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 .2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت  -ایران
 .3استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت  -ایران
 .4استادیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/10/03 :

تاریخ وصول مقاله1394/06/16 :

چكيده
انتقال مجدد ماده خش

سرعت و مدت پر شد دانه نق

محیطی هستند به منظور مطالعه واکن

تعیینکنندهای در عملکرد دانه برن دارند و مسدتقیماً تحدت تدأثیر شدرایا

ارقام به تغییرات محیطی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی

با سه تکرار در مرکز تروی و توسعه تکنولوژی هراز در سال  1392اجرا شد تیمارها شامل ارقام برن صمدی طدارم هاشدمی طدارم
محلی شیرودی کشوری و گوهر و زما های نشاکاری ( 15اردیبهشت  30اردیبهشت و  20خرداد) بودند نتای نشدا داد زمدا هدای
مختلف نشاکاری از نظر میزا انتقال مجدد ماده خش
دانه و عملکرد شلتوك اختال

کارایی انتقال مجدد ماده خش

ساقه سرعت پر شد دانه و مددت پدر شدد

معنیداری داشتند زما نشاکاری  15اردیبهشت بهجز سرعت پر شد دانه در بقیه صفات یداد شدده از

دو زما دیگر برتر بود طارم هاشمی دارای باالترین و شیرودی دارای پایینترین سرعت پر شد دانه بودند میزا انتقدال مجددد مداده
خش

و کارآیی انتقال مجدد ماده خش

ساقه دوره مرثر پر شد دانه و عملکرد شلتوك در شیرودی ( 8335کیلوگرم) بداالتر از بقیده

ارقام بود سرعت پر شد دانه دارای همبستگی منفی و معنیداری با عملکرد دانه بود افزای
انتقال مجدد نق

مرثرتری در عملکرد دانه ارقام برن داشت افزای

تعداد پنجه موثر را بههمراه داشت و این امر باعث افزای
گردید و عملکرد شلتوك کاه

دما در مرحله رشد رویشی بدا افدزای

سرعت پرشد دانه و کاه

دمدای تجمعدی کداه

مدت پر شد دانه و محدودیت انتقدال مجددد

یافت

كلیدواژهها :انتقال مجدد ماده خش

* نویسنده مسئول

دوره مرثر پر شد دانه به همراه افزای

پنجه مرثر دمای تجمعی سرعت پر شد دانه مدت پر شد دانه

Email: h.pirdashti@sunru.ac.ir

حاتم حاتمی و همکاران

 .1مقدمه

کاشت است و میزا انتقال مجددد مداده خشد
محصدول اساسدی از مهدمتدرین مندابع

برن به عنوا ید

دمای باالی هوا برای جبرا کاه

سداقه در

فتوسنتز کدافی نیسدت

غذایی اککر مردم دنیا بهویدهه کشدورهای در حدال توسدعه

بنابراین به لحاا ژنتیکی دوره پر شد طوالنیتدر در ایدن

است ] [8برن عمده تدرین منبدع غدذایی و تدأمین اندرژی

شرایا ترجیح داده میشود ] [21در آزمایشی ارتبداط بدین

روزانه موردنیاز حدود  2/4میلیارد نفدر از جمعیدت جهدا

مدت پر شد دانه و پیری برگ در شدرایا دمدایی بداال در

است ] [17برن در حال حاضر در مناطقی کشت میشدود

ی

رقم برن مورد مطالعه قرار گرفدت در ایدن آزمدای

که دمایی در حد بهینه برای رشد و نمو آ دارند بندابراین

برای تالقی دوره پر شد دانه با دماهای پایین بهینه و بداال

دمدا در

دمدا در

هر گونه افزای

در دمدای میدانگین و یدا افدزای

از تاریخهای کاشت مختلف استفاده شدد افدزای

دورههای کوتاه مددت در طدول مراحدل رشددی حسدا
بهویهه مرحله پر شد دانه میتواند باعث کاه

طول دوره پر شد دانه باعث کاه

عملکدرد

افددزای

مدت پر شد دانده و

سددرعت پددر شددد گردیددد بررسددی وز خشد

دانه گردد تخمین زده میشدود کده تدا قدر  21بده علدت

اندامهای مختلف در طی دوره پر شد دانه نیدز نشدا داد

دما عملکدرد بدرن بدهطدور

که پیری خوشهها سریعتر از پیری برگ پرچم اتفاق افتاد و

یابد ] [7تولید مواد فتوسدنتزی

مهمی در کوتاهتر شد دوره پر شد دانه

تغییرات اقلیمی بهویهه افزای
متوسا تا  41درصد کاه

این موضوع نق

جاری گیاه ممکن است به علدت وقدوع تدن هدایی نظیدر
خشکی و گرما و درنتیجه کاه

هدایت روزنهای و جذب

و تکبیددت دیاکسددیدکددربن کدداه

یابددد در چنددین حددالتی

کربوهیدددراتهددای ذخیددرهای بدده عنددوا ی د

داشت ] [12برن ی
آسیا تولید و مصر
دریافت تاب

منبددع مهددم

دانه کاه

زیادی بر روابا بدین منبع و مخز در طول دوره رشد گیاه
تأثیر میگذارند که از

آ

میشود این گیاه در ماههای تابستا با

کافی و دما رشد خدوبی دارد بدا ایدن حدال

دمای باال کیفیت و عملکرد دانه برن را در مرحله پر شد

تأمین کننده مواد فتوسدنتزی مطدرح مدی شدود ] [27عوامل
جمله توا

گیاه گرمادوست است که عمددتاً در

میدهد ][25

باتوجه به نق

ژنوتیپ گیاهی

انتقال مجدد ماده خشد

و سدرعت و

مدت پر شدد دانده در عملکدرد دانده و تأثیرپدذیری ایدن

حاصلخیزی خاك دمای هوا و مقدار بارندگی را مدیتدوا

صفات از شرایا مختلف محیطی هد

نام برد ][6

حاضر ضمن مقایسه ارقام برن از نظر صفات یاد شده اثدر

با اعمال تاریخ های مختلدف نشداکاری در ارقدام بدرن
مشاهده شده است که انتقال مجدد ماده خش
هوایی نق

