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 چکیده
صورت  به 1389-90در سال زراعی ی برنج ها رقمهای خوشه و عملکرد  ی مختلف کاشت بر ویژگیها تاریخ تأثیرمنظور بررسی  این پژوهش به

 5خرداد و  20و  5) ر اجرا شد. عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطحهای کامل تصادفی با سه تکرا های خردشده در قالب طرح بلوککرت

واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد شلتوک  ۀتیر( و عامل فرعی شامل عنبوری قرمز )بلند و کوتاه( و چمپا بود. نتایج تجزی

، عرض برگ کیلوگرم در هکتار 13810با میانگین  خشک کل ۀی مختلف کاشت بیشترین مادها تاریخدر بین شد.  دار معنی درصد 1در سطح 

مربوط به تاریخ کاشت اول،  مترمربعبوته در  504با میانگین و شمار بوته  متر سانتی 89/120با میانگین ، ارتفاع متر سانتی 14/1با میانگین  پرچم

در تاریخ کاشت دوم و بیشترین عملکرد روز  108با میانگین  دهی گل درصد 50و روز تا  متر سانتی 33با میانگین بیشترین طول برگ پرچم 

و  67/187با میانگین  ترتیب به، شمار گلچه و دانه درصد 01/40با میانگین  ، شاخص برداشتکیلوگرم در هکتار 33/4269با میانگین  شلتوک

مربوط به تاریخ کاشت روز  144با میانگین  و روز تا رسیدگی کاملگرم  14/0با میانگین در خوشه، وزن خشک برگ پرچم شمار  44/161

نتیجه گرفت که تاریخ کاشت سوم به لحاظ دستیابی به بیشترین عملکرد دانه به دلیل برخورد نکردن دورۀ حساس ظهور  توان می سوم بود.

 .استی برنج در استان خوزستان ها رقمخوشه با تنش گرما بهترین هنگام کاشت 

 

 .، گرماشناختی ریخت، تنش، گ پرچملکرد، براجزاء عم :یکلیدهای  واژه
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ABSTRACT 
The present study was carried out in order to examine the effects of different cultivation dates on the properties of panicle 

and the yield of rice cultivars using a split plot design in the form of a randomized complete block basis with three 

replications in the crop year of 2010-11. The main factor was cultivation date at three stages (26 May, 10 and 26 July) and 

the sub-factors were Red Anbouri (long and short) and Champa. The results of the variance analysis indicated that the effect 

of cultivation date and the cultivar on the yield of the rough rice was significant at a level of 1%. First cultivation date 

resulted in maximum total dry material with an average of 13810 Kg.ha-1, maximum flag leaf width with an average of 1.14 

cm, height with an average of 120.89 cm, and number of plants with an average of 504 plants per square meter. The second 

cultivation date caused the maximum flag leaf length with an average of 33 cm, day up to 50% of flowering with an average 

of 108 days. The third cultivation date led to the maximum yield of rough rice with an average of 4269.33 Kg.ha-1, harvest 

index with an average of 40.01%, the number of florets and seeds with averages of respectively 187.67 and 161.44 per 

cluster, the dry weight of flag leaf with an average of 0.14 gr and day until full maturity with an average of 144 days. As a 

result, the third cultivation date due to avoid susceptible panicle emergence to heat stress, is the best time of rice cultivation 

to achieve the highest agrain yield in Kuhzestan.  
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 مقدمه

 یژهو بهبرنج غذای اصلی حدود نیمی از مردم جهان 

 سوم یککشورهای در حال توسعه است. این محصول 

کل سطح زیر کشت جهانی غالت را در بر دارد و 

میلیارد نفر  7/2درصد کالری مصرفی  65تا  35حدود 

گیاهان  دیگرکه همانند  کند میدر جهان را تأمین 

نج توسط برخی از محصول بر ۀزراعی تولید بهین

 Farajiد )شو میمحیطی و مدیریتی محدود  های عامل

et al., 2014 .) برداشت دو یا سه محصول برنج در سال

های افزایش تولید آن در برخی از مناطق یکی از شیوه

 ,.Nour-Mohamadi et al) است جهانخیز برنج

کاشت برنج در زمان نامناسب به  زمینه( در این 2009

محیطی  های عاملبهینه از  ةآن در استفاد جهت نقش

 ناپذیر استپرهیزو مدیریتی برای افزایش تولید امری 

(Nour-Mohamadi et al., 2009 .) تاریخ کاشت به

نهایت درمختلف نمو و  های هدلیل تأثیر آن بر مرحل

 ,.Pazoki et al)عملکرد دانه بسیار اهمیت دارد 

 ةینه شدن بازدتاریخ کاشت مناسب موجب به. (2010

 Aliمؤثر بر عملکرد خواهد شد ) های عاملاستفاده از 

& Rahman, 1992 .) Steven & Linscomb (2004 )

