بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی و
عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان
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 -1نویسنده مسئول :استادیار ،عضو هیأت علمی بخش اصالح و تهیه نهال و بذر ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز ،ایران.
 -2استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 -3کارشناس ارشد زراعت ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 -4دکتری زراعت .باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دزفول ،ایران.
مسئول مکاتبات؛ پست الکترونیکgilani.abdolali@yahoo.com :

(تاریخ دریافت 11 :شهریور ماه 1331؛ تاریخ پذیرش 33 :آذر ماه )1331

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد برخی ارقام رایج برنج در سالهای 1331
و  1331در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور استان خوزستان اجرا شد .آزمایش به صورت کرتهای یکباار خارد
شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود .تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی و ارقام بارنج باه عناوان
فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .تاریخهای  11اردیبهشت 1 ،خرداد 21 ،خرداد در کرتهای اصلی و ارقام شامل هاویزه و
حمر (متحمل) عنبوری قرمز و چمپا (حساس) و رقم پرمحصول دانیال (نیمه متحمل) در کرتهاای فرعای قرارگرفتناد.
نتایج تجزیه مرکب نشان داد بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت مطلوب ( 1خرداد) بود کاه نسابت باه کشات
زودهنگام ( 11اردیبهشت)  12/1درصد افزایش تولید داشات .برتاری شااخصهاای فیزیولاوژیکی باهخصاو در زماان
خوشه دهی ،دوام سطح برگ در طی دوره رسیدگی و همچنین ظرفیت تجمع ماده خشک بیشتر (گنجاایش داناه×تعاداد
دانه در مترمربع) از جمله دالیل این افزایش محسوب میشوند .در میان ارقام ،عملکرد دانه رقم هویزه بر سایر ارقام برتری
داشت و نسبت به دو رقم حساس به گرمای عنبوری قرمز و چمپا باه ترتیاب از  13/3و  31/3درصاد عملکارد بیشاتری
برخوردار بود .ارقام حساس به گرما علیرغم داشتن شاخص سطح برگ حداکثر بیشتر به دلیال سارعت رشاد محصاول،
بازدهی فتوسنتزی و سرعت رشد نسبی پایینتر ،از عملکرد دانه کمتری برخوردار بودند.
واژههای کلیدی :تاریخهای کاشت ،برنج ،شاخصهای فیزیولوژیکی ،عملکرد.

