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  چكيده

صــورت بــههاي کاشت مســتقیم بــرنج، آزمایشــیهاي خوابیدگی در شیوهگ بذر بر صفات و شاخصهاي پرایمینمنظور بررسی اثر تیماربه

تحقیقات آزمایشی مؤسسهۀ) در مزرع1393و 1392مدت دو سال (هاي کامل تصادفی در چهار تکرار بهبلوكفاکتوریل در قالب طرح پایه

  ترتیب:و هاشــمی) و عامــل دوم؛ در ده ســطح (هشــت تیمــار پرایمینــگ بــهبرنج کشور (رشت) اجرا شد. عامل اول؛ دو رقم برنج (خزر

)1t-2، هیدروپرایمینگt- ،3اسید آسکوربیکt- ،4اسید سالیسیلیکt- ،5کلرید کلسیمt-6با سرما،پرایمینگt-با گرما + سرماپرایمینگ ،

7t-8دار کردن بذر، پوششt-9و دو تیمار، در نوار بذر قرار داده شدندکه همگی این تیمارها ) ون پرایمدبذر خشک بt- کاشــت مســتقیم

روزه) بودنــد. در ایــن مطالعــه، خصوصــیات مورفولوژیــک و 25هــاي نشاءکاري (گیاهچــه-10tدار شده بدون نوار و (خطی) بذر جوانه

هــاي مقاومــت بــه ورفولوژیک و شــاخصهاي مقاومت به خوابیدگی بوته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بین صفات مشاخص

کیلوگرم در هکتــار 5142دار وجود دارد. رقم خزر با عملکرد دانه خوابیدگی بوته در دو رقم و در تیمارهاي مختلف پرایمینگ تفاوت معنی

نسبت بــه رقــم هاشــمی داراي مقاومت به خوابیدگی باالتري)نیوتن704و549ترتیب با به(و مقاومت به شکستگی میانگره سوم و چهارم 

داري مشاهده شــد. بیشــترین شــاخص گشــتاور کاري) از نظر مقاومت به خوابیدگی تفاوت معنیهاي کاشت (مستقیم و نشاءبود. بین شیوه

ســبب کاري بود. تیمــار هیــدروپرایمینگ متر مربوط به تیمار نشاءگرم بر سانتی1708و 1060ترتیب با خمشی در میانگره سوم و چهارم به

هاي پرایمینگ در ایجاد مقاومت به توان بیان نمود، تیمارطورکلی میمیانگره چهارم در رقم خزر بود. بهضخامت دیوارهچشمگیر در افزایش 

و کاشــت نشــائی) و در ارقــام مختلــف اثرگــذاري خوابیدگی بوته در سه روش کاشت (کاشت مستقیم با نوار بذر، کاشت مستقیم خطــی

