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 4 ،3 ،2 ،1و  .5دانشجوي دكتري ،استاد و استادياران ،گروه زراعت و اصالح نباتات،
دانشكدۀ علوم كشاورزي ،دانشگاه گيالن
(تاريخ دريافت - 1394/6/2 :تاريخ تصويب)1394/9/4 :

چكیده
با توجه به اهميت صفات ريختی (مورفولوژيك) ،دماي پوشش گياهی و ارتباط آنها با عملكرد دانۀ
رقمهاي برنج ،آزمايشی بهصورت كرتهاي خردشده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفی با سه
تكرار در سالهاي  1392و  1393در مزرعۀ پژوهشی دانشكدۀ علوم كشاورزي دانشگاه گيالن انجام
گرفت .تيمارهاي آزمايشی شامل سه زمان نشاكاري ( 15ارديبهشت 30 ،ارديبهشت و  15خرداد) در
كرتهاي اصلی و شش رقم برنج (هاشمی ،سنگ جو ،علیكاظمی ،درفك ،خزر و گوهر) در
كرتهاي فرعی قرار گرفتند .نتايج نشان داد كه با تأخير در زمان نشاكاري ،شمار پنجه بارور در بوته
در سال اول و دوم به ترتيب تا  6/4و  6/1پنجه بارور و شاخص سطح برگ بهطور معناداري تا  1/6و
 1/51به ترتيب در سال اول و دوم آزمايش و سرعت پنجهزنی تا  0/08پنجه در روز كاهش يافت.
نتايج نشان داد كه رقم خزر در سال اول و دوم به ترتيب با  2/69و  3/11درجۀ سلسيوس ،بيشترين
تفاوت دماي پوشش گياهی با محيط را داشت و دماي پوشش گياهی كمتري نسبت به محيط داشت.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه با تأخير در زمان كاشت ،عملكرد دانۀ بيشتر رقمهاي برنج بهطور
معنیداري كاهش يافت .به نظر میرسد رقم خزر با حفظ شمار پنجۀ بارور در مترمربع و داشتن دماي
پوشش گياهی پايينتر نسبت به ديگر رقمهاي در زمانهاي نشاكاري مختلف ،توانست پايداري (ثبات)
عملكردي خود را در شرايط نامساعد محيطی همچون دماي ميانگين باال و دريافت كمتر دما و تابش
تجمعی در طول دورۀ رشد بهويژه دورۀ پر شدن دانه حفظ كند.
واژههای کلیدی :برنج ،پنجۀ بارور ،دماي پوشش گياهی و سرعت پنجهزنی.
مقدمه
برنج يك گياه زراعي بسيار مهم است و امنيت غذايي
را براي شماري از كشورها فراهم ميكند .در شرايط
اقليمي آينده ،عملكرد برنج به شرايط محيطي فصل
رشد مانند دما و ميزان تابش در دسترس بستگي دارد
كه در شرايط نامساعد ميتواند به كاهش عملكرد در
برخي از كشورهاي توليدكنندة برنج منتهي شود
(.)Nagarajan et al., 2010; Welch et al., 2010
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ممكن است بهشدت كاهش يابد .در نواحي كه كشت
برنج رواج دارد ،ترجيح داده ميشود كه دورة رشد
زايشي برنج به دماهاي باال برخورد نكند ،چراكه باعث
افزايش عقيمي سنبلچهها در خوشه ميشود .زمان
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در مراحل رشد بحراني قرار دهد .در هنگاميكه
رقمها ي برنج در معرض دماي باال قرار ميگيرند،
فعاليت ،جوانهزني گرده و باروري گلچه كاهش پيدا
ميكند .در شرايط همسان در رقمهاي مقاوم روند
كمتري از كاهش عملكرد نسبت به رقمهاي حساس
قابلمشاهده است (.)Krishnan et al., 2011
شمار پنجههاي هر گياه برنج يك مؤلفۀ كليدي
براي عملكرد نهايي دانه است .ظرفيت عملكرد در
رقمهاي مختلف برنج تا حدودي با ظرفيت پنجهدهي
مشخص ميشود .اگرچه شمار زياد پنجه باعث
ناهماهنگي در توزيع شيرة پرورده ،مواد غذايي و زمان
رسيدن ميشود و همچنين باعث افزايش شمار
پنجههاي نابارور در گياه ميشود ( Krishnan et al.,
 )1977( Yoshida & Hata .)2011گزارش كردند كه
دماي باال منجر به افزايش شمار پنجهها شده است و
در مدت سه تا پنج هفته پس از زمان كشت ،روي
سرعت پنجهدهي و رشد نسبي گياه تأثيرگذار بود.
 )2015( Deng et al.اظهار كردند كه كشت زودهنگام
در رقمهاي برنج ميتواند سبب كاهش شمار پنجههاي
بارور در گياه شود.
يكي از شاخصهاي مهم رشد كه ميتواند بر توان
نورساخت (فتوسنتز) گياه مؤثر باشد شاخص سطح
بـرگ اسـت .از شاخص سطح برگ براي رصد كردن
رشد گياه زراعي و برآورد عملكرد دانه استفاده
ميشود .شاخص سطح برگ باال ميزان تبخير از سطح
خاک را كاهش ميدهد و تابش دريافتي را با كارايي
بيشتري به مادة خشك تبديل ميكند .بنابراين مقدار
شاخص سطح برگ در طول مرحلۀ گلدهي برنج عامل
مهمي براي دستيابي به عملكرد باال است ( Ozalkan
 .)et al., 2010شاخص سطح برگ از جمله صفاتي
است كه تحت تأثير عاملهاي ژنتيكي و محيطي است.
افزايش دماي هواي پيراموني در زيادشدن سطح برگ
تأثير تعيينكنندهاي داشته و موجب بيشتر شدن شمار
برگها ميشود .در مقادير مساوي شاخص سطح برگ،
بوتههايي كه برگهاي كوچك و زيادتري نسبت به
بوتههايي كه برگهاي بزرگ و اندک دارند ،مناسبترند
(.)Dharmarathna et al., 2012
تفاوت دماي هوا و اندامهاي برنج بسته به دماي

