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  هاي بومي و اصالح شده برنجزراعي ژنوتيپرد دانه و صفات كعملبر  كيخشاثر تنش 
 

  2زاده الهيجيو حبيب ا... سميع 3، محسن قدسي2، مسعود اصفهاني1سيده ارحامه فالح شمسي

  الندانشيار دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گي -2دانشجوي دكتري زراعت دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ساري  -1
  پژوهشگر موسسه تحقيقات برنج كشور -3

Email: arhameh_fallahshamsi@yahoo.com  
  چكيده
آزمايش مزرعه يك، درشده برنجهاي بومي و اصالحژنوتيپخصوصيات زراعي رد دانه و كعملبر  كيخش ور بررسي اثر تنشظبه من
 1390در سال  )كيخش ر و در دو محيط (بدون تنش و تنشهاي كامل تصادفي در سه تكرادر قالب طرح بلوكژنوتيپ برنج  15اي 

، روز تا يدرصد گلده 50تا روز . صفات مورد مطالعه شامل يابي قرار گرفتندزدر موسسه تحقيقات برنج كشور (رشت) مورد ار
تمامي صفات  اثر تنش بر .بودندخرد و سالم و درصد برنج برداشت  شاخص، زيستي، عملكرد دانهعملكرد  طول خوشه، ،يدگيرس

به  3618از ( عملكرد دانهعملكرد زيستي، كاهش روز تا رسيدگي،  كيخش تنشدار بود. مورد بررسي به جز روز تا گلدهي معني
درصد  افزايش ) ودرصد 39به  44از شاخص برداشت () و درصد 78درصد به  83از )، ميزان برنج سالم (كيلوگرم در هكتار 1895

ها را در هر محيط به سه گروه ژنوتيپاي بر اساس صفات مورد بررسي تجزيه خوشه. باعث شددرصد را  4/22به  17از برنج خرد 
رقم خزر برنج  .و ميزان برنج سالم گرديد دانهكاهش شديد عملكرد  باعث در مجموع در آزمايش حاضر، تنش خشكي تفكيك كرد.

، 203( محصولهاي ديررس و پردر شرايط تنش با ژنوتيپ نيز SA13و الين  دادتنش نشان اسخي مشابه ارقام بومي و حساس به پ
  د.يگروه گردهم ، ندا)416

  شاخص برداشت، برنج خرد. اي،تجزيه خوشه ،خشكي: برنج، تنش كلمات كليدي
  مقدمه

كه  شده است. گزارش دشويم ينمأبرنج ت يقاز طر يادن يتنفر از جمع يلياردسه م يازمورد ن يدرصد از كالر 70تا  35 يباتقر يانهسال
 ياهانگ يندر ب. در عين حال باشديبرنج م يددر تول يدرصد 60 يشبه افزا يازن 2025تا سال  يجهان يتجمع ييغذا يازن ينتام يبرا

در  يتنش خشك]. 4[ ) را به خود اختصاص داده استيادر آس يبخش كشاورز ياز منابع آب يمي(معادل ن يآب يازن ينبرنج باالتر يزراع
آن  يبانپشت يهاشدن خوشه و بافت يلبه علت سرعت كند طو كه عمدتاً شوديم يدر گلده يرمنجر به تاخ معموالً يشي،آغاز مرحله زا

كه به دقت  اييهبر اساس صفات ثانو هايپانتخاب ژنوت ].1موثر باشد [ يدر سازوكار اجتناب از خشك توانديم يژگيو يناست كه ا
 يبرا يدگي از جمله صفات پيشنهاديو رس يگلده يختار يرنظ يخواهد بود كه صفات يدپاسخ به انتخاب مفانتخاب شوند در بهبود 

عملكرد  يدر كنار عملكرد دانه و اجزا يا ييبه تنها توانديم يهاز صفات ثانو ه. استفادهستند يمتحمل به خشك هاييپانتخاب ژنوت
هاي بومي و اصالح شده برنج برخي صفات زراعي ژنوتيپعملكرد دانه و بر خشكيارزيابي اثر تنش با هدف آزمايش حاضر  باشد.

 انجام شده است.
  

