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 چکیده

های برنج هوازی در های فیزیولوژیکی ژنوتیپآبیاری بر عملکرد دانه و شاخصهای مختلف رژیماین پژوهش با هدف تعیین نقش 
های اصلی و روزه( درکرت 7و  5، 3، 1( طراحی و اجرا گردید. چهار رژیم آبیاری )1394و  1393مدت دو سال )ستان خوزستان بها

بین ژنوتیپ، رژیم آبیاری و اثر متقابل که های فرعی در سه تکرار قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد ژنوتیپ برنج در کرت 12
با افزایش SWR) ساقه )وزن نسبت داری در سطح یک درصد وجود داشت. حل رشد صفات تفاوت معنیدو عامل در تمامی مرا
خصوص در شرایط کاهش میزان ثر ساقه بهؤدلیل نقش مبه ،روز پس از کاشت به بعد 100ولی از مرحله  ،رشد نیز افزایش یافت
 وزن مخصوص برگو  NAR)رعت فتوسنتز خالص )ست اولی در صف ،شاهد کاهش این صفت بودیم ،آبیاری در انتقال مجدد

(SLW) روندی کامالً عکس حالت قبلی را داشتیم. نسبت وزن برگ ،دلیل سهم بیشتر برگ در اوایل رشدبه (LWR) دلیل نیز بنا به
سرعت ازی کمتر کانوپی، انددلیل سایهبا کاهش رژیم آبیاری، بهروندی کامالً کاهشی از ابتدا تا پایان دوره رشد را دارا بود.  ،اخیر

مشاهده شد، ولی پنج و هفت روزه های آبیاری با تناوب روند نزولی را طی کرد. بیشترین مقدار وزن برگ در رژیم فتوسنتز خالص
زا سبب کاهش دوره رشد با کاهش رژیم آبیاری شد. های آبیاری کاهش یافت. مکانیسم فرار از شرایط تنشوزن ساقه در این رژیم

 های دیگر نیز انجام شود. های آبیاری و ژنوتیپشود این آزمایش در رژیمایت پیشنهاد میدر نه
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ABSTRACT  

This study aimed to investigate the effect of irrigation regimes on grain yield and physiological indices of 

aerobic rice genotypes in Khuzestan province for two years (2014 and 2015). Four irrigation regimes (1, 3, 5 

and 7 days) in main plots and 12 rice genotypes in sub-plots with three replications were considered. The 

combined analysis results showed that there were significant differences between genotypes, irrigation 

regimes and their interaction at all growth stages at 1%. SWR also increased with growth, but 100 days 

after planting due to the effective role of stem particularly in terms of reducing the amount of water, a 

decline was seen in this trait. By decreasing the irrigation regime due to less canopy shading, the NAR 

slowed down. The highest LWR were observed under 5- and 7-day in irrigation regimes, but SLW 

decreased in these irrigation regimes. The mechanism of escape from stressful conditions reduced the 

growth period by decreasing the irrigation regime. Finally, it is recommended that this experiment be 

carried out in irrigation regimes and other genotypes. 
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 مقدمه

 بودهترین گیاهان زراعی برنج یکی از قدیمی

(2015 Ghosh & Chak ma,) عنوان یکی از به که

های وسیعی حصوالت زراعی دنیا، در بخشترین ممهم

شود و غذای اصلی بیش از از سراسر جهان کشت می

(. Park et al., 2014نیمی از مردم جهان است )

طور پیوسته به ،گیاهان تحت شرایط طبیعی و زراعی

 ،های گوناگون قرار دارند و در این میاندر معرض تنش

لکرد ترین عامل محدود کننده عمکمبود آب مهم

باشد محصوالت زراعی در اکثر نقاط جهان و ایران می

(Ak bari et al., 2016ترین عامل محدود (. آب مهم

Arvin & Vafabakکننده گیاهان زراعی است ) hsh, 

(. خشکی از عمده خطرات جدی برای تولید 2016

ویژه برنج در جهان است که موفق محصوالت زراعی به

رو، ل رشد رخ دهد. از اینتواند در هر زمان طی فصمی

های اصلی در کشاورزی تولید غذای یکی از چالش

(. Tuyen & Prasad, 2008بیشتر با آب کمتر است )

درصد  70 ،های شیرین موجود در دنیادرصد آب 25از 

آن در بخش کشاورزی مصرف شده که از این مقدار 

درصد آن به زراعت برنج اختصاص دارد  30الی  25

(Sedaghat et al., 2015برنج بیش .) ترین مقدار

مصرف آب را در بین محصوالت کشاورزی دارا بوده و 

درصد کل منابع آب شیرین مصرفی آسیا را  80حدود 

 75(. تقریباً Sedaghat et al., 2015شود )شامل می

باشد درصد برنج جهان از شالیزارهای فاریاب می

(Carmelita et al., 2011 با .)آبیاری  هایرژیم

تبادل هوا بین خاک و اتمسفر بهتر برقرار  متناوب،

های چند روز در آبیاریو ( Tuong et al., 2005) شده

ای گیاه اکسیژن کافی در اختیار سیستم ریشه ،باریک

بخشیدن به گیرد که این امر موجب سرعتقرار می

شود. شدن مواد آلی و تثبیت نیتروژن خاک میمعدنی

باعث بهبود افزایش مواد مغذی گیاهی و  مزبور موارد

 (Dong et al., 2012شوددر نتیجه افزایش رشد آن می

(Tan et al., 2013; ترین کمبود رطوبت یکی از مهم

 Mosavy etباشد )عوامل محدودکننده روند رشد می

al., 2016تواند نیاز گیاه (. مدیریت آبیاری متناوب می

 را در شرایط بحرانی تأمین کند

(Shanmugasundaram, 2015 مهمترین مزیت .)

 ،برنج ه درروش آبیاری متناوب با دورآبیاری چند روز

( و Uphoff et al., 2013جویی در مصرف آب )صرفه

کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی به لحاظ 

(. Chowdhury et al., 2014باشد )کاهش آبشویی می

ول دوره کاهش ط( Limouchi et al., 2014)لیموچی 

های رشد ارقام به جهت کاهش انتقال کربوهیدرات

غیرساختمانی به مخزن اصلی یعنی دانه را از عوامل 

ثر در کاهش عملکرد عنوان نمود. وی همچنین ؤم

دار عملکرد دانه را با وزن همبستگی مثبت و معنی

( اعالم نمود. اگر چه سرعت رشد 626/0**خوشه )

لکرد دانه برنج را محصول در هر مرحله نموی، عم

اما مقدار آن در دو هفته قبل  ،دهدثیر قرار میأتحت ت

دهی اثرات بحرانی بر روی عملکرد نهایی برنج از خوشه

حداکثر رساندن مقدار آن طی این به دارد، بنابراین 

-از اهداف مهم اصالحی و مدیریتی برای دست ،دوره

 Limouchi etباشد )دانه می عملکرد یابی به حداکثر

al., 2014عنوان یک راههای کشت به(. اصالح تکنیک-

گیاه ثر جهت افزایش کمی و کیفی سرعت رشد ؤکار م

در این که  ،(Farrell et al., 2004معرفی شد )برنج 

تواند گزینه مناسبی باشد. میان رژیم آبیاری می

علت میزان فتوسنتز خالص عملکرد بیشتر برنج به

باشد گ پس از ظهور خوشه میباالتر و توزیع بهتر بر

(Lu et al., 2000به .) منظور افزایش سرعت تولید ماده

خشک، نیاز است که عمل فتوسنتز در گیاهان زراعی 

(. سرعت رشد Murchi et al., 2002بهبود یابد )

دهی محصول بیشتر در طی دو هفته قبل از خوشه

کامل، باعث انباشت بیشتر کربوهیدرات غیرساختمانی 

شود که به نوبه خود با تعیین تعداد سلول می

باعث پرشدن درصد بیشتری از دانه  ،آندوسپرمی

(. هر چند که نیاز به Murchi et al., 2002گردد )می

محصول وجود دارد، ولی باید ظرفیت تولید ارقام پر

های محلی نیز مورد توجه قرار تحمل به تنش در رقم

Wداده شود ) u et al., 2011 .)  نش خشکی منجر ت

به کاهش محتوای آب نسبی در گیاه که عامل رشد و 

(. کاهش آب Xu et al., 2013شود )می است،شادابی 

های آبیاری چند روزه بیش در دسترس گیاه در رژیم
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بر صفات  ،ایویژه در مرحله گیاهچهاز تحمل گیاه به

رشدی گیاه اثر منفی گذاشته و سبب کاهش رشد 

(. آبیاری Salehifar et al., 2014شود )رویشی می

تواند گزینه مدیریتی تکمیلی در مرحله زایشی می

رشد های منفی خشکی انتهای فصل برای کاهش جنبه

سو خشکی (. از یکNehbandani et al., 2016باشد )

دلیل اختالل به ،و رژیم آبیاری بیش از حد تحمل گیاه

رشد در مرحله زایشی و عدم انتقال و تخصیص 

سبب کاهش عملکرد و  ،ها و قندها به دانهربوهیدارتک

 Durand etشود )های رشدی گیاه برنج میشاخص

al., 2016; Mohd Zain & Razi Ismail et al., 

بیاری غرقاب دائم نیز به دالیل آ( و از سوی دیگر 2016

باعث کاهش  ،مختلفی از جمله هزینه تشکیل آئرانشیم

جه به همبستگی باالی با تو در نهایتروند رشد و 

های روند رشد با عملکرد دانه منجر به کاهش شاخص

 & Abdolaشود )محصول اقتصادی گیاه برنج می

Zarea, 2015.)  شناسایی و از انجام این پژوهش هدف

سازوکارهای متحمل و یا  و العمل فیزیولوژیکیعکس

 های مختلف آبیاری است. در نهایترژیم حساس به

هوازی های اربردی جهت اصالح ژنوتیپارائه صفات ک

 برنج است.

