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  رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان هاي هاي مختلف کاشت بر شاخص بررسی اثر تاریخ
  

  3و عبدالعلی گیالنی 2، عطااله سیادت1کاوه لیموچی*
استاد دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه 2 گروه علمی کشاورزي، مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ،ارشد زراعت کارشناس1

  استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان خوزستان3 آزد اسالمی واحد دزفول،
  10/12/91؛ تاریخ پذیرش:  24/06/91تاریخ دریافت: 

  1چکیده
هاي مختلف کاشت بر روند رشد شاخص سطح برگ، ماده  ثر تاریخمنظور بررسی ا این پژوهش به

، شاخص برداشت، میزان باروري و وزن خشک و وزن خشک خوشه و همچنین بررسی عملکرد
بار خرد شده در قالب  هاي یک صورت کرت سال در شمال خوزستان به مدت یک ارقام برنج به هزاردانه

خرداد،  5( سطح 3را گردید. عامل اصلی تاریخ کاشت در تکرار اج 3هاي کامل تصادفی با  طرح بلوك
نتایج تجزیه رقم عنبوري قرمز (بلند و کوتاه) و چمپا بود.  3تیر) و عامل فرعی شامل  5خرداد و  20

داري در سطح  هاي مختلف کاشت و ارقام در تمامی صفات تفاوت معنی واریانس نشان داد بین تاریخ
هاي  و میزان باروري (تفاوت در بین تاریخ ز وزن خشک خوشهوجود داشت و به غیر ادرصد  1

داري در اثر متقابل دو عامل  تفاوت معنی بدونبقیه صفات  درصد بود) 5مختلف کاشت در سطح 
ترین مقدار شاخص سطح برگ و ماده خشک کل مربوط به تاریخ کاشت اول، وزن خوشه  بیش .بودند

بررسی روند تغییرات صفات شاخص سطح برگ و م بود. و عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت سو
خرداد در  5دهد با افزایش تنش حرارتی در مرحله زایشی طی تاریخ کاشت  ماده خشک نشان می

ترین افزایش  خوشه کمخشک و این در حالی بود که وزن تري به حداکثر خود رسیدند  مدت زمان کم
ها در این محدوده زمانی دارا بود. در  تر دانه عقیمی بیش دلیل بههفته آخر تاریخ کاشت مزبور  را در دو

 4/3795ترین عملکرد را رقم چمپا با متوسط  ترین تغییرات را عنبوري پا کوتاه و بیش بین ارقام نیز کم
  کیلوگرم در هکتار دارا بود.

  

  .، عملکردهاي رشد هاي کاشت، شاخص تاریخبرنج،  :يکلید هاي هژوا
                                                

  kavehlimochi@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
شود و در حال حاضر غذاي  محصوالت استراتژیک دنیا، به ویژه آسیا محسوب میبرنج یکی از 

بنابراین براي تامین ). 2007امام، کند ( میلیارد نفري جهان را تامین می 6حدود نیمی از جمعیت 
برداشت ناپذیر است. درصد در تولید کل کشور امري اجتناب 75-70تقاضاي رو به رشد برنج، افزایش

هاي افزایش تولید آن در برخی از مناطق برنج خیز دنیا حصول برنج در سال یکی از شیوهدو یا سه م
باشد، در این راستا کاشت برنج در زمان نامناسب به جهت نقش آن در استفاده بهینه از عوامل  یم

  ).2007است (نورمحمدي و همکاران، ش تولید امري اجتناب ناپذیر یمحیطی و مدیریتی براي افزا
خ کاشت مناسب موجب بهینه شدن بازده استفاده از عوامل مؤثر بر عملکرد خواهد شد (علی یتار

) اعالم نمودند تاریخ کاشت و درجه حرارت تاثیر 2004(و همکاران  لینسکومب). 1992و رحمان، 
ر بسزایی بر رشد محصول و عملکرد برنج دارند، زیرا بررسی در دو منطقه از لویزیانا، یک نقطه واقع د

غربی لویزیانا  شرقی نشان داد که در منطقه واقع در جنوب غربی و نقطه دیگر واقع در شمال جنوب
تن در  5/8(اواخر اسفند و اوایل فروردین) کشت شد عملکردي بیش از  1وقتی برنج در اواخر مارس