 دماند تاریخ کاشت و کرداعالم در نتایج بررسی خود 

 در .بسزایی بر رشد محصول و عملکرد برنج دارند یرتأث

در  Fox et al.  (2004)تحقیق دیگری توسط نتایج

برنج از  ۀ(واریترقم ) 103با بررسی  استرالیا

اثر طول مدت قرار  ۀهای گوناگون و با مقایس ستگاهواخ

 و دمای آب پایین بر دماداشتن گیاه در معرض 

 یرتأثو عملکرد برنج اعالم شد  1(عقیمی) ناباروری

گیاه تنها محدود به  ناباروریدمای پایین بر رشد و 

گیاه در  رییقرارگ زمان مدتو  یستن دهی گلزمان 

و  دهی گلدر  یرتأخمعرض دمای پایین در میزان 

ی همساناست. همچنین در آزمایش  مؤثرگیاه  ناباروری

 رقم 32و با استفاده از ( 2004)سال که در همان سال 

ی ها رقمدر  ناباروریبرنج در استرالیا انجام شد درصد 

ی دیگر ها رقمکمتر از  درصد 50مقاوم به سرما حدود 

نتایج تحقیق دیگری نشان (. Naidu et al., 2004) بود

با تنش خشکی  رویاروییداد که گیاه برنج در شرایط 

                                                                               
1. Sterility 

د که برای رقم شو میدچار کاهش عملکرد نسبی دانه 

کاهش عملکرد در اثر تنش  ۀهاشمی، حد آستان

 رطوبت اشباع خاک استدرصد  80خشکی 

(Salahshour Dalivand et al., 2014.) یک بررسی در 

سازگار به کاشت نوروزی ی ها رقمبرای شناسایی که 

رقم  صد رگه وبرنج در خوزستان انجام شد، از بین 

در هوای آزاد و  اسفندماهمورد بررسی که در اواسط 

 (الین) پانزده رگه، شدشت کبدون پوشش در خزانه 

بر داشتن رشد رویشی  افزونسازگاری نشان داده و 

مناسب )اواخر کافی و ظهور خوشه در تاریخ 

( درصد باروری باالیی نیز داشتند ماه یبهشتارد

(Gilani & moradi, 1997.)Board et al.  (2001)  در

های مختلف در زمان تلقیح بر دما یرتأثبررسی 

در برنج در ایالت کالیفرنیا به این نتیجه  ناباروری

تا  10و یا کمتر از آن در زمان  15های دمارسیدند که 

از خوشه رفتن نقش بسزایی در افزایش  شپیروز  15

و کاهش عملکرد دانه دارد. در این بررسی که  ناباروری

قابل ژنتیک و تاثر م یلۀوس به ناباروریهدف آن کاهش 

با تفاوت در قد و  رقم 9در میان  ناباروریمحیط بود، 

و  قد کوتاهی ها رقم. در میان شد بررسیزمان رسیدن 

و  بلندقدی ها رقمبت به کمتری نس ناباروریزودرس 

 ۀدر منطق آمده عمل بهبررسی  دردیررس مشاهده شد. 

مشاهده شد که بهترین تاریخ کاشت  آباد خرمویسیان 

رقم دمسیاه با  را و بهترین رقم بودهاردیبهشت  12

در این در هکتار کیلوگرم  3265شلتوک عملکرد 

. (Siadat et al., 2004)ند کردتاریخ کاشت معرفی 

Rafiee (2007 نیز نتایج )آورد و  به دستی همسان

)سوم کشت رقم دمسیاه در اوایل اردیبهشت  کرداعالم 

اردیبهشت( به علت دیررسی و برخورداری از طول 

مختلف نمو  های سازگاری مرحلهفصل رشد بیشتر و 

 آب و هوایی بهترین توصیه است. بهینۀآن با شرایط 

Ziska & Manalo (1996) ستیابی به گزارش کرد د

خشک کل بستگی  ةبیشتر به افزایش ماد ۀعملکرد دان

نورساخت بیشتر توسط  ولی افزایش تولید آن ،دارد

د که هر دو به شو میو تلفات تنفس تعیین  (فتوسنتز)

بررسی چگونگی افزایش  منظور بهحساس هستند.  دما

کاشت برنج در چندین  ،تحمل برنج در برابر سرما

های رالیا انجام شد و ادغام ژنتاریخ مختلف در است
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سردتر  یوهوا آبی مقاوم به ها رقممتحمل به سرما از 

یک راهکار برای افزایش تحمل به سرما در  عنوان به

ی ها روشی تجاری بیان شد. همچنین اصالح ها رقم

راهکار دیگر  عنوان بهکشت مانند تغییر تاریخ کاشت 

 Limouchi(. Farrell et al., 2004معرفی شد )

 رقم دهی مختلف کاشت بر ها تاریخبررسی با  (2012)

کاهش انتقال  برای ها رقمرشد  ةبرنج کاهش طول دور

های غیر ساختمانی به مخزن اصلی یعنی کربوهیدرات

 .  کردمؤثر در کاهش عملکرد عنوان  های عاملدانه را از 

 یها تاریخ گذاریمنظور بررسی اثر این پژوهش به

شناختی  ریختهای  یژگیمختلف کاشت بر و

ی برنج در ها رقم، عملکرد و اجزاء آن در (مرفولوژیکی)

 واکنششرایط خوزستان با هدف شناسایی و 

های متحمل و یا حساس به گرما سازوکارفیزیولوژیکی 

ی مورد ها رقمهای کاربردی برای اصالح  ویژگی ۀو ارائ

های مورد بررسی در افزایش  کشت برنج و نقش ویژگی

 رد اجرا شد.عملک

 