 هامواد و روش
بار خرد شده با دو عامل و سه های یکصورت کرتاین پژوهش به

کاری روش خشکههای کامل تصادفی بهتکرار در قالب طرح بلوک

( در 1394و  1393مدت دو سال )متری به 4×3های در کرت
ر وابسته به مرکز مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوو

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایران در منطقه خوزستان که 

کیلومتری شمال اهواز حدفاصل دو رودخانه کرخه و  70در 

دقیقه و طول  50درجه و  31کارون با عرض جغرافیایی 
متر از سطح دریا  33دقیقه و ارتفاع  28درجه و  48جغرافیایی 

 -اک مزرعه دارای بافت رسیواقع شده است، اجرا گردید. خ

موس بر میلی 5/2، هدایت الکتریکی  pH=  5/7 - 7لومی، 

ترتیب متر و مقادیر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی آن بهسانتی
قسمت در میلیون بود. چهار  5/2و  120، 12-10درصد،  09/0

های یک روزه یا شاهد )رایج منطقه( رژیم آبیاری شامل تناوب

(1I و )آبیاری هایرژیم ( 2سهI( پنج )3I( و هفت روزه )4Iبه )-

-( در کرت1ژنوتیپ برنج )جدول  12عنوان سطوح عامل اصلی و 

پس از  ،هایک از ژنوتیپ های فرعی قرار گرفتند. بذر خشک هر

متری سانتی 20های توسط بذرکار همدانی در ردیف ،تهیه زمین

)قبل از  زنیههای آبیاری از اواسط پنجسپس رژیم کشت شدند.

اعمال  گرفت(صورت رایج منطقه یا روزانه آبیاری صورت میآن به

گردد تا ها با آبی که توسط پمپ تأمین و کنترل میشد. کرت

)با توجه به گذاشتن پالستیک تا عمق یک  مترسانتی 5ارتفاع 

متری جهت ممانعت از هدر روی آب و همچنین اشباع پتانسیل 

متر که با شاخصی از رسیدن به پنج سانتیثقلی، ارتفاع آب پس 
ها ثابت شد( شد با بستن ورودی کرتدر هر کرت مشخص می

. این روند در تمام دوره رشد و هر چهار رژیم آبیاری آبیاری شدند

تمام  ،های مجاوراعمال شد. برای جلوگیری از نفوذ آب به کرت

ای متری داخل خاک و نیز دیواره جویهها تا عمق یکپشته
آبیاری توسط پالستیک پوشانده شدند. نوع رژیم آبیاری نیز با 

توجه به شرایط و پتانسیل آب انتخاب و برای تعیین میزان آب 

ورودی به درون کرتها با توجه به ارتفاع آب و اندازه کرت در طول 

)مدت زمانی که ارتفاع آب درون ساعت  7مدت آبیاری که حدوداً 
بود، همچنین با توجه به دبی رسید( یمتر مکرت به پنج سانتی

گیری شد. برخی گردید اندازهآب که از طریق پمپ تعیین می

آورده شده است. برای  2پارامترهای هواشناسی در جدول شماره 

 300و  200میزان تأمین عناصر غذایی؛ نیتروژن از منبع اوره به
بز روز پس از س 20-25پایه ) %25صورت کیلوگرم در هکتار به

های عنوان سرکبه %25باقیمانده در سه تقسیط  %75شدن( و 

گیری جوانه اولیه خوشه ترتیب در ابتدای شکلاوّل تا سوم به

 30-35روز پس از مصرف کود پایه( ابتدای آبستنی ) 35 -40)
خوشه استفاده شد. کود  %50روز پس از سرک اوّل( و زمان ظهور 

تار از منبع سوپرفسفات تریپل، کیلوگرم در هک 50مقدار فسفره به

کیلوگرم در  40مقدار و عنصر روی به 100میزان کود پتاسه به

 در زمان کاشت کاربردصورت خاکهکتار از منبع سولفات به
صورت تلفیقی شامل وجین های هرز بهمصرف شدند. کنترل علف

 35 -40لیتر در هکتار ) 2-5/1میزان و مصرف سم توفوردی به

 ز سبز شدن( انجام گردید. جهت تعیین روند تغییراتروز پس ا

(، نسبت SLW(، وزن مخصوص برگ )NARفتوسنتز خالص )
نیز اقدام به ( SWR( و نسبت وزن ساقه )LWRوزن برگ )

منظور تعیین روزه، از آغاز رشد به 25های برداری در دورهنمونه

نقش صفات مزبور در میزان عملکرد نهایی محصول تحت تأثیر 

روز  25های مختلف آبیاری صورت پذیرفت. سطح برگ هر رژیم
 ,LI-31000, LI-COR)نمونه توسط دستگاه  30از میانگین 

Lincoln, NE) Leaf Area Meter شدن قبل از خشک

های گیری شد. وزن برگ، ساقه و کل گیاه نیز از نمونهآنها اندازه

 ین شد.شدن در فواصل زمانی مزبور توزتایی پس از خشک 30

 :1فرمول شماره 

 
 :2فرمول شماره 

 
 :3فرمول شماره 
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 :4فرمول شماره 

 
 

LW1  وLW2میانگین وزن برگ در دو فاصله زمانی : 

LA1  وLA2میانگین سطح برگ در دو فاصله زمانی : 

SW1  وSW2 ساقه در دو فاصله زمانیخشک : وزن 

W1  وW2وزن خشک کل گیاه در دو فاصله زمانی : 

dwزن خشک گیاه در دو فاصله زمانی: و 

dtبرداری شده: فواصل زمانی نمونه 

LAمیانگین سطح برگ : 

درصد،  14در برداشت، پس از رسیدن رطوبت دانه به 

مربعی در وسط هر کرت، متر 5/1با انداختن کادر 

گیری عملکرد دانه برداشت شدند. ها جهت اندازهخوشه

 های مورد استفاده در تحقیقتیپها و شجره ژنوبرخی ویژگی -1جدول 
Table 1- Some features and pedigree of genotypes used in the study 

Drought Tolerance Origin Cross Genotype 

1 INDIA C 22/KALAKERI VANDANA V1 

1 IRRI VANDANA/IR 65 IR 78908-193-B-3-B V2 
1 IRRI IR 78908-44/IR 78908-86 IR 81429-B-31 V3 
3 IRRI PSB RC 9/IR 64 IR 78875-176-B-1-B V4 
5 IRRI VANDANA/WAYRAREM IR 79971-B-202-2-4 V5 
7 IRRI PSB RC 9/AUS 257 IR 80508-B-194-4-B V6 
5 IRRI PSB RC 9/AUS 257 IR 80508-B-194-3-B V7 
5 IRRI IR 55419-04/IR 64 IR 79907-B-493-3-1 V8 
5 IRRI NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1 IR 81025-B-347-3 V9 
3 IRRI NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1 IR 81025-B-327-3 V10 
3 IRAN AMOL3/SANG TARAM NADA V11 

9 IRAN - TARUM V12 

 باشند.ترتیب شامل بیشترین تا کمترین مقاومت به خشکی میبه 9تا  1اعداد 

The numbers from 1 to 9 have the highest and lowest drought tolerance, respectively. 

 
ایستگاه تحقیقات در  1394و  1393های زراعی میانگین حداقل و حداکثر درجه حرارت ماهیانه )کاشت تا برداشت( طی سال -2جدول 

 کشاورزی شاوور
Table 2. Average of minimum and maximum temperatures of months (sowing to harvesting) in 

Shavoor Agricultural Research Station for two years (2014 and 2015) 
(2015) (2014)  

Mean Max. (ºC) Mean Min. 

(ºC) Mean Max. (ºC) 
Mean Min. 

(ºC) Month 

46.2 26.6 44 26 Jun. 

45.7 27.8 46.7 27.8 Jul. 

47.5 29.1 46.5 27.8 Aug. 

44.6 27.4 44.5 25.2 Sep. 

39.5 22.2 38 21 Oct. 

27.8 15.8 29 12.7 Nov. 

41.88 24.82 41.45 23.42 Average 

)نسخه  SPSSو ( 6/12/0/1)نسخه  SASافزارهای آماری تفاده از نرمبودن، با اسهای حاصل از آزمایش پس از اطمینان از نرمالکلیه داده

 شدنددرصد مقایسه  5روش آزمون دانکن در سطح احتمال ها بهتجزیه واریانس )مرکب( و همبستگی انجام شد و میانگین داده( 22

 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه مرکب : (NARسرعت فتوسنتز خالص )

ارائه شده  3جدول  شاخص سرعت فتوسنتز خالص در

 که توان اعالم داشتاست. بر مبنای نتایج حاصله می

 ×متقابل دو عامل ژنوتیپ  اثر ،آبیاریژنوتیپ، رژیم

 ×رژیم آبیاری و همچنین اثر متقابل سه عامل سال 

برداری در تمامی مراحل نمونهژنوتیپ  ×رژیم آبیاری 

داری در سطح یک درصد بر روی سرعت ثیر معنیأت

دار شدن اثر با توجه به معنی سنتز خالص داشتند.فتو

ها بر مبنای مقایسه میانگین ،های مختلف آبیاریرژیم

آزمون دانکن صورت پذیرفت که بیانگر باال بودن 

سرعت فتوسنتز خالص در رژیم آبیاری با تناوب هفت 

سه رژیم دیگر  روزه در تمامی مراحل رشد نسبت به

تر بود. این افزایش تا آبیاری به فواصل آبیاری کم
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های آبیاری با تناوب یک و سه درصدی رژیم 50حدود 

های روزه دیگر نیز برآورد گردید. مقایسه میانگین

که دو رژیم آبیاری با  دادهای آبیاری دیگر نشان رژیم

دارای  ،تناوب یک و سه روزه در تمامی مراحل رشد

تری ولی بر ؛باشدمیانگینی حدوداً در یک محدوده می

-تیمار آبیاری با تناوب سه روزه در بیشتر مراحل نمونه

. بودبرداری دارای بازده بهتری نسبت به سایر تیمارها 

( مبنی Dutta et al., 2002) دیگر بررسیاین نتایج با 

بر رابطه مستقیم افزایش برگ با فتوسنتز خالص مانند 

 دست آمد مطابقت دارد.هآنچه ب
 

 های برنجژنوتیپ باشد(مشاهده می 288)هر عدد میانگین  تجزیه مرکب مربوط به سرعت فتوسنتز خالصخالصه نتایج  -3جدول 
Table 3. The brief of the combined analysis of the results related to the NAR trait of the rice 

genotypes 
MS   

125 day 

after 

planting 

100 day after 

planting 

75 day 

after 

planting 

50 day 

after 

planting 

25 day 

after 

planting 

Df S.O.V. 

