸ ۰/۳۵ پويا

 ۴۴/۶۰  ۰/۶۸ ۹/۲۶ ۱۰۰ ۰۰/۳ ۰۰/۰ ۱/۱۳ ۰/۲۸ ۳/۲۴ نعمت

 ۲/۲۲       ۲/۹۴          ۳/۷۳          ۱۴            ۱۴/۳        ۷۱/۲             ۹۰/۷         ۵/۳۴         ۵/۳۱ميانگين                    

 ۸۹/۱۸ ۰/۶۰ ۷/۴۸ ۰۰/۰ ۰۰/۳ ۰۰/۳ ۴/۱۲ ۰/۵۱ ۷/۴۴ کاظمي

 ۵۹/۷۰ ۴/۷۹ ۰/۲۶ ۱۰۰ ۶۷/۱ ۰۰/۰ ۵/۳۵ ۵/۵۳ ۵/۳۴ طارم منطقه

 ۵۷/۴۳ ۹/۶۷ ۳/۳۸ ۰/۶۰ ۶۷/۱ ۶۷/۰ ۷/۳۲ ۰/۵۱ ۳/۳۴ اهلمي طارم

 ۵۱/۹ ۸/۵۷ ۳/۵۲ ۰۰/۰ ۰۰/۲ ۰۰/۲ ۸/۱۴ ۷/۴۹ ۳/۴۲ هاشمي

 ۵۷/۵۷ ۶/۷۶ ۵/۳۲ ۰/۶۰ ۵۰/۲ ۰۰/۱ ۰/۲۵ ۳/۴۲ ۸/۳۱ ديلماني

 ۱۰/۱۵ ۱/۷۱ ۳/۶۰ ۰۰/۰ ۰۰/۲ ۰۰/۲ ۸/۱۹ ۰/۳۷ ۷/۲۹ چپرسر

 ۹۶/۳۰ ۷/۷ ۰/۵۵ ۰۰/۰ ۶۷/۱ ۶۷/۱ ۷۹/۹ ۷/۴۷ ۰/۴۳ دم سرخ

 ۲۵/۱۷ ۰/۸۵ ۳/۷۰ ۴۰ ۳۳/۳ ۰۰/۲ ۶۵/۱ ۳/۴۰ ۷/۳۹ طارم محلي

 - ۸۵/۲۷ ۶/۸۷ ۱۱۲ -۶/۲۸ ۳۳/۲ ۰۰/۳ -۳۰/۴ ۵/۴۶ ۵/۴۸ حسني

 ۱۱/۱۹ ۰/۶۰ ۵/۴۸ -۲۰ ۶۷/۱ ۰۰/۲ ۱/۱۷ ۷/۴۶ ۷/۳۸ صدري

 - ۲۲/۲۵ ۷/۸۴ ۱۰۶ ۰/۱۰ ۳۳/۳ ۰۰/۳ -۲۶/۱ ۰/۵۳ ۷/۵۳ غريب

 ۶۱/۲۰        ۴/۷۴          ۵۹             ۱۹            ۲۹/۲       ۸۵/۱          ۰۲/۱۵           ۲/۴۷          ۱/۴۰     ميانگين              

 - ۰۷/۳۵ ۲/۴۹ ۵/۶۶ ۰۰/۰ ۰۰/۰ ۵۰/۱ -۸/۱۲ ۳/۳۸ ۳/۴۳ فيروزان ۲الين

 ۱۲/۴۱ ۱۴۹ ۵/۸۷ ۵/۳۸ ۳۳/۴ ۶۷/۲ ۶۱/۴ ۷/۵۰ ۳/۴۸ رود زاينده

 ۱۴/۷ ۹۶ ۳/۸۹ ۶/۲۸ ۶۷/۴ ۳۳/۳ ۵۲/۳ ۳/۴۷ ۷/۴۵ سازندگي

 ۶۹/۳۷ ۷۵ ۷/۴۶ ۳/۳۳ ۰۰/۲ ۳۳/۱ ۵۸/۲۰ ۵/۵۷ ۷/۴۵ جوزدان

  ۴/۲۱  ۳/۹۲  ۵/۷۲  ۷/۱۹  ۷۵/۲  ۲۱/۲  ۶۳/۵  ۴/۴۸  ۷/۴۵  ميانگين

LSD0.05  ۹۹/۵  ۹۹/۵  
  

۶۶/۱  ۶۶/۱  
  

۱۳/۴۱  ۱۳/۴۱  
  

  



