مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 0931

ارزیابی اثر سن گیاهچه بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم برنج
)(Oryza sativa L.

.0

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان

.2

دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس

.9

دانشیار ،مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج

.4

عضو هیات علمی ،موسسه تحقیات برنج کشور (رشت)

 .1کارشناسارشد،تحقیقات ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور (رشت)
 .6محقق ،ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن
تاریخ وصول98/11/13 :
تاریخ پذیرش81/8/7 :

چکیده
ا ین تحقیق با هدف دست یابی به مناسب ترین سن نشاء در ارقام برنج در سال  1399در ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر در
استان مازندران اجراء گردید .طرح مورد استفاده کرت های خرد شده در قالب بلوك های کامل تصادفی با  3تکرار بود .عامل
اصلی سن نشاء با  4سطح ( 33 ،27 ،21و  )41روز و عامل فرعی شامل چهار رقم (هاشمی ،خزر ،هیبرید و شیرودی) بود .در این
تحقیق صفات ارتفاع بوته ،تعداد پنجه کل ،تعداد پنجه بارور ،طول خوشه ،تعداد دانه پر ،پوك و کل ،وزن هزار دانه ،مساحت برگ
پرچم ،روز تا ظهور خوشه ،روز تا  % 51گلدهی ،روز تا رسیدگی کامل و عملکرد دانه اندازه گیری شدند .نتایج حاصل از تجزیه
آماری نشان داد که سن های مختلف نشاء در صفات تعداد پنجه بارور ،تعداد دانه پر ،پوك و کل ،مساحت برگ پرچم ،روز تا
ظهور خوشه ،روز تا  % 51گلدهی و روز تا رسیدگی کامل اختالف معنی داری در سطح  5و  1درصد از خود نشان دادند .تاثیر
ارقام نیز بر تمامی صفات معنی دار بود .بررسی ضرایب همبستگی نیز بیانگر ارتباط مثبت و معنی دار صفات تعداد پنجه کل ،تعداد
پنجه بارور ،تعداد دانه پر ،پوك و کل ،روز تا ظهور خوشه ،روز تا  % 51گلدهی و روز تا رسیدگی کامل با عملکرد بود .بیشترین
عملکرد در سن نشاء  21روز با مقدار  5166/8کیلوگرم در هکتار بدست آمد .در میان ارقام نیز بیشترین عملکرد به رقم شیرودی
با 5988/8کیلوگرم در هکتار تعلق داشت .بنابراین برای دست یابی به پتانسیل بالقوه رقم شیرودی با سن نشاء  21روز توصیه می
شود.
واژه های کلیدی :برنج ،رقم ،سن نشاء ،عملکرد

_________________________________________________________________________
E-mail: sa_bakhshipour@yahoo.com
 نویسنده مسئول
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کاظم فتحعلینژاد ،1سید علیرضا ولدآبادی ،2جهانفر دانشیان ،3مجید نحوی ،4سعید بخشیپور *5و علی محدثی

6

سعيد بخشي پور و همکاران

ارزیابي اثر سن گياهچه بر عملکرد و اجزاي عملکرد...

اصلي ،فاصله كاشت مطلوب بين كپهها و احتمال كاهش

مقدمه

ورس و همچنين استفاده از تعداد بوته كمتر در هر كپه،

برنج غذاي اصلي حدود  2/4ميليارد نفر از جمعيت

زمينه مناسبي را براي رسيدن به پتانسيل بالقوه توليد

جهان است و حدود  21درصد از انرژي مورد نياز روزانه
سال  2101توليد برنج بایستي بالغ بر  01درصد افزایش

خصوصيات رشد رقم و بکارگيري مدیریت صحيح

یابد كه این افزایش توليد نيازمند اصالح ارقام و اعمال

زراعي در جهت تلفيق هر چه بيشتر و بهتر عوامل

مدیریتهاي صحيح زراعي است ( .)24توسعه كشت

محيطي و مصرف نهادههاي كشاورزي متناسب با مراحل

برنج در منطقه مازندران ضمن افزایش درآمد زارعين،

رشد گياه ميباشد.

