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چکیده
به منظور بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و فتوسنتز جاری ژنوتیپهای برنج ،آزمايشی به صورت كرتهای خرد
شده ،در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال ( 3131و  )3131در استان خوزستان اجرا شد .تیمارهای
آزمايشی شامل بود بر چهار دور آبیاری (يک ،سه ،پنج و هفت روزه) و  31ژنوتیپ برنج كه به ترتیب در كرتهای اصلی و فرعی
قرار داشتند .نتايج تجزيه مركب نشان داد كه سطوح اصلی دور آبیاری ،ژنوتیپ و اثر متقابل اين دو ،بر كلیه صفات مورد بررسی
اثر معنیداری در سطح يک درصد داشتند .میزان و سهم فتوسنتز جاری در دور آبیاری سه روزه دارای بیشترين میزان نسبی ،نسبت
به ديگر تیمارها به ترتیب با متوسط عملکرد  1854/3كیلوگرم در هکتار و  53/1درصد بود .همچنین با توجه به همبستگی مثبت
و بسیار باالی عملکرد دانه با صفات میزان و سهم فتوسنتز جاری به ترتیب با ضرايب ** r=0/3و ** r=0/8میتوان نتیجه گرفت
كه دلیل اصلی افزايش عملکرد دانه ژنوتیپهای برنج در دور آبیاری مزبور افزايش صفات مرتبط با فتوسنتز جاری و تخصیص
بیشتر مواد حاصل از فتوسنتز به مخزن اصلی گیاه میباشد به گونهای كه ژنوتیپ  IR 81025-B-327-3در دور آبیاری سه روزه
كه بیشترين میزان فتوسنتز جاری را داشت ،با باالبودن نسبی سهم و راندمان فتوسنتز جاری از بیشترين عملکرد دانه با متوسط
 4888/3كیلوگرم در هکتار برخوردار بود .احتماالً دلیل افزايش عملکرد ژنوتیپهای برنج با تحمل بیشتر به خشکی ،بويژه در دور
آبیاری سه روزه ،را میتوان به دلیل توانايی منبع برگ در افزايش صفات مورد بررسی و باال بودن حجم مخزن در دريافت كامل
مواد فتوسنتزی ناشی از فرايندهای مرتبط با اين صفات دانست.

واژههای کلیدی:

رابطه منبع-مخزن ،تنش ،خوزستان
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بررسیهای انجام شده نشان میدهد که در مراحل خاصی از

مقدمه
برنج به عنوان یکی از مهمترین محصوالت زراعی
دنیا ،در بخشهای وسیعی از سراسر جهان کشت شده و غذای
اصلی بیش از نیمی از مردم جهان است (پارک و همکاران،

نمو گیاهی ،مواد فتوسنتزی مازاد بر نیاز فرآیندهای رشد و
نمو تولید میشوند .این مواد به صورت ترکیبات غیرساختمانی
در اندامهای رویشی گیاه مانند ساقه ،غالف و برگها ذخیره

 .)4112خشکی از عمده خطرات جدی برای تولید موفق

شده و به دنبال تشکیل مقصدهای فیزیولوژیکی قوی ،طی

محصوالت زراعی به ویژه برنج در جهان است که میتواند در

فرآیند انتقال مجدد به طرف دانهها حرکت میکنند (ارادتمند

هر زمان طی فصل رشد رخ دهد .از اینرو ،یکی از چالشهای

اصلی و جاماسبی .)1934 ،عملکرد دانه از سه منبع فتوسنتز

اصلی در کشاورزی تولید غذای بیشتر با آب کمتر است
(تویین و پراساد .)4112 ،از  41درصد آبهای شیرین موجود

جاری ،انتقال اسیمیالتهای ذخیره شده قبل از گلدهی به
دانه و باالخره اسیمیالتهای ذخیره شده موقت در ساقه بعد

در دنیا  11درصد آن در بخش کشاورزی مصرف شده که از

از گلدهی تأمین میشود (پیری ساینت و همکاران.)4112 ،

این مقدار  41الی  91درصد آن به زراعت برنج اختصاص

تسهیم مطلوب ماده خشک عبارت است از توزیع مواد بین

دارد (صداقت و همکاران .)4111 ،برنج بیشترین مقدار
مصرف آب را در بین محصوالت کشاورزی دارا بوده و حدود
 21درصد کل منابع آب شیرین مصرفی آسیا را شامل میشود
(صداقت و همکاران .)4111 ،تقریباً  11درصد برنج جهان از
شالیزارهای فاریاب بدست میآید (کارملیتا و همکاران،
 .)4111با تر و خشک کردن سطح خاک مزرعه از طریق
آبیاری متناوب ،تبادل هوا بین خاک و اتمسفر برقرار شده
(تانگ و همکاران .)4112 ،در آبیاریهای چند روز یک بار
اکسیژن کافی در اختیار سیستم ریشهای گیاه قرار میگیرد که
این امر موجب معدنی شدن مواد آلی و تثبیت نیتروژن خاک
میشود .همه این موارد باعث بهبود افزایش مواد مغذی گیاهی