هوا ،رطوبت هوا و رقم متفاوت است .رقمهاي برنج با
خوشههاي عمودي تفاوت دمايي بيشتري با دماي
محيط نسبت به رقمهاي با خوشههاي افقي نشان
ميدهند .در شرايط رطوبت پايين هوا ،تفاوت دما بين
اندامهاي گياه برنج با محيط پيرامون بيشتر است .اين
گياه در شرايط اقليمي با رطوبت پايين هوا و دماي
باال ،باروري سنبلچهاي باالتري نسبت به شرايط
رطوبت باالي هوا و دماي هواي همسان در طول پر
شدن دانه دارد (Yan et al. .)Yan et al., 2008
( )2008با بررسي روي ارتباط بين دماي اندامهاي
گياهي و محيط در رقمهاي برنج گزارش كردند كه
بيشترين تفاوت دمايي با محيط به ترتيب در برگ
سوم ،برگ ماقبل پرچم و برگ پرچم مشاهده شد.
دماي هوا ميتواند اثر بيشتري روي اندامهاي بااليي
مانند خوشه در مقايسه با برگهاي پاييني بگذارد.
باالتر بودن دماي خوشه نسبت به ديگر اندامهاي
گياهي ميتواند به دريافت بيشتر تابش مربوط باشد.
دماي پايينتر اندامهاي برنج در مرحلۀ پر شدن دانه
بهطور مثبت با باروري سنبلچه همبستگي دارد .دماي
باالي اندام گياهي در مرحلۀ پر شدن دانه ميتواند
باعث افزايش تنفس و كاهش نورساخت شود و
درنهايت كاهش در باروري سنبلچه و عملكرد دانه را
در پي خواهد داشتZhang .)Ayeneh et al., 2002( .
 )2007( et al.با بررسي ارتباط بين دماي پوشش
گياهي و عملكرد دانه در رقمهاي برنج گزارش كردند
كه دماي پوشش گياهي برنج در مرحلۀ گلدهي بهطور
منفي و معناداري با عملكرد دانه و باروري سنبلچه
همبستگي داشت .تحقيقات آنان نشان داد كه تابش و
دماي هوا اثر بسيار معنيداري روي دماي پوشش
گياهي برنج در مرحلۀ گلدهي داشت و افزايش دماي
محيط و تابش دريافتي ،باعث افزايش دماي پوشش
گياهي شد .بنابراين با توجه به اهميت تأثير دما و
تابش بر ويژگيهاي ريختي (مورفولوژيك) ،دماي
پوشش گياهي و ارتباط آنها با صفات عملكردي
رقمهاي برنج ،اين پژوهش با هدف شناخت تنوع
ويژگيهاي

ژنوتيپي ،نقش تغييرپذيري دما و تابش بر
يادشده و بررسي ارتباط صفات موردبررسي با يكديگر
طراحي و اجرا شد.

وحدتي راد و همكاران :تأثير زمان نشاكاري و دماي پوشش گياهي بر صفات ...

مواد و روشها
اين پژوهش در مزرعۀ تحقيقاتي دانشكدة كشاورزي
دانشگاه گيالن واقع در عرض جغرافيايي  37درجه و 11
دقيقۀ شمالي و طول جغرافيايي  49درجه و  39دقيقۀ
شرقي با ارتفاع  29متر از سطح دريا در بهار و تابستان
سالهاي  1392و  1393به اجرا گذاشته شد .آزمايش
بهصورت كرتهاي خردشده در قالب طرح بلوکهاي
كامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد .سه زمان نشاكاري:
 15ارديبهشت (زودهنگام) 30 ،ارديبهشت (بهنگام) و 15
خرداد (ديرهنگام) بهعنوان كرتهاي اصلي و شش رقم
برنج :هاشمي ،سنگ جو و علي كاظمي (رقمهاي بومي)
درفك ،خزر و گوهر (رقمهاي اصالحشده) در كرتهاي
فرعي قرار داده شدند .از زمانهاي نشاكاري مختلف
(زودهنگام ،بهنگام و ديرهنگام) براي قرار گرفتن رقمهاي
برنج موردبررسي در شرايط دمايي و تابش متفاوت
استفاده شد .زمانهاي نشاكاري با توجه به تاريخ معمول
نشاكاري برنج در منطقه كه اواخر ارديبهشتماه است
انتخاب شد .عمليات تهيۀ زمين شامل شخم ،ديسك،
كرتبندي و تسطيح بهصورت گِلخراب انجام شد .عناصر
نيتروژن ،فسفر و پتاسيم بر پايۀ نتايج تجزيۀ خاک و
نياز كودي هر رقم به زمين داده شد .يكسوم كود
نيتروژن (از منبع اوره) هنگام تسطيح زمين ،يكسوم
هنگام آغاز پنجهزني و يكسوم هنگام ظهور خوشه در
زمين پخش شد .آمادهسازي و كاشت بذر در خزانه در
زمانهاي نشاكاري اول ،دوم و سوم به ترتيب در 15
فروردين ،اول و  19ارديبهشت انجام گرفت و انتقال
گياهچهها به زمين اصلي در مرحلۀ چهار برگي انجام
شد .ابعاد كرتها  4×3متر در نظر گرفته شد .كاشت
بهصورت تك نشاء در هر كپه به فاصلۀ  25سانتيمتر
روي رديف و  25سانتيمتر بين رديف انجام گرفت.
مراقبتهاي الزم شامل مبارزه با علفهاي هرز
بهصورت وجين دستي در دو مرحله انجام شد .پيش از
نشاكاري از علفكش بوتاكلر با غلظت دو در هزار براي
كنترل علفهرز سوروف در زمين اصلي استفاده شد.
براي مبارزه با كرم ساقهخوار برنج از ديازينون دانهاي
 10درصد ،بر پايۀ ميزان آلودگي بوتهها به كرم
ساقهخوار برنج و اوج (پيك) پرواز پروانه به ميزان 20
كيلوگرم در هكتار استفاده شد.
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از بيست روز پس از نشاكاري ،شمار پنجههاي هر
رقم در شش بوتۀ تصادفي در هر كرت بهصورت
هفتگي تا هنگام بيشترين پنجهزني شمارش شد .در
مرحلۀ رسيدگي فيزيولوژيك دانهها ،يك ناحيۀ 1
مترمربعي در هر كرت بهطور تصادفي انتخاب و شمار
پنجههاي بارور شمارش و درصد باروري پنجهها از
رابطۀ زير محاسبه شد:
= درصد باروري پنجهها
 ×100نسبت پنجههاي بارور بهكل پنجهها

سرعت پنجهزني رقمها از رابطۀ زير به دست آمد
(:)Badshah et al., 2014
بيشترين شمار پنجهها
دورة پنجهزني (روز)

