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چکیده
 بهمنظور تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندامهای.انتقال مجدد هیدراتهای کربن از طریق اندامهای هوایی یکی از عوامل مؤثر در پُرشدن دانه برنج میباشد
 و6931  پژوهشی با هفت ژنوتیپ امیدبخش و دو رقم شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی،هوایی بر عملکرد دانۀ برنج
 ساقه و، نتایج نشان داد که از نظر میزان انتقال مجدد ماده خشک از طریق برگ پرچم. در ایستگاه تحقیقات برنج شهید شیرودی شهرستان تنکابن اجرا شد6931
 مقایسه.کل اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد و از طریق سایر برگها در سطح احتمال پنج درصد تفاوت آماری معنیداری میان ژنوتیپها وجود داشت
 حداکثر انتقال مجدد. گرم در مترمربع بود51  با359 میانگین بیانگر آن است که بیشترین میزان انتقال مجدد ماده خشک از برگ پرچم متعلق به ژنوتیپ
 بیشترین. اختصاص داشت359  گرم در مترمربع به ژنوتیپ933  و992 ،699  ساقه و کل اندام هوایی بهترتیب به مقدار،کربوهیدراتها از طریق سایر برگها
، نتایج همبستگی نشان داد که عملکرد دانه با انتقال مجدد ماده خشک از راههای برگ پرچم. کیلوگرم در هکتار بود1921  با359 عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ
 با توجه به عملکرد و میزان انتقال مجدد ماده خشک. همبستگی مثبت و معنیدار داشت2/44  و2/56 ،2/55 ،2/91  اندام هوایی و وزن هزاردانه با ضریب،ساقه
. ژنوتیپهای مناسبی برای ادامه فعالیتهای تحقیقاتی بهمنظور معرفی رقم جدید برنج بهویژه در شرایط کمبود آب و تنش گرما میباشند359 و359 دو ژنوتیپ
. همبستگی، مورفوفیزیولوژیک، ژنوتیپ، برنج، کانوپی، انتقال مجدد:کلیدواژهها
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Abstract
The remobilization of carbohydrates in shoots is one of the effective factors to grain filling in rice. To determine the contribution of dry
matter remobilization of shoots in different rice genotypes, a research has been carried out with seven rice genotypes and two controls in
RCBD design with three replications during 2017-2018 at rice research station of Shahid Shiroodi in Tonekabon county. Results show that
among all genotypes, rate of dry matter remobilization via the flag leaf, stem, and total shoot has differed significantly at (p<0.01) percent
and from other leaves at (p<0.05) percent level. Mean comparison among the genotypes indicates that the highest dry matter remobilization
from flag leaf belongs to Genotype 952 with 56 g.m-2. The maximum carbohydrates remobilization in other leaves, stem and total shoots are
assigned to Genotype 953 at 123, 230, and 398 g.m-2, respectively. Highest grain yield belongs to Genotype 952 with 7206 kg.ha-1.
Correlation analysis results show that grain yield is positively and significantly correlated with dry matter remobilization from flag leaf,
stem, and total shoots, as well as 1000-grain weight, having coefficients of 0.37, 0.55, 0.51, and 0.44, respectively. As a result of yield and
dry matter remobilization rate, and the positive and significant correlation between them, both Genotypes 952 and 953 are suitable for
continuing research activity and introduce a new rice cultivar especially in drought and hot stress conditions at the grain filling stage.
Keywords: Canopy, correlation, genotype, morphophisiologic, remobilization, rice.
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 .1مقدمه

انتقال مجدد ماده خشک به درصد و سرعت پیرشدن برگ

حرکت مواد فتوسنتزی از منبع به محل مصرف مبتنی بر

بستگی دارد ( .)Pirdashti, 2000عوامل زیادی بر روابط

ظرفیت تولید مواد فتوسنتزی (منبع) از یک طرف و

بین منبع و مخزن در طول دوره رشد گیاه تأثیر میگذارند

ظرفیت تجمع مواد فتوسنتزی (مخزن) از طرف دیگر

که از آن جمله میتوان به نوع رقم ،دمای هوا ،مقدار

است .قسمتهای منبع گیاه آنهایی هستند که قدرت گیاه

بارندگی و تغذیه اشاره کرد (.)Miralles & Slafer, 2007

را برای جذب انرژی نوری مانند اندازه ،تعداد برگ همراه

با درک روابط بین منبع و مخزن در غالت میتوان صفات

با راندمان فتوسنتزی ،دوره دوام سبز برگ و تمرکز

مناسب فیزیولوژیک جهت اصالح ژنتیکی و بهبود

کلروپالست در برگ تعیین میکنند .اجزای مخزن شامل

مدلهای عملکرد دانه را شناسایی و مورد استفاده قرار داد

بعضی عوامل مثل تعداد خوشههای تولیدشده ،تعداد و

( .)Borras et al., 2004عملکرد دانه برنج در ساقههای

اندازه خوشهچه در هر خوشه میباشد .در صورت عدم

اصلی بیشتر از پنجهها میباشد و یکی از دالیل آن انتقال

تعادل بین منبع و مخزن عملکرد دانه کاهش مییابد .این

مجدد ماده خشک از ساقههای دیگر به ساقه اصلی است

بدان مفهوم است که موازنه صحیح بین منبع و مخزن

(.)Kobata et al., 2000

عامل مهم دستیابی به عملکردهای مطلوب خواهد بود.