اقتصاد منطقه را پویاتر و كشور را به سوي خودكفایي در

درجه حرارت كم سبب ایجاد خسارت به بوته برنج

توليد برنج هدایت ميكند .در آمد باالي ناشي از زراعت

و عوارضي نظير جوانهزدن ناقص ،كاهش رشدد و تغييدر

برنج در مقایسه با اكثر زراعتها به واسطه عملکرد

رنگ نشاء ،توقف یا كاهش ارتفاع یا تعداد پنجه ،خروج

مناسب در واحد سطح ،عطر و طعم مطلوب و

خوشه ناقص و غيركامل ،طوالنيشدن دوره گلدهدي ،از

بازارپسندي محصول موجب توجه هرچه بيشتر زارعين

بين رفتن خوشدچه ،رسديدن ندامنظم ،عقيمدي و كداهش

در اكثر مناطق استان مازندران به كشت این غله شده

عملکرد ميشود ( .)2در اكثر مناطق آسديا سدن نشداء در

است .دستیابي به بهترین شيوههاي مدیریت زراعي ،از

زمان انتقدال زمدين اصدلي حددود  20تدا  91اسدت و در

طریق تحقيقات بهنژادي و بهزارعي امکانپذیر است كه

صورتي كه سن نشاء از  90روز بيشتر شدود عملکدرد را

در این راستا معرفي رقم مناسب و سن نشاء مطلوب حائز

كاهش ميدهد ( ،)99زیرا بوته در خزانه شروع به پنجده-

اهميت ميباشد .انتخاب سن نشاء مناسب یکي از عوامل

زني ميكند كه سبب افزایش خسارت به ریشه حدين در

مهم در مدیریت كارآمد زراعي است كه با انطباق

آوردن نشاء از خزانه ميشود ( .)0سن نشاء به عنوان یک

فرایندهاي فيزیولوژیکي ،مورفولوژیکي و مراحل

عامل مهم زراعي جهت استقرار یکنواخت بوتههاي بدرنج

فنولوژیکي گياه مانند جوانهزدن و سبزشدن ،رشد رویشي،

محسوب ميگردد ( .)20سن نشاء در زمان انتقال به زمين

گلدهي و رسيدگي با شرایط مطلوب آب هوائي نقش به-

اصلي ميتواند بسته به محدودیتهداي زراعدي و شدرایط

سزایي در كنترل توليد دارد ( .)04سن نشاء مناسب

آب و هوایي و روش تهيه نشاء در خزانده و خصوصديات

موجب بهينه شدن بازده استفاده از عوامل مؤثر بر عملکرد

رقم متفاوت باشد ( .)20انتقال نشداهاي جدوان بده زمدين

خواهد شد ( .)1برنج اساساً گياهي روزكوتاه است و

اصلي عالوه بر سهولت در كاشت مکانيزه باعد

افدزایش

تشکيل سلولهاي اوليه خوشه در واكنش به كوتاه شدن

فتوسنتز در طول دوره رشدد گيداه مديگدردد و نشداها بدا

دوره روشنائي انجام ميشود .طول فصل رشد ،طول روز

رقابت كمتري از عوامل محيطي مانند نور ،مواد غدذایي و

و متوسط دما در مراحل مختلف رشد اثر معنيداري بر

غيره استفاده مينمایند ( .)91گيدن

و همکداران ()0311

عملکرد برنج دارد ،بنابراین سن نشاء نقش مهمي در توليد

اظهار داشتند تعجيل در كاشت موجدب كداهش عملکدرد
شلتوك به دليل ریزش دانه ،پائين بودن مقدار ماده خشک

برنج ایفا ميكند ( .)0شرایط و طول دوره پرورش نشاء
در خزانه ميتواند بر روي بازیافت نشاها در زمين اصلي

كل و ارتفاع بوته شد ،كه علت آن را تقارن زمان گلدهي

و همچنين خصوصيات زراعي برنج و عملکرد آن تأثير

با دماهاي باال عنوان كردندد .مندان و سديدیک ( )0331بدا

بگذارد .انتقال نشاء در سن مناسب ،ميتواند با كاهش

بررسي چهار رقم در سدنهداي مختلدف نشداء  91تدا 61
روزه بيان داشتهاند كه تعداد پنجده و تعدداد سدنبله بدراي

بوتهميري ،كوتاه كردن دوره بازیافت نشاها در زمين
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آنها را تأمين ميكند ( .)01تخمين زده شده است كه تا

فراهم آورد .تحقق این امر مستلزم شناخت كامل
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ارقددام  BR11و  Nizer sailتفدداوت معندديداري را

عملکرد رقم  IAC 102كمتر تحدت تداثير سدن نشداء

نداشتهاند اما براي رقم  BR22این دو صفت تحت تداثير

نسبت به سایر ارقام قرار گرفت.

با  4/0تن در هکتار در سن نشاء  40روزه توليد نمود .در

مورفولوژیکي و روابط آنها با سنهاي مختلف نشاكاري و

نهایت توصيه كردند كه كشت نشداء در بيشدتر از  40روز

ارقام مورد مطالعه ،و تعيين مناسبترین سدن نشداء بدراي

براي ارقدام  BR11و Nizer sailممکدن اسدت فاقدد

دستیابي به بهترین عملکرد و اجزاء آن در ارقام محلي و

ضمانت توليد و عملکرد مطمئن باشد .باگات و همکداران

اصالح شده برنج بود.

( )0330دو رقم برنج باسماتي را در سنهاي مختلف ،91
 01 ،41و  61روزه مورد بررسدي قدرار دادندد و گدزارش

