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فرناز فرجی ،1مسعود اصفهانی ،*2محمدرضا عليزاده 3و علی اعلمی

 .1دانشجوي دکتري زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گيالن ،رشت  -ايران
 .2استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت – ايران
 .3دانشيار بخش فنی و مهندسی ،موسسه تحقيقات برنج کشور ،رشت -ايران
 .4استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت -ايران
تاريخ پذيرش مقاله1394/04/12 :

تاريخ وصول مقاله1393/12/24 :

چكيده
به منظور ارایابی صفات مورلو و یآ مرتبط با خوابی گی بوته و محتوای کربوهی راتهای ساقه در ارقام بومی و اصکالح شک ه بکررج
آامایشی در قا ب طرح پایه بلوکهای کامل تصادلی با سه تیرار در مؤسسه تحقیقات بررج کشور (رشت) طی سالهای اراعکی 1391
و  1392اجرا ش  .روتیپهای بررج شامل سه رقم بومی (‘هاشمی’ ‘علیکاظمی’ و ‘سنگ جکو’) شکش رقکم اصکالح شک ه (‘خکزر’
‘سپی رود’ ‘کادو ’ ‘گوهر’ ‘درلآ’ و ‘دیلم’) و سه الین امی ب ش ( 841 831و  )416بودر  .رتایج رشان داد که بیشترین مقاومکت
به شیستگی میارگرههای سوم و چهارم مربوب به رقم اصالح ش ه ‘خزر’ بود .بهعالوه همبستگی مثبت و معنیداری بکین متوسکط قطکر
میارگره رسبت وان به طول میارگرهها و محتوای کربوهی راتهای نیرمحلول ساقه با مقاومت بکه شیسکتگی میکارگره سکوم و چهکارم
وجود داشت .همچنین بین تع اد سلولهای پارارشیمی با محتوای کربوهی راتهای نیرمحلول در دو مرلله گکردهالشکاری و رسکی گی
همبستگی مثبت و معنیداری مشاه ه ش  .اا سوی دیگر بین کارایی ارتقال مج د کربوهی راتهکا بکا مقاومکت بکه شیسکتگی میکارگره
همبستگی منفی و معنیداری وجود داشت .رتایج تجزیه به عاملها صفات را در دو گروه مجزا قکرار داد .عامکل اول بکه عنکوان عامکل
مقاومت به خوابی گی رامگذاری و  71/01درص اا کل واریار
واریار

دادهها را شامل شک  .عامکل دوم بکا دارا بکودن  19/74درصک اا ککل

دادهها به عنوان عامل مورلو و یآ لساسیت به خوابی گی رامگذاری ش  .براسا

رتایج تحقی لاضر به رظکر مکیرسک ککه

قطر متوسط میارگره ض امت میارگره و رسبت وان به طول میارگرههای سوم و چهارم و همچنین خصوصکیات شکیمیایی سکاقه رقکش
اصلی در مقاومت به خوابی گی بوته بررج ایفا میکنن .
كلیدواژهها :ارتقال مج د بررج خوابی گی بوته شاخ

* رویسن ه مسئول

ق رت م زن محتوای کربوهی راتها

Email: esfahani@guilan.ac.ir

فرناز فرجی و همکاران

 .1مقدمه

سیلیسککیوم و پتاسککیم آن بککا مقاومککت لیزییککی بوتککه بککه

خوابیکک گی بوتککه (ور ) ییککی اا مهککمتککرین عوامککل

خوابی گی در ارتباب هستن و تجمع بیشتر رشاسته سلو ز

مح ودکنن ه عملیرد داره در نالت اا جمله بررج ( Oryza

یگنین سیلیسیوم و پتاسیم استحیام و مقاومکت سکاقه در

 )sativa L.میباش  .در تراکمهای باالی گیاهی خوابی گی

برابر خوابی گی را الزایش میدهنک [ 25و  .]26رشاسکته و

بوته باعث اا بین رلتن ساختمان طبیعی سایهار اا گیاهی و

قن های محلول در ساقه باعث الزایش ق رت لیزییی ساقه

کککاهش میککزان لتوسککنتز و مککاده خشککآ آن مککیشککود [.]7

و سبب ترمیم ساقههای خمی ه ش ه توسط باد میشور [.]9

خوابی گی بوته باعث ایجاد محک ودیت در مصکرا بهینکه

ارتقال ماده خشآ در طول پر ش ن دارکه ارقکام لسکا

بکه

کود ریترو ن و کاهش محصول راشکی اا آن اا یکآ سکو و

خوابی گی به مق ار قابل تکوجهی بیشکتر اا ارقکام مقکاوم بکه

ع م امیان توسکعه برداشکت ماشکینی محصکول و الکزایش

خوابی گی است که رشاندهن ه اهمیت میزان ماده خشکآ در

هزینههای برداشت اا سکوی دیگکر مکیشکود [ .]24سکایه-

مقاومت ساقه میباشک [ .]28الکزایش پلکیسکاکاری هکا ریکز

ار اای برگها و خسارت دستجات آور ی در اثر شیسکتن

میتوار سنتز و تجمع سلو ز و همیسلو ز را الکزایش دهک

ساقه لتوسنتز و جکذم و تحلیکل رکوری را ککاهش داده و

که باعث الزایش ض امت و ارعطااپذیری سکاقه مکیشکود

موجب پر ش ن ضعیح داره و ککاهش عملیکرد مکیشکود.