55.204** 12.244** 19.474** 463.355** 30.576** 1 Year 

1.702 0.024 0.070 2.280 1.659 4 Rep. (Year)(Error a) 

68.963** 23.525** 41.225** 328.241** 1630.679** 3 irrigation regimes 

4.256** 1.182** 1.284** 93.462** 23.902** 3 irrigation regimes ×Year 

1.030 0.172 0.399 0.807 3.366 12 Error b 

13.836** 4.868** 12.321** 85.303** 699.247** 11 Genotypes 

0.914** 0.188** 0.377** 28.220** 8.171** 11 genotypes   × Year 

2.371** 0.854** 2.635** 31.796** 194.305** 33 irrigation regimes   × genotypes 

0.784** 0.176** 0.296** 18.184** 14.189** 33 irrigation regimes ×Year   × genotypes 

0.188 0.054 0.121 0.777 3.466 176 Error c 

12.980 10.729 14.387 21.396 14.314 - C.V(%) 
ns ،* درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنى و بودن دارغیرمعنى ترتیببه  **:و.  

 , * and **: Nonsignificant and significant at 5 and 1% level of probability, respectively.ns 
 

 های برنجمقایسه میانگین دو ساله مربوط به سرعت فتوسنتز خالص ژنوتیپ -4جدول 

Table 4. Comparing the average two-year of the NAR characteristics of rice genotypes 

Treatments 

25 day after 

planting 

)2(g.m 

50 day after 

planting 

)2(g.m 

75 day after 

planting 

)2(g.m 

100 day after 

planting 

)2(g.m 

125 day after 

planting 

)2(g.m 

Irrigation regimes      

I1 c9.35  c2.34  c1.76  c1.75  c2.54  

I2 c8.90  c2.71  c1.98  c1.71  c2.61  

I3 b14.89  b4.42  b2.51  b2.30  b3.62  

I4 a18.86  a6.14  a3.46  a2.93  a4.62  

Genotypes      

V1 de10.41  ab6.05  b3.34  cd2.23  e3.13  

V2 f-d8.35  fg2.19  f1.71  f1.90  g-e2.93  

V3 f7.58  g1.72  g1.42  h1.50  g2.71  

V4 f-d8.52  ef3.09  1.89 f e2.08  ef3.04  

V5 a23.97  cd4.79  bc3.16  a2.95  4.55 b 

V6 c16.09  de3.74  d2.45  g1.70  g-e2.88  

V7 f-d9.72  ef3.15  e2.21  f1.92  fg2.81  

V8 c14.80  a6.30  a3.60  a2.89  c4.18  

V9 d10.77  fg2.31  f1.69  f1.84  g 2.76 

V10 b19.00  c-a5.62  d2.56  c2.31  d3.55  

V11 ef8.05  fg2.95  e2.10  de2.16  fg2.80  

V12 b18.79  d-b4.90  c3.00  b2.57  a4.86  

داری تفاوت معنی %5سطح ای دانکن در هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
  Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5%ندارند. 

probability level using Duncan's Multiple Range Test. 
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 های برنج در تیمارهای آزمایشیمقایسه میانگین دو ساله مربوط به سرعت فتوسنتز خالص ژنوتیپ -5جدول 

Table 5. Comparing the average two-year of the NAR characteristics of rice genotypes in the testing 

treatments 
125 day after 

planting 

)2(g.m 

100 day after 

planting 

)2(g.m 

75 day after 

planting 

)2(g.m 

50 day after 

planting 

)2(g.m 

25 day after 

planting 

)2(g.m 

Treatments 

     
Genot

ypes 
Irrigation regimes 

t-l 2.48 n-i1.86  cd3.78  e-a7.79  p-h10.09  V1 

I1 

 

s-i 2.89 n-j 1.82 r-m1.70  jk 1.71 n-g11.55  V2 
t-q2.06  p-m1.44  t-q1.30  jk1.38  p-m6.74  V3 
s-i2.87  n-i 1.86 s-n1.60  k-i 2.05 n-g11.34  V4 
m-g3.50  k-f2.10  r-l1.76  k-f3.19  bc22.21  V5 
t1.65  q0.95  t0.86  k1.13  p-l7.26  V6 

t-m2.37  o-k1.67  t-p1.51  jk1.59  p4.66  V7 
t-j2.65  i-f 2.38 k-f2.60  k-f2.60  p-i8.96  V8 
t-r1.93  p-m1.45  st 0.95 k0.96  p4.74  V9 
t-n2.31  n-i1.85  t-o1.52  k-i1.92  p-h9.45  V10 
t-p2.11  o-k1.60  t-r1.18  k1.00  p5.02  V11 
k-f3.68  m-h1.99  m-h2.33  k-f2.72  p-g10.25  V12 
t-l2.46  o-j .761 m-h2.33  k-g2.42  p-m6.28  V1 

I2 

 

t-q2.04  q-o1.26  s-n1.59  k-i1.92  p-k8.01  V2 
q-h3.18  p-l1.48  t-p 1.50 jk1.68  p-l7.49  V3 
t-i2.78  o-k1.69  r-l1.73  k-f2.78  p-l7.47  V4 
t-j 2.64 o-j1.77  r-m1.65  k-f2.52  p-k8.08  V5 

st1.74  qp1.09  o-i 2.24 jk 1.41 op5.62  V6 
t-l2.44  n-i1.88  p-j2.16  k-f3.13  o-g11.27  V7 
n-g3.39  g-e2.52  h-e2.99  g-b5.85  h-e14.65  V8 
t-o2.21  o-k1.74  t-q1.34  k-i1.97  p-k8.16  V9 
t-k2.57  o-j1.78  q-j 2.03 k-f2.56  m-g11.86  V10 
t-m2.35  o-k1.69  r-k91 1. k-f2.82  p-n6.00  V11 
l-g3.57  n-i1.87  n-h2.32  k-f3.44  m-g11.93  V12 
p-h3.22  k-g2.03  h-e3.01  j-d4.88  n-g11.39  V1 

I3 

r-h3.04  l-g2.03  r-l1.73  k-f3.00  p-m6.85  V2 
t-j2.62  p-n1.43  t-q1.42  k-i2.04  p-k8.19  V3 
q-h3.13  n-i1.91  r-l79 1. k-f2.86  p-l7.48  V4 
e-b4.91  bc3.30  g-e3.04  h-b5.78  a 30.61 V5 
r-h3.07  o-k1.73  n-h2.32  k-e4.40  f-c17.40  V6 
r-h2.91  l-g2.02  o-i2.24  k-f2.93  p-h9.58  V7 
e-b4.83  bc3.36  bc4.12  f-b6.13  g-d15.70  V8 
s-i2.85  k-g2.06  r-l1.76  k-f.87 2 i-e14.46  V9 
f-c4.65  f-d2.57  de3.44  a9.55  a30.27  V10 
s-i2.82  j-f2.29  p-j 2.16 k-f3.08  p-j8.55  V11 

bc5.40  e-c2.90  ef3.12  i-c5.53  e-c18.21  V12 

g-d4.34  bc3.28  bc4.24  ab9.13  j-e13.87  V1 

I4 

j-f3.73  h-e2.51  r-l1.79  k-h2.15  p-6.99 l V2 

r-h2.98  o-k1.65  t-p1.44  jk1.78  p-k7.90  V3 

o-g3.36  e-c2.87  l-g2.43  k-d4.67  p-k7.78  V4 

a7.15  a4.62  a6.19  e-a7.68  a34.99  V5 

e-b5.06  cd3.03  bc4.39  d-a8.02  a34.08  V6 

l-g3.53  k-f2.11  i-e 2.93 j-c4.96  k-e13.35  V7 

b.84 5 bc3.30  b4.71  a10.63  d-b19.87  V8 

h-d4.03  k-f2.10  j-f2.70  k-f3.46  g-d15.71  V9 

f-c4.69  d-b3.04  f-d3.25  c-a8.43  b24.42  V10 

i-e3.91  bc 3.08 f-d3.18  j-d4.90  l-f12.63  V11 

a6.77  b3.54  bc4.24  e-a7.90  a34.78  V12 

داری تفاوت معنی %5ای دانکن در سطح هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
 ندارند.  

Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5%  

probability level using Duncan's Multiple Range Test. 
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های مورد بررسی نتایج نشان داد در بین ژنوتیپ

های با مقاومت و درنتیجه که استفاده از ژنوتیپ

 ،تربیاری با فواصل طوالنیآسازگاری مطلوبتر برای 

دلیل هزینه مازادی که و برای آبیاری غرقاب بهمناسب

جود دارد و در در ژنتیک گیاه برای مقابله با خشکی و

جای نتیجه مصرف بیشتر مواد غذایی به این بخش به

 ,.Durand et alباشد )نامناسب می ،مخزن اصلی

2016; Mohd Zain & Razi Ismail et al., 2016 .)