ریشه و اندامهای هوایی و در اندامهای هوایی بین اندامهای
رویشی و زایشی که در ارقام و شرایط مختلف محیطی،
متفاوت است (کاج و همکاران.)4112 ،
پتانسیل انتقال مجدد به عوامل مختلف از جمله
ژنوتیپ و میزان آب وابسته است (واید و همکاران.)1333 ،
در مرحله رشد رویشی ساقه ،برگ و ریشه مخزن فعال گیاه
هستند و در مرحله رشد زایشی دانه این نقش را ایفا میکند
به همین دلیل مواد فتوسنتزی بیشتری را در مراحل گفته شده
به خود تخصیص میدهند (سیناکی و همکاران .)4111 ،با
توجه به تفاوت موجود بین ارقام به نظر میرسد ارقامی که
سهم بیشتری از مواد فتوسنتزی را به اندامهای اقتصادی خود

و در نتیجه افزایش رشد آن میگردد (تان و همکاران،4119 ،

در برنج (دانه) اختصاص دهند ،کاهش عملکرد کمتری

دانگ و همکاران .)4114 ،کمبود رطوبت یکی از مهمترین

خواهند داشت (سیناکی و همکاران .)4111 ،پژوهشگر دیگر

عوامل محدودکننده روند رشد میباشد (موسوی.)4112 ،
مدیریت آبیاری متناوب میتواند نیاز گیاه را در شرایط بحرانی

(والتون و همکاران )1333 ،در یک بررسی دو ساله (-32
 )1331بر روی  11الین برنج حاصل از تالقی دو والد لمونت

تأمین کند (شانماگاساندرام .)4111 ،مهمترین مزیت روش

و تکینگ اعالم کرد ،کربوهیدراتهای غیرساختمانی کل در

آبیاری متناوب با دورآبیاری چند روزه برنج صرفهجویی در

برگ سبز در مقایسه با ساقه و خوشه طی رشد ،نسبتاً ثابت

مصرف آب است (آفوف .)4119 ،لیموچی کاهش طول دوره
رشد ارقام به جهت کاهش انتقال کربوهیدراتهای
غیرساختمانی به مخزن اصلی یعنی دانه را از عوامل موثر در
کاهش عملکرد عنوان نمود (لیموچی و همکاران.)4112 ،

ماند و به ترتیب معادل  22/1و  22/1گرم در کیلوگرم بود.
ارقام پرمحصول یک تجمع مجددی از کربوهیدرات
غیرساختمانی کل در برگ و ساقه را در زمان برداشت داشتند
که این تجمع مجدد به عنوان یک خصوصیت برای بهبود
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پتانسیل راتون دهی الینهای برنج محسوب میشود (سالمونتا

مواد و روشها

و همکاران .)4111 ،درواقع یکی از زیانبارترین اثرات تنش

این پژوهش با هدف کاهش و بهینه نمودن مصرف

خشکی ،اختالل در روند جذب و تجمع عناصر غذایی است

آب به صورت کرتهای خرد شده با دو عامل و سه تکرار در

که باعث کاهش عملکرد دانه میگردد (چوگان .)4112 ،دیگر

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به روش خشکهکاری در

محققین (علویفاضل و لک )4111 ،در آزمایش تآثیر دورهای

کرتهای  2×9متری به مدت دو سال ( 1939و  )1932از

مختلف آبیاری ،گزارش نمودند که اثر دور آبیاری بر میزان،

تاریخ کاشت در ماه خرداد تا تاریخ برداشت در ماه آبان ،در

سهم و کارایی انتقال فتوسنتز جاری معنیدار میباشد ،در

مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور مرکز تحقیقات

آزمایش مزبور بیشترین میزان فتوسنتز جاری به تیمار شاهد

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان که در  11کیلومتری شمال

با آبیاری کامل در شرایط بدون تنش و کمترین میزان فتوسنتز

اهواز حدفاصل دو رودخانه کرخه و کارون با عرض

جاری به دو تیمار قطع آب در مرحله گلدهی و قطع آب در

جغرافیایی  91درجه و  11دقیقه و طول جغرافیایی  22درجه

مرحله دوازده برگی اختصاص یافت .محقق دیگر (منصوریفر

و  42دقیقه و ارتفاع  99متر از سطح دریا واقع شده است،

و همکاران )1931 ،بیشترین میزان ،سهم و کارایی انتقال

اجرا گردید .خاک مزرعه دارای بافت رسی -لومی1/1 - 1 ،

مجدد در شرایط خشکی شدید را گزارش نمودند .مجدم و

=  ،pHهدایت الکتریکی  4/1میلیموس بر سانتیمتر و مقادیر

همکاران ( )1922نیز نشان دادند که کمترین و بیشترین میزان

نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و روی آن به ترتیب  1/1درصد-11 ،

انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به تیمار آبیاری مطلوب و تنش