مهمی را در انباشت ماده خش

زما های نشاکاری بر این صفات و نیز نق

از اندامهای

در تأمین ماده خش

در ارقام برن

از انجام پدهوه
انتقدال مجددد

دانه دو گروه بدرن بدومی و اصدالح

شده مورد بررسی قرار گرفته است

دارا بوده و تیمارهای رقم و تاریخ کاشت اثدر یکسدانی بدر
میزا انتقال مجدد ماده خش
تن

آب شبیه واکن

برگ ها در اثر تن

به افزای

نداشتند ] [1واکن

گیاه به

مواد و روشها
این پهوه

دما است ] [11پیدددددری

در مزرعده آزمایشدی مرکدز تدروی و توسدعه

خشکی باعث انتقال مجدد بیشتر مدواد

تکنولوژی هراز در شهر محمودآباد استا مازندرا در بهار

گردید ][14

جغرافیدایی 36

فتوسنتزی به دانه ها در الینهای مختلف برن
میزا انتقال مجدد ماده خش

سال  1392انجام شد این مرکز در عدر

درجه و  35دقیقه و طول جغرافیایی  52درجه و  10دقیقده

ساقه به شددت تدابع تداریخ
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و  18ثانیه قرار دارد ارتفاع از سدطح دریدای آزاد  5/5متدر
اسددت پددهوه

 20×25سانتیمتر در ارقام اصدالح شدده نشداکاری شددند
فاصله نشاکاری کوددهی و سایر عملیات داشت براسدا

بدده صددورت فاکتوریددل در قالددب طددرح

بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید تیمارهای

توصیه های زراعی مرسسه تحقیقات برن کشور بدرای هدر

آزمایشی شامل ارقام بومی و اصالح شدده بدرن در شد

رقم اجرا شد در هر کرت ردیف های اول و دوم کاشت به

سطح (سه رقم بومی صمدی طارم هاشمی و طارم محلدی

عنددوا حاشددیه در نظددر گرفتدده شددده و اندددازهگیددریهددا و

و سه رقم پرمحصدول بده ندامهدای شدیرودی کشدوری و

نمونه برداری برای صفات موردنظر از قسمت های باقیمانده

گوهر) و زما نشاکاری در سه سدطح ( 15اردیبهشدت 30

انجام شد مراحل فنولوژی

گیاه برن بر پایه دسدتور کدار

اردیبهشددت و  20خددرداد) بودنددد بددرای هددر تیمددار زمددا

 BBCH1ثبت گردید این دستور کار مراحل رشدد گیداه را

نشاکاری بذرپاشی در خزانه به صورت جداگانه انجام شد

به  10مرحله اصلی تقسیم میکند و هر مرحله اصلی شامل

نشاکاری در زما هدای

مراحل فرعی رشد است ] [18ویهگیهای ارقام برن مورد

و در سن  5-6برگی گیاهچه برن

موردنظر انجام گرفت در زما نشاکاری متوسا دمای هوا

ارزیابی در جدول  1و مراحل اصلی رشدد بدرن براسدا

به ترتیب معادل  20 18و  19درجه سدانتیگدراد و دمدای

کدبندی  1BBCHدر جدول  2ارائه شده اسدت اطالعدات

عمق  10سانتیمتری خاك بده ترتیدب  25/2 22/3و 25/4

هواشناسی محل اجرای آزمای

در فصل رشد و اطالعدات

درجه سانتی گراد بود که از ایستگاه هواشناسی محل اجرای

هواشناسی محل اجرای آزمای

در زما هدای نشداکاری و

آزمای

مراحل مختلف رشد گیاه برن بهترتیب در جدولهای  3و

دریافت گردید اندازه کرت های آزمایشی  3×4متر

در نظر گرفته شده و گیاهچههای بدرن در آ بده صدورت
ت

 4ارائه شدهاند

نشاء بده فاصدله 20×20در ارقدام بدومی و بده فاصدله
جدول  . 1ویژگیهای ارقام برنج مورد ارزیابی
(منبع :مرسسه تحقیقات برن کشور)
عملکرد

طول دوره رشد از بذرپاشی

زما  50درصد گلدهی

()t.h-1

()day

(روز پس از نشاکاری)

طارم صمدی

175

12/5

4/5

110

50

طارم هاشمی

140

15

3/8-4/1

113

52

طارم محلی

142/5

14

3/8-4/2

118

57

شیرودی

106

19

7/5

134

75

کشوری

115

17

7/5-8/5

130

70

گوهر

120

14

9-10

145

85

رقم

ارتفاع بوته

1

()cm

تعداد پنجه در کپه

* راهنمای برن (ارقام)  -معاونت تولیدات گیاهی
1. Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical industry (Federal Biological Research Centre, Federal Office
)of Plant Varieties and Chemical Industry
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جدول  . 2مراحل اصلی رشد گیاه برنج براساس كدبندی