 ها روشمواد و 

کیلومتری شمال اهواز با طول  70این تحقیق در 

با  31˚:50˝و عرض جغرافیایی  48˚:28˝جغرافیایی 

 زراعی متر ارتفاع از سطح دریا به مدت یک سال 33

های کرت صورت بهدر دهستان شاوور ( 90-1389)

های )اسپلیت پالت( در قالب طرح بلوک خردشده

خاک  های ویژگیبا سه تکرار اجرا شد.  کامل تصادفی

از خاک و انجام  برداری نمونهتحقیقاتی پس از  ۀمزرع

 .ه استشدارائه  1در جدول  شناسی خاک های آزمایش

 (،1d)5/3/89عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطح 

20/3/89)2 (d 3)5/4/89و(d  شامل:  یها رقمو

ی قرمز (، عنبور2V) (، چمپا1V) پابلندعنبوری قرمز 

عامل فرعی در نظر گرفته  عنوان به(، 3V) پاکوتاه

 27 ها کرت شمارو متر  5/2×4 ها کرت ةشدند. انداز

از و میزان بارندگی دمای هوا  ۀمیانگین ماهان کرت بود.

 1389تاریخ کاشت( الی آبان  نخستین) 1389خرداد 

. میزان بذر است شده ارائه 2)برداشت آخر( در جدول 

پاشیدن  صورت بهلوگرم در هکتار و کی 80مصرفی 

و بود. دار شده در خاک اشباع از آب  جوانه رهایبذ

تلفیقی شامل  صورت به هرز یها علفکنترل  برای

 5/1 میزان، به D-4-2وجین دستی و با استفاده از 

کنترل اویارسالم صورت گرفت.  برایلیتر در هکتار 

ن خاک آزمو پایۀغذایی مورد نیاز بر  عنصرهایمیزان 

مصرف  صورت ینبد باال عنصرهایو تعیین حد بحرانی 

شد، کود فسفات از منبع فسفات آمونیوم و به میزان 

کیلوگرم در هکتار، کود پتاس از منبع سولفات  50

کیلوگرم در هکتار و عنصر روی  100پتاس به میزان 

 صورت بهکیلوگرم در هکتار این سه کود  40به میزان 

ند شدکاشت مصرف  هنگاماشی در از بذرپ پیشپایه و 

 180و عنصر نیتروژن از منبع کود اوره به میزان 

کیلوگرم( در  95درصد ) 50کیلوگرم در هکتار که

مانده در دو  درصد باقی 50برگی و  4تا  3 ۀمرحل

. شدآبستنی استفاده  ۀزنی و مرحلپایان پنجه ۀمرحل

 سطح ازها در خوشه برداشت  دانه درصد 85با رسیدن 

ها  هر کرت با حذف حاشیه ۀاز میان مترمربع 5/1

 مترمربعبوته در  شماری ارتفاع بوته، گیر اندازه منظور به

و همچنین مادة خشک کل و سپس عملکرد دانه با 

خوشه و برگ  سی شماردرصد انجام شد.  14رطوبت 

گلچه  شماری همچون های ویژگیپرچم نیز برای تعیین 

و وزن خشک برگ پرچم. و دانه در خوشه، طول، عرض 

 ، روز تادهی گل درصد 50ی طول روز تا گیر اندازه

رسیدگی کامل و همچنین شاخص برداشت )نسبت 

 ( صورت گرفت.ماسبیوتوده یا  زیستعملکرد شلتوک به 

( 1/0/12/6)نسخۀ  SASافزار  ها با استفاده از نرم داده

چند آزمون میانگین به روش  ۀواریانس و مقایس ۀتجزی

 شد. درصد انجام 5در سطح احتمال  ای دانکن نهدام

 
 های خاک مزرعۀ تحقیقاتی . ویژگی1جدول 

Table 1. Soil characteristics of the research farm 

Soil depth pH EC 
N 

(ppm) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Absorbent micro elements 

 (ppm) Soil texture  
Cu Zn Mn Fe 

0-30 7.2 3.1 0.08 10 360 2.8 2.8 3.2 15.7 Clay- loam  
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 . میانگین دمای هوا و میزان بارندگی در طول دورة رشد برنج2جدول 

Table 2. Average air temperature and precipitation during growth period of rice 
October/ 

November 
September/ 

October 
August/ 

September 
July/ 

August 
June/ 

July 
May/ 

June Factor 
24.4 32 65.5 39.2 38.3 37.1 Averageairtemperature(˚C) 
6.9 0 0 0 0 0 Precipitation (mm) 

 

 نتایج و بحث
 ارتفاع بوته

معمول بارزترین تغییر ناشی از رشد در طوربهاین صفت 

های  گیاهان است. ساقۀ محکم و کوتاه از ویژگی

ش زیادی در عملکرد باالی شناختی است که نق ریخت

( نشان 3تجزیۀ واریانس )جدول  ناشی ازنتایج  .برنج دارد

تفاوت  درصد 5در سطح  رقمتاریخ کاشت و  اثرداد که 

و اثر متقابل دو عامل ی بر ارتفاع بوته داشته دار معنی

مشخص  ها میانگین. مقایسۀ نداشتی دار معنیتفاوت 

ی تا سوم روند کرد ارتفاع بوته از تاریخ کاشت اول

رشد رویشی و  مرحلۀداشت، دمای بیشتر در  کاهشی

د از علل توان میدورة کوتاه زایشی در تاریخ کاشت اول 

نیز رقم چمپا  ها رقمگیری باشد در بین  این نتیجه

بیشترین و عنبوری پاکوتاه کمترین ارتفاع را داشتند که 

عنوان یک عامل  د بهتوان میدر رقم عنبوری پاکوتاه 

سازگاری با شرایط محیطی مختلف  ه جهتب سودمند

های دیگر آمده با بررسی دست (. نتایج به4 باشد )جدول

 ,Rafiee, 2007; Limouchiن همخوانی دارد )امحقق

2012; Lewin et al., 2004.) 