یخ کشت خیر افتاد، عملکرد دانه نیز کاهش یافت و در تارأهکتار به دست آمد و هرچه کاشت به ت
تن در هکتار)، سپس  2/5اواخر مارس (اواخر اسفند و اوایل فروردین) کاهش عملکرد مشاهده شد (

در هکتار افزایش  2/7(اواخر فروردین) عملکرد دانه تا  2با به تاخیر افتادن کاشت در اواسط آوریل
 پژوهش صورت خطی کاهش یافت. در هاي کشت پس از آن، عملکرد به یافت و در تمامی تاریخ

هاي واریته برنج از خاستگاه 103) در استرالیا با بررسی 2004دیگري توسط فاکس و همکاران (
گوناگون و با مقایسه اثرات طول مدت قرار داشتن گیاه در معرض درجه حرارت و دماي آب پایین بر 

محدود به زمان عقیمی و عملکرد گیاه برنج اعالم شد تاثیر دماي پایین بر رشد و عقیمی گیاه تنها 
باشد و مدت زمان قرارگیري گیاه در معرض دماي پایین در میزان تاخیر در گلدهی و  گلدهی نمی

روي ارقام مختلف برنج عمل آمده  ) طی بررسی به2004عقیمی گیاه موثر است. سیادت و همکاران (
باشد و  دیبهشت میار 12آباد به این نتیجه رسیدند که بهترین تاریخ کاشت  در منطقه ویسیان خرم

هاي کیلوگرم در این تاریخ کاشت معرفی شد. اصالح تکنیک 3265سیاه با عملکرد  بهترین رقم، رقم دم

                                                
1- March  
2- April  
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ثر جهت افزایش کمی و کیفی سرعت رشد ؤعنوان یک راهکار م کشت مانند تغییر تاریخ کاشت به
هاي مختلف کاشت بر ) با بررسی تاریخ2012). لیموچی (2004معرفی شده است (فارل و همکاران، 

هاي غیرساختمانی به  ده رقم برنج، کاهش طول دوره رشد ارقام به جهت کاهش انتقال کربوهیدرات
چنین با بررسی  مخزن اصلی یعنی دانه را از عوامل مؤثر در کاهش عملکرد عنوان نمود. وي هم

دار عملکرد دانه را با  همبستگی بین عملکرد و صفات مرتبط با خوشه بیشترین همبستگی مثبت و معنی
  ) اعالم نمود.626/0**وزن خوشه (

دهد اما اگر چه سرعت رشد محصول در هر مرحله نموي، عملکرد دانه برنج را تحت تاثیر قرار می
دهی اثرات بحرانی بر روي عملکرد نهایی دانه برنج دارد، لذا به  مقدار آن در دو هفته قبل از خوشه

ابی به حداکثر یی این دوره از اهداف مهم اصالحی و مدیریتی براي دستحداکثر رساندن مقدار آن ط
 خصوصیات از برخی مطالعه در )2000نصیري ( و عرفانی). 2003باشد (حوري و همکاران، دانه می

 در برگ سطح شاخص که داشتند بیان ارقام برنج، دانه عملکرد بر مؤثر فیزیولوژیک و مورفولوژیک
بود. داتا و همکاران  بومی ارقام از بیشتر گلدهی مرحله ویژه به رشد مراحل تمام در شده، اصالح ارقام

 داشتند اظهار بنگالدش منطقه در برنج ارقام رشد هايمشخصه و هندسی ساختمان مطالعه ) در2002(
 برداشت شاخص سطح برگ منجر به کاهش شاخص افزایش بررسی، مورد بومی هايواریته در که

 نیست محدودکننده عامل فتوسنتزکننده سطح ها،واریته این در که داد نشان آنها هايایشآزم نتایج شد.
 که گرفتند نتیجه آنها عالوه است به عملکرد کاهش عامل دانه به ساقه از هاآسیمیالت اختصاص بلکه،
 خشک ماده نتیجه، بومی، شاخص سطح برگ بیشتري داشته در ارقام به نسبت برنج پرمحصول ارقام