 141 ،14و  4/1قسمت در میلیون بود .چهار تیمار آبیاری

مالیم خشکی اختصاص داشت .محقق دیگر (لک و همکاران،

شامل دورههای یک روزه یا شاهد (رایج منطقه) ( )I1و سه

 )1922اعالم نمود با تنش خشکی ،کارایی و سهم انتقال مجدد

( )I4پنج ( )I9و هفت روزه ( )I2به عنوان سطوح عامل اصلی

در عملکرد دانه افزایش مییابد .افزایش شدید کم آبی سهم

و  14ژنوتیپ برنج (جدول  )1در کرتهای فرعی قرار

فتوسنتز جاری را کاهش میدهد (مادحخاکسار و همکاران،

گرفتند .بذر خشک هریک از ژنوتیپها پس از تهیه زمین

 .)1939بیشترین و کمترین سهم فتوسنتز جاری در عملکرد

توسط بذرکار همدانی در ردیفهای  41سانتیمتری برای

دانه به ترتیب به تیمار بدون تنش قطع آب و عدم آبیاری با

کشت آماده شد و سپس رژیمهای آبیاری از اواسط پنجهزنی

میانگین  21و  21درصد تعلق داشتند (مادحخاکسار و

اعمال شد .کرتها با آبی که توسط پمپ تأمین و کنترل

همکاران .)1939 ،از آنجایی که بهبود محصوالت زراعی در

میگردد تا ارتفاع پنج سانتیمتر پس اشباع کامل خلل و فرج

طی اصالح بر اساس فرایند ،میزان کارایی و سهم فتوسنتز

آبیاری میشوند و پس از آن آبیاری متوقف میگردد .این روند

جاری بوده (طوسی و همکاران ،1932 ،کاج و همکاران،

در تمام دوره رشد و هر چهار تیمار آبیاری اعمال شد .برای

 ،)4112شناخت صحیح این فرآیندها میتواند در پیشبینی

جلوگیری از نفوذ آب به کرتهای مجاور تمام پشتهها تا عمق

عملکرد و مدیریت گیاه زراعی مفید واقع شود ،این آزمایش

یک متری داخل خاک و نیز دیواره جویهای آبیاری توسط

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف دور آبیاری بر میزان

پالستیک پوشانده شدند .نوع دور آبیاری نیز با توجه به شرایط

صفات مورد بررسی در ژنوتیپهای برنج هوازی در شرایط

و پتانسیل آب انتخاب شد .برخی پارامترهای هواشناسی در

اقلیمی خوزستان اجرا گردید تا با استفاده از سطح مناسب دور

جدول شماره  4آورده شده است .برای تأمین عناصر غذایی؛

آبیاری و انتخاب ژنوتیپ مناسب بهترین عملکرد دانه حاصل

نیتروژن از منبع اوره به میزان  411و  911کیلوگرم در هکتار

گردد.

به صورت  %41پایه ( 41-41روز پس از سبز شدن) و %11
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باقیمانده در سه تقسیط  %41به عنوان سرکهای اوّل تا سوم

برای تعیین مقدار توزیع مجدد میزان ،سهم و کارایی فتوسنتز

به ترتیب در ابتدای شکلگیری جوانه اولیه خوشه (91 -21

جاری ،پس از ظهور خوشه در عملکرد دانه مقدار یک متر از

روز پس از مصرف کود پایه) ابتدای آبستنی ( 91-91روز پس

میانه کرت پس از حذف حاشیهها در زمانهای  %11گرده

از سرک اوّل) و زمان ظهور  %11خوشه استفاده شد .کود

افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی به صورت کف بر برداشت

فسفره به مقدار  11کیلوگرم در هکتار از منبع سوپرفسفات

شدند .تمام نمونههای گیاهی به اجزایی مانند برگ ،ساقه و

تریپل ،کود پتاسه به میزان  111و عنصر روی به مقدار 21

خوشه در زمان گرده افشانی و نیز دانه در مرحله رسیدگی


کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات به خاک افزوده شده است.

تفکیک گردیدند وزن خشک هر یک از آنها توسط آون

کنترل علفهای هرز به صورت تلفیقی شامل وجین و مصرف

 11به مدت  22ساعت تعیین شد .سپس با توجه به روشهای

سم توفوردی به میزان  4-1/1لیتر در هکتار ( 91 -21روز

پیشنهادی (وانگ و همکاران )4111 ،هر یک از صفات مورد

پس از سبز شدن) انجام گردید.

