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اثرات سن نشاء و تراكم بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد دانه سه رقم برنج در يك آزمايش به صورت                        

 در مزرعه ايستگاه    ١٣٧٦در سال زراعي    اسپليت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار              
، )  روزه ٤٥ و   ٣٥،  ٢٥(عامل اصلي شامل سه سن نشاء        . تحقيقات كشاورزي شاوور مورد بررسي قرار گرفت       

و )  كپه در هر مترمربع    ٥ و   ١١،  ٤٤به ترتيب     ) ( سانتي متر  ٤٥*٤٥ و   ٣٠*٣٠،  ١٥*١٥(عامل فرعي نيز با سه تراكم       
تجزيه آماري نشان داد كه با افزايش سن نشاء          . در نظر گرفته شدند   ) ١٨٣LDعنبوري، چمپا و    (سه رقم برنج    

.  بيشترين عملكرد را داشت    ١٥*١٥ درصد كاهش يافت و در بين تراكم ها، تراكم             ١٢-١٦عملكرد دانه تقريبا       
بيوماس را  بيشترين  .  تن در هكتار نسبت به دو رقم محلي برتر بود          ٧٤١/٧ با ميانگين توليد     LD ١٨٣همچنين رقم   

.  تن در هكتار توليد نمودند      ٧٣٦/١٠ روزه با    ٤٥ تن در هكتار و كمترين آن را نشاء            ٢١٩/١٥ روزه با    ٢٥نشاء  
.  تن در هكتار بوده است     ٧٩٩/١٠ نيز   ٤٥*٤٥و در تراكم    ) تن در هكتار  ٩٧٧/١٤ (١٥*١٥ميزان بيوماس در تراكم     

 تن در هكتار به ترتيب بيشترين و         ٥٦٢/١١م عنبوري با     تن در هكتار و رق      ٥٣٣/١٣در بين ارقام، رقم چمپا با        
 ٢٥تعداد دانه در خوشه بين سنين نشاء، تراكم و ارقام بسيار متفاوت بود و نشاء                   . كمترين بيوماس  را داشتند     

در ميان  .  با افزايش تراكم بوته، تعداد دانه در خوشه به شدت كاهش يافت              .روزه بيشترين تعداد دانه را داشت      
درصد باروري بين سنين نشاء و تراكم معني دار         .  نيز رقم عنبوري بيشترين تعداد دانه را در هر خوشه داشت           ارقام

. وزن هزار دانه، در سنين نشاء، تراكم و ارقام بسيار متفاوت بود            . نبود در حاليكه بين ارقام تفاوت معني دار بود         
در بين  . ياد شدن فاصله بين كپه ها، وزن دانه كاهش يافت         با افزايش سن نشاء وزن هزار دانه نيز زياد شد اما با ز             

 .  بيشترين وزن دانه را داشت١٨٣LDارقام ، رقم  
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 مقدمه
شرايط و طول دوره پرورش نشاء در خزانه مي تواند بر روي             

 زراعي  بازيافت نشاءها در زمين اصلي و همچنين خصوصيات           
انتقال نشاء در سن و تراكم        . برنج و عملكرد آن تأثير بگذارد       

مناسب، مي تواند با كاهش بوته ميري، كوتاه كردن دوره بازيافت           
نشاءها در زمين اصلي، فاصله كاشت مطلوب بين كپه ها و                 
احتمال كاهش  ورس و همچنين استفاده از تعداد بوته كمتر در            

اي رسيدن به پتانسيل بالقوه توليد       هر كپه، زمينه مناسبي را بر      
تحقق اين امر مستلزم شناخت كامل خصوصيات          . فراهم آورد 

رشد رقم و بكارگيري مديريت صحيح زراعي در جهت تلفيق هر            
چه بيشتر و بهتر عوامل محيطي و مصرف نهاده هاي كشاورزي            

سن مناسب نشاء براي     . متناسب با مراحل رشد گياه مي باشد        
. ه شرايط و اهداف مورد نظر متفاوت مي باشد            انتقال بسته ب   

نشان داد كه بهترين سن     ) IRRI(مطالعات انجام شده در ايري      
 قدرت اله فتحي: مكاتبه كننده
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 و  ١٤-١٨، در خزانه خشك     ٢٠-٣٠نشاء در روش خزانه مرطوب      
گزارش ) ١٩٨١(دداتا  ). ٩( روز است   ٩-١٤در  روش داپوك       

 روز است و      ٢٠-٢٥نمود كه سن مطلوب نشاء براي انتقال            
 روزه پس از كاشت در زمين اصلي، دوره بازيافت            ٣٠ نشاءهاي

طبق استاندارد  ). ٥( شان طوالني تر از نشاءهاي جوان مي باشد        
ايري نشاءهاي با رشد اوليه بسيار باال، نشاء هايي هستند كه               

 ٥ و   ٢رشد آنها خيلي سريع مي باشد و بيشتر بوته ها در مرحله             
هايي  هاي طبيعي، بوته    اما نشاء . برگي و يا بيشتر پنجه دارند       

 ).١٤(  برگي مي باشند٤هستند كه در مرحله 
، دوره مطلوب براي بازيابي و رشد مجدد          )١٩٧٥(استانسل  

در ). ١٣(  روز اعالم نمود      ٥-٧نشاءها در زمين اصلي را           
  روزه و در      ٤٠-٥٠ي حساس به فتوپريود نشاءها را         ها تهواري

 ٣٠كمتر از   (يين تر   واريته هاي زود رس نشاءها را در سنين پا         
به زمين اصلي انتقال مي دهند زيرا در نشاء هاي با سنين             ) روز

طي  يك   ). ٥( باال رشد مجدد و بازيافت ديرتر آغاز مي شود           
با )  روزه ٤٠ و   ٢٠،  ١٥(مطالعه بر روي سنين مختلف نشاء            

 و تراكم  )  بوته ٧-٨ و ٥-٣،٦-٤(تعداد متفاوت بوته در كپه           
ربع، مشخص شد كه تعداد بوته در هر كپه،          سانتي متر م   ٢٥*٢٥

 روزه  ٢٠ و    ١٥بر روي عملكرد بي تأثير است و  نشاءهاي               
همچنين استفاده از نشاءهاي    .  روزه بودند  ٤٠ديررس تر از نشاء     

). ٨(  درصد كاهش داد     ٥-١٠با سنين باال عملكرد دانه را           
ا استفاده از نشاءهاي  با سنين باالتر ممكن است عملكرد دانه ر             

هاي  هاي با دوره رشد طوالني افزايش دهدو براي واريته         در واريته 
نتايج بدست آمده از     ). ٧( با دوره رشد كوتاه خسارت بار باشد        

، تعداد  ) روزه ٤٠ و   ٢٠(مطالعه بر روي دو رقم برنج با نشاءهاي          
 ٥/١٢*٥/١٢ و    ٢٥*٢٥و تراكم    )  بوته ٨،  ٢(بوته در كپه         

توسط عملكرد دانه، سن نشاء و        سانتيمترمربع نشان داد كه م     
 روزه  ٢٠ روزه كمتر از نشاء       ٤٠تراكم در هر دو رقم ، در نشاء           

ظهور و رشد پنجه در برنج بشدت تحت تأثير دما          ). ٨( مي باشد 
و ساير عوامل محيطي ديگر قرار  دارد و با انتقال نشاءها به                   

 روز دورة بازيافت       ٢٠-٢٥زمين اصلي در سنين باالتر از             
در ) ١٩٨٤-٥(طي آزمايش دو ساله     ). ١٢،   ٥( شود تر مي  طوالني

 و مقادير   M-201 و   S-201كاليفرنيا كه بر روي دو رقم زودرس        
متفاوت بذر در واحد سطح انجام گرفت مشخص شد كه تراكم             

همچنين طي  ). ٣( باال از بيوماس بيشتري برخوردار است         

هاي  رگ با ب  ٥٠I R و   ٤٤I Rي مشخص گرديد كه ارقام       امطالعه
افتاده نسبت به ارقام داراي برگ هاي ايستاده بيوماس كمتري            