[ .]28کربوهی راتهای نیرساختماری اا طری الزایش لشکار

همچنین خوابی گی بوته اا ارتقال آم مواد نکذایی و مکواد

تور سار

ساقه و کربوهی راتهای نیرسکاختماری موجکود

لتوسنتزی اا طری آور های چوم و آبیکش ممارعکت بکه

در نالاهای برگ اا طری تثخیر در لرآین پیری استحیام

عمل میآورد که به کاهش مواد لتوسنتزی بکرای پکر شک ن

ساقه را الزایش میدهنک [ .]13امیکان اصکالح مقاومکت بکه

داره منجر میشکود [ 11و  .]13بکا توجکه بکه خصوصکیات

خوابی گی بوتههای در بررج اا طری اصکالح رتییکی بکرای

مورلو و یآ بیشتر نالت که خوشه و دارکههکا در قسکمت

الزایش تجمع رشاسته در ب ش باالیی ساقه وجود دارد [.]9

ارتهایی ساقه تشییل میشور تناسب بین استحیام ب کش

باتوجه به اهمیت موضوع و خسارتی که هر سا ه بکر اثکر

پایینی بوته و وان قسمتهای باالیی آن تعیینکنن ه میکزان

پ ی ه خوابی گی بوته راشی اا بارانهای اتتهای لصل اراعکی

مقاومت گیاه رسبت به خوابی گی است [.]12

به کشاوراان تحمیل میشود ه ا اا ارجام پژوهش لاضر

مقاومککت بککه خوابی ک گی بوتککه در بککررج تحککت تککثثیر

ارایککابی رابطککه بککین خوابیکک گی بوتککه بککا خصوصککیات

ویژگیهای مورلو و یآ و بیوشیمیایی قکرار دارد .در بکین

مورلو و یآ و تغییرات محتوای کربوهیک راتهکا در سکاقه

صفات مورلو و یآ قطر و وان ساقه به طور مسکتقیم بکا

بررج و تعیین عوامل مؤثر در استحیام و مقاومکت سکاقه بکه

مقاومت به خوابی گی و استحیام سکاقه در ارتبکاب هسکتن

خوابی گی در گیاه بررج میباش .

[ .]29اا سوی دیگر مقاومت سکاقه در ارتبکاب بکا اجکزای
تشککییلدهنک ه شککیمیایی و بیوشککیمیایی آن ریککز مککیباشک .

مواد و روشها

بهطورکلی محتوای یگنین یا سلو ز ساقه مقاومت لیزییکی

تحقی لاضکر طکی سکالهکای  1391و  1392در مؤسسکه

آن را تعیین میکنن و پایین بودن محتوای یگنین یا سکلو ز

تحقیقات بررج کشور (رشت) اجرا ش  .عر

جغرالیکایی

باعث شکینن گی بیشکتر سکاقه مکیشکور [ ]21بکهعکالوه

محککل آامککایش  37درجککه و  16دقیقککه شککما ی و طککول

محتوای کربوهی راتهکای سکاقه بکررج و محتکوای بکاالتر

جغرالیایی آن  41درجه و  36دقیقه شرقی بوده است.
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آامایش در مسالت  960مترمربع در کرتهکایی بکه ابعکاد

روتیپ بررج (‘هاشمی’ ‘علیکاظمی’ ‘سنگ جو’ ‘خزر’

 4×5متر پیاده ش  .در چهاردهم خکرداد مکاه گیاهچکههکای

‘سپی رود’ ‘کادو ’ ‘گوهر’ ‘درلآ’ و ‘دیلکم’ و الیکن-

سا م و یینواخت بکررج در مرللکه سکه تکا چهکاربرگی اا

های امی ب ش  831 841و  )416که اا رظکر خصوصکیات

خزاره ارت ام و به امین اصلی منتقل و بکه لاصکله 20×20

لیزیو و یآ مورلو و یآ لنو و یآ و رتیآ دارای تنوع

سارتیمتر به صورت تآ رشان کشت ش ر  .این آامایش در

کالی بودر ارجام ش (ج ول .)1

قا ب طرح بلوکهای کامل تصکادلی در سکه تیکرار بکا 12
جدول  .2اطالعات هواشناسی مربوط به محل اجرای آزمایش در شش ماه اول سال  1391و 1392

