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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  90جلد چهارم، شماره سوم، پاییز 

101- 79  
ejcp.gau@gmail.com   

  

هاي مقایسه سرعت و دوره پر شدن دانه در برخی از ارقام بومی، اصالح شده و الین
  امیدبخش برنج تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن

  

  3 و نادعلی بابائیان جلودار2تیاله پیردش همت*، 1زاده سیداسماعیل نظام

  گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سارياستاد  و استادیار  ،دانشجوي کارشناسی ارشد به ترتیب 3و 1،2

  چکیده
هاي امیدبخش به منظور بررسی سرعت و طول دوره پر شدن دانه ارقام بومی، اصالح شده و الین

در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي و  1388یر مختلف نیتروژن آزمایشی در سال زراعی برنج تحت مقاد
هاي کامل هاي خرد شده در قالب طرح پایه بلوكنوع آزمایش کرت. اجرا گردیدمنابع طبیعی ساري 

 در  اوره کیلوگرم200 و 100صفر، ( عامل اصلی شامل مقادیر کود نیتروژن . بودتصادفی در سه تکرار
طارم محلی و ( رقم بومی2، )جلودار، پرتو، دانش و جهش( الین امیدبخش 4و عامل فرعی شامل ) رهکتا

نیتروژن در سطوح  نتایج نشان داد. در نظر گرفته شدبرنج ) 1قائم(شده و یک رقم اصالح) طارم دیلمانی
شلتوك  درصد گلدهی و عملکرد 50، روز تا )a+b (چهار صفت مساحت برگ پرچم، محتوي کلروفیل

روند پر شدن . داري داشتندمعنیاختالف  1 سایر صفاتاز نظر ،ثر پر شدن دانهؤم بجز صفت دوره ارقامو 
ارقام . تبعیت نمود) منحنی درجه سوم(دانه در تیمارهاي مختلف کود نیتروژن از الگوي تقریباً یکسانی 

داري به پاسخ متفاوت و معنیمختلف مورد مطالعه فقط در دو صفت سرعت پر شدن و حداکثر وزن دانه 
بر همین اساس باالترین و کمترین سرعت پر شدن دانه به ترتیب در . مقادیر متفاوت نیتروژن نشان دادند

دانش با  ژنوتیپ. هاي امید بخش پرتو و جلودار در تیمار عدم مصرف کود نیتروژن به دست آمدالین
 مقایسات گروهی بین سه گروه برنج.  دادد اختصاص تن در هکتار  باالترین عملکرد شلتوك را بخو72/6

ه ارقام بومی در مقایسه با رقم  و سرعت پر شدن دان(a+b)نشان داد که از نظر صفات میزان کلروفیل 
  . اصالح شده از میزان باالتري برخوردار بودند

  

   بخش، نیتروژن  برنج، سرعت پر شدن دانه، طول دوره پر شدن دانه، الین هاي امید:هاي کلیدي واژه

                                                
 Pirdasht@yahoo.com:مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
پذیر بوده و  مین مقدار مناسب نیتروژن امکانٔ، عملکرد باال در برنج با تا مختلفبر اساس مطالعات

شوند نیز همبستگی خوبی با مقدار مصرف نیتروژن دارند صفاتی که باعث افزایش عملکرد می
هاي رف دیگر یکی از راهاز ط). 2007؛ کاظمی پشت مساري و همکاران، 2000رحیمیان و بنایان، (

هاي مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد برنج و تولید ارقام پر محصول، پیدا کردن شاخص
هاي فیزیولوژیک سرعت و در میان شاخص. باشدها میمدیریت مزرعه در جهت بهبود این شاخص

یین میزان عملکرد شلتوك طول دوره پر شدن به عنوان دو صفت فیزیولوژیک مهم، نقش بسزایی در تع
اي عنوان عملکرد اقتصادي یک محصول دانه رشد دانه که به). 2006مجتبایی زمانی و همکاران، (دارند 

سرعت پر شدن دانه . شود، داراي دو مرحله سرعت پر شدن و دوره پر شدن استدر نظر گرفته می
 و تجمع ماده خشک طی مراحل گر تجمع ماده خشک در زمان و طی مرحله خطی نمو دانه است بیان

 با انجام رگرسیون خطی از مقادیر وزن خشک بذر که در دهد و معموالًتاخیري نمو آن را نشان نمی
هاي غیر خطی که معرف مراحل هاي مختلف طی نمو آن به دست آمده و پس از حذف داده زمان

ر شدن نیز اکثراً براي ارزیابی دوره مؤثر پ). 2001کافی و همکاران، (شود  برآورد می،تاخیري است
) کیلوگرم در هکتار(گیرد و از تقسیم عملکرد دانه نسبی طول دوره پر شدن دانه مورد استفاده قرار می

. آیدطی مرحله خطی نمو بذر بدست می) کیلوگرم در روز( بر سرعت کل تجمع ماده خشک در بذر
ن با تقسیم وزن بذر رسیده بر سرعت پر شدن تواهمچنین در مورد تک بذر، دوره مؤثر پر شدن را می

  ).2001کافی و همکاران، (دانه محاسبه نمود 
 افزایش خطی - 2، ) روز بعد از گل دهی5( رشد کند -1پر شدن دانه در طی سه مرحله شامل؛ 

؛ داس و 1994چائوبی و سینگ، (رسد  رشد کند ثانویه به اتمام می-3و ) دهی روز بعد از گل20-5(
دست آورد مطابق با زمانی است که از  اي حداکثر وزن خود را بهزمانی که برنج قهوه). 1981، سرکار