مقدمه
برنج یکی از محصوالت استراتژیک دنیا ،به ویژه آسیا محسوب میشاود و در حاال حا ار غاذای حادود نیمای از
جمعیت شش میلیارد نفری جهان را تامین میکند ( .)1برداشت دو یا سه محصول برنج در ساال یکای از شایوههاای
افزایش تولید آن در برخی از مناطق برنج خیز دنیا میباشد ( .)3در این راستا کاشت برنج در زمان نامناسب باه دلیال
نقش آن در استفاده بهینه از عوامل محیطی و مدیریتی برای افزایش تولیاد اماری اجتنااب ناپاذیر اسات ( .)3تااریخ
کاشت مناسب موجب بهینه شدن بازده استفاده از عوامل مؤثر در عملکرد خواهد شد ( .)1استیون و لینسکومب ()11
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اعالم نمودند تاریخ کاشت و دما اثر بسزایی بر رشد محصول و عملکرد برنج دارند زیارا در دو منطقاه از لویزیاناا ،یاک
نقطه واقع در جنوب غربی و نقطه دیگر واقع در شمال شرقی نشان داد که در منطقه واقاع در جناوب غربای لویزیاناا
وقتی برنج در اواخر مارچ( 1اواخر اسفند و اوایل فروردین) کشت شد عملکردی بیش از  3/1تن در هکتار به دست آمد
و هرچه کاشت به تاخیر افتاد ،عملکرد دانه نیز کاهش پیدا کرد و در تاریخ کشت اواخر ماارچ (اواخار اسافند و اوایال
فروردین) کاهش عملکرد مشاهده شد ( 1/2تن در هکتار) ،سپس با به تاخیر افتادن کاشت در اواسا آپریال( 2اواخار
فروردین) عملکرد دانه تا  7/2در هکتار افزایش یافت و تمامی تاریخهای کشت پس از آن ،عملکرد باه صاورت خطای
کاهش یافت .دست یابی به عملکرد دانه بیشتر به افزایش ماده خشک کل بستگی دارد ولی افازایش تولیاد آن بیشاتر
توس فتوسنتز و تلفات تنفس تعیین میشود که هر دو به دما حساس هستند ( .)22وزن خشک در زمان باه خوشاه
رفتن (DWH) 3و سرعت رشد محصول در زمان خوشهدهای (CGRH) 4دو عامال کلیادی تعیاین کنناده شااخص
برداشت هستند که اولی رابطه نزدیکی با ظرفیت مخزن دارد در حالی که دومی تعیین کننده درصاد رسایدگی اسات
( .)4بین سرعت رشد محصول در زمان خوشهدهی و درصد رسیدگی گلچهها (تعداد دانههای پر) همبساتگی نزدیکای
وجود داشت لذا هر عملی که باعث مقدار بیشتر در رشد محصول شود میتواند باعث افزایش عملکرد از طریق درصاد
بیشتر رسیدگی شود ( .)4بین عملکرد دانه و شاخص سطح برگ برنج در زمان گلدهی ،همبستگی نزدیکی وجود دارد
و در زراعت فصل خشک به دلیل نور بیشتر میزان شاخص سطح برگ باالتر از زراعت فصل مرطوب است .لذا اخاتال
عملکرد بین این دو فق در زمانی که میزان شاخص سطح برگ زیاد است ،قطعای مایباشاد .)21( .نتاایج مطالعاات
چندین ساله در چین مؤید آن است که با افزایش شاخص سطح برگ از  1/3تا  1/1درارقام محلی و  3تا  13در ارقاام
جدید ،عملکرد افزایش قابل توجهای یافته است ( .)3شاخص سطح برگ برحسب واکنش واریته برنج به درجه حرارت
متفاوت است به طوری که در شرای لوس بانوس فیلیپین مقدار آن به ترتیب در ارقام  IR36و جین هیونک 1معاادل
هشت و  3/1بود این نشان میدهد که دمای باال رشد را در  IR36سریع تر ودر رقم جین هیونگ کند نمود .بارعکس
دمای پایینتر سبب رشد سریع برگ رقم جین هیوناگ شاده ولای رشاد بارگ رقام  IR36را کااهش داد ( .)1رقام
پرمحصول برنج با برگهای افراشته و کوتاه که در فصل خشک رشد میکند دارای شاخص سطح بارگ بحرانای اسات
اما در واریتههای قدیمی و پربرگ که در فصل مرطوب کشت میشوند از نوع مطلوب باود ( .)7ساطوح بارگ مطلاوب
درگیاهچههای برنج ،شکل برگ برای حداکثر راندمان فتوسنتزی ،سیستمهاای ریشاه کاامالو توساعه یافتاه و عمیاق،
شاخص سطح برگ در زمان گلدهی و سرعت رشد محصول در طی شکلگیاری جواناه اولیاه خوشاه از عوامال مهام
تعیین کننده عملکرد میباشند ( .)13عملکرد بیشتر برنج به علت میزان فتوسنتز خالص باالتر و توزیع بهتار شااخص
سطح برگ پس از ظهور خوشه میباشد ( .)13سرعت رشد محصول باالتر پس از گلدهای ،بیشاتر باه علات شااخص
سطح برگ زیاد در طی دوره رسیدگی است .همچنین میزان فتوسنتز خالص نیز علیرغام بااال باودن مقادار متوسا
شاخص سطح برگ در طی این دوره ،نسبتاو زیاد باود ( .)13تفااوت در پتانسایل عملکارد ژنوتیا هاا و نیاز اخاتال
عملکردهای مربوط به یک ژنوتی در محی های متفاوت مربوط به سرعت رشاد محصاول در طای دو هفتاه قبال از
خوشهدهی کامل میباشد به طوری که سرعت رشد محصول در طول این دوره از طریق اثر بر تعاداد گلچاه در واحاد
سطح ،اندازه تک دانه و پتانسیل پرشدن دانه ،عملکرد را تعیین میکند ( .)13به منظور افازایش سارعت تولیاد مااده
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خشک ،نیاز است که عمل فتوسنتز در گیاهان زراعی بهبود یابد و زمانی که ساختار سایه انداز گیاهی به میزان زیادی
اصالح شود و شاخص سطح بر گ خیلی زیاد باشد میزان اسمیالسیون از سطح برگ احتمااالو افازایش خواهاد داشات
( .)11سرعت رشد محصول بیشتر در طی دو هفته قبال از خوشاهدهای کامال ،باعاث انباشات بیشاتر کربوهیادرات
غیرساختمانی می شود که به نوبه خود با تعیین تعداد سلول آندوسپرمی باعث پرشدن درصد بیشتری از دانه میگاردد
( .)11حداکثر سرعت رشد محصول در برنج حدود  33-31گرم در مترمربع در روز در فیلیپین و ژاپان گازارش شاده
است ( .)23میزان فتوسنتز خالص که به عنوان معیاری از تفاوت بین میزان فتوسنتز و تلفات تنفسی استفاده میشاود
پتانسیل فیزیولوژیکی برای تغییر دادن ماده خشک کل به شکل عملکرد دانه مایباشاد ( .)13دماا ،ناور ،دی اکساید
کربن ،آب ،سن برگ ،عناصر غذایی ،میزان کلروفیال و ژنوتیا بار روی میازان فتوسانتز خاالص مؤثرناد ( .)3لیاو و
همکاران ( )13گزارش دادند ،که کاهش در سرعت فتوسنتز برگها به طور موازی منجر باه کااهش میازان فتوسانتز
خالص و سرانجام عملکرد دانه میشود.
این پژوهش به منظور بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخصهاای فیزیولاوژیکی و عملکارد
ارقام برنج در شرای خوزستان اجرا شد.