های یک شدت کاهش آن در رژیم آبیاری با تناوب

های آبیاری روزه و سه روزه به مراتب بیشتر از رژیم

دلیل افزایش پوشش سطح برگ هپنج و هفت روزه ب

بسته به ژنوتیپ تا زمان ظهور خوشه ادامه  بود و

دلیل عدم محدودیت نور در رسد بهنظر میداشت. به

سطح استان خوزستان و دوام بهتر سطح برگ، میزان 

یافت. با  توجهیها افزایش قابلفتوسنتز خالص ژنوتیپ

-ص بهتوجه سرعت فتوسنتز خالتوجه به افزایش قابل

دلیل رابطه مسقیم با روند رشد محصول وکاهش سطح 

گیری مزبور اندازی آن دستیابی به نتیجهبرگ و سایه

 (.5و  4ول ا)جد (Dutta et al., 2002) منطقی است

ضرایب همبستگی نشان  ،پیرو اظهارات گذشته 

فتوسنتز خالص دارای  ،داد که در کلیه مراحل رشد

و این در حالی بود که  همبستگی منفی با عملکرد بود

-بیشترین همبستگی مثبت را با وزن برگ دارا بود. به

تنها در نه ،تنهاییرسد فتوسنتز خالص بهنظر می

تواند منفی نیز افزایش عملکرد موثر نبوده بلکه می

یندی از سایر عوامل و حد مطلوبی از آباشد و درواقع بر

ه اثرات صفات مانند وزن و تعداد برگ و غیر و درنتیج

تواند سبب افزایش عملکرد دانه شود. متقابل هم می

دیگر  دست آمده با اظهارات حاصل از پژوهشهنتایج ب

(Dutta et al., 2002 پیرامون اظهارات اخیر و تأثیر و )

همبستگی مثبت وزن برگ با فتوسنتز خالص در یک 

 (.19و  18، 17، 16، 15ول اراستا قرار داشت )جد

(: این صفت که بیانگر SLWگ )وزن مخصوص بر

نسبت وزن برگ به سطح برگ است بیانگر سطح ویژه 

باشد و با ضخامت برگ رابطه مستقیم برگ نیز می

(. نتایج تجزیه مرکب نشان Tan et al., 2013دارد )

داد بین اثرات سال، رژیم آبیاری و ژنوتیپ و همچنین 

دار بین آنها تفاوت معنیمتقابل دو و سه عامل  اثرات

وجود دارد که در  اثر متقابل سال در ژنوتیپ در 

زمان سه عامل روز پس از کاشت و اثر هم 25مرحله 

این تفاوت در سطح پنج  ،روز پس از کاشت 100در 

د ودرصد و در سایر سطوح در سطح یک درصد وج

داشت و تنها در بین اثر متقابل سال در ژنوتیپ در 

زمان سه و اثر هم روز پس از کاشت 100و  75مرحله 

روز پس از کاشت هیچ تفاوت  75عامل در مرحله 

(. از ابتدای رشد تا 6داری مشاهده نشد )جدول معنی

-وزن مخصوص برگ به ،روز پس از کاشت 100مرحله 

دلیل افزایش سطح برگ در مخرج کسر سیر نزولی 

دلیل چروکیدگی، پسابیدگی، طی کرد و پس از آن به

کاهش سطح  در نهایت برگ و شدنپالسیدگی، جمع

های بالیفورم در نتیجه کاهش شدن سلولبا جمع

ایی شدن پنبهشدن و چوبانتقال آب با توجه به بسته

شاهد افزایش مقدار این صفت بودیم.  ،آوند آبکش

گونه که باعث شادابی و افزایش میزان آبیاری نیز همان

 رد ،شوددر نتیجه افزایش سطح برگ می ،طراوت برگ

شود کاهش کلی وزن مخصوص برگ می ثنهایت باع

(Limouchi et al., 2013 7( )جدول.)  اختالف

دست تواند یکی از عولمل اصلی نتایج بهژنتیکی می

 Durand et al., 2016; Mohd Zain)آمده باشد 

and Razi Ismail et al., 2016).  سازگاری کمتر

-IR 80508-Bو  IR 79971-B-202-2-4های ژنوتیپ

194-4-B تواند از میخصوص در مراحل پایانی رشد به

(. نتایج 8)جدول دالیل اصلی افزایش سطح برگ باشد 

 ,.Durand et alهای دیگران )دست آمده با یافتههب

2016; Mohd Zain & Razi Ismail et al., 2016;  )

دلیل پیرامون کاهش صفت مزبور با افرایش آبیاری به

های همچنین برتری ژنوتیپ ح برگ،سطافزایش بیشتر 

دلیل کاهش توان در افزایش سطح با مقاومت کمتر به

ضریب همبستگی  برگ در یک راستا قرار داشت.

( وزن مخصوص برگ 19و  18، 17، 16، 15ول ا)جد

دار و منفی در کلیه مراحل رشد معنی ،با عملکرد دانه

دتاً مبود که تأثیر منفی آن ع 25/0و  24/0بین 

های شته از اینکه افزایش ضخامت با افزایش سلولگذ

وپالستی در واحد سطح سبب افزایش راندمان رکل
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ولی با توجه به اینکه در منطقه مورد  ؛شودنوری می

کشت محدودیت نور وجود ندارد بنابراین افزایش سطح 

تواند نتیجه مطلوبتری و ادامه آن افزایش فتوسنتز می

(. Tan et al., 2013فا کند )در افزایش عملکرد دانه ای

ست از نسبت وزن ا (: عبارتLWRنسبت وزن برگ )

خشک برگ به وزن خشک کل گیاه است که درواقع 

(. نتایج Tan et al., 2013دهنده پر برگی است )نشان

های مختلف تجزیه مرکب نیز نشان داد در بین رژیم

آبیاری، ژنوتیپ و اثر متقابل دو عامل رژیم آبیاری و 

داری در نوتیپ در کلیه مراحل رشد تفاوت معنیژ

زمان سه در بین اثرات هم داشتندسطح یک درصد 

روز  75عامل رژیم آبیاری، ژنوتیپ و سال نیز تا مرحله 

دار در سطح یک درصد و پس از کاشت تفاوت معنی

روز پس از کاشت در سطح پنج درصد وجود  125در 

 سهزمان اثر هم ،روز پس از کاشت 100اما در  ؛داشت

داری از نظر آماری مشاهده نشد عامل تفاوت معنی

دلیل افزایش بیشتر (. با افزایش رشد به9)جدول 

باشد نسبت به برگ مخزن کسر که وزن کل گیاه می

دلیل ریزش با کاهش مواجه شد که در مراحل پایانی به

این کاهش مقدار تا آخرین مرحله رشد  ،هابیشتر برگ

 (. Tan et al., 2013کرد ) ادامه پیدا

 

 های برنجوزن مخصوص برگ ژنوتیپ خالصه نتایج تجزیه مرکب مربوط به -6جدول 

Table 6. The brief of the combined analysis of the results related to the SLW traits of the rice 

genotypes 
 MS   

125 day 

after 

planting 

100 day 

after 

planting 

75 day after 

planting 

50 day after 

planting 

25 day after 

planting 
Df S.O.V. 

143619.104** 19456.723** 46977.355** 655321.992** 63570.864** 1 Year 

10650.377 774.439 1120.448 666.289 3893.225 4 Rep. (Year)(Error a) 

550463.728** 220170.229** 316167.877** 898382.400** 2800184.432** 3 irrigation regimes 

19255.547** 1823.001** 3660.937** 111341.760** 36287.581** 3 irrigation regimes ×Year 

9197.488 2099.170 3489.852 1364.894 4879.894 12 Error b 

146275.145** 50284.409** 85570.078** 207902.950** 994656.188** 11 Genotypes 

6742.877** 630.401ns 1621.103ns 35216.595** 12246.681* 11 genotypes  ×Year 

29585.533** 13608.185** 23169.381** 52538.203** 288360.674** 33 irrigation regimes  ×genotypes 

3395.916** 639.096* 1141.612ns 16275.300** 22310.862** 33 
irrigation regimes ×Year  ×

genotypes 

1417.689 410.822 883.595 1165.750 5680.899 176 Error c 

22.693 20.035 23.744 18.072 18.867 - C.V(%) 

ns ،* درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنى و بودن دارغیرمعنى ترتیببه  **:و.  
ns, * and **: Nonsignificant and significant at 5 and 1% level of probability, respectively. 

 

 افززایش لحاظ به آبیاری افزایش با دالیل، همین به بنا

 رویشزی، رحلزهم در فعال مخازن به مواد بیشتر انتقال

 وزن نسزب کزاهش سزبب سزاقه خصوص-به گیاه کل

 ,.Tan et al) محقزق دیگزر که شد گیاه کل به برگ

 جزدول) بود نموده بیان مشابهی¬ اظهارات نیز( 2013

 نقزش کزه ژنتیزک بزه وابسزته دالیزل از گذشته(. 10

 هزای¬ژنوتیزپ کنزد،¬می ایفا را نتایج این در اساسی

IR 79971-B-202-2-4 وIR 80508-B-194-4-B 

 تخصزیص و بزرگ خشزک وزن ذاتزی کاهش دلیل¬به

 در خصزوص¬بزه هزا،¬اندام سایر به غذایی مواد بیشتر

 ایززن کمتززر سززازگاری و آبیززاری کززاهش شززرایط

 ای¬پنبزه¬چزوب و شزدن¬بسته لحاظ به ها¬ژنوتیپ

 اظهزارات دیگر به توجه با تواند¬می آوندی بافت شدن

(Durand et al., 2016; Mohd Zain & Razi 

Ismail et al., 2016 )نتیجززه عمززده دالیززل از 

با توجه بزه جزداول (. 11 جدول) باشد آمده دست¬به

نسبت وزن خشک برگ  19و  18، 17، 16، 15شماره 

به وزن خشک کل گیزاه در کلیزه مراحزل رشزد دارای 
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داری با عملکرد دانزه دارا بزود همبستگی منفی و معنی

یزل نیزاز گیزاه بزه دلکه شدت آن در ابتزدای رشزد بزه

های نگهدارنده مثزل سزاقه استقرار و افزایش وزن اندام

-دلیل نقش موثر افزایش وزن برگ بهبیشتر و سپس به

خصوص جهت تولیزد مزواد فتوسزنتزی جهزت مخززن 

فعال دانه کاهش و در اواخزر رشزد نیزز بزر شزدت آن 

توانزد در راسزتای اظهزارات دیگزر افزوده شد کزه مزی

(Tan et al., 2013بزه ) دلیزل نقزش مزوثر سزاقه در

 خصوص در شرایط با آبیاری کم باشد.به ،انتقال مجدد

 