 

 بوته شمار

ی ها تاریخنتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که بین رقم و 

بر درصد  1در سطح ی دار معنیمختلف کاشت تفاوت 

وجود داشت ولی در اثر متقابل دو  مترمربعشمار بوته در 

(. با توجه به 3عامل از لحاظ آماری اختالفی نبود )جدول 

شمار بوته از تاریخ کاشت اول به سوم  ها میانگینمقایسۀ 

 مترمربعبوته در  504و  471، 422با میانگین  ترتیب به

فراهم بودن شرایط  ةدهند روند افزایشی داشت که نشان

 ۀباالتر در مرحل دمایی کاشت با ها تاریخبهتر رویش در 

رویشی است و با توجه به اینکه میزان بذر در همۀ 

ها یکسان بوده پس شمار کمتر بوته در تاریخ کاشت  کرت

به دلیل سبز نشدن یا از بین رفتن  دارد اول احتمال

تر محیط باشد.  رشد با توجه به دمای پایین آغازها در  بوته

در  مترمربعبوته در  505آن از  ۀنیز دامن ها رقمدر میان 

در رقم  مترمربعبوته در  438رقم عنبوری پاکوتاه تا 

عمده دلیل آن  طوربهبود که  یرعنبوری پابلند متغ

با توجه به شرایط آب و  ها رقمژنوتیپی  هایاختالف

با توجه  ها رقمبرخی  نکردن بذرهایهوایی منطقه و رشد 

 نتایجآمده با  دست (. نتایج به4ها بود )جدول  به این عامل

Limouchi (2012) ،همخوانی دارد. بسیار 

 

 طول و عرض برگ پرچم

رقم و  اثر تاریخ( 3تجزیۀ واریانس )جدول  نتایج پایۀبر 

 1ی در سطح دار معنیطول برگ پرچم تفاوت  بر

 تحت تأثیرولی در عرض برگ پرچم داشت.  درصد

ی مختلف کاشت تفاوتی از لحاظ آماری وجود ها تاریخ

دارای تفاوت  یها رقمدر بین  که یدرحالنداشت 

، همچنین در بین اثر  درصد 1ی در سطح دار معنی

ی دار معنیتفاوت  بدونمتقابل دو عامل هر دو صفت 

( طول و عرض 4)جدول  یها میانگینبودند. مقایسۀ 

ریخ کاشت دوم که برگ پرچم بیانگر آن است که در تا

کمترین عرض  شته،بیشترین طول برگ پرچم را دا

این  ةدهند نشانو این خود  داشتبرگ پرچم را نیز 

افزایش میزان  جهتاست که با افزایش طول به 

آن کمتر خواهد شد که  بنا برعرض آن نیز  نورساخت

ی کاشت ها تاریخبا توجه به میزان تشعشع کمتر در 

آن عرض برگ پرچم برای  پی دردوم و سوم، طول و 

تر و طویل نورساختجذب تشعشع بیشتر و انجام عمل 

تر شده که این امر با توجه به نتایج بررسی  عرضکم

مشهود است. افزایش طول برگ  یکلطوربه آمده عمل به

 ةباعث افزایش ماد اگرچهپرچم تا یک حد مطلوبی 

ولی با  ،شده برداشتخشک کل و کاهش شاخص 

 ،دشو میباعث افزایش عملکرد  نورساختافزایش 

که  پابلندچمپا و عنبوری  یها رقمکه  یا گونه به

بیشترین عملکرد را داشتند بیشترین طول  و عرض 

 (.Limouchi, 2012برگ پرچم را هم دارند )
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 وزن خشک برگ پرچم 

ی ها تاریخ تأثیرواریانس نشان داد که  ۀنتایج تجزی

عامل تاریخ کاشت و  مختلف کاشت و اثر متقابل دو

اختالفی از لحاظ آماری  بر وزن خشک برگ پرچم رقم

ی در دار معنیاختالف  ها رقمولی بین  نداشتوجود 

(. با در نظر 3)جدول  وجود داشت درصد 1سطح 

وزن خشک برگ پرچم از تاریخ  ها میانگینگرفتن 

گرم  14/0و  13/0، 12/0 ترتیب بهکاشت اول تا سوم 

نیز بیشترین آن مربوط به  ها رقمبین  بود و در یرمتغ

د یکی از توان میگرم بود که  16/0عنبوری پابلند با 

های مؤثر برای بیشتر بودن عملکرد این رقم نسبت  ویژگی

عنوان  (. برگ پرچم به4)جدول  ن باشدابه دیگر

منبع به خوشه و همچنین با داشتن  ترین یکنزد

به دیگر  بیشترین سطح تماس با نور خورشید نسبت

کننده، نقش مهمی عنوان یک سطح نورساخت ها بهبرگ

 (.Limouchi, 2012) کند میدر عملکرد خوشه ایفا 

 