مواد و روشها
این آزمایش به منظور بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد برخی ارقام رایج با دو عامل تااریخ
کاشت و رقم به صورت کرتهای یک بار خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در کرتهایی
به ابعاد  4×3متر به مدت دو سال ( 1331و )1331در مزرعه ایستگاه تحقیقاات کشااورزی شااوور وابساته باه مرکاز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با عرض جغرافیایی  31درجه و  13دقیقه و طول جغرافیایی  43درجاه
و  23دقیقه و ارتفاع  33متر از سطح دریا اجارا گردیاد .خااک مزرعاه دارای بافات رسای -لاومی ،pH = 7 ،هادایت
الکتریکی 2/1میلی موس بر سانتیمتر و مقادیر عناصر نیتاروژن ،فسافر ،پتاسایم و روی آن باه ترتیاب  3/33درصاد،
 123 ،12-13و  2/1قسمت در میلیون بود .سه تاریخ  11اردیبهشت 1 ،خرداد 21 ،خرداد در کرتهای اصلی و ارقاام
شامل هویزه و حمر (متحمل) عنبوری قرمز و چمپا (حساس) و رقم پرمحصول دانیال (نیماه متحمال) در کارتهاای
فرعی قرارگرفتند .کودهای مورد نیاز براساس نتایج آزمون خاک و مقادیر توصیه شده مصر شدند .عنصر نیتاروژن از
منبع اوره ( 41درصد نیتروژن) به مقدار  233و 333کیلوگرم در هکتار به ترتیب برای ارقام بومی و رقم دانیال ،فسافر
به صورت فسفات آمونیم و عناصر پتاسیم و روی از منبع سولفات به میزان  133 ،13و 43کیلوگرم در هکتار اساتفاده
گردید .تمام مقادیر فسفر ،پتاسیم ،روی و  43درصد نیتروژن همزمان با انتقال نشاها به زمین اصالی و بقیاه نیتاروژن
در دو نوبت 33 ،درصدی در ابتدای ساقه رفتن و آبستنی به عنوان سرکهای اول و دوم مصر شدند .نشاها درسنین
 21-33روز پس از سبز شدن (مرحله  3-4برگی) به تعداد  1بوته در هر کپه و به فواصل  23×23و 21×21ساانتیمتر
به ترتیب برای ارقام بومی و دانیال کشت شدند.
ماده خشک کل

برای محاسبه میزان ماده خشک در مراحل مختلف رشد به طور تصادفی از خطوط میانی هر کرت دو کپه کافبار
شده و با جمعآوری بوتههای درون کادر نمونه برداری انجام گردید .پس از تعیین وزن تر کل نمونه ،تعداد پنج بوته را
به طور تصادفی انتخاب و ساقه ،برگ و خوشه به طور جداگانه توزین شد .سپس بوتهها را به مدت  72سااعت در آون
با دمای  73درجه سانتیگراد خشک و پس از خشک شدن مجدداو وزن شدند.
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شاخص سطح برگ ( )LAIبا استفاده از معادله  1ارزیابی شد.
LA
GA

