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  اثر تيمار دمايي بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد برنج فجر در مراحل مختلف رشد
  

  سمانه مشايخي ، الهيار فالح،*پريسا ميار رستمي 
  دانشگاه ازاد واحد قايمشهر دانشجوي كارشناس ارشد زراعت

  تكارشناس ارشد زراع، )آمل(عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات برنج كشور
  چكيده 

 طرح با استفاده ازمنظور بررسي اثر تيمار دمايي بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد برنج فجر در مراحل مختلف رشد آزمايش گلخانه اي به 
 مرحله 4تيمار دمايي همراه با  2. انجام شد) آمل(در موسسه تحقيقات برنج كشور  88بلوك هاي كامل تصادفي در قالب فاكتوريل در سال 

طـول   ,كـل دانـه   ,درجه سانتي گراد باعث افزايش تعداد دانه پـر  32  نتايج نشان داد كه. تكرار اجرا شد 3دي به صورت فاكتوريل در رش
در . طول خوشه و وزن هزار دانه به دست آمد، كل دانهدانه پر، تعداد بيشترين تعداد ) G4(در مرحله پر شدن دانه . گرديدخوشه و عملكرد 

  .كمترين تعداد دانه پوك در مرحله رويشي به دست آمد .باالترين ميزان طول خوشه و كل دانه حاصل گرديد )32(هددماي تيمار شا
  ، عملكرد، اجزاي عملكردرقم فجردما، مراحل رشدي،  :كليديواژگان 
  مقدمه 

ها، سرما در اوايل فصل سبب در كشورمان در اكثر شاليزار. خسارت سرما ممكن است در مراحل مختلف رشد گياه برنج ايجاد شود
ر به بررسي مشاهده اي و مطالعات انجام شده در كشور ما بيشت. خساراتي به گياه به خصوص به خزانه هاي زود كشت شده مي گردد

تحمل به استرس يك نوع ظرفيت گياه براي زنده ماندن و رشد تحت شرايط نامطلوب محيطي ). 1383رادفر، (ارقام مي باشد مقايسه 
   ).1379كاظمي تبار،  (تنش را در يك دامنه مشخص بازسازي نمايدهد بود بدون از بين رفتن، اثرات ت، به نحوي كه گياه قادر خوااس

  روش ها  و مواد
بلوك به منظور ارزيابي اثر تيمار دمايي بر روي صفات برنج  فجر در مراحل مختلف رشد، آزمايشي در شرايط كنترل شده به صورت  

تيمار دمايي همراه بـا   2. انجام شد 1388در سال  )آمل(موسسه تحقيقات برنج كشورگلخانه تصادفي در قالب فاكتوريل در  هاي كامل
، )G2(رفتن ،)G1(رويشي ساقه ، همراه با مرحلهc° 32و c°16تيمار دمايي .تكرار اجرا شد 3رشدي به صورت فاكتوريل در مرحله  4

قـرار گرفـت، سـپس بـه      )T1(c°16هـر مرحلـه رشـدي در دمـاي    روز در  15به مـدت   )G4(و پر شدن دانه )G3(گلدهي -آبستني
نس قـرار گرفتنـد،   واريـا  مـورد تجزيـه   SASداده هاي به دست آمده با استفاده از نـرم افـزار آمـاري     .منتقل گرديد )c°32 )T2دماي

  .انجام شده است درصد 5ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال همچنين مقايسه 
  نتايج و بحث 

   اثر دما
دما بر تعداد دانه پر، پوك، كل دانه، طول خوشه، وزن هـزار دانـه و عملكـرد در سـطح      اثر) 1جدول (در بررسي واريانس داده ها 

پـر ميـزان    دانهتعداد  32به  c° 16ازبا افزايش دما ) 2جدول (با توجه به جدول مقايسه ميانگين  .درصد معني دار گرديد 1احتمال 
حاصـل گرديـد و    c°32 پوك در دمـاي  كمترين تعداد دانه .دارد 1T قابل توجهي افزايش پيدا كرد، كه تفاوت معني داري با تيمار



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
 

 بيشترين ارتفاع. به دست آمد 131و با ميانگين c° 32 عداد كل دانه در دمايتبيشترين  .نشان داد c° 16 تفاوت معني داري با دماي
حاصـل گرديـد كـه تفـاوت      c°16 بيشترين ميزان وزن هزار دانه در دماي . مي باشد T2 مربوط به تيمار 16/24انگين مي خوشه با