  متفاوت دارند.
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  مقدمه

Oryza sativaبرنج ( L. (از غالت عمده جهان است. بیش یکی

. )8کننــد (عنوان غذا اســتفاده مــیاز نصف مردم جهان از آن به

کاشت مستقیم برنج نسبت به انتقال نشاء از خزانه به مزرعــه از 

). کاشت مستقیم 20و15سرعت کار بیشتري برخوردار است (

ــارگري در  ــه ک ــات و هزین ــایی چــون حــذف عملی داراي مزای

ءکاري و سایر مسایل مربوط گیري و نگهداري خزانه، نشاخزانه

هــاي جدیــد در ). یکی از روش15و 12و خاك است (به آب

رنــواکاشت مستقیم برنج، استفاده از نوار بذر برنج است. روش

کــاري بــه دو مرحلــه تقســیم وهگــرو ه اجــرا نحــواز نظر بذر 

از روش دستی و یــا هاي بذر که طی آن تولید نواراوًالشود: می

اســتفادهبــذر خــاص بــراي تولیــد نــوارهــاي ماشیناستفاده از 

در خــارج از فصــل زراعــی یمکانهر نوع این کار در .دشومی

هاي حاوي بــذر را توان نوارمیدر مزرعهثانیاً . قابل انجام است

هاي مخصوص ماشینقیماً به روش دستی و یا با استفاده از مست

تضمیننوار بذر روش نوار بذر، در داخل خاك قرار داد. کاشت 

بــین ردیــف و روي ردیــف و هاي کاشت بــذر درکننده فاصله

نتــایج حاصــل از یــک .)9واحــد ســطح اســت (تعداد بــذر در 

روش داري در عملکــرد چهــارآزمایش نشان داد، تفاوت معنــی

کاشت (کاشت مستقیم با نــوار بــذر در زمــین خشــک، کاشــت 

شــده، کاشــت مســتقیم خراب مستقیم با نوار بذر در مزرعه گل

سنتی بذر در زمــین خشــک و کاشــت ســنتی نشــائی در زمــین 

شده) وجود نداشت. استفاده از روش کاشت مستقیم خرابگل

ه و مدتبا استفاده از نوار بذر باعث کاهش طول دوره رشد گیا

کاري شده و تولید آسان و ساده نوار در خارج زمان عملیات بذر

هاي اصــلی از فصل زراعی در محیط خارج از مزرعه، از مزیت

ي مختلــف پرایمینــگ هاروش.)9شود (روش محسوب میاین 

آمــدي در تولیــد بــرنج گردیــده و یکنــواختی در باعث کاربذر 

).4(انددنبــال داشــتههرا بــزنی و عملکرد و کیفیت بهتــر جوانه

در کاشــت چــه ههایی در زمینه استقرار هرچه بهتــر گیانوآوري

،توسط محققان مختلف صورت گرفتــه اســتمستقیم بذر برنج 

)، 3(، ســرمادهی)12(دن بــذراندهــی و خشــکازجمله رطوبت

استفاده از مواد ایجــادوشوك دمایی، هوادهی، تیمار هورمونی

از مشــکالت یک). ی9(توان نام بردزي را میکننده پتانسیل اسم

شــود، یدر زراعت برنج که باعث کاهش عملکــرد آن مــیاصل

ي درصد26باعث کاهش ی بوته دگیبوته است. خوابیدگیخواب

تــوان بیــان داشــت کــه این می). بنابر16(شودیعملکرد برنج م

مقاومت به خوابیدگی بوته، به سه عامل بســتگی دارد: پتانســیل 

نتیکی رقم که با خصوصیاتی همچون صفات مورفولوژیــک و ژ

صفات مرتبط با مقاومــت بــه خوابیــدگی ارتبــاط دارد، عوامــل 

توانــد در که مــیمحیطی نظیر باد و باران و شیوه کاشت و غیره

گذار باشند و عوامل مدیریتی نظیــر تغذیــه، میزان خوابیدگی اثر

پرایمینــگ و مــواد کننده بذر ماننــدتراکم بذر و عوامل تحریک

ضد رشد که در تغییر مقاومت به خوابیدگی نیز دخالت دارنــد. 

عوامــل ژنتیکــی بیــان شــده بررسی سایر محققین در ارتباط بــا

است، با توجه به خصوصــیات مورفولوژیــک اکثــر غــالت کــه 

شــوند، ها در قســمت انتهــایی ســاقه تشــکیل مــیخوشه و دانه

هاي باالیی ته و وزن قسمتبخش پایینی بوتناسب بین استحکام

کننده میزان مقاومت گیاه نسبت به خوابیــدگی اســت آن، تعیین 

). همچنین بیان شده است، تنوع ژنتیکی زیادي در صــفات 16(

غیــرهــاي هیبریــد ومورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بین برنج

هیبرید وجود دارد و در این رابطه، صفات مقاومت به شکستگی 

تــر، رابطــه نزدیکــی بــا هاي پــایینیدگی در گرهو شاخص خواب

). در بررســی 14مقاومت به خوابیدگی در سطح مزرعه دارنــد (

دیگر نشان داده شد، صفات تعداد گره، ضخامت دیواره میانگره، 

تــر دســتجات گیــري مــنظمتعداد دستجات آوندي، ترتیب قــرار

آوندي، اندازه ساقه، قطر ساقه، خصوصــیات مکــانیکی ضــریب

شکستگی و ضریب کشسانی در ارقام نیمه پاکوتاه بیشتر بوده و 

درنتیجه مقاومت بیشتري نسبت به خوابیدگی بوته نشــان دادنــد 

رفولوژیــک، وزن و قطــر ســاقه ودر میــان خصوصــیات م). 22(

طور مستقیم با مقاومت بــه خوابیــدگی و اســتحکام ســاقه بــه به

حیطی نیز ). در خصوص عوامل م25رد (شکستگی همبستگی دا

بیــان شــد، شــرایط نامســاعد آب و هــوایی ماننــد وزش بــاد و 

هاي ســنگین در اواخــر دوره رویــش گیــاه (مقــارن بــا بارندگی
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دنبال آن ایجــاد دهی)، باعث خوابیدگی بوته و بــهمرحله خوشه

ها در اثر قطع شدن مســیر انتقــال شــیره اختالل در پر شدن دانه

زنی بذر روي خوشه)، شیوع جوانه(زاییها، زندهپرورده در آوند

). در 18شــود (هــا و در مجمــوع کــاهش عملکــرد مــیبیماري

هاي اخیر مشاهده خصوص عامل محیطی روش کاشت، در سال

گردید، خوابیدگی اغلب در روش کاشت مستقیم برنج بیشتر از 

) و کاشت مستقیم برنج نسبت به کاشت 5کاشت نشائی است (

در .)22باشــد (تــر مــیتر و مستعدنشائی به خوابیدگی حساس

بــودن تــراکم بوتــه، زیــادخصوص عامل مدیریتی نیز بیان شد، 

در واحد سطح و کاهش وزن دانــه خوشهموجب افزایش تعداد 

صــفات بنابراین افزایش تراکم بوته بر ســایر،شودمیخوشهدر 

مــؤثر و مقاومــت بــه خوابیــدگیعملکردياجزامورفولوژیک، 

کننــده بــذر و بــرد مــواد تحریــکخصوص کار). در24ت (اس

نظــري منظور افزایش مقاومت به خوابیدگی، اظهــارپرایمینگ به

ارائه نگردیده است. در خصوص استفاده از مواد شیمیایی تحت 

منظــور ایجــاد مقاومــت بــه خوابیــدگی عنوان مواد ضد رشد به

د ها با اســتفاده از مــواد کنــنظیم رشدونمو بوتهگزارش شد که ت

منظور کــاهش هکننده رشد نظیر کلرمکوات کلرید (سایکوسل) ب

هاي حصــول ارتفاع بوته و افزایش مقاومت به خوابیدگی از راه

تحقیــق حاضــر بــراي مقایســه اثــر .)22(اســتعملکرد باالتر 

هــاي تیمارهاي پرایمینــگ بــذر (عامــل مــدیریتی) بــر شــاخص

هــاي در روشخوابیدگی بوته در دو رقم برنج (عامل ژنتیکی)، 

کاشت نشائی و کاشت مستقیم (عامل محیطی) است، براي ایــن 

و رفولوژیــکوخصوصــیات م،صــفات زراعــیمنظور، ارزیابی

  هاي مقاومت به خوابیدگی طراحی شد.شاخص

  

  هامواد و روش

در مزرعــه آزمایشــی 1393و1392هــاي آزمایش در ســالاین 

37افیــایی با عــرض جغر(رشت)سسه تحقیقات برنج کشورؤم

+61درجه شرقی و ارتفاع 49درجه شمالی و طول جغرافیایی 

درخصوصیات خاك محل آزمــایش . متر از سطح دریا اجرا شد

  ارائه شده است.1جدول 

هــاي کامــل صورت فاکتوریل در قالب طــرح بلــوكهزمایش بآ

بــرنج دو رقم شامل اول عاملتصادفی با چهار تکرار اجرا شد. 

