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  چکیده

ي مختلف آبیاري بر صفات عملکرد دانه، ماده خشک، تعداد پنچه در واحد سطح، میـزان و درجـه   هارژیمپژوهش با هدف تعیین نقش این 

ي برنج در اسـتان  هاژنوتیپو رسیدگی فیزیولوژیکی  دهیگلدرصد   50رسیدگی، شاخص برداشت خوشه، درصد لوله شدن برگ، روز تا 

بار خرد شـده در قالـب   هاي یککرت صورتبه ) در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي شاوور1394 و 1393دو سال ( مدتبهخوزستان 

 12ي اصـلی و  هاکرتبار دور آبیاري) درروز یک 7و  5، 3، 1رژیم آبیاري (د. چهار شطراحی و اجرا  ي کامل تصادفیهابلوكطرح پایه 

. نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثرات اصلی رژیم آبیاري، ژنوتیپ و اثرات متقابل ي فرعی در سه تکرار قرار گرفتندهاکرتژنوتیپ برنج در 

 دورنسبی در رژیم آبیاري دوم بـا   طوربه هاژنوتیپي در سطح احتمال یک درصد دارا بودند. دارمعنیاین دو عامل در تمامی صفات تأثیر 

کیلـوگرم   10/6555با متوسط  IR 81025-B-327-3ژنوتیپ  بیشترین مقدار راآبیاري سه روزه بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند که در کل 

 در هکتار، در این رژیم آبیاري داشت. همچنین رژیم آبیاري دوم با تناوب آبیاري سه روزه از بیشترین مقدار ماده خشک، تعداد پنجه، درجه

ان افزایش آنها را تومیاین صفات با عملکرد دانه  دارمعنیو رسیدگی و شاخص برداشت خوشه برخوردار بود. با توجه به همبستگی مثبت 

عکس و رسیدگی فیزیولوژیـک بـر   دهیگل درصد 50یکی از دالیل عمده در افزایش عملکرد دانه دانست. میزان رسیدگی به همراه روز تا 

کاهش یافت که نوعی مکانیسم دفاعی بـراي   ود، با افزایش فواصل آبیاريشمیمیزان لوله شدن برگ که سبب کاهش تولید مواد فتوسنتزي 

  .استفرار از خشکی 
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  ایران ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسالمی، دزفول ،زراعت دکتراي. 1

  ایرانگروه کشاورزي، دانشگاه پیام نور  ،. مربی2

  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین  ،گروه زراعت. استاد، 3

  ترتیب استاد و استادیار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، تبریز، ایران. به6و 4

   ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اهوازو منابع طبیعیمرکز تحقیقات کشاورزي ، اصالح و تهیه نهال و بذر. استادیار، بخش 5

   @yahoo.comkavehlomouchi مسئول مکاتبات: پست الکترونیکی: :*



  ۱۳۹۷ زپایی/ سوم / شماره  هشتم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

64  

  مقدمه

 عنـوان بـه ). برنج 12( ین گیاهان زراعی استترقدیمیبرنج یکی از 

ي وسـیعی از  هـا بخشنیا، در ین محصوالت زراعی دترمهمیکی از 

ود و غذاي اصلی بـیش از نیمـی از مـردم    شمیسراسر جهان کشت 

 طـور بـه ). گیاهان تحت شـرایط طبیعـی و زراعـی    20جهان است (

هاي گونـاگون قـرار دارنـد و در ایـن میـان      پیوسته در معرض تنش

ین عامـل محـدود کننـده عملکـرد محصـوالت      تـر مهم ،کمبود آب

هـاي  ). یکـی از چـالش  2( اسـت جهان و ایـران  نقاط  بیشترزراعی 

). 32اصلی در کشاورزي تولید غـذاي بیشـتر بـا آب کمتـر اسـت (     

بخش کشـاورزي مصـرف    ي شیرین دنیا درهاآب درصد 18حدود 

بــرنج درصـد آن بـه زراعـت     30الــی  25شـده کـه از ایـن مقـدار     

مقـدار مصـرف آب را در بـین     بیشترین). برنج 24اختصاص دارد (

درصـد کـل منـابع آب     80ت کشاورزي دارا بوده و حدود محصوال

درصـد بـرنج    75). تقریباً 24ود (شمیشیرین مصرفی آسیا را شامل 

). با تر و خشک کـردن سـطح   7( استجهان از شالیزارهاي فاریاب 

خاك مزرعه از طریـق آبیـاري متنـاوب، تبـادل هـوا بـین خـاك و        

کسـیژن  روز یک بـار ا ي چند هاآبیاري) در 31اتمسفر برقرار شده (

یـرد کـه ایـن امـر     گمـی اي گیـاه قـرار   کافی در اختیار سیستم ریشه

موجب سرعت بخشیدن به معدنی شدن مواد آلی و تثبیت نیتـروژن  

ود. همه این مـوارد باعـث بهبـود افـزایش مـواد مغـذي       شمیخاك 

). مـدیریت  28و  8ود (شـ مـی گیاهی و در نتیجه افـزایش رشـد آن   

اند نیاز گیاه را در شـرایط بحرانـی تـأمین کنـد     تومیآبیاري متناوب 

آبیـاري چنـد    ین مزیت روش آبیـاري متنـاوب بـا دور   ترمهم). 25(

ــرنج صــرفه ــزان 33جــویی در مصــرف آب (روزه ب ) و کــاهش می

). 8( اسـت مصرف کودهاي شـیمیایی بـه لحـاظ کـاهش آبشـویی      

ي غیرسـاختمانی بـه مخـزن    هـا کربوهیدراتانتقال کاهش  لیموچی

کـاهش طـول دوره رشـد ارقـام      ؤثرملی یعنی دانه را از عوامل اص

عملکـرد دانـه    دارمعنیوي همچنین همبستگی مثبت و  ،دکرعنوان 

اهللا قلی پور با بررسـی همبسـتگی    ).16( کردرا با وزن خوشه اعالم 

بـا   دانـه عملکرد  ،دکربعضی صفات مهم زراعی با عملکرد گزارش 

و روزهاي تا رسـیدن دانـه    گیاه برنج پانیکول تعداد انشعابات فرعی

هـاي  . بـا توجـه بـه بررسـی    )3دارد (ي دارمعنیهمبستگی مثبت و 

افزایش تعداد دانـه در خوشـه و همچنـین افـزایش      شوشی دزفولی

تواند بیشترین تـأثیر مثبـت را در افـزایش عملکـرد     می ،طول خوشه

  .  )26( داشته باشدبرنج دانه 

بـر  اثـر کـاهش دور آبیـاري     لذا این پژوهش بـا هـدف تعیـین   

ي هــاژنوتیــپ عملکــرد، عملکــرد و اجــزاي خصوصــیات خوشــه

کـارگیري سـازوکار مناسـب در    همختلف برنج جهت شـناخت و بـ  

  د.هاي اصالحی به اجرا گذاشته شبرنامه

  