ها و نيز ساختمان     اين موضوع اهميت عمودي بودن برگ      دارندكه
 ).٢( دهد هندسي كانوپي را در توليد زياد بيوماس را نشان مي

شاخص برداشت برنج      كه گزارش نمود  ) ١٩٧٩(چنگ   
بين شاخص  ). ٤( همبستگي منفي با عملكرد بيولوژيكي دارد       

برداشت برنج و ارتفاع بوته و ساقه همبستگي منفي  گزارش               
اعالم نمود كه همبستگي    ) ١٩٨٢(آكتيا  ). ١٥،  ٦( گرديده است 
 و درصد رسيدگي دانه در مرحله خوشه دهي         CGRنزديك بين   

وجود دارد و هر عملي كه در مرحله خوشه دهي باعث توليد                
CGR        ايش عملكرد از طريق      بيشتر شود مي تواند موجب افز

مطالعه سنين متفاوت نشاء     ). ١( افزايش درصد رسيدگي گردد    
 الين داراي ژن      ٨در چهار الين نر عقيم سيتوپالسمي و              

بازدارنده نشان داد كه ظهور خوشه در نشاء مسن به مراتب                
درصد باروري در   ). ١٢( سريع تر از نشاءهاي جوان تر مي باشد        

اكتورهاي اقليمي، خاك، خصوصيات    برنج مي تواند تحت تأثير ف     
يك آزمايش  ). ١٧( واريته اي و كود نيتروژن متفاوت باشد          

مزرعه اي در ژاپن نشان داد كه وزن هزار دانه كامال تحت تأثير              
 گرم در دماي    ٢٤درجه حرارت در طي دوره رسيدن است و از           

C ° گرم در دماي     ٢١ به   ٢٢ C ° تراكم ). ١١(  كاهش يافت  ٢٨
رنج باعث افزايش تعداد  خوشه در واحد سطح و كاهش            باال در ب  

 ).١٥( وزن هزار دانه در هر خوشه مي گردد
از تأثير سن نشاء و تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه              
. ارقام برنج در شرايط خوزستان اطالع دقيقي در دسترس نيست         

به همين جهت اين آزمايش براي دست يابي به اين اطالعات و              
بهترين سن نشاء و تراكم، براي حصول باالترين عملكرد           تعيين  

دانه و تشخيص نقش اجزاي عملكرد در توليد، در شرايط اقليمي           
 .خوزستان به اجراء گذاشته شد

 
 مواد و روشها

اين آزمايش به صورت اسپليت فاكتوريل در قالب طرح               
) سن نشاء، تراكم و رقم    (بلوك هاي كامل تصادفي با سه عامل         

 در  ٧٦-٧٧در سال زراعي   ) شش بلوك ناقص   (تكرار  در سه    
 كيلومتري  ٧٠مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزي شاوور واقع در        

كرخه و كارون با طول و        شمال اهواز حد فاصل رودخانه هاي      
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 متري از   ٣٣ ، ارتفاع ٤٨° :٢٨ ′  و  ٣١°: ٥٠′ عرض جغرافيايي 
   و ٥٢ ° Cسطح دريا، حداكثر و حداقل درجه حرارت ماهانه            

C °در طي آزمايش، مقادير دراز مدت حداكثر و حداقل              ١٢ 
 ٦/٢٤٣ درصد و متوسط بارندگي      ٢٥ و   ٧٢رطوبت نسبي ماهانه    

خاك محل آزمايش داراي بافت لوم         . ميلي متر اجراء گرديد    
 دسي زيمنس بر متر و مقادير         Ec = ٩/٢ ،   pH = ١/٧رسي،  

سمت  ق ٨/٥ درصد، فسفر و پتاس قابل دسترس         ٠٨/٠نيتروژن  
بوده  قسمت درميليون      ٨/٣ و ميزان روي       ١٨٠ ،در ميليون 

در كرتهاي اصلي   )  روزه ٤٥ و   ٣٥،  ٢٥(نشاء ها در سه سن      . است
)  سانتي متر   ٤٥*٤٥ و    ٣٠*٣٠ ،١٥*١٥(و تراكم در سطوح       

به صورت  ) ١٨٣LDچمپا، عنبوري قرمز و      (همراه  با سه رقم       
 مترمربع مورد   ٤*٥تيمارهاي تركيبي در كرتهاي فرعي به ابعاد         

از ارقام مورد مطالعه ، دو رقم عنبوري قرمز         . بررسي قرار گرفتند  
 ساله از   ٤-٥و  چمپا، از ارقام محلي بوده كه طي يك دوره                 

 از بين ارقام    LD ١٨٣رقم  ) . ٢( انتخاب شدند    ١طريق تك بوته  
تحت عنوان  ) ٢IRRI(منتخب از سري هاي ارسالي از ايري            

هاي مقاوم  به تنش هاي خاك        اي برنج  دهخزانه بين المللي مشاه   
)IRSS TON93پس از  . از كشور فيليپين انتخاب گرديد      ) ٣

 دار شده، ارقام مزبور در تاريخ            تهيه خزانه، بذرهاي جوانه      
 گرم در مترمربع خزانه، بذر پاشي          ١٠٠ به نسبت     ٨/٣/١٣٧٦

 گرم نيتروژن خالص در هر         ٥كود نيتروژن به ميزان       . شدند
با توجه  .  روز پس از بذر پاشي در خزانه مصرف شد         ١٥مترمربع،  

و ) قسمت در ميليون   ١٥ بيش از (به ميزان فسفر پايه خاك        
براي بكارگيري توصيه هاي فني مصرف روي در شرايط منطقه،           

 در  ٢٠ دقيقه در محلول     ١٠ريشه نشاءها قبل از انتقال به مدت        
 نظر به   هزار اكسيد روي قرار گرفتند و سپس در فواصل مورد            

كود نيتروژن بصورت   .  بوته در هر كپه كشت شدند        ٤-٥تعداد  
 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار براي رقم           ١٣٥اوره معادل   
 كيلوگرم براي ارقام محلي در دو          ٩٠ و    LD ١٨٣پرمحصول  

 درصد كود پايه در هنگام انتقال نشاء به صورت                ٧٠نوبت،  
گيري  درزمان شكل  درصد باقيمانده    ٣٠و  ) puddling(پادلينگ  

به علت باال بودن    . جوانه اوليه خوشه به عنوان سرك استفاده شد       
                                                                                    
1. Pure Line Selection  
2. International Rice Research Institute  
3. International Rice Soil Tolerance Observation Nurssery 93  

كود ) P2O5 > ١٥ قسمت در ميليون  (فسفر قابل جذب خاك      
آبياري در كليه كرتها بطور مستقيم انجام       . فسفره مصرف نگرديد  

پايان (تعداد پنجه ها در دو مرحله ابتداي ساقه رفتن              . گرفت
كه بيانگر توان بالقوه پنجه دهي و هم         ) لمرحله پنجه زني فعا   

چنين در زمان برداشت كه بيانگر پنجه هاي بارور است شمارش           
پنجه هايي  (در تعيين عملكرد نهايي از پنجه هاي  بارور           . شدند

)  درصد از خوشچه هاي آنها بذر رفته بودند            ٥٠كه بيش از     
 و  ٦،  ٨ بنابراين براي تعيين تعداد پنجه، به ترتيب       . استفاده شد 

، ١٥*١٥ مترمربع از تراكم هاي      ٨/٠ و   ٥/٠ ،   ٢/٠ كپه معادل    ٤
.  شمارش شدند  ٤ و   ٥ سانتي متر و رديفهاي      ٤٥*٤٥ و   ٣٠*٣٠

براي تعيين تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و درصد باروري،             
 خوشه اصلي كه در زمان ظهور خوشه با روبان رنگي             ١٢تعداد  

متن كرت انتخاب و پس از تفكيك       عالمت گذاري شده بودند از      
عملكرد دانه هر تيمار با     . دانه ها، برآوردهاي الزم صورت گرفت      

 محاسبه  ٥ و    ٤ مترمربع در هر كرت از رديفهاي           ٢برداشت  
براي تعيين ميزان بيوماس و شاخص برداشت، در زمان           . گرديد

