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خرد هاي كرتنج، آزمايشي به صورتبر عملكرد دانه و انتقال مجدد ماده خشك ارقام بر منظور ارزيابي اثر زمان نشاكاريبه

در شهرستان رودبار استان گيالن اجرا شد. سه  1392هاي كامل تصادفي با سه تكرار در بهار سال شده در قالب طرح بلوك

هاي فرعي هاي اصلي و سه رقم برنج (خزر، گوهر و هاشمي) در كرتخرداد) در كرت 27و  8ارديبهشت،  20زمان نشاكاري (

ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد پنجه،  داري بر صفاتگرفته شدند. نتايج نشان داد كه زمان نشاكاري و رقم اثر معني در نظر

زمان نشاكاري و رقم بر صفات ارتفاع  برهمكنشو عملكرد دانه ارقام برنج داشتند.  تعداد دانه پر، وزن هزار دانه، وزن هكتوليتر

ها نشان داد كه بيشترين ميزان انتقال مجدد دار بود. نتايج مقايسه ميانگينملكرد دانه معنيبوته، طول خوشه، تعداد پنجه و ع

. با تاخير در نشاكاري، بود گرم در مترمربع) 235و  277ترتيب (به رقم گوهر ماده خشك مربوط به زمان نشاكاري دوم و

 26و  31، 51ترتيب (بهاين صفات در زمان نشاكاري سوم كارآيي و سهم انتقال مجدد كاهش يافتند و كمترين ميزان  ميزان،

كيلوگرم  7340و  7653ترتيب هر در زمان نشاكاري اول و دوم (به. بيشترين عملكرد دانه مربوط به رقم گومشاهده شد درصد)

اساس نتايج اين آزمايش، به در هكتار) بود كه دليل آن افزايش وزن هزار دانه، وزن هكتوليتر و تعداد دانه پر در خوشه بود. بر 

بيشترين  در اين زمان، و باشدترين زمان در شرايط اقليمي منطقه اجراي آزمايش رسد كه زمان نشاكاري دوم مناسبنظر مي
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  مقدمه