معادله 1

LAI 

در این معادله  =LAسطح هر برگ  =GAسطح زمین  =LAIشاخص سطح برگ بودند.
نسبت سطح برگ ( )LARبا استفاده از معادله  2ارزیابی شد.
LA2 LA1

)
W 2 W1
2

معادله 2

(

LAR 

 =W1وزن اولیه (گرم)  =W2وزن ثانویه (گرم)  =LA1سطح برگ اولیه (ساانتیمتار مرباع)  =LA2ساطح بارگ
ثانویه (سانتیمتر مربع)  =LARنسبت سطح برگ
سرعت رشد نسبی ( )RGRبا استفاده از معادله  3ارزیابی شد.
LnW 2  LnW1
T 2  T1

معادله 3

RGR 

در ایاان معادلااه  =W1وزن اولیااه (گاارم)  =W2وزن ثانویااه (گاارم)  =T1زمااان اولیااه (روز)  =T2زمااان ثانویااه
(روز)  =RGRسرعت رشد محصول بودند.
سرعت رشد محصول ( )CGRبا استفاده از معادله  4ارزیابی شد.
W 2  W1
)GA(T 2  T1

معادله 4

CGR 

در این معادله  =W1وزن اولیه (گرم)  =W2وزن ثانویه (گرم)  =T1زمان اولیه (روز)  =T2زمان ثانویه (روز) =GA
سطح زمین در بر گیرنده  =CGRسرعت رشد محصول بودند.
سرعت فتوسنتز خالص ()NAR

سرعت فتوسنتز خالص از حاصل تقسیم سرعت رشد محصول بر شاخص سطح برگ محاسبه شد .سرعت فتوسنتز
خالص ،سرعت افزایش ماده خشک در واحد سطح برگ در زمان است و بیانگر کارآیی فتوسنتز بارگهاا در تاا بوتاه
می باشد (.)13
دوام سطح برگ ( )LADبا استفاده از معادله  1ارزیابی شد.
معادله 1

)LAD = [(LAI1+LAI2)] (t2-t1

در صفات مزبور اولین نمونهبرداری در زمان انتقال نشاء انجام شد و سپس با فواصل  23روزه ادامه یافت.
عملکرد دانه

با برداشت  21کپه در ارقام محلی و  11کپه در ارقام پر محصول از وس هر کرت و با جمعآوری داناههاای درون
کادر  13×13سانتیمتری اندازهگیری شد و سپس با رطوبت  %14تصحیح و توزین گردید.
دادهها توس نرم افزار  MSTAT-Cتجزیه واریانس و مقایسه میانگینها به روش دانکن انجام شد و شاکلهاا باا
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استفاده از نرم افزار  Excelرسم گردید.
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جدول  -1میانگین حداقل و حداکثر دمای ماهیانه (کاشت تا برداشت) طی سالهای زراعی  1377و  1376در ایستگاه
تحقیقات کشاورزی شاوور
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31/4

23/2

31/1

11/2

آبان

-

-

32/3

13/1

میانگین

42/3

42/2

41/1

21

نتایج و بحث
شاخص سطح برگ

نتایج نشان داد ارقام عنبوری قرمز و چمپا و رقم حمر باالترین مقدار شاخص سطح برگ را داشتند (شاکل  .)1در
تمامی ارقام شاخص سطح برگ در تاریخ کاشت سوم کمتر از دو تاریخ دیگر بود .سرعت توسعه برگ و افزایش مقادار
شاخص سطح برگ ارقام بهویژه تا قبل از ظهور خوشه در تاریخ کاشت دوم به مراتب بیشتر بود .از طرفی تاریخ کاشت
سوم که شاخص سطح برگ حداکثر کمتری داشت ،از تولید بیشتری نسبت باه تااریخکاشات اول برخاودار باود ،لاذا
شاخص سطح برگ باال شرط الزم برای تولید بیشتر میباشد ولی کافی نیست چون ارقام حساس به گرما که به دلیال
تعداد برگ بیشتر ،اندازه و سطح برگ باالتر و داشتن ارتفاع بوته بیشتر از شاخصسطحبرگ ،باالتری برخوردار بودناد،
عملکرد دانه کمتری داشتند (شکل  .)1که با نتایج دیگر محققان مبنی بر مطلوب بودن شاخص سطح برگ بیشاتر در
شرای دمایی باال مغایرت دارد (.)21
سرعت رشد محصول