   … در) .Oryza sativa L(هاي محلي و اصالح شده برنج  بررسي صفات مورفولوژيک ژنوتيپ

۹۱ 

نعمت، طارم منطقه، ديلمـاني و  غذايي در ارقام تابش، شيرودي، 

و  ۵۷/۵۷، ۵۹/۷۰، ۴۴/۶۰، ۷۹/۶۶، ۱۹/۷۹رود بـه ترتيـب    زاينده

در حالي کـه ارقـام فجـر، غريـب،     . درصد کاهش يافت ۱۲/۴۱

و  ۸۵/۲۷، ۲۲/۲۵، ۴۸/۲۱فيـروزان بـه ترتيـب     ۲حسني و اليـن 

در بـين  ). ۲جـدول  (درصد از اين نظر افـزايش داشـتند    ۰۷/۳۵

هـاي   ميزان کاهش سطح برگ براي ژنوتيـپ  هاي ژنوتيپي، گروه

، ۶/۲۰محلي شمال، اصالحي شمال و مرکزي ايران بـه ترتيـب   

  .درصد بود ۴/۱۸و  ۲/۲۲

  

  تعداد پنجه

و % ۱نتايج نشان داد که ژنوتيـپ و نيتـروژن در سـطح احتمـال     

زنـي  داري بر پنجـه اثر معني% ۵برهمکنش آنها در سطح احتمال 

پنجه ارقام به کـاهش نيتـروژن پاسـخ    تعداد ). ۱جدول (داشت 

زنـي ارقـام شـيرودي، نعمـت، طـارم منطقـه،        پنجه. متفاوتي داد

رود در اثـر کـاهش غلظـت نيتـروژن محلـول       ديلماني و زاينـده 

درصـد کـاهش    ۵/۳۸و  ۶۰، ۱۰۰، ۱۰۰، ۹/۶۷غذايي به ترتيب 

در حالي که در ارقام بجار، دشت، حسـني و صـدري بـه    . يافت

). ۲جـدول  (درصد افزايش يافت  ۲۰و  ۹/۲۸ ،۲۰، ۱/۵۷ترتيب 

زني به  هاي ژنوتيپي، بيشترين و کمترين ميزان پنجه در بين گروه

و ) بهينـه  ۱۴/۳کمبـود،   ۷۱/۲(هاي اصـالحي   ترتيب به ژنوتيپ

  ).۲جدول (تعلق داشت ) بهينه ۲۹/۲کمبود،  ۸۵/۱(محلي شمال 

 

  شاخص سبزينگي

وژن، ژنوتيـپ و  شاخص سبزينگي تحـت تـأثير دو عامـل نيتـر    

شــاخص ). ۱جــدول (همچنــين بــرهمکنش آنهــا قــرار گرفــت 

مـوالر  ميلـي  ۸۵/۲نسبت بـه غلظـت    ۴۲/۱غلظت  سبزينگي در

غير از خزر و طارم محلي، کـاهش  نيتروژن براي تمامي ارقام، به

بيشترين و کمترين ميزان کاهش به ترتيب به ارقام طـارم  . يافت

ــروزان ۲و رقــم اليــن) ۳/۵۸(منطقــه  تعلــق داشــت ) ۷۶/۱( في

هاي ژنوتيپي، ميانگين کاهش شـاخص   در بين گروه). ۳جدول (

هاي محلي شمال، اصالحي شـمال و مرکـزي    سبزينگي ژنوتيپ

ــه ترتيــب   ــروژن ب ــود نيت  ۹۳/۹و  ۶/۱۰، ۴۵/۱۸در شــرايط کمب

  . درصد بود

  