 )2007( Jiang et al.مهمترین دلیل افزایش وزن

در گیاهان زراعی پتانسیل منبع و مخزن تابع دو عامل

هزاردانه را بهبود فرایند انتقال مجدد مواد غذایی و حرکت

ژنتیکی و شرایط محیطی است (.)Moradi, 1997

آن در آوند آبکش با تحریک هورمونها بیان نمودند.

بهطورکلی ،در غالت در طی دورهای از رشد ،تجمع

تولید کربوهیدراتها و ذخیره آن در اندامهای رویشی در

برخی مواد معدنی در گیاه بیشتر از میزان مصرف آن در

دورۀ قبل از مرحلۀ گلدهی و انتقال مجدد آن به دانههای

جهت رشد گیاه است ،در این حالت این مواد مازاد اغلب

در حال رشد ،در عملکرد نهایی دانه نقش مهمی بر عهده

در ساقه انباشته شده و در مراحل بعدی رشد که بهطور

دارد و میزان آن به ماهیّت ژنوتیپ ،شرایط محیطی و

معمول دو تا سه هفته پس از مرحلۀ گلدهی است ،به دانه

عناصر غذایی خاک بستگی دارد (

انتقال مییابد که به این فرایند انتقال مجدد ماده خشک

 .)2005در بررسی  )2002( Ntanos & Koutrobasسهم

گفته میشود (.)Ahmadi et al., 2004

مواد فتوسنتزی ذخیرهشده در اندامهای هوایی قبل از

Fageria & Baligar,

برگهای گیاه منبع اصلی فتوسنتز هستند و در صورت

مرحلۀ گردهافشانی در وزن دانه برنج را حدود  3/6تا

عدم تعادل بین منبع و مخزن عملکرد کاهش مییابد

 49/9درصد گزارش کردند ،که این موضوع نشاندهنده

( .)Mali, 1999پژوهش  )2009( Akbari et al.مشخص

اهمّیت ذخایر غذایی قبل از مرحلۀ گردهافشانی در حصول

نمودند که انتقال مجدد ماده خشک همبستگی مثبت و

عملکرد باالی دانه برنج است.

پژوهشهای Rahimi et al.

معنیداری با عملکرد دانه برنج داشته و در بین اندامها،

( )2012نشان داد که عملکرد دانه همبستگی مثبت و

ساقه نقش مهمتری در میزان انتقال مجدد ماده خشک دانه

معنیداری با عرض ،زاویه ،مساحت برگ پرچم ،تعداد

دارد .برگ پرچم باالترین برگ زیر خوشه میباشد و

خوشه در بوته و طول دوره رویشی داشت .نتایج پژوهش

آخرین برگی است که در طول دوره رویشی از گره ساقه

 )2018( Saraei et al.نشان داد که اختالف بسیار

تولید میشود ( .)Nasiri, 1993اختالف ارقام در میزان

معنیداری بین ژنوتیپها برای تمامی صفات زراعی بهجز
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عرض برگ پرچم وجود دارد که بیانگر تنوع مناسب

با فاصله  922متر از دریای خزر و با ارتفاع  92متر

ژنوتیپهای مورد مطالعه میباشد .همبستگی مثبت و

پایینتر از سطح دریاهای آزاد اجرا شد .براساس

معنیداری بین عملکرد دانه با تعداد پنجه ،تعداد کل دانه

تقسیمبندی اقلیمی و اطالعات هواشناسی ،این منطقه به

در خوشه ،وزن هزاردانه و تعداد دانۀ پُر در خوشه حاکی

اقلیم حرارتی نیمه مدیترانهای گرم نزدیک است و دارای

از نقش مهم و تعیینکننده این صفات در توجیه عملکرد

تابستان با رطوبت باال ،درجه حرارت زیاد و بارندگی کم

دانه میباشد.

و زمستان معتدل با بارندگی فراوان است (جدول .)6

هدف از این پژوهش بررسی روابط میزان انتقال

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل مزرعه

مجدد ماده خشک از اندامهای هوایی با عملکرد و برخی

پژوهشی در جدول ( )9ارائه شده است .پژوهش در قالب

از صفات زراعی در ژنوتیپهای برنج بهمنظور انتخاب

طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت ژنوتیپ امیدبخش

بهترین ژنوتیپ از نظر افزایش عملکرد دانه و برآورد

و دو رقم شاهد (کشوری و شیرودی) با سه تکرار اجرا

همبستگی صفات بود.