= سرعت پنجهزني

پنج روز پس از گردهافشاني سه بوته از هر كرت
انتخاب و مساحت سطح برگ كل آنها با استفاده از
دستگاه سطح برگ سنج ( GCL, Buble Etch Tank,
 )Englandاندازهگيري و بهصورت سطح برگ بر مترمربع
زمين بيان شد.
از مرحلۀ 50درصد گلدهي تا رسيدگي فيزيولوژيك
دانهها ،تغييرات دماي دروني پوشش گياهي (روند
تغييرپذيري دما) در طول دورة پر شدن دانه ،بهطور
هفتگي با استفاده از دماسنج مادونقرمز اندازهگيري
شد و همزمان با تفاضل دماي بيرون پوشش گياهي از
آن ،مقدار ( )ΔTبه دست آمد .اندازهگيريها در بازة
زماني دوازده ظهر تا دو بعدازظهر انجام شد ( Yan et
 .)al., 2008دماسنج مادونقرمز در فاصلۀ  1متري هر
كرت از چهار طرف مستقر و اشعۀ مادونقرمز با زاويۀ
 45درجه به مركز پوشش گياهي تابانده شد و عدد
خواندهشده بهعنوان دماي پوشش گياهي ثبت شد .در
همان لحظه دماي هواي بيرون از پوشش گياهي با
مشاهدة عدد دماسنج تعبيهشده در مزرعه يادداشت
شد .از رابطۀ زير براي محاسبۀ اختالف دماي بين هوا
و پوشش گياهي در تجزيههاي آماري استفاده شد
(:)Ayeneh et al., 2002
= اختالف دماي بين هوا و پوشش گياهي ()˚C
دماي پوشش گياهي ( - )˚Cدماي محيط ()˚C
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در زمان برداشت  4مترمربع از هر كرت با رعايت
حاشيه براي اندازهگيري عملكرد دانه در نظر گرفته
شد و عملكرد دانه با رطوبت  14درصد محاسبه شد.
براي دماي كمينه ،بيشينه و ميزان تابش روزانه در
طول اجراي آزمايش از دادههاي هواشناسي مركز
تحقيقات هواشناسي كشاورزي استان گيالن (شهرستان
رشت) استفاده شد .تجزيۀ واريانس ساده ،مركب ،تجزيۀ
رگرسيون ،مقايسۀ ميانگين با استفاده از روش دانكن و
رسم نمودارهاي مربوطه با استفاده از نرمافزارهاي SAS
) )Payne, 2009( Genstat ،(Elliott, 2000و Excel
( )Dodge & Stinson, 2007انجام شد .الزم به
يادآوري است كه تجزيۀ مركب دادهها پس از آزمون
يكنواختي واريانس اشتباه آزمايشي انجام شد.
نتایج و بحث
سرعت پنجهزني رقمهاي برنج با تغيير در زمان
نشاكاري و روبهرو شدن با شرايط دما و تابش متفاوت،
متغير بود .بهطوركلي روند پنجهزني در آغاز بهصورت
افزايشي بوده و سپس حالت كاهشي به خود گرفت.
رقمهاي درفك و گوهر بيشترين شمار پنجه در طول
دورة نمونهبرداري در هر دو سال را داشتند .با تأخير
در زمان نشاكاري ،شمار پنجههاي شمارششده در
همۀ رقمهاي كاهش پيدا كرد .بررسي دما و تابش
تجمعي دريافتي در دورة پر شدن دانۀ رقمهاي برنج
گوياي آن بود كه تأخير در زمان نشاكاري (زمان
نشاكاري دوم و سوم) باعث كاهش دما و تابش تجمعي
دريافتي توسط رقمهاي برنج موردبررسي شد،
بهطوريكه با تأخير در زمان نشاكاري ،دماي ميانگين
روزانه در رقمهاي مختلف ،بين  1تا  2درجۀ سلسيوس
افزايش نشان داد .بيشترين سرعت پنجهزني در سال
اول آزمايش ،بهطور ميانگين  0/21پنجه در هر روز در
زمان نشاكاري اول به دست آمد كه رقمهاي گوهر و
خزر به ترتيب با  0/25و  0/15پنجه در هر روز،
بيشترين و كمترين سرعت پنجهزني را داشتند.
كمترين سرعت پنجهزني در سال اول آزمايش ،بهطور
ميانگين به ميزان  0/12پنجه در هر روز در زمان
نشاكاري دوم و سوم به دست آمد كه رقمهاي گوهر و
عليكاظمي به ترتيب با  0/16و  0/10پنجه در هر

روز ،بيشترين و كمترين سرعت پنجهزني را داشتند.
بررسيها نشان داد كه با تأخير در زمان نشاكاري،
سرعت پنجهزني بهطور ميانگين تا  38درصد ،در سال
اول آزمايش كاهش يافت .با تأخير در زمان نشاكاري،
ميزان تابش تجمعي دريافتي نيز در دورة پر شدن دانه
به ترتيب در سال اول و دوم تا  37و  42درصد كاهش
يافت .بيشترين و كمترين دماي تجمعي دريافتي در
دورة پر شدن دانه ،به ترتيب در رقم گوهر به ميزان
 486/7درجۀ سلسيوس در روز در زمان نشاكاري اول
و رقم هاشمي به ميزان  212/6درجۀ سلسيوس در
روز در زمان نشاكاري سوم مشاهده شد (شكل  .)1در
سال دوم آزمايش ،بيشترين سرعت پنجهزني بهطور
ميانگين به ميزان  0/17پنجه در هر روز در زمان
نشاكاري اول به دست آمد كه رقمهاي گوهر و خزر به
ترتيب با  0/19و  0/12پنجه در هر روز ،بيشترين و
كمترين سرعت پنجهزني را داشتند .كمترين سرعت
پنجهزني در سال دوم آزمايش ،بهطور ميانگين به ميزان
 0/11پنجه در هر روز در زمان نشاكاري سوم به دست
آمد كه رقمهاي گوهر و عليكاظمي به ترتيب با  0/13و
 0/10پنجه در هر روز ،بيشترين و كمترين سرعت
پنجهزني را داشتند .بررسيها نشان داد كه با تأخير در
زمان نشاكاري ،سرعت پنجهزني بهطور ميانگين تا 35
درصد ،در سال دوم آزمايش كاهش يافت (شكل .)2
با توجه به نتايج بهدستآمده ،ميتوان نتيجهگيري
كرد كه افزايش دماي ميانگين و كاهش دما و تابش
تجمعي دريافتي ،كه با تأخير در زمان نشاكاري ايجاد
شد (شكل  ،)1باعث كاهش سرعت پنجهزني شد .به
نظر ميرسد دليل اين امر ميتواند به پاسخهاي
متفاوت اندام گياهي به ميزان دما و تابش دريافتي در
زمان نشاكاري مربوط باشد .زمان نشاكاري اول با توجه
به دماي ميانگين پايين و تابش مناسب شرايط خوبي
را براي توليد پنجه و تسريع در روند آن ايجاد كرد كه
اين شرايط با تأخير در زمان نشاكاري مشاهده نشد.
پايين بودن دماي ميانگين هوا و در نتيجه افزايش
طول دورة رشد رويشي يكي ديگر از عاملهاي مهم
مؤثر بر افزايش شمار پنجه در بوته در رقمهاي
موردبررسي در زمان نشاكاري اول بودOh-e et al. .
( )2007گزارش كردند كه افزايش دماي هوا و كاهش
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طول دورة رشد رويشي ،باعث حصول سريعتر بيشينۀ
پنجه زني و در نتيجه كاهش شمار پنجه در بوته شد.
عاملهاي ژنتيكي ،محيطي و اثر متقابل آنها روي
كنترل پنجهزني اثر ميگذارند ( Assuero & Tognetti,
 .)2010بررسيهاي بسياري به نقل از & Assuero
 )2010( Tognettiگوياي آن است كه دماهاي ميانگين
پايين هوا تا حد معيني در طول دورة رشد ،باعث
افزايش پنجهزني در غالت ميشودPinthus & Meiri .
( )1979گزارش كردند كه پنجهدهي و توسعۀ
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پنجهزني تحت تأثير دماهاي پايين روز و دماي باالي
شب در رقمهاي گندم افزايش مييابدYoshida .
( )1976با بررسي روي رقمهاي برنج بيان كرد كه
دماهاي باالتر باعث تسريع در روند پنجهدهي در رقمهاي
موردبررسي شد و شمار پنجهها در دماهاي  31و 28
درجۀ سلسيوس بيشترين و در دماي  22درجۀ
سلسيوس كمترين بود .رقمهاي موردبررسي و همچنين
محل مورد آزمايش را ميتوان از جمله عاملهاي اثرگذار
بر تفاوت ميان نتايج گزارش شده ،بيان كرد.