وزن دانه وابسته به مقدار انتقال مواد . ترین اندازه را پیدا کرده استلحاظ مورفولوژیکی بزرگ
عنوان  ت که بهوابسته به سرعت و طول دوره انتقال اسخود فتوسنتزي به دانه بوده که این میزان انتقال 

در اغلب مطالعات، بین ). 1993جونگ کوتنا و همکاران، (شود سرعت و دوره پر شدن دانه شناخته می
و ) 2006؛ مجتبایی زمانی و همکاران، 2007عباسی و اصفهانی، علی(سرعت پر شدن دانه با وزن دانه 

؛ چو و همکاران، 2000ي، لسانی و مجتهد(داري گزارش شده است عملکرد دانه همبستگی مثبت معنی
؛ موهندس و همکاران، 1998؛ کوماري و واالرماتی، 1999؛ کاتو، 1979؛ جونز و همکاران، 1987
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جونز و همکاران، (تري با عملکرد دارد در حالی که دوره پر شدن دانه همبستگی ضعیف) 1988
همچنین بین دوره و ). 1988 ؛ موهندس و همکاران، 1998؛ کوماري و واالرماتی، 1999؛ کاتو، 1979

؛ مجتبایی زمانی 2007عباسی و اصفهانی، علی(سرعت پر شدن دانه همبستگی منفی گزارش شده است 
ارتباط مثبت ) 1989(کاتو ). 1995؛ یاماگوچی و همکاران، 1987؛ چو و همکاران، 2006و همکاران، 

داري را بین سرعت  ارتباط منفی معنیي دانه و داري را بین سرعت پر شدن دانه با وزن و اندازهمعنی
پر شدن دانه با تعداد دانه گزارش نمود و اظهار داشت که بین سرعت پر شدن دانه با ظرفیت مخزن 

. داري وجود دارد اما بین دوره پر شدن دانه با ظرفیت مخزن همبستگی مشاهده نکردهمبستگی معنی
 برنج که در مرحله پر شدن دانه داراي میزان اعالم نمودند که ارقامی از) 1994(شی و همکاران 

نیتروژن باالتري در خوشه و میزان نیتروژن کمتري در ساقه باشند و نیتروژن بیشتري را از اندام رویشی 
با استفاده از نیتروژن ) 1993(ایوازاکی و همکاران . به دانه منتقل کنند، پتانسیل عملکرد باالتري دارند

هاي باالیی محور اصلی خوشه ه نیتروژن به عنوان منبع اصلی در پر شدن دانهدار نشان دادند کنشان
هاي پایینی هاي باالیی محور اصلی خوشه و دیررسی دانهچه هشرکت کرده و باعث زودرسی خوش

نشان داد که پس از وزن نهایی ) 2006(نتایج مجتبایی زمانی و همکاران . گرددمحور فرعی خوشه می
ن اثر مستقیم و مثبت، و دوره پر شدن دانه که بیشترین اثر مستقیم منفی را بر سرعت پر دانه با بیشتری

) 2007(عباسی و اصفهانی علی. گذار استثیرٔشدن دانه دارند، اندازه دانه نیز بر سرعت پر شدن دانه تا
ه و مساحت برگ دار بین وزن دانه با سرعت پر شدن داننیز نتایج مشابهی مبنی بر ارتباط مثبت و معنی

همچنین بین مساحت برگ پرچم و سرعت پر شدن دانه در تیمارهاي نیتروژن . پرچم به دست آوردند
در همان آزمایش بر خالف طول دوره پر شدن دانه، سرعت . همبستگی مثبت و باالیی مشاهده کردند

 یک نتیجه اظهار داشتند ثیر مقادیر و تقسیط نیتروژن قرار گرفت و به عنوانٔپر شدن دانه برنج تحت تا
به منظور افزایش وزن و سرعت پر شدن دانه مصرف کود سرك نیتروژن به ویژه در مرحله آغازش 

با توجه به موارد مطرح شده و نقش نیتروژن در سرعت و پر شدن دانه . باشدخوشه قابل توصیه می
تغییرات وزن دانه، سرعت و ثیر سطوح کود نیتروژن بر ٔ آزمایش بررسی تا اینارقام برنج، هدف از

شده و ثر در پر شدن دانه برنج ارقام بومی، اصالحؤطول دوره پر شدن دانه و همچنین تعیین عوامل م
  .  هاي امیدبخش در شرایط آب و هوایی استان مازندران بودالین
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  ها مواد و روش
طبیعی   و منابع در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي1388این آزمایش در سال زراعی 

 53 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 39 درجه و 36این منطقه در عرض جغرافیایی . ساري انجام گردید
شرایط آب و هوایی محل .  است شده متر ارتفاع از سطح دریا واقع16 دقیقه شرقی و 4درجه و 

 20ه به عمق صفر تا قبل از اجراي آزمایش از خاك مزرع. نشان داده شده است) 1(آزمایش در جدول 
  .آورده شده است) 2(برداري و پس از تجزیه، نتایج آن در جدول  متري نمونه سانتی

  
  هاي هواشناسی محل مورد آزمایش  داده-1جدول 

  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  *اردیبهشت  پارامتر
  5/33) 7/65(  6/32) 8/1(  0/00) 6/26(  1/3) 3/18(  8/7) 1/13(  بارندگی