)، با بررسی بر روي روند پر شدن 2010). گیالنی (2003، مهدوي و همکاران( کردند تولید بیشتري
دلیل مناسب بودن شرایط  ) به25/2خیري (أخوشه، افزایش وزن خشک خوشه را در تاریخ کاشت ت

  هاي کاشت قبل از آن دانست. رشد بیشتر از تاریخ
هاي رشد مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخصهاي این پژوهش به منظور بررسی اثرات تاریخ

العمل و ارائه صفات کاربردي  خوزستان با هدف شناسایی، عکس طو عملکرد ارقام برنج و در شرای
در طی دوران جهت اصالح ارقام مورد کشت برنج و نقش صفات مورد بررسی در افزایش عملکرد 

  اجرا گردید.دهی حساس خوشه
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  ها مواد و روش
دقیقه و عرض  28درجه و  48جغرافیایی کیلومتري شمال اهواز با طول  70در  شپژوهاین 

لومی با -محل آزمایش رسی متر ارتفاع از سطح دریا و خاك 33دقیقه با  50درجه و  31جغرافیایی 
2/7= pHهاي یک بار خرد شده (اسپلیت پالت) سال در دهستان شاوور به صورت کرت مدت یک و به

 اجرا شد. عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطح هاي کامل تصادفی با سه تکراركدر قالب طرح بلو
، چمپا و عنبوري قرمز پا کوتاه، م شامل: عنبوري قرمز پا بلندارقا و 5/4/89 و 20/3/89 ،5/3/89
کرت بود. میانگین  27ها  و تعداد کرت 5/2×4ها  اندازه کرتعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند.  به

چنین درجه  (برداشت آخر) و هم 1389(اولین تاریخ کاشت) الی آبان  1389نه دماي هوا از خرداد ماها
 هکتار در لوگرمیک 80ی مصرف بذر زانیم آورده شده است. )1(ترتیب در جدول و شکل  روز رشد به

 کنترل .گرفت صورت آب از اشباع خاك در شده دارجوانه بذور دنیپاش صورت به کاشت و بود
 مراحل در) هکتار در تریل 5/1( علفکش توفوردي وی دست نیوج ازی قیتلف صورت به هرزي ها فعل

اساس میزان عناصر غذایی مورد نیاز بر. گرفت صورت خوشه ظهور آغاز از قبل وی زنپنجه از پس
 50میزان  تعیین شد و کود فسفات از منبع فسفات آمونیوم به ،آزمون خاك و تعیین حد بحرانی عناصر

کیلوگرم در هکتار و عنصر روي  100میزان  م بهیکیلوگرم در هکتار، کود پتاس از منبع سولفات پتاس
صورت پایه و قبل از بذرپاشی در موقع کاشت مصرف گردیدند،  کیلوگرم در هکتار به 40میزان  به

کیلوگرم)  95د (درص 50کیلوگرم در هکتار تأمین شد که  180عنصر نیتروژن از منبع کود اوره به میزان 
و مرحله آبستنی استفاده  یزنمانده در دو مرحله پایان پنجه درصد باقی 50برگی و  4تا  3در مرحله 

 و میمستق انیجر با روزانه ،ياریآب رشد دوره طول در که بودي اگونه به زیني اریآب تیریمدگردید. 
 شبانه آب قطع و روزی ط در ترم یسانت 5-4 ارتفاع به ها کرت داخل از آبی دائم خروج و ورود

ی احتمال تیمسموم ازي ریجلوگ و هیتهو جادیا جهت ضرورت برحسب ضمن در. گرفتیم صورت
 انجام رفتن ساقه مرحلهي ابتدا در روزه 4- 3 آب قطع )H2S( دروژنیدهیسولف و مصرف کم عناصر

 حذف با کرت هر انهیم زا مترمربع 5/1 مساحت در برداشت خوشه در هادانه درصد 85 دنیرس با. شد
 14 رطوبت با دانه عملکرد سپس و) راتییتغ روند( کل خشکة مادي ریگ اندازه منظور به ها هیحاش

خوشه در هر  30جهت تعیین روند تغییرات وزن خشک خوشه نیز اقدام به برداشت  .شد انجام درصد
از ظهور کامل خوشه) به منظور  روز قبل 10روزه با آغاز ظهور خوشه ( 12هاي برداري در دوره نمونه