 دهی گل درصد 50روز تا  شمار

 درصد 50مورد نیاز از کاشت تا ظهور روز  شمار

مهم  های ویژگیدر مزرعه، نه تنها یکی از  دهی گل

طقه است، تدوین تقویم زراعی هر رقم در یک من برای

نقش  ةکنندد بیانتوان میبلکه از لحاظ فیزیولوژیکی 

در فرایند ظهور و نیز  دمانسبی طول روز و 

بر میزان باروری و پر شدن  ها آنبعدی  هایگذاریاثر

دانه، تولید و در نهایت سازگاری آن به یک شرایط 

 ها رقمی مختلف کاشت و ها تاریخ تأثیرخاص باشد. 

 1و  درصد 5ی در سطح دار عنیماختالف  ترتیب به

 داشت،وجود  دهی گلدرصد  50روز تا  شماربر  درصد

ی بین اثر متقابل دو عامل تاریخ دار معنیولی تفاوت 

 ۀ(. مقایس3)جدول  وجود نداشتکاشت و رقم 

 ها خوشهنشان داد که در تاریخ کاشت اول،  ها میانگین

ی ها کشتروز زودتر نسبت به تاریخ  2و  5 ترتیب به

دوم و سوم ظاهر شدند و این در صورتی است که از 

 ها آنروز با  30و  15 ترتیب بهنظر زمان کاشت 

. با توجه به تغییر دما و طول (4)جدول  اختالف داشت

رسد تفاوت ی مختلف کاشت به نظر میها تاریخروز در 

زایشی در بین سه تاریخ کاشت از  ةطول دور توجه قابل

که  یا گونه بهگیری باشد. نتیجهعلل دستیابی به این 

 1(GDD) روز رشد-درجه در تاریخ کاشت اول دریافت

الزم در مدت کمتری با توجه به شرایط دمایی این 

باشد  ۀ یادشدهیابی به نتیج د از علل دستتوان میتاریخ 

مغایرت  Gilani (2010) با بررسی زمینهکه در این 

کمترین  کوتاهپانیز رقم عنبوری  ها رقمدارد. در بین 

د توان میکه  را داشت دهی گل درصد 50طول روز تا 

 ۀفرار از گرما و یا صرف وقت و هزین برایی سازوکار

 جهتبیشتر به بخش اقتصادی یعنی عملکرد دانه به 

 (.4آن باشد )جدول  ۀبودن طول ساق تر کوتاه

 

 یدگی کاملروز تا رس شمار

بین طول  رشد یک رقم به دلیل اثر متقابل ةطول دور

و اقلیم محدود به یک  دماروز، رقم و حساسیت آن به 

هایی براین واژهبناد. شو میمنطقه و فصل رشد خاصی 

رس و دیررس تنها در یک  توسطممانند زودرس، 

. کند میو یا فصل زراعی مشخص معنا پیدا  ویژهمحل 

ی مختلف ها تاریخبین  کردنتایج این بررسی مشخص 

وجود  درصد 1ی در سطح ردا معنیکاشت تفاوت 

و اثر متقابل دو عامل تفاوت  ها رقمولی بین  داشت،

 ها میانگین ۀ(. با مقایس3)جدول  نشد دار معنی

تفاوت محسوسی مشاهده  ها رقممشخص شد که بین 

ی مختلف کاشت از تاریخ ها تاریخولی در بین  ،نشد

که  یا گونه به دادکاشت اول به سوم افزایش نشان 

روز  131رشد  ةشت اول با طول دورتاریخ کا

روز طول  144و تاریخ کاشت سوم با  ترین زودرس

 ةکاهش طول دور ترین بودند که اینرشد دیررس ةدور

فرار  برایی سازوکارد توان میرشد در تاریخ کاشت اول 

د توان میزایشی باشد و  ۀاز گرمای بسیار زیاد در مرحل

در این تاریخ اصلی کاهش عملکرد دانه  های عاملاز 

د توان می آمده دست به ۀکاشت باشد و در کل نتیج

در هر یک از  دمامربوط به اثر مقادیر متفاوت 

رشد و نیز نقش طول روز  ةنموی و کل دور های همرحل

تحریک رشد زایشی و زمان  راهو سهم نسبی آن از 

 (. 4باشد )جدول  ها رقمرسیدگی فیزیولوژیکی در 
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Table 3. Analysis of variance squares of morphological characteristics 

S.O.V df Height  

plant 
Plants per  

square meter 
Flag leaf  

length 
Flag leaf  

width 
Dry weight  

of flag leaf 
50%  

Flowering 
Full  

maturity 
Rep 2 0.07n.s 1120.59n.s 0.48n.s 0.05n.s 0.0001n.s 4.33n.s 25.15n.s 

Planting  date
 

2 958.48** 15382.37** 15.26** 0.03n.s 0.0003n.s 75.44* 
406.26** 

Error a 4 7.93 1026.81 0.54 0.02 0.0004 1.94 8.43 
Cultivar 2 4638.26** 11081.92** 32.26** 0.23** 0.0097** 136.32** 

1.04n.s 

Planting  date × Cultivar 4 18.8n.s 1082.15n.s 2.15n.s 0.69n.s 0.0002n.s 14.44n.s 26.15n.s 

Error b 12 6.91 1238.52 1.02 0.02 0.0002 15.24 26.61 

C.V (%)  2.36 7.55 3.15 13.82 13.02 3.69 3.75 
ns ،* درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنى و بودن داررمعنىیغ بیترت به**:  و.  