  0/25) 1/25(  7/25) 28(  4/26) 6/26(  9/22)  4/24(  5/19) 20(  متوسط دما
  3/27) 30(  6/28) 2/33(  7/30) 5/30(  0/26) 7/28(  7/22) 6/24(  حداکثر دما
  4/23) 4/20(  9/22) 8/22(  5/21) 7/22(  1/20)  2/20(  6/17) 4/15(  حداقل دما

  باشد  ساله می5هاي اعداد داخل پرانتز بیانگر میانگین داده*
  

   نتایج حاصل از تجزیه خاك-2جدول 

  بافت
  رس

  )درصد(
  سیلت

  )درصد(
  شن

  )درصد(
  نیتروژن

  )درصد(

  فسفر
قسمت در (

  )میلیون

  پتاسیم
قسمت در (

  )میلیون
pH  

EC  
دسی زیمنس (

  )بر متر

CEC  
اکی واالن  میلی(

  بر
  ) گرم خاك100

 34/27 39/2 14/7  3/254  88/18  252/0  18  35  47  رسی

  
هاي کامل تصادفی در سه تکرار هاي خرد شده در قالب طرح پایه بلوكت کرتصور آزمایش به

 200 و 100صفر، (عامل اصلی شامل مقادیر کود نیتروژن از منبع اوره در سه سطح . اجرا گردید
 رقم 2، )جلودار، پرتو، دانش و جهش( الین امیدبخش 4و عامل فرعی شامل ) کیلوگرم اوره در هکتار

 برخی مشخصات .برنج بود) 1 مئاق(شده و یک رقم اصالح) ی و طارم دیلمانیطارم محل(بومی 
پس از آماده کردن زمین خزانه به صورت .  نشان داده است3هاي برنج مورد مطالعه در جدول ژنوتیپ

 زمین اصلی شخم، ءدر طول مدت رشد نشا. جوي پشته، بذرهاي ضدعفونی شده در آن پاشیده شد
صورت تک   برگی به3-4ها در مرحله گیري، گیاهچهبعد از خزانه. کشی شد الهتسطیح، مرزبندي و م
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متر از همدیگر  سانتی25×25 متر مربع منتقل و به فاصله 65/6هاي فرعی به مساحت نشاء در کرت
 در زمان یک سومدر موقع کاشت، یک سوم (استعمال کود نیتروژن در سه مرحله . کشت شدند

کود سوپر فسفات ) 2004کاظمینی و غدیري،  (انجام شد ) هنگام خوشه رفتن دریک سومزنی و  پنجه
 کیلوگرم کلرورپتاسیم در هکتار بعد از نشاکاري به 90 کیلوگرم در هکتار و 120تریپل به مقدار 

ها  در طول این مدت عملیات داشت شامل وجین، آبیاري، مبارزه با آفات و بیماري. ها اضافه شد کرت
  .مل فنی مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شدطبق دستورالع

  
  هاي امیدبخش برنج مشخصات ارقام و الین-3 جدول 

  توضیحات  والدین  ژنوتیپ  ردیف

   طارم دیلمانی×سنگ طارم   جلودار  1
الین امید بخش، پرمحصول کیفی، پاکوتاه و 

  دیررس

  دانش  2
 ×سپیدرود 

)IR58022A×IR68061( 

متوسط کیفی، الین امید بخش، پر محصول، 
  پاکوتاه و دیررس

  ارتفاع کوتاه تر از طارم محلی و زود رس  )موتانت(طارم محلی   پرتو  3
  ارتفاع کوتاه تر از طارم محلی و زود رس  )موتانت(طارم محلی   جهش  4
  رقم پرمحصول کیفی، پاکوتاه و زودرس    سپیدرود×سنگ جو   1م ئقا  5
  یت باال، پابلند و میان رسکم محصول با کیف  رقم بومی  طارم محلی  6
  کم محصول با کیفیت باال، پابلند و میان رس  رقم بومی  طارم دیلمانی  7

  
  ). 2003،  و همکارانپیردشتی(استفاده شد ) 1(جهت برآورد مساحت برگ پرچم از معادله 

  مساحت برگ  = رگ طول ب× عرض برگ  × 74/0                     )                              1(معادله 
  

در مرحله گلدهی با استفاده از روش پورا و ) لیترمیکروگرم در میلی b+(a)(استخراج کلروفیل
  .          انجام گرفت2و بر اساس معادله ) 1989(همکاران 

  (a+b)ل کلروفی= 2/665E 71/2 + 0/652E 12/22                    )                                  2(معادله 
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است که توسط دستگاه b و a  طول موج هاي کلروفیل 0/652 و 2/665در این معادله اعداد 
  .قرائت شد) UV/VIS, Jenway, England .6405(اسپکتوفتومتري 
ها و خروج اولین خوشه) غالف رفتن(گیري سرعت و طول پر شدن دانه بعد از آبستنی براي اندازه
 روز بعد از گرده افشانی 9گذاري و  ها عالمتها، این خوشه کلیه بوتههاي اصلیمربوط به ساقه

نمونه )  خوشه3در هر نوبت (هاي عالمت گذاري شده، در فاصله زمانی هر سه روز یکبار خوشه
 هاي مختلف ادامه یافت، به طوري که وقتی ارقام کامالًاین روند تا رسیدگی کامل رقم. برداري شدند

برداري صورت  به سمت پایین خمیده گردید، آخرین نمونهها کامالًنوك خوشهزرد رنگ شدند و 
گراد قرار داده شده و پس از خشکانیدن،  درجه سانتی70 ساعت در دماي 72ها به مدت خوشه. گرفت