شد .ژنوتیپهای برنج از شماره  356تا  353نامگذاری
شدند ،بهطوریکه ژنوتیپ شماره  356رقم کشوری و

 .2مواد و روشها

 359الی  351از ژنوتیپهای خالصشده منتخب از تالقی

این پژوهش در دو سال زراعی  6931و  6931در ایستگاه

ارقام ایرانی با ژنوتیپهای ارسالی از مؤسسه تحقیقات

تحقیقات برنج شهید شیرودی (شهرستان تنکابن در غرب

بینالمللی برنج فیلیپین ( )IRRIبود ،شماره  353رقم

استان مازندران) با طول جغرافیایی 52درجه و  41دقیقه

شیرودی و  353رقم حاجحیدری (انتخابی از توده رقم

شرقی ،عرض جغرافیایی  91درجه و  56دقیقه شمالی و

فجر) بوده است (.)Mazandarani & Nasiri, 2018

جدول  .1حداقل و حداکثر دما ،میزان بارش و رطوبت نسبی مزرعه پژوهشی
حداقل دما ()°c

ماه
سال

حداکثر دما ()°c

میزان بارندگی ()mm

متوسط رطوبت نسبی ()%

1396

1397

1396

1397

1396

1397

1396

1397

اردیبهشت

14/8

14/5

22/5

21/5

77/5

27/3

84

82

خرداد

22/1

19/3

26

26

16/6

62

79

79

تیر

22/9

24/8

29/4

31/8

31/2

32/1

77

76

25

24/6

32/4

32/8

2/ 1

61/8

72

79

23/9

22/5

32/7

29/1

137/1

126/4

76

78

مرداد
شهریور

جدول  .2خصوصیات خاک محل مزرعه پژوهشی
عمق

هدایت

خاک

الکتریکی

اسیدیته

-1

()cm

( )dS.m

32-2

2/63

6/61

مواد

کربن

نیتروژن

فسفر

پتاس

خنثیشونده

آلی

کل

قابلجذب

قابلجذب

()%

()%

()%

()ppm

()ppm

3/21

1/57

2/12

24/3

132
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رس

سیلت

شن

()%

()%

()%

59/76

39/88

5/7

بافت خاک
رسی -لومی
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ژنوتیپهای برنج بهصورت تصادفی در کرتهای مزرعه

در دمای  12درجۀ سانتیگراد) قرار داده شد و وزن

کشت گردیدند .الزم به توضیح است که شجرۀ شماره 311

خشک هر یک از اندامها دوباره محاسبه گردید .همین

در ژنوتیپ  355از والدین پدری [( ×)IR 1126599والدین

روند برای مرحلۀ رسیدگی کامل دانه نیز انجام شد .بعد از

مادری (آمل ×9شماره ])9و شماره  349در ژنوتیپ  351از

تعیین وزن تَر و وزن خشک هر یک از اندامها در هر دو

والدین پدری [( ×)IR 11264693/9 )A11123والدین

مرحلۀ  52درصد گلدهی و رسیدگی مقدار انتقال مجدد ماده

مادری (نعمت)] میباشد (جدول .)9

خشک هر یک از اندامها با رابطه ( )6محاسبه شد .وجود
اختالف در میزان ماده خشک در دو مرحلۀ فوق میزان انتقال

اندازه هر کرت  92مترمربع و نشاکاری با فاصله 95×95
سانتیمتر در مرحلۀ  4-5برگی به تعداد  9-5نشا در کپه

مجدد در گیاه را نشان میدهد (

انجام شد .میزان کود مصرفی در کرتها بر مبنای 652

.)Bonnet & Incoll, 1993; Fang et al., 2010
رابطه ()6

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص (از منبع کود اوره)

;Ehdaee et al., 2006

= میزان انتقال مجدد ماده خشک
(گرم در مترمربع)

بههمراه  622کیلوگرم در هکتار فسفر (از منبع کود فسفات
آمونیوم) و  622کیلوگرم در هکتار پتاسیم (از منبع کود

مقدار ماده خشک هر یک از اندامهای هوایی در مرحلۀ

سولفات پتاسیم) بود که نصف کود اوره و تمامی کود

گلدهی  -مقدار ماده خشک هر یک از اندامهای هوایی در

فسفات آمونیوم و کود سولفات پتاسیم در زمان آخرین شخم

مرحلۀ رسیدگی کامل بهجز دانه
برای اندازهگیری ارتفاع بوته ،تعداد سه بوته در هر کرت

و مابقی کود اوره در زمان تشکیل اولین جوانه خوشه در

انتخاب و ارتفاع ساقه از سطح خاک تا نوک بلندترین خوشه

غالف مصرف شد.
برای محاسبه تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک در

در مرحلۀ رسیدگی کامل (بدون درنظرگرفتن ریشک) و برای

مرحلۀ  52درصد گلدهی ابتدا سه کپه بهطور تصادفی از

اندازهگیری تعداد پنجۀ بارور (خوشه) در کپه تعداد

هر کرت انتخاب و کفبُر شده و وزن تَر اندامهای هوایی

خوشههای سه کپه در مرحلۀ رسیدگی کامل براساس

مانند وزن برگ پرچم ،وزن سایر برگها و وزن ساقهها

استاندارد ارزیابی برنج شمارششده و میانگین دادههای

توزین شدند .سپس در آون الکتریکی بهمدت ( 19ساعت

بهدستآمده در تجزیه آماری مورداستفاده قرار گرفت.