شكل  )A .1تابش تجمعي دريافتي؛  )Bدماي تجمعي دريافتي در دورة پرشدن دانۀ رقمهاي برنج در زمانهاي نشاكاري (رقمهاي
موردبررسي بهصورت گوهر ( ،)Gدرفك ( ،)Dخزر ( ،)Kهاشمي ( ،)Hسنگ جو ( )Sو عليكاظمي ( )Aنمايش داده شده و در
محور افقي زمان نشاكاري اول ( ،)T1زمان نشاكاري دوم ( )T2و زمان نشاكاري سوم ( )T3قرار دارند)
Figure 1. A) Cumulative Radiation; B) Cumulative Temperature in grain filling duration of rice cultivars in
transplanting times (In horizontal axis: G (Gouhar), D (Dorfak), K (Khazar), H (Hashemi), Sangejo (S), Alikazemi
))(A), T1 (First transplanting time), T2 (Second transplanting time) and T3 (Third transplanting time

شكل .2مقايسۀ ميانگين سرعت پنجهزني رقمهاي برنج در سال ( 1392شكل سمت راست) و سال ( 1393شكل سمت چپ) در
زمانهاي نشاكاري ( T2 ،T1و  T3به ترتيب زمانهاي نشاكاري اول ،دوم و سوم هستند).
Figure 2. Mean comparison of rate of tillering in rice cultivars in 2012 (right figure) and 2013 (left figure) in
transplanting times (In horizontal axis: G (Gouhar), D (Dorfak), K (Khazar), H (Hashemi), Sangejo (S), Alikazemi
))(A), T1 (First transplanting time), T2 (Second transplanting time) and T3 (Third transplanting time

تجزيۀ واريانس ساده براي شمار پنجۀ بارور در بوته
در دو سال انجام شد .بررسي شمار پنجۀ بارور در بوته در

تركيبهاي تيماري نشان داد كه تأخير در زمان نشاكاري
در همۀ رقمها بهغير از خزر ،با كاهش معنيداري روبهرو
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شد .رقم خزر در هر دو سال با تأخير در زمان نشاكاري،
تغيير معنيداري در شمار پنجۀ بارور آن ايجاد نشد كه
اين مسئله ميتواند از داليل اصلي ثبات عملكرد اين رقم
بهرغم روبهرو شدن با شرايط دمايي و تابش متفاوت باشد.

شرايط دما و تابش با تأخير در زمان نشاكاري ،با
تغييرهايي همراه بود و بهطوركلي رقمهاي برنج
موردبررسي با تأخير در زمان نشاكاري ،در طول دورة
رشد با دماهاي ميانگين باالتر و دورة رشد كوتاهتر و
درنهايت دريافت دما و تابش تجمعي كمتر روبهرو شدند.
دورة كوتاه رشد به همراه دماي ميانگين باالتر باعث توليد
كمتر پنجۀ بارور در رقمهاي گوهر ،درفك ،سنگ جو،
عليكاظمي و هاشمي با تأخير در زمان نشاكاري
شد )1998(Erfani et al. .با بررسي تاريخ كاشت روي
رقمهاي برنج گزارش كردند كه تأخير در زمان كاشت
باعث كاهش شمار پنجۀ بارور ميشود .آنان اختالل در
توزيع مواد نورساختي در اندام گياهي را از جمله
عاملهاي تأثيرگذار بر كاهش شمار پنجۀ بارور در
رقمهاي برنج با تأخير در زمان كاشت دانستند كه با نتايج
اين تحقيق همخواني دارد .نتايج همساني توسط Rafiei
( )2008گزارش شده است.
هنگامي بوتههاي برنج در معرض دماي هواي باال
در طول مرحلۀ رويشي قرار بگيرند ،ممكن است شمار
پنجههاي بارور بهشدت كاهش يابد ( Krishnan et al.,
 .)2011در اين آزمايش مشاهده شد كه شمار پنجه در
بوته با تأخير در زمان نشاكاري در همۀ رقمها بهجز
رقم خزر كاهش پيدا كرد كه اين كاهش شمار پنجۀ
كل در بوته ميتواند با كاهش دما و تابش تجمعي

دريافتي توسط رقمها به ترتيب تا  21و  27درصد
مرتبط باشد .ضمن اينكه رقمها با تأخير در زمان
نشاكاري ،با دماي ميانگين باالتر بين  1تا  2درجۀ
دستآمده
سلسيوس نيز روبهرو شدند كه بر نتيجۀ به 
تأثيرگذار بوده است .نتايج نشان داد كه رقم خزر در
شرايط كاهش دريافت دما و تابش تجمعي به ترتيب
تا  14و  25درصد در كل دورة رشد ،ميتواند توليد
شمار پنجۀ بارور و كل در بوته را حفظ كند كه اين
پاسخ در ديگر رقمها مشاهده نشد .به نظر ميرسد
سازوكار حفظ شمار پنجۀ كل و بارور در شرايط
نامناسب دما و تابش از جمله عاملهاي اصلي در حفظ
پايداري عملكرد باشد )2008( Rafiei .با بررسي تأثير
تاريخ كاشت بر رقمهاي برنج بيان كرد كه برتري يك
رقم در توليد پنجه ،باعث عملكرد بيشتر شد و ارتباط
مثبت و معنيداري را بين عملكرد دانه و شمار پنجه
گزارش كرد .در ضمن برابري مراحل گذارشناسي
(فنولوژيكي) مختلف با دماهاي مناسب در زمان رشد
رويشي ،گلدهي ،پر شدن دانه و كافي بودن طول فصل
رشد را عامل افزايش شمار پنجه و عملكرد دانه بيان
كرد كه اين شرايط در اين آزمايش در زمان نشاكاري
اول رخ داد .نتايج همساني توسط & Assuero
 )2010( Tognettiو  )2010( Castilla et al.گزارش
شده است )1985( Yamamoto et al. .با بررسي روابط
بين شرايط اقليمي و رشد در گياه برنج ،بيان كردند
كه رخداد دماهاي پايينتر در طول مرحلۀ پنجهدهي،
يك برتري مهم براي افزايش شمار پنجههاي بارور در
گياه برنج است.

شكل .3مقايسۀ ميانگين تأثير زمان نشاكاري بر صفت شمار پنجۀ بارور در رقمهاي برنج در سال  1392 )Aو 1393 )B
(در محور افقي  2 ،1و  3به ترتيب زمانهاي نشاكاري اول ،دوم و سوم هستند).
Figure 3. Mean comparison of transplanting time on number of fertile tillers in rice cultivars in A) 2012 and B) 2013.
(In horizontal axis: G (Gouhar), D (Dorfak), K (Khazar), H (Hashemi), Sangejo (S), Alikazemi (A) and T1,T2 and T3
)are first, second and third transplanting times
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مقايسۀ ميانگين روي صفت درصد پنجۀ بارور نشان
داد كه در سال اول تحقيق ،رقم هاشمي در زمان
نشاكاري اول با  97/2درصد بيشترين درصد پنجۀ بارور
را داشت و اختالف معنيداري با ديگر تركيبهاي
تيماري نشان داد .كمترين درصد پنجۀ بارور به ميزان
 63/18در رقم گوهر در زمان نشاكاري سوم مشاهده شد
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كه البته اختالف معنيداري با رقمهاي گوهر ،عليكاظمي
و درفك در زمان نشاكاري دوم و سنگ جو و عليكاظمي
در زمان نشاكاري سوم نداشت .در سال دوم آزمايش،
بيشترين درصد پنجۀ بارور در رقم خزر به ميزان 90/3
درصد به دست آمد كه اختالف معنيداري با رقمهاي
هاشمي و گوهر در زمان نشاكاري اول نداشت (شكل .)4