کد مراحل اصلی

0

رشد گیاه

جوانهزنی

شرح کد

1
توسعه
برگ

2

4

3
طویل

پنجهزنی

5
ظهور

آبستنی

شد ساقه

BBCH

خوشه

6

7

گلدهی

پر شد
دانه

8

رسیدگی

9
بلوغ
کامل

جدول  . 3اطالعات هواشناسی سال 1392
(منبع :ایستگاه هواشناسی مركز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز)

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

فروردین اردیبهشت
میانگین دمای روزانه ()oC

12/2

22/6

24

26/3

26

26/1

23

میانگین دمای حداککر روزانه ()oC

14/9

29/2

28/3

31/9

31/1

30/8

27/6

میانگین دمای حداقل روزانه ()oC

10/1

16

19/6

20/7

21

21/3

18/4

میانگین دمای خاك در عمق  30سانتی متری ()oC

15/9

19/5

25/1

30/3

27/6

27/1

22/6

میانگین رطوبت نسبی ()%

74/3

69/1

71/7

70/8

75/1

78/4

73/1

میزا بارندگی ()mm

2/9

10/5

3

12/5

8/1

10

40

میزا ساعات آفتابی

12

140

153

301

157

190

121

-

-

-

23/4

15/2

15/2

12/5

میانگین تاب

()MJ.m-2.day-1

تجزیه رگرسیو لجستی

برای تعیین سرعت و مدت پر شد دانه در مرحله پن

پر شد دانه مورد اسدتفاده قدرار

رشد اصلی (ظهور خوشه) تعدادی از خوشه های مربوط به

گرفت فرآیند پدر شدد دانده بدا اسدتفاده از معادلده رشدد

سدداقه اصددلی در هددر کددرت بددا اسددتفاده از روبددا رنگددی

ریچاردز ( )1959ارزیدابی شدد ] [29از معادلده ( )1بدرای

عالمددتگددذاری شدددند  8روز بعددد از شددروع گلدددهی

ارزیابی سرعت پر شد دانه و مدت پر شد دانده اسدتفاده

نمونددهبددرداری بددرای هددر ژنوتیددپ آغدداز و از هددر کددرت

شد:

ساقههای اصلی در سه کپه کف بر شدند نمونهبرداریها به

(رابطه :)1

فاصله  3روز صورت گرفته و هر بوته بده اجدزای خوشده
برگ و ساقه (با غال

در این رابطه  W Yو  Xبدهترتیدب وز دانده در هدر

برگ) تقسیم و سپس بده مددت 72

نمونه برداری وز نهایی دانه و زما (روز) پس از گلدهی

ساعت در دمای  80درجده سدانتیگدراد خشدکانده شددند
] [24وز خش

میباشند  Cدر رابطه دو برای محاسبه سرعت پر شد دانه

محاسبه شده در هر نمونهبرداری بدرای

( )Rمورد استفاده قرار گرفته و مدت پر شدد دانده ( )Tاز
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رابطه ( )3به دست آمد مدت پر شد دانه زمانیکه  Wبین

کلروفیدلمتدر دسدتی ( Chlorophyll meter, SPAD 502,

 5درصد تا  95درصد وز نهایی بود تعیین گردید:

 )Minoltaبددده فاصدددله پدددن روز از مرحلددده  50درصدددد

CA
4
CB  2 / 944
T
C

گرده افشانی تا زما رسیدگی از برگ پرچم ساقه اصلی بدا

R

(رابطه :)2
(رابطه :)3

پن تکرار در هر کرت اندازهگیری شد قرائتها از قسمت
میانی برگ پرچم انجام گرفت ][22

میددزا سددبزینگی بددرگ پددرچم بددا اسددتفاده از دسددتگاه
جدول  . 4اطالعات هواشناسی سال  1392در زمانهای نشاكاری و مراحل مختلف رشد گیاه برنج
(منبع :ایستگاه هواشناسی مركز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز)

 50درصد گلدهی

نشاکاری تا حداککر پنجهزنی

تا  30روز پس از آ

D3

D2

D1

D3

D2

D1

میانگین دمای روزانه ()oC

25/4

23/5

22/9

26/5

26/2

26/0

میانگین دمای حداککر روزانه ()oC

31/4

28/6

27/3

30/9

31/3

31/3

میانگین دمای حداقل روزانه ()oC

20/0

19/5

18/8

21/2

21/1

20/8

25/7

25/9

25/0

24/8

25/8

25/9

میانگین رطوبت نسبی ()%

70/6

71/8

71/6

76/9

73/1

72/5

میزا بارندگی ()mm

5/1

20/5

21/5

56/6

74/9

46/3

میزا ساعات آفتابی

381/4

182/5

88/3

213/3

185/6

223/4

-

-

-

514/6

546/8

614/2

598/5

507/5

498

515/4

521/0

525/8

میددانگین دمددای منطقدده ریشدده (عمددق 10
سانتیمتری)

میزا تاب

تجمعی

()MJ.m-2

درجه  -روز رشد تجمعی

()GDD

( D2 ،D1و  - D3بهترتیب زما نشاکاری  15و  30اردیبهشت و  20خرداد)

در مرحله اصلی رشد شد

و فرعدی پدن

سددانتیگددراد خشددکانده شدددند ] [24و بددا اسددتفاده از وز

بدرای هدر

ژنوتیپ از هر کرت بوتههای سه کپه کفبر شدند هر کپده
به اجزای خوشه بدرگ و سداقه (همدراه بدا غدال