جدول  .3مشخصات ژنوتیپهای موردمطالعه

شماره ژنوتیپ

والدین پدری♂

کشوری

والدین مادری♀

منشا ایری (شاهد)

952

[(]IR 67215/22/6/2 )A37632

شماره  × 3آمل 3

953

شیرودی

موسیطارم

954

طارم امیری

آقاییسیاه

955

شماره ( 876در دست معرفی)

[(( × ]IR 67215/22/6/2 )A37632آمل × 3شماره )3

956

شیرودی

[(( × ]IR 67215/22/6/2 )A37632آمل × 3شماره )3

957

شیرودی

شماره ( 843در دست معرفی)

شیرودی

حاصل تالقی دیلمانی طارم و خزر (شاهد)

حاجحیدری

انتخاب از توده رقم فجر
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برای تعیین عملکرد دانه ،دو مترمربع از متن هر کرت

سطح احتمال یک درصد بر انتقال مجدد ماده خشک از

فرعی پس از حذف حاشیه برداشت و پس از خشکشدن

طریق برگ پرچم برای ژنوتیپهای موردمطالعه وجود داشت

اولیه ،با خرمنکوب دستی ،دانهها از کاه جدا شده و میزان

(جدول  .)4نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ژنوتیپهای

محصول با استفاده از ترازو با دقت  2/226گرم وزن گردید،

مختلف از نظر میزان انتقال مجدد ماده خشک برگ پرچم در

بعد از توزین و ثبت دادههای مربوط به وزن دانه ،رطوبت

گروههای مختلف آماری قرار گرفتند و بیشترین میزان انتقال

نمونهها با دستگاه رطوبتسنج ( Rister-Lساخت شرکت

مجدد از برگ پرچم به ژنوتیپ شماره  359با  51گرم در

 Kiya Seisakushoتوکیو ژاپن) اندازهگیری و وزن همۀ

مترمربع اختصاص داشت (جدول  .)5مقایسه میانگین اثر

نمونهها با رطوبت  64درصد محاسبه و عملکرد نهایی دانه

ساده بین سالها در انتقال مجدد ماده خشک در سال دوم

براساس کیلوگرم در هکتار محاسبه شد.

( 55گرم در مترمربع) نسبت به سال اول ( 99گرم در

تجزیههای آماری دادهها شامل آزمون نرمالبودن توزیع

مترمربع) به تنهایی از برگ پرچم نسبت به سایر برگها و

دادهها با استفاده از روش  ،)1965( Shapiro & Wilkتجزیه

ساقه برتری داشت (جدول  .)1نتایج نشان داد که همبستگی

واریانس ساده و مرکب ،مقایسه میانگین با روش آزمون

بین برگ پرچم و عملکرد دانه و وزن هزاردانه در سطح

حداقل اختالف معنیدار ( )LSDو برآورد ضرایب همبستگی

احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)1با توجه به نتایج

SAS Institute Inc.

بهدستآمده میتوان بیان کرد که برگ پرچم ،نقش مهمی در

Microsoft

تولید مواد فتوسنتزی و پُرشدن دانه ژنوتیپهای موردمطالعه

ساده از روش پیرسون با نرمافزار آماری

(نسخه  )3/4انجام و کلیه جدولها با نرمافزار

از مرحلۀ گلدهی تا مرحلۀ رسیدگی دانه داشته است ولی در

) Word (2019رسم گردید.

مقدار فتوسنتز و پُرشدن دانه در ارقام و ژنوتیپهای مختلف
 .3نتایج و بحث

برنج متفاوت است .نتیجه جذب خالص  CO2در طول

 .1 .3انتقال مجدد ماده خشک از وزن خشک برگ پرچم

مرحله رشد گیاه است که برگ پرچم بهعنوان یک اندام

براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب اختالف معنیداری در

اصلی دریافت نور و تولید مواد فتوسنتزی میباشد.

جدول .4تجزیه واریانس مرکب انتقال مجدد ماده خشک در اندامهای هوایی و برخی از صفات ژنوتیپهای برنج
درجه آزادی

وزن خشک برگ پرچم

وزن خشک سایر برگها

وزن خشک ساقه

وزن خشک کل

ارتفاع بوته

تعداد پنجۀ بارور در کپه

درصد باروری

وزن هزاردانه

سال

1

عملکرد دانه (شلتوک)

منابع تغییر

**3214348/64ns 18/49** 1355/58** 3/87ns 563/89** 21742/29* 143/71ns 5858/95** 6871/77
125/66

تکرار× سال

4

ژنوتیپ

8

**

24/21ns 222/86

341/38

ژنوتیپ× سال

8

9/56ns 42/48ns 2537/55ns 2266/25ns 513/27ns 135/26ns

26/22ns

*4/8

خطا

32

143/21

623/52

843/96

2995/48

46//38

11/48

48/81

1/64

1212487/23

ضرایب تغییرات ()%

-

27/27

25/31

17/92

17/73

6/92

18/25

9/47

4/29

16/34

575/72

1592/6
*

1741/1

1872/8
**

9431/22

3691/88
**

18291/99

9/96
**

 * ،nsو ** :بهترتیب نبود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.
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12/67

45/88
**

2/39
**

1873845/22

72/69

**

1324575/83ns

5728447/17
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برگ پرچم که باالترین برگ زیر خوشه است ،بهعلت

ماده خشک به ژنوتیپهای  359و  351بهترتیب به میزان

همزمانی اوج فعالیت این برگ با مرحلۀ تشکیل و پُرشدن

 699و  11گرم در مترمربع تعلق داشت (جدول  .)5مقایسه

دانه عامل مهم در انتخاب ژنوتیپهای پُر محصول میباشد.