  هامواد و روش

 20الی تـاریخ برداشـت    خرداد 20از تاریخ کاشت این پژوهش 

یـرات عملکـرد و اجـزاي    بررسـی و شـناخت تغی  با هـدف   آبان

 مـد تلف آبیاري جهت اعمال مدیریت کاراعملکرد در شرایط مخ

ي خرد شده اجرا شد. آزمایش بـا دو عامـل و   هاکرت صورتبه

هـاي کامـل تصـادفی طراحـی     سه تکرار در قالـب طـرح بلـوك   

و  4×48ي اصلی هاکرتکاري در گردید. کشت به روش خشکه

 یـا ي اصـلی  هـا کرته متري صورت پذیرفت. فاصل 3×4فرعی 

از  فرعـی ي هـا کـرت فاصـله  متـر و   چهـار  ،تکرارها از یکدیگر

   زراعـی  متـر بـود. مـدت اجـراي طـرح دو سـال       یک ،یکدیگر

) بــود. محــل اجــرا، مزرعــه ایســتگاه تحقیقــات 1394و  1393(

کشاورزي شاوور وابسته به مرکز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع    

کیلومتري شـمال اهـواز    70خوزستان در  استانطبیعی ایران در 

حدفاصل دو رودخانه کرخه و کارون بود. منطقه مورد کشت در 

 48دقیقه و طـول جغرافیـایی    50درجه و  31عرض جغرافیایی 

متر از سطح دریا واقع شده بـود.   33دقیقه و ارتفاع  28درجه و 

نشـان   )1جـدول  (مشخصات فیزیکوشیمیایی خـاك مزرعـه در   

هـاي یـک روزه   آبیاري شامل تناوب داده شده است. چهار رژیم

) و 3I) پـنج ( 2Iهـاي سـه (  ) و تنـاوب 1Iیا شاهد (رایج منطقه) (

ژنوتیپ بـرنج   12سطوح عامل اصلی و  عنوانبه) 4Iهفت روزه (

ي فرعی قرار گرفتند. بذر خشک هریـک  هاکرت) در 2(جدول 

پـس از تهیـه زمـین توسـط بـذرکار همـدانی در        هـا ژنوتیپاز 

ري بـراي کشـت آمـاده شـد و سـپس      متـ سـانتی  20هاي ردیف

بـا آبـی    هاکرتزنی اعمال شد. هاي آبیاري از اواسط پنجهرژیم
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  خاك مزرعه تحقیقاتی هايژگیوی .1جدول 

 عمق خاك

(cm) 
pH  EC  

(dS/m) 
N 

(%) 
P K Cu Zn Mn Fe بافت خاك  

(ppm) 

  لومی-رسی 2/15 5/3 5/2  1/3 221 11 09/0 5/2 3/7  30- 0

  

  هاي مورد استفاده در تحقیقها و شجره ژنوتیپبرخی ویژگی .2جدول 

  تحمل به خشکی  منشاء  تالقی ژنوتیپ 

1V VANDANA  C 22/KALAKERI 1 هند  

2V  IR 78908-193-B-3-B  VANDANA/IR 65  1  ایري  

3V  IR 81429-B-31  IR 78908-44/IR 78908-86  1 ایري  

4V  IR 78875-176-B-1-B  PSB RC 9/IR 64  3 ایري  

5V  IR 79971-B-202-2-4  VANDANA/WAYRAREM  5 ایري  

6V  IR 80508-B-194-4-B  PSB RC 9/AUS 257  7 ایري  

7V  IR 80508-B-194-3-B  PSB RC 9/AUS 257  5 ایري  

8V  IR 79907-B-493-3-1  IR 55419-04/IR 64  5 ایري  

9V  IR 81025-B-347-3  NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1  5 ایري  

10V  IR 81025-B-327-3  NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1  3 ایري  

11V  3  نداAMOL/SANG TARAM  3 ایري  

12V  9 ایري  -  طارم  

ها دو سوي همچنین ژنوتیپ ،هستندترتیب شامل بیشترین تا کمترین مقاومت به خشکی به 9تا  1اعداد 

  .(/)، والدها هستند

  

متـر  سـانتی  پنجارتفاع  د تاشومی که توسط پمپ تأمین و کنترل

د. براي جلوگیري ششدند و پس از آن آبیاري متوقف میآبیاري 

رعایـت فواصـل بـین     بـر عالوهي مجاور هاکرتاز نفوذ آب به 

متـري   ها تـا عمـق یـک   بردن دقت تمام پشته جهت باال هاکرت

ي آبیاري بعـد از حفـر توسـط    هاجويداخل خاك و نیز دیواره 

پس پر شدند. نـوع رژیـم آبیـاري نیـز بـا      پالستیک پوشانده و س

انتخـاب و   ي مـورد بررسـی  هاژنوتیپمنطقه و توجه به شرایط 

با توجه به ارتفاع  هاکرتبراي تعیین میزان آب ورودي به درون 

 هفـت  حـدود در کرت در طول مدت آبیـاري کـه    آب و اندازه

ساعت بود، همچنین با توجه بـه دبـی آب کـه از طریـق پمـپ      

ــدازهد وشــمــیتعیــین  ــان ). برخــی پارامترهــاي 12ري شــد (گی

شده است. براي تـأمین عناصـر   آورده  )3جدول (هواشناسی در 

کیلـوگرم در هکتـار    250 میـزان بـه نیتروژن از منبـع اوره   غذایی

روز پس از سبز شدن) و  20-25در زمان ( درصد 25 صورتبه

 هـاي سرك عنوانبه درصد 25مانده در سه نوبت باقی درصد 75

گیري جوانـه اولیـه خوشـه    در ابتداي شکل ترتیببهاول تا سوم 

 30-35روز پس از مصرف کود پایه)، ابتداي آبستنی ( 35 -40(

خوشه استفاده  درصد پنج ،وز پس از سرك اول) و زمان ظهورر

کیلــوگرم در هکتــار از منبــع  50شــد. کــود فســفره بــه مقــدار 

کیلوگرم در هکتـار   100 میزانبهسوپرفسفات تریپل، کود پتاسه 

کیلوگرم در هکتار از منبـع سـولفات    40و عنصر روي به مقدار 

تلفیقـی شـامل   صـورت بـه هاي هرز مصرف شدند. کنترل علف
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  هاي زراعیماهیانه (کاشت تا برداشت) طی سال دمايمیانگین حداقل و حداکثر  .3جدول 

  در ایستگاه تحقیقات کشاورزي شاوور 1394و  1393 

  )1394(  )1393(  سال

 ماه
  میانگین حداکثر  میانگین حداقل  میانگین حداکثر  میانگین حداقل

  گراد)(درجه سانتی

  2/46 6/26 44  26 خرداد

 7/45  8/27 7/46 8/27 تیر

 5/47 1/29 5/46 8/27 مرداد

 6/44 4/27 5/44 2/25 شهریور

 5/39 2/22 38 21 مهر

  8/27  8/15 29  7/12 آبان

 88/41 82/24 45/41 42/23 میانگین

  