مواد و روشها

نمودند كه ميانگين عملکرد دانه براي تاریخهاي ذكر شده

این تحقيق با هدف دستیابي به مناسبترین سن نشاء

به ترتيب برابر با  0/30 ،2/21 ،2/69و  0/41تن در هکتار

در ارقام برنج در سال  0911در ایسدتگاه تحقيقدات بدرنج

بود هم چنين با افزایش سن نشاء تعداد روز تا گلددهي و

چپرسر با عرض جغرافيایي 96درجه و  04دقيقه شمالي و

تعداد دانههاي پوك در خوشه افزایش داشته و ارتفاع گياه

طول جغرافيایي 41درجه و  01دقيقه شرقي در ارتفداع 21

در زمان رسيدن ،تعداد خوشه در متر مربع ،طدول خوشده،

متر پایينتر از سطح دریا اجراء گردید .طرح مورد استفاده

وزن خوشه و وزن دانهها بدا افدزایش سدن نشداء كداهش

كرتهاي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با 9

یافتهاند .موهاپاترا و كار ( )0330طي بررسي كده در یکدي

تکرار بود .عامل اصلي سن نشاء با  4سدطح (99 ،21 ،21

از مناطق هندوستان انجام دادند اظهار داشتند كه عملکدرد

و  )41روز و عامل فرعي شامل چهار رقم (هاشمي ،خزر،

با طوالنيتر شدن سن نشاء كاهش یافته است و براي سن

هيبرید و شيرودي) بود .شخم اول زمين مورد آزمایش در

نشاء  41 ،91و  61روزه عملکرد به ترتيدب 9/10 ، 4/10

اول دي ماه و شدخم دوم آن  00روز قبدل از نشداكاري و

و  9/91تن در هکتدار بدود .روي و سدتار ( )0332اظهدار

شخم سوم و تسطيح كرتها و مرزبندي حددود سده روز

داشتهاند كه كشت دو رقم نيمه پا كوتداه ( )BR 14و پدا

قبل از نشاكاري انجام گردید ،مقدار كدود نيتدروژن مدورد

كوتددداه ( )IR50در سدددن  61 ،41 ،21و  11روزه رقدددم

استفاده بدراي ارقدام محلدي  011كيلدوگرم و بدراي ارقدام

 IR50تعداد پنجه بيشتري در تمام سدنهداي نشداكاري

اصالح شده  201كيلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد كده

نسبت به رقم  BR14توليدد نمدود امدا در سدن نشداهاي

بعد از مرزبندي و قبل از نشاكاري نصف كدود نيتدروژن و

بيشتر تعداد پنجه براي این رقم كاهش داشت .راما كریشنا

تمامي فسفات و پتاس هر كدام به ميزان  011كيلوگرم در

و همکاران ( )0332سه سدن نشداء  41 ،21و  61روزه را

هکتار و مدابقي نيتدروژن در زمدان تشدکيل اولدين جوانده

در تراكمهاي مختلف مورد بررسي قرار دادندد و گدزارش

خوشه در غدالف بده زمدين داده شدد .بذرپاشدي پد

از

كردند كه با تاخير در نشاكاري عملکرد دانه كداهش یافتده

ضدعفوني بذر در بسترهاي آماده شده خزانه انجام گردید.

است .ویلال و جونيور ( )0330در سال  0339بدا بررسدي

بعد از سبز شدن گياهچهها ،جعبهها بده خزانده اصدلي در

سددن نشدداء  09 ،46 ،93 ،92 ،20و  61روزه و در سددال

مزرعه كه به صورت جوي و پشته در آمدده انتقدال داده و

 0334بددا بررسددي سددن نشدداء  43 ،42 ،90 ،21 ،20و 06

براي تأمين درجه حرارت با نایلون پوشيده شد ،بعد از 00

روزه براي  4رقم عنوان نمودند كه سن نشاء بيشدتر از 90

روز گياهچهها آماده نشاء شده و در زمان معين بدراي هدر

روز عملکدددرد را كددداهش داده اسدددت و دوره گلددددهي

یک از سنين نشاهاي مورد نظر نشاكاري انجام گرفت .در

طوالنيتري را ارقام در سنهاي باال داشتهاند هر چند كده

طول دوره رشد و همچنين پ
15
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سن نشاء قرار گرفت و بيشترین عملکرد را رقدم BR23

در ایددن آزمددایش هدددف ،بررسددي بع ددي از صددفات

سعيد بخشي پور و همکاران

ارزیابي اثر سن گياهچه بر عملکرد و اجزاي عملکرد...