درجه لرارت
()◦C

ماه

رطوبت رسبی

میزان بارر گی

()%

()mm
7/6

5/5
6/2

ساعات آلتابی

ل اقل

ل اکثر

لروردین

10/1

22/2

76/5

اردیبهشت

12/0

22/1

78/8

0/9

خرداد

17/2

21/0

75/2

59/1

9/0

تیر

19/7

20/1

82/2

127/7

5/2

مرداد

21/1

25/2

70/0

25/8

8/7

شهریور

20/5

22/2

85/9

22/1

4/1

لروردین

9/8

19/0

79/6

1/2

2/5

اردیبهشت

12/0

22/6

72/7

1/6

7/6

خرداد

18/1

28/2

70/2

0/2

8/7

تیر

20/2

20/2

71/9

0/1

8/8

مرداد

20/2

28/2

82/2

2/5

2/7

شهریور

20/2

28/8

82/2

2/1

4/2

 30روا پ

استفاده اا کو ی

اا مرلله گردهالشاری پنج کپه اا هر کرت

دیجیتال 1ار ااهگیری شک ر  .باتوجکه بکه

ریشهبر ش ه و اا هر کپه چهار ع د اا بزرگتکرین پنجکههکا

دو قطککری بککودن سککاقه بککررج قطککر متوسککط هککر میککارگره

همراه با ساقه اصلی ارت ام ش ر [ .]10با توجه بکه اینیکه

محاسبه ش [:]5

D d
2

خوابی گی بوته بررج معموالً در میکارگرههکای پکایین بوتکه

()1

اتفاق میالت [ ]8میارگرههای سکوم و چهکارم (اا بکاال بکه

در ایککن رابطککه  Sdقطککر متوسککط میککارگره (برلسککب

پایین) اا پنجهها جک ا و قطکر بکزرگ و کوچکآ آنهکا بکا

Sd 

1. Mitutoya, Japan
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میلیمتر)  Dو  dبکه ترتیکب قطکر بکزرگ و قطکر کوچکآ

[ .]16در مرلله رسی گی در هر کرت بوتههکای پکنج کپکه

(برلسب میلیمتر) میباشن .

مشابه که همزمان وارد خوشهدهی ش ه بودرک ارت کام و

گشتاور خمشکی 1در میکارگرههکای سکوم و چهکارم بکا

با استفاده اا روبان ررگی عالمتگذاری ش ر سپ

استفاده اا روابط ایر محاسبه ش ر [:]10

ارشککعابات او یککه و ثارویککه خوشککه شککمارد شک [ .]16در

)BM 3  L3(Wp  W 1  W 2  W 3

رابطه ()2

مرلله رسی گی تع اد پنج خوشه بهطور تصادلی اا لضای

)BM 4  L4(WP  W 1  W 2  W 3  W 4

رابطه ()3

تع اد

عملیرد هر کرت برداشت و وان خوشه و تع اد دارههکای

در این رابطهها  Bm4 Bm3به ترتیب گشتاور خمشکی

پر و پوک در خوشه ثبت و لراواری تع اد داره پر در طکول

میارگره سوم و میارگره چهارم (برلسب گرم در سارتیمتر)

خوشه اا طری رسبت تع اد دارههای پکر بکه طکول خوشکه

 L3طول میارگره سوم اا پایین تا روک خوشه  L4طول میارگره

محاسککبه شکک  .صککفت شککاخ

قکک رت م ککزن 5ریککز اا

چهارم اا پایین تا روک خوشه (برلسب سارتیمتکر) W1 Wp

لاصلضرم طول م صوص ساقه (رسبت طول سکاقه بکه

و  W2به ترتیب وان تر خوشکه وان تکر میکارگره اول و دوم

وان ساقه) در وان خشآ خوشه بهدست آم [.]23
به منظور ار ااهگیری کربوهی راتهای ار ام هکوایی در

همراه با برگ و نالا و  W3و  W4به ترتیب وان تر میارگره

هککر کککرت بوتککههککای پککنج کپککه مشککابه کککه همزمککان وارد

سوم و چهارم (برلسب گرم) میباشن .
مقاومت به شیستگی 2در رقطه میاری میارگرههای سوم

خوشککهدهککی ش ک ر ارت ککام و عالمککتگککذاری ش ک ر .

و چهارم همکراه بکا نکالا بکرگ بکا اسکتفاده اا ریروسکنج

رمورککهبککرداری در دو مرللککه گککردهالشککاری و رسککی گی

دیجیتککا ی 3ارکک ااهگیککری شکک

[ ]19و سککپ

لیزیو و یآ ارجام و در آون در دمای  80درجه سارتیگراد

شککاخ

خوابی گی 4با استفاده اا رابطه ایر محاسبه ش [:]3
Bm
100
Br

رابطه ()4

خشیار ه ش ه و سپ

آنها ار ااهگیری ش [ 2و :]19

LIN 

رابطه ()5

رسبت وان تر به طول میارگرهها و وان خشآ به طول
میارگره ها پ

اا ساقه به داره (میلیگرم بر گرم وان خشآ سکاقه) CCa

در آون  75درجه سارتیگراد محاسبه ش ر [.]10

محتوای کربوهی راتهای محلول در ساقه در مرلله گرده-

جهت شمارد تع اد سکلولهکای پارارشکیمی میکارگره

الشاری و  CCmمحتوای کربوهی راتهای محلول در ساقه

اا ظاهر ش ن خوشههکا پکنج بوتکه اا

هککر کککرت ارت ککام و میککارگرههککای چهککارم آرهککا پ ک

در مرلله رسی گی (ب ون داره) میباشن .