نظر از روابط ذیل محاسبه گردیدند:

C

ماده خشک اندام در رسیدگی فیزیولوژیکی – ماده خشک اندام در نقطه اوج = مقدار توزیع مجدد ماده خشک
()1
میزان انتقال مجدد-عملکرد دانه=میزان فتوسنتز جاری
()4
 ×111عملکرد دانه  /فتوسنتز جاری= سهم نسبی فتوسنتز جاری در عملکرد ()%
()9
جدول  -1برخی ویژگیها و شجره ژنوتیپهای مورد استفاده در تحقیق
ژنوتیپ

تالقی

منشاء

تحمل به خشکی

V1

VANDANA

C 22/KALAKERI

هند

V2

IR 78908-193-B-3-B

VANDANA/IR 65

IRRI

V3

IR 81429-B-31

IR 78908-44/IR 78908-86

IRRI

V4

IR 78875-176-B-1-B

PSB RC 9/IR 64

IRRI

V5

IR 79971-B-202-2-4

VANDANA/WAYRAREM

IRRI

V6

IR 80508-B-194-4-B

PSB RC 9/AUS 257

IRRI

V7

IR 80508-B-194-3-B

PSB RC 9/AUS 257

IRRI

V8

IR 79907-B-493-3-1

IR 55419-04/IR 64

IRRI

V9

IR 81025-B-347-3

NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1

IRRI

V10

IR 81025-B-327-3
ندا

NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1
AMOL3/SANG TARAM

IRRI
ایران

V12

طارم

-

ایران

1
1
1
3
5
7
5
5
5
3
3
9

V11

اعداد یک تا نه به ترتیب شامل بیشترین تا کمترین مقاومت به خشکی میباشند همچنین ژنوتیپها دو سوی ( ،)/والدها هستند
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جدول  -2میانگین حداقل و حداکثر درجه حرارت ماهیانه (کاشت تا برداشت) طی سالهای زراعی  1131و  1131در ایستگاه تحقیقات
کشاورزی شاوور
ماه

خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
میانگین

()1331

()1331
میانگین حداقل

میانگین حداکثر

میانگین حداقل

میانگین حداکثر

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

62
67/8
67/8
65/6
61
16/7
63/4

44
42/7
42/5
44/5
38
69
41/4

62/2
67/8
69/1
67/4
66/6
15/8
64/8

42/6
45/7
47/5
44/2
39/5
67/8
41/9

با رسیدن  21درصد دانهها در خوشه برداشت از

نشان داد بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار دور آبیاری سه

مساحت  1/1متر مربع از میانه هر کرت با حذف حاشیهها به

روزه با متوسط  1132/9کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به

منظور اندازهگیری عملکرد دانه با رطوبت  12درصد انجام

تیمارهای دور آبیاری غرقاب و همچنین دورهای آبیاری پنج

شد .جهت آزمون نرمال بودن دادههای حاصل از نمونهگیری-

و هفت روزه به ترتیب  11/1 ،13/1و  92/4درصد معادل

های تصادفی از برنامه آماری  SPSSاستفاده شد .سپس کلیه

 122/1 ،339/1و  1124/2کیلوگرم در هکتار افزایش تولید

دادههای حاصل از آزمایش پس از اطمینان از نرمال بودن داده-

داشته است .نتایج اخیر (جدول  )2نشان دهنده این است که

ها ،با استفاده از نرمافزارهای آماری  SASو  SPSSتجزیه

دور آبیاری سه روزه و در شرایط کم آبی ،دور آبیاری پنج

واریانس (مرکب) و همبستگی انجام شد و میانگین دادهها به

روزه جهت باال بردن راندمان آبیاری میتواند مناسب باشد

روش آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد مورد مقایسه

ضمن اینکه غرقاب دائم نیز عالوه بر سازگار نبودن با اغلب

قرار گرفتند.

ژنوتیپهای مورد بررسی باعث شستشوی مواد غذایی و
خارج از دسترس شدن این مواد غذایی از اطراف گیاه میشود

نتایج و بحث

(صداقت و همکاران ،4111 ،تارلرا و همکاران .)4111 ،با

عملکرد دانه :با توجه به نتایج تجزیه مرکب بین

توجه به روند کاهشی میزان آبیاری از تیمار آبیاری اول تا

دادههای دو سال  1939و  ،1932دورهای آبیاری ،اثر متقابل

چهارم به نظر میرسد واکنش متفاوت مراحل مختلف نموی

دور آبیاری × ژنوتیپ ،همچنین تفاوت بین ژنوتیپها و اثر

که به دلیل محدودیت آسیمیالت و کوتاه شدن دوره پرشدن

متقابل ژنوتیپ × دورهای آبیاری در سطح یک درصد تفاوت

و رشد دانه میباشد .در بین ژنوتیپهای برنج ،عملکرد دانه

معنیداری وجود داشت؛ اما بین اثر متقابل ژنوتیپ × سال و

ژنوتیپ  IR 81025-B-327-3بر سایرین برتری داشت که

همچنین اثر متقابل سه جانبه سال × دور آبیاری × ژنوتیپ،

بیشترین مقدار آن مربوط به دور آبیاری سه روزه با متوسط

اختالفی از لحاظ آماری مشاهده نشد و این خود نشان دهنده

 2111/11کیلوگرم در هکتار بود (جدول  .)1فرار از تنش آبی

این است که عملکرد دانه متأثر از خصوصیات ژنوتیپ و

با کاهش ارتفاع گیاه به خصوص در دوره رسیدگی از دامنه

دورهای مختلف آبیاری و برآیند آنها میباشد (جدول .)9

 41-11سانتیمتر و در نتیجه تخصیص کربوهیدارت بیشتر به

تیمارهای حاصل از مقایسه میانگین صفات مورد اندازهگیری

مخزن اصلی از دالیل سازگاری و برتری این ژنوتیپ بود .اثر
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متقابل دو عامل دور آبیاری و ژنوتیپ نشان داد که واکنش

نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات مورد اندازهگیری نشان

ژنوتیپها نسبت به دورهای مختلف آبیاری با توجه به آستانه

میدهد که تیمار آبیاری سه روزه در تمامی صفات مرتبط با

تحمل آنها در نتیجه صفات وابسته به ژنوتیپ متفاوت بود

فتوسنتز جاری یا بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود

(سارایلو و همکاران ،4111 ،توال و همکاران .)4111 ،به گونه-

یا تفاوت معنیداری از لحاظ آماری با دیگر سطوح نداشت به

ایی که تمام ژنوتیپها در دور آبیاری هفت روزه به دلیل

گونهای که میزان فتوسنتز جاری  2122/3کیلوگرم و سهم

کاهش طول دوره رشد و در نتیجه تخصیص کمتر

فتوسنتز جاری  23/9درصد بوده است که اختالف معنیدار با

کربوهیدراتها و مواد معدنی انتقال یافته به مخزن اصلی و

دورهای آبیاری پنج و هفت روزه که میزان بیشتری را دارا

نهایتاً کاهش فعالیت مخزن و ظرفیت تجمع ماده خشک دانه

بودند ،نداشته است (جدول .)2

(گنجایش دانه×تعداد دانه) دارای کمترین عملکرد بودند

همچنین بیشترین میزان از مقدار توزیع مجدد ماده

(جدول  .)1این نتایج با دیگر بررسیها (دوراند و همکاران،

خشک همسو با افزایش فتوسنتز جاری در دور آبیاری مطلوب

 ،4112موحدزین و رازی اسماعیلی ،4112 ،پاندی و

با دور آبیاری سه روزه مربوط به همین دور آبیاری سه روزه

همکاران )4112 ،مبنی بر کاهش عملکرد دانه در شرایط

بود و کمترین مقدار توزیع مجدد ماده خشک را نیز دور

افزایش تنش ،بیش از آستانه تحمل گیاه به دلیل اختالل رشد

آبیاری هفت روزه به ترتیب با متوسط  111/9و 912/1

در مرحله زایشی و عدم انتقال و تخصیص کربوهیدارتها و

کیلوگرم در هکتار دارا بودند (جدول .)1افزایش توانایی منبع

قندها به دانه و همچنین دیگر بررسی (عبداله و زارعی)4111 ،

ژنوتیپهای برنج در دور آبیاری با دور سه روزه و گنجایش

مبنی بر کاهش عملکرد در شرایط غرقاب دائم مطابق آنچه

بیشتر مخزن در این دور آبیاری که منجر به فعالیت بیشتر

گفته شد مطابقت داشته است.