لیتـر در هکتـار    5/1-2میـزان  بـه  D ,4-2وجین و مصرف سـم  

  .)12( شدروز پس از سبز شدن) انجام  35 -40(

هـاي  خوشـه با بررسی در خوشه  هادانهدرصد  85با رسیدن 

 5/1برداشـت از مسـاحت   گذاري شده بـا روبـان قرمـز،    عالمت

ري گیاندازه منظوربهها از میانه هر کرت با حذف حاشیه مترمربع

درصـد (میـزان رطوبـت پـس از      14عملکرد دانـه بـا رطوبـت    

  ، میزان مترمربعبرداشت) و ماده خشک در هکتار، تعداد پنجه در 

(تعداد کل گلچه/تعداد دانه کامالً پر))، درجـه   × 100رسیدگی (

درصد بـاروري)، شـاخص برداشـت     × رسیدگی (وزن هزاردانه

، روز تـا  )12( ي پر به کل خوشه)هادانهخوشه (میانگین نسبت 

بـا زرد   زمـان هـم ( و رسیدگی فیزیولوژیـک  دهیگل درصد 50

شدن ساقه، برگ و خوشـه کـه اصـطالحاً دانـه خمیـري سـفت       

ود و شـ میبلکه خرد  ،دشومیود و دیگر با فشار ناخن له نشمی

صـورت   رود)درصد روبه کاهش مـی  14به  40ه از رطوبت دان

  .)12( گرفت

 حله ظهور خوشه، میـانگین درصـد لولـه شـدن بـرگ     در مر

که با روبان قرمز مشخص شده بودنـد و از میـانگین سـه     پرچم

متري در مزرعه از کش میلیبا استفاده از خطتکرار در هر کرت 

  ):23( شدمحاسبه  )1(طریق رابطه 

]1[  

100×  

حالت در بیشترین عرض پهنک برگ

  پیچ خوردگی
=  

لوله درصد 

ترین عرض پهنک همان برگ در بیش شدن برگ

  خوردگیطبیعی بدون پیچ شرایط

افزارهاي آماري هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرمکلیه داده

SAS  وSPSS   تجزیه واریانس (مرکب) و همبستگی انجام شـد

 پـنج روش آزمون دانکـن در سـطح احتمـال    ها بهو میانگین داده

  . شدنددرصد مقایسه 

  

  و بحث نتایج

   عملکرد دانه

، 1394و  1393 سـال هـاي دو  دادهبا توجه به نتایج تجزیه مرکب بین 

تفـاوت  ، همچنـین  ژنوتیپ ×رژیم آبیاري ي آبیاري، اثر متقابل هارژیم

ي آبیاري در سـطح یـک   هارژیم ×و اثر متقابل ژنوتیپ  هاژنوتیپبین 

× پ . اما بین اثـر متقابـل ژنوتیـ   ي وجود داشتدارمعنیتفاوت درصد 

ژنوتیـپ،   ×رژیـم آبیـاري    ×متقابل سه جانبه سال اثر همچنین سال و 

دهنـده ایـن   اختالفی از لحاظ آماري مشاهده نشد و ایـن خـود نشـان   

ي هـا رژیـم است کـه عملکـرد دانـه متـأثر از خصوصـیات ژنوتیـپ،       

، یـا در واقـع تـأثیر    استمختلف آبیاري و برآیند همگرایی مثبت آنها 
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ور به یک نسبت است و افزایش یا کـاهش هـر   روي صفت مزبآنها بر