  هامواد و روش
و سنگ يكاظميعل ي،هاشمبرنج شامل و رقم  ينال 15) روي رشت(برنج كشور  يقاتدر موسسه تحق 1390در سال حاضر  يشآزما

. اجرا شد) يررس(د 416و  203رس)، ندا، يان(م 841و  SA13 ،831، يلمخزر، فجر، د يدرود،جو (زودرس)، درفك، ساحل، سپ
ابعاد هر  وانجام با سه تكرار  يكامل تصادف يهابلوك يه)، با طرح پاخشكي مجزا (بدون تنش و تحت تنش يندر دو قطعه زم يشآزما

از  يندو قطعه زم ياريت. آبگرف صورتمتريسانت 25×25با فواصل  ياهچهبه صورت تك گ ينشاكار .متر بود 3×4 يشيكرت آزما
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سطح خاك بود. پس  يمتر بااليسانت 3-5(مقارن با مرحله آغازش خوشه) مشابه و عمق آب  يدهمرحله پنجه يتا انتها ينشاكار انزم
از برداشت به طور معمول ادامه  پيشروز  10بدون تنش تا  يندر زم ياريو آب يدتحت تنش قطع گرد ينمرحله، آب در زم يناز ا
 يهابوته يدرصد گلده 50اشت بذر در خزانه تا كاز  يروزها (تعداد يدرصد گلده 50روز تا شده شامل گيري صفات اندازه. افتي

 يهاها و برداشت محصول بوتهامل دانهك يدگياشت بذر در خزانه تا مرحله رسكاز  يروزها كامل (تعداد يدگيرت)، روز تا رسكهر 
 دانهعملكرد يشك)، خوشه بدون در نظر گرفتن ر يدانه رو ينگره گردن خوشه تا نوك باالتر نيفاصله بطول خوشه ( )،رتكهر 

برگ و ساقه و دانهرد كعملوزن خشك ( زيستيتار)، عملكرد كدر ه كيلوگرمرت بر حسب كهر  يهابوته لك دانهرد كعملمحاسبه (
 درصد برنج سالم و خرد بودند. وبدست آمد)  يكولوژيب ردكلبه عم دانهرد كم عمليبرداشت (از تقس شاخص، رت)كهر  از بوته چهار

از تقسيم وزن برنج سفيد سالم بر وزن كل برنج سفيد (سالم و خرد) ضربدر  ، درصد برنج سالمگرم شلتوك 150كني پس از پوست
صفات مورد نظر،  براي .ندمحاسبه شد 100و نيز درصد برنج خرد از تقسيم وزن برنج سفيد خرد بر وزن كل برنج سفيد ضربدر  100

 يينتع و )maxF( يانسوار يكنواختي(تنش و بدون تنش) انجام و پس از آزمون  يطساده صفات در هر دو مح يانسوار يهابتدا تجز
از  با استفاده هايانگينم يسه. مقامحاسبه شد SASافزار مركب با استفاده از نرم يانسوار يهتجز يط،دو مح يخطا يانسهمگن بودن وار

با استفاده از نرمward به روش گيري شده بر اساس صفات اندازهها بندي ژنوتيپاي براي گروهتجزيه خوشه انجام شد. LSDآزمون 
  انجام شد. 16نسخه  SPSSافزار 

 
 نتايج و بحث

در سطح تا گلدهي تمامي صفات مورد بررسي به جز روز ) بر اثر محيط( خشكيتنش  نتايج تجزيه واريانس مركب نشان داد كه
متر در شرايط سانتي 3/27متر در شرايط بدون تنش به سانتي 5/28كاهش طول خوشه از  .داشته است يدارمعنياثر احتمال يك درصد 

زايي همزماني تمايز آغازه انشعابات اوليه محور خوشه و تمايز انشعابات ثانويه و تكامل ريخت). 2تنش خشكي ثبت شد (جدول 
تنش  ،بر اساس نتايجباشد.  تواند عامل اين كاهش] با تنش كمبود آب مي2روز پيش از ظهور خوشه) [ 1- 2داخلي گل ( هايياندام

براي درصدي در عملكرد زيستي  8/25- 3/56ش كاه) و 2كيلوگرم در هكتار كاهش داد (جدول  1895به  3618را از  دانهعملكرد 
شاخص  كاهش )831و  416ساحل، درفك، ندا، به جز (ها ن تنش در تمامي ژنوتيپهمچني هاي مورد بررسي را سبب گرديد.ژنوتيپ