سطح خاك تا انتهاي خوشه مركدزي در زمدان برداشدت)،

مختلف بدست نيامد (جدول  .)0همچنين باالترین ارتفاع

تعداد پنجه كل(تعدداد پنجده  40روز بعدد از نشداكاري)،

متعلق به سن نشاء  41روز با ميانگين  003/06سانتيمتر و

تعداد پنجه بارور (تعداد پنجه در زمان برداشت كده داراي

كمترین آن به سن نشاء  99روز با ارتفداع  000/3سدانتي-

خوشههاي بارور بودند) ،طول خوشه (در مرحله رسيدگي

متر تعلق داشت (جدول  .)2گين

و همکداران ( )0311و

دانه با اندازهگيري فاصله بين گره خوشه تدا ندوك خوشده

باگات و همکاران ( )0330نيز به ترتيب به نتایج مشدابه و

بدون احتساب ریشک) ،تعداد دانه پر (با شدمارش تعدداد

متفاوتي با این تحقيق دست پيدا كردندد .بررسدي مقایسده

دانه سالم و پر در خوشه بعد از برداشت) ،تعداد دانه پوك

ميانگين ارقام مختلف نشان داد كه رقم هاشمي با 044/11

(با شمارش تعداد دانه پوك و تو خالي در خوشده بعدد از

سانتيمتر بيشترین ارتفاع و رقم هيبرید با  012/6سانتيمتر

برداشت) ،تعداد دانه كل (با شمارش تعداد دانه پر و پوك

كمترین ارتفاع را داشتند (جددول  .)9همچندين اخدتالف

در خوشه بعد از برداشت) ،وزن هزار دانه (وزن هزار دانه

معنيداري براي ایدن صدفت در سدطح احتمدال  0درصدد

سالم با رطوبت  04درصد بوسيله ترازوي حساس بعدد از

براي ارقام مختلف مشاهده شد (جدول .)0

برداشت) ،مساحت برگ پرچم (طول برگ پرچم× عدرض

تعداد پنجه کل

برگ پرچم×  ،)1/10روز تدا ظهدور خوشده (بدا شدمارش

تعداد خوشه یکي از مهمتدرین عوامدل مدوثر در تعيدين

تعداد روزهاي سپري شده از زمان نشاكاري تا زمان ظاهر

ميزان عملکرد گياه برنج ميباشد ( .)0در این تحقيق طبدق

شدن  01درصد از بوتههاي هدر واحدد آزمایشدي كده بده

جدول تجزیه واریان

خوشه رفته بودند) ،روز تا  %01گلدهي (با شمارش تعداد

(جددول  )0اثدر رقدم در سدطح 0

درصد معنيدار گردید ولي سن نشاء تاثير معنديداري بدر

روزهاي سدپري شدده از زمدان نشداكاري تدا زمانيکده 01

تعددداد كددل پنجدده نداشددت ،عرفدداني مقدددم ( )0914در

درصد از بوتههاي هدر واحدد آزمایشدي بده خوشده رفتده

تحقيقات خود بر روي برنج به نتایج متفاوتي دسدت پيددا

بودند) ،روز تا رسديدگي كامدل (از زمدان بدذر پاشدي تدا

كرد .مقایسه ميانگين اثرات سدن نشداهاي مختلدف نشدان

رسيدن  10درصد دانه بر حسب روز) اندازهگيري و ثبدت

ميدهد كه بيشترین تعداد پنجه با ميانگين  03/41بدا سدن

شد .تجزیههاي آمداري شدامل تجزیده واریدان  ،مقایسده

نشاء  21روز بدست آمد و كمترین آن مربوط به سن نشاء

ميانگين به روش  LSDدر سطح احتمال  %0و همبستگي

 99روز بود (جدول  .)2در اكثر مناطق آسيا سن نشاء در

به وسيله نرم افزار  SASنسخه  6/02انجام گرفت (.)23

زمان انتقال به زمين اصلي حدود  20تا  91روز اسدت و
در صورتي كه سن نشاء از  90روز بيشتر شود عملکرد را

نتایج و بحث

كاهش ميدهد ( ،)99زیرا بوته در خزانه شروع به پنجده-

ارتفاع بوته

زني ميكند كه سبب افزایش خسارت به ریشه حدين در

ارتفاع بوته یک صفت ژنتيکي بوده و در شرایط محديط

آوردن نشاء از خزانده مديشدود ( .)0باگدات و همکداران

و تيمارهاي اعمال شده تدا حددي قابدل تغييدر مديباشدد.

( )0330و روي و ستار ( )0332به نتایج مشدابهي بدا ایدن

همچنين در مراحل رشد رویشي جهدت رشدد مناسدب و

تحقيق دست یافتند .بيشترین تعداد پنجه به رقم شديرودي

ذخيره مواد در ساقه باید گياه را تقویت كرد تا در مرحلده

با ميانگين  20/19و كمترین آن به رقم هاشدمي بدا 00/62

زایشي ،مواد فتوسنتزي و انتقال مجدد خوبي داشته باشيم.

تعلق داشت (جدول  .)9با توجه به اینکده رقدم شديرودي

بيانگر این مطلب است كه

جزء ارقامي است كه از نظر توليد پنجه قوي مديباشدد در

نتایج حاصل از تجزیه واریان
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نظر شامل ارتفاع بوته (بر حسب سانتيمتر از محل یقه در

اختالف معنديداري بدراي ایدن صدفت در سدن نشداهاي

مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 0931
نتيجه این امر قابل انتظار ميباشدد .بدراي ایدن صدفت در

نيز در مطالعات خود نتایج مشابهي را بيان نمود .در ميدان

ميان ارقام مختلف اختالف معنديداري در سدطح احتمدال

ارقام مختلف نيز رقم هاشمي با  90/99سانتيمتر بيشترین

 1/0درصد مشاهده شد (جدول .)0

طول خوشه را داشت و اثر رقم بر ایدن صدفت نيدز در در
سطح احتمال  0درصد معنيدار شد (جدول .)9
تعداد دانه پر

اثر سن نشاء بر تعداد پنجه بارور در سطح  1/0درصدد
معنيدار بود (جدول  .)0بيشترین تعداد پنجه بارور متعلق

اصدوالً تعدداد داندده پدر در خوشدده شداخص خددوبي در

به سن نشاء  21روز با ميانگين  01/11عدد مديباشدد .در

افزایش عملکرد محسوب ميشود و تعدداد داندههداي پدر

این تحقيق با افزایش سن نشاء ميزان تعدداد پنجده بدارور

نشان دهنده تخصيص بهتر مدواد فتوسدنتزي از كدل مدواد

كاهش یافت ،زیرا با افزایش سن نشاء و درجده حدرارات

بيولددوژیکي بدده دانددههاسددت و موجددب افددزایش عملکددرد

محيط سرعت ظهور پنجه در روز و رشد مجددد بازیافدت

خواهد شد ( .)0حداكثر عملکرد دانه در برنج نيز بسته بده

نشاء افزایش و طول دوره پنجهدهي كم ميشود ،بندابراین

شرایط محيطي متفاوت است ،و عوامل محيطي ميتوانندد

نشاء  21روزه كه در شرایط حرارتي مناسبتري نسبت به

با تاثير مستقيم بر فرایندهاي فيزیولدوژیکي رشدد ،نمدو و

سه سن دیگر نشاء منتقل گردید توانسته پنجه بيشدتري را

شکلگيري دانه ،عملکرد را تحت تاثير قرار دهند .درصدد

توليد نماید .بالي و همکاران ( )0332به نتایج مشدابهي بدا

باروري و شمار خوشچههاي پر ،یدا دانده در هدر خوشده

این تحقيق دست یافتند .گرایدوس و هلمدز ( )0332بيدان

برنج ،تحت تاثير فاكتورهاي اقليمي ،خاك و ویژگديهداي

نمودند كه در اكثر آزمایشات تدراكم خوشده بدا تداخير در

واریتهاي ميباشد .شرایط نامساعد آب و هوایي در هنگدام

كشت ،چه در غالت بهاره و چه پدایيزه كداهش مديیابدد.