  طول و حجم ريشه 

اثر ژنوتيپ، نيتروژن و برهمکنش آنها بر طول ريشـه در سـطح   

دار شد؛ ولي اثر نيتروژن فقط بـر حجـم ريشـه     معني% ۱تمال اح

دار بود و اثر ژنوتيپ و برهمکنش بين نيتروژن و ژنوتيـپ   معني

طول و حجم ريشـه پاسـخ   ). ۱جدول (دار نبود  از اين نظر معني

. متفاوتي به کاهش غلظت نيتروژن محلول غـذايي نشـان دادنـد   

 ۴۲/۱در غلظـت   طول ريشه ارقام تابش، نعمت و طـارم منطقـه  

 ۹/۱۷و  ۶/۴، ۵۵/۴موالر نيتروژن به ترتيب  ميلي ۸۵/۲نسبت به 

ارقـام شـيرودي و نعمـت در دو غلظـت     . درصد کاهش داشـت 

نيتروژن از اين نظـر تغييـري نداشـتند و بقيـه ارقـام بـا کـاهش        

). ۳جـدول  (نيتروژن، افزايش طول ريشه را بـه همـراه داشـتند    

تعلـق  ) درصـد  ۷/۶۱(حسـني  بيشترين ميزان افـزايش بـه رقـم    

طول ريشه در هر سه گروه ژنـوتيپي در اثـر   ). ۳جدول (داشت 

بيشترين ميزان افزايش بـه   .کاهش غلظت نيتروژن افزايش يافت

، محلي شمال )درصد ۶/۲۶(هاي مرکزي ايران  ترتيب به ژنوتيپ

تعلـق داشـت   ) درصـد  ۳/۱۷(و اصالحي شـمال  ) درصد ۲/۲۴(

  ).۳جدول (

  

  وزن خشک گياه

وزن خشک کل، وزن خشک اندام هوايي و وزن خشـک ريشـه   

وزن خشک ). ۱جدول (تحت تأثير سطوح نيتروژن قرار گرفتند 

کل بوته در ارقام تابش، شيرودي، نعمت، طارم منطقـه، اهلمـي   

و  ۶/۵۷، ۹/۷۹، ۲/۶۷، ۳/۶۳، ۰۹/۴۲رود به ترتيب  طارم و زاينده

 ۲د کاهش ولي در ارقام خزر، فجـر، حسـني و اليـن   درص ۵/۲۲

درصـد افـزايش    ۹/۷۳و  ۷/۷۹، ۱/۵۷، ۷/۳۲فيروزان به ترتيـب  

ــابش،  ). ۴جــدول (يافــت  ــام ت ــدام هــوايي ارق وزن خشــک ان

رود بـه   شيرودي، نعمت، طـارم منطقـه، اهلمـي طـارم و زاينـده     

درصـد کـاهش    ۲/۲۹و  ۷/۶۰، ۴/۸۲، ۶/۷۱، ۳/۶۷، ۲/۴۹ترتيب 

فيـروزان بـه ترتيـب     ۲رقام خزر، فجر، حسـني و اليـن  ولي در ا

). ۴جـدول  (درصد افزايش نشـان داد   ۷۴و  ۷/۷۵، ۶/۴۷، ۷/۳۳

وزن خشک ريشه در ارقام نعمت، شيرودي و طـارم منطقـه بـه    

  درصـد کـاهش داشـت و در ارقـام فجـر،       ۷۰و  ۵۶، ۵۶ترتيب 



  ۱۳۹۴زمستان / بيست و چهارمشماره /  ششمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۹۲  

موالر  ميلي ۸۵/۲و  ۴۲/۱هاي برنج در سطوح نيتروژن  هاي ژنوتيپ ميانگين شاخص سبزينگي، حجم ريشه و طول ريشه گياهچه. ۳جدول 