اا

رابطه ()6

ررگآمیزی تع اد سلولهکای پارارشکیمی موجکود در یکآ

E.REM = CCa/REM × 100

در ایکککن رابطکککه  E.REMککککارایی ارتقکککال مجککک د

سککارتیمترمربککع اا سککطح بککرد داده ش ک ه بککا اسککتفاده اا
مییروسیوپ با بزرگنمکایی  100اییک

REM = CCa - CCm

در این رابطه  REMمق ار ارتقال مج د کربوهی راتها

اا خشآ کردن رمورهها به م ت  48ساعت

چهارم  20روا پ

محتوای رشاسته و قن های محلکول

کربوهی راتها اا سکاقه بکه دارکه (درصک )  CCaلک اکثر

شکمارد شک ر

محتوای کربوهی راتهای محلول در ساقه در مرلله گرده-
الشاری و  REMمق ار ارتقال مج د کربوهی راتها اا ساقه

1 Bending moment
2 Breaking resistance
3 Lutron FG-500 A, Taiwan
4 Lodging index

به داره میباشن .
5 Sink Strength Index
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تجزیه داده ها شامل آامکون ررمکال بکودن آامکون Fmax

‘کادو ’ و ‘خزر’ مشاه ه شک (جک ول  .)4مقاومکت بکه

تجزیه مرکب مقایسه میارگینها با استفاده اا آامون توکی در

خوابی گی بوته به مقاومت ساقه در برابکر ریکروی خکارجی

سطح التمال یآ و پنج درص و تعیین ضکرایب همبسکتگی

برای شیستن بالت گیکاهی الام اسکت [ ]15بسکتگی دارد.

بین صفات با اسکتفاده اا رکرمالکزار آمکاری ( SASرسک ه )9

همبستگی باال و مثبت مقاومت به شیستگی میارگره سوم و

[ ]18و برای تجزیه به عاملها به رود مؤ فههکای اصکلی و

چهارم با ض امت رسبت وان به طول میارگرهها و همچنین

و تجزیه رگرسیون گام به گام اا ررمالزار

قطر میارگرهها رشان میده که این ویژگیها باعث الکزایش

چرخش وریماک

مقاومت به شیستگی میارگرههکا و ککاهش خوابیک گی بوتکه

آماری ( SPSSرس ه  )16استفاده ش [.]20

میشود .در آامایش دیگری با ارایابی  16بررج هیبریک طکی
دوسال پنج هیبری به عنوان ارقام مقاوم به خوابیک گی بوتکه

نتايج و بحث
رتایج تجزیه واریار

شناخته ش ر که این مقاومت به خوابی گی بکه بیشکتر بکودن

مرکب رشان داد که بین روتیپهکای

بررج تفاوت معنیداری وجکود داشکت (جک ول  .)3رتکایج

مقاومت به شیستگی میارگرههای پایه آنها رسکبت داده شک

مقایسه میارگین دوسا ه روتیپهکا رشکان داد ککه بیشکترین

[ .]10بنابراین میتوان سه رقم اصالح ش ه ‘کادو ’ ‘خزر’

الزایش عملیرد داره رسبت به عملیرد داره مورد ارتظکار در

و ‘گوهر’ را مقاوم به شیستگی سه رقم بومی را لسکا

و

رقم اصالح ش ه ‘کادو ’ و ‘الین ( ’831به ترتیب  438و

سایر ارقام را ما بین این دو گروه تقسیمبن ی کرد .ضک امت

 414کیلوگرم در هیتار) بوده است (ج ول  .)2بهطورکلی

میککارگره سککوم و چهککارم رسککبت وان بککه طککول میککارگره و

مکواد

همچنین قطر متوسط را که در سه رقم ‘ککادو ’ ‘خکزر’ و

پرورده به دارهها داشته و باعث سنگینتکر شک ن دارکههکا و

‘گوهر’ اا سایر ارقام بهویژه سه رقم بومی مقادیر بکیشتکری

الزایش عملیرد داره آنها میشود .این موضوع را میتکوان

را داشتن مکیتکوان اا دالیکل ایکن تفکاوت محسکوم ککرد.