 های برنجوزن مخصوص برگ ژنوتیپ مقایسه میانگین دو ساله مربوط به به  -7جدول 

Table 7. Comparing the average two-year of the SLW characteristics of rice genotypes 

Treatments 
25 day after 

planting 
)2(gr/m 

50 day after 
planting 

)2(gr/m 

75 day after 
planting 

)2(gr/m 

100 day after 
planting 

)2(gr/m 

125 day after 
planting 

)2(gr/m 

Irrigation regimes      
I1 c243.380  c86.435  c65.579  c53.710  c89.235  
I2 c236.332  c115.939  c82.826  c893 61. c103.247  
I3 b473.281  b221.245  b139.925  b116.069  b194.255  
I4 a644.925  a332.231  a212.416  a172.980  a276.936  

Genotypes      
V1 f-d266.868  c164.039  e95.705  f76.538  g120.946  
V2 ef219.923  de75.409  fg53.720  gh45.861  h75.305  
V3 f510 185. e55.629  g40.388  h35.425  h59.261  
V4 ef207.417  e-c106.888  f64.631  g51.980  h81.259  
V5 a801.718  ab273.826  a226.382  a177.057  a287.368  
V6 b557.417  b238.129  d161.773  d122.518  cd181.194  
V7 de299.938  c156.332  e109.838  e96.361  ef5 153.74 
V8 c446.872  a312.215  b192.307  b161.854  ab279.373  
V9 d332.959  cd125.815  e103.756  e94.590  de165.538  
V10 b623.508  a329.981  cd166.925  d117.623  c188.551  
V11 f-d240.755  c158.825  e103.404  ef86.263  fg137.875  
V12 b610.868  ab270.465  bc83.406 1 c147.888  b260.599  

داری تفاوت معنی %5ای دانکن در سطح هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
 Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5%ندارند.  

probability level using Duncan's Multiple Range Test. 
 

(: نتزایج تجزیزه مرکزب ایزن SWRنسبت وزن ساقه )

باشزد دهنده وزن ساقه به کل گیاه مزیصفت که نشان

نشان داد که در بین اثرات اصلی رژیم آبیاری، ژنوتیزپ 

و اثززر متقابززل دو عامززل در کلیززه مراحززل رشززد دارای 

-اری در سطح یک درصد بود و در اثر همدتفاوت معنی

زمان سه عامل رژیم آبیاری، ژنوتیزپ و سزال نیزز ایزن 

روز پزس از کاشزت مشزاهده شزد  75تفاوت تا مرحله 

-روز پس از کاشت هزیچ تفزاوت معنزی 100سپس در 

داری از نظززر آمززاری مشززاهده نگردیززد و در ادامززه در 

ار دروز پس از کاشت مجدداً تفاوت معنزی 125مرحله 

(. رونزد 12اما در سطح پنج درصد دیده شزد )جزدول 

 100ایی بود که با افزایش رشد تزا مرحلزه گونهرشد به

دلیزل نیزاز بزه بر وزن این صفت بزه ،روز پس از کاشت

هزا استقامت بیشتر گیاه با توجه بزه رشزد سزایر انزدام

 ،روز پس از کاشزت 125بیشتر شد و سپس در مرحله 

-نسبت وزن ساقه که مزی شاهد کاهش چشمگیری در

خصوص دلیل نقش موثر آن در انتقال مجدد بهتواند به

 ,.Tan et alدر شرایط کاهش آبیزاری باشزد، بزودیم )

تغییر این صفت کامالً  ،(. با افزایش میزان آبیاری2013

عکس صفات قبلی و البته به همان دالیل قبل بزود. بزا 

و  25در  کزه شزدمشاهده  ،بررسی اثر متقابل دو عامل

-IR 80508-Bهزای روز پس از کاشزت ژنوتیزپ 125

194-3-B  وIR 79907-B-493-3-1  در رژیززم آبیززاری

دلیل رشد ابتدایی بیشتر و نهایتاً ثبات بیشتر غرقاب به

با توجه به فراهمی رطوبزت و تسزهیل در انتقزال مزواد 

شزود غذایی که خود منجر به کاهش انتقال مجدد مزی

روز پس از کاشزت  75تا  50مراحل دارا بودند ولی در 

در رژیم آبیاری غرقاب بیشترین  VANDANAژنوتیپ 

مقدار را به خود اختصاص داده بود که کاهش ناگهزانی 

دلیل نقزش تواند بهمی ،برداریآن در مرحله آخر نمونه

موثر آن در انتقال مجدد باشد که در این راسزتا دیگزر 

را بزه اثبزات ( نیزز آن Mosavy et al., 2016محقزق )

هزا دست آمزده بزا دیگزر بررسزیهرسانده است. نتایج ب

(Durand et al., 2016; Mohd Zain & Razi 
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Ismail et al., 2016 مبنزی بزر افززایش وزن نسزبت )

وزن ساقه نسبت به کل گیاه با افزایش آبیاری به لحاظ 

سزازی مزواد غزذایی جهزت شدن پتانسیل ذخیرهفعال

 (.14و  13ول ات دارد )جدافزایش وزن خشک مطابق
 

 های برنج در تیمارهای آزمایشیوزن مخصوص برگ ژنوتیپ مقایسه میانگین دو ساله مربوط به  -8جدول 

Table 8. Comparing the average two-year of the SLW characteristics of rice genotypes in the testing 

treatments 
125 day after 

planting 

)2(gr/m 

100 day after 

planting 

)2(gr/m 

75 day after 

planting 

)2(gr/m 

50 day after 

planting 

)2(gr/m 

25 day after 

planting 

)2(gr/m 

Treatments 

     Genotypes Irrigation regimes 
s-q62.249  t-r39.118  p-m64.131  i-e137.832  p-m217.107  V1 

I1 

 

s-o84.142  t-q49.184  p-n57.305  hi76.299  o-i322.004  V2 
s42.011  st31.591  p37.298  i41.059  op163.810  V3 
s-o84.131  t-p52.942  p-n57.057  i63.507  p-k274.814  V4 
n-h170.997  o-k93.211  n-j106.139  i-d162.954  g-f643.564  V5 

s40.276  t29.247  p36.207  i51.756  p-m132 200. V6 
rs57.025  t-r37.095  p40.214  i58.531  p89.843  V7 

s-l113.842  s-n67.609  o-k95.190  i-g102.023  op164.671  V8 
s-o91.879  t-p59.307  op48.847  i56.881  op142.036  V9 
s-o82.663  t-q49.302  p-l73.417  i-g104.129  p-k265.621  V10 
s-q59.458  st34.194  p34.341  i42.878  op121.354  V11 
l-h182.141  m-j101.725  k-g136.797  i-e139.375  p-i315.602  V12 

s-q61.696  t-r36.923  op47.415  i60.785  op134.694  V1 

I2 

 

s-p73.720  t-r 41.534 op52.296  i65.955  p-m202.418  V2 
s-p75.107  t-r38.170  op.492 44 i54.929  op185.833  V3 
s-p74.562  t-q46.975  p-m64.714  i-g93.502  op178.204  V4 
s-o84.382  t-q49.128  p-l70.344  i-g101.546  p-m214.210  V5 
s-q60.444  st34.710  o-k93.757  i62.972  op151.714  V6 
q-j138.586  p-l 85.185 n-j104.912  i-e150.314  o-i342.049  V7 
j-g210.879  k-h123.279  j-g151.643  e-c303.176  m-h418.896  V8 
s-l112.644   r-m71.865  p-l73.748  i-g91.921  p-l236.009  V9 
s-m103.046  s-n65.373  o-k91.956  i-g98.899  p-j297.432  V10 

s-n99.102  t-o63.614  p-l84.470  i-e141.047  op167.115  V11 
p-j144.791  p-l85.963  m-i114.165  i-d166.222  p-i307.409  V12 
r-k133.703  q-m78.096  m-i109.647  i-e147.502  p-j299.032  V1 

I3 

rs55.326  t-r36.688  op47.385  hi82.064  op170.651  V2 
s-63.846 q t-r36.305  p40.582  i68.174  p-m201.850  V3 
s-o83.366  t-q49.292  p-m63.781  i-f108.689  op183.271  V4 

de343.452  ef191.007  ef222.720  d-b341.800  cd1033.637  V5 
k-g209.538  j-h130.728  i-g154.792  g-d275.528  g-f590.779  V6 
m-h176.792  l-j114.777  l-h120.709  i-e152.244  p-i308.249  V7 

cd355.782  de212.980  de248.549  e-c310.246  i-f516.635  V8 
l-h184.676  l-i116.345  m-i108.784  i-e150.343  l-g452.125  V9 

gf269.172  fg163.946  e-c257.864  a544.067  bc1070.518  V10 
o-i160.134  n-j 97.911 l-h119.700  i-e159.034  p-k263.836  V11 
f-d295.271  fg164.749  fg184.588  e-c315.251  h-f588.783  V12 

i-f226.137  gh152.015  gh161.628  e-c310.036  m-h416.638  V1 

I4 

s-o88.033  t-p56.037  p-n57.893  hi77.318  op184.617  V2 

rs56.080  st35.634  p39.181  i58.353  p-n190.548  V3 

s-o82.977  t-p8.712 5 p-l72.972  i-d161.854  p-n193.377  V4 

a550.640  a374.882  a506.327  ab489.006  a1315.460  V5 

bc414.519  b295.385  b362.335  a562.260  a1287.044  V6 

h-f242.576  i-g148.385  g173.516  h-d264.238  k-g459.611  V7 

b436.990  c243.549  dc273.845  a533.416  ef687.285  V8 

g-e272.954  j-h130.842  fg183.645  i-d204.115  j-f501.664  V9 

f-d299.324  ef191.871  de244.465  a572.828  de860.461  V10 

i-f232.809  gh149.333  g175.105  f-c292.341  n-h410.717  V11 

bc420.191  cd239.117  c298.075  c-a461.011  ab1231.680  V12 

داری تفاوت معنی %5ای دانکن در سطح هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
 Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5%ندارند.  

probability level using Duncan's Multiple Range Test. 
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 های برنجنسبت وزن برگ ژنوتیپ خالصه نتایج تجزیه مرکب مربوط به -9جدول 

Table 9. The brief of the combined analysis of the results related to the LWR traits of the rice 

genotypes. 
 MS   

125 day 

after 

planting 

100 day 

after 

planting 

75 day 

after 

planting 

50 day 

after 

planting 

25 day 

after 

planting 

Df S.O.V. 