گیري و از تقسیم آن بر تعداد دانه، متوسط وزن تک دانه محاسبه گردید ها اندازهوزن خشک شلتوك
  ). 1979کاران، جونز و هم(

اي درجه سوم پیشنهادي جونز و همکاران ها از مدل چند جملهبراي برازش روند افزایش وزن دانه
) 3معادله( از معادله درجه سوم MATLABبا استفاده از نرم افزار ). 3معادله (استفاده شد ) 1979(

رفتن مشتق معادله به دست همچنین با در نظر گ. حاصل گردید) 4(گیري به عمل آمد و معادله مشتق
از تقسیم حداکثر . آمده برابر صفر، زمان الزم براي دست یابی به حداکثر وزن تک دانه برآورد گردید

 y) 2و1(هاي در معادله. وزن تک دانه بر دوره پر شدن دانه میانگین سرعت پر شدن دانه حاصل شد
  .باشد میهاي رگرسیونی   ثابتdو c ,b ,a  زمان و tوزن تک دانه، 

   y = a + bt + ct2 + dt3                                   )                                             3(معادله 
  dy/dt = b + 2ct + 3dt2                                                       )                       4(معادله 

 16هاي مختلف مورد مطالعه، سطحی معادل یک مترمربع مشتمل بر تیپبراي تعیین عملکرد ژنو
مساري و همکاران،  کاظمی پشت( درصد 14بوته برداشت گردید و عملکرد شلتوك بر حسب رطوبت 

  افزارها از نرمدر این تحقیق براي تجزیه و تحلیل داده. محاسبه شد) 2007
SAS ) موسسهSAS، 1997(ها از و براي مقایسه میانگیناکسل ز صفحه گستر  و براي رسم نمودارها ا

  .  استفاده شدLSDاي  آزمون چند دامنه
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  نتایج و بحث
ها نشان داد سرعت پر شدن دانه و خوشه نتایج تجزیه واریانس داده: سرعت پر شدن دانه و خوشه

 خوشه اختالف ها سرعت پر شدن دانه وثیر تیمارهاي کودي قرار نگرفت ولی در بین ژنوتیپٔتحت تا
همچنین اثر متقابل کود و ژنوتیپ در سرعت پر شدن دانه . داري در سطح یک درصد داشتمعنی
باالترین سرعت پر شدن دانه مربوط به ژنوتیپ پرتو در ) 5(مطابق جدول ). 4جدول (دار بود معنی

ر در تیمار بدون کود و کمترین آن به ژنوتیپ جلودا)  میلی گرم در روز96/1(تیمار بدون کود نیتروژن 
همچنین باالترین سرعت پر شدن خوشه در ژنوتیپ . تعلق داشت) گرم در روز میلی86/0(نیتروژن 

گرم در روز  میلی93/92 با 1  میلی گرم در روز و کمترین آن در ژنوتیپ قائم60/129طارم دیلمانی با
گرم در روز  میلی96/1 تا 86/0ین  ژنوتیپ ب7دامنه تعییرات سرعت پر شدن دانه در این . مشاهده شد

 و 3/1 رقم برنج میانگین سرعت رشد دانه را 4در ) 2001(در همین زمینه کافی و همکاران . بوده است
هاي  محیط درتفاوت ارقام در سرعت رشد دانه. گرم در روز بیان نمود میلی7/1 تا 1دامنه آن را 

عی مؤید این است که سرعت رشد دانه تحت کنترل مختلف ثابت بوده و شواهد بسیاري از گیاهان زرا
هاي زراعی رسد کنترل ژنتیکی احتماالً یک پدیده عمومی در کلیه گونه به نظر می. ژنتیک گیاه است

سایر ) 2(فراهمی مواد جذبی و ) 1: (در عین حال دو نکته محتمل در مورد این تنظیم شامل. باشدمی
سرعت رشد دانه را تنظیم کند یا به عبارت دیگر سرعت رشد دانه تواند مواد خام از گیاه مادري، می

هاي تغییر منبع و شواهد غیر مستقیم حاصل از آزمایش. تواند یک سازوکار مرتبط با بذر تعیین شودمی
مخزن حاکی از آن است که سرعت رشد دانه به فراهم بودن مواد غذایی جذب شده توسط گیاه 

مخزن ممکن است بسته به مرحله رشد گیاه که این تیمارها اعمال -ر منبعتیمارهاي تغیی. بستگی دارد
شوند، اثرات مختلفی روي سرعت رشد دانه داشته باشند، زیرا سرعت رشد دانه تنها به تغییرات می

  ).2001کافی و همکاران، (دهد فراهمی مواد جذبی در هر بذر واکنش نشان می
- هاي امیدبخش، رقم اصالحالینبین رعت پر شدن دانه در ساز نظر مقایسات گروهی نشان داد که 

شده اما سرعت پر شدن خوشه در رقم اصالح. داري وجود نداشتشده و ارقام بومی اختالف معنی
نیز ) 9جدول (ضرایب همبستگی . ) د و ج- 1شکل( هاي امیدبخش و ارقام بومی  بود کمتر از الین

 5دار در سطح  درصد گلدهی همبستگی منفی و معنی50وز تا نشان داد سرعت پر شدن دانه با تعداد ر
داري در سطح احتمال یک درصد با سرعت پر شدن دانه همبستگی مثبت و معنی. دردرصد نشان دا