قک رت م کزن ایکن ارقکام مکرتبط

بیشترین مق ار رسبت وان تر به طول میارگره سوم و چهکارم

مکواد

در رقم ‘خزر’ مشاه ه ش که بیشکترین مقک ار مقاومکت بکه

پرورده به دارهها دارر که با پایینتر بودن وان دارهها در ایکن

شیستگی میارگره سوم و چهارم را ریز دارا بکود و بعک اا آن

قک رت م کزن در

ارقام ‘کادو ’ و ‘گوهر’ قرار داشتن  .به همین ترتیکب رقکم

ارقام بومی این موضوع را تثیی میکن  .در آامایش مشکابهای

‘سنگجو’ با داشتن کم ترین میزان رسبت وان تکر بکه طکول

بر روی پنج روتیکپ بکررج گکزارد شک ککه بکاالتر بکودن

میارگره مقاومت به شیستگی کمتری رسبت به سکایر ارقکام

عملیرد دو رقم بررج ‘ا ال 1’8و ‘بیگارت’ 2به د یکل بکاالتر

داشت .آامایشی روی ره روتیپ بررج شامل سه گروه پابلن

ارقام بررج اصالح ش ه ککارایی بکاالیی در ت صکی

با باالتر بودن شکاخ

دارست .ارقام بومی کارایی پکایینتکری در ت صکی
ارقام همراه بوده و کمتکر بکودن شکاخ

بودن کارایی آنها در ت صی
براسا

شاخ

پامتوسککط و پککا کوتککاه رشککان داد کککه همبسککتگی مثبککت و

ماده خشآ به دارهها بود ککه

ق رت م زن آرها مش

معنیداری بین وان میارگرههای پایه و مقاومت به خوابی گی

ش [.]23

در تحقی لاضر در میارگره سوم و چهکارم ککمتکرین

بوته وجود داشت .الزایش وان میارگرههای پایه در الزایش

مقاومت به شیستگی در ارقام محلی ‘سنگ جو’ ‘هاشمی’

استحیام و مقاومت ساقه مؤثر اسکت [ .]12بکرای بررسکی

و ‘علیکاظمی’ و بیشترین مقادیر در دو رقم اصکالح شک ه

رلتککار صککفات و گککروهبن ک ی آنهککا در ارتبککاب بککا صککفت
خوابی گی در ارقام بومی و اصالح ش ه بررج مورد مطا عکه
اا رود تجزیه به عاملها استفاده ش (ج ول .)5

1. SL8
2. Bigante
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جدول  .5تجزیه به عاملها برای خصوصیات مورفولوژیک و صفات مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصالح شده برنج
ضرایب عاملی
عامل دوم
0/630
0/681
0/666
0/591
0/194
0/270
0/197
0/314
0/349
0/241
-0/007
0/130
0/237
0/363
-0/093
0/177
-0/111
0/453
0/500
0/196
-0/166
-0/316
0/019
-0/069
-0/009
-0/067
0/042
-0/163
-0/176
5/50
19/74
90/75

عامل اول
-0/760
-0/311
-0/864
-0/293
0/616
0/649
0/909
0/871
0/877
0/889
0/965
0/949
0/829
0/714
0/969
0/891
0/864
-0/836
-0/762
0/862
0/898
0/656
0/944
0/984
0/968
0/978
0/983
0/891
-0/883
22/81
71/01
71/01

واریار

مشترک

0/994
0/798
0/991
0/961
0/994
0/993
0/945
0/914
0/995
0/968
0/960
0/965
0/980
0/954
0/978
0/855
0/938
0/987
0/967
0/905
0/951
0/983
0/891
0/978
0/960
0/967
0/975
0/910
0/882
-

صفات گیاهی
Hi
Lp
L3
L4
Bm3
Bm4
Th3
Th4
Br3
Br4
Sd3
Sd4
D/L3
D/L4
F/L3
F/L4
PC
LIN3
LIN4
FB
SB
Yield
SSI
)St (1
)St (2
)Su (1
)Su (2
Rem
e.Rem

سهم کلی عامل
میزان واریار ()%
واریار تجمعی ()%

 :Hiارتفاع بوته L3و  :L4طول میارگره سوم و چهارم  :Lpطول خوشه  :Th3, Th4ض امت میارگره چهارم و سکوم  :Sd3, Sd4قطکر متوسکط میکارگره
چهارم و سوم  :D/L4, D/L3رسبت وان خشآ به طول میارگره سوم و چهارم  :F/L4, F/L3رسبت وان تر به طول میکارگره سکوم و چهکارم :Br4, Br3
مقاومت به شیستگی میارگره سوم و چهارم  :Bm4, Bm3گشتاور خمشی میارگره سوم و چهکارم  :LIN4, LIN3شکاخ خوابیک گی میکارگره سکوم و
چهارم  :PCتع اد سلولهای پارارشیمی  :FBارشعابات او یه خوشه  :SBارشعابات ثارویه خوشه  :Yieldعملیرد دارکه  :SSIشکاخ قک رت م کزن
) :St(1محتوای کربوهی راتهای نیرمحلول ساقه در مرلله گردهالشاری ) :St(2محتوای کربوهی راتهای نیرمحلول ساقه در مرلله رسکی گی ):Su(1
محتوای کربوهی راتهای محلول ساقه در مرلله گردهالشاری ) :Su(2محتوای کربوهی راتهای محلول ساقه در مرلله رسکی گی  :Remمیکزان ارتقکال
مج د کربوهی راتها  :e.Remکارایی ارتقال مج د کربوهی راتها.
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در مجموع دو عامل اصلی و مسکتقل پک
وریماک

اا چکرخش

آن میباش  .عامل دوم با دارا بکودن  19/74درصک اا ککل

 90/75درص اا تغییرات کل دادههکا را توجیکه

دادهها شامل صفات ارتفاع بوتکه طکول خوشکه و

کردر  .باال بودن واریکار

واریار

مشکترک صکفات رشکان دهنک ه

طول میارگرهها (میکارگرههکای  3و  )4بکا ضکریب عکاملی

ارت ام مناسب تع اد عاملها بود .مقاومکت بکه شیسکتگی

مثبت و باال بود .این عامل بکه عنکوان عامکل مورلو و یکآ

میارگره سوم گشتاورخمشی میارگره سوم و چهارم و طول

لساسیت به خوابی گی رامگذاری ش (ج ول .)5

خوشه صفاتی بودر که به ترتیب بیشترین و کمترین سکهم

مشابه بودن عالمت ضرایب عاملی رشکان دهنک ه تکاثیر

مشترک عاملهای اسکت راج شک ه داشکتن .