كپه هايي كه براي شمارش تعداد        ( كپه    ٤برداشت محصول،    
  و  ٣/٠ ،   ١/٠در سطوح   ) فاده قرار گرفته بودند    پنجه مورد است  

 سانتي  ٤٥*٤٥ و   ٣٠*٣٠ ،   ١٥*١٥ مترمربع از تراكم هاي       ٨/٠
متر از كف برداشت شدند و پس از خشك شدن در آون تهويه                

 ساعت، توزين و    ٧٢ درجه سانتيگراد و به مدت        ٧٠دار با دماي  
با تقسيم عملكرد دانه به ماده         . سپس خرمن كوبي گرديدند    

هاي  داده. ، شاخص برداشت بدست آمد     )بيوماس(شك كل   خ
حاصل مورد تجزيه آماري قرار گرفت و ميانگين ها، در صورت              
معني دار بودن اثر تيمار ، با آزمون چند دامنه اي دانكن در                  

براي انجام محاسبات فوق    .  درصد مقايسه شدند   ٥سطح احتمال   
 .استفاده شد ٤ SASاز نرم افزار آماري 

 
 و بحثنتايج 

 عملكرد دانه
تجزيه واريانس عملكرد دانه نشان داد كه بين سنين نشاء             

 روزه با ميانگين دانه     ٢٥تفاوت بسيار  معني داري  است و نشاء           
 روزه   به ترتيب      ٤٥ و   ٣٥ تن در هكتار نسبت به نشاء هاي         ٤/٦

 نتايج حاصله با    ). ١جدول  ( درصد برتري داشت        ١٦ و    ١٢

                                                                                    
4. Statistical Analysis System  
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 لكرد دانه، بيوماس، شاخص برداشت، تعداد پنجه در پايان مرحله پنجه دهي، تعداد پنجه بارور، ميانگين عم -١جدول 
 تعداد دانه در خوشه، درصد باروري خوشه و وزن هزار دانه تحت تأثير تيمارهاي مورد مطالعه

 وزن هزار دانه
 )گرم(

 درصد باروري
 خوشه

 تعداد دانه
 در خوشه

تعداد پنجه بارور
 )مترمربع(

 اد پنجه درپايان مرحلهتعد
 )متر مربع(دهي  پنجه

 شاخص برداشت
(%) 

 بيوماس
 )هكتار/تن(

 عملكرد دانه
 )هكتار/ تن(

 تيمار

 )روز(سن نشاء         

b٣٧٠/٢٠ a٢٣٣/٧٩ a٨١٥/١٤٢ a٣٧/٣٦٧ a١٤٨/٤٣ ٤٨/٤٤٩ c ٢١٩/١٥ a ٣٦٣/٦ a ٢٥ 

a١٧٤/٧٩ ٩٦٣/٢٠ a b٧٠/٣٣٩ ١٨٥/١٢٦ ab b٥٩٣/٤٩ ٢٦/٣٣٠ b ٩٢٥/١١ b ٧٤٨/٥ b ٣٥ 

a٧٠٧/٨١ ١٨٥/٢١ a b٥٥٦/١٢٤ b٤٨/٣١٧ b٧٤١/٥٢ ٣٠/٣٢٥ a ٧٣٦/١٠ c ٥٧٠/٥ b ٤٥ 

 )سانتيمتر(تراكم         

a٠٧٤/٢١ a٩٠٧/٧٩ b٦٦٧/١٠٨ a٥٩/٤٧٢ a٨٩/٥١٩ c٨٥٢/٤٤ a٩٧٧/١٤ a١٥*١٥ ٧١٥/٦ 

b٩٢٦/٢٠ a٢٥٢/٧٩ a١١١/١٤٢ b٨٥/٣١٥ b٢٦/٣٣٥ b٧٤١/٤٨ b١٠٥/١٢ b٣٠*٣٠ ٥١٩/٥ 

b٥١٩/٢٠ a٩٥٦/٨٠ a٧٧٨/١٤٢ c١١/٢٣٦ c٨٩/٢٣٧ a٨٨٩/٥١ c٧٩٩/١٠ b٤٥*٤٥ ٤٤٨/٥ 

 رقم        

b٨١٥/١٩ b٣٦٣/٧٧ a٩٢٦/١٤٥ a٩٦/٣١٤ a٩٣/٣٢٨ b٦٣٠/٤٣ b٥٦٢/١١ bعنبوري ٨٠٤/٤ 

c٧٠٤/١٨ b٤٨١/٧٧ b٣٧٠/١٣٠ a٠٧/٣١٥ ab١٩/٣٧٧ b٥٩٣/٤٢ a٥٣٣/١٣ bچمپا ١٣٧/٥ 

a٠٠٠/٢٤ a٢٧٠/٨٥ c٢٥٠/١١٧ a٥٢/٣٥٨ a٠٤/٤١٣ a٢٥٩/٥٩ a٧٨٩/١٢ a١٨٣ ٧٤١/٧ LD 

 مي باشدمي باشد% % ٥٥تون كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال تون كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين هاي هر سميانگين هاي هر س
 

 درصدي  ٥-١٠كاهش   مبني بر ) IRRI(گزارشي از ايري       
با توجه به   ). ١٢( عملكرد در نشاءهاي سنين باال مطابقت دارد       

رسد كه    محيط در زمان نشاء كاري، به نظر مي              دماي باال 
تر در   نشاءهاي جوانتر به علت برخورداري از سطح برگ پايين           

زمان  انتقال، توانسته اند ضمن ايجاد تعادل بين ميزان تعرق و              
 روز در   ١٤-١٥جذب آب توسط ريشه، طول دوره بازيافت را از           

سوختگي بطوريكه  .  روز كاهش دهند    ٧-٨نشاء سنين  باال به       
برگ و بوته ميري در آنها به حداقل رسيد و در نتيجه رشد و                  
پنجه زني مجدد بوته ها زودتر آغاز گرديد و با دوره رشد طوالني             
تر در زمين اصلي، فرصت بيشتري را براي بهره گيري از عوامل             

 و در نهايت با شاخص سطح برگ و ماده خشك              ،رشد داشتند 
نتيجه گيري مزبور   . توليد نمودند كل بيشتر، عملكرد باالتري را       

 روزه  ٢٠-٢٥در رابطه با سن مطلوب      ) ١٩٨١(با   گزارش دداتا      
نشاء براي  انتقال و دوره  بازيافت و استقرار سريع تر آنها در                  

 .زمين اصلي كامال موافق است
اثر تراكم بر روي عملكرد دانه در سطح يك درصد معني دار            

 هم چنين   .ملكرد افزايش يافت  بود و با افزايش تراكم بوته، ع        
و %) ١(معني دار بودن تجزيه متعامد اثر تراكم به صورت خطي            

 كه براي   ،با عملكرد دانه بيانگر اين موضوع است      %) ٥(درجه دو   

دسترسي به حداكثر  عملكرد دانه يك حد مطلوبي از تراكم بوته            
تراكم . وجود دارد كه بيش از آن عملكرد كاهش خواهد يافت            

 ٣٣ تن در حدود     ٧/٦ سانتي متر با متوسط عملكرد دانه        ١٥*١٥
 ٥/٤ سانتي متر با متوسط توليد        ٤٥*٤٥درصد نسبت به تراكم     

با توجه  ). ١جدول  (تن در هكتار،  افزايش عملكرد داشته است         
يك منبع انرژي در       به اينكه فضا همانند زمان به عنوان           

 توليد را از    اكوسيستم هاي زراعي مطرح مي باشد، لذا اين برتري        
يك طرف مي توان به تعداد بوته يا كپه هاي برنج كافي و در                  

 و نيز سهم نسبي     ١٥*١٥عين حال به مراتب بيشتر  در تراكم          
باالتر ساقه اصلي و پنجه هاي اوليه در عملكرد  دانه آن نسبت               

 دانست و از طرفي نيز به فراهم بودن بيش از             ٤٥*٤٥به تراكم   
 آزمايش كه امكان نفوذ نور را بداخل         حد نياز تشعشع در محل     