 شرايط با مختلف نشاكاري، هايزمان گياه برنج در

 هايدوره تجمعي، هايحرارت درجه لحاظ از متفاوتي

 قدار محصولم نتيجه در و شودمي مواجه بارندگي و نوري

تغيير در  ).Regher, 1998( شودمي تغيير دستخوش آن

هاي نشاكاري در برنج، گياه را با شرايط محيطي زمان

متفاوت ازجمله دما مواجه مي كند كه باعث بروز تغييرات 

شود در دوره رشد رويشي و سرعت استقرار گياه مي

)Khanal et al., 2005 .( در آزمايشي روي اثر شش زمان

نشاكاري را بر روي چهار ژنوتيپ برنج گزارش شد كه زمان 

فروردين ماه) بهترين زمان  20نشاكاري زود هنگام (

نشاكاري براي صفات مهم برنج مانند حداكثر پنجه زني، 

زمان خوشه دهي، ارتفاع بوته، تعداد دانه در خوشه و 

 ).Abou khalifa, 2009(باشد عملكرد دانه مي

گزارش كرد كه  )Noorbakhshian, 2003(نوربخشيان 

دهي نشاكاري زود هنگام موجب مواجه شدن دوران گل

هاي باالتر از حد مطلوب براي گياه با درجه حرارت

دهي در تيرماه و تاخير در نشاكاري موجب مصادف گل

هاي مطلوب براي دهي با درجه حرارتشدن دوران گل

كاري زمان نشا شود.دهي در منطقه لرستان ميگل

مناسب منجر به مصادف شدن دوره رشد رويشي و نا

شود. مي زايشي گياه با شرايط نامناسبي از تابش يا دما

رشد با مصادف شدن مراحل حساس  كاهش طول دوره

تواند سبب كاهش رشد رويشي و رشد گياه با دماي باال مي

 ,.Bali et al(اجزاي عملكرد يا حتي مرگ گياه برنج شود 

1996.(   

 با ژاپن مشاهده شد كه در ساله سه آزمايش يك در

 بر عالوه دانه، شدن پر دوره طي در دماي هوا افزايش

 آن متعاقب و رسيده هايدانه تعداد در درصد 23 كاهش

 يافت كاهش درصد 6 تا 3 نيز دانه هزار وزن دانه، عملكرد

)Jagadish et al., 2007(. افزايش باعث باال حرارتدرجه 

 عملكرد كاهش آن تبع به و هاكرت آب دماي مطلوبنا

 هايدانه تعداد افزايش و بوته در پنجه تعداد كاهش دانه،

). بالي و Zakria et al., 2002( گردددر برنج مي پوك

گزارش دادند كه با تاخير  )Bali et al., 1996همكاران (

درصد كاهش يافت و  5/32در نشاكاري عملكرد دانه برنج 

مه اجزاي عملكرد با تاخير در نشاكاري كاهش يافتند. ه

) در آزمايش Dizon et al., 1994ديزون و همكاران (

روي اثر زمان نشاكاري بر اجزاي عملكرد چهارده ژنوتيپ 

برنج گزارش كردند كه نشاكاري دير هنگام موجب كاهش 

چه در هر خوشه، كاهش وزن هزار دانه، تعداد خوشه

 شود.هاي پوك و كاهش عملكرد دانه ميچهافزايش خوشه

) با بررسي Limouchi et al., 2013ليموچي و همكاران (

نشاكاري بر ده رقم برنج، كاهش طول دوره رشد هاي زمان

هاي محلول به دانه را به جهت كاهش انتقال كربوهيدرات

عنوان نمودند. تاخير  از عوامل موثر در كاهش عملكرد دانه

 برنج مرحله رشد رويشي را كوتاه خواهد كرد. در نشاكاري

تر شدن دوره رشد رويشي باعث كاهش تجمع كوتاه

هاي مختلف شده و ها و مواد معدني در اندامكربوهيدرات

 Alizadeh and( لذا عملكرد دانه كمتر خواهد شد

Isvand, 2006) عرفاني و همكاران .(Erfani et al., 

ر در نشاكاري برنج باعث ) گزارش كردند كه تاخي1998

هاي بارور شده و در نتيجه عملكرد دانه كاهش تعداد پنجه

) Noorbakhshian, 2003كاهش يافت. نوربخشيان (

اظهار داشت كه وزن هزار دانه و تعداد دانه پر در خوشه با 

تاخير در نشاكاري كاهش نشان دادند و در نهايت باعث 

م باروري و عدم كاهش عملكرد دانه شد كه دليل آن عد

  ها در اثر كاهش دماي هوا دانست.پرشدن دانه

، تجمع ماده خشك در رويشي در غالت در طي دوره

گياه بيشتر از ميزان مصرف آن جهت رشد است. در اين 

حالت مواد فتوسنتزي مازاد اغلب در ساقه انباشته شده و 

در مراحل بعدي رشد كه معموال از دو تا سه هفته پس از 

 Ahmadi(يابد دهي شروعمي شود، به دانه انتقال ميگل

et al., 2004.( و ذخيره آن در  هاكربوهيدرات توليد

دهي و انتقال مجدد هاي رويشي در دوره پيش از گلاندام

هاي درحال نمو، در تشكيل عملكرد نهايي نقش آن به دانه

مهمي برعهده دارد و ميزان انتقال مجدد ماده خشك به 

ت ژنوتيپ، شرايط محيطي و عناصر غذايي خاك ماهي

). با توجه به Fageria and Baligar, 2005بستگي دارد (

كه رشد و عملكرد دانه به انتقال مواد فتوسنتز جاري اين

هاي قبل از آن بستگي در دوره پرشدن دانه و اندوخته

دارد، در صورت ايجاد محدوديت توسط عواملي مانند 

ان انتقال ماده خشك  افزايش يافته هاي محيطي ميزتنش

خواهد و گياه اين مواد را از راه انتقال مجدد به دانه انتقال

 ساقه در برنج عملكرد دانه افزايش .)Singh, 1996(داد 

 افشانيگرده از مرحله بعد آن خشك ماده افزايش از اصلي

 ماده و جذب انتقال موضوع نشان دهنده اين و است بيشتر

است و چون  اصلي ساقه به ديگر هايهساق از خشك

 در كاهش ماده خشك برگ و ساقه با افزايش سريع آن

 از مواد كه دهدمي نشان اين موضوع است، همراه خوشه
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 ,.Kobata et alشوند (مي منتقل سنبله به ساقه و برگ