صفات در یآ جهت میباشک  .بکه عبکارت دیگکر تقویکت

همچنین در این ارایابی صفات با ضریب عکاملی بکیش اا

صفاتی مارن ض امت میارگره سوم و چهارم قطر متوسکط

 0/5به عنوان ضرایب موثر در م ل در رظر گرلته ش ر  .در

میارگره سوم و چهارم رسبت وان خشآ به طول میکارگره

عامل اول صفات ض امت میارگره سوم و چهارم مقاومت

سوم و چهارم رسکبت وان تکر بکه طکول میکارگره سکوم و

به شیستگی میارگره سوم و چهارم گشتاورخمشی میارگره

چهارم گشتاور خمشی میارگره سوم و چهکارم و مقاومکت

سوم و چهارم قطر متوسط میارگره سوم و چهکارم رسکبت

به شیستگی میارگره سوم و چهارم میتوار سبب الکزایش

وان خشآ به طول میارگره سوم و چهارم رسبت وان تکر

مقاومت گیاه به خوابی گی شود و روتیپهایی ککه مقکادیر

به طول میارگره سوم و چهکارم ارشکعابات او یکه و ثارویکه

این صفات در آنها بیشتر باش التماال اا تحمل بکاالتری

ق رت م زن محتوای کربوهیک راتهکای

در

را در واریار

خوشه شاخ

رسبت به خوابی گی برخوردار خواهن بکود و بکرعی

نیرمحلول ساقه در دو مرللکه گکردهالشکاری و رسکی گی

خصوص صفات ارتفاع بوته و طول میارگرهها (میارگرههای

محتوای کربوهی راتهای محلول سکاقه در هکر دو مرللکه

 3و  )4این روال برقرار است .به طور کلی صفاتی ککه در

گردهالشاری و رسی گی و میزان ارتقال مج د کربوهی رات-

تجزیه به عاملها ضریب مثبت داشتن در ارقام بومی رسبت

ها ضرایب عاملی مثبت و بکاالیی را بکه خکود اختصکاص

به ارقام اصالح ش ه اا میارگین پایینتری برخوردار بودرک

دادر که رشان داد این صفات در این عامل دارای بکاالترین

که رشان میده ارقام بومی رسبت به خوابیک گی مقاومکت

میزان تنوع بوده و سایر صفات دارای تنوع کمتری هسکتن .

کمتری دارر .

بنابراین اعمال هر گوره م یریت بهاراعی یا بهرژادی جهت

در ادامه جهت بررسی بیشتر ارتباب دو به دوی صکفات

بهبود یا الزایش این صکفات در ایکن عامکل ککارآیی مثبتکی

با یی یگر و تفسیر بهتر رتایج لکوق اا ضکرایب همبسکتگی

خواه داشت .همچنین صفات ارتفاع بوته طکول خوشکه

استفاده ش  .رتایج ضرایب همبستگی رشان اد که بین قطکر

خوابیک گی

رسبت وان خشکآ و تکر بکه میکارگره سکوم و چهکارم بکا

طول میارگرهها (میارگرههکای  3و  )4شکاخ

میارگره سوم و چهارم و کارایی ارتقال مج د کربوهی رات-

مقاومت بکه شیسکتگی میکارگره سکوم و چهکارم محتکوای

ها دارای ضرایب عاملی منفی بودر  .این موضوع بکا رتکایج

کربوهی راتهای محلول و نیکر محلکول سکاقه همبسکتگی

تجزیه همبستگی مطابقت داشت .با توجه به ماهیت صفات

مثبت و معنیداری وجود داشت بنکابراین مکیتکوان اظهکار

موثر در این م ل این عامل بکه عنکوان عامکل مقاومکت بکه

کرد که الزایش قطر رسبت وان به میارگره سوم و چهکارم

خوابی گی رامگذاری ش  .این عامل  71/01درصک اا ککل
واریار

و محتوای کربوهی راتهای محلول و نیکر محلکول سکاقه

دادهها را شامل ش که رشان دهن ه اهمیت بیشکتر

دوره   18شماره   1بهار 1395
194

ارزیابی اثر خصوصیات ریختشناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در  12ژنوتیپ برنج

الزایش مقاومت به شیستگی میارگره سوم و چهکارم را بکه

مشاه ه رش در لا ی که همبسکتگی شکاخ

دربال دارد .همچنین بیش ترین همبسکتگی مثبکت شکاخ

میارگره سوم و چهارم با مقاومت به شیستگی میارگره سوم

خوابی گی با ارتفاع طول میکارگره هکای اول دوم سکوم و

و چهارم منفی و باال بکود بنکابراین بکه رظکر مکیرسک ککه

چهارم و طول خوشکه مشکاه ه شک  .ایکن موضکوع رشکان

الزایش ض امت قطر و رسبت وان به طکول میکارگره ککه

می ده که الزایش ارتفاع بوته و طول میکارگرههکا الکزایش

باعث الزایش گشکتاور خمشکی و مقاومکت بکه شیسکتگی

خوابی گی میارگره سوم و چهارم را به دربکال دارد.