تقسيم ميوز ،گلددهي و در طدي دوره رسديدن ،مديتواندد

تعداد سنبله در واحد سطح بطور قوي بده تعدداد گياهدان،

باع

كاهش در درجه باروري یا شمار خوشدچههداي پدر

شرایط محيطي و زمان تشکيل سنبله نهدایي بسدتگي دارد،

(دانه) در هدر خوشده گدردد ( .)94بندابراین بدا توجده بده

كه تعداد پنجههاي مناسبي را كه باید زنده بمانند تا خوشه

بارندگيهاي ابتداي فصدل بهدار كداهش گدرده افشداني و

را بوجود آورند تعيين كنند .در مقایسه ميانگين اثر رقم بر

عقيمي دانههاي مشاهده ميشود كه در نتيجده آن سدرعت

تعداد پنجه بارور ،رقم شيرودي بدا ميدانگين  21/16عددد

پر شدن دانهها كاهش و طول دوره پرشددن آنهدا افدزایش

باالترین پنجه بارور را از خود نشان داد (جدول .)9

ميیابد .در نتيجه به نظر ميآید سن نشاء  41روز شدرایط
مناسبتري را براي باروري و پر شدن دانهها بدراي ارقدام
مورد بررسي فراهم نموده است .سطوح مختلف سن نشاء

طول خوشه
سن نشاء تاثير معنيداري بر طدول خوشده نداشدت و

اثر معنيداري بر تعداد دانه پر در سطح احتمال  0درصدد

با توجه به جدول مقایسه ميانگين اثر معنديداري مشداهده

نشان داد (جدول  .)0نتدایج بدسدت آمدده بدا یافتدههداي

نشد و همه تيمارهدا از نظدر آمداري در یدک گدروه قدرار

عرفاني مقدم ( )0914مشابه ميباشد.

گرفتند (جدول  .)2عرفاني مقدم ( )0914نيز در بررسدي-
تعداد دانه پوك

هاي خود نشان داد كده در سدنهداي مختلدف نشداكاري
اختالف معنديداري از نظدر طدول خوشده وجدود نددارد.

تعداد دانه پوك در خوشه برنج یکي از مهمترین عوامل

باالترین طول خوشه متعلق به سن نشداء  21روز بدا 21/3

موثر در ميزان عملکرد برنج ميباشد .پدر یدا پدوك بدودن

سانتيمتر ميباشد (جدول  .)2باگات و همکداران ()0330

برنج به شرایط اقليمي ،آب و عناصر موجدود در خداك و
11
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تعداد پنجه بارور

سعيد بخشي پور و همکاران

ارزیابي اثر سن گياهچه بر عملکرد و اجزاي عملکرد...
همچنين به خسارت آفات و بيمداريهداي بدرنج بسدتگي

وزن هزار دانه

تعداد دانه خالي در سطح  0درصد نشان داد (جددول .)0

كه نشان دهنده اختصدداص بيشتر مواد فتوسنتزي به دانه-

بيشترین تعداد دانه خالي با ميانگين  94/01عددد در سدن

هاست .نتایج حاصل از تجزیه واریان

بيانگر این مطلدب

نشاء  99روز و كمترین تعداد آن در سن نشاء  21روز بدا

است كه اختالف معنيداري براي این صفت در سن نشاء

 21/0عدد اتفاق افتاده است (جدول  .)2احمد و همکاران

مختلف بدست نيامد (جدول  .)0بداالترین وزن هزاردانده

( )0336بيان داشتند كه تاخير در كاشت بده طدور معندي-

به سن نشاء  21روز با ميانگين  20/66گرم و كمتدرین آن

افزایش درصد عقيمي دانهها ميشدود .باگدات

به سن نشاء  21روز با ميانگين  20/29گرم تعلدق داشدت

و همکاران ( )0330نيز دو رقم برنج باسماتي را در سدن-

(جدول  .)2در ميان ارقدام مختلدف نيدز رقدم هاشدمي بدا

هاي مختلف  01 ،41 ،91و  61روزه مدورد بررسدي قدرار

ميانگين  21/19گرم بيشترین وزن هزاردانه و رقم هيبریدد

دادند و گزارش نمودند كه بدا افدزایش سدن نشداء تعدداد

بددا ميددانگين  22/01كمتددرین وزن هددزار داندده را داشددتند

دانههاي پوك در خوشه افزایش یافتهاند .براي این صدفت

(جدددول  .)9بددراي ایددن صددفت در ميددان ارقددام مختلددف

در ميان ارقام مختلف اختالف معنيداري در سطح احتمال

اختالف معنيداري در سدطح احتمدال  0درصدد مشداهده

 0درصد مشاهده شد (جدول  .)0بيشترین تعداد دانه پوك

ميشود (جدول .)0

داري باع

به رقم هيبرید  00/02تعلق داشت كه مديتواندد بده دليدل
عدم گرده افشاني كامل باشد ( )21و كمترین آن بده رقدم

مساحت برگ پرچم

هاشمي با ميانگين  00/42عدد اختصاص داشت (جددول

نتایج حاصل از تجزیه واریان

.)9

بيانگر این مطلب اسدت

كه اختالف معنيداري براي این صدفت در سدن نشداهاي
مختلف در سطح احتمدال  %0مشداهده شدد (جددول .)0