شده) و هاشمی (بومی) بــود. ایــن دو رقــم ازنظــر خزر (اصالح

ــروه ــهگ ــیدگی، ب ــررس ــطترتیب دی ــوده و رس و متوس رس ب

خصوصیات کیفی آنها از قبیل اندازه، شکل دانه، کیفیت پخت و 

کیفیت تبدیل متفاوت است و ازنظر مقاومت به خوابیدگی، رقم 

عنوان رقم حساس بــهعنوان رقم مقاوم و رقم هاشمی بهخزر به

که از مؤسسه تحقیقــات بــرنج کشــور باشندخوابیدگی بوته می

: شــامل) 10t–1t(یمارده ت؛عامل دوم).2تهیه و ارزیابی شدند (

صــورت بهبــذرها در کلیه آنهــا، بذر که روش پرایمینگ هشت 

درآمده و کشــت شــدند. تیمــار کاشــت مســتقیم بــذر رذنوار ب

(شاهد) نیز در نظــر کاري ءنشاتیماروبذربدون نوار ،دارجوانه

ســاعت 48مدتدهی بههاي پرایمینگ با هوایمار. تگرفته شدند

)،هیــدروپرایمینگ:1tمقطر (عبارت بودند از: تیمار بذر در آب 

یداســ:2tگــرم در لیتــر اســید آســکوربیک (میلی10محلول در

گرم در لیتر اســید سالیســیلیک میلی10)، در محلول آسکوربیک

)3t:ــ ــیلیکیداس ــول،)سالیس ــد 2/22محل ــر کلری ــرم در لیت گ

–20ســاعت در دمــاي 24، )کلرید کلســیم:2CaCl()4t(کلسیم

24مــدت بــهابتــدا ، )بــا ســرما: پرایمینــگ5t(گراددرجه سانتی

گــراد و ســپس در محــیط درجه ســانتی40ساعت در انکوباتور 

)، مابــا گرمــا + ســر: پرایمینگ6tگراد) (درجه سانتی-20(سرد 

از مــواد مغــذي و محافظــت ترکیبی شده با هیدروپرایمهاي بذر

پودر معدنی سولفات کلســیم کننده پوشش داده شد (ترکیبی از 

درصد + صمغ 30+ کربنات کلسیم درصد4CaSO (30(گچ) (

4ZnSO10درصد) + عناصر غذایی (ســولفات روي 30عربی (

ــی ــارچمیل ــن + ق ــانوکالت آه ــوالر + ن ــش متاالکم ــیلک ام س

)M-Metalaxyl(7() به نسبت دو در هــزارt:دارپوشــشبــذر ،(

دارخیساندن و جوانــه، )ون پرایمدبذر خشک ب:8tبذر خشک (

تیمار و بدون نــوار بدون پیش:9t(مشابه شرایط زارعبذرکردن

بــذر 110تعــداد . )کاريءنشا:10t(روزه25هاي گیاهچه) وبذر

صورت هبگرمی) 70کاغذ (طول نوار شده در هر مترپرایمینگ 

  ها تا نوارسپس) و 1(شکل نوار قرار داده شدالیهدودستی در
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  آزمایشمحل اجراي مشخصات خاك مزرعه .1جدول

نمونهعمق

متر)(سانتی

اسیدیته گل یم پتاسفسفرکلنیتروژن  کربن آلی  شنسیلت  رس 

اشباع

  هدایت الکتریکی
3EC×10 رم)گرم در کیلوگی(میل  (درصد)

15-0  46  49  5  7/1  17/0  1/8  135  16/6  67/0  

  

  

  . نوار بذر برنج1شکل 

  

هاشدند. بذريگراد نگهداردرجه سانتی7در دماي زمان کاشت 

ــت 20در ــر دو اردیبهش ــایش در ه ــال آزم ــلی س ــین اص زم

  مربــع متــر15بــه مســاحت هــایی شــده در کــرتســازي آمــاده

متر با تراکم سانتی30فاصله متري با3خط 16در ) متر5×3(

گــرم بــذر در کیلــو20تــا15بــا مصــرف (مربعبذر در متر330

در دهه ســوم کاري، ءنشاتیماربراي. )21(ندشدکشت هکتار)

با تراکم روزه25هاي چههگیاپاشی خزانه انجام و فروردین بذر

فاصــله بــا) زمــان بــا کاشــت مســتقیم(هــمکپه در مترمربع 22

طول دوره رشــد، در.کاري شدندءمتر نشاسانتی30هاي ردیف

و کمبــود هاي هرز علف، مزرعه عاري از هرگونه آفت، بیماري

30یک روز قبل از کاشت، مقادیر . نگهداري شدعناصر غذایی 

گرم در هکتــار کیلو75گرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره، کیلو

کیلــوگرم در 100وپر فسفات تریپــل و فسفر خالص از منبـع س

هکتار پتاسـیم خـالص از منبـــع ســولفات پتاســیم بـراســـاس 

ها افزوده ) به کلیه کرت1نتـایج آزمـون تجزیـه خـاك (جدول 

گــرم نیتــروژن (از منبــع اوره) در هکتــار در زمــان کیلو30شد. 