). 4(جـدول   ودشـ مـی کدام منجر به افزایش یا کاهش عملکـرد دانـه   

نشـان داد بیشـترین عملکـرد دانـه      )5جـدول  (هـا در  مقایسه میانگین

 31/5094بــا متوســط  )روز ســهدور (مربـوط بــه رژیــم آبیـاري دوم   

اري غرقـاب  هـاي رژیـم آبیـ   دورکیلوگرم در هکتار بود که نسبت بـه  

دلیل عـدم سـازگاري و هـدرروي انـرژي مقاومـت ماننـد       (احتماالً به

))، 18و  10کنـد ( انرژي که صرف ایجاد آئرانشیم و از این دست مـی 

دلیـل عـدم   توانـد بـه  روزه (مـی  هفتو  پنجهمچنین دورهاي آبیاري 

هـا در قاعـده   تسهیل در دسترسی به مواد غذایی و تجمـع اسـیمیالت  

درصــد  21/34و  72/10، 50/19ترتیــب )) بــه24و  29گیــاه باشــد (

ــادل  ــزایش   79/1742و  05/546، 52/993مع ــار اف ــوگرم در هکت کیل

). نتـایج اخیـر بـا توجـه بـه      18و  10) (5تولید داشته است (جـدول  

) 29( ) و تـــارلرا و همکـــان24صـــداقت و همکـــاران (اظهـــارات 

یـاري، رژیـم   در صورت مهیا بودن شـرایط آب دهنده این است که نشان

آبیاري سه روزه که داراي بیشـترین عملکـرد دانـه بـود و در شـرایط      

توانـد  رژیم آبیاري پنج روزه مـی  ،دیگر که با کمبود آب مواجه هستیم

). الزم به توضـیح اسـت   29و  24( عملکرد قابل قبولی را داشته باشد

د هـاي مـور  بر سازگار نبودن با اغلب ژنوتیپکه غرقاب دائم نیز عالوه

باعث شستشو مواد غذایی و خـارج از دسـترس شـدن ایـن      ،بررسی

هـاي بـرنج،   ). در بـین ژنوتیـپ  29و  24شود (مواد از اطراف گیاه می

بر سایرین برتري داشـت کـه بیشـترین     IR 81025-B-327-3ژنوتیپ 

کیلـوگرم در   10/6555مقدار آن مربوط به رژیم آبیاري دوم با متوسط 

خصـوص در دوره رسـیدگی و در   گیـاه بـه   هکتار بود. کاهش ارتفاع

اصــلی از دالیــل  مقصــدنتیجــه تخصــیص کربوهیــدارت بیشــتر بــه 

اثر متقابـل  همچنین  ،)5(جدول است سازگاري و برتري این ژنوتیپ 

ســارایلو و همکــاران، هــاي دو عامــل نشــان داد کــه مطــابق بررســی

هـاي  هـا نسـبت بـه رژیـم    واکـنش ژنوتیـپ   همچنین تان و همکاران

هـا  اي که تمام ژنوتیپ). به گونه29و  27( لف آبیاري متفاوت بودمخت

دلیل کـاهش طـول دوره رشـد و در نتیجـه     در رژیم آبیاري چهارم به

نهایـت کـاهش    در ها به مخزن اصـلی و تخصیص کمتر کربوهیدرات

 × (گنجـایش دانـه   دانـه  فعالیت مخزن و ظرفیت تجمع مـاده خشـک  

هـاي آبیـاري   رد دانه نسبت بـه رژیـم  تعداد دانه) داراي کمترین عملک

) 20، 18 و 10هـا ( ). این نتایج با دیگر بررسـی 5دیگر بودند (جدول 

مبنی بر کاهش عملکرد دانه در شرایط افزایش تـنش، بـیش از آسـتانه    

کاهش رشد در مرحله زایشـی کـه یـک مکانیسـم     دلیل تحمل گیاه به

عـدم  اند یه دلیل توهمچنین به احتمال زیاد میو  استفرار از خشکی 

مطابقـت دارد.  باشد، ها و قندها به دانه انتقال و تخصیص کربوهیدارت

) مبنی بر کـاهش عملکـرد در شـرایط    1( نیز این نتایج با دیگر بررسی

غرقاب دائم مطابق آنچه گفته شد در یک راستا قرار داشت. امـا نتـایج   

افـزایش   دنـد کرکه اظهـار  قاسمی و همکاران  دست آمده با بررسیهب

آب در دســترس ریشــه در شــرایط آبیــاري غرقــابی باعــث افــزایش 

  .  )11( مغایرت دارد ،شودعملکرد برنج می

  

  ماده خشک در هکتار

نتایج این بررسی نشان داد در بین کلیه سطوح مورد بررسی به غیـر  

رژیـم  × ژنوتیـپ  × ژنوتیپ و سال × از اثرات دو و سه جانبه سال 

داري بودند که در این بین راي اختالف معنیآبیاري، سایر سطوح دا

دار در سـطح  اثر متقابل سال در رژیـم آبیـاري ایـن اخـتالف معنـی     

احتمال پنج درصد و در سایر سطوح در سطح احتمال یـک درصـد   

مـاده خشـک   ). با توجه به اینکـه بیشـترین عملکـرد    4بود (جدول 

ن را در نتیجـه  تـوان آ بود میدوم دانه در رژیم آبیاري مانند عملکرد 

   بـه مخـزن اصـلی (دانـه) دانسـت. بـاال       اسـیمیالت  انتقـال افزایش 

  دار مـاده خشـک بـا عملکـرد     همبستگی مثبت و معنـی مقدار بودن 

  ). ژنوتیـپ 6دانه نیز دلیل دیگري بر اسـتنباط اخیـر اسـت (جـدول     

IR 81429-B-31  کیلــوگرم در هکتــار در  015/19291بــا متوســط

بیشـترین عملکـرد بیولوژیـک را دارا بـود.      ،رژیم آبیـاري سـه روزه  

کیلـوگرم   587/9562با متوسط نیز  IR 78875-176-B-1-Bژنوتیپ 

در هکتار در رژیم آبیـاري هفـت روزه از کمتـرین مقـدار عملکـرد      

نتـایج گذشـته از توضـیحات     ).5(جـدول   بیولوژیک برخوردار بود

تیپی و تواند بـه علـت اختالفـات ژنـو    داده شده در عملکرد دانه می

هـاي مختلـف آبیـاري باشـد. نتـایج      واکنش متفاوت آنها بـه رژیـم  

) کـه اظهـار   11( نتـایج قاسـمی و همکـاران   دست آمده گرچه بـا  هب

رت شـود مغـای  سبب افزایش ماده خشک مـی دند آبیاري غرقاب کر

) مبنی بر کاهش ماده خشـک  1هاي انجام شده (دارد ولی با بررسی
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  هاي برنج در تیمارهاي آزمایشیصفات مورد بررسی ژنوتیپمقایسه میانگین دو ساله مربوط به نتایج  .5جدول 
  عملکرد دانه تیمار

 (کیلوگرم در هکتار)
 ماده خشک

)(کیلوگرم در هکتار  

 تعداد پنجه
مترمربعدر   

 میزان رسیدگی
  (درصد)

درجه 
 ژنوتیپ رژیم آبیاري رسیدگی

ل
ي او

 رژیم آبیار

V1 2332xy 10595p-u 182p-r 63f-h 1435h-k 

V2 4038j-t 15405bc 289de 83a-d 1799b-d 

V3 4551d-n 15549bc 281e 73d-f 1576d-i 

V4 2949u-x 13769e-h 329a 69ef 1583d-i 

V5 3541o-w 11846j-p 255g 84a-c 1932ab 

V6 4487f-p 12518i-l 254g 76c-e 1645d-h 

V7 3559n-w 11558k-r 214lm 69ef 1535e-j 

V8 4779d-k 11014o-t 202n  35kl 802o-r 

V9 4582d-m 12734h-k 184o-q 89a 1528f-j 

V10 5233c-g 13224f-i 215kl 62f-h 1308j-l 

V11 x-t3087 10088s-u 288de 74c-e 1686c-g 

V12 6066a-c 15517bc 219j-l 85a-c 1775b-e 

ي دوم
 رژیم آبیار

V1 3531o-w 11207m-s 203mn 54hi 1242k-m 

V2 4479f-p 12918g-j 300c 62f-h 1285k-m 

V3 5361c-f 19291a 298cd 67e-g 1388i-k 

V4 5113c-h 16032b 333a 84a-c 1892a-c 

V5 4145h-r 13791e-h 282e 69ef 1583d-i 

V6 4128h-s 10645p-u 244gh 58gh 1326 j-l 

V7 5398c-f 13803e-h 226i-l 63f-h 1478g-k 

V8 5530b-d 14028d-g 219j-l 42jk 978n-p 

V9 6362ab 15051b-e 202n 56hi 1018no 

V10 6555a 14858b-e 246g 77b-e 1789b-d 

V11 4501e-o 11696j-q 315b 90a 2104a 

V12 6024a-c 15267b-d 223i-l 88a 1905a-c 

ي 
رژیم آبیار

سوم
 

V1 4379g-p 12200i-o 187op 42jk 973n-p 

V2 4628d-l 13405f-i 230ij 81a-d 1812b-d 

V3 5378c-f 14951b-e 233hi 77b-e 1680c-h 

V4 4978d-j 12398i-m 267f 87ab 1992ab 

V5 3900l-u 14321c-f 187op 46ji 1073mn 

V6 3628m-v 12744h-k 202n 29lm 656r-t 

V7 4224h-q 12326i-n 196no 39j-l 920n-q 

V8 5405c-f 13854e-h 184oq 33kl 759p-r 

V9 5484b-e 14768c-e 165st 66e-g 1130l-n 

V10 5055d-i 14761c-e 186o-q 42jk 952n-p 

V11 3147s-x 10910p-t 281e 80a-d 1783b-d 

V12 4368g-p 13849e-h 174q-s 73d-f 1565d-i 

چهار
ي 

رژیم آبیار
م

 