عباسی و اصفهانی نتایج مشابهی توسط علی. حداکثر وزن دانه و درصد دانه پر در خوشه داشت
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، )2006(، بردر و همکاران )2009(، دیاس و لیدون )2006(، مجتبایی زمانی و همکاران )2007(
، جونز و همکاران )1979(، سیمونس و همکاران )1982(، جبی هو و همکاران )1987(بروکنر 

همچنین سرعت پر شدن خوشه همبستگی مثبت و . گزارش شده است) 1999(و کاتو ) 1979(
 درصد با عملکرد خوشه 5 سطح داري در سطح یک درصد با حداکثر وزن خوشه و در معنی

در ) 2007(و حسین پور و همکاران ) 2006( در حالی که بردر و همکاران در برنج ).9جدول (داشت
اما مجتبایی زمانی همکاران . گندم بین سرعت پر شدن دانه و عملکرد همبستگی مثبتی بدست آوردند

بر . داري وجود نداردمعنیگزارش دادند که بین سرعت پر شدن دانه با عملکرد همبستگی ) 2006(
منحنی درجه ( یکسانی  روند پر شدن دانه در تیمارهاي کود نیتروژن از الگوي تقریبا2ًاساس شکل 

در این مطالعه پر شدن دانه بعد از گلدهی داراي یک روند کند بود اما پس از آن . پیروي نمود) سوم
 رسیدگی فیزیولوژیکی از سرعت پر یک تجمع خطی ماده خشک مشاهده گردید، در ادامه تا مرحله

  .شدن دانه کاسته شد
  

   اثر متقابل نیتروژن و ژنوتیپ در صفت سرعت پر شدن دانه-5جدول 
  ژنوتیپ  کیلوگرم اوره در هکتار

  200  100  صفر
  h86/0  gh90/0  f-h98/0  جلودار
  b-d46 /1  b-e34/1  c-f28/1  جهش

  a    96/1  c-f 31/1  b-d41/1  پرتو
  bc  52/1  c-f 27/1  c-g24/1  دانش

  e-h06/1  ab68/1  b-e34/1  1مئقا
  d-h13/1  c-g23/1  b-d43/1  طارم محلی

  d-h14/1  bc49/1  e-h06/1  طارم دیلمانی
  )LSDآزمون بر اساس  (ندارند يدار معنیتفاوت  از نظر آماري ، داراي حروف مشابههاي میانگین
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ثیر ٔزیه واریانس نشان داد که طول پر شدن دانه تحت تانتایج حاصل از تج: طول دوره پر شدن دانه
داري در سطح یک درصد وجود داشت ها اختالف معنیتیمارهاي کودي قرار نگرفت اما بین ژنوتیپ

ها باالترین طول دوره پر شدن دانه در دو الین ژنوتیپ دانش و بر اساس مقایسه میانگین). 4 جدول(
  ).6جدول ( روز بدست آمد 26ن مقدار در رقم طارم محلی با  روز و کمتری30 و 31جلودار با 

اختالفات ژنتیکی در دوره پر شدن بذر در بسیاري از گیاهان دیده شده است و این اختالفات در 
چنین . گر کنترل ژنتیکی دوره پر شدن دانه است باشد که بیانها و مناطق مختلف ثابت می سال

ف و لوبیاي سبز گزارش شد که احتماالً اختالفات ژنوتیپی در شواهدي براي سویا، گندم، جو، یوال
هاي این تحقیق با نتایج یافته). 2001کافی و همکاران، (هاي زراعی هم وجود دارند  سایر گونه

مبنی بر اینکه طول دوره پر شدن دانه تحت ) 1987( و چو و همکاران) 2007( عباسی و اصفهانی علی
 گروهی ارقام بومی دوره پر شدن دانه هاي هطبق مقایس. نگرفت مشابهت داردثیر کود نیتروژن قرار ٔتا

دوره پر شدن دانه همبستگی ). ه نشده استدها نشان داداده(هاي امیدبخش داشت کمتري از الین
 درصد 50 درصد با 5داري در سطح یک درصد با دوره مؤثر پر شدن دانه و در سطح مثبت و معنی

 درصد با درصد دانه پر در خوشه داشت 5دار در سطح همبستگی منفی و معنیگلدهی داشت همچنین 
  ). 9جدول (
  

   برنج  مختلفهاي ژنوتیپارقام وهاي صفات مورد مطالعه در بین  مقایسه میانگین-6جدول 

  ژنوتیپ
سرعت پر شدن 

گرم  میلی(خوشه 
  )در روز

دوره 
پرشدن 

  )روز(دانه 

دوره مؤثر 
پر شدن دانه 

  )روز(

ثر وزن حداک
خوشه 

  )گرم میلی(

مساحت برگ 
پرچم 

  )مترسانتی(

محتوي کلروفیل 
میکروگرم در (

  )لیترمیلی

تعداد روز 
% 50تا 

  گلدهی

درصد دانه 
پر در 
  خوشه

عملکرد 
تن در (شلتوك 

  )هکتار
  c80/110  ab*30  a27  b8/3277  c09/17  ab49/9  a11/64  c84  ab09/6  جلودار
  abc29/122  bc28  a26  b9/3378  bc30/19  ab95/9  d66/51  a92  ab16/6  جهش

  bc13/114  b29  a24  b6/3255  c76/17  ab47/9  d11/51  a93  b61/5  پرتو
  ab83/126  a31  a27  a9/3912  b68/22  b98/8  b66/60  bc86  a72/6  دانش
  d93/92  bc28  a25  c7/2596  a72/26  c70/9  d66/52  ab89  c88/4  1قائم 

  ab75/125  c26  a23  b6/3255  bc72/18  ab86/9  c22/52  ab90  ab06/6  طارم محلی
  a60/129  bc28  a26  ab7/3617  c62/17  a41/10  d22/51  a92  b66/5  طارم دیلمانی
LSD (0.05) 03/21 18/3 67/6 11/714 68/5 74/1 72/2 00/7 84/1 