صفات مزبور گردید میتواند از علل اصلی باال بودن عملکرد

اندازهگیری میزان فتوسنتز جاری :نتایج تجزیه

دانه ژنوتیپهای برنج در این دور آبیاری باشد .به گونهای که

مرکب نشان داد اثر سال بر میزان فتوسنتز جاری و مقدار توزیع

ژنوتیپ  IR 81025-B-327-3در دور آبیاری سه روزه که

مجدد احتماالً به دلیل شرایط مختلف دمایی در سطح یک

بیشترین میزان فتوسنتز جاری را با متوسط  2111/1کیلوگرم

درصد معنیدار شد .دور آبیاری ،ژنوتیپ و اثر دو عامل بین

داشت از بیشترین عملکرد دانه با متوسط  2111/1کیلوگرم در

آنها نیز در کلیه صفات مرتبط با فتوسنتز جاری اثر معنیداری

هکتار برخوردار بود که میتواند از دالیل اصلی باال بودن

در سطح یک درصد داشت ولی در اثر متقابل این دو عامل

عملکرد دانه این ژنوتیپ به دلیل تخصیص بیشتر ماده خشک

تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در صفت مقدار توزیع مجدد

اندامهای رویشی به مخزن اصلی زایشی باشد .در بین

کل مشاهده نگردید .اثر سال در دور آبیاری در صفات میزان

ژنوتیپهای مختلف بنا به دالیل وابسته به ژنتیک تغییرات

و سهم فتوسنتز جاری ،همچنین مقدار توزیع مجدد در سطح

معنیداری مشاهده شد .بیشترین مقدار از توزیع مجدد ماده

یک درصد به دلیل تفاوت در شرایط محیطی سالهای مورد

خشک با متوسط  231/2کیلوگرم در هکتار مربوط به ژنوتیپ

آزمایش معنیدار شد ولی اثر متقابل سال در دور آبیاری به

 IR 78908-193-B-3-Bدر دور آبیاری یک روزه بود .در

غیر از مقدار توزیع مجدد که در سطح یک درصد معنیدار

کل میتوان دلیل افزایش عملکرد ژنوتیپهای برنج با تحمل

گردید ،همچنین سه عامل سال ،دور آبیاری و ژنوتیپ در هیچ

بیشتر به خشکی بویژه در دور آبیاری با دور سه روزه را

یک از صفات مرتبط با فتوسنتز جاری معنیدار نشد (جدول

توانایی منبع برگ در افزایش صفات مورد بررسی و باال بودن

.)9

حجم مخزن در دریافت کامل مواد فتوسنتزی ناشی از

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 33شماره 03 / 1331 /1
فرایندهای مرتبط با این صفات دانست .در مجموع کلیه

نسبت به انتقال مجدد دارد .حال آنکه در شرایط بحرانی که

ژنوتیپهای با تحمل باالتر ،از میزان و سهم فتوسنتز جاری

فتوسنتز جاری دچار مشکل میشود تغییرات توزیع مجدد در

باالتری نیز برخوردار بودند که نهایتاً منجر به افزایش عملکرد

افزایش عملکرد دانه میتواند از کاهش بیش از حد تولیدات

دانه نسبت به سایر ژنوتیپها با توجه به بحث گذشته گردید

ممانعت به عمل آورد .نتایج به دست آمده با یافتههای سایر

(جدول  . )1عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و باالیی با

محققین در سایر محصوالت زراعی همسوئی دارد (علوی-

هریک از صفات میزان فتوسنتز جاری (** )1/3و سهم

فاضل و لک ،4111 ،پیریساینت و همکاران ،4112 ،سیناکی

(** )1/1فتوسنتز جاری داشت (جدول  )2که میتواند در

و همکاران.)4111 ،

راستای نقش مهمی که صفات مزبور در افزایش پر شدن دانه
دارا هستند باشد .به نظر میرسد هر چند حرکت مجدد مواد
فتوسنتزی یک جزء مهم در عملکرد دانه میباشد ،ولی میزان
فتوسنتزی که در طول پر شدن دانهها انجام میشود معموالً
مهمترین منبع تشکیل دهنده وزن دانه و عملکرد دانه میباشد.
علت این امر آن است که اغلب مواد فتوسنتزی قبل از پر شدن
دانه در رشد رویشی یا گلدهی مورد استفاده قرار میگیرد در
حالی که در طول پر شدن دانه اغلب مواد فتوسنتزی به فرایند
پر شدن دانه اختصاص مییابد (ساجدی و همکاران.)1931 ،
همچنین افزایش فراهمی آب از طریق ایجاد تأخیر
در پیری برگها موجب افزایش میزان فتوسنتز جاری در تولید
دانه میشود (یانگ و همکاران )4111 ،که با تحقیق حاضر در
شرایط آبیاری غیر غرقابی با توجه به هوازی بودن ژنوتیپها
و مکانیسم سازگاری مطلوبتر آنها با شرایط غیر غرقابی
نسبت به غرقابی به دلیل افزایش هزینه نگهداری گیاه در
شرایط غرقابی نسبت به ژنوتیپهای حساس به خشکی در
این زمینه کامالً همخوانی دارد.
نتایج تجزیه رگرسیون عملکرد دانه و صفات مورد
بررسی نشان داد که میزان فتوسنتز جاری و توزیع مجدد از
عوامل موثر بر عملکرد دانه میباشند ،بهطوریکه  32درصد
تغییرات عملکرد دانه وابسته به فتوسنتز جاری بود و تنها 12
درصد این تغییرات مربوط به توزیع مجدد بود .البته اعداد
بدست آمده با توجه به باال بودن دادهها پایین هستند ولی در
مجموع با مقایسه نسبت به هم متوجه میشویم (جدول  )1که
فتوسنتز جاری نقش به مراتب بیشتری در افزایش عملکرد دانه

نتیجهگیری
بطور کلی نتایج نشان دهنده این است که توانایی
منبع در تولید مواد فتوسنتزی و انتقال به مخزن با گنجایش
باالتر و استفاده بهینه با راندمان باالی آب در دور آبیاری سه
روزه محقق میشود به گونهایی که با توجه به همبستگی مثبت
و معنیدار صفات مرتبط با فتوسنتز جاری و افزایش عملکرد
ژنوتیپهایی که از بیشترین میزان فتوسنتز جاری برخوردار
بودند و افزایش سهم و کارایی فتوسنتز جاری در دورهای
آبیاری غیر غرقابی (دورهای آبیاری سه ،پنج و هفت روزه)
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که آبیاری با دور سه روزه با
توجه به مشکالت فعلی آب و افزایش میزان ،سهم و کارایی
فتوسنتز جاری در عملکرد دانه ،میتواند بهترین راهکار جهت
حصول به افزایش عملکرد دانه باشد.
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جدول  -1خالصه نتایج تجزیه مرکب مربوط به صفات مورد بررسی ژنوتیپهای برنج
میانگین مربعات
درجه
آزادی