گرم در هکتار در زمان ظهور خوشه کیلو30زنی و حداکثر پنجه

  طور یکنواخت در زمین پخش شدند.صورت سرك و بههب

از در پــنج ســاقه اصــلی، کیــولوژیزیفیدگیدر مرحله رس     

به االو از ببیترتبههاانگرهیمخوشه و هر کرت طول يهابوته

متــر ) برحســب ســانتی4و 3،آخرقبلما= 2= پدانکل، 1(نییپا

بــا هــاانگرهیو مرگ ، بخشک خوشهوتر وزنشد.گیري اندازه

(همــراه بــا هــاانگرهیگیري شد. وزن تر مترازوي حساس اندازه

ــرگ) ــدازهغــالف ب ــواره ان ــخامت دی ــبه ض ــد. محاس گیري ش

کولیس استفاده ازبابدون غالف برگ،4و2،3، 1هايمیانگره

). در مرحله رســیدگی 11د (گردیگیرياندازهمتر برحسب میلی

بوته از هر کرت از ناحیه طوقه تــا نــوك 5فیزیولوژیک، ارتفاع 

کــش ترین خوشه (بدون احتساب ریشک) با استفاده از خطبلند

هــا در مرحلــه گیري شد. تعداد پنجهمتر اندازهو برحسب سانتی

، مساحت یک مترمربع در هــر کــرت رسیدگی فیزیولوژیک دانه
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ش هاي کل و مــؤثر شــمارطور تصادفی انتخاب و تعداد پنجهبه

مرکزمربع ازمتري ششهابوتهی، دگیدر مرحله رس). 14شدند (

کــوبی، عملکــرد دانــه خــرمنو پــس از برداشت شــدهر کرت 

درصد محاسبه شد. وزن هزار دانه با توزین 14براساس رطوبت 

هاي ناحیه برداشت نهایی هــر دانه پر تصادفی، از شلتوك1000

هر کــرت انتخــاب و عدد خوشه از5آمد. تعداد دست کرت به

هاي پر و پوك، درصد پوکی، تعداد با مشخص کردن تعداد دانه

  ).11شد (کل دانه در هر خوشه محاسبه 

بــا اســتفاده از دســتگاه هــا مقاومت بــه شکســتگی میــانگره     

و براساس میزان نیــروي) Lutron FG500A, Taiwanنیروسنج (

بدون غالف برگ 4و 3هاي میانگرهالزم براي شکستن(نیوتن) 

  ).14گیري شد (اندازه

با اســتفاده از هاي سوم و چهارم میانگرهخوابیدگیشاخص     

  :)2و 1هاي د (رابطهگردیزیر محاسبههايرابطه

(مقاومت بــه شکســتگی شاخص خوابیدگی میانگره سوم =)1(

  100×میانگره سوم / گشتاور خمشی میانگره سوم)

(مقاومت به شکستگی میانگره چهارم =شاخص خوابیدگی)2(

  100×میانگره چهار / گشتاور خمشی میانگره چهارم)

ســوم هايمیانگرهدر) Bending momentی (خمشگشتاور     

:ترتیـــب زیـــر محاســـبه گردیـــدو چهـــارم هـــر ســـاقه بـــه

طول میانگره سوم از گــره ی میانگره سوم = خمش) گشتاور3(

  هــاين تر خوشه و وزن تر میانگره(وز×زیرین تا نوك خوشه 

  )3با برگ و غالف + وزن تر میانگره 2و 1

×طــول میــانگره چهــارم ی میانگره چهارم = خمش) گشتاور4(

با برگ و غالف + 2و 1هاي (وزن تر خوشه و وزن تر میانگره

  ) 4+ وزن تر میانگره 3وزن تر میانگره 

ــا      ــدگی؛ مقی ــدت خوابی ــابی ش ــاس ارزی ــدون 1س مقی : ب

درصــد، 11-25: 5درصد، مقیاس 0-10: 3خوابیدگی، مقیاس 

درصــد خوابیــدگی 100: 9درصد و مقیــاس 26-50: 7مقیاس 

)14.(  

آمــده پــس از ارزیــابی آزمــون همگنــی دســتهاي بــهداده     

) تجزیــه واریــانس شــدند. F Maxواریــانس اشــتباه آزمایشــی (

SAS 2002افــزار نرمه از استفادبا ها تجزیه واریانس مرکب داده

در سطح احتمــال LSDا استفاده از آزمون ها بو مقایسه میانگین

  پنج درصد انجام شد.