V1 3922k-u 10704p-u 160tu 37j-l 823o-r 

V2 4065i-t 11374l-s 226i-k 83a-d 1754b-f 

V3 4811d-k 12709h-k 224i-l 75c-e 1629d-i 
V4 3325q-w 9562u 231ij 67e-g 1454g-k 

V5 3639l-v 12203i-o 174q-s 20m 504st 

V6 1869y 9863tu 163st 30l 696q-s 

V7 2939u-x 10591p-u 171r-t 32kl 751p-r 

V8 3660l-v 10330r-u 159tu 20m 450t 

V9 3167r-x 11098n-t 145v 46ij 817o-r 

V10 3497p-w 10451q-u 150uv 32kl 811o-r 

V11 2711v-y 9600u 225i-l 55hi 1441g-k 

V12 2607w-y 10587p-u 149uv 32kl 921n-q 

تفاوت  درصد اي دانکن در سطححداقل یک حرف مشترك هستند، براساس آزمون چند دامنه هایی که دارايمیانگین در هر ستون
  داري ندارند.معنی
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  .5جدول ادامه 

 شاخص برداشت خوشه  تیمار
  (درصد)

  لوله شدن برگ
 (درصد)

  دهیگل درصد 50
 (روز)

  رسیدگی فیزیولوژیکی
  ژنوتیپ  رژیم آبیاري  (روز)

ل
ي او

رژیم آبیار
 

V1 93e-g 12j-n 106a 129a 

V2 94b-e 12j-n 98f-h 123c-f 

V3 94a-d 13j-l 98f-h 121f-h 

V4 95ab 10n-s 100d-f 125bc 

V5 91h-j 8rs 101c-f 129a 

V6 90j-m 9q-s 94j-m 122d-f 

V7 91h-j 10m-s 101c-e 124b-d 

V8 90j-l 10n-s 82v 111r 

V9 93d-f 14ij 91n-q 115l-n 

V10 91h-j 12j-m 90p-s 113o-q 

V11 d-a94 13/j-l 104ab 126b 

V12 93e-g 9o-s 89p-s 108s 

ي دوم
رژیم آبیار

 

V1 94c-f 10m-s 103bc 126b 

V2 93e-g 11m-q 96h-k 119ij 

V3 95a-d 9p-s 102b-d 123c-e 

V4 95a-c 8s 95i-l 118i-k 

V5 93e-g 8rs 95i-l 118jk 

V6 91i-k 9o-s 91o-r 114n-p 

V7 90j-l 9p-s 99d-g 122ef 

V8 89l-o 9o-s 81v 104u 

V9 93e-g 10m-s 89p-s 112p-r 

V10 92g-i 10m-r 89p-s 112qr 

V11 94a-d 10m-r 99e-g 122ef 

V12 95ab 9p-s 86tu 109s 

ي سوم
رژیم آبیار

 

V1 93e-g 13j-l 99d-g 121fg 

V2 95a 12j-n 94k-n 117kl 

V3 94a-d 12j-n 94j-m 117kl 

V4 95a-c 11k-o 93l-o 116lm 

V5 91/h-j 9p-s 93l-o 116kl 

V6 89/m-o 12j-n 85u 108s 

V7 91/h-j 11l-p 97g-i 120g-i 

V8 89/m-o 11m-q 79wx 102v 

V9 93/e-g 15i 86u 109s 

V10 92/g-i 12j-n 85u 108s 

V11 92/fg 14ij 97g-j 120hi 

V12 95a-d 13i-k 83v 106t 

چهارم
ي 

رژیم آبیار
 

V1 89k-n 20h 97g-i 120g-i 

V2 95ab 23g 89p-s 116kl 

V3 94c-f 23g 88q-t 117kl 

V4 95a 24g 87s-u 120hi 

V5 88o 24g 88s-u 113o-q 

V6 81q 41c 81v 102v 

V7 91h-j 28f 92m-p 114m-o 

V8 87p 34d 76x 99w 

V9 92gh 45b 82v 104tu 

V10 89m-o 31e 80vw 103uv 

V11 92fg 23g 88r-t 112p-r 

V12 94b-e 68a 77x 100w 

تفاوت درصد  5اي دانکن در سطح هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، براساس آزمون چند دامنهمیانگین در هر ستون
  داري ندارند.معنی
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  هاي برنجضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و صفات مورد بررسی ژنوتیپ .6جدول 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

                  1  عملکرد دانه -1

                1  672/0**  خشکماده  -2

              1  347/0**  154/0**  تعداد پنجه -3

            1  610/0**  316/0**  291/0**  میزان رسیدگی -4

          1  966/0**  661/0**  254/0**  224/0**  درجه رسیدگی -5

        1  588/0**  600/0**  456/0**  264/0**  176/0**  شاخص برداشت -6

      1  -229/0**  -428/0**  -448/0**  -517/0**  - 260/0**  -462/0**  لوله شدن برگ -7

    1  - 530/0**  351/0**  471/0**  447/0**  548/0**  141/0*  - 053/0  دهیگل درصد 50 -8 

  1  903/0**  -514/0**  400/0**  500/0**  473/0**  567/0**  056/0  -090/0  رسیدگی فیزیولوژیکی -9

   درصد کی و پنج احتمال سطوح در دارمعنی ترتیببه **: و *

  

 دلیل افزایش شستشـوي روزه (غرقاب) بهشرایط آبیاري یک در 

و خارج از دسترس کردن آنها توسط گیاه همچنـین  مواد غذایی 

مبنی بر کـاهش تجمـع مـواد غـذایی      )20و  18، 10( با سایرین

در  دلیل کاهش دوره رشد گیاهجهت افزایش ماده خشک گیاه به

بیـاري چهـارم بـا    در رژیم آ شرایط افزایش خشکی مطابق آنچه

   کامالً همخوانی دارد. ،روزه رخ داد تناوب آبیاري هفت

  

  مترمربعپنجه در تعداد 

ي هـا رژیـم نتایج حاصـل از پـژوهش نشـان داد در بـین سـطوح      

رژیـم   ×مختلف آبیاري، ژنوتیپ و اثـر متقابـل سـه جانبـه سـال      

صـد  ي در سطح احتمال یک دردارمعنیژنوتیپ تفاوت  ×آبیاري 

ي از لحـاظ  دارمعنـی وجود دارد ولی در سـایر سـطوح اخـتالف    

). مقایسه میانگین نشان داد بـه غیـر   4(جدول د شآماري مشاهده ن

کـه بیشـترین    IR 80508-B-194-4-B از ژنوتیپ با مقاومت پایین

در  هـا ژنوتیـپ پنجه را در رژیم آبیاري یک روزه دارا بـود سـایر   

بیشترین تعداد پنجه رژیم آبیاري دوم با تناوب آبیاري سه روزه از 

با  IR 78875-176-B-1-Bبرخوردار بودند که در این بین ژنوتیپ 

، بیشـترین تعـداد را در   مترمربـع تعداد پنجه در  500/333متوسط 

این رژیم آبیـاري داشـت. کمتـرین تعـداد آن نیـز هماننـد دیگـر        

). 5اري هفت روزه مشـاهده شـد (جـدول    در رژیم آبی هاژنوتیپ

تعداد پنجه نیـز مطـابق بحـث پیشـین داراي همبسـتگی مثبـت و       

م دوره رشـد  غـ ر. علـی )6(جـدول   ي با عملکرد دانه بوددارمعنی

تر در رژیم آبیاري هفت روزه، نتایج حاصل مربـوط  رویشی کوتاه

زنـی بیشـتر بـا    به خشکی و فقدان آب الزم جهت تحریک پنجـه 

ي مزبور در رژیـم آبیـاري دوم   هاژنوتیپه سازگاري باالي توجه ب

ـ      دسـت آمـده بـا سـایر     هبا تناوب آبیـاري سـه روزه بـود. نتـایج ب

مبنـی بـر    پیرامـون اظهـارات اخیـر    )20و  18، 10، 1( هـا گزارش

ي آبیـاري بـا فواصـل آبیـاري زیـاد      هارژیمکاهش تعداد پنجه در 

ش طول دوره رشـد کـه   کاه دلیلبهمانند رژیم آبیاري هفت روزه 

و کـاهش آب   اسـت مکانیسم غالب گیاهان براي فرار از خشـکی  

    د.مطابقت دار الزم جهت تحریک پنجه بیشتر

  