  هايدرصد از كربوهيدرات 30تا  10 كلي طور ). به2000

انباشته  افشانيگرده از بعد دوره طول در و قبل كه ساقه

 در وقتي غالت از بعضي در انتقال يافته و به دانه شوند،مي

 اين است ممكن گيرندمي قرار محيطي هايتنش معرض

 ,.Ahmadi et al( برسد درصد 70 از بيش به انتقال

) Pirdashti et al., 2003و همكاران ( دشتيپير ).2004

و  2ارديبهشت ماه،  23كاري (در آزمايشي با سه زمان نشا

خردادماه) گزارش كردند كه زمان نشاكاري دوم از نظر  11

هاي ميزان انتقال مجدد ماده خشك برتر از ساير زمان

نشاكاري بوده است. همچنين رقم فجر بيشترين و رقم 

طارم كمترين مقدار انتقال مجدد ماده خشك را دارا بودند 

تقال مجدد ماده خشك به دار در انو وجود اختالف معني

ها بستگي ها در زمان پرشدن دانهسرعت پير شدن برگ

داشته و باعث اختالف در ميزان انتقال مجدد ارقام مختلف 

  برنج شد. 

 جهت هر منطقه، هوايي و آب شرايط به توجه با

شرايط  با برنج برداشت زمان شدن مصادف از جلوگيري

 محصول، رداشتب در تسهيل همچنين اقليمي و نامساعد

 باال عملكرد حصول مناسب جهت زمان نشاكاري تعيين

هدف از اجراي اين  .)Gogol et al., 1991( است ضروري

پژوهش بررسي اثر زمان نشاكاري برنج بر صفات گياهي و 

 عملكرد دانه سه رقم برنج هاشمي، خزر و گوهر در منطقه

  آباد رودبار بوده است.رستم

 

  ها  مواد و روش

 در شخصي مزرعه در 1392 بهار سال در آزمايش ينا

 36گيالن با عرض جغرافيايي  رودبار آباد رستم شهر حومه

درجه و  49دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  34درجه و 

متر از سطح دريا انجام شد. خاك  274دقيقه شرقي با  23

بود. آزمايش  7/7رسي با اسيديته  - محل آزمايش لومي

هاي هاي خرد شده در قالب طرح بلوككرت صورتبه

 20كامل تصادفي با سه تكرار و با سه زمان نشاكاري (

ترتيب با ميانگين دماي خرداد ماه) (به 27و  8ارديبهشت، 

گراد) به عنوان درجه سانتي 3/17و  6/21، 4/19هواي 

متر پياده شد و در  5×3هايي به ابعاد عامل اصلي در كرت

شامل رقم هاشمي (بومي) و دو رقم خزر  آن سه رقم برنج،

و گوهر (اصالح شده) به عنوان عامل فرعي نشاكاري شدند. 

 91زمين محل اجراي آزمايش در اواخر اسفند ماه سال 

شخم بهاره و  92شخم و در اوايل ارديبهشت ماه سال 

تسطيح و پس از جوانه دار كردن بذر ارقام برنج مورد 

فروردين ماه  30در تاريخ  آزمايش، بذرپاشي در خزانه

روز 15 -20هاي بعدي به فواصل گيريانجام شد. خزانه

ارديبهشت ماه،  20آماده و بذرپاشي شد. در تاريخ 

برگي از خزانه  هاي سالم و يكنواخت در مرحله سهگياهچه

سانتي 25×25انتخاب و به زمين اصلي منتقل و با فاصله 

هاي ند. گياهچهمتر به صورت تك گياهچه نشاكاري شد

هاي نشاكاري دوم و سوم در مرحله سه مربوط به زمان

در زمين  27/03/92و  08/03/92هاي برگي در تاريخ

اصلي نشاكاري شدند. براي تامين عناصر غذايي مورد نياز 

كيلوگرم در  100)، 1بر اساس نتايج آزمون خاك (جدول 

گرم در كيلو 50هكتار پتاسيم (از منبع سولفات پتاسيم) و

هكتار فسفر (از منبع سوپر فسفات تريپل)، قبل از 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن (ازمنبع اوره)  100نشاكاري و 