  )LSDآزمون بر اساس  (ندارند يدار معنیتفاوت  از نظر آماري ، داراي حروف مشابههاي میانگین
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد دوره مؤثر پر شدن دانه با دامنه تغییرات بین : دوره مؤثر پر شدن دانه
در مقایسات گروهی نیز در ). 4جدول (  روز تحت تأثیر تیمار کودي و ژنوتیپ قرار نگرفت27 تا 23

 دوره پر شدن دانه دوره مؤثر پر شدن دانه تنها با. داري وجود نداشتها اختالف معنیهیچ از گروه
پور و همکاران  اما حسین). 9جدول (داري در سطح یک درصد داشت همبستگی مثبت و معنی

 ژنوتیپ گندم همبستگی منفی و 10ي دوره مؤثر پر شدن دانه بین سرعت پرشدن دانه و) 2007(
  .داري مشاهده کردندمعنی

شود که  عملکرد شلتوك محسوب میمیانگین وزن دانه از اجزاي مهم: حداکثر وزن دانه و خوشه
 باالتر  وزن خشک خوشه). 1998اصفهانی، (باشد  ها مینشان دهنده تخصیص مواد فتوسنتزي به دانه

با افزایش وزن خشک خوشه در زمان برداشت موجب ) ظرفیت مخزن باالتر(دهی در زمان خوشه
حداکثر وزن دانه و ) 4(طابق جدول م). 1996میا و همکاران، (گردد ها میبهبود درصد پر شدن دانه

داري در هاي مختلف اختالف معنیثیر تیمارهاي کودي قرار نگرفت اما بین ژنوتیپٔخوشه تحت تا
همچنین اثر متقابل کود و ژنوتیپ در حداکثر وزن دانه اختالف . سطح یک درصد وجود داشت

 بیشترین وزن دانه در ژنوتیپ پرتو با تیمار در این آزمایش. داري در سطح یک درصد داشت معنی
 89/24(ترین مقدار در ژنوتیپ جلودار با تیمار بدون کود و پایین) گرم میلی97/52(بدون کود 

 97/52-89/24 ژنوتیپ برنج بین 7دامنه تغییرات حداکثر وزن دانه در این . بدست آمد) گرم میلی
 و دامنه 23 رقم برنج را 4میانگین حداکثر وزن دانه ) 2001(کافی و همکاران . )7جدول (گرم بودمیلی

گرم  میلی9/3912بیشترین وزن خوشه نیز به ژنوتیپ دانش با . گرم بیان کردند میلی25-20آن را بین 
بر اساس مقایسات گروهی ). 6جدول (گرم تعلق داشت  میلی7/2596 با 1و کمترین آن به ژنوتیپ قائم

هاي امیدبخش مقدار باالتري نسبت به ارقام بومی داشتند شده و الین اصالححداکثر وزن دانه در رقم
داري در سطح یک درصد با سرعت پر شدن حداکثر وزن دانه همبستگی مثبت و معنی).  و-1شکل (

حداکثر وزن خوشه نیز همبستگی مثبت و .  درصد با درصد دانه پر در خوشه داشت5دانه و در سطح 
. )9جدول (شه و عملکرد شلتوك داشت یک درصد با سرعت پر شدن خوداري در سطح معنی

بیان نمود وزن تک دانه برنج از ثبات بیشتري در مقایسه با سایر اجزاي عملکرد ) 1998(اصفهانی 
  .ثر از ژنوتیپ استٔبرخوردار بوده و تغییرات این جزء عملکرد در مقایسه با شرایط محیطی متا
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  تروژن و ژنوتیپ در صفت حداکثر وزن دانه برنج اثر متقابل نی-7جدول  
  کیلوگرم اوره در هکتار

  ژنوتیپ
  200  100  صفر

  i89/24  hi14/28  g-i55/28  جلودار
  b-f42/39  b-h20/36  b-h11/37  جهش

  a  97/52  b-h95/37  bc82/42  پرتو
  ab  72/45  b-g20/38  b-d86/40  دانش

  e-i99/29  ab08/44  b-e98/39  1 مئقا
  e-i30/30  d-i09/32  b-h76/35  محلیطارم 

  c-i88/32  b-d50/40  f-i74/29  طارم دیلمانی
  نیستند) LSDآزمون (بر اساسدار هایی داراي حروف مشابه در هر ستون از نظر آماري داراي اختالف معنیمیانگین

  
ثیر ٔتاها مساحت برگ پرچم تحت براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده: مساحت برگ پرچم

در مقایسه ). 4جدول (هاي مختلف در سطح یک درصد قرار گرفت تیمارهاي کودي و ژنوتیپ
متر مربع و کمترین را   سانتی72/26 با 1 ها باالترین مساحت برگ پرچم را ژنوتیپ قائممیانگین
ربع داشتند متر م سانتی62/17 و 76/17، 09/17ترتیب با  هاي جلودار، پرتو و طارم دیلمانی بهژنوتیپ

 درصد ماده خشک 60نشان دادند که برگ پرچم، در تشکیل ) 2006(قیصري و همکاران ). 6جدول (
از آنجایی که مصرف نیتروژن موجب افزایش سطح برگ، . باشددانه در مرحله رسیدن دانه سهیم می