تعداد دانه کل

همچنين باالترین مسداحت بدرگ پدرچم متعلدق بده سدن

یکي دیگر از عواملي كه در ميزان عملکرد بدرنج نقدش

نشاء 41روز با ميانگين  26/09سانتيمتر مربدع و كمتدرین

مهمي دارد تعداد كل دانه در خوشه ميباشد .دانه كدل در

آن به سن نشاء  21روز با  29/91سانتيمتدر مربدع تعلدق

سنبله یک صفت ژنتيکي است كه پتانسيل واریتهها با هدم

داشت (جدول  .)2بررسي مقایسه ميانگين ارقدام مختلدف

فرق ميكند و در اثر شرایط محيط قابدل تغييدر مديباشدد

نشان داد كه رقم خزر با  21/02سانتيمتر مربدع بيشدترین

( .)94بطوریکه هر چه تعداد كدل دانده در خوشده بيشدتر

مساحت برگ پرچم و رقم هاشمي بدا  22/03سدانتيمتدر

باشد ميزان محصول نيز افزایش ميیابد .نتدایج حاصدل از

كمترین ارتفداع را دارندد (جددول  .)9همچندين اخدتالف

نشان ميدهددد كه اثددر سدن نشداء بدر

معنيداري براي ایدن صدفت در سدطح احتمدال  0درصدد

تجزیه واریددان

تعددداد دانه در خوشه با سطح  0درصد معنددديدار بدوده

براي ارقام مختلف مشاهده شد (جدول .)0

است .بيشترین تعداد دانه در خوشه به سن نشداء  41روز
با ميانگين  060/32عدد تعلددق دارد (جددول  .)2جددول
حاصل از تجزیه واریان

مدت زمان تا ظهور خوشه

اختالف معنيداري بدراي ارقدام

در این تحقيق طبق جدول تجزیه واریان

(جددول )0

در سطح احتمدال  0درصدد بدراي ایدن صدفت نشدان داد

اثر رقم و سن نشاء در سدطح 0درصدد معنديدار گردیدد.

(جدول .)0

مقایسه ميانگين اثرات سن نشاهاي مختلف نشان ميدهدد
كه بيشترین روز تا ظهور خوشه با ميانگين  11روز با سن
16
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دارد .سطوح مختلف سدن نشداء اخدتالف معنديداري در

این صفت یکي از مهمتدرین اجزاء عملکرد ميباشدددد

مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 0931

 41روز بود (جدول  .)2مطالعه سنين متفداوت نشداء در

كه تعداد بوته در هر كپه ،بر روي عملکرد بيتأثير اسدت

چهار الیدن ندر عقديم سيتوپالسدمي و  1الیدن داراي ژن

و نشاءهاي  00و  21روزه دیررستدر از نشداء  41روزه

بازدارنده نشان داد كه ظهور خوشده در نشداء مسدن بده

بودند .همچنين استفاده از نشاهاي با سنين بداال عملکدرد

مراتب سدریعتدر از نشداءهاي جدوانتدر مديباشدد (.)90

دانه را  01-0درصد كداهش داد ( .)01جددول حاصدل از

بيشترین روز تا ظهور خوشه به رقدم هيبریدد بدا ميدانگين

تجزیه واریان

اختالف معنيداري براي ارقدام در سدطح

 10/11و كمترین آن به رقم هاشمي بدا  03/19روز تعلدق

احتمال  0درصد براي این صفت نشان داد (جدول .)0

داشت (جدول .)9
عملکرد
مدت زمان تا  %51گلدهی

نتایج حاصل از تجزیه واریان

بيانگر این مطلب اسدت

سطوح مختلف سن نشاء اختالف معنيداري در روز تا

كه اختالف معنديداري بدراي ایدن صدفت در سدن نشداء

 %01گلدددهي در سددطح 0درصددد نشددان داد (جدددول .)0

مختلف بدست نيامد (جدول  .)0باالترین عملکرد به سن

بيشترین روز تا  %01گلددهي بدا ميدانگين  10/92روز در

نشاء  21روز بدا ميدانگين  0066/3كيلدوگرم در هکتدار و

سن نشاء  21روز و كمترین تعدداد آن در سدن نشداء 41

كمتددرین آن بدده سددن نشدداء  99روز بددا ميددانگين 4146/4

روز با  64/0روز اتفاق افتاده است (جددول  .)2در حدالي

كيلوگرم در هکتار تعلق داشت (جددول  .)2داهلدي وال و

كه باگات و همکاران ( )0330و ویدال و جونيدور ()0330

همکدداران ( )0316و بددالي و همکدداران ( )0332نتددایج

بيان داشتند كه سن نشاء بيشتر دوره گلدهي طدوالنيتدري

مشابهي با این تحقيق را بيدان كردندد .عرفداني و نصديري

را براي گياه به همراه دارد .بيشترین روز تدا  %01گلددهي

( )0913در بررسي بع ي از خصوصيات مورفولوژیکي و

به رقم هيبرید و كمترین آن بده رقدم هاشدمي اختصداص

فيزیولوژیکي موثر در عملکرد ارقام برنج گزارش نمودندد

داشت (جدول .)9

كه عمدده اثدر تداریخ كاشدت بدر روي عملکدرد و اجدزاء
عملکرد از طریق اثر حرارتي اعمدال مديگدردد هدر چندد
نقش زمان و مدت اثر حدرارت را نمديتدوان از نظدر دور