  

  نتایج و بحث

هاي خوابیدگی، صفات مورفولوژیــک، تجزیه واریانس شاخص

عملکرد و اجزاي عملکــرد در دو رقــم بــرنج خــزر و هاشــمی 

رقــم در ســطح ) نشان داد که کلیه صفات در این دو2(جدول 

ــی ــد معن ــک درص ــفات و ی ــانگین ص ــه می ــد. مقایس دار بودن

کــه هاي خوابیدگی در دو رقم خزر و هاشمی نشان دادشاخص

کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم 5142رقم خزر با عملکرد دانه 

کیلــوگرم در هکتــار ضــمن داشــتن 4335هاشمی بــا عملکــرد 

به خوابیدگی نیز از هاي مقاومت عملکرد دانه باالتر، در شاخص

دار برخوردار بود. با بررسی ارقام مختلف بــومی مطلوبیت معنی

هــاي شده، ارقام برنج از نظر طول ساقه، طول میــانگرهو اصالح

). رقــم 6داري دارنــد (اول، دوم، سوم و چهارم اخــتالف معنــی

خزر از لحاظ مقاومت به خوابیدگی، در مقایسه با ارقــام دیگــر 

رســد، بــاالتر بــودن ســه نظر می). بــه7ري دارد (مقاومت بیشــت

خصوصیت (قطر کوچک، قطر بزرگ و قطر متوسط)، همچنــین 

هاي ســوم و چهــارم در رقــم باال بودن ضخامت دیواره میانگره

خزر موجب افزایش مقاومت به شکســتگی ایــن رقــم گردیــده 

ــه ــیاســت. ب ــر م ــدارنظ ــزایش مق ــر اف ــر در اث ــن ام ــد، ای رس

هاي مــذکور در ایــن ساختمانی در میانگرهغیرهاي کربوهیدرات

باالتر بودن قطر کوچک، بزرگ، متوسط قطر میانگره رقم باشد؛

و ضــخامت دیــواره در رقــم خــزر موجــب افــزایش مقاومــت 

هاي سوم و چهــارم در ایــن رقــم گردیــده اســت، ایــن میانگره

هــاي غیــرتواند در اثر افزایش مقــدار کربوهیــدراتموضوع می

هاي مختلف این رقم باشــد، کــه موجــب در میانگرهساختمانی

ها نیز شده است. در گزارشی بیان شــد تغییر در چگالی میانگره

ساختمانی باعث استحکام و افراشــتگی هاي غیرکه کربوهیدرات

). همچنین بیان گردید که خوابیــدگی 19شود (ساقه در برنج می

  و محتــوايهــا اســتوابسته به طول، قطر و ضــخامت میــانگره
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لیگنین از خصوصیات مــؤثر در مقاومــت بــه خوابیــدگی بوتــه 

  ).17شود (محسوب می

هاي خوابیــدگی بوتــه در تجزیه واریانس صفات و شاخص     

هــاي ) نشان داد که اثر تیمــار2تیمارهاي پرایمینگ بذر (جدول 

ــ ــی و ش ــتاور خمش ــفات گش ــر ص ــگ ب ــدت پرایمین اخص ش

خوابیــدگی، قطــر بــزرگ و کوچــک میــانگره اول و دوم، قطــر 

متوسط میانگره چهارم و ضخامت میانگره دوم و صفات وزن تر 

و خشک خوشه، در سطح یک درصد و قطــر کوچــک میــانگره 

کــنش رقــم در دار بودنــد. بــرهمسوم در سطح پنج درصد معنی

قطــر تیمار نیز در صفات قطر بــزرگ و کوچــک میــانگره اول،

کوچک میانگره دوم، قطر متوسط میــانگره چهــارم و ضــخامت 

دیواره میانگره دوم و چهارم و صفت وزن تر خوشــه در ســطح 

  دار بود.یک درصد معنی

هاي خوابیدگی بوته در تیمارهــاي مقایسه میانگین شاخص     

ترین گشتاور خمشی )، نشان داد که باال3جدول (پرایمینگ بذر

اي سوم و چهارم در تیمار نشائی و کمترین مقــدار هدر میانگره

دار شده است. صفت آن در هر دو میانگره در تیمار بذر پوشش

  قطــر کوچــک میــانگره ســوم در تیمــار نشــائی، بــاالترین قطــر 

متر) و کمترین قطر کوچک میانگره ســوم در تیمــار میلی52/4(

متــر مشــاهده شــد. میلــی07/4بذر خشک بدون پرایمینــگ بــا 

گرم 03/3بیشترین وزن خشک خوشه در تیمار نشائی به مقدار 

بود و کمترین آن نیز در تیمار بــذر خشــک بــدون پرایمینــگ و 

  دار شده است.تیمار بذر پوشش

ــار      ــانگین صــفات در تیم ــایج مقایســه می ــف نت هــاي مختل

دار در دهنــده تفــاوت معنــی) نشــان3پرایمینــگ بــذر (جــدول 

ها در صفات مختلف، نتایج رهاي پرایمینگ است. این تیمارتیما

توجه تفاوت اساسی بــین تیمــار متفاوتی نشان دادند. نکته قابل

همچنــین مشــاهده هاي کشت مستقیم بود.کشت نشائی و تیمار

هــاي پرایمینــگ در روش کاشــت ها بین تیمارگردید که تفاوت

هــاي گذاري تیماراثردهنده دار است، این نشانمستقیم نیز معنی

هاي خوابیدگی است. نتیجه قابل پرایمینگ بر صفات و شاخص

بیان این است، که پرایمینــگ بــر خصوصــیات مورفولوژیــک و 

گــذار بــود، ولــی برآینــد هاي مقاومت به خوابیدگی اثرشاخص

هــا در روش کاشــت مســتقیم از هاي این نــوع تیمــاراثرگذاري

رسد که این امــر ناشــی از ظر مینمطلوبیت برخوردار نیست. به

غیر مؤثر بودن، افزایش قدرت فتوسنتزي و یا در اثــر تغییــر در 

مــؤثر هاي غیرها و یا انداممسیر انتقال مواد فتوسنتزي به بخش

در مقاومت به خوابیدگی در اثر تیمارهاي پرایمینگ در کاشــت 

یانگره توان افزایش قطر کوچک ممثال میعنوان مستقیم باشد. به

سوم در اثر تیمار کلرید کلسیم در کشت مستقیم را نام بــرد کــه 

هــاي میــانگره تواند ناشی از افزایش سهم مواد پرورده سلولمی

این که موجب استحکام ساقه در برابر خوابیدگی شد.سوم باشد

هــاي موضوع در بیــان ســایر محققــین نیــز آمــده اســت، تیمــار

هــاي ترکیب ساختمانی ســلولپرایمینگ در ایجاد رشد سلول و 

). برآیند اثر ایــن تیمــار در میــانگره 11گذار است (ها اثرمیانگره

ــن تیمــار، عــدم  ــده مقاومــت در ای ســوم نتوانســت ایجــاد کنن

  خوابیدگی را در کاشت مستقیم ایجاد نماید.