 محلول غذايي به ترتيب در ارقام اصالحي شمال، محلي شمال و مركزي ايران

 ژنوتيپ
درصد  شاخص سبزينگي

 تغيير

درصد  حجم ريشه

 تغيير

 طول ريشه
 درصد تغيير

  کامل نصف کامل نصف کامل نصف

 -۹/۲۶ ۰/۱۳ ۵/۱۶ -۵/۷۶ ۸۵۰/۰ ۵۰/۱ ۷/۱۳ ۰/۳۲ ۶/۲۷  شفق

 ۵۵/۴ ۰/۱۱ ۵/۱۰ ۶۴/۹ ۷۷/۲ ۵۰/۲ ۱۷/۹ ۲/۳۴ ۰/۳۱ تابش

 -۹۰/۸ ۵/۲۰ ۳/۲۲ -۰۰/۳ ۰۰/۳ ۰۰/۳ ۳/۱۱ ۲/۳۳ ۴/۲۹ سپيدرود

 -۶/۱۹ ۸/۱۲ ۳/۱۵ -۷/۱۶ ۵۰/۱ ۸۰/۱ -۹۷/۶ ۳/۳۲ ۵/۳۴ خزر

 -۲/۴۱ ۰/۱۷ ۰/۲۴ ۰۰/۰ ۰۰/۲ ۰۰/۲ ۹/۱۵ ۵/۳۰ ۷/۲۵ کشوري

 -۱/۱۶ ۳/۲۳ ۰/۲۷ -۰/۷۵ ۰۰/۲ ۵۰/۳ ۱۱/۳ ۸/۳۰ ۹/۲۹ فجر

 -۹/۳۵ ۲/۱۷ ۳/۲۳ -۸/۴۳ ۰۰/۳ ۰۰/۴ ۰/۱۳ ۴/۳۲ ۲/۲۸ دشت

 ۰۰/۰ ۰/۱۸ ۰/۱۸ ۰/۵۵ ۷۰/۱ ۸۰۰/۰ ۷/۲۳ ۸/۲۹ ۸/۲۲ شيرودي

 -۶/۲۷ ۰/۲۹ ۰/۳۷ -۰/۳۲ ۱۷/۶ ۱۷/۸ ۸/۱۵ ۰/۳۷ ۲/۳۱ کوهسار

 -۴/۲۳ ۵/۱۸ ۸/۲۲ -۳/۳۳ ۰۰/۲ ۰۰/۳ ۹۰/۲ ۱/۳۵ ۱/۳۴ ندا

 -۷/۲۳ ۳/۲۵ ۳/۳۱ -۳/۱۴ ۵۰/۳ ۰۰/۴ ۰۴/۶ ۷/۳۴ ۰/۳۳ بجار

 ۰۰/۰ ۰/۱۸ ۰/۱۸ ۰۰/۰ ۷۵/۲ ۷۵/۲ ۳۷/۶ ۸/۳۳ ۶/۳۱ پويا

 ۶۰/۴ ۰/۱۸ ۲/۱۷ ۰/۴۴ ۲۵/۱ ۷۰۰/۰ ۵/۲۵ ۸/۳۱ ۷/۲۳ نعمت

 -۲۹/۱۷          ۱۹             ۸/۲۱            - ۱۶         ۴۹/۲           ۸۸/۲          ۶/۱۰        ۹/۳۲           ۴/۲۹       ميانگين             

 -۷/۲۹ ۸/۱۶ ۸/۲۱ -۰/۱۷ ۰۰/۳ ۰۰/۴ ۴۶/۹ ۱/۳۳ ۰/۳۰ کاظمي

 ۹/۱۷ ۵/۱۹ ۰/۱۶ ۰/۷۵ ۰۰/۳ ۸۰۰/۰ ۳/۵۸ ۱/۳۵ ۶/۱۴ طارم منطقه

 -۰۰/۱ ۰/۱۶ ۲/۱۶ ۳/۳۳ ۰۰/۲ ۳۳/۱ ۵/۲۲ ۹/۳۶ ۶/۲۸ اهلمي طارم

 -۱/۵۸ ۵/۱۵ ۵/۲۴ ۶/۱۷ ۸۳/۲ ۳۳/۲ ۴۱/۹ ۳/۳۱ ۴/۲۸ هاشمي

 -۴/۱۴ ۳/۱۳ ۳/۱۵ ۷/۳۵ ۰۰/۱ ۰۰/۱ ۳/۴۳ ۹/۳۰ ۵/۱۷ ديلماني

 -۳/۳۹ ۳/۲۰ ۳/۲۸ -۷/۶۵ ۲۰/۱ ۹۰/۱ ۱/۲۰ ۲/۲۹ ۳/۲۳ چپرسر

 -۳۰/۸ ۰/۲۰ ۷/۲۱ ۰/۲۴ ۵۰/۲ ۹۰/۱ ۲۶/۳ ۲/۳۱ ۲/۳۰ دم سرخ

 -۰/۳۵ ۷/۱۶ ۵/۲۲ ۲۰/۶ ۶۷/۲ ۵۰/۲ -۹۱/۷ ۳/۳۰ ۷/۳۲ طارم محلي

 -۷/۶۱ ۸/۱۲ ۸/۲۰ -۱۱۶ ۰۰/۳ ۰۰/۶ ۸/۳۱ ۱/۳۳ ۶/۲۲ حسني

 -۷/۳۰ ۸/۱۶ ۰/۲۲ ۴/۱۵ ۲۰/۲ ۸۰/۱ ۸۱/۴ ۶/۳۳ ۰/۳۲ صدري

 -۴/۲۰ ۵/۱۵ ۷/۱۸ ۰۹/۹ ۶۷/۳ ۳۳/۳ ۹۶/۲ ۵/۳۱ ۶/۳۰ غريب

 -۲/۲۴          ۷/۱۶           ۷/۲۰           ۴۲/۳        ۴۴/۲          ۳۶/۲          ۴۵/۱۸       ۴/۳۲            ۴/۲۶ميانگين                   