خوابیک گی را بکه دربکال داشکته

شاخ

می شور کاهش شکاخ

همچنین ارقام پابلن به ترتیب ‘علیکاظمی’ ‘ هاشکمی’ و
‘سنگ جو’ بیش ترین شاخ

باشن  .با بررسی تاثیر سطوح کودی سیلیسکیوم و ریتکرو ن

خوابیک گی میکارگره سکوم و

چهارم را داشکتن و ککمتکرین میکزان شکاخ

خوابیک گی

روی بررج رقم رعمت مش

خوابیک گی

ش که الزایش کود سیلی

با الزایش ض امت میارگرهها گشتاور خمشکی و مقاومکت

میارگره سوم و چهکارم ریکز مربکوب بکه ارقکامی اسکت ککه

به شیستگی میارگره سوم و چهارم باعث کاهش شکاخ

کوتاهترین ارتفاع بوته را داشتن و روتیپهایی ککه ارتفکاع

خوابی گی میارگره سوم و چهارم ش  .در لا ی که الکزایش

بوتککه مککا بککین ایککن دو گککروه را داشککتن اا رظککر شککاخ

سطوح کودی سیلیسیوم الزایش طول میکارگرههکا و ارتفکاع

خوابی گی میارگره سوم و چهارم بکین ایکن دو گکروه قکرار

بوته را به دربال داشت .ایکن موضکوع رشکان مکیدهک ککه

داشتن  .در این آامایش گشکتاور خمشکی میکارگره سکوم و

الزایش ارتفاع بوته و طول میارگره هابه تنهکایی رمکی توارک
خوابیک گی میکارگرههکای

چهارم با ض امت میارگره قطر متوسکط میکارگره و رسکبت

عامل موثری در الزایش شاخ

وان تر و وان خشآ به طول میارگره همبسکتگی مثبکت و

سوم و  .]16zبین تعک اد سکلولهکای پارارشکیمی سکاقه بکا

معنی داری داشت (ج ول  .)6بنابراین می توان اظهکار ککرد

ض امت میارگره قطر میارگره رسبت وان به طول میارگره

که ض امت قطکر و رسکبت وان بکه طکول میکارگره تکاثیر

و مقاومت به شیستگی میارگرهها همبستگی مثبت و معنی-

بیشتری رسبت به الزایش ارتفاع بوته در گشکتاور خمشکی

داری وجود داشت (ج ول  .)4بنابراین با توجکه بکه رتکایج

میارگره سوم و چهارم دارر .

دی ه ش که ارقام اصالح ش ه که مقاومت باالتری در برابر

بیشترین مق ار گشتاور خمشی میارگره سوم و چهکارم

خوابی گی بوته داشتن (‘خزر’ ‘کادو ’ و ‘الینهای 831

برای رقم ‘خزر’ ثبت ش که بیشتکرین ضک امت قطکر و

و  )’416اا تع اد سلولهای پارارشیمی بیشتری ریز رسکبت

رسبت وان به طول میکارگره را داشکت و ککمتکرین مقک ار

به ارقام بومی بکا مقاومکت پکایینتکر در برابکر خوابیک گی

گشتاور خمشی در رقم ‘سکنگ جکو’ ککه ککمتکرین مقک ار

برخوردار بودر ؛ همچنین این ارقام محتوای کربوهیک رات-

میارگین این صفات را داشکت مشکاه ه شک (جک ول .)4

های نیرمحلول باالتری داشتن و بکین تعک اد سکلولهکای

رابطکه ( )4الکزایش گشکتاور

پارارشیمی میارگره با محتوای کربوهی راتهای نیرمحلکول

ارتظار میرود ککه بکر اسکا
خمشی الزایش شاخ

در دو مرلله گردهالشاری و رسی گی (بکه ترتیکب**r=0/88

خوابی گی را به دربال داشته باش

اما همبستگی معنی داری بین شکاخ

و** )r=0/90همبسکتگی مثبککت و معنکیداری مشککاه ه شک

خوابیک گی میکارگره

(ج ول .)6

سوم و چهارم و گشتاور خمشکی میکارگره سکوم و چهکارم
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ارقام مقاوم در برابر خوابی گی دارای تع اد سلولهای