میانگین اثر ساده بین دو سال نشان داد که در سال دوم

 )2003( Sharma et al.نیز تأیید کردند که برگ پرچم در

میزان انتقال مجدد ماده خشک با  623گرم در مترمربع

تشکیل  12درصد ماده خشک دانه در مرحلۀ رسیدن دانه،

بیشتر از سال اول با  33گرم در مترمربع بود (جدول .)1

سهیم میباشد .همچنین  )1991( Boshar et al.گزارش

همبستگی انتقال مجدد سایر برگها با عملکرد دانه از نظر

نمودند که سطح برگ پرچم در برنج اثر معنیداری بر

آماری معنیدار نبود ،اما با وزن خشک کل اندام هوایی و

عملکرد دانه ،تعداد دانه در خوشه و طول خوشه دارد.

ساقه بهترتیب با ضریب  2/19و  2/93همبستگی مثبت و
معنیدار در سطوح احتمال یک و پنج درصد داشته است

 .2 .3انتقال مجدد ماده خشک از وزن خشک سایر

(جدول  )2013( Vali-pour .)1نشان داد که سهم انتقال

برگها

مجدد ماده خشک برگها در ژنوتیپهای مورد مطالعه

یداری
نتایج تجزیه واریانس مرکب (جدول  )4اختالف معن 

متفاوت بوده و بهطورکلی نقش تعیینکنندهای در پُرشدن

در سطح احتمال پنج درصد در ارتباط با میزان انتقال مجدد

دانهها داشتهاند .همچنین  )2003( Pirdashti et al.و

ماده خشک از سایر برگها در ژنوتیپهای موردمطالعه

 )2009( Akbari et al.اختالف میزان انتقال مجدد برگهای

نشان داد .نتایج مقایسه میانگین ژنوتیپها نسبت به هم

برنج را در میان ژنوتیپها ،ناشی از زمان و سرعت پیر

متفاوت بوده و بیشترین و کمترین مقدار کل انتقال مجدد

شدن برگها اعالم نمودند.

جدول  .5مقایسه میانگین انتقال مجدد ماده خشک در اندامهای هوایی و برخی از صفات ژنوتیپهای برنج
وزن خشک

وزن خشک

وزن خشک

وزن خشک

ارتفاع

تعداد پنجۀ

درصد

وزن

عملکرد دانه

برگ پرچم

سایر برگها

ساقه

کل

بوته

بارور

باروری

هزاردانه

(شلتوک)

()g.m2

()g.m2

()g.m2

()g.m2

()cm

در کپه

() %

()g

()kg.ha-1

کشوری

27/74d

91/15bcd

122/87d

239/79e

94/18cde

16/6cd

64/36d

22/23g

4233/5c

952

56/44a

89/28cd

225/54a

374/26ab

97/28bcd

22/18abc

82/23ab

29/52de

7226/2a

953

44/4abc

123/97a

232/26a

398/99a

124/12ab

17/46bcd

72/96bc

43/25a

6288/3ab

954

53/84a

81/32d

166/42b

321/58cde

122/21abc

16/81bcd

85/31a

32/31b

6962/6a

955

52/73a

118/69ab

172/84b

342/27abc

121/51abc

19/25abcd

67/51cd

32/29bc

6527/3ab

956

45/76abc

95/23abcd

128/6cd

269/58de

88/26e

21/48a

71/24cd

31/56bc

6222/6ab

957

32/89cd

77/23d

139/9bcd

252/22e

98/53abcd

22/64ab

83/68a

32/65cd

6247/8ab

شیرودی

47/2ab

117/23abc

158/44bc

322/67bcd

92/96de

22/26abc

72/22cd

27/49f

6939/8a

35/65bcd

93/97bcd

149/66bcd

279/29cde

126/11a

16/18d

67/86cd

28/93ef

5377/1b

14/26

29/36

35/24

64/36

8/22

3/98

8/21

1/51

1183/3

ژنوتیپ

حاجحیدری
LSD

حروف مشابه در هر ستون ،نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد در آزمون  LSDمیباشد.
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 .3 .3انتقال مجدد ماده خشک از وزن خشک ساقه

 )2003( Pirdashtiگزارش کرد در بین اندامها ،ساقه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که

نسبت به اندامهای دیگر نقش مهمی در تأمین ماده خشک

ژنوتیپهای موردبررسی از نظر انتقال مجدد ماده خشک

دانه به عهده دارد.

از طریق ساقه دارای اختالف معنیداری در سطح احتمال
یک درصد بودند (جدول  .)4نتایج مقایسه میانگین نشان