و براي محيط تنش خشكي  يدرصد 44 شاخص برداشت به طوري كه براي شرايط بدون تنش) 1(جدول برداشت را به همراه داشت 
، به علت كاهش شديدتر هاپاز ژنوتي برخيشاخص برداشت در  رسد كه افزايش. به نظر مي)2(جدول  ثبت شد يدرصد 4/39

درصد در شرايط بدون  9/82برنج سفيد سالم از . و كاهش كمتر در عملكرد دانه بود نسبت به عملكرد دانه تحت تنش عملكرد زيستي
درصد در شرايط تنش خشكي به دست آمد (جدول  4/22درصد به  17درصد كاهش يافت و براي برنج خرد افزايش از  6/77تنش به 

ها، ميزان برنج سفيد سالم را كاهش و ميزان كاظمي تنش در ساير ژنوتيپهاي مورد مطالعه به جز ارقام ندا و عليبين ژنوتيپ در ).2
بيشترين كاهش  841درصدي به ترتيب ارقام فجر و ديلم) داد. رقم هاشمي، رقم ديلم و الين  3/112 - 6/13برنج خرد را افزايش (

هاي در غالت تقسيم سلول خشكي). تنش 1كمترين كاهش را طي تنش داشتند (جدول  SA13و  203هاي ميزان برنج سالم، و الين
منجر به  ]، ذخيره نامناسب و كم مواد در آندوسپرم،3شود [آندوسپرم را كاهش داده و منجر به كاهش ظرفيت ذخيره مواد پرورده مي

ها حين فرايند تبديل دچار شكستگي شده و به دنبال آن بديل شده، در نتيجه ميزان بيشتري از دانهكاهش مقاومت دانه در عمليات ت
هاي اي براساس عملكرد دانه و صفات زراعي، ژنوتيپخوشه با انجام تجزيهيابد. برنج سالم كاهش و ميزان برنج خرد افزايش مي

هاي مشابهت پاسخ به تنش از نظر صفات ارزيابي شده در گروه از جهت )تنش خشكي و بدون تنش(محيط هر مورد بررسي در 
و ندا  416، 203ارقام  باديلم كه در شرايط بدون تنش رقم و  841بر اين اساس، الين به سه گروه تفكيك شدند. مشابه قرار گرفته و 

در  نيز SA13الين  گروه شدند.ل هم، درفك و ساح831هاي فجر، سپيدرود، با ژنوتيپدر شرايط تنش  ،در يك گروه قرار داشتند
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رقم خزر در شرايط اي نشان داد كه خوشه همچنين نتايج تجزيهو ندا هم گروه شد.  416، 203هاي شرايط تنش خشكي با ژنوتيپ
در مجموع در آزمايش  .)3(جدول  جو قرار گرفتكاظمي و سنگهاشمي، عليو حساس به تنش  تنش خشكي در كنار ارقام بومي

و ميزان  دانهكاهش شديد عملكرد  باعثر، تنش خشكي در مرحله آغازش خوشه با اثر منفي بر اكثر صفات زراعي مورد بررسي، حاض
شرايط تنش خشكي با در  نيز SA13و الين  ددارقم خزر پاسخي مشابه ارقام بومي و حساس به تنش نشان برنج  .برنج سالم گرديد

  گروه گرديد.هم و ندا) 416، 203( هاي ديررس و پرمحصولژنوتيپ
 

  

 
نش خشكي نسبت به آبياري مطلوبت هاي برنج در تيمارهايژنوتيپ گياهيدرصد تغييرات صفات  -1جدول   