خش

بدرگ)

محاسبه شده در هدر نموندهبدرداری شداخصهدای

مرتبا با انتقال مجدد ماده خش

تقسیم و سپس بده مددت  72سداعت در دمدای  80درجده

و با استفاده از روابا زیر

تعیین گردید ]:[26

()4
میزا انتقال مجدد ماده خش

()5
() 6

از ساقه به دانه وز خش

= کارآیی انتقال مجدد ماده خش

ساقه در مرحله رسیدگی دانه (بدو دانه) – حداککر وز خش

از ساقه به دانه ( )%حداککر وز خش

ساقه در مرحله گردهافشانی

ساقه در مرحله گردهافشانی /میزا انتقال مجدد از ساقه به دانه

عملکرد دانه  /میزا انتقال مجدد از ساقه به دانه = سهم انتقال مجدد ماده خش
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از ساقه به دانه ()%

حاتم حاتمی و همکاران

در مرحله رسیدگی بوتههای چهار مترمربدع از فضدای

باالتر برای نشاکاری زودهنگام  25خرداد اساساً بهدلیل شرایا

عملکرد هر کدرت کدفبدر شدده و پدس از خشدکاند در

آب و هوایی مناسب خصوصاً در زما پنجهدهدی گلددهی و

مزرعه خرمنکوبی و تدوزین انجدام شدد و عملکدرد دانده

پر شد دانه عنوا گردید همچنین در نشداکاری زودهنگدام

رطوبت  14درصد و برحسب کیلدوگرم در هکتدار

درجه حرارت مناسب بیشتری در زما پنجهدهی در مقایسه با

براسا

نشاکاری دیرتر دریافت شد که این امدر باعدث تعدداد بیشدتر

محاسبه گردید

خوشه در مترمربع و منت به عملکرد باالتر شد ][19

تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای آمداری  SASو
 SPSSانجام شد برای دادههایی که بهصورت درصد بودند
(کارایی انتقدال مجددد مداده خشد

میزان انتقال مجدد ماده خشک از ساقه

سداقه و سدهم نسدبی

اثر زما نشاکاری رقم و اثدر متقابدل آ هدا بدر انتقدال

فتوسددنتز جدداری در عملکددرد) تبدددیل دادههددا بددا فرمددول

مجدد ماده خش

درصدد معندیدار

(  )ArcSin xانجام شد

بود انتقال مجدد ماده خش

از ساقه در سطح ید

از سداقه در تداریخ نشداکاری

 15اردیبهشت معادل  177گرم در مترمربع بیشدتر از زمدا

نتایج و بحث

هددای نشدداکاری  20خددرداد ( 113گددرم در مترمربددع) و 30

عملكرد دانه

اردیبهشت ( 66/5گرم در مترمربع) بود (جددول  )5نتدای

اثر زما نشاکاری بر عملکرد دانده در سدطح احتمدال ید

حاصل از تحقیقی بر روی ژنوتیدپهدای قددیمی و جدیدد

درصد معنیدار بود زما نشاکاری  15اردیبهشت به میدزا

برن نشا داد که میزا انتقال مجدد از ساقه  710تا 1300

 6995کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکدرد بدود بده

کیلوگرم در هکتار بود ] [2معنیدار بود اثر متقابدل زمدا

نظر میرسد میزا تاب

نشاکاری در رقم یعنی عکسالعمل هر ید

تجمعی باالتر در زمدا پدر شدد

زما نشاکاری است و واکدن

دانه و دوره مرثر پر شد دانه و انتقال مجدد مداده خشد

از ارقدام تدابع

ارقدام در سدطوح مختلدف

عملکرد گردیدد

نشاکاری کامالً متفاوت میباشد و روندد یکسدانی نددارد و

(جدول های  4و  )5همچنین برتری تعدداد پنجده مدرثر و

اثرات جمعپذیر نمیباشد به عبارت دیگر انتقال مجددد و

تعددداد داندده در خوشدده و درصددد رسددیدگی نیددز در زمددا

توزیع مواد فتوسنتزی تحت تأثیر عوامل محیطی و صدفات

نشاکاری  15اردیبهشت مشاهده گردیدد (جددول  )5رقدم

زراعی ارقام قرار گرفدت بدهطدورکلی در ارقدام مختلدف

شیرودی با  8335کیلوگرم و رقم گوهر بدا  8044کیلدوگرم

بیشترین انتقال مجدد در زما نشاکاری اول مشاهده گردید

در هکتددار دارای بدداالترین و نیددز رقددم هاشددمی بددا 5104

(جدول  )6بر این اسا

میتوا بیا نمود که زمدا هدای

کیلوگرم در هکتار دارای کمترین عملکرد دانده بودندد اثدر

مختلف نشاکاری به عنوا ید

متقابل زما نشاکاری در رقم معنیدار نبود در تحقیقدی در

مجدد مرثرند از زمدا نشداکاری تدا حدداککر پنجدهدهدی

پنجاب هند تأخیر در زما نشاکاری از  25خرداد تا  4تیدر

میانگین حداککر و حداقل دمای روزانه و دمدای خداك در

در میانگین عملکرد ارقام گردیدد

عمق  10سانتی متری محیا ریشه میدزا سداعات آفتدابی

میانگین عملکرد کلیه ارقام در زمدا نشداکاری  25خدرداد

میددزا تدداب

تجمعددی و میددزا دمددای تجمعددی در زمددا

بیشترین مقدار ( 7/6تن در هکتار) و در زما نشاکاری 14

نشاکاری دوم و سوم باالتر از زما اول بود (جدولهدای 3

تیر کمترین مقدار ( 6/4تن در هکتار) حاصل شد عملکدرد

و )4

بیشتر در زما نشاکاری اول باعث افزای

و  14تیر منت به کاه
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حاتم حاتمی و همکاران
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حاتم حاتمی و همکاران