 .4 .3انتقال مجدد ماده خشک از وزن خشک کل

داد که ژنوتیپهای مختلف از نظر میزان انتقال مجدد ماده

نتایج تجزیه واریانس مرکب بیانگر اختالف آماری

خشک ساقه متفاوت بوده و بیشترین مقدار انتقال مجدد

یداری در سطح احتمال یک درصد برای میزان انتقال
معن 

ماده خشک ساقه به ژنوتیپهای شماره  359و 359

مجدد ماده خشک از کل اندامهای هوایی میان

بهترتیب با  992و  995گرم در مترمربع و کمترین مقدار

ژنوتیپهای موردمطالعه بود (جدول  .)4نتایج مقایسه

به رقم کشوری با  692گرم در مترمربع اختصاص داشت

میانگین ژنوتیپها نشان داد که تیمارها از نظر انتقال

(جدول  .)5در مقایسه میانگین ساده بین دو سال اجرای

مجدد ماده خشک از اندام هوایی به دانه متفاوت بودند که

پژوهش ،میزان انتقال مجدد ماده خشک از ساقه در سال

بیشترین و کمترین مقدار کل انتقال مجدد ماده خشک

دوم نسبت به سال اول تفاوت قابلتوجهی نداشت و در

به ژنوتیپهای  359و  351بهترتیب به میزان  933و 952

یک گروه آماری قرار گرفتند (جدول  .)1نتایج حاصل از

گرم در مترمربع تعلق داشت (جدول  .)5علت کاهش

تجزیه همبستگی نشان داد که انتقال مجدد از ساقه با

میزان انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ  351را میتوان

عملکرد دانه ،کل اندامهای هوایی و وزن هزاردانه در

به پایینبودن تعداد دانه در خوشه ،زودرسی و توان باالی

سطح احتمال یک درصد معنیدار و با ارتفاع بوته در

تولید مواد فتوسنتزی جاری در مرحلۀ پُرشدن دانه نسبت

سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول  .)1افزایش

داد .مقایسه میانگین اثر ساده میان تیمارهای سال مشخص

عملکرد دانه در اثر افزایش انتقال مجدد ماده خشک ساقه

نمود که تیمار سال دوم برتری نسبی با تیمار سال اول

انجام میپذیرد .افزایش عملکرد دانه برنج در ساقۀ اصلی

داشت (جدول  .)1این نتیجه بیان میکند که در سال دوم

ناشی از افزایش انتقال مجدد ماده خشک بعد از مرحلۀ

ژنوتیپهای برنج در شرایط کمبود تولید مواد فتوسنتزی

گردهافشانی بوده است .این موضوع در گندم نشاندهنده

جاری ،از هیدراتهای کربن ذخیرهشده در اندامهای

انتقال مجدد ماده خشک از پنجهها به سنبلهها در

هوایی استفاده کرده و تا حدودی خسارت ناشی از کاهش

ساقههای اصلی بوده است (.)Kobata et al., 2000

عملکرد دانه را جبران کردند .براساس این نتایج میتوان

بهطورکلی 62 ،تا  92درصد از کربوهیدراتها که قبل و

گفت که ژنوتیپ شماره  359در شرایط سخت محیطی

در طول دوره بعد از مرحلۀ گردهافشانی در ساقه انباشته

بهویژه کمبود آب در مرحلۀ پُرشدن دانه در مقایسه با

میشوند ،به دانه انتقال مییابند و در بعضی از غالت مانند

سایر ژنوتیپهای مورد مطالعه برتری نسبی داشت .با

گندم وقتی در معرض تنشهای محیطی قرار میگیرند

توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت

ممکن است این انتقال به بیش از  12درصد برسد.

که هرچه یک رقم از پتانسیل عملکرد باالیی برخوردار

پژوهشگران انتقال مجدد از ساقه را بهعنوان خاصیت

باشد نقش برگها در تولید مواد فتوسنتزی و مرحلۀ

بافری ساقه نام بردند ( .)Ahmadi et al., 2004همچنین

پُرشدن دانه از اهمّیت زیادی برخوردار است.
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جدول  .6مقایسه میانگین اثر ساده بین تیمارهای سال در اندامهای هوایی و برخی از صفات مهم برنج
انتقال مجدد از

انتقال مجدد از

انتقال مجدد

انتقال مجدد

وزن خشک

وزن خشک

از وزن

وزن خشک

برگ پرچم

سایر برگها

خشک ساقه

کل

()g.m2

()g.m2

()g.m2

()g.m2

سال اول

32/57b

88/21b

279/74a

288/62a

121/54a

سال دوم

55/13a

129/24a

329/37a

328/76b

95/28b

19/23a

LSD

6/62

13/84

16/51

32/34

3/77

1/8

تیمار

عملکرد

ارتفاع

تعداد پنجۀ

درصد

وزن

بوته

بارور

باروری

هزاردانه

()cm

در کپه

()%

()g

18/49a

78/72a

32/45a

6392/2a

68/7b

29/28b

5919/6a

3/87

2/71

557/83

دانه
(شلتوک)
()kg.ha-1

حروف مشابه در هر ستون ،نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد در آزمون  LSDمیباشد.

بهعبارت دیگر ،هرچه میزان تولید مواد فتوسنتزی قبل

افزایش ارتفاع بوته ،از میزان عملکرد دانه کاسته میشود و

از مرحلۀ گردهافشانی بیشتر بوده و هیدراتهای کربن

بنابراین در معرفی ارقام جدید برنج پاکوتاهی بهعنوان یک

اضافی قابلیت ذخیره در اندامهای هوایی مانند ساقهها و

صفت مطلوب بهشمار میآید.