کنش رقم در تیمــار ارزیابی مقایسه میانگین صفات در برهم     

داد که بیشترین قطر بــزرگ میــانگره ) نشان 4پرایمینگ (جدول 

اول در تیمــار هیــدروپرایمینگ در رقــم خــزر مشــاهده شــد و 

کمترین قطر بزرگ در تیمار اسید سالســیلیک در رقــم هاشــمی 

هــاي دوم و چهــارم مشاهده شــد. بیشــترین ضــخامت میــانگره

متر در تیمار هیــدروپرایمینگ در میلی53/0و 71/0ترتیب با به

متر میلی307/0رین ضخامت در میانگره دوم با رقم خزر و کمت

در تیمار پرایمینگ با کلرید کلسیم در رقم هاشمی و در میانگره 

متر مشــاهده میلی202/0چهارم در تیمار نشائی رقم هاشمی با 

شد. بیشترین وزن تر خوشه در تیمار هیــدروپرایمینگ در رقــم 

پرایمینــگ خزر و کمترین مقدار آن در تیمار بذر خشک بــدون

است. همچنین مشاهده شد که در رقم خــزر کلیــه تیمــار هــاي 

کــاري در دار نسبت به تیمار نشــاءکشت مستقیم با تفاوت معنی

یک گروه مشابه قرار دارند. رفتار رقــم هاشــمی از الگــوي بــاال 

هــاي پیروي نکرده و صفات باال در تیمارهاي مختلف، واکــنش

تــرین هــا بــاالفات و شــاخصمتفاوتی نشان دادند و در کلیه ص

  هاي کشت مستقیم تعلق داشــت.تیمارمقدار در رقم هاشمی به
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ترین ضخامت میانگره اول و دوم به تیمار بدون مثال باالعنوانبه

ارم در رقم ترین ضخامت میانگره چهپرایمینگ تعلق دارد و باال

  هاشمی مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ است.

هاي پرایمینــگ بــا دو رقــم کنش تیماربا بررسی نتایج برهم     

شــود، وجــود اخــتالف) مشاهده مــی4خزر و هاشمی (جدول 

هــاي توانــد در اثــر تــأثیر تیمــاردار در صــفات فــوق مــیمعنی

ن اشاره شــد. هاي کشت باشد که قبًال نیز به آپرایمینگ یا روش

هــا، شود، در صفت قطر بزرگ میانگرهگونه که مشاهده میهمان

وزن تر خوشه و همچنین در صفت ضخامت میانگره چهارم در 

هاي مختلف پرایمینگ، تیمار هیدروپرایمینگ در رقــم بین تیمار

خزر باالترین میزان را داشت و ایــن در حــالی اســت کــه ایــن 

کلســیم رایمینــگ بــا کلریــدصفات در رقم هاشــمی در تیمــار پ

باالترین قطر بزرگ میانگره اول را به خود اختصــاص داد. ایــن 

هــاي العمــل متفــاوت ارقــام بــه تیمــاردهنده عکــسنتیجه نشان

نظــر ها اســت. بــهپرایمینگ و همچنین اثرات متفاوت پرایمینگ

رسد که این تأثیر در رقم خزر و هاشــمی ناشــی از افــزایش می

ــدازه  ــالی و ان ــلولچگ ــانگرهس ــاي می ــد. ه ــذکور باش ــاي م ه

دیگر، تیمارهاي هیدروپرایمینگ و تیمار پرایمینــگ بــا عبارتبه

کــه در ها مــؤثر بودنــدکلرید کلسیم در افزایش چگالی میانگره

گزارش سایرین نیز بیان شد، تیمــار هیــدروپرایمینگ در ایجــاد 

گــذارهــا اثــرهاي میانگرهرشد سلول و ترکیب ساختمانی سلول

). این عامل در ایجاد مقاومت به خوابیــدگی در بوتــه 11است (

همچنین مشاهده شد که بیشترین تغییر در صفات در مؤثر است.

این ارقام بین تیمــار نشــائی و تیمارهــاي کشــت مســتقیم بــود. 

دیگــر روش کاشــت بیشــترین تــأثیر را بــر صــفات و عبارت به

اشــته و در جــا گذهاي خوابیدگی در ارقام مختلــف بــرشاخص

کاشت مستقیم با افزایش خوابیدگی همــراه شــد. ایــن موضــوع 

تواند ناشی از تراکم بذر مصرفی در واحد ســطح یــا کاشــت می

سطحی بذر و ممانعت از گسترش عمیق ریشه گیاه برنج باشــد. 