صورت تعیین نقش صفت مزبور در میزان عملکرد نهایی محصول تحت تاثیر درجات متفاوت حرارتی 
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-روز یک بار) در طول دوران خوشه 12چنین روند تغییرات ماده خشک در فواصل منظم ( پذیرفت. هم

برگ در هر نمونه  30ه (تعداد روز 12هاي گیري قرار گرفت. سطح برگ نیز در دوره دهی مورد اندازه
هاي کاشت مختلف در اشکال  برداري با توجه به روز پس از کاشت بسته به تاریخ (تاریخ دقیق نمونه

قبل از ) LI-31000, LI-COR, Lincoln, NE 2008( Leaf Area Meterآورده شده) توسط دستگاه 
  شد. زیر بدست آوردهو شاخص سطح برگ طبق معادله  گیريخشک شدن آنها اندازه

  

  =LAسطح برگ (مترمربع)             =SAمربع)سطح زمین (متر           LAI=LA/SA      :1معادله 
  

 استفاده با نیانگیم ساتیمقا و انسیوار هیتجز جهت SAS افزار نرم از استفاده باي آمار محاسبات
استفاده  Excelافزار  ودار از نرمبراي رسم نم. گرفت صورت درصد 1 احتمال سطح در LSD آزمون از

  شد.
  

  
  يبردار نمونهي هادوره در G.D.D -1 شکل

  )5/4/89و تاریخ کاشت سوم:  20/3/89، تاریخ کاشت دوم: 5/3/82(تاریخ کاشت اول: 
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  نتایج و بحث
کاشت بر  انس مشاهده شد که اثر رقم و تاریخیبا توجه به جدول تجزیه وار شاخص سطح برگ:

دهنده مستقل نبودن اثر این دو عامل بر  دار بود و نشاندرصد معنی 1سطح برگ در سطح شاخص 
توان نتیجه  دار نگردیده میکاشت در رقم معنی که اثر متقابل تاریخ باشد و از آنجایی صفت مزبور می

وردار باشند و بر روي شاخص سطح برگ از تاثیر نسبتاً یکسانی برخ پذیر می گرفت اثرات با هم جمع
ترین شاخص سطح  شود در همه ارقام بیش مشاهده می )2(طور که در شکل  ). همان2بودند (جدول 

کاشت اول بود. اما با گذشت زمان در هر سه تاریخ کاشت، شاخص سطح برگ برگ مربوط به تاریخ
ه توان چنین نتیجترین میزان کاهش نیز در تاریخ کاشت اول مشاهده شد. می کاهش یافت و بیش

  گرفت که سرعت توسعه برگ و افزایش مقدار شاخص سطح برگ تا قبل از ظهور خوشه در تاریخ
هاي کاشت دیگر کاشت دیگر بوده و در تاریخ کاشت اول در تمامی ارقام به مراتب بیشتر از دو تاریخ

در  رسد این کاهش شدید سطح برگتري کاهش پیدا کرده است. به نظر می این کاهش با شیب مالیم
هاي باالتر  ها به دلیل وجود درجه حرارت کاشت اول در نتیجه سوختگی، پژمردگی و ریزش برگتاریخ

در مرحلۀ رشد زایشی باشد. در بین ارقام نیز رقم عنبوري پا کوتاه کمترین و عنبوري پا بلند بیشترین 
تر در رقم عنبوري برگ کم تغییر را با توجه به شرایط متفاوت حرارتی دارا بودند. ارتفاع بوته و سطح

کاشت دوم کمترین ترین و تاریخکاشت اول هم بیشباشد. تاریخپا کوتاه از دالیل عمده این برتري می
کاشت  که تاریخ دارا بودند و با توجه به این 30/2و  36/3شاخص سطح برگ را به ترتیب با متوسط 

توان چنین نتیجه رد دانه را دارا بود، میاول با دارا بودن بیشترین شاخص سطح برگ کمترین عملک
باشد ولی کافی نیست و این موضوع  گرفت که شاخص سطح برگ باال شرط الزم براي تولید بیشتر می

توان با توجه به نتایج نهایی ارقام نیز توجیه نمود چون عملکرد دانه متأثر از خصوصیات دیگري  را می
باشد  تر از همه شاخص برداشت می حصول و مهمچون سرعت فتوسنتز خالص، سرعت رشد م هم
موجب کاهش سرعت فتوسنتز  طور احتمال بهکه گاهی اوقات شاخص سطح برگ بسیار زیاد،  طوري به