غالف برگها را داشته باشند ،انتقال مجدد مواد ذخیرهای
بیشتر شده و گیاه برنج کاهش عملکرد دانه کمتری در

 .6 .3تعداد پنجه در کپه

صورت مواجه با شرایط نامساعد محیطی در مرحلۀ

نتایج تجزیه واریانس مرکب اختالف آماری معنیداری را

پُرشدن دانه را برخوردار است .نتایج همبستگی کل

از نظر تعداد خوشه در کپه (تعداد پنجۀ بارور) در سطح

اندامهای هوایی با عملکرد دانه و ارتفاع بوته در سطح

احتمال یک درصد نشان میدهد (جدول  .)4مقایسه

احتمال یک درصد معنیدار و با وزن هزاردانه در سطح

میانگین میان ژنوتیپها حاکی از آن است که بیشترین و

احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول .)1

کمترین میزان پنجۀ بارور (خوشه) در کپه بهترتیب به
ژنوتیپهای  351و  356با  96و  61خوشه در کپه

 .5 .3ارتفاع بوته

اختصاص داشت (جدول  .)5نتایج همبستگی نشان داد که

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر ژنوتیپها بر

تعداد پنجۀ بارور با ارتفاع بوته همبستگی منفی و معنیدار

ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد

و با سایر صفات اختالف آماری معنیداری نشان نداده

(جدول  .)4مقایسه میانگین ژنوتیپها نشان داد که

است (جدول  .)1نتایج پژوهشهای  )2003( Leeنشان

بلندترین و کوتاهترین ارتفاع بوته بهترتیب به ژنوتیپهای

داده که قابلیت پنجهزنی باال در برنج یک صفت مهم

 353و  351اختصاص دارد (جدول .)5نتایج همبستگی

زراعی جهت دستیابی به پتانسیل تولید دانه میباشد.

نشان داد که ارتفاع بوته با عملکرد دانه همبستگی مثبت و
با درصد باروری در سطح احتمال پنج درصد معنیدار ،اما

 .7 .3درصد باروری

با تعداد پنجۀ بارور در کپه همبستگی منفی معنیدار در

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال و

سطح احتمال پنج درصد داشته است (جدول  .)1براساس

ژنوتیپ بر درصد باروری دانه در سطح احتمال یک

گزارش  )2002( Nasiri et al.ارتفاع بوته از صفات

درصد معنیدار بود (جدول  .)4مقایسه میانگین میان

تأثیرگذار بر عملکرد دانه محسوب شده ،بهطوریکه با

ژنوتیپها نشان داد که ژنوتیپ  354با  35درصد و
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ژنوتیپ  356با  14درصد بهترتیب بیشترین و کمترین

منجر به افزایش انتقال مجدد ماده خشک از اندامهای

درصد باروری را بهخود اختصاص دادند (جدول .)5

هوایی به دانه در سال دوم آزمایش ( )6931شده است.

نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر سال بیانگر این است

براساس این نتیجه میتوان بیان کرد که میزان انتقال مجدد

که درصد باروری دانه در سال اول با  13درصد بیشتر از

ماده خشک از اندامهای هوایی به دانه برنج در شرایط

سال دوم با  13درصد بود (جدول  .)1پایینبودن درصد

نامساعد محیطی ناشی از تنشهای زنده و غیرزنده،

باروری در سال  6931احتماالً مرتبط با دمای پایین

افزایش مییابد .عامل اصلی افزایش عملکرد دانه ژنوتیپ

حداقل و حداکثر و همچنین بارندگی کمتر در ماههای

 359را میتوان به باالبودن درصد باروری و وزن هزاردانه

مرداد و شهریور در مقایسه با سال  6931میباشد

نسبت داد .براساس این نتایج میتوان بیان کرد که تمام

(جدول .)6نتایج همبستگی نشان داد که درصد باروری

برگها بهویژه برگ پرچم و کل اندامهای هوایی اهمیت

همبستگی منفی و معنیدار با انتقال مجدد ماده خشک از

زیادی در تولید ماده خشک در مرحلۀ پُرشدن دانه دارند

سایر برگها با ضریب همبستگی  2/49و همبستگی مثبت

که این تولید در ژنوتیپهای مختلف متفاوت است.

و معنیدار با عملکرد و وزن هزاردانه با ضریب همبستگی
 .9 .3ضرایب همبستگی انتقال مجدد ماده خشک

 2/9و  2/93داشته است (جدول .)1

نتایج این بررسی نشان داد که همبستگی عملکرد دانه با
 .8 .3عملکرد دانه

میزان انتقال مجدد ماده خشک از برگ پرچم ،ساقه ،کل

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر ژنوتیپها بر

اندامهای هوایی و وزن هزاردانه مثبت و معنیدار در سطح

میزان عملکرد اختالف آماری معنیداری در سطح احتمال

احتمال یک درصد بود (جدول  .)1بهنظر میرسد بخش

یک درصد داشته است (جدول  .)4میزان عملکرد دانه

عمدهای از ذخایر ماده خشک بهدلیل وجود همبستگی

ژنوتیپها از نظر آماری کامالً متفاوت بوده و بیشترین

معنیدار بین عملکرد دانه و میزان انتقال مجدد ماده

عملکرد دانه به ژنوتیپ  359با  1921کیلوگرم در هکتار

خشک و اثر مستقیم بر صفت وزن هزاردانه بهعنوان

و کمترین عملکرد به ژنوتیپ ( 356رقم شاهد کشوری)

مؤثرترین معیار جهت بهبود عملکرد دانه مطرح میباشد.