 فراهم  ١٥*١٥كانوپي و بهره گيري مؤثرتر از آن را در تراكم               
ارقام نيز از نظر عملكرد دانه تفاوت          . ساخته است نسبت داد    

  با ميانگين توليد دانه      ١٨٣LDبسيار معني داري داشتند و رقم       
ر  تن د  ٥ تن در هكتار كامال از دو رقم محلي با متوسط                ٧/٧

اين اختالف مي تواند بيشتر ناشي از        ). ١جدول  (هكتار برتر بود  
تفاوت هاي ژنوتيپي و بالطبع مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي ارقام           
در بهره گيري از نهاده ها و عوامل محيطي و فرآيندهاي مربوط             



 ...تاثير تراكم و سن نشا بر عملكرد و اجزا : گيالني و همكاران
٤٣١

اثر  متقابل بين سن نشاء و تراكم در سطح          . به عملكرد دانه باشد   
 بيوماس، شاخص برداشت و تعداد پنچه        بر عملكرد دانه و   %) ٥(

معني دار بودند، بطوريكه بيشترين عملكرد       %) ١(نيز در سطح     
 سانتي متر و كمترين     ١٥*١٥دانه در هر سه سن نشاء در تراكم         

 سانتي متر بدست آمد      ٤٥*٤٥ روزه با تراكم      ٤٥نيز در نشاء     
با مالحظه ميانگين توليد سنين نشاء در تراكم هاي          ). ٢جدول  (

متفاوت مشخص مي شود كه با باال رفتن سن نشاء اهميت                 
نسبي تراكم بوته در ميزان توليد  نيز افزايش مي يابد بطوريكه              

 سانتي  ٤٥*٤٥ با   ١٥*١٥ روزه اختالف توليد تراكم      ٢٥در نشاء   
 روزه  ٤٥ و   ٣٥ تن ولي در سنين      ٤/٠در حدود   ) ٧/٦ – ٣/٦(متر  

توان  لذا مي . يابد زايش مي  تن در هكتار اف    ٢/٢ و   ٢/١به ترتيب به    
گردد كه   گفت كه اثر واقعي سن نشاء بر توليد زماني معلوم مي            

نقش تراكم بوته را نيز در آن لحاظ نمود و به بياني از اثر سن                  
نتايج مزبور با   . نشاء مستقل از تراكم بوته نمي توان بحث نمود          

در خصوص تفاوت بين ارقام از نظر سن مطلوب            ) ٨(گزارش  
و تراكم بوته و هم چنين داشتن عملكرد متفاوت در تراكم            نشاء  

اثر  متقابل   . هاي مختلف از يك  سن مشخص نشاء مطابقت دارد         
سن نشاء و رقم نشان داد كه با افزايش سن نشاء  ميانگين                   
عملكرد دانه در هر سه رقم كاهش مي يابد كه شدت اين كاهش             

رقام محلي    به مراتب بيشتر از ا        ١٨٣LDدر رقم پر محصول      
 تن در   ٨/٨  ميانگين توليد از       ١٨٣LDاست بطوريكه در رقم      

 روزه يعني به     ٤٥ تن در هكتار در نشاء         ٨/٦ روزه به     ٢٥نشاء  
 تن در   ٩/٤ به   ٢/٥ درصد ولي در ارقام محلي از          ٨/٢٢ميزان  

با   توجه    ). ٢جدول  ( درصد كاهش يافت   ٦هكتار يعني به ميزان     
م بومي منطقه با قدمت كشت طوالني       به اينكه ارقام محلي از ارقا     

و از نظر اكولوژيكي با شرايط استان در درازمدت كامال سازگاري            
يافته اند و از دوره رشد  طوالني تري برخوردار مي باشند و از                 
طرفي ارقام پرمحصول با داشتن دوره رشد كوتاهتر و با هدف              

نرژي افزايش توليد در بهترين شرايط و مصرف حداكثر نهاده و ا           
لذا اثر هر گونه      . كمكي به سيستم زراعي معرفي مي شوند          

استرس در اكوسيستم زراعي ارقام پرمحصول بسيار شديدتر از           
مبني بر  ) ٧(ارقام محلي مي باشد، اين نتيجه گيري با گزارش            

كاهش احتمالي عملكرد دانه در نشاءهاي با سنين باال در                 
. كامال موافق است   هاي با دوره رشد كوتاه و بالعكس              واريته

. واكنش ارقام در تراكم هاي مختلف نيز كامال متفاوت بود                

 كپه  ١١ (٣٠*٣٠  در تراكم      ١٨٣LDبطوريكه رقم پرمحصول     
 ١٥*١٥ تن نسبت به كشت متراكم       ٥/٧با متوسط   ) در مترمربع 

 تن و كشت با تراكم      ٧/٦و ميانگين توليد    )  كپه در مترمربع   ٤٤(
/١و با متوسط عملكرد دانه      )  مربع كپه در متر   ٥ (٤٥*٤٥پايين  

 درصد افزايش عملكرد داشته      ١٥ تن در هكتار بطور متوسط        ٦
اما در ارقام محلي دامنه تغييرات متوسط عملكرد دانه در           . است

با بررسي روند تغييرات    ). ٢جدول  (  تن بود  ٥/٤-٢/٥سه  تراكم    
عملكرد دانه مشخص مي شود كه در رقم پرمحصول ميزان               

عملكرد و واكنش  به تراكم بسيار شديدتر مي باشد و             تغييرات  
هر گونه انحراف از شرايط تراكمي مطلوب مي تواند منجر به                
كاهش معني داري در عملكرد دانه شود و به بياني ريسك                 
پذيرش تراكم هاي كمتر يا بيشتر از حد مطلوب در ارقام                  

مال پرمحصول بسيار بيشتر از ارقام محلي است كه ميزان آن كا            
وابسته به شرايط محيطي بخصوص ميزان تشعشع منطقه در             
طول فصل رشد و نفوذ آن به داخل كانوپي مي باشد بطوريكه               

تواند به عنوان مثال براي مناطق شمالي كشور           همين روند مي  
كه با هواي نسبتا  ابري در فصل رشد مواجه مي باشند بسيار                

لذا نتيجه  . م باشد شديدتر و دامنه تغييرات تراكم نيز بسيار ك         
مزبور را  مي توان تا حدود زيادي به خصوصيات ارقام بخصوص             

هاي فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي      قدرت پنجه زني و نيز ويژگي       
اثر . بخصوص از نظر آرايش برگ و ساختمان كانوپي دانست            

معني دار بود و بيشترين      %) ١(متقابل سه فاكتور نيز در سطح        
 ٣٥ سانتي متر و نشاء      ١٥*١٥ا تراكم    ب ١٨٣LDعملكرد را رقم    

 روزه  ٢٥  و نشاء     ٣٠*٣٠روزه و كمترين را رقم چمپا با  تراكم           
 .داشته است

 بيوماس 
 نتايج بدست آمده مشخص نمود كه بين سنين نشاء تفاوت           
بسيار معني داري وجود دارد و مقايسه متعامد نيز نشان داد كه             

 ٢٥نشاء  .  باشند اثرات خطي و درجه دو هر دو معني دار مي            
 تن  ٧٣٦/١٠ روزه نيز با     ٤٥ تن در هكتار و نشاء       ٢١٩/١٥روزه با   

 هكتار به ترتيب بيشترين و كمترين بيوماس را داشتند               در
ميزان بيوماس در تراكم هاي مختلف نيز بسيار           ).  ١جدول  (

. متفاوت بود و اثرات خطي و درجه دو نيز معني دار بودند                  
 تن در   ٩٧٧/١٤ (١٥*١٥ه را تراكم    بيشترين بيوماس توليد شد   

 تن  ٧٩٩/١٠ با ميانگين    ٤٥*٤٥و كمترين را نيز تراكم       ) هكتار
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 جه دهي بهنكرد دانه، بيوماس، شاخص برداشت، تعداد پنجه در پايان مرحله پ مقايسه ميانگين عمل-٢جدول 
 ي دانكناه نروش چند دام