  میزان رسیدگی

اثـرات   میـزان رسـیدگی در میـان    در این پژوهش مشخص شـد 

ژنوتیـپ  × سال، رژیم آبیاري، ژنوتیپ و اثر متقابل رژیم آبیاري 

، کـه در سـایر مـوارد   حالیدر ستادار در سطح یک درصد معنی

). در 4از لحاظ آماري وجـود نداشـت (جـدول     يدارمعنیتأثیر 

در رژیــم  IR 81025-B-347-3 اثـر متقابــل دو عامـل، ژنوتیــپ  

 رمهمچنـین طـا  و نـدا  ي هاژنوتیپ آبیاري با تناوب یک روزه و

بیشترین میـزان رسـیدگی را    ،بیاري با تناوب سه روزهآ در رژیم
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 IR 79971-B-202-2-4د و کمترین میـزان را ژنوتیـپ   دارا بودن

در رژیم آبیاري چهـارم بـا تنـاوب آبیـاري هفـت روزه داشـت       

). با توجه به نتیجه، میزان بیشتر رسـیدگی خوشـه در   5(جدول 

ي گفتـه  هـا ژنوتیپي آبیاري یک و سه روزه و همچنین هارژیم

دیگـر   ان به درصد باروري بیشتر آنهـا نسـبت داد.  تومیشده را 

نیز به نتایج مشابهی مبنی بر کـاهش   )20و  18، 10، 1( محققین

میزان رسیدگی با کاهش میزان آبیـاري دسـت یافتنـد. ضـرایب     

همبستگی نشـان داد میـزان بـاروري داراي همبسـتگی مثبـت و      

افزایش تعـداد   دلیلبهاند تومیي با عملکرد دانه بود که دارمعنی

شوشی . )6(جدول  هاي عقیم باشددانه کامالً پر نسبت به گلچه

مبنـی بـر افـزایش میـزان      ) به نتیجـه مشـابهی  26دیگر ( دزفولی

ي آبیـاري  هارژیمرسیدگی با افزایش رطوبت پیرامون گیاه مانند 

ي بـارور دسـت   هـا دانـه افـزایش تعـداد    دلیلبه یک و سه روزه

  یافت.

  