با توجه به رابطه سرعت رشد محصول با شاخص سطح برگ شود و میزان فتوسنتز خالص ،هر گونه تغییار در ایان
دو پارامتر به نوعی میتواند باعث تغییراتی در میزان رشد محصول شود .در این آزمایش مشخص شد که سرعت رشاد
محصول ارقام برنج در تاریخ کاشت دوم بیشتر از دو تاریخ کاشت دیگر میباشاد .در امن ارقاام متحمال باه گرماا،
بهویژه از زمان ظهور خوشه تا برداشت و در طی دوره رسیدگی ،میزان رشد بیشتری نسبت به ارقاام دیگار داشاتند و
شاایب کاااهش آن نیااز بساایار کنااد بااود و حااداکثر ساارعت رشااد محصااول را ،ارقااام متحماال بااه گرمااا داشااتند.
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اما در ارقام حساس به خصو رقم عنبوری قرمز مقدار آن با سرعت بیشتری کاهش یافت .چون حاداکثر سارعت
رشد محصول (تندترین شیب در منحنی) زمانی خواهد بود که بوته به اندازه کافی بزرگ و یا جامعاه گیااهی متاراکم
شده باشد که بتواند از تمام عوامل محیطی حداکثر بهرهگیری را بنماید لذا شیب تنادتر آن در تااریخ کاشات دوم ناه
تنها بیانگر پوشش سریع میباشد بلکه نشان دهنده حداکثر توانایی در تولید ماده خشک و تبادیل انارژی خورشایدی
است .به نظر میرسد که سرعت بیشتر رشد محصول در ارقام متحمل به گرما و تاریخ کاشت دوم بهویاژه در دو هفتاه
قبل از خوشه دهی کامل باعث انباشت بیشتر کربوهیدرات غیرساختمانی گردید که به نوبه خود باعاث افازایش تولیاد
گردیده است .لذا مقدار سرعت رشد محصول در دو هفته قبل از خوشهدهی اثر بحرانی بر عملکرد دانه نهاایی خواهاد
داشت (شکل  .)2نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج حوری و همکاران ( )11و موریچی و همکااران ( ،)11مبنای بار
نقش اث رگذار مقدار سرعت رشد محصول در دو هفته قبل و زمان ظهور خوشه بر عملکرد دانه برنج مطابقت داشت.
سرعت جذب خالص

در تمامی ارقام مورد مطالعه حداکثر فتوسنتز خالص مربوط به  23روز پس ازانتقال نشااء و در تااریخ کاشات اول
بود که دراین میان ارقام هویزه و دانیال از بیشترین مقدار این صفت برخوردار شدند .با افزایش دوره رشد ،سطح بارگ
و سایه اندازی احتمالی برگ ها بر روی همدیگر میزان فتوسنتز خالص کاهش یافت .شدت کاهش آن در تاریخ کاشات
اول به مراتب بیشتر از تاریخ کاشت دوم بود و بسته به رقم تا زمان ظهور خوشه ادامه داشت .در ارقام حساس به گرما
مانند چمپا و عنبوری قرمز علی رغم کمتر بودن مقدار حداکثر فتوسنتز خالص در هر سه تاریخ کاشت نسبت به ارقاام
دیگر بهویژه رقم متحمل به گرمای هویزه ،به علت کاهش شدید سطح بارگ ،میازان فتوسانتز خاالص پاس از ظهاور
خوشه و دوره رسیدگی افزایشی نداشته است .اما در ارقام دیگر ،مقادار آن باا شاروع ظهاور خوشاه رونادی صاعودی
داشت .به نظر می رسد به دلیل عدم محدودیت نور در سطح استان و دوام بهتر سطح بارگ ،میازان فتوسانتز خاالص
ارقام بهویژه رقم هویزه افزایش قابل توجهای یافت .روند تغییرات فتوسنتز خالص ارقاام بارنج در تااریخ کاشات ساوم
کامالو متفاوت از دو تاریخ دیگر بوده است .به طوری که بهجز رقم هویزه ،در ساایر ارقاام پاس از یاک کااهش جزیای
در 23روز اول پس از انتقال ،بعد از آن روندی کامالو افزایشی داشت .با توجه به سطح برگ کمتر ،دماای پاایینتار در
کل دوره رشد ،مراحل زایشی و رسیدگی ،طول روز و تعداد ساعات آفتابی کمتر و نیز شابهاای خناک تار در تااریخ
کاشت سوم و همچنین رابطه میزان حذب خالص با سرعت رشد محصول ،دستیابی باه نتیجاه گیاری مزباور منطقای
است .به نظر میرسد که شبهای خنکتر و تنفس کمتر و نیز میزان فتوسنتز خالص بیشتر بهخصو در طای دوران
رسیدگی در تاریخ کاشت سوم ازجمله علل افزایش تولید آن نسبت به تاریخ کاشت اول با شاخص ساطح بارگ بااالتر
میباشد (شکل  .)3این نتایج با دیگر بررسیها ( 3و  )13مبنی بر تأثیر درجه حرارت همانند نتاایج ایان آزماایش بار
روی سرعت جذب خالص و رابطه مستقیم آن با فتوسنتز کل و نهایتاو عملکرد داناه تحات تاأثیر تانشهاای مختلاف
حرارتی (تاریخ کاشت در این آزمایش) مطابقت دارد.
سرعت رشد نسبی