به نظر میرسد کده در زمدا نشداکاری اول بدهواسدطه

نیازمند آغاز پیری در کل گیاه هسدتند تدأخیر در پیدری یدا

میانگین دمای روزانه پایینتر هدوا ( )22/9و محدیا ریشده

بهدلیل مصر

زیاد کود نیتروژ و یا بهدلیل مقاومت ارقدام

( 25درجه سانتیگراد) و طول دوره رویشی بیشتر نسبت به

به خوابیدگی بوته اتفاق میافتد و گیاه زمانیکه داندههدا در

دو زما دیگر و تنفس کمتر (بهدلیل پایینتر بدود حدداقل

حال رسید هستند سبز بداقی مدی ماندد ایدن امدر باعدث

دما) میزا بیشتری از کربوهیدراتهدای تولیددی در سداقه

کدداه

شدداخص برداشددت شددده و بددا کربوهیدددراتهددای

ذخیره شده و در زما پر شد دانه به دانه منتقل گردیدند

غیرساختاری باقیمانده در ساقه همراه است ] [27تخصیص

با توجه به طوالنی تر بود دوره مرثر پر شد دانه در زما

ماده خش

نشاکاری اول ( 19/8روز) فرصت انتقال مجدد نیدز بیشدتر

دانه با شدت تن

بود در چندین آزمای
زودهنگام در برن

جداگانه مشخص شد که در کاشت

مداده خشد

بنابراین عملکرد دانه افزای

خشکی زیداد مدیشدود و ایدن موضدوع

بهویدهه در ارقدامی کده دارای پتانسدیل زیدادتری در پیدری
برگها هستند مانند ( )NSG-19صدق میکند ][14

بیشدتری تجمدع یافتده و

یافت ] 5و [27

میزا انتقال مجدد ماده خش

از ساقهها و برگها به دانه در زمدا پدر شدد

در نتای آزمای

مشداهده گردیدد کده رقدم شدیرودی

ساقه به طور معندیداری

دارای بیشترین تعداد خوشه در واحدد سدطح ( 321عددد)

تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و ارقدام بدرن همدار

(جدول  )5و کمترین سرعت پر شد دانه (ی

میلدیگدرم

عنبربو قرمز و دانیال به لحاا میدزا انتقدال مجددد بدا هدم

در روز) و بیشترین دوره مرثر پدر شدد دانده ( 21/3روز)

متفاوت بودند بیشترین و کمترین میزا انتقال مجدد مداده

بود و با توجه به همبستگی منفی و معندیدار میدزا انتقدال

به ترتیب در تاریخ هدای کاشدت سدوم (25خدرداد

مجدددد سدداقه بددا سددرعت پددر شددد داندده (* )r = -0/57و

 0/79گرم در بوته) و اول ( 16اردیبهشدت  0/27گدرم در

همبستگی مکبت دوره مرثر پر شد دانده بدا انتقدال مجددد

گزارشهای متعددد سدهم

(* )r = 0/59در این رقم به نظر میرسد که مدواد ذخیدره

انتقال مجدد مواد ذخیرهای در پدر شدد دانده بدین 20-40

شده بیشتری به دانه منتقل شده است عملکرد دانه با انتقال

درصد ] 3/5 [13تدا  8/5درصدد ] [23متغیدر اعدالم شدده

از ساقه به دانه دارای همبسدتگی مکبدت

خش

بوته) مشاهده شد ] [16براسا

است اما همه گزارشها بر نق

مجدد ماده خش

(** )r = 0/84بود (جدول )7

بیشتر ساقه نسبت به برگ

پرچم و سایر برگها در انتقال مجددد مداده خشد

انتقال مجدد ماده خشد

تأکیدد

کردهاند

بدا عملکدرد دانده همبسدتگی

مکبت و معنیداری داشت که در بین اندامهای گیاهی نقد
سدبزینگی بدرگ

سدداقه متمددایزتر اسددت ] [4تدداریخ نشدداکاری اثددر بسددیار

در زما های مختلف نشاکاری کاه

در زما پر شد دانه در رقم شیرودی در مقایسه بدا سدایر

معنیداری بر انتقال مجدد ماده خش

ساقه داشت و ارقدام

ارقام زودتر اتفاق افتداد و بدا شددت بیشدتری ادامده یافدت

مختلف برن نیز از نظر انتقدال مجددد مداده خشد

(شکل  )1به نظر میرسد که پیری برگها همزمدا بدا پدر

اختال

شد دانه شرایا انتقال مجدد به دانه را در این رقم بیشدتر

به طوری که رقم فجر دارای بیشدترین و رقدم طدارم دارای

فراهم نمود پر شد دانه شدیداً وابسته به فرآیند پیدری در

کمترین مقدار بود در این آزمای

اثر متقابل رقم و تاریخ

کل گیاه است ] 28 20و  [30گیاها ت لپه بدرای انتقدال

کاشت بر انتقال مجدد ماده خش

ساقه بسیار معنیدار بود

مواد ذخیره شده از پدی

معنی داری در سطح احتمال ید

سداقه

در انددامهدای رویشدی بده دانده
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شکل  . 1تغییرات میزان سبزینگی برگ بعد از خوشهدهی در زمانهای مختلف نشاكاری در ارقام مختلف