). 2002(دیوتا و همکاران،  خالص و رشد محصول شده و بر ضریب برداشت اثر سوء خواهد گذاشت
متري داشت، از تولید بیشتري برخوردار کاشت سوم که شاخص سطح برگ حداکثر ک از طرفی تاریخ

تر اما با  هاي کوچکبود. لذا در شرایط گرم مانند خوزستان داشتن سطح برگ کمتر از طریق برگ
توان با کاهش شدت نور دریافتی در واحد سطح برگ و جلوگیري از گرم شدن  آرایش عمودي می

ع از تخریب کلروفیل و پدیده زیاد برگ و تعرق بیش از حد، ضمن حفظ پتانسیل آب برگ مان
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اي به نوبه خود باعث ادامه فتوسنتز برگ در مدت زمان فلورسانس برگ شد که وقوع چنین پدیده
) مطابقت و با نتایج 2010هاي گیالنی ( تري از روز خواهد شد. اگر چه نتایج حاضر با بررسیطوالنی

تر ) مبنی بر تاثیر بیش2002ا و همکاران () مغایرت دارد. ولی با نتایج دیوت2003مهدوي و همکاران (
  اختصاص مواد قندي از ساقه به دانه نسبت به شاخص سطح برگ بر عملکرد دانه مطابقت دارد.

هاي مختلف کاشت و ارقام گر آن است که در بین تاریخ دست آمده بیان نتایج به ماده خشک کل:
ر متقابل دو عامل اختالفی از نظر آماري درصد وجود داشت ولی در اث 1داري در سطح  تفاوت معنی

کیلوگرم در هکتار  13810کاشت اول با ). بیشترین مادة خشک متعلق به تاریخ2وجود نداشت (جدول 
کیلوگرم اختالف  33/3038کاشت دوم و کیلوگرم اختالف نسبت به تاریخ 67/1890بوده که داراي 
نیز بیشترین ماده خشک را رقم عنبوري پا بلند با  باشد. در میان ارقامکاشت سوم می نسبت به تاریخ

کیلوگرم در هکتار دارا  10300کیلوگرم در هکتار و کمترین را رقم عنبوري پا کوتاه با  3/13148
بودند، با توجه به اینکه رقم اصالح شده عنبوري پا کوتاه انرژي کمتري صرف رشد طولی ساقه و اندام 

اند با تخصیص بیشتر مواد غذایی به بخش زایشی و اقتصادي گیاه تونماید در نتیجه میرویشی می
ها در جهت افزایش شاخص برداشت و در نهایت عملکرد دانه سبب باال رفتن کارایی استفاده از نهاده

هاي گرم با گزارش پنگ بر کاهش تولید مادة خشک با کاشت در ماه ی). این نتایج مبن3گردد (جدول 
فارل و  ؛)2004(لوین و همکاران  ؛)2004( ایرت و با نتایج نایدو و همکارانغ) م2004و همکاران (

) 3 شکل( خشک ماده راتییتغ روندی بررسمطابقت دارد.  )2001(برد و همکاران  و )2004(همکاران 
 صورت بهی دگیرس تا خوشه ظهور مرحله آغاز از زمان واحد در اهیگ خشک ماده شیافزا داد نشان

صورت تابع نمایی افزایش یافته و سپس در مرحله پایانی فصل  و در ابتداي رشد به هبودي دییگمویس
هاي گیاه نسبت داد. توان به کاهش فتوسنتز در اثر ریزش برگابد دلیل این امر را مییرشد کاهش می

 روز پس از کاشت، گیاه بیشترین تغییر در جهت افزایش 109دهد که تا زمان  روند تغییرات نشان می
روز پس از  121تا  109ماده خشک را به جهت استفاده بهتر از شرایط محیطی دارا بوده و در مرحله 