Ns, * and **: Nonsignificant and significant at 5 and 1% level of probability, respectively. 
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Table 4. Mean comparison of morphological characteristics 

Treatment 
Height  

plant 

(cm) 

Plants per  

square meter 

(number) 

Flag leaf  

length 

(cm) 

Flag leaf  

width 

(cm) 

Dry weight  

of flag leaf 

(g) 

50%  

flowering 

(day) 

Full  

maturity 

(day) 

Planting  date 
d1 120.89a 422b 

30.55b 1.14a 0.12a 103c 121c 

d2 112.22b 471a 33.00a 1.03a 0.12a 108a 136b 

d3 100.33c 504a 32.55a 1.11a 0.14a 105b 
144a 

Cultivar 
Anbouri leg long 120.11b 438b 34.00a 1.17a 0.16a 106a 137a 

Champa 128.00a 454b 31.89b 1.20a 0.13a 109a 138a 

Anbouri leg short 85.33c 505a 30.22c 0.91b 
0.10c 101b 

137a 

 ی ندارند.  دار معنیتفاوت  درصد 5ای دانکن در سطح ند، بر پایۀ آزمون چند دامنهداریک حرف مشترک  کمستیی که دها میانگیندر هر ستون 
Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test. 

 

 خشک کل ۀماد

ی مختلف ها تاریخنتایج بیانگر آن است که در بین 

بر  درصد 1ی در سطح دار معنیتفاوت  ها رقمکاشت و 

وجود داشت ولی در اثر متقابل دو عامل خشک  ةماد

(. 5اختالفی از نظر آماری تفاوتی وجود نداشت )جدول

 13810ک را تاریخ کاشت اول با بیشترین مادة خش

کیلوگرم در هکتار  67/1890کیلوگرم در هکتار و با 

کیلوگرم در  33/3038نسبت به تاریخ کاشت دوم و 

که  ادسوم افزایش نشان د شتهکتار نسبت به تاریخ کا

های نابارور بیشتر در افزایش پنچه توان میاز علل آن 

نیز  ها مرقتاریخ کاشت اول را نام برد. در میان 

با  پابلندخشک را رقم عنبوری  ةبیشترین ماد

کیلوگرم در هکتار و کمترین را رقم  3/13148

کیلوگرم در  10300با  پاکوتاهاصطالح بهعنبوری 

عنبوری  ةشدهکتار دارند، با توجه به اینکه رقم اصالح

انرژی کمتری صرف رشد طولی ساقه و اندام  پاکوتاه

د با تخصیص بیشتر توان یمدر نتیجه  کند میرویشی 

مواد غذایی به بخش زایشی و اقتصادی گیاه سبب باال 

افزایش شاخص  برایها رفتن راندمان استفاده از نهاده

(. این 6)جدول  شودبرداشت و در نهایت عملکرد دانه 

نتایج مبنی بر کاهش تولید مادة خشک با کاشت در 

 (Peng et al.,2004) گزارش دیگریهای گرم با  ماه

 ,.Rafiee, 2007; Naidu et alن )ادیگرمغایرت و با 

2004; Lewin et al., 2004; Farrel et al., 2004;. 

Gilani & Moradi, 1997; Board et al., 2001 )

 دارد. همخوانی

 

 شاخص برداشت

ی مختلف ها تاریخ تأثیرواریانس نشان داد که  ۀنتایج تجزی

بر  درصد 1ر سطح ی ددار معنیی تفاوت ها رقمکاشت و 

اما در اثر متقابل دو عامل تفاوتی شاخص برداشت داشت، 

(. با توجه به جدول 5از نظر آماری مشاهده نشد )جدول 

شاخص برداشت از تاریخ کاشت اول  ها میانگین ۀمقایس

عودی داشت و صخشک کل روند  ةبه سوم بر خالف ماد

ی ها ختاریبهینه بودن شرایط آب و هوایی در  ةدهند نشان

کاشت دوم و سوم نسبت به تاریخ کاشت اول است. در 

نیز بیشترین شاخص برداشت را رقم عنبوری  ها رقمبین 

. چون شاخص برداشت شتدرصد دا 57/32پاکوتاه با 

لذا زیادی  ،استتوده  زیستتابع دو مؤلفۀ عملکرد دانه و 

شاخص برداشت در رقم عنبوری پاکوتاه به دلیل کاهش 

آن بوده است و اینکه در تاریخ کاشت  تودة عملکرد زیست

اول باال بودن دما سبب افزایش شدید میزان ناباروری 
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(. در این 6مناسب شد )جدول ناتلقیح  به علتخوشه 

 ,.Naidu et al) با نتایج دیگران نیز همخوانی دارد زمینه

2004; Gilani & Moradi, 1997 .) 