 مرحله پنجه دهي تعداد پنجه در پايان تيمارهاي آزمايشي 
 )متر مربع(

  برداشتشاخص
(%) 

 بيوماس
 )هكتار/ تن (

 عملكرد دانه
 سن نشاء تراكم )هكتار/ تن (

a٢/٦٥٠ e٤٤/٣٩ a٧٢/١٦ a١٥*١٥ ٧٠/٦ 
b٤١٢ de٤٢ b٣٢/١٥ ab٣٠*٣٠ ٠٢/٦ 
c٨/٣٠١ bc٤٨ c٦٢/١٣ ab٤٥*٤٥ ٣٧/٦ 

  روزه٢٥

b٢/٤٧٩ cd٥٦/٤٤ b٢١/١٥ a١٥*١٥ ٦٤/٦ 
c٢/٢٩٤ ab٧٨/٤٩ d٧٤/١٠ bc٣٠*٣٠ ٢٨/٥ 
c١/٢٤٣ a٤٤/٥٤ de٨٣/٩ bc٤٥*٤٥ ٣٢/٥ 

  روزه٣٥

b٦/٤١٥ ab٥٦/٥٠ c٠١/١٣ a١٥*١٥ ٨٠/٦ 
c٦/٢٩٩ a٤٤/٥٤ de٢٦/١٠ bc٣٠*٣٠ ٢٦/٥ 
c٨/٢٦١ a٢٢/٥٣ e٩٤/٨ c٤٥*٤٥ ٦٦/٤ 

  روزه٤٥

  ارقام    
bc١/٤١١ e١١/٣٧ ab١٣/١٥ dعنبوري ١٩/٥ 
ab٩/٤٤٤ e١١/٣٦ a٢٤/١٦ dچمپا ٠٨/٥ 
a٥٠٨ b٢٢/٥٦ ab٢٠/١٤ a١٨٣ ٨٢/٨LD 

  روزه٢٥

ef٧/٢٩١ d٧٨/٤٣ e٨٣/١٠ dعنبوري ٤٨/٤ 
cdef٦/٣٥١ d٦٧/٤٤ cde٠١/١٢ dچمپا ١٤/٥ 
cd٣/٣٧٣ ab٣٣/٦٠ c٩٣/١٢ b١٨٣ ٦٢/٧LD 

  روزه٣٥

f٢٨٤ c٥٠ f٧٢/٨ dعنبوري ٧٤/٤ 
def١/٣٣٥ cd٤٧ cd٣٥/١٢ dچمپا ١٩/٥ 
cde٨/٣٥٧ a٢٢/٦١ de١٤/١١ c١٨٣ ٧٨/٦LD 

  روزه٤٥

 تراكم     
b٤/٤٦٩ de٥٦/٣٩ b١٠/١٣ eعنبوري ١٨/٥ 
ab١/٥٢٣ c٥٦/٣٧ a٩٤/١٥ deچمپا ٢٨/٥ 
a٤/٥٥٢ a٤٤/٥٧ a٨٩/١٥ a١٨٣ ٦٩/٦LD 

١٥*١٥ 

d١/٢٩٥ d٧٨/٤٢ b٨٢/١١ eعنبوري ٥٩/٤ 
cd٦/٣٣١ cd٧٨/٤٢ b١٠/١٢ eچمپا ٥٠/٤ 
c١/٣٧٩ a٦٧/٦٠ b٤٠/١٢ b١٨٣ ٤٧/٧LD 

٣٠*٣٠ 

e٢/٢٢٢ b٥٠/٤٨ c٧٧/٩ eعنبوري ٦٧/٤ 
de٩/٢٧٦ bc٤٤/٤٧ b٥٦/١٢ cdچمپا ٦٣/٥ 
d٦/٣٠٧ a٦٧/٥٩ c٠٧/١٠ c١٨٣ ٠٧/٦LD 

٤٥*٤٥ 

 ..مي باشدمي باشد% % ٥٥كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال   تونتونميانگين هاي هر سميانگين هاي هر س
 

م نيز تفاوت بسيار معني دار بود و رقم         بين ارقا . در هكتار داشتند  
 تن در   ٥٦٢/١١ تن در هكتار و رقم عنبوري با          ٥٣٣/١٣چمپا با   

هكتار به ترتيب از بيشترين و كمترين بيوماس برخوردار                 
در . مطابقت دارد ) ٣(كه اين نتايج با گزارش       ) ١جدول  (بودند

  اثر متقابل سن نشاء و تراكم، ساير           ميان اثرات متقابل، بجز    
 .اثرات در سطح يك درصد معني دار بودند

اثر متقابل سن نشاء و ارقام نشان داد كه با افزايش سن نشاء             
يابد و هر سه رقم بيشترين          مقدار بيوماس ارقام كاهش مي       

همچنين با  ). ٢جدول  ( اند  روزه داشته  ٢٥بيوماس را در نشاء      
م ها، شدت كاهش بيوماس بطور نسبي در ارقا         توجه به ميانگين  
  ١٨٣LDپرمحصول عنبوري قرمز بيشتر ازرقم    رقم محلي بخصوص 

 روزه،  ٤٥ به   ٢٥در رقم عنبوري قرمز با تغيير سن نشاء از          . باشد
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 تن در هكتار يعني به ميزان        ٧/٨ تن به    ١/١٥مقدار بيوماس از    
  همين روند با شيب       ١٨٣LDكاهش يافت ولي در رقم       % ٤٧

 تن در    ١/١١ به    ٢/١٤كندتري صورت گرفت و مقدار آن از            
بنابراين مي توان   .  درصد كاهش داشت    ٢٨هكتار يعني معادل     

گفت كه در نشاء مسن تر بدليل سطح برگ و طول  بيشتر نشاء                
ها و بوته ميري و هم          در زمان انتقال، ميزان سوختگي برگ        

در نتيجه ضمن    . يابد چنين طول دوره بازيافت افزايش مي         
ن اصلي نسبت به نشاء سن       كاهش طول دوره رشد آنها در زمي       

اثر سوء اين   . نمايند مطلوب، ميزان بيوماس كمتري را توليد مي       
عامل در رقم عنبوري قرمز كه داراي سطح برگ و طول نشاء و               

  است،   ١٨٣LDتري نسبت به رقم       بوته بيشتر و برگهاي افتاده     
نتايج بدست آمده با گزارشي مبني بر اهميت             . شديدتر بود 

ها و ساختمان هندسي كانوپي در توليد زياد          عمودي بودن برگ  
در اثر متقابل رقم و تراكم، ارقام       ). ٢( بيوماس كامال موافق است   

 بدليل تعداد كپه بيشتر در      ١٥*١٥بيشترين بيوماس را در تراكم      
اند و با كاهش تراكم از ميزان بيوماس توليدي         واحد سطح، داشته  

وليد بيوماس بيشتر در    در رابطه با ت   ) ٢ (كاسته شد كه با گزارش    
 .تراكم باالي بوته، مطابقت دارد

 شاخص برداشت
بين سنين نشاء از نظر شاخص برداشت تفاوت بسيار معني            
داري مشاهده شد و با افزايش سن نشاء ، مقدار آن نيز افزايش               

 روزه با   ٢٥ درصد و نشاء     ٧٤/٥٢ روزه با    ٤٥يافت بطوريكه نشاء    
رين و كمترين شاخص برداشت      درصد به ترتيب از بيشت     ١٥/٤٣

 روزه با    ٤٥با توجه به اينكه نشاء        ). ١جدول  (برخوردار بودند 
 ٢٥ و   ٣٥  تن بيوماس نسبت به دو سن ديگر             ٧/١٠متوسط  

 تن در هكتار از مقدار         ٢/١٥ و    ٩/١١روزه با ميانگين هاي       
بنابراين داشتن بيوماس كمتر در       . كمتري برخوردار مي باشد    

 رابطه منفي بين بيوماس و شاخص برداشت،         روزه و نيز   ٤٥نشاء  
) ٤(نتايج حاصله با گزارش     . گيري باشد  مي تواند علل اين نتيجه    