  درجه رسیدگی

سـال،   در این پژوهش مشخص شد که درجه رسیدگی در میـان 

 رژیـــم آبیـــاري، ژنوتیـــپ و اثـــر متقابـــل دو عامـــل رژیـــم  

ي دارمعنـی ژنوتیپ در سـطح یـک درصـد از تفـاوت     × آبیاري 

). در اثـر متقابـل دو عامـل مشـخص     4(جدول  استبرخوردار 

 ،ژنوتیپ ندا که از بیشترین میـزان بـاروري برخـوردار بـود     ،شد

ر درصـد د  220/2104بیشترین درجـه رسـیدگی را بـا متوسـط     

. کمتـرین  را داردآبیـاري سـه روزه    رژیم آبیاري دوم با تنـاوب 

در رژیم آبیاري چهـارم بـا    هاژنوتیپمقدار آن نیز همانند دیگر 

رسـد، ناشـی   نظر میدست آمد که بههتناوب آبیاري هفت روزه ب

از نظر میزان باروري و وزن هـزار   هاژنوتیپاز واکنش متفاوت 

). پیـرو بحـث   5(جدول  استاري ي مختلف آبیهارژیمدانه در 

ي با عملکرد دانه بـا توجـه بـه    دارمعنیاخیر همبستگی مثبت و 

ــت   ــه داش ــزار دان ــاروري و وزن ه ــزایش ب ــدول  اف . در )6(ج

 هاي مشابهدست آمده با بررسیهخصوص اظهارات اخیر نتایج ب

مبنی بر کاهش درجـه رسـیدگی بـا کـاهش      )20و  18، 10، 1(

  ه در یک راستا قرار داشت.  میزان آبیاري پاي بوت

  شاخص برداشت خوشه

بین سال، شاخص برداشت خوشه در در این پژوهش مشخص شد 

ژنوتیپ در سـطح  × رژیم آبیاري، ژنوتیپ و اثر متقابل رژیم آبیاري 

رژیـم  × ). اثر متقابـل ژنوتیـپ   4است (جدول  دارمعنییک درصد 

 بـه شـرایط    داشـتن مکانیسـم سـازگاري    دلیـل بـه  ،آبیاري نشان داد

بـا   IR 78908-193-B-3-Bژنوتیـپ   کاهش میـزان یـا دور آبیـاري،   

درصد در رژیم آبیاري سوم با تناوب آبیـاري پـنج    902/95متوسط 

 روزه از بیشترین میـزان برخـوردار بـود و در کـل از رژیـم آبیـاري       

 اول بـــه چهـــارم بـــا افـــزایش فواصـــل دور آبیـــاري در نتیجـــه 

  د،شـو مـی کـاهش دور آبیـاري حاصـل    گیاه که بـا   خشکی پیرامون

 رونـد افزایشـی   ،ي با مقاومت بیشـتر هاژنوتیپبر شاخص برداشت 

 یا ثـابتی را داشـت و در رژیـم آبیـاري چهـارم بـا تنـاوب آبیـاري         

 هفت روزه نیز در مقابل کـاهش میـزان شـاخص برداشـت خوشـه      

یـا بـه بیـانی     بیشترین مقاومت و کمترین کاهش را داشـتند  ،از خود

ي بـا  هـا ژنوتیـپ کـه در  درحـالی  ر روند ثابتی را طـی کردنـد،  دیگ

مقاومت کمتر این روند از رژیم آبیاري اول به چهـارم بـا توجـه بـه     

). مقایسه 5عدم وجود مکانیسم مقاومت باالتر، کاهشی بود (جدول 

نسبی شاخص برداشـت کـانوپی و درجـه رسـیدگی بیـانگر رابطـه       

ژیـم آبیـاري آبیـاري دوم و    کـه ر يطـور بـه  ،نزدیکی بین آنها است

کـه از درجـه رسـیدگی بیشـتري      IR 78875-176-B-1-Bژنوتیـپ  

برخوردار بودنـد، مقـدار بیشـتري از شـاخص برداشـت خوشـه را       

ي سـنگین، افـزایش   هـا خوشـه تولید  برعالوهداشتند. بر این اساس 

سهم نسبی ماده خشک دانه خوشه از کل نیـز بسـیار مهـم اسـت و     

ارقـام در شـرایط    غربـالگري یکـی از صـفات در    عنـوان بهاند تومی

انـد از  تومـی کار گرفته شود. این عوامـل همگـی   هخشکی و تنش ب

این صفت با عملکـرد دانـه    دارمعنیدالیل اصلی همبستگی مثبت و 

 18، 10، 1( هـا دست آمده با سایر بررسـی ه). نتایج ب6باشد (جدول 

در این پـژوهش ماننـد   در مورد تأثیر منفی خشکی بسیار باال  )20و 

کاهش شـاخص  رژیم آبیاري چهارم با تناوب آبیاري هفت روزه بر 

صـرف آسـیمیالت در    دلیـل بـه اي بـرنج  هژنوتیپبرداشت خوشه 

جاي انتقـال بـه مخـزن اصـلی     مکانیسم مقاومت و سازگاري گیاه به

  همخوانی دارد.گیاه 
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  میزان لوله شدن برگ

مختلـف رژیـم    شدن بـرگ میـان سـطوح    اختالف درصد لوله

سـال  × آبیاري، ژنوتیپ، سال و اثـرات متقابـل رژیـم آبیـاري     

 دارمعنـی رژیم آبیاري در سطح یک درصد × همچنین ژنوتیپ 

آیـد یکـی از راهکارهـاي مقابلـه بـا      می نظربه). 4بود (جدول 

افـزیش   ،ي هوازي مورد مطالعـه هاژنوتیپافزایش خشکی در 

فواصـل آبیـاري جهـت    ویژه در شرایط افزایش هپیچش برگ ب

ي کـه تمـام   اب موجود در گیاه باشد. به گونـه حفظ پتانسیل آ

تا رژیم آبیاري سـوم بـا تنـاوب آبیـاري پـنج روزه       هاژنوتیپ

افزایش مالیم و در رژیم آبیاري چهارم با تنـاوب آبیـار هفـت    

 دروزه به یکباره دچار افزایش بسیار شدید و محسوسـی شـدن  

درصد، بیشترین  30/68م با متوسط که در این بین ژنوتیپ طار

. در واقـع یکـی از   )5(جـدول   میزان پـیچش بـرگ را داشـت   

هاي مقابله با تنش کمبود آب در گندمیان پـیچش یـا لولـه    راه

. سازوکار این عمل مربوط به کـاهش فشـار   استها شدن برگ

هاي بـادکنکی (بـالیفورم) اسـت کـه در طـول      آماس در سلول

ا قرار دارند، در هنگام بروز خشکی هرگبرگ اصلی پهنک برگ

ها آب از دست داده و سبب پیچش و عمودي شدن این سلول

). 22یابـد ( وند که در نتیجه آن تعرق کـاهش مـی  شمیها برگ

 دلیـل بهرفت این صفت با عملکرد دانه گونه که انتظار میهمان

رابطه معکوسی که بـا میـزان فتوسـنتز و در نتیجـه اسـیمیالت      

 ،اسـت ) - 462/0**ي (دارمعنـی راي همبستگی منفی و دا ،دارد

زیرا افزایش آن منجر به کاهش سطح جذب نـور و در نتیجـه   

جهت ورود بـه چرخـه    2COبسته شدن روزنه و کاهش ورود 

نتایج اخیر گرچه همبستگی منفـی   .)6(جدول  ودشمیکالوین 

و ضعیفی را با عملکرد دانه بنـا بـه دالیـل گفتـه شـده نشـان       

آب بـه حفـظ    هـدرروي ولی از سوي دیگر با کـاهش   دهدمی

و مـانع از نـابودي    کنـد مـی پتانسیل رطوبتی درون گیاه کمک 

مانند آنچه در ارقام با  ،کامل گیاه و کاهش عملکرد بیش از حد

هاي ایـن  یافته شود.میدهد، مقاومت به خشکی پایین روي می

رگوم و ) بر سـو 4تحقیق با نتایج اعالم شده از سوي ارجمند (

  ) مطابقت داشت. 6فر (بهنام

  دهیگلدرصد  50روز تا تعداد 

در این بررسی مشخص شد که بین سال، رژیم آبیاري، ژنوتیـپ  

و اثر متقابل سال در رژیم آبیاري و ژنوتیـپ در سـال در سـطح    

نوتیـپ ونـدانا   ژ). 4اسـت (جـدول    دارمعنییک درصد تفاوت 

ي هـا رژیـم را در تمام  دهیگلدرصد  50بیشترین تعداد روز تا 

بـا افـزایش فواصـل     هـا ژنوتیـپ آبیاري دارا بود و همانند دیگر 

درصـد   50آبیاري از رژیم آبیاري اول تا چهارم از تعداد روز تا 

رغم رونـد  ان گفت علیتومی). لذا 5کاسته شد (جدول  دهیگل

کاهشی از رژیم آبیاري اول به چهارم، عامل تعیین کننـده بـراي   

ي هـا رژیـم در  هـا ژنوتیـپ تالف در زمان ظهور خوشه ایجاد اخ

ــی   ــول دوره زایش ــاري، ط ــف آبی ــان الزم از   مختل ــدت زم (م

 و یـا بـه بیـانی دیگـر     اسـت  گیري جوانه اولیه تـا ظهـور)  شکل

) شـرایط  26( ) و شوشی دزفـولی 12گیالنی (اساس اظهارات بر

گیري جوانـه اولیـه   رطوبتی پس از شروع مرحله زایشی و شکل

نتـایج   .د خوشـه از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت     جهت رش

  پیرامون بحث اخیر همخوانی داشت. دست آمده باهب

  

  تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

اثـرات متقابـل بـین میـزان      دلیـل بـه رشد یک ژنوتیپ  طول دوره

رطوبت، ژنوتیپ و حساسیت آن به خشکی محدود به یک منطقه 

هـایی ماننـد   اس واژهاسـ  ایـن  ود. بـر شـ مـی و فصل رشد خاصی 

رس و دیررس تنها در یـک محـل خـاص و یـا     زودرس، متوسط

هاي مشابه که البته در اقلیم کندمیزان آبیاري مشخص معنا پیدا می

د کـر . نتایج این بررسی مشخص هستنددر سطح ملی قابل تعمیم 

ي مختلف آبیاري، ژنوتیپ و اثرات متقابل سـال  هارژیمبین سال، 

ي در دارمعنـی اري و ژنوتیپ در رژیم آبیاري تفـاوت  در رژیم آبی

ي دارمعنـی تفاوت  ،سطح یک درصد و اثر متقابل سال در ژنوتیپ

تعـداد روز  در سطح پنج درصد وجود داشت، ولی همانند صـفت  

ي از لحـاظ  دارمعنیدر سایر سطوح تفاوت  دهیگلدرصد  50تا 

ا مشخص شد ه). با مقایسه میانگین4آماري مشاهده نشد (جدول 

از رژیم آبیاري اول به چهارم روند کاهشی را نشـان   هاژنوتیپکه 

که این کاهش طول دوره رشد در رژیـم آبیـاري چهـارم بـا      ندداد
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انـد مکانیسـمی جهـت فـرار از     تومـی  ،تناوب آبیاري هفـت روزه 