کند شیب آن بسیار ها صرف میکه مواد پرورده تولید شده را براي پر کردن دانه علت این کاشت به
امه این روند در کند ولی ادکاشت اول این روند افزایشی ادامه پیدا می شود. در تاریختر میمالیم
رسد این روند کاهشی در دو نظر می شود. بههاي کاشت دوم و سوم با شیب کاهشی دنبال می تاریخ
  ها در مرحله پایانیعلت ریزش برگ دلیل پایین آمدن سطح فتوسنتزي آن به کاشت دوم و سوم به تاریخ
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  دهیشهروند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام برنج طی دوران خو -2شکل 

  )5/4/89و تاریخ کاشت سوم:  20/3/89، تاریخ کاشت دوم: 5/3/82(تاریخ کاشت اول: 
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کاشت اول در اثر افزایش پنجه (عمدتاً نابارور) در این  بوده است و ادامه روند افزایشی در تاریخ
کاشت بوده است. در بین ارقام نیز روند تغییرات در رقم چمپا بیشتر از دو رقم دیگر بود. این  تاریخ

تواند سبب رقم در سطح باالیی از نظر تجمع ماده خشک در مرحله برداشت بود و همین امر می
ی بر که تجمع ماده خشک در مراحل پایانی رشد دلیل افزایش عملکرد دانه در این رقم باشد. ضمن این

افزایش عملکرد اقتصادي نیست زیرا امکان انتقال همه مواد تولید شده به دانه وجود ندارد و ارقام برنج 
از نظر توانایی انتقال مواد تولید شده به دانه متفاوت بوده و ارقامی که کارایی انتقال باالتري داشتند 

  ).2010عملکرد اقتصادي باالتري دارند (گیالنی، 
هاي گردد که صفت مزبور در بین تاریخ در جدول تجزیه واریانس مشاهده می :وزن خشک خوشه

دار گردیده درصد معنی 5درصد و اثر متقابل دو عامل در سطح  1مختلف کاشت و ارقام در سطح 
) بیشترین مقدار وزن خشک خوشه به 2ها (جدول ). با مشاهده جدول مقایسه میانگین2(جدول  است

کاشت اول اختصاص یافت در بین ارقام نیز رقم  کمترین مقدار آن به تاریخ کاشت سوم و خیتار
تواند در نتیجه افزایش طول و انشعابات ثانویه  عنبوري پا بلند بیشترین وزن خوشه را دارا بود که می

  ).4و  3 هاي (جدول بیشتر نسبت به سایر ارقام باشد
روز پس از کاشت شیب  121و  97که بین شود  ) مشاهده می4با بررسی روند رشد خوشه (شکل 

نماید. این شیب بهبود شرایط مدیریتی در این مرحله رشدي تأکید میبر باشد. این امر منحنی خطی می
تر بود. در عین حال رقم عنبوري پا بلند در کاشت سوم بسیار شدید در رقم عنبوري پا بلند و تاریخ

  حداکثر رشد خود رسیده است. کاشت زودتر از دیگر ارقام بهاین تاریخ
 1هاي مختلف کاشت و رقم در سطح ن پژوهش مشخص نمود که اثر تاریخینتایج ا وزن هزار دانه:

کاشت تفاوت  داري بر وزن هزار دانه بودند. بین اثر متقابل رقم و تاریخدرصد داراي تفاوت معنی
گر آن  باشد. در واقع بیان ن اثرات میپذیر بود دهنده جمع نشانداري مشاهده نشد که این خود معنی

  .)2باشد (جدول  هاي مختلف کاشت داراي روند به نسبت ثابتی میاست که واکنش ارقام به تاریخ
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  دهیروند تغییرات ماده خشک کل در ارقام برنج طی دوران خوشه -3 شکل
  )5/4/89 و تاریخ کاشت سوم: 20/3/89، تاریخ کاشت دوم: 5/3/82(تاریخ کاشت اول: 
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  دهیروند تغییرات وزن خشک خوشه در ارقام برنج طی دوران خوشه -4شکل 
 )5/4/89و تاریخ کاشت سوم:  20/3/89، تاریخ کاشت دوم: 5/3/82(تاریخ کاشت اول: 
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افت. یبا توجه به نتایج بدست آمده با کوتاه شدن مدت زمان رشد، وزن هزار دانه نیز کاهش 
ترین آن مربوط به رقم کاشت اول به سوم وزن هزار دانه نیز کمتر شد و بیش که از تاریخ نحوي به