 

 دانه و گلچه در خوشه شمار

در خوشه یکی از اجزای مهم عملکرد دانه دانه  شمار

از  نظر صرف زمینه. در این آیدشمار می بهدر برنج 

 ها آن شمارها در طول خوشه،  موقعیت فیزیکی گلچه

د متأثر از دمای محیط در طول دوران رسیدگی توان می

ی مختلف کاشت ها تاریخاثر نشان داد که نتایج باشد. 

 درصد 1و  ددرص 5ی در سطح دار معنیتفاوت 

و در داشت گلچه و دانه در خوشه  شمار بر ترتیب به

ی دار معنیو اثر متقابل دو عامل تفاوت  ها رقمبین 

ی مختلف ها تاریخ(. در بین 5)جدول  وجود نداشت

از تاریخ کاشت اول به سوم در هر  ها آن شمارکاشت 

 شماردو صفت روند افزایشی داشته که این افزایش 

د به علت توان می یریتأخی کاشت ها تاریخدانه در 

زایشی  ۀتنش محیطی در تاریخ کاشت اول در مرحل

مواد  هاگلچه ناباروریدر نتیجۀ  که یطور به ،باشد

انتقال به دانه به قاعدة  یجا به (ها اسیمیالت) پرورده

ی مورد ها رقمند و میزان سازگاری شدگیاه منتقل 

ریخ کاشت موجود در تا یوهوا آبآزمایش با شرایط 

 ها رقم، در بین استتیر( در خوزستان بیشتر  5سوم )

در هر دو صفت  شماربیشترین  پابلندنیز رقم عنبوری 

 ۀی گلچمیزانو به لحاظ اینکه همیشه  یادشده را داشت

بنا به دالیل مختلف از جمله حفظ تعادل و  نابارور

لذا  ماند،میی باقی نورساختمواد نداشتن تخصیص 

د در توان میط بهینه و مدیریت مناسب ایجاد شرای

 (.6)جدول امری مهم تلقی شود ،جهت افزایش شمار دانه

 تحقیق دیگرینتایج با  باال نظرهایاین نتایج پیرامون 

(Gilani & Moradi, 1997 )دارد. همخوانی 

 

 میزان باروری

 ها رقمی مختلف کاشت، ها تاریخ تأثیرنتایج نشان داد 

 شد دار معنیبر میزان باروری ار و اثر متقابل دو تیم

نشان داد کمترین  ها میانگین ۀ(. مقایس5)جدول 

و با  بودمیزان باروری مربوط به تاریخ کاشت اول 

 در تاریخ کاشت میزان باروری نیز افزایش یافت یرتأخ

د توان می. این نتیجه از نظر فیزیولوژیکی (6)جدول 

ناشی از ی نورساختهای مربوط به محدودیت فراورده

و سهم کمتر از مشارکت  وهوا آببهینه نبودن شرایط 

 ۀدر مخزن باشد که این امر در نتیج دوبارهانتقال 

 مرحلۀبه علت دمای زیاد در  گرماییشرایط تنش 

 زایشی و تجمع نیتروژن در برگ و تخصیص ةدور

 ۀمناسب دانناآن به دانه و همچنین تلقیح  نداشتن

با  پابلندنیز رقم عنبوری  ها رقم بیندر  گرده باشد.

درصد بیشترین میزان باروری را  17/90 میانگین

د ناشی از توان مینتایج این (. دلیل 1داشت )شکل 

یند تولید و تجمع آدر فر ها رقمواکنش متفاوت 

کربوهیدرات غیر ساختمانی محلول در بخش رویشی 

مواد  ۀگیاه و نیز ساختار خوشه و نقش آن در تهی

نقش  ۀواسطههای زایشی و رویشی ب ر بخشنورساختی د

زنده،  ةهای گردها در تولید دانهمؤثر این کربوهیدرات

میزان تنفس و پر شدن و در نهایت شاخص برداشت آن 

 باال نظرهایپیرامون  هابررسیباشد، که با نتایج دیگر 

مبنی بر افزایش ناباروری در دمای زیاد و نقش تلقیح 

 ;Naidu et al., 2004انی دارد )گرده همخو ۀمناسب دان

Lewin et al., 2004; Farrel et al., 2004). 

 
 . نتایج تجزیۀ واریانس میانگین مربعات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد 5جدول 

Table 5. Analysis of variance of grain yield and yield components 

S.O.V df Total dry  

material 
Harvest  

index 
Florets  

in panicle 

Seed in  

panicle 
Fertility 

Grain  

yield 
Rep 2 4433.33n.s 2.23n.s 214.33n.s 364.77n.s 6.31n.s 7328.93n.s 

Planting  date
 

2 21184843** 
978.95** 1981.78* 2203.11** 52.53* 

6010778.93** 
Error a 4 2033.33 1.38 478.44 229.22 5.69 12808.31 
Cultivar 2 2354899.01** 

68.34** 
974.33n.s 826.33n.s 260.33** 

684287.81** 

Planting  date × Cultivar 4 721713.50n.s 13.17n.s 379.11n.s 282.77n.s 76.54** 
85027.20n.s 