اند از عوامل اصلی کـاهش  تومیخشکی در مرحله زایشی باشد و 

 هـا ژنوتیـپ واقع کلیه  درآبیاري باشد.  این رژیم عملکرد دانه در

با حفظ برتري ژنوتیپ ونـدانا از لحـاظ بـاال بـودن طـول دوره      

ي آبیـاري، ایـن رونـد    هـا رژیـم ولوژیکی در تمام یرسیدگی فیز

کاهشی بـا افـزایش فواصـل آبیـاري را داشـتند. در کـل نتیجـه        

فـاوت میـزان   انـد مربـوط بـه اثـر مقـادیر مت     تومیآمده  دستبه

یک از مراحل نموي و کل دوره رشـد و  پاي بوته در هررطوبت 

نیز نقش خشکی و سهم نسبی آن از طریق تحریک رشد زایشی 

). 5باشـد (جـدول    هاژنوتیپو زمان رسیدگی فیزیولوژیکی در 

نیز گزارشات مشابهی مبنی ) 26() و شوشی دزفولی 12گیالنی (

اصلی  عامل عنوانبهبر کاهش طول دوره رسیدگی فیزیولوژیگی 

  مقابله با تنش یا شرایط ناسازگار بیان داشتند. 

  

  گیرينتیجه

لحـاظ  د رژیـم آبیـاري سـه روزه بـه    کـر شخص نتایج این بررسی م

اسـت  ي برنج هوازي مورد بررسی توانسته هاژنوتیپسازگاري بهتر 

را بـا عملکـرد دانـه     دارمعنیصفاتی که بیشترین همبستگی مثبت و 

دارنـد را کـاهش    فاتی که همبسـتگی منفـی  افزایش و ص د،دارا بودن

بـه غیـر از    هـا ژنوتیپکلیه دهد و در نهایت سبب افزایش عملکرد 

 دلیـل بـه  IR 80508-B-194-4-B ژنوتیپ با مقاومت کم به خشـکی 

مکانیسم مقاومت کمتر در نتیجه افزایش تخصـیص آسـیمیالت بـه    

 شـود. همچنـین بـا   مخزن اصلی دانه (در رژیم آبیـاري یـک روزه)   

آبیـاري پـنج روزه نیـز     نکه در رژیم آبیاري سوم با تناوبتوجه به ای

ان از ایـن  تـو مـی  ،بیشتر از یک روزه داشتند عملکرد قابل قبول و

بــا  IR 81025-B-327-3رژیـم آبیــاري اسـتفاده کــرد. ژنوتیـپ    

کیلـوگرم در هکتـار در رژیـم آبیـاري دوم از      10/6555متوسط 

بود و قابل توصـیه جهـت کشـت    بیشترین عملکرد دانه برخوردار 

ي آبیاري با فواصل یک، پـنج و  هارژیمدر  .استدر شرایط مشابه 

 IR 81025-B-347-3 ي طـارم، هـا ژنوتیپ ترتیببههفت روزه نیز 

همچنـین در  بیشترین عملکرد دانه را داشتند.  IR 81429-B-31و 

این تحقیق از برخی صفات فیزیولوژیکی نظیر درصد پیچش برگ 

ان دادن تأثیر تیمارهاي مورد مطالعه بر رشد و نمو گیـاه  جهت نش

ویـژه  د که تیمارهاي مورد بررسی بهشبرنج استفاده شد و مشاهده 

اي بـر صـفات مـذکور داشـتند. نتـایج      خشکی تأثیر قابل مالحظه

ــه ــوژیکی در    ب ــدید فیزیول ــرات ش ــاکی از تغیی ــده ح ــت آم دس

    ي برنج در اثر خشکی بود.هاژنوتیپ

ي با مقاومت بیشتر به لحـاظ دارا بـودن مکانیسـم    اهژنوتیپ

مقاومت با افزایش فواصل آبیاري عملکرد دانـه خـود را نسـبت    

لی در شرایط با مقاومت کمتر بهتر حفظ کردند وي هاژنوتیپبه 

افزایش انرژي مقاومـت نسـبت بـه دیگـر      دلیلبه ،آبیاري روزانه

بودند که بسته بـه  تري برخوردار از عملکرد دانه پایین هاژنوتیپ

  د. کران از آنها استفاده تومیشرایط متفاوت رطوبتی 

هـاي موجـود حـاکی از آن اسـت کـه      طـورکلی، گـزارش  به

بسیاري از فرآیندهاي فیزیولوژیکی و حیاتی در گیاهان حسـاس  

آبی، پیش از مشاهده هر گونه عالئم کم به کمبود آب نظیر برنج،

ن داد کـه شـناخت اثـرات    وند. نتـایج نشـا  شـ مـی دچار اختالل 

روابـط گیـاه و محـیط    هاي محیطی بر برنج اگر بر شناخت تنش

(کلیـه صـفات   فیزیولـوژیکی  مورفواسـاس صـفات   پیرامون و بر

جهی به تعیـین مسـیر   د، کمک شایان توشواستوار مورد بررسی) 
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Abstract 

This research was designed and implemented to determine the effect of different irrigation regimes on the grain yield, 
dry matter, tiller number per unit area, degree of maturity, panicle harvest index, percentage of leaf rolling, day to 50% 
flowering, and the physiological maturity of rice genotypes, using a split plot randomized complete block design in two 
years (2014 and 2015). Four irrigation regimes (every 1, 3, 5 and 7 days of irrigation) were assigned to the main plots 
and 12 rice genotypes were in the subplots with three replications. The results showed that irrigation regimes, genotypes 
and interactive effects of these two factors had a significant impact on all measured traits at the 1% probability level. 
All genotypes tended to produce the most grain yield in the second irrigation regime (the three-day irrigation interval); 
genotype IR 81025-B-327-3, with 6555.10 kg ha-1 of grain yield, out-performed the remaining genotypes in this level of 
irrigation regime. Also, the second irrigation regime (the three-day irrigation interval) had the highest amount of dry 
matter, tiller number, degree of maturity, and panicle harvest index. Considering the positive and significant correlation 
between these traits and grain yield, their increase could be regarded as one of major reasons for the increase in the 
grain yield at the second irrigation regime (the three-day irrigation interval). The degree of maturity with day to 50% 
flowering and physiological maturity were decreased with increasing irrigation intervals; the latter modifications could 
be regarded as a defense mechanism to avoid drought. 
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