این مطلب از سوي محققین دیگر نیز بیــان گردیــد، خوابیــدگی 

اشــت نشــائی اســت اغلب در سیستم کاشت مستقیم بیشتر از ک

(مشاهدات شخصی فاروق) که ناشی از سطحی بودن ریشــه در 

باشــد اثر کاشت سطحی بذر در روش کاشت مستقیم بــذر مــی

در خوشــهبودن تراکم بوته، موجــب افــزایش تعــداد زیاد). 5(

شــود. بنــابراین مــیخوشــهواحد سطح و کاهش وزن دانــه در 

مقاومــت بــه وافزایش تــراکم بوتــه بــر ســایر اجــزاء عملکــرد 

تراکم مناسب بــرنج، ).25و 21ت (نیز مؤثر اسخوابیدگی بوته 

تراکمی است که ضرري براي رشدونمو مناسب گیــاه زراعــی و 

افــزایش تــراکم، تعــداد بــا.ي دانــه نداشــته باشــدالعملکرد بــا

کــاهش و تعــداد ،ثانویه و ســنبلچه در خوشــه،هاي اولیهشاخه

). نتــایج 16(یابــدایش مــیطور خطی افــزخوشه در مترمربع به

هــاي پرایمینــگ و گــذاري تیمــاردهنــده اثــرآمده، نشاندست به

طور شیوه کاشت در ایجاد مقاومت به خوابیدگی است که همین

که دار در صفات مذکور گردیده استباعث ایجاد اختالف معنی

دار در صفات سایر محققین مبنی بر وجود اختالف معنینتایج با 

) مطابقت دارد.13ها (ه خوابیدگی بوتهمربوط ب

دهــد کــه ) نشــان مــی5نتایج همبســتگی صــفات (جــدول      

تــري بــا هاي اول و دوم همبستگی مثبــت بــاالضخامت میانگره

ایــن هاي مقاومت به خوابیدگی نشان داده اســت. بنــابرشاخص

تــوان بیــان داشــت کــه تیمــار هیــدروپرایمینگ در افــزایش می

میــانگره مــؤثر بــود و باعــث افــزایش قــدرت ضخامت دیواره 

استقرار گیاهچه، تقویت فتوسنتز و درنهایت انتقال بیشــتر مــواد 

هاي مذکور گردید. از سوي دیگر مشاهده شد پرورده به میانگره

هاي مقاومت بــه شکســتگی بــراي میــانگره ســوم و که شاخص

نیوتن بود کــه نســبت 704و 549ترتیب چهارم در رقم خزر به

دهــد، مقاومــت بــه رقم هاشمی باالتر بوده و ایــن نشــان میبه

هاي سوم و چهارم ارتباط مستقیم با ضخامت شکستگی میانگره

دیواره میانگره سوم و چهارم دارد. ضخامت دیواره میانگره سوم 

متر و هاشمی میلی65/0و 57/0ترتیب و چهارم در رقم خزر به

توان نتیجــه گرفــت کــه میاینبنابرمتر بود؛میلی58/0و 50/0

تر بودن ضخامت میانگره در افزایش مقاومت بــه شکســتگی باال

ارتباط مستقیم دارد. نتایج تحقیقات سایر محققین نیز نشان داد، 

بین ارقـام بـرنج مورد مطالعه از نظر ضخامت میــانگره ســوم و 

  دار وجـود داشته و رقــم خــزر بیشــترینچهـارم تفـاوت معنـی



  ...دگی دو رقم برنج يهای خوابنگ بذر بر شاخصيمياثر پرا

139

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۱۳۹۶پاييز / سوم / شماره هفتم/ سالوري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