شكل .4مقايسۀ ميانگين تأثير زمان كشت بر صفت درصد پنجۀ بارور در رقمهاي برنج در سال  1392 )Aو 1393 )B
(در محور افقي  2 ،1و  3به ترتيب زمانهاي نشاكاري اول ،دوم و سوم هستند).
Figure 3. Mean comparison of transplanting time on fertile tillers (%) in rice cultivars in A) 2012 and B) 2013.
(In horizontal axis: G (Gouhar), D (Dorfak), K (Khazar), H (Hashemi), Sangejo (S) and Alikazemi (A) and T1, T2
)and T3 are first, second and third transplanting times

با توجه به كاهش شمار پنجۀ كل و شمار پنجۀ
بارور با تأخير در زمان كاشت ،درصد پنجۀ بارور نيز در
بيشتر رقمهاي موردبررسي بهغيراز رقمهاي خزر و
عليكاظمي در سال اول و رقم خزر در سال دوم
كاهش داشت كه نشان ميدهد نسبت افت پنجۀ بارور
به شمار كل پنجه بيشتر بوده است .باوجود كاهش
شمار پنجه در بوته و انتظار افزايش نسبت منبع به
مخزن ،درصد پنجۀ بارور در بيشتر رقمهاي
موردبررسي كاهش يافت .به نظر ميرسد افزايش دماي
هوا در مراحل رشد رويشي و زايشي با تأخير در زمان
نشاكاري و تأثير آن بر توليد پنجههاي نابارور بيشتر،
ميتواند باعث توليد پنجههاي نابارور و در نتيجه
كاهش شمار پنجههاي بارور شود از سوي ديگر با
توجه به اينكه در اغلب رقمهاي برنج گردهافشاني در
اواسط روز انجام ميشود بنابراين در تاريخهاي دير
كاشت در دورة گردهافشاني با گرماي شديد همراه بوده
كه ناباروري را در بيشتر گلچهها به دنبال خواهد
داشت و اين نيز دليل ديگري براي كاهش شمار
پنجههاي بارور در تاريخهاي دير كاشت است .به نظر

ميرسد در مقابل شمار كل پنجه ،شمار پنجۀ بارور
حساسيت و تأثيرپذيري بيشتري نسبت به تأخير در
زمان نشاكاري ،افزايش دماي ميانگين روزانه و كاهش
دريافت دما و تابش تجمعي در طول دورة رشد دارد.
با بررسي درصد پنجۀ بارور در سال اول در رقمهاي
خزر و عليكاظمي و در سال دوم در رقم خزر مشاهده
شد كه نسبت افت شمار پنجۀ كل و بارور نزديك به
يك ميزان رخ داده است .در رقم خزر در سال دوم ،با
تأخير در زمان نشاكاري ،درصد پنجۀ بارور بهطور
معناداري افزايش داشت .بررسيها نشان داد كه در رقم
يادشده ،كاهش شمار پنجۀ كل با ثابت ماندن تقريبي
پنجۀ بارور همراه بوده است كه عامل يادشده در افزايش
درصد پنجۀ بارور اثرگذار بوده است (شكل.)3
دستآمده از تجزيۀ واريانس
با توجه به نتايج به 
ساده صفت شاخص سطح برگ براي دو سال ،مقايسۀ
ميانگين بر پايۀ اثرگذاريهاي اصلي زمان كشت و رقم
صورت گرفت .مقايسۀ ميانگين نشان داد كه بيشترين
شاخص سطح برگ در سال اول آزمايش به ميزان
 3/12در رقم درفك به دست آمد كه البته اختالف
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معنيداري با رقم گوهر نداشت .در سال اول آزمايش،
بيشترين شاخص سطح برگ در زمان نشاكاري اول به
دست آمد كه اختالف معنيداري با ديگر زمانهاي
نشاكاري داشت .كمترين شاخص سطح برگ در زمان
نشاكاري سوم به ميزان  1/6به دست آمد .در سال دوم
آزمايش ،بيشترين شاخص سطح برگ در زمان

نشاكاري اول به ميزان  2/56به دست آمد كه اختالف
معنيداري با زمان نشاكاري دوم نداشت .زمان
نشاكاري سوم با  ،1/51كمترين شاخص سطح برگ را
در ميان زمانهاي نشاكاري داشت .كمترين شاخص
سطح برگ در سال اول آزمايش در رقم هاشمي و در
سال دوم آزمايش در رقم خزر به دست آمد (شكل .)5

شكل  .5مقايسۀ ميانگين تأثير زمان كشت بر صفت درصد پنجۀ بارور در رقمهاي برنج در دو سال  1392 )Aو .1393 )B
(در محور افقي  T2 ،T1و  T3به ترتيب زمانهاي نشاكاري اول ،دوم و سوم هستند)
Figure 5. Mean comparison of transplanting time on LAI in rice cultivars in A) 2012 and B) 2013.
(In horizontal axis: G (Gouhar), D (Dorfak), K (Khazar), H (Hashemi), Sangejo (S) and Alikazemi (A) and T1, T2
)and T3 are first, second and third transplanting times

كاهش شاخص سطح برگ در زمانهاي نشاكاري
دوم و سوم ميتواند به كاهش طول دورة رويشي
رقمها به علت افزايش دماي ميانگين هوا مربوط باشد.
باال بودن دماي محيط در زمانهاي نشاكاري دوم و
سوم باعث تسريع در مراحل رشدي گياه و كاهش
توسعه و شمار برگها در رقمهاي موردبررسي شد.
همبستگي منفي و معنيدار شاخص سطح برگ با دماي

ميانگين هوا ميتواند مؤيد مطلب باال باشد (جدول .)1
نتايج همساني توسط  )2006( Baloch et al.در برنج
گزارش شده است .شاخص سطح برگ رقم هاشمي در
سال دوم آزمايش با افزايش معنيداري نسبت به سال
اول آزمايش روبهرو شد كه اين روند در ديگر رقمها
دستآمده
مشاهده نشد .به نظر ميرسد نتيجه به 
ميتواند به پاسخ متفاوت رقم هاشمي از لحاظ شاخص
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سطح برگ به شرايط محيطي در سال اول و دوم
آزمايش نسبت به ديگر رقمها مربوط باشد .شاخص
سطح برگ يكي از مهمترين صفات براي رصد كردن
رشد گياه زراعي و تخمين عملكرد دانه است .شاخص
سطح برگ باال ،ميزان تبخير از سطح خاک را كاهش
ميدهد و تابش دريافتي را با كارايي بيشتري به مادة
خشك تبديل ميكند (.)Ozalkan et al., 2010
بنابراين يكي از عاملهاي اصلي در دستيابي به
عملكرد دانۀ باال در رقمهاي گوهر و درفك در اين
بررسي ،باال بودن شاخص سطح برگ است كه
نشاندهندة باال بودن سطح نورساختي در گياه است

( .)Krishnan et al., 2011رخداد دماهاي باال در طي
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دورة رشد ،باعث كاهش شاخص سطح برگ ميشود.
با تأخير در زمان نشاكاري به علت رخداد دماي
ميانگين باال ،شاخص سطح برگ بهطور معناداري
كاهش پيدا كرد )1998( Ghosh & Singh .همبستگي
مثبت و معنيداري را بين شاخص سطح برگ با
عملكرد دانه مشاهده كردند .آنان بيان كردند كه
شاخص سطح برگ در مرحلۀ گلدهي تا  79درصد
تغييرپذيريهاي عملكردي را توجيه ميكند و تأخير
در زمان نشاكاري تا  15روز ،اثر نامطلوبي روي
شاخص سطح برگ برنج ميگذارد كه با نتايج اين
تحقيق همخواني دارد .نتايج همساني نيز توسط
 )2002( Wada et al.گزارش شده است.