مبني بر همبستگي منفي بين شاخص برداشت و بيوماس كامال           
شاخص برداشت در تراكم هاي مختلف تفاوت         . مطابقت داشت 

بسيار معني داري داشت و يك رابطه خطي با شيب منفي بين              
با كاهش تراكم، شاخص برداشت افزايش يافت         . برقرار بود آنها  

 سانتي متر   ٤٥*٤٥بطوريكه بيشترين مقدار آن مربوط به تراكم        
%) ٤٥( سانتي متر    ١٥*١٥و كمترين نيز مربوط به تراكم       %) ٥٢(

در بين ارقام نيز شاخص برداشت تفاوت بسيار          ). ١جدول  (بود
  با شاخص    ١٨٣LDمعني داري داشت و با مقايسه گروهي رقم         

 درصد به ترتيب     ٦/٤٣ درصد و رقم عنبوري با         ٣/٥٩برداشت  
. بيشترين و كمترين كارايي را در توزيع مواد فتوسنتزي داشتند          

اين امر مي تواند عمدتا  ناشي از تفاوت هاي ژنتيكي بين ارقام               
مبني بر همبستگي منفي    ) ١٥ ، ٦(با توجه به گزارشات      . باشد

اخص برداشت، لذا ارقام محلي با ارتفاع بوته        بين ارتفاع بوته و ش    
  از شاخص برداشت پايين تري         ١٨٣LDبيشتر نسبت به رقم      

 ).١جدول (برخوردار بودند
 تعداد پنجه در پايان مرحله پنجه دهي

اثر سن نشاء بر روي پنجه دهي برنج بسيار معني دار بود و               
اد پنجه  مقايسات متعامد نشان داد كه با افزايش سن نشاء از تعد          

 پنجه  ٤٤٩ روزه با      ٢٥نشاء  . به صورت خطي كاسته شد       
 پنجه كمترين تعداد پنجه را       ٣٢٥ روزه با    ٤٥بيشترين و نشاء    

، ٥(با توجه به گزارشات     ). ١جدول  ( در واحد سطح توليد نمودند    
با افزايش سن نشاء و درجه حرارت محيط، سرعت ظهور             ) ١٢

افزايش و طول دوره     پنجه در روز و رشد مجدد بازيافت نشاء            
 روزه كه در شرايط       ٢٥بنابراين نشاء    . شود دهي كم مي    پنجه

تري نسبت به دو سن ديگر نشاء منتقل گرديد            حرارتي مناسب 
با كاهش تراكم، تعداد    . لذا توانسته پنجه بيشتري را توليد نمايد      

داري كم شد و مقايسه متعامد        پنجه در واحد سطح بطور معني      
 ها و كاهش تراكم از        فزايش فاصله بين كپه    نشان داد كه با ا      

 سانتي متر تعداد پنجه به شدت        ٣٠*٣٠متر به     سانتي ١٥*١٥
كاهش يافت و پس از آن يك افزايش بسيار جزئي در تعداد                 

متر   سانتي ١٥*١٥بيشترين تعداد پنجه از تراكم      . پنجه ديده شد  
با  سانتي متر    ٣٠*٣٠  و كمترين نيز از تراكم         ٥١٩با ميانگين   

بين ارقام از   ). ١جدول  (  پنجه در واحد سطح بدست آمد       ٣٣٥
اري وجود داشت و مقايسه      دنظر تعداد پنجه تفاوت بسيار معني      
  اختالف بسيار       ١٨٣LDگروهي مشخص نمود كه رقم            

 و عنبوري   ٤١٣ با   ١٨٣LDرقم  . داري با ارقام محلي دارد     معني
نجه را در    پنجه به ترتيب بيشترين و كمترين تعداد پ           ٣٢٨با  

توان به تفاوت ژنتيكي ارقام در           واحد سطح داشتند كه مي       
گيري از عوامل رشد بخصوص ميزان نيتروژن موجود در              بهره

اثر متقابل بين   ). ١جدول  ( بافت گياه و نور دريافتي نسبت داد       
دار بود ولي ساير اثرات متقابل         سن نشاء و تراكم بسيار معني       



 ١٣٨٢سال . ٢شماره . ٣٤جلد . مجله علوم كشاورزي ايران ٤٣٤

سن نشاء و كاهش تراكم بوته، تعداد        با افزايش   . دار نبودند  معني
پنجه در واحد سطح نيز كاهش يافت و هر سه سن نشاء در                  

 سانتي متر از تعداد پنجه بيشتري برخوردار بودند         ١٥*١٥تراكم  
 سانتي متر بيشترين تعداد       ١٥*١٥ روزه با تراكم       ٢٥و نشاء    

هم چنين با توجه به ميانگين ها       ). ٢جدول  (پنجه را توليد نمود   
 روزه  ٣٥ به   ٢٥ص مي شود كه با افزايش سن نشاء از              مشخ

 ١٥*١٥تفاوت بين متوسط تعداد پنجه در واحد سطح در تراكم            
 ٣٤٨ در يك سطح ثابت ازسن نشاء از          ٤٥*٤٥نسبت به تراكم    

 پنجه كاهش مي يابد و به بياني نقش تراكم در توليد               ١٥٤به  
روزه ،   ٤٥چون در نشاء هاي مسن تر مانند         . پنجه كم مي شود   

 روز از دوره پنجه زني شان در شرايط متراكم             ١٠-١٥بوته ها   
خزانه سپري مي شود و اغلب بوته هاي نشاء در زمان انتقال                

 پنجه خواهند داشت و پس از آن نيز از               ١-٢بطور متوسط    
فرصت كمتري براي توليد مجدد تعداد كافي پنجه برخوردار مي          

 نسبي تراكم كم مي شود      بنابراين تحت اين شرايط اثرات    . باشند
و توصيه مي گردد كه در چنين موقعيتي مي توان با تعداد بوته              

 .بيشتر در هر كپه تا حدودي اين كمبود را جبران نمود
 تعداد پنجه بارور

بين سنين نشاء از نظر تعداد پنجه بارور اختالفي مشاهده             
 و   پنجه ٣٦٧ روزه با    ٢٥بيشترين تعداد پنجه بارور در نشاء       . نشد

 پنجه بارور در    ٣١٧ روزه با    ٤٥كمترين آن نيز مربوط به نشاء        
تعداد پنجه بارور در تراكم هاي      ). ١جدول  ( متر مربع بوده است   

مختلف، تفاوت بسيار معني داري داشت و مقايسه متعامد نشان           
داد كه با افزايش فاصله بين كپه ها، بيشترين تعداد پنجه بارور              

و كمترين نيز در تراكم     )  عدد ٤٧٣(ر   سانتي مت  ١٥*١٥در تراكم   
 پنجه بارور در واحد سطح وجود          ٢٣٦ سانتي متر با       ٤٥*٤٥
ارقام تفاوت معني داري از نظر تعداد پنجه هاي         ). ١جدول  (دارد

 ١٨٣LDرقم  . بارور نداشتند و همگي در يك سطح قرار داشتند        
 پنجه بارور در واحد      ٣١٥ پنجه بارور و عنبوري نيز با          ٣٥٩با  
ح به ترتيب از بيشترين و كمترين تعداد پنجه بارور                   سط

كاهش نسبتا  شديد تعداد پنجه در        ). ١جدول  (برخوردار بودند 
 در اثر رقابت درون     ١٨٣LDله پاياني رشد در رقم پر پنجه        حمر

ي و حذف يا عقيم شدن آنها، و افزايش نسبي تعداد آنها در              ابوته
يابي به اين    اسي دست تواند از علل اس    ارقام كم پنجه محلي مي     

 .گيري باشد نتيجه

 تعداد دانه در خوشه
 سنين نشاء از نظر تعداد دانه در خوشه تفاوت بسيار معني            

 روزه  ٢٥مقايسه ميانگين ها نشان داد كه نشاء             . داري بود 
بيشترين تعداد دانه را در هر خوشه داراست  و با افزايش سن                

 ١٢٤ روزه به     ٢٥شاء   دانه در ن    ١٤٣نشاء تعداد دانه خوشه از       
علت آن را    ). ١جدول  ( روزه كاهش يافت     ٤٥عدد در نشاء      