میزا انتقال مجدد در تاریخ نشاکاری اول ( 23اردیبهشت)

پرمحصول متوسا ر

نعمت نیز دیده شدد امدا در ارقدام

 1200کیلوگرم در هکتار تاریخ دوم ( 2خرداد) برابر 1400

پرمحصول کیفی زودر

ساحل و فجر میزا انتقال مجددد

و تاریخ نشاکاری سوم ( 11خرداد)  810کیلوگرم در هکتار

ساقه در تاریخ نشاکاری دوم افزای

و مجدداً میدزا آ در

بود در رقم بومی طارم محلی با تأخیر در تاریخ نشداکاری

تاریخ سوم نشاکاری کداه

میزا انتقال مجددد سداقه از  1166کیلدوگرم در هکتدار در

عملکرد دانه همبستگی معنیداری وجود نداشته و دلیل این

تاریخ اول به  435کیلوگرم در هکتدار در تداریخ نشداکاری

در

سوم کاه

امر مصر

یافت این روند در مدورد رقدم اصدالح شدده

شد بخ

عمده ای از ذخایر ماده خشد

فرآیند تنفس اعالم شد ][1
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یافدت بدین انتقدال مجددد و

حاتم حاتمی و همکاران

جدول  . 7ضرایب همبستگی بین صفات عملکرد دانه ،انتقال مجدد و پر شدن دانه در ارقام برنج ()n = 18
کارایی انتقال

سرعت پر

دوره مرثر

شد دانه

پر شد دانه

سرعت پر شد دانه

مجدد ماده خش
از ساقه

انتقال مجدد
ماده خش

از

انتقال مجدد ماده
خش

ساقه

از اندام
هوایی

1
**

-0/77

1

دوره مرثر پر شد دانه

*-0/47

0/45

1

انتقال مجدد ماده خش

از ساقه

*-0/57

**0/59

**0/95

انتقال مجدد ماده خش

از اندام هوایی

*

*

**

کارایی انتقال مجدد ماده خش

از ساقه

-0/57

*-0/52

عملکرد دانه

0/57

**0/68

0/94

**0/79

1
**

0/99

1

**0/84

**0/83

* و **  -به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح احتمال پن و ی

درصد

رقم شیرودی در بین ارقام اصالح شده دارای بیشدترین

شد دانه فتوسنتز جاری برگ ها تقاضای مخدز را مرتفدع

ساقه ( 330گرم در مترمربع)

نمود لیکن در زما نشاکاری اول با مددت پدر شدد دانده

و رقم هاشمی از بین ارقام بدومی ( 0/3گدرم در مترمربدع)

طوالنی تر با کاه

قدرت فتوسدنتزی بدرگ هدا در اواخدر

دارای کمترین مقدار بدود از ایدنرو سدهم نسدبی فتوسدنتز

دوره انتقال مجدد از ساقه و کارآیی آ افدزای

جاری در عملکرد دانه در رقدم شدیرودی بدا  53/1درصدد

تحقیق حاضر رابطه بسیار نزدیکی بین مقدار انتقال مجدد و

کمترین و در رقم هاشمی با  93درصد بیشترین میزا بود

کارآیی انتقال مجدد از ساقه دیده شدد (** )r = 0/95بددین

(جدول )5

معنی که بیشترین و کمترین مقادیر انتقال مجدد از ساقه بدا

ns

میزا انتقال مجدد ماده خش

یافدت در

بیشترین و کمترین کارآیی انتقال مجدد مطابقت داشت
کارآیی انتقال مجدد ماده خشک از ساقه

رقم شیرودی از بین ارقام اصالح شدده دارای بیشدترین

اثر زما نشاکاری رقم و اثر متقابل آ ها بر کارآیی انتقدال

کارآیی انتقال مجدد از سداقه ( 36/3درصدد) بدود در بدین

درصدد

ارقام اصدالح شدده رقدم شدیرودی دارای کمتدرین درصدد

معنیدار بود کارآیی انتقال مجدد از ساقه در زما نشاکاری

کاه

عملکرد در زما هدای مختلدف نشداکاری بدود کده

 15اردیبهشت معادل  23/4درصد در گدروه اول بیشدتر از

میتوا آ را به میزا و کارآیی بیشتر انتقال مجددد مدرتبا

زما نشاکاری  20خرداد ( 12/6درصدد) و  30اردیبهشدت

دانست از بین ارقدام بدومی رقدم هاشدمی دارای کمتدرین

( 8/0درصد) که در گروه دوم قرار گرفتندد بدود در کلیده

مقدار بود (جدول  )5ضرایب همبستگی و رگرسیو گدام

ارقام بومی بیشترین کارایی انتقال مجدد در زما نشاکاری

به گام نشا داد که عملکرد دانه با کارآیی انتقدال مجددد از

اول اتفاق افتاد (جدول  )6تأخیر در زما نشاکاری باعدث

ساقه دارای همبستگی مکبت و باالیی بود (جدولهای 8 7

در میزا کارآیی انتقال مجدد گردید با توجه اینکده

و  )9بنابراین به نظر می رسد که کارآیی انتقال مجدد بیشتر

مجدد ماده خش

کاه

از ساقه در سدطح احتمدال ید

در این تحقیق تأخیر در نشاکاری منجر به کاه

مدت پدر

باعددث سددهم بیشددتر انتقددال مجدددد در عملکددرد و افددزای

شد دانه گردید به نظر می رسد که با کوتاه شد مدت پر

عملکرد گردید
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جدول  . 8مراحل رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات
به عنوان متغیر مستقل (اعداد ضرایب معادله رگرسیون در هر مرحله هستند)
صفت اضافه شده به مدل
عدد ثابت
انتقال مجدد ماده خش