0.001ns 0.002ns 0.001ns 0.017** 0.042** 1 Year 
0.001 0.002 0.004 0.009 0.002 4 Rep. (Year)(Error a) 

0.196** 0.402** 0.367** 0.304** 0.451** 3 irrigation regimes 
0.001ns 0.004** 0.002ns 0.003ns 0.001ns 3 irrigation regimes ×Year 
0.001 0.003 0.003 0.002 0.003** 12 Error b 

0.113** 0.158** 0.302** 0.396** 0.117** 11 Genotypes 
0.001* 0.001ns 0.002ns 0.006** 0.002ns 11 genotypes   × Year 
0.017** 0.035** 0.032** 0.035** 0.036** 33 irrigation regimes   × genotypes 
0.001* 0.001ns 0.002** 0.003** 0.002** 33 irrigation regimes ×Year   × genotypes 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 176 Error c 

8.108 10.367 8.570 6.898 5.023 - C.V (%) 
ns ،* درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنى و دنبو دارغیرمعنى ترتیببه  **:و.  

ns, * and **: Nonsignificant and significant at 5 and 1% level of probability, respectively. 
 

 های برنجمقایسه میانگین دو ساله مربوط به نسبت وزن برگ ژنوتیپ -10جدول 

Table 10. Comparing the average two-year of the LWR characteristics of rice genotypes 
Treatments 

25 day after 

planting 

50 day after 

planting 

75 day after 

planting 
100 day after planting 

125 day after 

planting 

Irrigation regimes      

I1 d0.631  c0.520  c0.323  d0.189  d0.168  

I2 c0.652  c0.509  c0.343  c.219 0 c0.195  

I3 b0.752  b0.599  b0.439  b0.302  b0.257  

I4 a0.796  a0.644  a0.469  a0.351  a0.280  

Genotypes      

V1 e0.616  g0.337  h0.233  g0.198  f0.179  

V2 d0.647  e0.436  g0.259  h0.155  g0.132  

V3 e0.610  f0.401  h0.238  h0.148  h0.110  

V4 e.607 0 e0.435  f0.290  h0.161  g0.135  

V5 a0.786  b0.663  a0.533  bc0.329  b0.282  

V6 ab0.781  a0.690  c0.482  a0.367  c0.260  

V7 c0.722  d0.593  e0.391  de0.304  c0.263  

V8 c0.713  d0.601  d0.429  b0.336  a0.316  

V9 b0.762  ab0.677  bc0.492  cd0.314  b0.289  

V10 ab0.767  a0.690  b0.505  e0.296  d0.245  

V11 c0.714  c0.631  e0.380  f0.234  e0.232  

V12 ab0.769  b0.662  bc0.490  b0.344  c0.257  

داری تفاوت معنی %5ای دانکن در سطح هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین

 ندارند.  
Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% 

probability level using Duncan's Multiple Range Test.  
 

نسبت وزن ساقه در  ،ضرایب همبستگی هبا مشاهد

تمام مراحل رشدی با عملکرد دانه دارای همبستگی 

ولی تنها در مرحله ابتدایی رشد و مشخصاً  ؛مثبت بود

-روز پس از کاشت دارای همبستگی مثبت معنی 25

ه ( بود که با توجه ب157/0**داری با عملکرد دانه )

دلیل تواند به( میTan et al., 2013های دیگر )بررسی

 گیاه در ابتدای رشد باشد فاز رویشینقش موثر آن در 

(. عملکرد دانه: با توجه 19و  18، 17، 16، 15ول ا)جد

های آبیاری، اثر به نتایج تجزیه مرکب بین سال، رژیم

ها و اثر متقابل متقابل آنها، همچنین بین ژنوتیپ

های آبیاری در سطح یک درصد در رژیمژنوتیپ 

دار بود. اما بین اثر متقابل ژنوتیپ در سال و اثر معنی

زمان سه فاکتور اختالفی از لحاظ آماری مشاهده هم

دهنده این است که عملکرد دانه نشد و این خود نشان

متأثر از خصوصیات ژنوتیپ، رژیمهای مختلف آبیاری و 

(. 12باشد )جدول برآیند همگرایی مثبت آنها می

بیشترین عملکرد دانه  که ها نشان دادمقایسه میانگین

 روز با  3مربوط به تیمار رژیم آبیاری دوم با دور 
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 های برنج در تیمارهای آزمایشیبوط به نسبت وزن برگ ژنوتیپمقایسه میانگین دو ساله مر -11جدول 

Table 11. Comparing the average two-year of the LWR characteristics of rice genotypes in the 

testing treatments 
125 day after 

planting 

100 day after 

planting 

75 day after 

planting 

50 day after 

planting 

25 day after 

planting 
Treatments 

     
Genoty

pes 

Irrigation 

regimes 
w-t0.126  v-t0.132  u0.142  z0.229  r0.536  V1 

I1 

 

v-t0.141  u-q0.162  t-r0.268  r-o0.523  n-k0.682  V2 
y-w0.106  v-r0.137  t0.239  z-x0.364  q0.602  V3 

tu0.147  r-p0.179  s-q0.298  y-v0.391  q0.605  V4 
o0.242  l-i0.277  fg0.502  k-i0.637  l-h0.717  V5 
x-u0.120  pq0.189  q-o0.343  o-l0.559  o-k0.676  V6 
x-t0.121  v-r0.138  t0.222  u-s0.457  s0.481  V7 

p0.215  r-p0.178  s-q0.306  s-p0.489  s0.457  V8 
o0.239  m-k0.256  l-j 0.430 f-d0.736  j-g0.748  V9 
rs0.177  u-p0.168  n-l0.401  i-f0.678  m-j0.698  V10 

v-t0.141  v-t0.134  t 0.243 q-n0.536  q0.601  V11 
o0.243  i0.315  i-f0.482  k-i0.635  i-f0.764  V12 
w-t0.125  v-t0.132  u0.170  z0.316  r0.532  V1 

I2 

 

s-q0.181  p-n 0.206 t-r0.273  w-s0.427  q-n0.633  V2 
x-v0.119  u-q0.161  t0.248  x-u0.409  pq0.619  V3 
v-t0.135  t-p0.175  s-q0.314  w-s0.430  q0.597  V4 
t0.148  u-p0.165  q-o0.334  u-r0.472  q-m0.649  V5 
s0.172  q-o0.196  q-o0.342  p-m0.547  p-l0.663  V6 
m-k 0.283 k-i0.282  n-l0.401  m-j0.597  i-f0.753  V7 

j-h0.310  ij0.306  m-j0.422  k-i0.644  l-i0.713  V8 
no0.254  m-k0.258  k-g0.458  n-k0.583  k-h0.720  V9 

r-p0.198  o-m0.228  o-m0.375  t-q0.479  q-o0.622  V10 
p0.208  o-m0.232  p-n0.363  l-i0.616  n-k7 0.68 V11 
pq0.203  k-i0.287  n-k0.410  n-k0.585  q-n0.640  V12 
pq0.206  n-l0.239  s-q0.301  y-w0.375  q-m0.647  V1 

I3 

y0.091  v0.114  t0.230  z-y0.347  q-o0.622  V2 
w-t0.122  u-q0.159  t0.238  x-t0.420  pq0.617  V3 
v-t0.135  u-q0.162  s-q0.299  t-q482 0. pq0.612  V4 
e-c0.352  h-f0.362  bc0.610  de0.742  d-b0.840  V5 
g-e0.340  c0.471  de0.553  cd0.777  d-b0.846  V6 
k-h0.305  gh0.355  l-i0.449  j-h0.650  g-d0.794  V7 
d-b0.367  g-e0.394  h-f0.500  k-i0.631  e-b0.822  V8 
h-f0.323  h0.352  ef14 0.5 j-h0.651  g-e0.781  V9 
l-i0.290  ef0.397  b0.622  e-c0.762  b0.870  V10 
l-j0.285  m-j0.268  j-g0.462  k-i0.646  h-e0.768  V11 
n-l0.273  gh0.355  i-f0.492  h-e0.707  f-c0.807  V12 

o-m0.259  k-i0.290  r-p0.318  w-s0.427  j-g0.749  V1 

I4 

y-v0.114  v-r0.138  st0.266  v-s0.447  q-m0.652  V2 

x-y0.095  v-s0.136  t0.227  x-u0.410  q 0.603 V3 

w-t0.122  uv0.128  t0.247  w-s0.437  pq0.614  V4 

b0.385  b0.513  a0.685  bc0.802  a0.939  V5 

a0.409  a0.611  a0.687  a0.877  a0.939  V6 

f-d0.344  cd 0.441 i-f0.493  i-g0.667  bc0.858  V7 

bc0.371  c0.464  i-f 0.487 k-i0.639  b0.861  V8 

g-e0.340  h-e 0.388 cd0.566  f-d0.737  g-d0.798  V9 

i-g0.316  h-e0.391  b0.620  ab0.840  b0.877  V10 

l-i0.295  ij0.301  k-h0.451  g-d0.726  g-d0.799  V11 

k-h0.308  de0.417  d-b0.576  g-d0.722  b0.867  V12 

داری تفاوت معنی %5ای دانکن در سطح هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
 ندارند.  

Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% 

probability level using Duncan's Multiple Range Test. 
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کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به  31/5094متوسط 

دلیزل عزدم م آبیاری غرقاب )احتمزاالً بزهیتیمارهای رژ

در روی انرژی مقاومت ماننزد انزرژی کزه هسازگاری و 

، همچنین کند(صرف ایجاد آئرانشیم و از این دست می

دلیزل عزدم توانزد بزهروزه )مزی 7و  5دورهای آبیاری 

تسززهیل در دسترسززی بززه مززواد غززذایی و تجمززع 

، 50/19ترتیزب ها در قاعده گیزاه باشزد( بزهاسیمیالت

و  05/546، 52/993درصززد معززادل  21/34و  72/10

کیلززوگرم در هکتززار افزززایش تولیززد داشززته  79/1742

 Durand et al., 2016; Mohd Zain & Raziاست )

Ismail 2016 نتایج اخیر با توجه به اظهارات دیگران .)

(Tarlera et al., 2015; Sedaghat et al., 2015 )

دهنده این است که رژیم آبیاری دوم و در شرایط نشان

روزه جهززت بززاال بززردن  5فقززدان آب، تنززاوب آبیززاری 

هزای محیطزی مثزل راندمان آبیاری و کزاهش آالینزده

ضمن اینکزه غرقزاب دائزم  ؛تواند مناسب باشدمتان می

هزای مزورد نیز عالوه بر سازگار نبودن با اغلب ژنوتیزپ

-بررسی باعث شستشو مواد غذایی و خارج از دسزترس

شود( با توجه به رونزد شدن این مواد از اطراف گیاه می

-به ،کاهشی میزان آبیاری از تیمار آبیاری اول تا چهارم

اوت مراحل مختلف نموی کزه رسد واکنش متفنظر می

شززدن دوره دلیززل محززدودیت آسززیمیالت و کوتززاهبززه

باشد یکی از دالیل دستیابی بزه پرشدن و رشد دانه می

-(. در بین ژنوتیزپ13گیری مزبور باشد )جدول نتیجه

بزر سزایرین  IR 81025-B-327-3های برنج، ژنوتیزپ 

برتری داشت که بیشترین مقزدار آن مربزوط بزه رژیزم 

کیلزوگرم در هکتزار  10/6555ی دوم با متوسزط آبیار

خصزوص بود. فرار از تنش آبی با کاهش ارتفاع گیاه بزه

متززر و در سززانتی 20-10در دوره رسززیدگی از دامنززه 

نتیجه تخصیص کربوهیدارت بیشتر به مخزن اصزلی از 

 دالیل سازگاری و برتری این ژنوتیپ بود. 
 

 

 های برنجوط به نسبت وزن ساقه ژنوتیپخالصه نتایج تجزیه مرکب مرب -12جدول 

Table 12. The brief of the combined analysis of the results related to the SWR traits of the rice 

genotypes 
MS   

grain yield 
125 day 

after 

planting 

100 day 

after 

planting 

75 day 

after 

planting 

50 day 

after 

planting 

25 day 

after 

planting 

Df S.O.V. 

**13560464.565 0.001* 0.008** 0.008** 0.017** 0.042** 1 Year 

989008.720 0.001 0.002 0.004 0.009 0.001 4 Rep. (Year)(Error a) 

**39098649.286 0.243** 0.433** 0.304** 0.304** 0.451** 3 irrigation regimes 

**2585374.714 0.001ns 0.002** 0.002ns 0.004ns 0.001ns 3 irrigation regimes ×Year 

753853.818 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 12 Error b 

**9638043.784 0.059** 0.265** 0.291** 0.396** 0.117** 11 Genotypes 

ns597461.724 0.000ns 0.001ns 0.002ns 0.006** 0.002ns 11 genotypes  ×Year 

3136384.190** 0.014** 0.031** 0.027** 0.035** 0.036** 33 irrigation regimes  ×genotypes 

199931.307ns 0.000* 0.001ns 0.002** 0.003** 0.002** 33 irrigation regimes ×Year  ×genotypes 

432662.206 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 176 Error c 

15.39 7.112 4.031 5.726 9.068 12.168 - C.V(%) 

ns ،* درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنى و بودن دارغیرمعنى ترتیببه  **:و. 
ns, * and **: Nonsignificant and significant at 5 and 1% level of probability, respectively. 
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 های برنجتیپمقایسه میانگین دو ساله مربوط به نسبت وزن ساقه ژنو -13جدول 

Table 13. Comparing the average two-year of the SWR characteristics of rice genotypes 

Treatments 

25 day 

after 

planting 

50 day after 

planting 

75 day after 

planting 

100 day after 

planting 

125 day after 

planting 

grain yield 

(kg/h) 

Irrigation 

regimes 
      

I1 a0.369  a0.480  a0.610  a0.663  a0.308  c4100.79  

I2 b0.348  a0.491  b0.591  b0.631  b0.256  a5094.31  

I3 c0.248  b0.401  c0.498  c0.552  c0.195  b4548.26  

I4 d0.204  c0.356  c0.481  d0.492  d0.183  d3351.51  

Genotypes       

V1 a0.384  a0.663  a0.727  a0.729  a0.333  de3541.29  

V2 b0.353  c0.564  b0.676  b0.700  e0.236  b4303.04  

V3 a0.390  b0.599  b0.675  c0.684  b0.302  a5025.67  

V4 a0.393  c0.565  c0.617  d0.631  fg0.214  bc4091.79  

V5 e0.214  f0.337  g0.417  e0.593  h0.197  cd83 3806. 

V6 
0.219 

de 

g0.310  f0.457  h0.471  f0.221  de3528.29  

V7 c0.278  d0.407  d0.562  f0.562  c0.283  bc4030.50  

V8 c0.287  d0.399  e0.516  h0.477  d0.257  a4843.87  

V9 d0.238  fg0.323  g0.423  i0.391  h0.197  a4899.18  

V10 
0.233 

de 

g0.310  g0.422  g0.522  fg0.216  a5085.33  

V11 c0.286  e0.369  d0.575  c0.680  g0.210  e3362.21  

V12 
0.231 

de 

f0.338  f0.474  f0.572  i0.159  a4766.62  

 ندارند. داریتفاوت معنی %5سطح ای دانکن در هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5%  

probability level using Duncan's Multiple Range Test. 
 

هزای اثر متقابل دو عامل نشان داد که مطزابق بررسزی

 ,.Tavala et al., 2015; Sarayloo et alسزایرین )

هزای مختلزف ها نسبت به رژیم( واکنش ژنوتیپ2015

آبیاری با توجه به آستانه تحمل آنها در نتیجزه صزفات 

ای کزه تمزام وابسته به ژنوتیپ متفاوت بزود. بزه گونزه

دلیل کزاهش طزول ها در رژیم آبیاری چهارم بهژنوتیپ

ها و دوره رشد و در نتیجه تخصیص کمتر کربوهیدرات

یافته به مخزن اصلی و نهایتاً کاهش تقالمواد معدنی ان

فعالیززت مخزززن و ظرفیززت تجمززع مززاده خشززک دانززه 

تعزداد دانزه( دارای کمتزرین عملکزرد ×)گنجایش دانزه

هززا (. ایززن نتززایج بززا دیگززر بررسززی14بودنززد )جززدول 

(Durand et al., 2016; Mohd Zain and Razi 

Ismail, 2016; Pandey et al., 2014 مبنززی بززر )

عملکرد دانه در شرایط افزایش تزنش، بزیش از کاهش 

دلیزل اخزتالل رشزد در مرحلزه آستانه تحمل گیاه بزه

زایشی و عدم انتقال و تخصیص کربوهیدارتها و قنزدها 

 ,Abdola & Zareaبه دانه و همچنین دیگر بررسی )

( مبنی بر کاهش عملکرد در شرایط غرقاب دائزم 2015

لزی بزا بررسزی و دارد مطابق آنچه گفته شزد مطابقزت

( کززه اظهززار Ghasemi-Nasr et al., 2016دیگززر )

نمودند افزایش آب در دسترس ریشه در شرایط آبیاری 

شزود مغزایرت غرقابی باعث افزایش عملکرد بزرنج مزی

 دارد.
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 های برنج در تیمارهای آزمایشیمقایسه میانگین دو ساله مربوط به نسبت وزن ساقه ژنوتیپ -14جدول 

Table 14. Comparing the average two-year of the SWR and grain yield characteristics of rice 

genotypes in the testing treatments 
grain yield 

(kg/h) 

125 day 

after 

planting 

100 day 

after 

planting 

75 day after 

planting 

50 day after 

planting 

25 day after 

planting 
Treatments 

      Genotypes 
Irrigation 

regimes 
xy2332.10  c0.377  a0.790  a0.829  a0.771  b0.464  V1 

I1 

 

t-j 4038.01 l-i0.238  e0.689  f-d0.672  m-j0.477  i-f0.318  V2 
n-d4551.67  gh0.288  h-e0.670  f-c0.681  d-b0.636  c0.398  V3 
x-u 2949.50 l-i0.232  i-g 0.645 gh0.609  f-c0.609  c0.395  V4 
w-o3541.83  k-i0.244  j-g0.642  no0.446  s-q0.363  l-h0.283  V5 
p-f4487.50  de0.337  h-e0.671  hi0.573  p-m0.441  i-e0.324  V6 
w-n3559.83  a0.479  ab0.770  c0.721  i-g0.543  a0.519  V7 
k-d4779.17  b0.402  k-i0.625  g-e0.649  l-i0.511  a0.543  V8 
m-d4582.17  k-i0.247  n 0.509 mn0.453  x-v0.264  m-j0.252  V9 
g-c5233.67  ef0.316  lm0.581  m-k0.498  v-s0.322  j-g0.302  V10 
x-t3087.83  h-f0.300  a0.779  cd0.706  n-k0.464  c0.399  V11 
c-a 6066.33 l-i0.241  ml 0.591 n-k 0.485 s-q0.365  n-k0.236  V12 
w-o3531.67  cd0.358  a0.779  b0.789  b0.684  b0.468  V1 