 -۴/۱۸ ۸/۱۵ ۸/۱۸ -۷/۱۶ ۵۰/۱ ۷۵/۱ ۷۶/۱ ۸/۳۰ ۰/۳۰ فيروزان ۲الين

 -۹/۲۲ ۸/۲۱ ۸/۲۶ -۲/۲۲ ۰۰/۳ ۶۷/۳ ۱/۱۷ ۷/۳۵ ۶/۲۹ رود زاينده

 -۰/۴۰ ۳/۱۸ ۷/۲۵ -۰/۵۶ ۰۰/۳ ۰۰/۴ ۳۸/۵ ۲/۳۳ ۴/۳۱ سازندگي

 -۳/۳۷ ۰/۱۷ ۳/۲۳ -۳/۳۳ ۵۰/۱ ۰۰/۲ ۴/۱۴ ۴/۳۲ ۷/۲۷ جوزدان

  -۵/۲۹  ۲/۱۸  ۶/۲۳  -۶/۳۳  ۱۷/۲  ۹۰/۲  ۹۳/۹  ۰۱/۳۳  ۷/۲۹  ميانگين

LSD0.05  ۸۹/۳ ۸۹/۳  
  

۴۹/۱  ۴۹/۱  
  

۱۲/۶ ۱۲/۶  
  

  



   … در) .Oryza sativa L(هاي محلي و اصالح شده برنج  بررسي صفات مورفولوژيک ژنوتيپ

۹۳ 

موالر محلول  ميلي ۸۵/۲و  ۴۲/۱سطوح نيتروژن هاي برنج در  هاي ژنوتيپ ميانگين وزن خشک شاخساره، ريشه و کل گياهچه. ۴جدول 