1

2

5706/49

4474/11

0/69

0/54

ساقه

0/84

طول مرثر پر شد دانه
ضریب تبین ()R2

0/57

0/50

جدول  . 9مراحل رگرسیون گام به گام برای انتقال مجدد ساقه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات
صفت اضافه شده به مدل
عدد ثابت
کارایی انتقال مجدد ماده خش

ساقه

1

2

3

125/06

-589/24

-1137/42

72/29

67/26

62/53

47/08

32/45

طول مرثر پر شد دانه

1/32

عملکرد
ضریب تبین ()R2

0/90

0/87

به عنوا متغیر مستقل در صورتیکه صفت انتقال مجدد از کل اندام هوایی حذ

0/906

گردد

سرعت و دوره مؤثر پر شدن دانه

گراد بیشتر از زما نشاکاری اول ( 22/9درجه سانتیگراد)

نتای حاصله نشا داد سرعت و دوره مرثر پدر شدد دانده

بود میانگین دمای باالتر باعث کوتاه تدر شدد طدول دوره

درصد) تحت تدأثیر زمدا

رویشی از نشاکاری تا حداککر پنجهدهی گردید و این دوره

بهطور معنیداری (در سطح ی

نشدداکاری ارقددام بددرن و اثددرات متقابددل آ قددرار گرفددت

در زما های نشاکاری اول دوم و سوم بده ترتیدب 34/4

سرعت پر شد دانه در زما های نشاکاری  30اردیبهشدت

 32/3و  29/6روز و به تبع آ تعداد پنجه مرثر در مترمربع

 20خددرداد و  15اردیبهشددت بدده ترتیددب  1/4 1/6و 1/2

به ترتیب  255 290و  275عدد بود

میلیگرم در روز بود بیشترین سرعت پر شد دانه مربدوط

باتوجه به همبستگی منفی تعداد خوشه در واحد سطح

به رقم بومی هاشمی در تاریخ نشاکاری دوم ( 2/4میلیگرم

با سرعت پرشد دانه میتوا بیا نمود که زما نشاکاری

در روز) و کمترین آ مربوط به رقم اصالح شده شدیرودی

 15اردیبهشت بهدلیل تولید تعداد خوشده بیشدتر در واحدد

در تاریخ نشاکاری اول ( 0/7میلیگرم در روز) بود (جدول

سطح دارای کمترین و زما نشاکاری  30خرداد با کمترین

اطالعات هواشناسدی از مرحلده نشداکاری تدا

تعداد خوشه در واحدد سدطح دارای بیشدترین سدرعت پدر

 )6براسا

حداککر پنجه دهی میانگین دمای روزانه هوا در زمدا هدای

شد دانه بودند (جدول  )5به نظر می رسدد کده در زمدا

نشاکاری دوم و سوم بهترتیب  23/5و  25/4درجه سدانتی-

نشاکاری  30اردیبهشت و  20خرداد به دلیل کاه
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تعدداد
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پنجههای بارور در زما پر شد دانه رقابت برای جذب نور

سرعت و دوره مرثر پر شدد دانده در ارقدام مختلدف

یافته و ضدمناً میدزا رقابدت

معنی دار بودند رقم بدومی هاشدمی بدا 1/8

و عناصر غذایی از محیا کاه

دارای اختال

بین مخاز برای جذب مواد پرورده نیز کاه

یافدت و مدواد

میلی گدرم در روز و رقدم اصدالح شدده شدیرودی بدا ید

غذایی بیشتری برای پر کرد دانه اختصدا

یافتده و باعدث

میلددیگددرم در روز بدده ترتیددب دارای بیشددترین و کمتددرین

سرعت پر شد دانه شد در آزمای

همبسدتگی بدین

سرعت پر شد دانه بودندد دوره مدرثر پدر شدد دانده در

افزای

سرعت پر شد دانه با وز خوشه و وز صددانه را در برن

ارقام اصالح شده ( 18/7روز) بیشتر از ارقدام بدومی (14/7

مکبت گزارش نمودند درحالیکه همبسدتگی ایدن صدفت بدا

روز) بود (جدول )5

تعداد خوشه در مترمربع منفی بود ][9

دوره مددرثر پددر شددد داندده در زمددا نشدداکاری 15

نتيجهگيری

اردیبهشت ( 19/8روز) باالتر از سایر زما هدای نشداکاری

نتای حاصل از پهوه

بود ارقام شیرودی و گوهر در زمدا نشداکاری اول دارای

مختلف نشاکاری در برن به عنوا ی

بیشددترین طددول دوره مددرثر پددر شددد داندده بودنددد دوره

میانگین حداقل و حدداککر دمدای محدیا میدزا سداعات

تجمعدی بیشدتر

رطوبت نسدبی و دمدای محدیا ریشده

طوالنیتر پر شد دانه باعث جذب تداب

آفتابی میزا تاب

( 614/2مگاژول بر مترمربع) در زما نشاکاری اول نسدبت
به زما نشاکاری دوم ( 546/8مگاژول بر مترمربع) و زما
سوم ( 514/6مگاژول بر مترمربع) شد دمای تجمعی زمدا