 بيشتر  CGRتوان به دوره رشد طوالني تر و همچنين ميزان           مي
بطوريكه .  روزه نسبت داد   ٢٥در زمان ظهور خوشه، نشاء هاي        

 گرم در   ٥/٢٣ روزه با متوسط     ٢٥سرعت رشد محصول در نشاء      
در ) CGR (١٣ و    ٥/١٨دير  مترمربع در روز در مقابل مقا         

با توجه به    .  روزه به مراتب بيشتر است        ٤٥ و    ٣٥نشاءهاي  
 و درصد رسيدگي دانه در مرحله        CGRهمبستگي نزديك بين    

، بنابراين تعداد بيشتر دانه در هر خوشه، در            )١(خوشه دهي   
.  روزه را  مي توان به وجود چنين روابطي نسبت داد              ٢٥نشاء  

 تراكم هاي مختلف تفاوت بسيار معني        تعداد دانه در خوشه در     
  سانتي   ٣٠*٣٠ سانتي متر و      ٤٥*٤٥تراكم هاي   . داري داشت 

متر بيشترين تعداد دانه را در هر خوشه داشته اند و با افزايش               
، تعداد دانه در    )  سانتي متر  ١٥*١٥(تراكم بوته در واحد سطح       

بين ارقام نيز    ). ١جدول  (هر خوشه به شدت كاهش  يافت            
مقايسه ميانگينها مشخص نمود كه      . ت بسيار معني دار بود     تفاو

 ١٤٦رقم عنبوري نسبت به دو رقم ديگر برتر است بطوريكه با              
 دانه به ترتيب     ١١٧ نيز با     ١٨٣LDدانه در خوشه و  رقم           

). ١جدول  ( بيشترين و كمترين تعداد را در هر خوشه دارا  بودند          
داد خوشچه بيشتري   هاي طويل تر تع    ارقام پابلند به علت خوشه    

در واحد طول خوشه دارند، از طرفي باال بودن شاخص سطح               
 زمينه را براي توليد ماده خشك بيشتر و افزايش           CGRبرگ و   

اثر متقابل  . رسيدگي و تعداد دانه هاي پر را  فراهم ساخته است           
 سانتي متر كمترين تعداد دانه      ١٥*١٥بين سن  نشاء  و تراكم         

 است و با كاهش تراكم، تعداد دانه در هر           را در هر خوشه داشته    
 روزه  ٢٥خوشه افزايش يافت و بيشترين آن نيز مربوط به نشاء             

 ).٣جدول ( بود
 درصد باروري 

نتايج بدست آمده حاكي است كه درصد باروري خوشه متأثر          
كوتاه بودن دوره رشد نشاءها با سنين باال        . از سن نشاء نمي باشد    

 ر ظهور خوشه منجر به همزماني         در زمين اصلي و تسريع د        
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  مقايسه ميانگين تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، درصد باروري، وزن هزار دانه به روش-٣جدول 
 ي دانكن اچند دامنه

 وزن هزار دانه :تيمارهاي آزمايشي 
 )گرم(

 درصد باروري
 خوشه

 تعداد دانه
 در خوشه

 تعداد پنجه
 سن نشاء متراك )مترمربع (بارور

b٣/١٠٧ ١٤/٧٨ ٥٦/٢٠ d a١٥*١٥ ٦٠/٤١٥ 
b٧٨/٧٧ ٢٣/٢٠ a١٦١ b٣٠*٣٠ ٦٠/٣٧٢ 
b٧٨/٨١ ٢٢/٢٠ a١/١٦٠ bcd٤٥*٤٥ ٨٠/٦٩ 

  روزه٢٥

ab٣١/٨٢ ٢١ cd٣/١١٤ a١٥*١٥ ٤٨٤ 
ab٦٠/٧٧ ٢١ bc٧/١٢٨ d٣٠*٣٠ ٣٠/٣٢١ 

ab٦١/٧٧ ٨٩/٢٠ b٦/١٣٥ d٤٥*٤٥ ٨٠/٢١٣ 
  روزه٣٥

a٢٧/٧٩ ٦٧/٢١ d٣/١٠٤ a١٥*١٥ ٢٠/٤٢٨ 
a٣٨/٨٢ ٤٤/٢١ b٧/١٣٦ bc٣٠*٣٠ ٧٠/٢٩٨ 
b٤٨/٨٣ ٤٤/٢٠ b٧/١٣٢ cd٤٥*٤٥ ٦٠/٢٢٣ 

  روزه٤٥

  ارقام    
c١١/١٩ c٦٨/٧٥ a٤/١٥٧ aعنبوري ٣/٣٥٣ 

d١٨ c٢٣/٧٤ b٦/١٣٩ abچمپا ٩/٢٩٦ 
a٢٤ a٧٩/٨٧ b٤/١٣١ a١٨٣ ٧/٣٦٢LD 

  روزه٢٥

b١١/٢٠ c١٦/٧٦ ab١/١٤٢ aعنبوري ٨/٣٤١ 
c٧٨/١٨ bc٧٧/٧٧ bc٩/١٢٦ abچمپا ٦/٣٢٣ 

a٢٤ ab٦٠/٨٣ d٦/١٠٩ a١٨٣ ٨/٣٥٣LD 
  روزه٣٥

b٢٢/٢٠ bc٢٦/٨٠ b٢/١٣٨ bعنبوري ٨/٢٤٧ 
c٢٣/١٩ bc٤٤/٨٠ bcd٧/١٢٤ aچمپا ٨/٣٧٧ 

a٢٤ ab٤٢/٨٤ cd٨/١١٠ ab١٨٣ ٩/٣٢٤LD 
  روزه٤٥

  تراكم    
c١١/٢٠ bcd٤٨/٧٨ c٤/١٢٧ aعنبوري ٣/٤٢٣ 
e٤٤/١٨ d٢٧/٧٦ d٨/٩٩ aچمپا ١/٤٣٥ 
a٦٧/٢٤ ab٩٨/٨٤ d٦/٩٨ a١٨٣ ٣/٤٦٩LD 

١٥*١٥ 

cd٦٧/١٩ d٢٤/٧٦ a١/١٦١ bcdعنبوري ٤/٢٨٨ 
de٨٩/١٨ cd٩٠/٧٧ bc٩/١٤٠ bچمپا ٣٣٦ 
a٢٢/٢٤ abc٦١/٨٣ c٣/١٢٤ bc١٨٣ ١/٣٢٣LD 

٣٠*٣٠ 

Cd٦٧/١٩ cd٣٧/٧٧ ab٢/١٤٩ dعنبوري ١/٢٣١ 
e٢٧/٧٨ ٧٨/١٨ bcd ab٣/١٥٠ dچمپا ١/٢٢٧ 
b١١/٢٣ a٢٢/٨٧ c٨/١٢٨ cd١٨٣ ٩/٢٤٨LD 

٤٥*٤٥ 

 مي باشدمي باشد% % ٥٥تون كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال تون كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين هاي هر سميانگين هاي هر س
 

تقريبا  يكسان آنها در بين سنين نشاء گرديده است كه با                   
ه به نقش تعيين    با توج . كامال موافق است  ) ١٥ ، ١٢(گزارشات  

كننده درجه حرارت در ميزان باروري در شرايط خوزستان،              
در ظهور خوشه باعث شده است كه اثرات درجه                همزماني

اثر تراكم نيز بر    . حرارت بر روي  باروري تقريبا  يكنواخت باشد         

در هر سه تراكم بوته ،         . روي باروري خوشه معني دار نبود        
كاشت در زمين اصلي، ظاهر        روز پس از       ٦٨ها تقريبا      خوشه
به نظر مي رسد كه حساسيت ارقام به طول روز علت اين            . شدند

بين ارقام تفاوت معني داري وجود داشت و         . نتيجه گيري باشد  
 نسبت به دو رقم      ١٨٣LDمقايسه  گروهي نشان داد كه رقم          