Error b 12 336966.67 8.91 379.57 279.02 6.44 56022.96 
C.V. (%)  4.77 9.94 11.39 11.55 3 6.74 

ns ، :** درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنى و بودن دارغیرمعنى ترتیب به* و. 
ns, * and **: Nonsignificant and significant at 5 and 1% level of probability, respectively. 
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Table 6. Mean comparison of grain yield and yield components characteristics 

Treatment 
Total dry  

material 

(kg/h) 

Harvest  

index 

(%) 

Florets  

in panicle 

(number/ panicle) 

Seed  

in panicle 

(number/ panicle) 

Fertility 
(%) 

Grain  

yield 

(kg/h) 

Planting  date 
d1 13810.00a 19.20c 159.22a 130.55b 

83.83b 
2645.44c 

d2 11919.33b 
30.93b 

166.11a 141.66ab 
86.04a 3618.11b 

d3 10771.67c 40.01a 187.67a 161.44a 85.99a 4269.33a 

Cultivar 
Anbouri leg long 13148.30a 27.10b 162.11a 146.00ab 

90.17a 3492.60b 

Champa 13052.70a 30.44a 168.43a 134.33b 
84.25b 

3795.40a 

Anbouri leg short 10300.00b 
32.57a 182.33a 153.33a 79.43c 3244.90c 

 داری ندارند.   تفاوت معنی درصد5ای دانکن در سطح  ند، بر پایۀ آزمون چند دامنهداریک حرف مشترک  کمستهایی که د در هر ستون میانگین
Means in each column, followed by at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan's Multiple Range Test. 
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 میزان باروری تاریخ کاشت و رقم بر لاثر متقاب .1 شکل

Figure 1. The interaction between planting date and cultivar on fertility rate 

 

 عملکرد دانه

ی مختلف کاشت ها تاریخبین نشان داد که اثر  نتایج

 درصد1محیط( و رقم در سطح  دمایی)تغییر شرایط 

اما در  ،وجود داشتبر عملکرد دانه ی دار معنیتفاوت 

بین اثر متقابل دو عامل تاریخ کاشت و رقم اختالفی از 

نشدن  دار معنینظر آماری مشاهده نشد و با توجه به 

کاشت در عملکرد و دیگر  اثر متقابل رقم و تاریخ

و  استپذیر جمع هایاثرگذاری، در واقع ها ویژگی

به ی مختلف کاشت روند ها تاریخبه  یها رقمواکنش 

 ۀ(. با توجه به مقایس5)جدول  ددارنسبت ثابتی 

 یرتأخی مختلف کاشت، با ها تاریخدر بین  ها میانگین

در تاریخ کاشت از تاریخ کاشت اول به سوم عملکرد 

د به دلیل فاصله توان میداشته که  روند افزایشینه دا

ی کاشت ها تاریخدر  گرماییگرفتن بیشتر از تنش 

حساس به گرما بودن این  ویژگیبا توجه به  یریتأخ

رشد از تاریخ کاشت  ةو همچنین افزایش طول دور ها رقم

نی کاها و مواد اول به سوم و افزایش میزان کربوهیدرات

نیز بیشترین  ها رقمدانه باشد. در بین به  یافته انتقال

 شتکیلوگرم در هکتار دا 4/3795عملکرد را رقم چمپا با 

های  های ژنوتیپ، عامل د متأثر از ویژگیتوان میکه 

رقم این ها در  و همگرایی مثبت آن یندمحیطی و برآ

باشد که در نهایت سبب برتری تولید مخزن فعال و 

شمار ×  گنجایش دانهخشک باالتر ) ةظرفیت تجمع ماد

(. 6)جدول  شد ها رقمدانه( در این رقم نسبت به دیگر 

 ;Fox et al., 2004موجود ) یها گزارشاین نتایج با 

Board et al., 2001; Farrell et al., 2004; Gilani &. 

Moradi, 1997; Lewin et al., 2004; Naidu et al.,. 
 Limouchiهای و با بررسی دما یرتأث( مبنی بر 2004

 ةمبنی بر افزایش عملکرد با افزایش طول دور (2012)

 دارد. همخوانیرشد 

 

 گیری یجهنت

بودن تاریخ کاشت  مؤثر ةدهند نشان آمده دست بهنتایج 

 استمرتبط با عملکرد اقتصادی برنج  های ویژگیبر 

به لحاظ  زودهنگامکه در تاریخ کاشت  یا گونه به

بندی و نهبرخورد ظهور خوشه و همچنین دا



 619 ... های ویژگی برخی و عملکرد بر کاشت مختلف یها تاریخ اثر بررسیلیموچی و نورزاده حداد:  

 

 با تنش گرما سبب کاهش عملکرد دانه، یافشان گرده

که در  گونه همانمیزان باروری و دانه پر در خوشه 

د. بنابراین شو می ،است مشاهده قابلتاریخ کاشت اول 

 یادشده یها رقمی کاشت و ها تاریخبا توجه به اینکه 

تاریخ  توان میخوزستان دارند  ۀدر منطق اهمیت زیادی

دستیابی را به لحاظ  وایل تیرماه )پنج تیرماه(اکاشت 

بیشترین عملکرد دانه و با توجه به تفاوت  به

 هنگام ،ی کاشت داردها تاریخی که با دیگر دار معنی

برنج در خوزستان  متداول یها رقممناسب کاشت 

 دانست.
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