در تمام ارقام مورد مطالعه حداکثر رشد نسبی مربوط به اوایل رشد و  23روز پس از انتقاال نشااء باود .باه بیاانی
بیشترین تجمع ماده خشک گیاه در واحد وزن و روز مربوط به همین دوره بود .با توجه به رابطاه باین سارعت رشاد
ن سبی ،میزان فتوسنتز خالص و نسبت سطح برگ (سطح کل برگ به وزن کل گیااه) کاه مؤیاد انادازه نسابی بخاش
فتوسنتز کننده میباشد .به نظر میرسد حداکثر سرعت جذب خالص ،بوتههای کوچکتر با وزن کمتار ،روناد افزایشای
اندازه دستگاه فتوسنتزی و بافتهای متابولیکی ،از جمله دالئل مقدار حداکثر سرعت رشد نسبی باشند.
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با افزایش دوره رشد و سن گیاه ،به دلیل کاهش سطح فتوسانتز ،افازایش وزن گیااه ،بافات سااختمانی و تانفس
نگهداری ،مقدار سرعت رشد نسبی کاهش یافت .رقم هویزه ،بیشترین میزان رشد نسابی را در باین ارقاام داشات .در
تمامی ارقام در بخشی از دوره رشد (رشد زایشی) میزان سرعت رشد نسبی در تاریخ کاشت سوم بیشتر بوده اسات .در
این خصو با دیگر بررسیها ( 13 ،17 ،13 ،4و  )22مبنی بر افزایش سرعت رشد نسبی در دوره در دوره بخصوصای
(دو هفته قبل از خوشهدهی) از رشد گیاه و رابطه مستقیم و نقش موثر آن در افزایش عملکرد ،همچنین تاأثیر منفای
افزایش رشد بخصو تنفس در این صفت کامالو مطابقت دارد .و شایب کااهش مقادار آن نیاز در تااریخ کاشات اول
بهخصو در طی دوره رشد رویشی بیشتر و در طی دوره زایشی کمتر از دو تاریخ دیگر باود .لاذا برتاری تااریخهاای
کاشت دوم و سوم بهخصو در دوره شکلگیری اندامهای زایشی و پتانسیل بالقوه مخزن ،یعنی تعداد و اندازه خوشه
و تعداد گلچهها در واحد سطح ،می تواند از علل افزایش عملکرد دانه در این دو تاریخ کاشت باشد ،نتایج اخیر مبنی بر
تأثیر منفی تنش گرمایی به دلیل افزایش فتوسنتز بر صفت مزبور که خود را در تاریخ کاشت اول به خصو به لحاظ
برخورد دوره زایشی با گرمای شدید خود را نشان داده است با بررسیهای زیزکا و مانالو )4( ،و هاایر و همکااران)3( ،
مطابقت دارد (شکل .)4
دوام سطح برگ