  ژنوتيپ
روز تا 
يروز تا رسيدگ گلدهي  

طول 
 خوشه

 عملكرد
 دانه

عملكرد 
 زيستي

شاخص 
مدرصد برنج سال برداشت  

درصد برنج 
 خرد

- 9/1  خزر  1/3 -  4/5  3/80-  7/84-  - 4/60  8/6 -  6/40  

- 8/2  درفك  1/5 -  1/1 -  7/20-  8/37-  2/27  1/16-  4/59  

- 3/1  ديلم  7/3 -  4/0  2/67-  1/48-  - 9/36  6/17-  3/112  

- 8/2  ساحل  2/3 -  9/0 -  4/36-  3/38-  8/17  2/7 -  7/17  

- 2/1  سپيدرود  7/4 -  0/2 -  8/27-  9/39-  - 0/3  9/4 -  1/18  

- 0/2  فجر  6/5 -  0/8 -  6/41-  2/41-  - 3/1  0/4 -  6/13  

- 2/2  ندا  7/0  6/3 -  6/22-  8/25-  4/10  8/4  9/36-  

8/2  جوسنگ  8/1 -  3/6 -  7/65-  3/56-  - 4/19  8/6 -  5/48  

5/1  كاظميعلي  3/2 -  2/18-  5/62-  6/55-  - 9/15  9/0  2/3 -  

4/3  هاشمي  8/1 -  4/13-  6/87-  6/50-  - 9/76  9/6 -  6/43  

- SA13  6/1الين   1/9 -  6/2 -  7/53-  3/34-  - 5/21  3/2 -  0/11  

3/0  203الين   2/0 -  3/9 -  9/46-  7/35-  - 0/18  3/2 -  9/13  

5/0  416الين   2/0 -  2/11-  9/41-  9/44-  8/5  8/7 -  8/60  

- 4/1  831الين   2/3 -  8/0  1/9 -  5/43-  5/60  4/7 -  9/32  

3/2  841الين   9/2 -  5/0  0/61-  5/45-  - 9/14  6/10-  3/59  

   باشدي ميدهنده كاهش صفت در اثر تنش خشكعالمت منفي نشان
  

  هاي برنجمقايسه ميانگين اثر محيط (تنش خشكي) روي صفات گياهي ژنوتيپ -2جدول 

  مكان
روز تا 
  گلدهي

روز تا
  رسيدگي

طول
  عملكرد دانه  خوشه

عملكرد 
  زيستي

شاخص
  درصد برنج سالم  برداشت

درصد برنج 
  خرد

 137/9a 28/5a 3618/1a 8234/4a 44/0 a 82/9a 17/1b  115  بدون تنش
 133/2b 27/3b 1895/7b 4632/4b 39/4 b 77/6 b 22/4 a  114  تنش خشكي

متر، داري ندارند. طول خوشه بر حسب سانتير سطح احتمال يك درصد تفاوت معنيد LSDهايي كه داراي حروف مشترك هستند، بر اساس آزمون هر ستون ميانگيندر
  اندار و شاخص برداشت به درصد گزارش شدهعملكرد دانه و عملكرد زيستي برحسب كيلوگرم در هكت

  هاي مورد مطالعه بر اساس عملكرد دانه و صفات زراعياي ژنوتيپنتايج تجزيه خوشه-3جدول
  گروه سوم (حساس) گروه دوم (نسبتاً متحمل) گروه اول (متحمل) تيمار

  جوكاظمي، سنگهاشمي، علي  ، خزر 831، فجر، سپيدرود ،SA13درفك، ساحل، 841ندا،،416، 203ديلم،   بدون تنش
 خزر، هاشمي  جو،كاظمي، سنگعلي  ، ديلم841سپيدرود، فجر، ، ساحل،831درفك،  SA13 ،203، 416ندا،   تنش خشكي
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Effect of drought stress on grain yield and agronomic parameters in local and improved rice (Oryza 
sativa L.) genotypes 
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Abstract 
In order to study the effect of drought stress on agronomic parameters of local and improved rice genotypes, 
15 genotypes were evaluated in a randomized complete block design with three replications in two 
environments (stressed and non-stressed conditions) at Rice Research Institute, Rasht, Iran, in 2011. Plant 
traits were included; days to 50% flowering, days to maturity, panicle length, grain yield (GY), biological 
yield (BY), harvest index (HI), head rice (HR) and broken rice (BR). Results showed that drought stress had 
significant effect on all traits (except days to 50% flowering). Drought stress reduced days to 50% flowering, 
BY, GY (from 3618 to 1895 Kg.ha-1), HR (from 83% to 78%) and HI (from 44% to 39%) and increased BR 
from 17% to 22.4%. Cluster analysis based on measured traits divided rice genotypes into three groups in 
any environment. In conclusion, drought stress caused a sharp decline of grain yield and head rice, so Khazar 
cultivar showed same response with local and sensitive cultivars. SA13 line in drought stress clustered in 
same group with late-maturity and high-yielding cultivars (203, 416 and Neda). 
 
Key words: Broken rice, Cluster, Harvest index, Rice, Drought stress. 
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