  در نتيجه با افزايش دما تعداد . ميزان عملكرد نيز افزايش پيدا كرد c°32به  c°16با افزايش دما از .دارد c°32 معني داري با دماي
  باعث افزايش درصد عقيمي مي  c°20ازبيان داشت كه دماي كمتر  1983يوشيدا . فزايش پيدا كرددانه پر، تعداد كل دانه و عملكرد ا

  . و زماني كه اين كاهش دما در مرحله آبستني تا گلدهي اتفاق بيافتد بسيار حساس خواهد بود و عملكرد كاهش پيدا مي كند. گردد
  صفات عملكرد و اجزاي عملكرد واريانس تجزيه:  1جدول 

ع تغييرات مناب
)S.O.V(  

  (MS)ميانگين مربعات
  درجه آزادي

)df(  تعداد كل دانه تعداد دانه پوك تعداد دانه پر 

   
 عملكرد وزن هزار دانه  طول خوشه

  R (  2  sn.  40/0    sn.  22/0  sn.  37/3  sn.  33/0  sn.    35/11  sn.  06/0(تكرار 
  T (  1    **95/2121  **  94/2457  **  08/8920  **64/31  **37/15  **    32/168( دمافاكتور 

  G(  3  **  28/1452  **  94/1335  **  71/228  **  94/3    **  98/5  **  43/251(فاكتورمراحل رشد
مراحل  ×اثر متقابل دما

 )T.G(رشد
3  **    40/1488  **  63/1254  **78/162  *16/1    **90/42  **  85/276  

  E(  14  27/0  26/0  27/2  22/0  75/16  32/0(خطاي آزمايش 
  CV    75/0  21/1  35/1  04/2  58/12  47/2)ضريب تغييرات 

n.s   :1و % 5به ترتيب معني دار در سطح احتمال :  **و  *. غير معني دار %   
   :اثر مراحل رشدي 

مراحل رشدي تعداد دانه پر، پوك، كل دانه، طول خوشه، وزن هزار دانه و عملكرد در سطح  اثر) 1جدول (در بررسي واريانس داده ها 
در مراحل مختلف رشدي بيشترين  )3جدول (با توجه به جدول اثر تيماري بر مراحل مختلف رشد  .معني دار گرديددرصد  1احتمال 

 كمتـرين تعـداد دانـه    .به دست آمد و تمام مراحل با يكديگر تفاوت معني داري را دارند  G4)(رشديپر در مرحله چهارم  تعداد دانه
چهارم به دست آمد كه ميانيگن  رشديمرحله  بيشترين تعداد كل دانه در. اصل گرديدرشدي اول ح در مرحله 12/32 پوك با ميانگين

كه تفاوت قابل توجهي با سـاير   مدآبدست  08/24با ميانگين  رشدي چهارم يشترين طول خوشه مربوط در مرحلهب. گرديد81/118آن 
مد، ولي مراحل مختلف رشدي تفاوت قابـل مالحظـه   به دست آ G3 مرحلهبيشترين ميزان وزن هزار دانه در . . مراحل رشدي نداشت
ي به دست آمد و مراحل مختلف رشدي با يكديگر تفاوت معنـي دار  G3يزان عملكرد در مرحله ي مكمترين . اي با يكديگر نداشتند

  . بيشترين ميزان تعداد كل دانه و وزن هزار دانه به دست آمد) G4(پر شدن دانه در نتيجه در مرحله . را دارند
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  درجه بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد  32درجه با  16مقايسه ي دماي :  2جدول 
  ميانگين  تركيب تيمار

 عملكرد وزن هزار دانه  طول خوشه تعداد كل دانه تعداد دانه پوك تعداد دانه پر

1 T b 76/59  b21/32  b44/92  a86/21  a63/20  b24/20  

2 T a56/78  a45/52  a1 13  a16/24  b 08/19  a 54/25  
  اثر تيماري بر مراحل مختلف رشد بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد:  3جدول 

اثرمراحل 
  رشدي

  ميانگين
 عملكرد وزن هزار دانه  طول خوشه تعداد كل دانه تعداد دانه پوك تعداد دانه پر