جدول .1ضريبهاي همبستگي بين دماي ميانگين ،دما و تابش تجمعي با عملكرد دانه و برخي ويژگيهاي ريختي
Table 1. Correlation coefficient between mean temperature, cumulative temperature and cumulative radiation
with grain yield and some of morphologic traits
LAI
**0.615
**0.708
*-0.334

)Fertile tillers (%
0.277ns
**0.465
-0.115ns

Rate of tillering
**0.571
**0.646
**-0.586

Fertile tillers in m2
**0.607
**0.705
**-0.561

)Grain yield (kg.ha-1
**0.775
**0.844
-0.25ns

)Cumulative temperature (°C
)Cumulative radiation (MJ.m-2
)Mean temperature (°C

 * ،nsو ** :به ترتيب معنيدار نبودن و معنيدار در سطح احتمال  5و  1درصد.
ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

با توجه به معنيدار نبودن آزمون يكنواختي
واريانسها ،تجزيۀ مركب روي صفت عملكرد دانه انجام
شد (جدول  .)2مقايسۀ ميانگين تركيبهاي تيماري
نشان داد كه بيشترين عملكرد شلتوک در رقمهاي
گوهر و درفك به ترتيب به ميزان  5777و 5108
كيلوگرم در هكتار در زمان نشاكاري اول به دست آمد
كه تفاوت معنيداري با ديگر تركيبهاي تيماري
موردبررسي داشتند .كمترين ميزان عملكرد دانه در
رقم سنگ جو در زمان نشاكاري سوم به دست آمد كه

البته تفاوت معنيداري با رقمهاي عليكاظمي و
هاشمي در زمان نشاكاري سوم و رقم سنگ جو در
زمانهاي نشاكاري اول و دوم نداشت (شكل  .)6رقمهاي
هاشمي ،عليكاظمي ،سنگ جو ،خزر ،درفك و گوهر با
تأخير در زمان نشاكاري به ترتيب با ،8 ،31 ،40/5 ،44
 48/8و  44/1درصد افت عملكرد دانه روبهرو شدند.
بنابراين رقم درفك بيشترين درصد افت عملكرد دانه را
در ميان رقمهاي موردبررسي از خود نشان داد و كمترين
ميزان نيز به رقم خزر اختصاص داشت.

جدول  .2جدول تجزيۀ واريانس مركب اثر سال و تغيير در زمان كشت روي صفت عملكرد دانه در رقمهاي برنج
Table 2. Combined variance analyse of effect of year and effect of transplanting time on grain yield in rice cultivars
df
GY
CVa

Y
1
44620.8ns

Y×R
4
1348011.1

T
2
**20394610
20.9

T× Y
2
6357.8ns

T×Y×R
8
5776779ns

G
5
**12271880
CVb

G×T
10
**1499645

Y×G×T
Y×G
10
5
15865.4ns 47048ns
14.9

Eb
60
441427.1

 Yاثر سال R ،اثر تكرار T ،اثر زمان كشت G ،اثر ژنوتيپ Eb ،خطاي كرت فرعي df ،درجۀ آزادي GY ،عملكرد دانه CVa ،ضريب تغييرپذيري كرت اصلي و

CVb

ضريب تغييرپذيري كرت فرعي هستند.
نشاندهندة معنيدار نبودن است.

نشاندهندة معنيداري در سطح احتمال  1درصد و ns
** 
Y, R, T, G, Eb, GY, CVa and CVb are effect of year, replicant, transplanting time, genotype, subplot error, grain yield, CV of main plot and CV of
subplot.
ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.
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شكل .6مقايسۀ ميانگين عملكرد دانۀ رقمهاي برنج (گوهر ( ،)Gدرفك ( ،)Dخزر ( ،)Kهاشمي ( ،)Hسنگ جو ( )Sو عليكاظمي
( ))Aدر زمانهاي نشاكاري (( T1زمان نشاكاري اول)( T2 ،زمان نشاكاري دوم) و ( T3زمان نشاكاري سوم))
Figure 6. Mean comparison of grain yield of rice cultivars (In horizontal axis, rice cultivars: Gouhar (G), Dorfak (D),
Khazar (K), Hashemi (H), Sangejo (S) And Alikazemi (A) and transplanting times as first transplanting time (T1),
))second transplanting time (T2) and third transplanting time (T3

بررسيها روي بسياري از گياهان زراعي نشان
ميدهد كه تأخير در زمان كاشت باعث كاهش عملكرد
دانه ميشود ( Egli & Cornelius, 2009; Sindelar et
 .)al., 2010نتايج اين پژوهش نشان داد كه با تأخير در
زمان كاشت ،به علت باال رفتن دماي ميانگين هوا تا
ميزان  25/3درجۀ سلسيوس در سال اول و  28/3درجۀ
سلسيوس در سال دوم آزمايش و كاهش تابش دريافتي
تا ميزان  10/1مگاژول بر مترمربع در روز در سال اول و
 13/3مگاژول بر مترمربع در روز در سال دوم و در نتيجه
كاهش در دما و تابش تجمعي دريافتي در طول دورة پر
شدن دانۀ رقمها ،شرايط نامساعدي براي پر شدن دانه
ايجاد شده است .همانطور كه در شكل شش مشاهده
ميشود پاسخ رقمها به زمانهاي نشاكاري يكسان نيست.
رقمهاي سنگ جو و خزر با تأخير در زمان نشاكاري،
كمترين ميزان كاهش در عملكرد دانه در بين رقمهاي
موردآزمايش را داشتند .با توجه به اينكه رقم خزر بهطور
معنيداري عملكرد بيشتري نسبت به رقم سنگ جو
دارد ،ميتواند بهعنوان پايدارترين رقم از نظر ميزان
عملكرد دانه در اين آزمايش معرفي شودYou et al. .
( )2009كاهش معنيداري در عملكرد دانۀ رقمهاي گندم
در شرايط دماي باال مشاهده كردند .نتايج تحقيق
 )2011( Ahmed & Hassanاثرگذاريهاي ناسازگار
شرايط اقليمي در زمانهاي كشت ديرهنگام بهويژه دماي
باال را عامل اصلي كاهش عملكرد دانه در رقمهاي گندم
گزارش كردند و راهكار مناسب براي پرهيز از اين
همزماني را اتخاذ زمان كاشت زودتر دانستند.