140  

مقدار ضخامت میانگره سوم و چهارم را دارا بود و رقــم بــومی 

هاشمی کمترین ضــــخامت میــــانگره ســــوم و چهــــارم را 

  آورد این آزمایش مطابقت دارد.ها با دست). این یافته6داشت (

شاخص خوابیدگی میانگره سوم و چهارم و شاخص مقیاس       

بیشترین همبستگی مثبــت را بــا صــفت طــول شدت خوابیدگی 

میانگره سوم و بیشترین همبستگی منفی را با صــفت ضــخامت 

شــده از ســوي ســایر میــانگره اول و دوم دارنــد. نتــایج اعــالم

16باشــد. در آزمایشــی روي ها میمحققین مؤید این همبستگی

بــا 4و 3، 2، 1هــاي ژنوتیپ برنج، ارتفاع بوته، طــول میــانگره

هاي ســوم و چهــارم همبســتگی مثبــت ور خمشی میانگرهگشتا

ــزایش 23و 10وجــود داشــت ( ــه اف ــد ک ــان ش ــین بی ). همچن

هـــاي ســـوم و چهــارم و افــزایش وزن در ضـخامت میـــانگره

ـــه  ـــزایش مقاومــــت بـ ـــانگره عامـــل افـ واحـــد طـــول می

شکســتگی و کــاهش شــاخص خوابیـدگی در بـرنج اســت 

گر بیان شد که نسبت وزن به طـول میانگره ). در گزارش دی12(

هـــا در ارتبـــاط اســت و با مقاومت بـــه شکســـتگی میـــانگره

). 15دار بـــین آنهــا وجـــود دارد (همبستگی مثبـــت و معنـــی

تــرین صــفت مورفولوژیــک در افــزایش ضــخامت ســاقه مــؤثر

افــزایش مقاومــت بــه خوابیــــدگی بوتــــه گیــــاه بــــرنج 

  ).24(اعالم شد

آمــده در ایــن آزمــایش، دست توجه در نتایج بهمطلب قابل     

هــاي مقاومــت بــه وجود همبستگی مثبت و بــاال بــین شــاخص

هاي اول و دوم اســت خوابیدگی و صفات مورفولوژیک میانگره

اســت. پذیري باالیی نیز از تیمارهاي پرایمینــگ داشــتهکه تأثیر

رم، شاخص خوابیدگی سوم و چهامقاومت به شکستگی میانگره 

در میــانگره ســوم و چهــارم و مقیــاس شــدت خوابیــدگی 

ت ارقــام مقاومــجهــت تعیــینهــاییعنــوان شــاخصبــه

). در تحقیــق 13و 7در بسیاري از تحقیقات مورد تأکید است (

هــاي اول و حاضر نشان داده شد، صفات مورفولوژیک، میانگره

ــا شــ ــاالیی ب ــه اخصدوم داراي همبســتگی ب ــت ب هــاي مقاوم

هاي پرایمینگ بر خصوصــیات خوابیدگی است و همچنین تیمار

دار نشــان داده اســت. هــاي اول و دوم تــأثیرات معنــیمیــانگره

رسد که در مطالعه مقاومت به خوابیدگی بوته بنابراین به نظر می

هاي باالیی ساقه مهم است. این در حالی در برنج، نقش میانگره

هاي سایر محققین در ایــن خصــوص متفــاوت رشاست که گزا

باشــد. در گزارشــی بیــان گردیــد کــه صــفات مقاومــت بــه می

تــر، رابطــه هــاي پــایینشکستگی و شاخص خوابیدگی در گــره

و 3نزدیکی با مقاومت به خوابیدگی در ســطح مزرعــه دارنــد (

دهنــده همبســتگی بــاالي صــفات ). ولی این تحقیــق، نشــان14

هاي مقاومت به هاي باالي ساقه با شاخصنگرهمورفولوژیک میا

هاي یــک و این بیانگر آن است که همه میانگرهخوابیدگی است

گــذار توانند در ایجاد مقاومت به خوابیــدگی تــأثیربوته برنج می

  نمایند.هاي باالیی ساقه نقش بیشتري ایفا میباشند و میانگره

  

  گیري نتیجه

تــري نســبت بــه رقــم دگی بــاالرقم خزر از مقاومت بــه خوابیــ

هــاي العمل متفاوت ارقام به تیمــارخوردار بود. عکسهاشمی بر

پــذیري متفــاوت ارقــام از مختلف پرایمینــگ، تأکیــدي بــر اثــر

دار در برخــی صــفات تیمارهاي پرایمینگ است. اختالف معنــی

ءکاري و کاشت مستقیم) بــود. بیشتر ناشی از روش کاشت (نشا

ن داد که در رقــم هاشــمی، در روش کاشــت همچنین نتایج نشا

مستقیم در تیمار هیدروپرایمینگ، بهبود مقاومت بــه خوابیــدگی 

تواند دلیلی بــراي بهبــود عملکــرد مشاهده شد. این موضوع می

دانه در کاشت مستقیم نسبت به کاشت نشائی در رقــم هاشــمی 

هــاي باشد. همچنین با توجه بــه اینکــه رقــم خــزر در شــاخص

تر نسبت به رقم هاشــمی برخــوردار از مطلوبیت باالخوابیدگی 

توانــد رو اندازه صــفات مورفولوژیــک ایــن رقــم میاز اینبود،

گذاري میزان مقاومت به خوابیدگی در سایر معیاري براي ارزش

رسد که بــا توجــه بــه تنــوع نظر میارقام برنج باشد. همچنین به

میــزان مــواد هاي پرایمینــگ از نظــر روش کــار و نــوع وتیمار

تــر در کننده بذر، براي رسیدن به روش پرایمینگ مــؤثرتحریک 

ــه بررســی بیشــتر دارد.  ــاز ب ــدگی نی ــه خوابی ایجــاد مقاومــت ب

هــاي هاي تکمیلی در خصوص ارقام مختلــف و تیمــارآزمایش

هاي تهیه نوار بــذر مختلف پرایمینگ، همچنین در رابطه با شیوه
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هاي بهبود مقاومــت بــه شیوهدر کاشت مستقیم جهت شناسایی 

ســودمند هــاي کاشــت مســتقیم خوابیدگی ارقام بــرنج در روش
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Effect of Seed Priming on Lodging Indices of Rice (Oryza sativa L.) 
Cultivars in Direct Seeding Method
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Abstract

In order to evaluate the effect of seed priming on lodging-related characteristics in direct seeding method, a study was 
conducted in a factorial randomized complete block design with four replicates in the research field of Rice Research 
Institute of Iran (Rasht) for two years. The first factor consisted of two rice cultivars (Khazar and Hashemi) and the 
second one consisted of ten levels of seed conditions encompassing, eight priming treatments including hydropriming, 
ascorbic acid, salicylic acid, CaCl2, cold, cold + heat, seed coating, and non-primed dry seed, all sown with seed tap 
technology along with linear direct seeding of germinated seeds and transplanting (25-days-old seedlings). Agronomic 
and morphological characteristics and resistance to lodging indices were measured. The results showed that there were 
significant differences between two cultivars and ten levels of seed conditions in morphological traits and lodging 
resistance indices. Mean comparisons and correlation analyses showed that grain yield (5142 kgha-1), resistance to 
fracture in third and fourth internodes (549 and 704 Newton, respectively) in Khazar were higher than those of 
Hashemi. There was a significant difference between planting methods (direct-seeded and transplanting) in terms of 
lodging resistance. Maximum indicators in the third and fourth internode bending momentum (1060 and 1708 gcm-1) 
were observed in the transplanting method. Hydropriming treatment had significant effect on fourth internode thickness 
in cultivar Khazar. Priming treatments appeared to leave significant effect on resistance to lodging in different planting 
methods in a cultivar-specific manner.

Keywords: Rice, lodging index, direct seeded, bending moment, breaking resistance
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