I2 

 

p-f4479.83  i0.256  de0.701  f-d0.664  i-e0.573  f-c0.367  V2 
f-c5361.17  fg0.303  de0.690  f-d0.659  g-d0.591  cd0.381  V3 
h-c5113.33  k-i0.244  j-h 0.635 h0.596  i-e0.570  c0.403  V4 
r-h 4145.50 h-f0.296  bc0.741  hi0.588  j-g0.528  g-c0.351  V5 
s-h4128.01  gh0.291  k-i0.626  hi0.583  o-l0.453  h-d0.337  V6 
f-c5398.83  k-i0.244  m-k0.593  ij0.549  r-o0.403  n-k0.247  V7 
d-b5530.33  l-i0.238  p-n6 0.49 jk0.521  s-q0.356  k-h0.287  V8 

ab6362.55  kl0.222  q0.414  n-l0.461  q-n0.417  l-i0.280  V9 
a6555.10  ij0.252  m0.569  ij0.546  k-h0.521  e-c0.378  V10 
o-e4501.50  no0.191  e0.686  h0.594  s-p 0.384 i-f0.313  V11 
c-a6024.11  r-o0.170  j-h0.639  ij0.547  q-n0.415  f-c0.360  V12 
p-g4379.17  h-f0.297  de0.696  g-e0.647  e-c0.625  g-c0.353  V1 

I3 

l-d4628.67  kl0.223  e0.687  e-c0.694  bc0.653  e-c0.378  V2 
f-c5378.06  h0.278  de0.693  f-d0.661  h-d0.580  cd0.383  V3 
j-d 4978.66 lm0.217  g-e675 0. h0.601  k-h0.518  cd0.388  V4 
u-l3900.83  t0.137  m0.566  qr0.346  wx0.258  r-p0.160  V5 
v-m3628.16  t-r0.148  rs0.357  p0.396  y-x0.223  r-p0.154  V6 
q-h4224.33  l-j0.228  no0.503  l-j 0.505 t-r0.350  p-m0.206  V7 
f-c5405.33  mn0.199  q5 0.43 no0.439  s-q0.369  r-o0.178  V8 
e-b5484.67  s-p 0.163 st0.326  op0.406  t-r0.349  o-m0.219  V9 
i-d5055.01  t-r0.154  p0.469  rs0.312  xy0.238  r0.130  V10 
x-s3147.67  q-n0.179  i-g0.645  m-k0.496  s-q0.354  o-l0.232  V11 
p-g4368.66  u0.114  m67 0.5 n-l0.471  w-t0.293  q-n0.193  V12 

u-k3922.33 h-f0.298  i-f0.651  fg0.644  i-e0.573  m-j0.251  V1 

I4 

t-i 4065.67 l-j0.229  cd0.724  f-c0.676  i-f0.553  g-c0.348  V2 

k-d4811.83  de0.337  ef0.682  cd0.699  g-d0.590  c0.397  V3 

w-q3325.66  s-p0.163  m0.569  f-d0.662  i-e0.563  cd0.386  V4 

v-l3639.17  u0.110  q0.422  s0.290  yz0.198  s0.061  V5 

y1869.50  u0.109  u0.231  s0.278  z0.123  s0.061  V6 

x-u2939.01  p-n0.182  r0.382  n-l0.471  u-s0.333  qr0.142  V7 

v-l3660.67  no0.189  rs0.351  mn 0.453 s-q0.361  r0.139  V8 

x-r 3167.33 t-q0.156  t0.316  pq0.370  x-v0.263  p-m0.202  V9 

w-p3497.67  st0.141  op0.471  qr0.333  z0.160  r0.123  V10 

y-v2711.83  r-o0.170  l-j0.609  l-j0.505  x-u0.274  p-m0.201  V11 

y-w2607.50  u0.109  p-n0.492  p0.394  x-u0.278  r0.133  V12 

تفاوت  %5ای دانکن در سطح هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین

 Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantlyداری ندارند.  معنی

different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test. 
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 های برنجروز پس از کاشت ژنوتیپ 25ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی در  -15جدول 

Table 15. Correlation coefficients between yield and physiological characteristics 25 day after 

planting of rice genotypes 
 Grain yield NAR SLW LWR SWR 

Grain yield 1     

NAR **0.227-
 

1    

SLW **0.240-
 **0.994

 
1   

LWR **0.157-
 **0.725

 **0.767
 

1  
SWR **0.157

 **0.725-
 **0.767-

 
-1.000 1 

 درصد. یک و پنج احتمال سطوح در دارمعنی ترتیببه **: و *

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
 

 های برنجروز پس از کاشت ژنوتیپ 50ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی در  -16جدول 

Table 16. Correlation coefficients between yield and physiological characteristics 50 day after 

planting of rice genotypes 
 Grain yield NAR SLW LWR SWR 

Grain yield 1     

NAR **0.265-
 

1    

SLW **0.258-
 **0.925

 
1   

LWR -0.084 **0.272
 **0.537

 
1  

SWR 0.084 **0.272-
 **0.537-

 
-1.000 1 

 درصد. یک و پنج احتمال سطوح در دارمعنی ترتیببه **: و *

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 
 های برنجروز پس از کاشت ژنوتیپ 75ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی در  -17جدول 

Table 17. Correlation coefficients between yield and physiological characteristics 75 day after 

planting of rice genotypes 
 Grain yield NAR SLW LWR SWR 

Grain yield 1     

NAR **0.313-
 

1    

SLW **0.244-
 **0.890

 
1   

LWR -0.064 **0.519
 **0.800

 
1  

SWR 0.005 **0.439-
 **0.748-

 **0.986-
 

1 

 درصد. یک و پنج احتمال سطوح در دارمعنی ترتیببه **: و *

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 
 های برنجروز پس از کاشت ژنوتیپ 100ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی در  -18جدول 

Table 18. Correlation coefficients between yield and physiological characteristics 100 day after 

planting of rice genotypes 

 Grain yield NAR SLW LWR SWR 

Grain yield 1     

NAR **0.281-
 

1    

SLW **0.251- **0.858
 

1   

LWR **0.156-
 **0.564

 **0.876
 

1  

SWR 0.020 **0.0409-
 **0.697-

 **0.863-
 

1 

 درصد. یک و پنج احتمال سطوح در دارمعنی ترتیببه **: و *

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
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 های برنجروز پس از کاشت ژنوتیپ 125ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی در  -19جدول 

Table 19. Correlation coefficients between yield and physiological characteristics 125 day after 

planting of rice genotypes 

 Grain yield NAR SLW LWR SWR 

Grain yield 1     
NAR **0.262-

 
1    

SLW **0.246-
 **0.915

 
1   

LWR *0.119-
 **0.565

 **0.819
 

1  
SWR 0.098 **0.590-

 **0.661-
 **0.674-

 
1 

 درصد. یک و پنج احتمال سطوح در دارمعنی ترتیببه **: و *

* and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 

 

 گیری کلینتیجه

ابزار با ارزشی در تجزیه و تحلیل کمی  ،آنالیز رشد

رشد و نمو گیاه و تولید محصول است. روند تغییرات 

دلیل تجمع در اواسط رشد بهکه کلیه صفات نشان داد 

 سرعت رشد بیشتر ،های گیاهمواد فتوسنتزی در اندام

سپس در پایان فاز رویشی با قرار گرفتن مواد  ده،ش

ولی با  گردیده، مزبور در باالترین مقدار خود ثابت

گذشت زمان و در فاز زایشی، مواد فتوسنتزی در 

یابند و سبب کاهش مقدار منابع خوشه تجمع می

های با مقاومت شود که در ژنوتیپاصلی فتوسنتزی می

کاهش با شدت این  دلیل سازگاری کم،به کمتر

 که بیشتری همراه بود. نتایج تجزیه مرکب نشان داد

بین ژنوتیپ، رژیم آبیاری و اثر متقابل دو عامل در 

داری در سطح تفاوت معنی ،تمامی مراحل رشد صفات

یک درصد وجود داشت. گذشته از سرعت فتوسنتز 

دلیل افزایش برگ روند خالص که با افزایش رشد به

با افزایش رشد افزایش یافت  SWRکاهشی داشت. 

دلیل روز پس از کاشت به بعد به 100ولی از مرحله 

خصوص در شرایط کاهش میزان ثر ساقه بهؤنقش م

شاهد کاهش این صفت  ،آبیاری در انتقال مجدد

دلیل سهم بیشتر برگ به SLWولی در صفت  ،بودیم

حالت قبلی را با س وعکمروندی کامالً  ،در اوایل رشد

روندی کامالً  ،دلیل اخیرنیز بنا به LWR. دنشان دا

کاهشی از ابتدا تا پایان دوره رشد را دارا بود. در 

شاهد تغییرات کمتر به  ،شرایط کاهش میزان آب

لحاظ پایان سیکل رویشی در فاصله زمانی کمتر 

دلیل نسبت به شرایط با آبیاری زیاد بودیم که نهایتًا به

منتج به کاهش  ،ییکاهش فرصت برای جذب مواد غذا

ای به گونه ،کلی در مقدار و میزان صفات مزبور گردید

کاهش  SWRمیزان  ،که با افزایش فواصل آبیاری

-حالتی عکس سه صفت دیگر بهاین حالت، یافت که 

دلیل افزایش وزن بیشتر ساقه نسبت به برگ بود که 

این خود یک مکانیسم غالب جهت فرار از تنش 

های با ها نیز ژنوتیپبین ژنوتیپباشد و در خشکی می

به لحاظ  ،هامقاومت بیشتر نسبت به سایر ژنوتیپ

 آبی قرار گرفتند.سازگاری باالتر کمتر تحت شرایط کم

شود با دست آمده پیشنهاد میبر اساس نتایج به

های متمرکز کردن اهداف اصالحی بر روی شاخص

داری با فتوسنتز برگی که همبستگی مثبت و معنی

توان به افزایش عملکرد دانه برنج خالص دارند می

امیدوار بود؛ همچنین از لحاظ مدیریتی توصیه به 

های آبیاری ها و رژیمتکرار این آزمایش با دیگر ژنوتیپ

 شود.تر میتر و دقیقیافتن به نتایج تکمیلجهت دست
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