شود  میهاي فتوسنتزي، غلظت کلروفیل در مراکز واکنش فتوسنتزي و فتوسنتز برگمیزان آنزیم
تواند موجب سرعت پر شدن باالتر دانه و افزایش بنابراین افزایش نیتروژن برگ می) 1998سچین، (

شده مساحت برگ پرچم مقایسات گروهی نشان داد رقم اصالح). 1995یاماچی، (وزن دانه گردد 
مبستگی مساحت برگ پرچم ه). ها نشان داده نشده استداده(باالتري نسبت به ارقام بومی داشت 

  ).9جدول ( درصد با محتوي کلروفیل داشت 5داري در سطح منفی و معنی
داري تحت تأثیر  معنیطور کامالً محتوي کلروفیل به) 4(مطابق جدول : (a+b)محتوي کلروفیل 
 41/10باالترین مقدار محتوي کلروفیل در طارم دیلمانی با . هاي مختلف قرار گرفتنیتروژن و ژنوتیپ

جدول (لیتر مشاهده شد  میکروگرم در میلی7/9 با 1لیتر و پایین ترین میزان در قائمر میلیمیکروگرم د
 کیلوگرم اوره در هکتار 200 و 100باالترین میزان این صفت در تیمار کودي ) 8(مطابق جدول ). 6
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است که هاي قبلی حاکی از آن یافته. لیتر بدست آمد میکروگرم در میلی11/10 و 68/9ترتیب با  به
). 1998سچین، (شود مصرف نیتروژن موجب افزایش غلظت کلروفیل در مراکز واکنش فتوسنتزي می

هاي با ضخامت بیشتر با دارا بودن کلروفیل بیشتر عملکرد بیان داشتند برگ) 2002(پنگ و همکاران 
هاي از الینشده کمتر در مقایسات گروهی محتوي کلروفیل رقم اصالح. دانه باالتري خواهند داشت
محتوي کلروفیل ). ها نشان داده نشده استداده(داشت ) ـه-1شکل (امیدبخش و ارقام بومی 

داري در داري در سطح یک درصد با عملکرد شلتوك و همبستگی منفی معنیهمبستگی مثبت معنی
  ).9جدول ( درصد با مساحت برگ پرچم داشت 5سطح 

 درصد گلدهی در 50یه واریانس نشان داد تعداد روز تا نتایج تجز:  درصد گلدهی50تعداد روز تا 
ها در سطح یک درصد اختالف  درصد و بین ژنوتیپ5بین تیمارهاي مختلف کودي در سطح 

 درصد گلدهی در ژنوتیپ 50بیشترین تعداد روز تا ) 6(طبق جدول ). 4جدول (داري داشت  معنی
، 52، 53جهش، پرتو و طارم دیلمانی به ترتیب با ، 1هاي قائم روز و کمترین در ژنوتیپ64جلودار با 

 کیلوگرم اوره 200 درصد گلدهی در تیمار کودي 50باالترین تعداد روز تا .  روز مشاهده شد51 و 51
 نشان داد تعداد روز ها  ارقام و ژنوتیپمقایسات گروهی). 8جدول ( روز مشاهده شد 56در هکتار با 

ها داده(شده و ارقام بومی بوده است یدبخش بیشتر از رقم اصالحهاي ام درصد گلدهی در الین50تا 
داري درسطح یک  درصد گلدهی همبستگی منفی و معنی50تعداد روز تا ). نشان داده نشده است

داري در سطح یک درصد با درصد با سرعت پر شدن دانه داشت و همچنین همبستگی مثبت و معنی
) 2006(در مطالعات مختلف از جمله قیصري و همکاران ). 9جدول (درصد دانه پر در خوشه داشت 

داري بین عملکرد دانه هاي مختلف همبستگی مثبت و معنیدر ژنوتیپ) 2005(و مهدوي و همکاران 
تر شدن توان این طور بیان کرد که نیتروژن بیشتر باعث طوالنیمی. و تعداد روز تا گلدهی بدست آمد

  . آن کاهش سرعت پر شدن دانه را به همراه دارددوره رویشی گیاه و به دنبال
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   مقایسه میانگین اثرات سطوح مختلف نیتروژن در صفات مورد مطالعه-8جدول 
کیلوگرم اوره در 

  هکتار
 (a+b)محتوي کلروفیل 

  تعداد روز تا 
  گلدهی% 50

  مساحت برگ 
  پرچم

  عملکرد شلتوك

0  b43/8  b66/54  c30/18  b09/5  
100  a68/9  ab23/55  a25/21  a12/6  
200  a11/10  a80/55  b57/19  a44/6  

  ).LSDآزمون (میانگین هاي داراي حروف مشابه در هر ستون از نظر آماري اختالف معنی داري ندارد 
  

. هاي پر در خوشه از نظر فیزیولوژي عملکرد، اهمیت زیادي دارددرصد دانه: درصد دانه پر در خوشه
 درصد 85هاي پر بیش از  که چنانچه در یک خوشه، مجموع کل دانههاي برنج معتقدندفیزیولوژیست

 درصد پر باشد منبع عامل محدودکننده است و اگر 80باشد مخزن عامل محدودکننده و اگر کمتر از 
کاظمی پشت مساري و ( درصد پر باشند، توازن خوبی بین منبع و مخزن وجود دارد 85 تا 80بین 