مدت زمان تا رسیدگی کامل
نشان مديدهدددد كده

داشت .در ميان ارقام مختلف نيز رقم شيرودي با ميدانگين

اثددر سن نشاء بر صفت روز تا رسيدگي كامدل در سدطح

 0133كيلوگرم در هکتار بيشترین عملکرد و رقم هاشدمي

 0درصد معندديدار بوده است و بر اساس جدول مقایسده

با ميانگين  9006/4كمترین عملکرد را داشتند (جدول .)9

ميانگين (جددول  )2از نظدر آمداري در یدک گدروه قدرار

براي این صفت در ميان ارقام مختلف اختالف معنديداري

ندارند و بيشترین روز تا رسيدگي كامل به سدن نشداء 21

در سطح احتمال  0درصد مشاهده گردید (جدول .)0

نتایج حاصل از تجزیه واریددان

روز با ميانگين  001/19روز تعلدق دارد .سورندر و بوچدا
ضرایب همبستگی بین صفات

( )0332بيان نمودند اصوالً گياهي كه كشت آن بده تداخير
ميافتد هر یک از مراحل نمو را با سرعت بيشدتري انجدام

عملکرد با صفاتي مانند تعداد پنجده كدل ،تعدداد پنجده

ميدهد .براي مثال تعداد برگها در هر ساقه كاهش مدي-

بارور ،تعداد دانه پر و كل ،روز تا ظهدور خوشده ،روز تدا

یابد كه این خود نيز در كاهش عملکرد دخالت دارد .طي

 %01گلدهي و روز تا رسيدگي كامل همبسدتگي مثبدت و

یک مطالعه بر روي سدنين مختلدف نشداء ( 21 ،00و 41

معنيدار و با طول خوشه و وزن هزار دانه همبستگي منفي

روزه) با تعداد متفداوت بوتده در كپده ( 0-9 ،6-4و 1-1

و معندديداري را نشددان داد (جدددول  .)4نعمددت زاده و
15
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نشاء  21روز بدست آمد و كمترین آن مربوط به سن نشاء

بوته)  420و تراكم  20×20سانتيمتر مربع ،مشخص شد

سعيد بخشي پور و همکاران

ارزیابي اثر سن گياهچه بر عملکرد و اجزاي عملکرد...
همکاران ( )0911نيز به وجود همبستگي مثبت و معنيدار

نتیجهگیری کلی

دانه پر نيز به عنوان یکي از اجزاي اصدلي عملکدرد بدرنج

هيبرید و شيرودي) نسبت به سنهاي مختلف نشداء (،21

ميتواند به عنوان معياري براي انتخاب در جهت افدزایش

 99 ،21و  )41روز بددر روي عملکددرد و اجددزاي عملکددرد

عملکرد ارقام و الینهاي پر محصول برنج مدورد اسدتفاده

متفاوت بود .بيشترین عملکدرد در سدن نشداء  21روز بدا

قرار گيرد ( .)22این صفت نيز همبستگي مثبدت و معندي-

مقدار  0066/3كيلوگرم در هکتار بدست آمد كه بداالترین

داري را با عملکرد نشدان داد .در همدين راسدتا محققداني

تعداد پنجه كل و پنجه بارور را نيز دارا بود .در ميان ارقام

چددون بدداپو و سددانداراپاندین ( )0332و پددائول و ناندددا

نيز بيشترین عملکرد به رقم شيرودي بدا 0133/3كيلدوگرم

( )0334همبستگي مثبت این صدفت بدا عملکدرد را بيدان

در هکتدار تعلدق داشدت .بندابراین بدراي دسدت یدابي بده

كردند .چائو و یامائوشي ( )0334نيدز در تحقيقدي كده بدر

پتانسيل بالقوه رقم شيرودي با سدن نشداء  21روز توصديه

روي پنج الین اصالح شده برنج انجام دادندد ،همبسدتگي

ميشود.

مثبت و معنيداري را ميان عملکرد دانده و صدفات تعدداد
دانه در خوشه و تعداد خوشه در بوته مشاهده كردند .آنها

سپاسگزاری

همچنين تاكيد كردند كه وجدود اخدتالف معنديدار ميدان

بدین وسيله از كارشناسان و كاركنان ایستگاه تحقيقدات

ژنوتيپها ارتباط معنيداري با كل مداده خشدک در زمدان

برنج تنکابن به خاطر همکاريهداي همده جانبده در ایدن

گلدهي دارد و اندازه خوشه تاثير زیادي در تعداد خوشه-

آزمددایش تقدددیر و تشددکر مدديشددود.

چه در خوشه دارد.

15
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بين تعداد كل پنجه و عملکرد دانه تاكيدد داشدتند .تعدداد

عک العمل رقمهاي برنج مورد مطالعه (هاشمي ،خزر،

مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 0931
جدول  -2مقایسه میانگین سن گیاهچههای ارقام مختلف بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد برنج
تيمار

ارتفاع

تعداد

تعداد

طول

تعداد

تعداد

تعداد

وزن

مساحت برگ

مدت زمان تا

مدت زمان تا

مدت زمان تا

عملکرد

بوته

پنجه كل

پنجه بارور

خوشه

دانه پر

دانه پوك

دانه كل

هزاردانه

پرچم

ظهورخوشه

01درصدگلدهي

رسيدگي كامل

(كيلوگرم.