  غذايي به ترتيب در ارقام اصالحي شمال، محلي شمال و مركزي ايران

 ژنوتيپ
 وزن خشک شاخساره

 درصد تغيير
درصد  وزن خشک ريشه

 تغيير

  درصد  وزن خشک کل

  کامل نصف کامل نصف کامل نصف تغيير

 ۱/۱۴ ۵۳۰/۰ ۴۵۵/۰ -۰۶/۶ ۱۶۵/۰ ۱۷۵/۰ ۳/۲۳ ۳۶۵/۰ ۲۸۰/۰  شفق

 ۱/۴۲ ۳۷/۱ ۷۹۳/۰ ۹۱/۱۵ ۲۹۳/۰ ۲۴۷/۰ ۲/۴۹ ۰۸/۱ ۵۴۷/۰ تابش

 ۲/۱۲ ۱۲/۱ ۹۸۳/۰ ۰۰/۵ ۳۳۳/۰ ۳۱۷/۰ ۳/۱۵ ۷۸۷/۰ ۶۶۷/۰ سپيدرود

 -۷/۳۲ ۵۳۵/۰ ۷۱۰/۰ -۲/۲۹ ۱۲۰/۰ ۱۵۵/۰ -۷/۳۳ ۴۱۵/۰ ۵۵۵/۰ خزر

 ۳/۱۱ ۶۳۷/۰ ۵۶۵/۰ -۷۸/۶ ۱۹۷/۰ ۲۱۰/۰ ۳/۱۹ ۴۴۰/۰ ۳۵۵/۰ کشوري

 -۱/۵۷ ۵۹۵/۰ ۹۳۵/۰ -۴/۷۸ ۱۸۵/۰ ۳۳۰/۰ -۶/۴۷ ۴۱۰/۰ ۶۰۵/۰ فجر

 -۱/۲۳ ۰۷/۱ ۳۱۷/۱ -۸/۵۴ ۲۸۰/۰ ۴۳۳/۰ -۸/۱۱ ۷۹۰/۰ ۸۸۳/۰ دشت

 ۳/۶۴ ۷۴۳/۰ ۲۶۵/۰ ۰/۵۶ ۱۹۳/۰ ۰۸۵/۰ ۳/۶۷ ۵۵۰/۰ ۱۸۰/۰ شيرودي

 -۲۰/۶ ۱۵/۲ ۲۸۳/۲ -۰/۳۴ ۵۰۰/۰ ۶۷۰/۰ ۲۲/۲ ۶۵/۱ ۶۱/۱ کوهسار

 -۲/۱۶ ۸۲۳/۰ ۹۵۷/۰ -۵/۲۶ ۲۲۷/۰ ۲۸۷/۰ -۳/۱۲ ۵۹۷/۰ ۶۷۰/۰ ندا

 -۱/۱۸ ۰۳/۱ ۲۱۷/۱ -۸/۲۳ ۲۸۰/۰ ۳۴۷/۰ -۰/۱۶ ۷۵۰/۰ ۸۷۰/۰ بجار

 ۴/۱۶ ۰۷/۱ ۸۹۰/۰ -۷۷/۵ ۲۶۰/۰ ۲۷۵/۰ ۶/۲۳ ۸۰۵/۰ ۶۱۵/۰ پويا

 ۲/۶۷ ۶۱۰/۰ ۲۰۰/۰ ۰/۵۶ ۱۷۵/۰ ۰۷۷/۰ ۶/۷۱ ۴۳۵/۰ ۱۲۳/۰ نعمت

 ۸/۵             ۹۴/۰             ۸۹/۰             - ۴/۱۲        ۲۵/۰        ۲۸/۰            ۲/۱۲            ۷۰/۰          ۶۱/۰ميانگين                

 -۹/۴۷ ۷۱۰/۰ ۰۵/۱ -۱۵۶ ۱۲۰/۰ ۳۰۷/۰ -۰/۲۶ ۵۹۰/۰ ۷۴۳/۰ کاظمي

 ۹/۷۹ ۳۴/۱ ۲۷۰/۰ ۰/۷۰ ۲۶۷/۰ ۰۸۰/۰ ۴/۸۲ ۰۸/۱ ۱۹۰/۰ طارم منطقه

 ۶/۵۷ ۰۹/۱ ۴۶۳/۰ ۵/۴۶ ۲۳۷/۰ ۱۲۷/۰ ۷/۶۰ ۸۵۷/۰ ۳۳۷/۰ اهلمي طارم

 ۷/۲۵ ۰۸/۱ ۸۰۰/۰ ۳۸/۹ ۲۱۳/۰ ۱۹۳/۰ ۷/۲۹ ۸۶۳/۰ ۶۰۷/۰ هاشمي

 ۳/۵۱ ۷۵۰/۰ ۳۶۵/۰ ۷۲/۱ ۰۹۷/۰ ۰۹۵/۰ ۷/۵۸ ۶۵۳/۰ ۲۷۰/۰ ديلماني

 -۴/۳۱ ۳۹۳/۰ ۵۱۷/۰ -۶/۵۵ ۱۲۰/۰ ۱۸۷/۰ -۷/۲۰ ۲۷۳/۰ ۳۳۰/۰ چپرسر

 ۳/۲۹ ۱۸/۱ ۸۳۷/۰ -۶۷/۶ ۲۰۰/۰ ۲۱۳/۰ ۶/۳۶ ۹۸۳/۰ ۶۲۳/۰ دم سرخ

 ۷۲/۵ ۹۹۰/۰ ۹۳۳/۰ -۷/۲۳ ۱۹۷/۰ ۲۴۳/۰ ۰/۱۳ ۷۹۳/۰ ۶۹۰/۰ طارم محلي

 -۷/۷۹ ۰۸/۱ ۹۳۵/۱ -۳/۹۲ ۲۶۰/۰ ۵۰۰/۰ -۷/۷۵ ۸۱۷/۰ ۴۴/۱ حسني

 ۴/۲۰ ۹۶۳/۰ ۷۶۷/۰ ۶۹/۷ ۲۱۷/۰ ۲۰۰/۰ ۱/۲۴ ۷۴۷/۰ ۵۶۷/۰ صدري

 ۷۵/۱ ۷۱/۱ ۶۸۰/۱ -۰۴/۲ ۳۲۷/۰ ۳۳۳/۰ ۶۵/۲ ۳۸/۱ ۳۵/۱ غريب

 ۸۲/۱۴            ۰۳/۱             ۸۷/۰            -۹۹/۹         ۲۰/۰       ۲۳/۰           ۰۱/۲۱          ۸۲/۰           ۶۵/۰ميانگين                 