گزارش  )2011( Shan et al.روي رقمهاي برنج نيز با
نتايج اين تحقيق همخواني دارد.
بررسي روابط همبستگي بين شمار پنجۀ بارور در
مترمربع با ديگر ويژگيهاي ريختي و عملكرد دانه نشان
داد كه صفت بيانشده همبستگي مثبت و معنيداري با
عملكرد دانه در سطح احتمال  1درصد داشت
(** .)0/781اين همبستگي مثبت و معنيدار با شمار كل
پنجه در مترمربع ،درصد پنجۀ بارور و شاخص سطح برگ
نيز مشاهده شد .همانطور كه در جدول يك مشاهده
ميشود شمار پنجۀ بارور در مترمربع همبستگي مثبت و
معنيداري با دما و تابش تجمعي در سطح احتمال 1
درصد داشت .درحاليكه صفت يادشده با دماي ميانگين
هوا در طول دورة رشد همبستگي منفي و معنيداري
نشان داد .بر پايۀ نتايج باال ميتوان نتيجهگيري كرد كه
صفت شمار پنجۀ بارور در مترمربع بهشدت تحت تأثير
زمانهاي نشاكاري قرار گرفت و دريافت كمتر دما و تابش
تجمعي با تأخير در زمان نشاكاري ،باعث كاهش شمار
پنجۀ بارور در مترمربع شد .از جمله عاملهايي كه بر
كاهش شمار پنجۀ بارور در مترمربع اثرگذار بود ،افزايش
دماي ميانگين هوا ،با تأخير در زمان نشاكاري بود .مسئلۀ
باال نشان داد كه صفت شمار پنجۀ بارور در مترمربع در
اين تحقيق ،بهشدت تحت تأثير دما قرار داشت .نتايج
همساني توسط )2008( Rafiei ،)1998( Erfani et al.
و  )2010( Assuero & Tognettiگزارش شده است.
شمار پنجۀ كل در مترمربع روند همساني در روابط با
ديگر صفات موردبررسي داشت .درصد پنجۀ بارور
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همبستگي مثبت و معنيداري با عملكرد دانه و تابش
تجمعي در سطح احتمال  1درصد داشت .هرچند
همبستگي معنيداري بين صفات يادشده با دماي
تجمعي ،دماي ميانگين هوا و درصد پنجۀ بارور مشاهده
نشد .بنابراين درصد پنجۀ بارور با توجه به نبود
همبستگي معنيدار با دماي تجمعي ،كمتر تحت تأثير
زمان نشاكاري قرار گرفت و بيشتر تحت تأثير اثر رقم بود.
با توجه به مطالب باال ميتوان نتيجهگيري كرد كه صفات
شمار پنجۀ بارور و كل در مترمربع بهطور مؤثرتري نسبت
به درصد پنجۀ بارور ،ميتوانند تغييرپذيري عملكردي
رقمهاي برنج را در شرايط متفاوت دما و تابش توجيه
كنند .با توجه به همبستگي مثبت و معنيدار شاخص
سطح برگ با عملكرد دانه ،پنجۀ بارور و كل در مترمربع،
دما و تابش تجمعي و همبستگي منفي و معنيدار آن با
دماي ميانگين هوا در طول دورة رشد ،ميتوان
نتيجهگيري كرد كه رقمهايي با ويژگي شمار پنجۀ كل و
بارور در مترمربع باال و در نتيجه شاخص سطح برگ
بيشتر ،عملكرد دانۀ باالتري دارند و تغييرپذيري اندک
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آنها در شرايط دما و تابش متفاوت ميتواند به پايداري
عملكردي آنها كمك كند.
نتايج ناشي از تجزيۀ واريانس ساده روي صفت
تفاوت دماي پوشش گياهي با محيط نشان داد كه در
سال اول و دوم تحقيق ،اثر زمان كشت ،رقم ،زمان
نمونهبرداري ،اثر متقابل زمان نمونهبرداري در زمان
كشت و اثر متقابل زمان نمونهبرداري در زمان كشت
در رقم در سطح احتمال  1درصد و اثر متقابل زمان
نمونهبرداري در رقم در سال اول و دوم به ترتيب در
سطح احتمال  1و  5درصد معنيدار شد .رقمهاي
موردبررسي در زمانهاي كشت مختلف در برابر
زمانهاي نمونهبرداري پاسخهاي متفاوتي داشتند .اين
موضوع نشان ميدهد بسته به اينكه زمان نمونهبرداري
در كدام مرحلۀ زايشي و در چه شرايط محيطي انجام
ميشود تغييرپذيري صفت يادشده متفاوت بود .با
توجه به پيچيدگي روابط متقابل و بهمنظور درک
مناسبتر تغييرپذيري ،مقايسۀ ميانگين بر پايۀ
اثرگذاريهاي اصلي صورت گرفت (شكل .)7

شكل .7مقايسۀ ميانگين تأثير اصلي زمان كشت (الف) ،رقم (ب) و زمان نمونهبرداري (ج) بر صفت تفاوت دماي تاجپوشش و
محيط در رقمهاي برنج (در محور افقي ،رقمهاي برنج بهصورت گوهر ( ،)Gدرفك ( ،)Dخزر ( ،)Kسنگ جو ( ،)Sعليكاظمي ()A
و هاشمي ( )Hنمايش داده شدهاند؛  T2 ،T1و  T3به ترتيب نشاندهندة زمان نشاكاري اول ،دوم و سوم هستند؛ S4 ،S3 ،S2 ،S1
و  S5به ترتيب زمان نمونهبرداري اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم را نشان ميدهند).
Figure 7. Mean comparison of main effects transplanting time (A), cultivar (B) and sampling time (C) on difference
of temperature between canopy and enviroment in rice cultivars (In horizontal axis, rice cultivars: Gouhar (G),
Dorfak (D), Khazar (K), Hashemi (H), Sangejo (S) And Alikazemi (A) and transplanting times as first transplanting
time (T1), second transplanting time (T2) and third transplanting time (T3) and S1, S2, S3, S4 and S5 are first,
)second, third, forth and fifth sampling times respectively.
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مقايسۀ ميانگين اثر رقم روي صفت تفاوت دماي
پوشش گياهي با محيط نشان داد كه رقم خزر در سال
اول و دوم به ترتيب با  2/69و  3/11درجۀ سلسيوس،
بيشترين تفاوت دماي تاجپوشش گياهي با محيط را
داشت و در نتيجه دماي پايينتر و خنكتر تاجپوشش
گياهي نسبت به دماي محيط داشت .بررسي تأثير زمان
كشت روي صفت يادشده گوياي آن بود كه كمترين
تفاوت دماي تاجپوشش گياهي با محيط ،در زمان
نشاكاري دوم به ميزان  1/5درجۀ سلسيوس (ميانگين دو
سال) به دست آمد كه اختالف معنيداري با ديگر
زمانهاي نشاكاري داشت .بررسي تأثير زمان نمونهبرداري
نيز نشان داد كه بيشترين تفاوت دماي پوشش گياهي با
محيط ،در زمان نمونهبرداري دوم به ميزان  2/5و 2/8
درجۀ سلسيوس به ترتيب در سال اول و دوم رخ داد كه
البته اختالف معنيداري با زمان نمونهبرداري پنجم
نداشت .كمترين تفاوت دماي تاجپوشش گياهي با محيط
در زمان نمونهبرداري چهارم به ميزان  1/7درجۀ
سلسيوس به دست آمد و اختالف معنيداري بين زمان
نمونهبرداري چهارم و سوم مشاهده نشد.
يكي از راههاي مؤثر براي بررسي تأثير دماي
محيط روي رقمهاي برنج ،بررسي دماي تاجپوشش
گياهي و بررسي تفاوت دماي آنها با دماي محيط
است ( )2005( Feng et al. .)Yan et al., 2008با
بررسي تفاوت دماي تاجپوشش گياهي رقمهاي گندم
با محيط نشان دادند كه بهطوركلي رقمهايي از گندم
كه بتوانند دماي تاجپوشش گياهي خود را پايينتر از
دماي محيط نگه دارند ،قادر به عملكرد فيزيولوژيك
بهتر در شرايط تنش دماي باال هستند .در اين بررسي
رقم خزر بيشترين تفاوت دماي تاجپوشش گياهي با
محيط در مقايسه با ديگر رقمها را داشت و دماي
تاجپوشش گياهي خنكتري نسبت به محيط داشت.
اين اختالف دماي بيشتر ميتواند در مرحلۀ پر شدن
دانه به كاهش تنفس تاجپوشش گياهي ( & Berry
 ،)Bjorkman, 1980افزايش در فرآيند نورساخت
( )Reynolds et al., 1994و درنهايت حفظ و پايداري
باروري سنبلچه و عملكرد دانه در شرايط نامساعد
دمايي منجر شود )2008( Yan et al. .در بررسي دماي