منابع تغییرات
سال
تکرار (سال) خطای)(a
دور آبیاری
دور آبیاری × سال
خطای مرکب)(b
ژنوتیپ
ژنوتیپ × سال
ژنوتیپ× دور آبیاری
ژنوتیپ × دور آبیاری×سال
خطای مرکب)(c

ضریب تغییرات()%

1
4
3
3
16
11
11
33
33
172
-

عملکرد دانه

توزیع مجدد

فتوسنتزجاری

سهم فتوسنتز جاری

**13526424/1
989668/7
**39698249/3
**6585374/7
753853/8
**9238643/8
597421/7ns
**3132384/6
199931/3ns
436226/6
15/4

**72786/4
16687/2
**552983/4
**3379/6
4521/9
**343512/6
**6537/9
67711/3n.s
6881/3n.s
6193/4
16/2

**11592457/3
378739/9
**31898941/2
**6214853/7
784774/2
**16815138/3
216514/1n.s
**3617961/5
188158/8n.s
434616/7
17/6

6/1n.s
12/5
**664/1
**67/1
13/1
**387/6
7/8n.s
**54/3
5/3n.s
2/9
6/9

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنى دار بودن و معنى دار در سطح احتمال پنج و یک درصد

جدول  -1مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ژنوتیپهای برنج تحت تیمارهای آبیاری (سال )31-31
تیمارها

دور آبیاری اول
دور آبیاری دوم
دور آبیاری سوم
دور آبیاری چهارم
ژنوتیپ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12

عملکرد دانه
(کیلوگرم در هکتار)

توزیع مجدد
(کیلوگرم در هکتار)

فتوسنتزجاری
(کیلوگرم در هکتار)

سهم فتوسنتز جاری
(درصد)

4166/9c
5694/4a
4548/3b
3351/5d

567/3 a
447/1 b
312/1 c

497/3a

3263/4 c
4582/9 a
4161/1 b
3635/4 d

82/3 b
89/3 a
89/5 a
96/6 a

3541/3de
4363/1b
5665/7a
4691/8bc
3862/8cd
3568/6de
4636/5bc
4843/8a
4899/6a
5685/3a
3326/6e
4722/2a

481/3 d
237/7 a
483/8 d
566/7 c
568/2 c
631/4 i
327/3 fg
347/1 g
699/5 h
393/6 f
584/7 b
468/6 e

3659/9 cd
3225/3 b
4541/8 a
3571/1 b
3678/6 bc
3692/8 bc
3223/1 b
4492/7 a
4599/2 a
4296/1 a
6777/4 d
4338/4 a

84/8 e
84/2 e
96/1 d
82/1 e
85/9 e
96/8 ab
96/9 cd
96/9 ab
93/7 a
96/6 bc
81/5 f
89/9 d

میانگینهایی که دارای حروف مشترک نیستند ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %5تفاوت معنیداری دارند.
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سهم فتوسنتز جاری کل
)(درصد

میزان فتوسنتزجاری
)(کیلوگرم در هکتار

توزیع مجدد
)(کیلوگرم در هکتار

عملکرد دانه
)(کیلوگرم در هکتار

75/5 r
86/6 m-p
85/2 j-m
86/2 o-q
87/1 i-l
94/3 a-d
88/1 h-k
89/8 e-i
91/4 b-h
89/9 e-i
77/2 qr
93/3 a-f
83/9 l-n
82/6 i-l
89/9 e-i
89/6 h-j
84/6 l-n
91/1 d-h
89/8 f-i
91/8 b-h
94/6 a-d
93/1 a-g
82/3 i-l
91/5 b-h
88/9 h-j
84/2 k-n
91/6 c-h
89/5 g-i
83/5 l-p
95/1 ab
96/7 d-h
93/2 a-e
94/9 ab
93/5 a-f
86/4 pq
88/6 h-k
96/8 d-h
85/2 j-m
93/8 a-d
85/6 k-n
88/7 h-j
96/7 d-h
94/8 a-c
92/5 a
94/3 a-d
91/2 b-h
81/7 n-p
82/8 i-l

1771/7 u
3342/1 l-r
3913/4 g-o
6466/1 r-u
3696/2 o-t
4642/1 e-m
3159/6 o-t
4699/1 e-l
4193/1 f-n
4716/7 d-i
6441/8 r-u
5227/7 a-c
6991/2 o-t
3888/1 g-o
4864/6 c-h
4576/6 d-i
3519/5 k-p
3773/7 i-p
4859/7 c-g
5684/4 c-f
2661/8 ab
2162/8 a
3965/7 g-o
5517/1 a-d
3968/9 g-o
3935/4 g-o
4916/2 c-f
4476/1 e-k
3673/4 m-r
3452/1 l-q
3838/3 i-o
5624/2 c-f
5616/9 b-e
4735/6 c-i
6534/6 q-u
3875/4 h-o
3527/3 j-p
3491/5 k-q
4519/1 e-j
6843/9 p-t
3669/6 n-s
1711/4 u
6795/1 p-t
3539/1 k-p
6996/7 o-t
3613/7 n-s
6668/6 tu
6693/4 s-u