اصالح ش ه مشاه ه ش که باعث الکزایش لراهمکی مکواد

پارارشیمی بیشتر با دیوارههای سلو ی ض یمتکر و محتکوای

قابل ارتقال به دارهها ش  .همبستگی مثبت و معنکیدار بکین

سلو ز و همیسلو ز باالتری هستن [ .]17کربوهی راتهای

میکزان ارتقککال مجک د کربوهیک راتهکا بکا وان م صککوص

نیرمحلول ساقه شامل رشاسته سلو ز همیسلو ز و یگنین

میارگره سوم و چهارم ریز میتوار تثیی ی بر همین مطلکب

است که باعث استحیام و الراشتگی ساقه مکیشکور [.]17

باش  .باالتر بودن این همبستگی بکین میکزان ارتقکال مجک د

همبسکککتگی مثبکککت و معنکککیداری ریکککز بکککین محتکککوای

کربوهی راتها بکا وان م صکوص میکارگره سکوم التمکاالً

کربوهی راتهای محلول سکاقه در مرللکه گکردهالشکاری و

رشاندهن ه باالتر بودن رقش میارگره سوم در ارتفکال مجک د

رسی گی با مقاومکت بکه شیسکتگی در میکارگره سکوم (بکه

قن های محلول به دارههای در لال رش باش  .این موضوع

ترتیب** r= 0/83و** )r= 0/86و مقاومت به شیسکتگی در

با رتایج سایر تحقیقات [ ]2مطابقت داشت .رتایج رشان می-

میارگره چهکارم (بکهترتیکب** r= 0/85و** )r= 0/88وجکود

دهن که صفات مقاومت لیزییی ساقه بکهطکور مسکتقیم بکا

داشت (ج ول .)6

محتوای کربوهی راتهای موجود در ساقه در ارتباب اسکت
اا

و الزایش این صفات در الکزایش مقاومکت لیزییکی سکاقه

ارقام بررج با محتوای بکاالتر رشاسکته در سکاقه پک

اینیه ساقه در اثر باد ش ی خم ش خیلکی رالکتتکر بکه

رقش مؤثری دارد .می توان چنین بیان کرد که ارقام اصکالح

لا ککت طبیعککی برمککیگردرکک [ .]9کربوهیکک راتهککای

ش ه ‘خزر’ ‘کادو ’ و ‘گوهر’ با داشکتن بیشکترین قطکر

نیرساختماری (محلول) ساقه رقکش ذخیکرهای سکاقه را بکر

متوسط میارگره ضک امت میکارگره رسکبت وان بکه طکول

عه ه دارر  .توارایی ذخیره کربوهی رات ها در ساقه ارتقکال

میارگره و محتوای و کربوهی راتهای محلول و نیرمحلول

و کارایی ارتقال این ذخایر بکه دارکه دو جکزن تاثیرگکذار بکر

ساقه و سه رقم بومی ‘سنگجو’ ‘هاشمی’ و ‘علیککاظمی’

مق ار ت مینی سهم ذخایر ساقه در عملیکرد دارکه هسکتن .

با داشکتن کمتکرین مقک ار ایکن صکفات دارای بیشکترین و

توارکککایی ذخیکککره کربوهیکک رات در سکککاقه بوسکککیله وان

کمترین مقاومت به شیستگی میارگرههکای سکوم و چهکارم

م صوص ساقه و طول ساقه تعیین ش ه و شرایط محیطکی

بودر  .همچنین با توجکه بکه رتکایج ب سکت آمک ه بکه رظکر

قبل و بع اا گرده الشاری تا مرللکه خطکی رشک دارکه بکر

میرس صفاتی که تثثیر بیشتری بر مقاومت بکه خوابیک گی

مق ار تجمع کربوهی رات در ساقه تاثیرگذار است .ییکی اا

بوته دارر با عملیرد داره ریز همبستگی بکاالتری داررک و

عوامل تعیکین کننک ه پتارسکیل تجمکع کربوهیک راتهکا در

این موضوع رشان میده که رقصان عملیرد دارکه تکا لک

قسمتهای م تلح ساقه و ارتقال مج د آنها به دارکههکای

ایادی تحت تثثیر خوابی گی بوته قرار دارد و مکیتکوان بکا

در لککال رشکک وان م صککوص (رسککبت وان بککه طککول

تقویت صفات مؤثر بکر مقاومکت بکه خوابیک گی بوتکههکا

میارگره) آنها میباش  .با الزایش وان م صکوص ب کش-

عملیرد داره بررج را بهبود ب شی .

های م تلح ساقه میزان ذخایر آنها بکرای ارتفکال مجک د
الزایش مییاب [ .]4بر اسا

رتایج ایکن تحقیک

بیشکترین

نتيجهگيری
رتایج لاصل اا این آامایش رشان داد که تنوع ایکادی بکین

میزان رسبت وان به طول میکارگره در ارقکام اصکالح شک ه

روتیپهای بومی و اصالح ش ه بررج اا رظر مقاومکت بکه

مشاه ه ش (ج ول .)4
بیشترین محتوای کربوهی راتهکا ریکز در همکین ارقکام

خوابی گی وجود داشکت .در بکین صکفات مکورد ارایکابی
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