با  4299کیلوگرم در هکتار تعلق داشت (جدول.)5

بررسی ضرایب همبستگی صفات زراعی توسط

ژنوتیپ  359در بین ژنوتیپهای موردبررسی در هر دو

 )2006( Behpouri et al.نشان داد که بین عملکرد دانه

سال باالترین مقدار عملکرد دانه را بهخود اختصاص داد

با صفات تعداد دانه در خوشه ،وزن هزاردانه و تعداد

(جدول .)5اگرچه از نظر آماری اثر سال بر صفت عملکرد

پنجههای بارور که هر سه از اجزای اصلی عملکرد

معنیدار نبود اما میزان عملکرد ژنوتیپها در سال اول

هستند ،رابطۀ مثبت و معنیداری مشاهده شد.

( )6931حدود  419کیلوگرم در هکتار نسبت به سال دوم

نتایج  )2017( Montazeri et al.نشان داد صفت وزن

( )6931افزایش داشته است .علتهای اصلی افزایش

صددانه بهدلیل همبستگی مثبت و معنیدار با عملکرد دانه

عملکرد در سال اول را به بارندگی مناسب و همچنین

و زیادبودن اثر مستقیم مثبت بر روی عملکرد دانه میتواند

دمای مطلوب (جدول  )6سال  6931در مرحلۀ پُرشدن

بهعنوان مؤثرترین معیار گزینش جهت بهبود عملکرد دانه

دانه نسبت داد .بهنظر میرسد شرایط نامناسب محیطی

مطرح باشد.
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جدول  .7ضرایب همبستگی انتقال مجدد ماده خشک در اندامهای هوایی و برخی از صفات مهم برنج
وزن خشک برگ پرچم

سایر برگها

وزن خشک

وزن خشک ساقه

وزن خشک کل

ارتفاع بوته

تعداد پنجۀ بارور در کپه

درصد باروری

1

وزن خشک سایر برگها

**2/571

وزن خشک ساقه

**

2/329

وزن خشک کل

**

2/723

ارتفاع بوته

وزن هزاردانه

وزن خشک برگ پرچم

عملکرد دانه (شلتوک)

صفات

1
*

2/282

**

1
**

2/724

*

2/839

1

2/329

2/134 ns

- 2/188ns

-2/234 ns

2/257 ns

تعداد پنجۀ بارور در کپه

2/621ns

2/212ns

2/221 ns

درصد باروری

-2/213ns

**- 2/422

2/247ns

-2/194ns

وزن هزاردانه

2/128 ns

-2/225 ns

**

عملکرد دانه

**2/371

2/182 ns

1
*

- 2/337

1

*2/325

-2/224ns

1

2/374

2/256 ns

2/228ns

2/295 ns

**

**2/553

**2/512

2/273ns

2/237 ns

2/443** 2/261 ns

2/385

1
1

*  ** ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطوح احتمال پنج درصد ،یک درصد و غیر معنیدار است.

عالوه بر این ،صفت تعداد پنجۀ بارور در کپه باید

بیان کرد ،که با محدودیت تولید مواد فتوسنتزی ناشی از

برای دستیابی به عملکرد مطلوب دانه موردتوجه قرار

تنشهای زنده و غیرزنده بعد از مرحلۀ گلدهی ،میزان

گیرد .نتایج  )2003( Pirdashti et al.و

بیشتری از مواد ذخیرهشده در اندامهای هوایی به دانه منتقل

Akbari et al.

( )2009نیز با نتایج حاصل از این آزمایش درخصوص

میشود .این نتایج همچنین نشان داده که از میان اندامهای

اهمیت انتقال مجدد در افزایش تولید برنج و همچنین

موردمطالعه بیشترین انتقال مجدد ماده خشک متعلق به ساقه

همبستگی برخی از صفات مانند وزن هزاردانه و تعداد

بوده و بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که ساقه در گیاه برنج

پنجه با عملکرد دانه مطابقت داشته است.

یکی از مهمترین مخزن جهت ذخیره مواد فتوسنتزی مازاد بر
مصرف گیاه در طول دوره رویشی و زایشی میباشد .از میان

 .4نتیجهگیری

ژنوتیپهای مورد مطالعه ،ژنوتیپ  359و رقم شیرودی

نتایج این پژوهش نشان داد که میزان انتقال مجدد ماده

بهترتیب با  9332و  9522کیلوگرم در هکتار ،بیشترین و

خشک ژنوتیپها در سال دوم نسبت به سال اول بیشتر اما

کمترین مقدار انتقال ماده خشک از اندام هوایی را بهخود

میزان عملکرد دانه در سال دوم کمتر از سال اول بوده است.

اختصاص دادهاند .با توجه به مقادیر باالی انتقال مجدد ماده

یکی از علت اصلی کاهش عملکرد دانه در سال دوم شاید

خشک از اندامهای ذخیرهای موقت ،فعالبودن برگها جهت

بهخاطر پایین بودن میانگین دما در طول مرحله پُرشدن دانه و

تولید مواد فتوسنتزی در مراحل رویشی و زایشی از اهمیّت

کاهش تولید مواد فتوسنتزی جاری باشد .بنابراین میتوان

زیادی برخوردار است .برگها مهمترین منبع تولید مواد
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فتوسنتزی در برنج میباشند و هرگونه خسارت به برگها

.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد

.منجر به کاهش فتوسنتز و تولید دانه در واحد سطح میشود
میزان تولید ماده خشک و ذخیرۀ موقت در ساقهها و برگها
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 در شرایط سخت محیطی بهویژه کمبود آب در مرحلۀ359
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