مجدد ماده خش

نشاکاری اول ( 525/8درجه-روز رشد) نسبت به دو زمدا

به دانه و سرعت و مدت پر شدد دانده
دما در طدول دوره رویشدی تعدداد

آ تعداد خوشه در واحد سطح کمتر شد با کداه

زما نشاکاری دوم و سوم بیشتر بدود (شدکل  )1بده نظدر

تعدداد

پنجه مرثر رقابت برای جذب نور و عناصدر غدذایی کمتدر

می رسد که جذب نور بیشدتر و میدزا تولیدد بیشدتر مدواد

شد در ضمن میزا رقابت بین مخاز بدرای جدذب مدواد

فتوسنتزی برای انتقال به دانده بدر سدرعت پدر شدد دانده

پروده کاه

اثرگذاری مکبتی داشته است زیرا تعداد دانده در خوشده در

یافت که باعث اختصا

مواد غدذایی بیشدتر

به پر کرد دانه گردید و سدرعت پدر شدد دانده افدزای

زما نشاکاری دوم ( 164/8عدد) و سوم ( 153/9عدد) بده

یافت باتوجه به همبستگی منفی سرعت و مدت پدر شدد

ترتیب مساوی و کمتر از زمدا نشداکاری اول ( 164عددد)

دانه مدت پر شد طوالنی تر باعث فدراهم نمدود درجده

بود در اوایل پدر شدد دانده مسداحت و محتدوای بیشدتر

حرارت تجمعی تاب

بیشدتر

تجمعی و انتقال مجدد بیشتر شد که

عملکرد بیشتری را به همراه داشت میزا سرعت و مددت

تعداد دانه پر در خوشه می شود ] [3با توجه

پر شد دانه و انتقدال مجددد در دو گدروه ارقدام بدومی و

به همبستگی مکبت دوره مرثر پر شد دانه با عملکرد دانده

اصالح شده متفاوت بود سرعت پدر شدد دانده در ارقدام

(** )r = 0/68میتوا اظهار داشت که یکی از دالیل بیشتر

بومی بیشتر و مدت پر شد و انتقال مجدد در آنها کمتر از

بود عملکرد دانه در زما نشاکاری اول دوره طدوالنیتدر
پر شد دانه همراه با جذب تاب

برن

خصوصاً پنجه دهی انتقدال

روزهای رسید به حداککر پنجهدهی تعداد پنجه و به تبدع

بود میزا سبزینگی برگ پرچم در اوایل پر شدد دانده در

باعث افزای

و فیزیولوژی

تأثیرگذار بود با افزای

تجمعی متمایزتر

کلروفیل برگ با جذب نور و تولیدد مداده خشد

عامدل محیطدی در

تغییددر ایجدداد کددرد ایددن تغییددر بددر صددفات مورفولوژید
فنولوژی

نشاکاری دیگر بیشتر بود اما تفاوت تاب

حاضدر نشدا داد کده زمدا هدای

ارقام اصالح شده بدود در اثدر تغییدر در زمدا نشداکاری

بیشتر بود
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سرعت پر شد دانه  44مدت پر شد دانه  31و عملکدرد

ژنوتیپ های قدیمی و جدید بدرن

شلتوك  19/9درصد در ارقام بومی دچار نوسا شد اما در

گیاهی 21-32 :)2(9

ارقام اصالح شده این تغییرات در سرعت پر شد دانده 78

 3مجتبددایی م اصددفهانی م هنرنددهاد ر و الددهقلددی پددور م

درصد مدت پر شد  86و عملکرد شدلتوك  19/6درصدد

( )1385بررسی روابا سرعت و مدت پدر شدد دانده

بود تغییرات سهم نسبی فتوسنتز جداری در ارقدام بدومی و

با اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژی

اصالح شده به ترتیب  74و  56/2درصد بود که نشدا داد

برن

در تغییر شدرایا آب و هدوایی در ارقدام بدومی وابسدتگی

علوم و فنو کشاورزی و منابع طبیعدی :)4(10

 4کدداظمی پشددت مسدداری ح پیردشددتی ه بهمنیددار م و

بیشتر خواهد بود به نظر میرسد که مطالعات جامعتری در

نصیری م ( )1389تأثیر مقادیر و تقسدیا نیتدروژ بدر

عملکرد انتقال مجدد سرعت و مدت پدر شدد

انتقددال مجدددد مدداده خشد

دانه در شرایا مزرعهای و خصوصاً در محیا کنتدرل شدده

در ارقددام مختلددف بددرن

( )Oryza sativa L.علوم گیاها زراعی ایرا :)1(41

مورد نیاز است تدا اثدر تغییدرات آب و هدوایی بدر صدفات
فیزیولوژی

در ارقام

213-224

عملکرد به فتوسنتز جاری در مقایسه با ارقام اصدالح شدده
خصو

فنداوری تولیددات

11-18

یاد شده و روابدا آنهدا در ارقدام راید بدرن

کشور شناسایی شود تا بتوا در شرایا تغییرات دمدایی در
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از سازما تحقیقات آموزش و تروی کشاورزی ریاسدت
و همکارا محترم مرکز تروی و توسعه تکنولوژی هدراز و
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همکداری
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ارقام مختلف برن در زمدا هدای مختلدف نشداکاری
علوم زراعی ایرا 46-55 :)1(5
 2اکبری غ صالحی زرخدونی ر متقدی
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