نظر از مکانیسم خود تنظیمی در  توان گفت که صرفمی بنابراین). 3باشد (جدول عنبوري پا کوتاه می
خوشه و روابط بین اجزاي زایشی خوشه، پتانسیل بالقوه خوشه و دانه، براي دریافت ماده خشک نیز 

تر پتانسیل کمتري جهت  هاي باریک که ارقام حساس به گرماي مزبور به دلیل دانه طوري ت بهمهم اس
کاشت اول با دریافت ماده خشک در شرایط تنش حرارتی دارند. به همین دلیل هر چه به سمت تاریخ

 ).3یابد (جدول  شویم وزن هزار دانه نیز کاهش می درجه حرارت بیشتر در مرحله زایشی نزدیک می
؛ نایدو و 2004؛ فاکس و همکاران، 2001(برد و همکاران،  هاي دست آمده با دیگر گزارش هنتایج ب

، در مورد افزایش وزن هزار دانه با افزایش درجه حرارت و )2004؛ لوین و همکاران، 2004همکاران، 
ره رشد ) مبنی بر افزایش وزن هزار دانه با افزایش طول دو2012هاي لیموچی ( چنین بررسی هم

هاي مختلف کاشت بر وزن تاثیر بودن تاریخ ) مبنی بر بی2008مطابقت و با دیگر گزارش (رفیعی، 
  هزار دانه ارقام مغایرت دارد.

هاي مختلف کاشت، ارقام و اثر متقابل بین آنها ج این پژوهش نشان داد بین تاریخینتا میزان باروري:
ها نشان داد هاي مقایسه میانگین). داده2ت (جدول داري وجود داشبر میزان باروري تفاوت معنی

کاشت میزان باروري  باشد و با تأخیر در تاریخ کاشت اول می ترین میزان باروري مربوط به تاریخ کم
). در میان ارقام نیز رقم عنبوري پا بلند داراي بیشترین مقدار (که بیشترین 3نیز افزایش یافت (جدول 
تواند ناشی از واکنش متفاوت ارقام در فرایند مشاهده شد) بود. این امر می آن در تاریخ کاشت دوم

تولید و تجمع کربوهیدرات غیرساختمانی محلول در بخش رویشی گیاه و نیز ساختار خوشه و نقش 
ها در  هاي زایشی و رویشی بواسطه نقش موثر این کربوهیدرات آن در تهیه مواد فتوسنتزي در بخش

)، که 4گرده زنده، میزان تنفس و پرشدن و در نهایت شاخص برداشت آن باشد (جدول  هايتولید دانه
با نتایج دیگر مطالعات مبنی بر افزایش عقیمی در دماي زیاد و نقش تلقیح مناسب دانه گرده مطابقت 

  ).2004؛ لوین و همکاران، 2004؛ نایدو و همکاران، 2004(فارل و همکاران، دارد 
هاي مختلف کاشت و ارقام تفاوت یج تجزیه واریانس نشان داد که بین تاریخنتا شاخص برداشت:

ها شاخص ). با توجه به جدول مقایسه میانگین2درصد وجود داشت (جدول  1داري در سطح معنی
دهنده بهینه  خالف ماده خشک کل روند صعودي داشت و نشانکاشت اول به سوم بر تاریخ برداشت از
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باشد. در بین  کاشت اول میهاي کاشت دوم و سوم نسبت به تاریخایی در تاریخبودن شرایط آب و هو
درصد دارا بود. چون شاخص  57/32ارقام نیز بیشترین شاخص برداشت را رقم عنبوري پا کوتاه با 

توده است لذا زیادي شاخص برداشت در رقم عملکرد دانه و عملکرد زیست ۀبرداشت تابع دو مؤلف
کاشت اول باال  که در تاریخ توده آن بوده است و ایندلیل کاهش عملکرد زیست ه بهکوتا عنبوري پا

بودن درجه حرارت سبب افزایش شدید میزان عقیمی خوشه از طریق عدم تلقیح مناسب گردیده است 
  نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.) 2004نایدو و همکاران ( ).3(جدول 

 درصد 1هاي مختلف کاشت و رقم در سطح شد که بین تاریخ در این پژوهش مشخص عملکرد دانه:
کاشت و رقم اختالفی از نظر داري وجود داشت اما در بین اثر متقابل دو عامل تاریختفاوت معنی