 -۹/۷۳ ۴۴۰/۰ ۷۶۵/۰ -۴/۷۳ ۱۰۷/۰ ۱۸۵/۰ -۰/۷۴ ۳۳۳/۰ ۵۸۰/۰ فيروزان۲الين

 ۵/۲۲ ۶۹/۱ ۳۱۰/۱ - ۰۵۱/۵ ۳۳۰/۰ ۳۴۷/۰ ۲/۲۹ ۳۶/۱ ۹۶۳/۰ رود زاينده

 -۹۰/۵ ۵۳/۱ ۶۱۷/۱ -۰/۲۸ ۲۷۳/۰ ۳۵۰/۰ -۰۶/۱ ۲۵/۱ ۲۷/۱ سازندگي

 ۴/۱۶ ۹۶۵/۰ ۸۰۷/۰ -۸۶/۲ ۱۷۵/۰ ۱۸۰/۰ ۷/۲۰ ۷۹۰/۰ ۶۲۷/۰ جوزدان

  ۶۶/۲  ۱۶/۱  ۱۲/۱  -۹/۱۹  ۲۲/۰  ۲۷/۰  ۰۳/۸  ۹۳/۰  ۸۶/۰  ميانگين

LSD0.05  ۴۲۸/۰  ۴۲۸/۰  
  

۰۵۱/۰  ۰۵۱/۰  
  

۴۲۸/۰  ۴۲۸/۰  
  

  

  



  ۱۳۹۴زمستان / بيست و چهارمشماره /  ششمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۹۴  

درصـد   ۴/۷۳و  ۳/۹۲، ۴/۷۸فيروزان به ترتيـب   ۲حسني و الين

ــزايش نشــان داد  ــروژن،  ). ۴جــدول (اف ــود نيت ــرايط کمب در ش

مربوط بـه  ) درصد ۸/۱۴(بيشترين ميزان کاهش وزن خشک کل 

هـاي  اين کـاهش بـراي ژنوتيـپ   . هاي محلي شمال بود ژنوتيپ

  . درصد بود ۶/۲و  ۸/۵اصالحي شمال و مرکزي ايران به ترتيب 

  