تمامی ارقام مورد بررسی در تاریخ کاشت دوم از بیشترین مقدار دوام ساطح بارگ برخاوردار بودناد .باا توجاه باه
عملکرد بیشتر ،تمامی ارقام در تاریخ کاشت دوم ،روند تغییرات آن با عملکرد کامالو مطابقات داشات اماا در دو تااریخ
دیگر چنین ارتباطی مشاهده نشد .لذا محدودیت مخزن و عدم جریان الزم برای ماده خشک از منبع به مقصاد باعاث
شده است که عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول علی رغم برتری ،از تاریخ کاشت سوم کمتر باشد در حاالی کاه مقادار
کمتر دوام سطح برگ باعث عملکرد باالتری گردید .این نتایج با نتایج محققین ( 13 ،4و  )17مبنی بر تاأثیر مثبات و
معنیدار صفت مزبور بر افزایش عملکرد مطابقت داشت (شکل .)1
عملکرد دانه

با توجه به نتایج تجزیه مرکب بین تاریخهای کاشت ،برهمکنش متقابل آن با سال و رقام در ساطح احتماال یاک
درصد و برهمکنش رقم و تاریخ کاشت در سطح پنج درصد معنیدار بود .اما بین سال ،اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت
و اثر هم زمان سه فاکتور اختالفی از لحاظ آماری مشاهده نشد و این خود نشاندهنده ایان اسات کاه عملکارد داناه
متاثر از ویژگیهای ژنوتی  ،عوامل محیطی و برآیند همگرایی مثبت آنها می باشاد (جادول  .)2مقایساه میاانگینهاا
نشان داد بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت دوم ( 1خرداد) با متوس  1113/37کیلاوگرم در هکتاار باود
که نسبت به تاریخهای کاشت  11اردیبهشت و  21خرداد به ترتیاب  12/1و  13/1درصاد افازایش تولیاد داشات .باا
توجه به روند کاهشی دما از تاریخ کاشت اول تا سوم و طول دوره رشد نسبتاو یکسان در ساه تااریخ کاشات ،باه نظار
میرسد واکنش متفاوت مراحل مختلف نموی نسبت به درجه حرارت در سه تاریخ کاشت یکی از دالیل دستیابی باه
نتیجهگیری مزبور باشد (شکل  .)1در بین ارقام برنج رقم هویزه برسایرین برتری داشت که بیشترین مقدار آن مرباوط
به تاریخ کاشت دوم با متوس  1133/7کیلوگرم در هکتار بود .فرار از تانش دماایی باا کوتااه نماودن دوره رشاد باه
خصو در دوره رسیدگی از دامنه  13-13روز نسبت به سایر ارقام و دریافت واحدهای حرارتی کمتر از دالیل برتری
رقم هویزه بود .همچنین در هر دو سال آزمایش بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم هویزه بود و تمامی ارقام در سال
دوم تولید نسبتاو پایین تری داشتند که می تواند از دالیل دستیابی به نتایج مزبور باشد .نتایج بدست آمده با گزارشاات
مائوریک )14( ،و مرادی ( )2مبنی بر کاهش عملکرد دانه ارقام برنج در شرای تنش دمای زیاد مطابقت داشت.
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جدول  -2خالصه نتایج تجزیه مرکب مربوط به عملکرد دانه
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 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنى دار و معنى دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.
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Abstract
In order to evaluation of trend yield and physiological indices variation of some current Rice
cultivars an experiment was carried out in split-plot arrangement using randomized complete
blocks design with three replication. In 2006 and 2007 years at Shavoor Agricultural Research
Station in Khuzestan province. For exposing rice cultivars to different higher temperature regimes,
main plots were assigned to three sowing dates from 5 May with 20 days intervals and cultivars
namely: Hoveizeh, Hamar (heat tolerance) Ghermez Anbori, Champa (heat sensitive) and Danial
(relatively heat tolerant) were randomized in sub-plots. The results of combined analysis of
variance showed that the highest grain yield was harvested from the second sowing date (26 May).
It was the superior to first sowing date (5May) with 62.5 percentages. The reason of higher yield
related to superior physiological indices in panicle exertion, LAD in ripening duration and also
higher dry matter storage potential. In among cultivars, Hoveizeh was the superior to other
cultivars and had higher yield related to Ghermez Anbori, Champa with 50.9 and 36.3 percentage
respectively. In spite of heat sensitive cultivars had higher of Maximum leaf area index but their's
crop growth rate, net assimilation rate and relative growth rate were lower.
Keywords: Dates of planting, rice, physiological indices, yield.