هاي مختلف کاشت، با ها در بین تاریخبا توجه به مقایسه میانگین ).2آماري مشاهده نشد (جدول 
). 3کاشت اول به سوم عملکرد دانه نیز کاهش پیدا نموده بود (جدول کاشت از تاریختأخیر در تاریخ

هاي کاشت تاخیري با توجه به دلیل فاصله گرفتن بیشتر از تنش حرارتی در تاریخ تواند بهکه می
کاشت اول به  ن افزایش طول دوره رشد از تاریخیخصوصیت حساس به گرما بودن این ارقام و همچن

ترین  ها و مواد معدنی انتقال یافته به دانه باشد. در بین ارقام نیز بیشکربوهیدراتسوم و افزایش میزان 
تواند متأثر از خصوصیات ژنوتیپ، کیلوگرم در هکتار دارا بود که می 4/3795عملکرد را رقم چمپا با 

د ند و همگرایی مثبت آنها در رقم اخیر باشد که در نهایت سبب برتري تولییعوامل محیطی و برآ
تعداد دانه) در این رقم نسبت به سایر × مخزن فعال و ظرفیت تجمع ماده خشک باالتر (گنجایش دانه 

؛ برد و همکاران، 2004موجود (فارل و همکاران،  هاي . این نتایج با گزارش)3(جدول  ارقام شد
بر تاثیر مبنی ) 2004؛ لوین و همکاران، 2004؛ نایدو و همکاران، 2004؛ فاکس و همکاران، 2001

  .) مبنی بر افزایش عملکرد با افزایش طول دوره رشد مطابقت دارد2012درجه حرارت و با لیموچی (
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  کاشت و رقم بر وزن خوشه (گرم) و میزان باروري (درصد) برنج. اثر متقابل تاریخ -4جدول 
(%) میزان باروري  تاریخ کاشت رقم  (گرم) وزن خوشه 

cd78/83 c31/2 لندعنبوري پاب 
49/75  تاریخ کاشت اول e c13/2 چمپا 

21/86 bc 20/2 c عنبوري پاکوتاه 
a57/95 77/2 b عنبوري پابلند 

 چمپا  cd18/83 c35/2  تاریخ کاشت دوم
de35/79 c34/2 عنبوري پاکوتاه 
ab15/91 a30/3 عنبوري پابلند 

 چمپا de62/79 a15/3  تاریخ کاشت سوم
bc18/87  b75/2 تاهعنبوري پاکو 

  باشد. درصد می 1 دار در سطحاختالف معنی LSD وجودحروف غیرمشابه در هر ستون، با آزمون 
  )5/4/89و تاریخ کاشت سوم:  20/3/89، تاریخ کاشت دوم: 5/3/82(تاریخ کاشت اول:  
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Abstract1 
In order to evaluate the effects of different sowing dates on leaf area index, dry 

biomass weight and panicle dry weight and also yield of rice cultivars, harvest 
index, fertility rate, and 1000-grain weight an experiment was as spilt plots 
arrangement based on  RCBD design with three replications for one year in the 
north region of Khozestan. Main plot factor was the date of planting at three levels 
(26 May, 10 Jun, 26 Jun) and the sub plot was three cultivars of red Amber (long 
and short grains) and Champa. The results of analysis of variance indicated that 
there was a significant difference between different sowing dates and cultivars at 
all traits at %1 level. Except panicule dry weight and fertility rate (difference 
among different planting dates was significant at 5% level), other properties did not 
have any significant difference in the interaction of both factors. The highest leaf 
area index (LAI) and biomass dry weight was related to the first sowing date and 
the highest grain yield and panicle dry weight was related to the third sowing date. 
Evaluation of LAI and dry weight trend showed that with increasing heat stress at 
26 May sowing date they reached the maximum growth in a shorter period of time; 
of course, after that, the leaf area index was rapidly reduced, while panicle weight 
particularly on the last two weeks of the last sowing date had the minimum 
increase due to infertility of more seeds in this time span. Among the cultivars, 
short-leg Amber had the minimum changes and Champa had the maximum yield 
with an average of 3795.4 kg/ha. 
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