تاجپوشش گياهي رقمهاي برنج گزارش كردند كه
رقمهايي از برنج با داشتن خوشۀ عمودي ،تفاوت
دمايي بيشتري از رقمهاي ديگر با خوشههاي افقي
نشان دادند .در اين تحقيق نيز رقم خزر به علت
داشتن ويژگيهاي خاص ريختي مانند داشتن خوشۀ
عمودي ،قادر به ايجاد تفاوت دمايي بيشتري نسبت به
رقمهاي داراي خوشه افقي مانند رقمهاي بومي سنگ
جو ،عليكاظمي و هاشمي بود .اگرچه با توجه به وجود
اين ويژگي در رقمهاي درفك و گوهر ،به نظر ميرسد
سازوكارهاي ديگري نيز در رقم خزر وجود دارند كه منجر
به تفاوت بيشتر دماي تاجپوشش گياهي با محيط
ميشوند .اين سازوكارها ميتواند به فعاليتهاي آنزيمهاي
پاداكسندگي (آنتياكسيدانتي) ،چرخههاي دفاعي ياخته،
پروتئينهاي تكانۀ (شوک) گرمايي و ديگر فرآيندهاي
ياختهاي و مولكولي مربوط باشد ( Krishnan et al.,

 )2011كه نياز به بررسي بيشتري دارد.
در اين بررسي ،بين زمان نشاكاري دوم و اول
اختالف معنيداري از لحاظ تفاوت دماي تاجپوشش
گياهي با محيط وجود داشت .عاملي كه بر تفاوت
كمتر دماي تاجپوشش گياهي با دماي محيط در زمان
نشاكاري دوم نسبت به زمان نشاكاري اول اثر گذاشت،
افزايش دماي ميانگين هوا در زمان نشاكاري دوم در
دورة پر شدن دانه بود (شكل -7الف) .بررسيها Yan et
 )2008( al.نشان داد كه در دماهاي پايين هوا،
اختالف دماي پوشش گياهي با دماي محيط در مرحلۀ
پر شدن دانه بيشتر است و در دماهاي باالي محيط،
اختالف دماي تاجپوشش گياهي با محيط در مرحلۀ پر
شدن دانه كمتر است كه با نتايج اين تحقيق همخواني
دارد .زمان نمونهبرداري يك ،دو ،سه ،چهار و پنج به
ترتيب در حدود با مراحل گردهافشاني ،شيري،
خميري ،خميري سفت و رسيدگي فيزيولوژيك دانه
مصادف بود .رقمهاي موردبررسي بيشترين تفاوت
دماي تاجپوشش گياهي با محيط را در زمان
نمونهبرداري دوم كه در حدود مصادف با آغاز مرحلۀ
شيري شدن دانه بود نشان دادند .بنابراين به نظر
ميرسد رقمهاي برنج با توجه به مرحلۀ پر شدن دانه،
تغييرپذيري دمايي معنيداري در تاجپوشش گياهي
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تاجپوشش گياهي با محيط را داشت كه اين مسئله
توانست در شرايط نامساعد محيطي همچون دماي
ميانگين باال و دريافت كمتر دما و تابش تجمعي در
 با توجه،طول دورة رشد بهويژه در دورة پر شدن دانه
 به كاركرد بهتر،به خنكتر بودن تاجپوشش گياهي
فرآيندهاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي رقم يادشده
 بنابراين به نظر ميرسد حفظ پايداري.كمك كند
عملكرد رقم خزر در زمانهاي مختلف نشاكاري و
 ميتواند به،روبهرو شدن با شرايط دما و تابش متفاوت
حفظ شمار پنجۀ بارور و داشتن دماي تاجپوشش
گياهي پايينتر از محيط نسبت به ديگر رقمهاي
.مربوط باشد

خود نسبت به محيط دارند كه اين موضوع نياز به
.بررسيهاي بيشتري دارد
باال بودن سرعت پنجهزني در كنار شاخص سطح
برگ باال ميتواند از عاملهاي مهم در دستيابي به
ميانگين عملكرد دانۀ باال در رقمهايي چون گوهر و
درفك در زمانهاي نشاكاري متفاوت باشد كه رقم
.خزر از لحاظ صفات يادشده كاركرد متوسطي داشت
 با حفظ شمار پنجۀ، بهرغم عملكرد متوسط،رقم خزر
بارور توانست پايداري عملكرد خود را در شرايط
 بررسي اختالف دماي.متفاوت دما و تابش حفظ كند
تاجپوشش گياهي و محيط در رقمهاي موردبررسي
نشان داد كه رقم خزر بيشترين اختالف دماي
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ABSTRACT
Because of importance of morphological characteristics, canopy temperature and their relationship with
grain yield in rice varieties, an experiment was conducted based on split plot in a randomized complete
block design with three replications in two years (2013-2014) at the College of Agriculture, University of
Guilan. The experiment consisted of three transplanting times (5, 20 May and 5 June) as main plot and six
cultivars of rice (Hashemi, Sange jo, Ali Kazemi, Dorfak, Khazar and Gouhar) as sub plots. The results
showed that with delaying of transplanting time, number of fertilized tillers decreased up to 6.4 and 6.1
fertilized tillers at first and second year, respectively. With delaying in transplanting time, leaf area index
decreased up to 1.6 and 1.51 in first and second year, respectively, and reduced tillering rate up to 0.08
tillers. Comparison of the temperature difference between canopy and environmental showed that Khazar
cultivar had the highest temperature difference between canopies and environmental in amount of 2.69
and 3.11˚C in the first and second year, respectively, and exhibited lower temperature of canopy
compared to environment. The results showed that grain yield of rice cultivars except Khazar
significantly reduced with delaying in transplanting time. So it should be noted that the Khazar, with the
number of fertilized tillers and lower canopy temperature than other cultivars at different times, could be
maintained their functional stability in front of unfavorable conditions such as the high average
temperature, lower intake cumulative temperature and radiation during the growing season, especially
during the grain filling stage.
Keywords: Canopy temperature, fertilized tiller, rice and tillering rate.
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