(گرم)

(سانتي

(روز)

(روز)

(روز)

هکتار)

(سانتي

(سانتي متر)

متر)

سن نشاء
27روز
سن نشاء
33روز
سن نشاء
41روز

116.36a

18.47a

19.99a

29.8a

112.33b

21.5b

132.93b

25.66a

23.37b

79a

91.33 a

111.93a

5166.8a

118.51a

18.35a

19.33a

29.14a

117.86 ab

26.59ab

144.53 ab

25.23a

24.39b

72.19b

75.17 b

117.75b

5118.2a

115.8a

17.57a

16.43b

29.3a

122.84 ab

34.59a

157.52 ab

25.33a

24.77ab

66.5c

68.59c

88.5c

4746.4a

118.56a

19.18a

16.37b

29.31a

129.29a

33.64a

161.82a

25.38a

26.53a

61.42d

64.5d

85.67d

4814.3a

تفاوت میانگینهایی که یک حرف مشترك دارند ،معنیدار نیست
جدول  -3مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم برنج
تیمار

ارتفاع

تعداد

تعداد

طول

تعداد

تعداد

تعداد

وزن

مساحت

مدت زمان

مدت زمان تا

مدت زمان تا

عملکرد

بوته

پنجه کل

پنجه بارور

خوشه

دانه پر

دانه پوك

دانه کل

هزار دانه

برگ پرچم

تا

51درصدگلدهی

رسیدگی

(کیلوگرم.

(گرم)

(سانتی

ظهورخوشه

(روز)

کامل

هکتار)

مترمربع)

(روز)

(سانتی متر)
هاشمی
خزر
هیبرید
شیرودی

(سانتی متر)

15.42c

111.73d

144.19a

15.62b

15.15b

31.33a

85.32d

118.62b

16.13b

14.28b

26.44c

123.7b

22.11b

112.6c

21a

18.89a

27.19c

155.76a

55.52a

211.29a

115.13c

21.93a

21.69a

29.7b

116.73c

22.26b

129.88c

22.18b

58.93d

63.19d

83.19d

3556.4c

145.9b

25.16b

27.52a

71.67c

73.42c

112.59c

4611.3b

22.17c

26.91a

75.19a

79.59a

118.82a

5968.1a

27a

22.55b

72.42b

75.5b

117.17b

5988.8a

تفاوت میانگینهایی که یک حرف مشترك دارند ،معنیدار نیست

15

27.93a

(روز)
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سن نشاء
21روز

مترمربع)

سعيد بخشي پور و همکاران

ارزیابي اثر سن گياهچه بر عملکرد و اجزاي عملکرد...
جدول  -4مقادیرضرایب همبستگی صفات مورد بررسی در ژنوتیپهای برنج
ارتفاع

تعداد

تعداد

طول

تعداد

تعداد

تعداد

وزن

مساحت

مدت زمان

مدت زمان

مدت زمان تا

بوته

پنجه کل

پنجه

خوشه

دانه پر

دانه پوك

دانه کل

هزار دانه

برگ پرچم

تا ظهور

تا 51

رسیدگی کامل

خوشه

%گلدهی

بارور

مدت زمان تا رسیدگی

**-1.7

**1.59

**1.6

*-1.37

*1.31

1.23ns

*1.28

*-1.37

1.12ns

**1.87

**1.89

کامل
مدت زمان تا  % 51گلدهی

**-1.67

**1.52

**1.54

*-1.39

*1.31

1.18ns

1.29ns

*-1.36

1.16 ns

مدت زمان تا ظهور خوشه

**-1.67

**1.52

**1.53

*-1.38

*1.28

1.17ns

*1.25

*-1.37

1.17ns

مساحت برگ پرچم

-1.25ns

-1.19ns

-1.15ns

**-1.44

**1.57

**1.44

**1.54

**-1.52

وزن هزار دانه

**1.49

-1.2ns

-1.18ns

**1.49

**-1.75

**-1.75

**-1.79

تعداد دانه کل

**-1.54

1.22ns

1.17ns

*-1.38

**1.87

**1.84

تعداد دانه پوك

**-1.48

1.23ns

1.19ns

*-1.33

**1.92

تعداد دانه پر

**-1.52

1.2ns

1.14ns

**-1.4

طول خوشه

**1.54

-1.11ns

-1.13ns

تعداد پنجه بارور

**-1.54

**1.82

تعداد پنجه کل

**-1.61

*،nsو * * به ترتيب غير معنيدار ،معنيدار در سطح احتمال 0و 0درصد
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عملکرد

**-1.76

**1.66

**1.66

*- 1. 3

*1. 4

*1.38

**1.41

**-1.47

1.17ns

**1.61

**1.58

**1.67
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Abstract
This study was carried out in order to determine the more suitable seedling age on rice
cultivars in Chaparsar Rice Research station of Mazandaran province in 2009. This
experiment was laid out as split plot in a randomized complete block design with 3
replications. The main plots were seedling age with four levels (20, 33, 37 and 40 days) and
sub plots were rice cultivars (Hashemei, Khazar, hybrid and Shirodi). During growth stage
different traits including plant height, total tiller, fertile tiller, panicle length, number of grains
(filled, unfilled and total) per panicle, 1000-grain weight, flag leaf area, day to emersion of
panicle, day to 50% of flowering, day to maturity and grain yield were measured. Results of
statistical analysis showed significant difference in fertile tiller, number of grains (filled,
unfilled and total) per panicle, day to emersion, day to 50% of flowering and day at 5 and 1
probability levels. Effect of cultivars for all characters was significant. Correlation
coefficients were also showed positively significant relationship in total tiller, fertile tiller,
number of grains (filled, unfilled and total) per panicle, day to emersion of panicle, day to
50% of flowering and day to maturity in with grain yield in different cultivars. The highest
grain yield (5166.9 kg/ha-1) was obtained in 20 days seedling age. The greatest grain yield
(5899.9 kg/ha-1) was also belonged to in Shiroodi cultivar. Therefore, according to the results
and to reach to highest yield, 20 days seeding age and Shiroodi cultivar is recommended.
Key words: rice, cultivar, seedling age, yield
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