526/6 d-h
291/8 a
238/6 a-c
549/3 e-i
451/6 l-p
641/3 u
466/2 o-q
486/1 i-m
389/1 pq
566/8 g-l
242/1 ab
398/5 o-q
539/9 f-j
591/7 b-f
532/9 f-k
543/1 f-i
265/9 a-d
354/6 q-s
539/1 f-j
445/9 m-p
326/7 q-s
448/1 m-p
595/7 b-f
562/9 g-m
476/1 j-n
293/6 a
427/3 k-o
568/2 g-m
267/3 a-d
176/1 v
385/9 p-r
346/2 q-t
673/7 tu
319/9 r-t
213/4 b-e
493/6 h-m
355/ q-s
574/1 c-g
696/7 s-u
481/7 i-m
469/8 n-q
158/1 v
143/8 v
161/2 v
174/5 v
683/9 tu
483/2 i-m
314/1 st

6336/1xy
4638/1j-t
4551/2d-n
6949/5u-x
3541/8o-w
4487/5f-p
3559/8n-w
4779/1d-k
4586/1d-m
5633/2c-g
3687/8t-x
2622/3a-c
3531/2o-w
4479/8f-p
5321/1c-f
5113/3c-h
4145/5h-r
4168/1h-s
5398/8c-f
5536/3b-d
2326/5ab
2555/1a
4561/5e-o
2664/1a-c
4379/1g-p
4268/2d-l
5378/1c-f
4978/2d-j
3966/8l-u
3268/1m-v
4664/3h-q
5465/3c-f
5484/2b-e
5655/1d-i
3147/2s-x
4328/2g-p
3966/3k-u
4625/2i-t
4811/8d-k
3365/2q-w
3239/1l-v
1829/5y
6939/1u-x
3226/2l-v
3127/3r-x
3497/2p-w
6711/8v-y
6267/5w-y

تیمار

ژنوتیپ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12

دور آبیاری

دور آبیاری اول

دور آبیاری دوم

دور آبیاری سوم

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12

 تفاوت معنیداری دارند%5  بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح،میانگینهایی که دارای حروف مشترک نیستند

دور آبیاری چهارم
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جدول -6ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی ژنوتیپهای برنج تحت تیمارهای آبیاری
عملکرد دانه
توزیع مجدد
میزان فتوسنتز جاری
سهم فتوسنتز جاری

عملکرد دانه

توزیع مجدد

1
*6/1
**6/9
**6/5

1
6/1
**-6/7

میزان فتوسنتز جاری

سهم فتوسنتز جاری

1
**6/2

1

* و ** :به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد

جدول  -7تجزیه رگرسیون گام به گام عملکرد دانه و صفات مورد بررسی ژنوتیپهای برنج تحت تأثیر تیمارهای آبیاری
Model R2

Partial R2

6/9
1

6/984
6/984+6/1

مدل
**

**

Y=446/1 +1/6 X1
Y=5/7ns+1**X1+1**X6

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنى دار بودن و معنى دار در سطح احتمال پنج و یک درصد

میزان فتوسنتزجاری =X1
توزیع مجدد =X4
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Abstract
This study aimed at establishing the effect of different irrigation intervals on current
assimilation and yield of rice genotypes. This research was conducted in Khuzestan
Province for two years (2014 and 2015) using four irrigation intervals (1, 3, 5, and
7 days) in the main plots and 12 rice genotypes in the sub-plots, with three
replications. The combined analysis results showed that the main levels of irrigation
interval, genotypes, and their interaction effect had a significant (P< .01) effect on
all attributes. The amount and contribution of current assimilation of the three-day
interval with an average yield of 4586.9 kg per hectare and 89.3 percent share had
the highest relative value. Moreover, considering the highly positive correlation of
grain yield with amount and contribution of current assimilation that were,
respectively, (R=0.9**) and (R= 0.5**), we could conclude that the main reason for
the increase in rice grain yield in this irrigation treatment was due to the increase in
current assimilation – related attributes and allocation of more photosynthesis
products to the main plant source. Consequently, IR 81025-B-327-3 genotype in
the 3-day interval, which had the highest current assimilation, had relatively high
share and efficiency of current assimilation and the highest grain yield with the
average of 6555.1 kg per hectare. In general, the increased yield of rice genotypes
with greater resistance to drought, especially regarding the three-day interval, can
be attributed to the ability of leaf source to increase the considered attributes and
the high volume of the tank in fully receiving the assimilated matter produced by
processes connected to attributes associated with these properties.
Keywords: Source-sink relation, Stress, Khozestan.
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