1 G b39/79  d12/32  c 48/111  c55/22  c15/19  b45/24  

2 G c32/68  c 35/35  d79/103  d24/22  d19  a21/32  

3 G d48/47  a47/64  b 08/112  b 18/23  a 13/21  d24/17  

4 G a43/81  b37/37  a81/118  a 80/24  b23/20  c68/20  
  : ابل اثر متق

درصـد   1تعداد دانه پر، پوك، كل دان، وزن هزار دانه و عملكـرد در سـطح احتمـال     متقابلاثر ) 1جدول (در بررسي واريانس داده ها 
با توجه بـا جـدول اثـرات     .درصد معني دار گرديد 5اثر متقابل دما و مراحل رشدي بر طول خوشه در سطح احتمال . معني دار گرديد

تـوجهي   آمد، كه بـا سـاير تيمارهـا تفـاوت قابـل      به دستT1G4در تيمار 06/83پر با ميانگين يشترين تعداد دانه ب) 4جدول (ل متقاب
بيشـترين تعـداد كـل    . باشد، كه با تيمار شاهد تفاوت بسيار زيادي را نشان دادT1G1پوك مربوط به تيمار  كمترين تعداد دانه. داشت

گرديد كه تفاوت قابـل   16/24باالترين طول خوشه مربوط به تيمار شاهد با ميانگين . ديددر تيمار شاهد حاصل گر131دانه با ميانگين 
باالترين ميزان عملكرد در . باشدT1G3 ربوط به تيمار م 83/20بيشترين ميزان وزن هزار دانه با ميانگين . توجهي با ساير تيمارها ندارد

 فاجريـا . گرديـد  در نتيجه هر چه مراحل بيشتر، تـنش غيرقابـل برگشـت   . مي باشد 39 /19ديد كه ميانگين آن حاصل گرT1G2تيمار 
ارقـام كـاهش    ه سانتي گراد رسيد محصـول در همـه  درج 15-19ماه بين  1بيان داشت كه وقتي درجه حرارت گلدهي به مدت  1984

  .قابل مالحظه اي نشان داد، كه ناشي از توليد دانه هاي پوك زياد است
  )درجه 32(گين تأثير تنش دمايي در مراحل مختلف رشد با شاهد مقايسه ي ميان:   4جدول 

تركيب
  تيمارها

 ميانگين
 عملكرد وزن هزار دانه  طول خوشه تعداد كل دانه تعداد دانه پوك  تعداد دانه پر

1 G 1 T b 73/81  e29/13 d30/95 c 02/22  d22/19  c 38/18  

2 G 1  T d17/58  d76/18 e12/77 e74/20  e 72/17  a19/39  

3 G 1  T e 07/16  b99/75 c76/93  d75/21  b 83/20  e 72/8  

4 G 1 T a06/83  c79/20 b9/103 b95/22  a 95/24  d70/14  
  c56/78  a9/76 a131 a16/24    c28/19  b54/25 شاهد

  گيري كلي  نتيجه
و طول خوشه كمترين عملكرد ل كاهش وزن هزار دانه به دلي ساقه دهي در بين مراحل رشدي گياه نسبت به استرس دمايي مرحله - 1

  .، اين آزمايش در ارقام ديگر هم مورد بررسي قرار گيردبا توجه به متنوع بودن ارقام مورد كشت در كشور. حاصل گرديد
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Abstract 

In orther to of temperature treat on Fajr rice and operation of  components different phases of  growth  per 
formed  green house test at country rice  Institute (Amol) in 1388 with the use of randomly perfect  blook's  

sketch at the factorial  form, that two temperature treat (16,32 c°) accompanying  with four phases of growth 
at the factorial  shape to be done at three redundants.The results shon that 32c of  temperature in creased the 
number of loaded seeds,the total of  ssdes ,cluster length and yield.At  the charge of grain's phase (G4) 
obtained the most number of loaded seeds, the total number of ssdes, cluster length and the weigh of one 

thous and seeds.At the treat obtained (32 c°) the most upwards of  cluster length balance and the total of  
ssdes.The number of seeds creut invegeetive phases. 
Keywords: Temperature , growing  phases , varite Fajr , yield , operation of componrnts.  