ثیر تیمارهاي کودي ٔایج تجزیه واریانس تعداد دانه پر در خوشه تحت تابر اساس نت). 2007همکاران، 
بیشترین ). 4جدول (داري در سطح یک درصد نشان دادند ها اختالف معنی قرار نگرفت اما ژنوتیپ

 درصد 92 و 92، 93ترتیب با هاي پرتو، جهش و طارم دیلمانی  بهدرصد دانه پر در خوشه در ژنوتیپ
طبق مقایسات گروهی در ). 6جدول ( درصد مشاهده شد 84در ژنوتیپ جلودار با و کمترین میزان 

درصد دانه پر در ). ها نشان داده نشده است داده(داري وجود نداشت ها اختالف معنیهیچ از گروه
 5داري در سطح یک درصد با دوره و سرعت پر شدن دانه و در سطح خوشه همبستگی مثبت و معنی

داري در سطح یک درصد با تعداد وزن دانه داشت و همچنین همبستگی منفی و معنیدرصد با حداکثر 
 ).9جدول ( درصد گلدهی داشت 50روز تا 
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در اکثر موارد نیتروژن مهمترین عامل محدود کننده در ارقام برنج به خصوص ارقام : عملکرد شلتوك
س نشان داد عملکرد شلتوك تحت نتایج حاصل از تجزیه واریان).  1998اصفهانی، (پر محصول است 

این نتیجه با نتایج ). 4جدول (دار شد ثیر تیمار کودي و ژنوتیپ در سطح یک درصد معنیٔتا
ثیر قرار گرفتن عملکرد شلتوك به تیمارهاي کودي ٔمبنی بر تحت تا) 2003(راد و طهماسبی مصطفوي

 هکتار باالترین عملکرد و  تن در72/6ژنوتیپ دانش با . هاي مختلف مشابهت داردو ژنوتیپ
نعمت زاده و  ).6جدول ( تن در هکتار مشاهده شد 88/4 با 1 ترین میزان نیز در ژنوتیپ قائم پایین

در مقایسه میانگین مقادیر کود .  دادنددر هکتار گزارش  تن5/5 را 1عملکرد قائم) 2007(کیانی 
 تن در هکتار باالترین 44/6 و 12/6ب  کیلوگرم اوره در هکتار به ترتی200 و 100 تیمار نیتروژن،
هاي امیدبخش باالتر از در مقایسات گروهی عملکرد شلتوك الین). 8جدول (را دارا بودند ها  میانگین

عملکرد . بود)  ب-1شکل (شده ارقام بومی بیشتر از رقم اصالح و) الف-1شکل (شده رقم اصالح
د با محتوي کلروفیل، حداکثر وزن خوشه و داري در سطح یک درصشلتوك همبستگی مثبت و معنی

فت عملکرد در ااما یکی از دالیل  ).9جدول ( درصد با سرعت پر شدن خوشه داشت 5در سطح 
 Bipolaris oryzae)اي برنجگسترش بیماري قارچی لکه قهوه 1ها نظیر قائمبرخی از ژنوتیپ

Shoem) به نحوي آن را ) 1( جدول  به علت شرایط آب و هوایی خاص در سال آزمایش بود که
میزان . هاي تیر و مرداد که مصادف با ظهور خوشه و پر شدن دانه بوددر این سال در ماه. دهدنشان می

هاي اي باریک در برگهاي قهوهاین بیماري با ایجاد لکه. بارندگی دقیقاً عکس میانگین پنج ساله بود
  ).2008ژان یو و همکاران، (شود ها میجوان و مسن موجب پر شدن ناقص یا پوك شدن دانه

شدن دانه در تیمارهاي مختلف کود نیتروژن از الگوي تقریبـاً     نتایج نشان داد که روند پر      طورکلی  به
شدن خوشه و تعـداد  همچنین عملکرد شلتوك، سرعت پر . کند  میتبعیت  ) منحنی درجه سوم  (یکسانی  

تري برخوردار بـود و   ارقام بومی از وضعیت مطلوبهاي امیدبخش نسبت به   دانه پر در خوشه در الین     
  .توان در مطالعات بعدي از آنها استفاده نمودمی
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Abstract 
This experiment was conducted to evaluate rate and duration of grain filling among 

old, modern and promising rice cultivars under different nitrogen levels in fields of  Sari 
Agricultural Sciences and Natural Resources University, during 2008. Two factors 
consisted of different urea fertilizer (0, 100 and 200 Kg ha-1) as main plot and four 
promising lines (Jelodar, Partou, Danesh and Jahesh), 2 old cultivars (Tarom Mahalli and 
Tarom Deilamani) and improved cultivar (Ghaem1) as sub plot were examined using a 
split plot design based on randomized complete block design with 3 replications. Among 
all mentioned traits, in nitrogen levels, flag leaf area, chlorophyll content (a+b), days to 
50 percent of flowering, paddy yield and cultivars except for effective grain filling 
duration showed significant differences. Grain filling in different fertilizer treatment had 
nearly similar pattern (third degree equation). Grain filling and maximum individual 
grain weight respond differently to different nitrogen fertilizer rates. The highest and 
lowest grain filling rates were belonged to Partou and Jelodar with no fertilizer 
application. Among genotypes, Danesh with 6.72 Kg ha-1 had the maximum paddy yield. 
Orthogonal contrast for three groups of genotypes indicated that in terms of chlorophyll 
content (a+b) and grain filling rate, old cultivars showed higher rate compared to modern 
cultivars used in this experiment (Ghaem1).  
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