  بحث

هاي بـرنج از نظـر کـارايي    در مطالعات مختلف، تفاوت ژنوتيپ

در ايــن ). ۹و  ۶، ۵، ۱(مصــرف نيتــروژن گــزارش شــده اســت 

هـاي مختلـف بـرنج تفـاوت بـارزي از       پآزمايش نيز بين ژنوتي

با کاهش ). ۱جدول (لحاظ پاسخ به کمبود نيتروژن مشاهده شد 

غلظت نيتروژن در محيط رشد گياه، وزن خشـک بوتـه، سـطح    

هـاي گيـاه در    برگ، تعداد پنجه، شاخص سـبزينگي و پـروتئين  

يابـد کـه دليـل آن، کـاهش غلظـت       هاي گياهي کاهش مي بافت

يسکو، ميـزان کلروفيـل و در نتيجـه فتوسـنتز     نيتروژن، آنزيم روب

بـه طـور کلـي، در هـر سـه      ). ۱۳و  ۱۰، ۹(گياه بيان شده است 

گروه ارقام مرکزي ايران، اصالح شـده شـمال و محلـي شـمال     

کشور، با کاهش غلظت نيتـروژن در محلـول غـذايي، ميـانگين     

صفات وزن خشک بوته، ارتفاع گياه، شاخص سبزينگي، سـطح  

  ).۴و  ۳، ۲جداول (پنجه کاهش يافت برگ و تعداد 

هاي مختلف برنج با کاهش غلظت  وزن خشک ريشه ژنوتيپ    

ولـي بـه طـور    . نيتروژن محلول غذايي پاسخ متفاوتي نشـان داد 

کلي کاهش سطح نيتروژن منجر به افـزايش وزن ريشـه گرديـد    

تواند بـه دليـل رقابـت بـين     احتماًال اين افزايش مي). ۴جدول (

در مطالعه حكـيم  . دست آوردن نيتروژن باشدبراي به ها ژنوتيپ

کاهش غلظت نيتروژن، وزن خشـک ريشـه را   ) ۱۰(و همكاران 

. دار نبـود  افزايش داد؛ ولي اين افـزايش در برخـي ارقـام معنـي    

بيـان داشـتند کـه افـزايش وزن     ) ۱۱(همچنين لـي و همكـاران   

  . دباش دار نمي خشک ريشه ناشي از کاهش غلظت نيتروژن معني

با کاهش غلظت نيتروژن، کاهش وزن خشک انـدام هـوايي   

در برخي ارقام قابل مالحظه نبود که دليل آن احتماال تحمل زياد 

ها به کمبود نيتروژن و کارايي نيتروژن مناسـب آنهـا   اين ژنوتيپ

هاي بـا کـارايي مصـرف نيتـروژن زيـاد داراي       ژنوتيپ .باشدمي

ز بوده و اين موجب افـزايش  فعاليت بيشتر آنزيم نيترات ردوکتا

ساخت پروتئين و فعاليت آنـزيم روبيسـکو و در نتيجـه باعـث     

شـود  افزايش فتوسنتز و نهايتًا باعث توليد بيشتر ماده خشک مي

  ). ۱۱و  ۱۰(

به طور کلي، ارقام محلي شمال نسبت به کـاهش غلظـت   

به طوري کـه ميـزان کـاهش در تمـام      ،تر بودندنيتروژن حساس

غير از طول و وزن خشک ريشه، در گيري شده، بههصفات انداز

 ۸۵/۲(در غلظـت بهينـه نيتـروژن    . ارقام محلي شمال بيشتر بود

وزن خشک شاخساره همبسـتگي مثبـت و قـوي بـا     ) موالر ميلي

و همبسـتگي  ) ۶/۰(و حجـم ريشـه   ) ۶۳/۰(وزن خشک ريشـه  

و شــاخص ) ۴۱/۰(، ســطح بــرگ )۵۵/۰(متوســطي بــا ارتفــاع 

  . )۵جدول ( داشت) ۳۴/۰(سبزينگي 

موالر نيتروژن، وزن خشک شاخسـاره   ميلي ۴۲/۱در غلظت 

و وزن خشـک  ) ۷۴/۰(همبستگي مثبت و قوي با تعـداد پنجـه   

ح و سـط ) ۵۹/۰(و همبستگي متوسطي بـا ارتفـاع   ) ۶۲/۰(ريشه 

مـوالر،   ميلـي  ۸۵/۲در غلظـت  ). ۵جـدول  (داشت ) ۵۷/۰(برگ 

ـ  وزن خشک شاخسـاره همبسـتگي معنـي    ا تعـداد پنجـه   داري ب

کاهش نيتروژن در مراحـل اوليـه رشـد باعـث کـاهش      . نداشت

و  ۲( شود که کاهش عملکرد برنج را در پي داردتعداد پنجه مي

در شرايط کمبود نيتروژن، تعداد پنجه و وزن خشک ريشـه   ).۳

ارقام اصالح شده . بيشترين نقش را در توليد وزن خشک داشتند

شمال درمقايسه با ارقام محلي شمال در شرايط کمبود نيتـروژن  

  . وزن خشک ريشه و تعداد پنجه بيشتري را دارا بودند

) ۷۴/۰( در شرايط کمبود، همبستگي بااليي بين تعداد پنجه

جدول ( با سطح برگ وجود داشت) ۷۱/۰(و وزن خشک ريشه 

، و ارقام اصالح شده در شرايط کمبود نسبت به ارقام محلي، )۵

سطح برگ بيشتر و در نتيجه اندام فتوسنتز کننده بيشـتري را بـه   

  .خود اختصاص دادند

  

  گيري  نتيجه

  اي که بر اساس کارايي نيتروژن ارقـام  خوشهبا استفاده از تجزيه 



  

 

Oryza sa (در … 

۹۵

۸  

**۳۳/۰  

**۴۹/۰ 

**۶۱/۰ 
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۷ 
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  ي نيتروژن

رود و جوزدا ده

 شده شمال به 

ک کل نسبت به

ور قابل مالحظ

  .داشتندن 

مخ رقـم  سـه  رد

هاي م يک ژنوتيپ

يري شده در ارقا
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