 ١٣٨٢سال . ٢شماره . ٣٤جلد . مجله علوم كشاورزي ايران ٤٣٦

 ١٨٣LDميزان باروري رقم      . برتر مي باشد  % ١محلي در سطح    
به نظر مي رسد كه     ). ١جدول  ( نبوري بود بيشتر از رقم ع   % ١٣

 مقاومت بيشتر نسبت به گرما و پتانسيل ژنتيكي باالي رقم               
١٨٣LD            در جذب عناصر غذايي بخصوص نيتروژن از علل اين 
كامال ) ١٤(گيري باشند كه با نتايج  ارائه شده در گزارش             نتيجه

 هم چنين تجزيه آماري نشان داد كه هيچ يك از         . سازگاري دارد 
 .اثرات متقابل معني دار نيستند

 وزن هزار دانه
مقايسه . دار بود   بين سنين نشاء تفاوت بسيار معني            

 روزه  ٤٥ و   ٣٥ حاكي است كه وزن هزار دانه در نشاء           هاميانگين
. بيشتر است و با افزايش سن نشاء، مقدار آن نيز زياد  مي شود               

ها، بداليل   چون  با افزايش سن نشاء، ميزان تنش وارده به بوته             
دوره رشد  طوالني تر در شرايط متراكم خزانه و نيز دماي زياد               
تر محيط در زمان انتقال نشاء به زمين اصلي و پس از آن،                   
نسبت به نشاء هاي جوانتر، ميزان رشد بوته ها در هر روز نيز                
سريعتر مي شود، اين مهم ضمن كاهش دوره رشد در زمين                

جر به توليد تعداد خوشچه و يا        اصلي و نزديكي مراحل رشد، من     
بنابراين با ظهور خوشه و محدوديت        . مخازن كمتري مي شود    

در ) تعداد خوشچه كمتر در نشاء هاي مسن تر          (تعداد مخزن   
قسمت فوقاني گياه، از نظر فيزيولوژيكي و بر اساس مكانيسم              
پس خور، بخشي از مواد فتوسنتزي توليد شده به قسمت قاعده            

تقل و صرف توليد تعدادي پنجه تأخيري مي           من) طوقه(گياه  
بنابراين در شرايطي كه برخي از خوشه ها در مرحله               . گردد

 تعدادي پنجه و يا خوشه با شرايط           ،رسيدگي دانه مي باشند    
اين ناهماهنگي باعث طوالني    . متفاوت رشد نيز ديده مي شوند      

لذا تعداد  . تر شدن دوره رسيدن و نيز برداشت مزرعه مي شود           
ازن كمتر، طول دوره رسيدگي بيشتر و نيز هواي خنك تر در            مخ

يابي  توان علل دست   تر را مي   هاي مسن  طي همين دوره در نشاء     
) ١١(كه با نتايج گزارش     ) ١جدول  (گيري ذكر نمود   به اين نتيجه  

هاي  وزن هزار دانه در  تراكم        . تا حدود زيادي مطابقت دارد      
 است و با مقايسات       داري داشته  مختلف اختالف بسيار معني     

ها، وزن هزار دانه     متعامد مشخص شد با كاهش فاصله بين كپه        
هاي  متر نسبت به تراكم      سانتي ١٥*١٥تراكم  . يابد افزايش مي 

 ).١جدول ( ديگر از وزن هزار دانه باالتري برخوردار بوده است

در شرايط كشت متراكم، بدليل محدوديت فضا و بعضا  ساير           
ي از همان ابتداي رشد بين كپه ها         ا بين بوته  عوامل رشد، رقابت  

بوجود مي آيد و بخشي از انرژي توليد شده درگياه صرف مقابله             
با اين رقابت ها مي گردد كه اثرات آن در تمام مراحل  رشد                  
بخصوص در طي رشد زايشي  با توليد تعداد خوشچه كمتر در              

 با توجه به همبستگي منفي بين       . هر خوشه ظاهر مي گردد      
 كه  ١٥*١٥تعداد و وزن هزار دانه در هر خوشه،  بنابراين تراكم             

تر  هاي سنگين  باشد، دانه  داراي تعداد دانه كمتر در هر خوشه مي       
گيري مزبور   نتيجه. باشد دار مي رو از وزن هزار دانه بيشتري برخو      

ارقام نيز اختالف بسيار    . كامال منطبق است  ) ١٥(با نتايج گزارش    
 گرم و رقم چمپا نيز با       ٢٤ با   ١٨٣LDرقم  . دمعني داري داشتن  

.  گرم به ترتيب بيشترين و كمترين وزن دانه را  داشته اند             ٧/١٨
  در برابر دانه هاي      ١٨٣LDوجود دانه هاي بلند و قطور در رقم           

متوسط ارقام محلي و همچنين تعداد دانه كمتر در خوشه و               
 گيري باشند  جهشاخص برداشت باالتر، مي توانند  از علل اين نتي         

از طرفي تجزيه آماري نشان داد كه به جز اثر متقابل           ). ١جدول  (
در اثر  . تراكم و رقم ، هيچ يك از اثرات معني دار نمي باشند               

 و  ١٨٣LDمتقابل رقم و  تراكم مشخص شد كه دو رقم                    
 سانتي متر، وزن هزار دانه بيشتري         ١٥*١٥عنبوري در تراكم     

 دارند و در رقم  چمپا نيز به دليل          نسبت به دو سطح ديگر تراكم     
 سانتي متر، وزن هزار دانه كمتر از             ١٥*١٥ورس در تراكم      

با افزايش فاصله بين كپه ها، وزن        . تراكم هاي ديگر بوده  است      
  بطور نسبي بيشتر از دو رقم ديگر           ١٨٣LDهزار دانه در رقم      

لذا مي توان گفت كه در شرايط استرس، ارقامي           . كاهش يافت 
داراي وزن دانه باالتري هستند، خسارت بيشتري نيز               كه   
 ).٣جدول ( بينند مي

بر اساس نتايج مطالعة اخير، به نظر مي رسد كه براي                  
حصول حداكثر عملكرد دانة برنج تحت شرايط مشابه با اين               

از طرفي  .  روزه مناسبت تر است     ٢٥آزمايش، سن انتقال نشاء      
صول بيشتري نسبت به     سانتي متر باعث توليد مح     ١٥*١٥تراكم  

 به دليل تعداد     ١٨٣LD رقم   ظاهرا . دو تراكم ديگر شده است     
پنجة بارور، درصد باروري خوشه و وزن دانة بيشتر داراي                 

 .پتانسيل عملكرد دانة باالتري مي باشد
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SUMMARY 

Effects of seedling age as well as density on yield and yield components in three rice 
cultivars were evaluated using a split factorial in randomized complete block design 
with three replications in 1997 at Shawer Agricultural Research Station. In this study, 
the main plot was represented by seedling age (25, 35 and 45 days), with subplots being 
3 plant densities (15*15, 30*30, 45*45 cm) (44, 11 and 5 plants/m2 respectively) along 
with three rice cultivars (Anboori, Champa and LD 183). Statistical analysis indicated 
that grain yield decreased about 12-16% as  seedling age increased and the highest yield 
was obtained in 15*15 cm density treatment. The highest grain yield was obtained with 
LD183 (7.741 t/ha). Maximum and minimum biomass were obtained in 25 day seedling 
(12.219 t/ha) and 45 day seedling (10.736 t/ha) respectively. The amount of biomass in 
15*15 density was 14.977 t/ha and in 45*45 it was 10.799 t/ha. Among cultivars, 
Champa (13.533 t/ha) and Anboori (11.562 t/ha) had higher and the lower dry matter 
respectively. Grain number per panicle was not significantly different among seedling 
age, densities and cultivar treatments. Maximum grain number was obtained in 25 day 
seedlings, and with increase in plant density, grain number per panicle was reduced 
rapidly. Anboori possessed higher grain number per panicle. Grain fertility percentages 
were not significantly different among seedling age and density tratments, but were 
different among cultivars. One thousand grain weight was different among seedling age, 
density and cultivar treatments. With increase seedling age 1000 – grain weight was 
increaed however at high plant densities 1000 – grain weight reduced. Among cultivars, 
LD183 had the highest grain weight. 
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