صورت سرك؛ يك (يك سوم قبل از نشاكاري و باقيمانده به

زني و يك دوم در دوم آن قبل از مرحله حداكثر پنجه

 روز بعد از هر زمان نشاكاري) به خاك 45دهي، مرحله گل

افزوده شدند. به منظور مبارزه با آفات كرم ساقه خوار و 

درصد به  10كش ديازينون خوار برنج از آفتكرم سبز برگ

هاي وجين و گلكيلوگرم در هكتار در زمان 10ميزان 

دهي استفاده شد. حدود يك هفته بعد از هر زمان 

ها، از علف كش بوتاكلر به نشاكاري و استقرار گياهچه

هاي هرز ليتر در هكتار براي مبارزه با علفارميزان چه

هاي هرز به صورت استفاده شد، بعالوه وجين دستي علف

روز پس از هر  28و  14ترتيب دستي در دو مرحله (به

گيري و محاسبه صفات  زمان نشاكاري) انجام شد. اندازه

ها، درصد باروري ، تعداد پنجه، طول خوشهارتفاع بوته

ها، ، تعداد دانه پر در خوشه، وزن دانهبوته ها در هرپنجه

بر اساس سيستم  درصد باروري خوشه و وزن هزار دانه

 )Standard evaluation system(ارزيابي استاندارد برنج 

گيري و يا محاسبه شدند. وزن هكتوليتر (وزن سه اندازه

ليتر) و عملكرد دانه ميلي 100نمونه شلتوك در حجم 

شاخص برداشت از نسبت عملكرد دانه به  محاسبه شدند.

خوشه از نسبت وزن  و شاخص برداشت تودهزيستعملكرد 

منظور محاسبه دست آمد. بهدانه به وزن كل خوشه به

) Growing degree daysمجموع درجه حرارت تجمعي (

از حداقل و حداكثر دماي منطقه در طول زمان  GDDيا 

درجه حرارت پايه) ( bTو نشاكاري تا رسيدگي استفاده 

 ,Das and Jat( شدمنظور  سلسيوسنيز ده درجه 

1977( :  
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چهار بوته از محاسبه انتقال مجدد ماده خشك،  جهت

درصد  50طي دو مرحله (بر صورت كفهر كرت به

هاي ) برداشت و بخشافشاني و رسيدگي فيزيولوژيكگرده

و سپس در شد تفكيك  هامختلف (ساقه، برگ وخوشه) آن

تا ثابت ماندن وزن  سلسيوسدرجه  70آون در دماي 

 ، كارايي و سهمميزانآنگاه . ندشدخشك كردن  نهايي

 4تا  2ي هارابطه از استفاده باترتيب به مجدد انتقال

  ): Lack et al., 2008شد ( محاسبه

)2 (                               MTPT DMDMRR −=  

)3 (                                     100
DW

RR
RE

FT

×=  

)4 (                                       100
GW

RR
RC ×=  

ترتيب ميزان (گرم به RCو  RR ،REدر اين روابط، 

(درصد) انتقال در متر مربع)، كارايي (درصد) و سهم 

 MTDM ،افشانيماده خشك در زمان گرده TPDM مجدد،

 TFWD ،جز دانه)ماده خشك در زمان رسيدگي كامل (به

 )(گرموزن دانه  GWو  دهيوزن خشك در مرحله گل

  باشد.مي

ابتدا آزمون  ،هامنظور تجزيه و تحليل آماري دادهبه

و سپس  بررسينرمال بودن توزيع خطاهاي آزمايشي 

ها نيز با شد. مقايسه ميانگين ها انجامدادهجزيه واريانس ت

استفاده از آزمون توكي انجام شد. براي تجزيه و تحليل 

  استفاده شد. 1.9نسخه  SASافزار ها از نرمداده

  

  خاك محل اجراي آزمايش هايويژگي -1جدول 

Table 1. Soil properties of the experimental site 

رس 

Clay 
(%)  

 شن

Sand 
(%)  

سيلت 

Silt 
(%) 

 هدايت الكتريكي

EC 
(dS.m-1) 

 كربن آلي

Organic 
carbon 

(%)  

 نيتروژن

N 
(%)  

 فسفر قابل جذب

Available P 
)1-mg.kg (  

پتاسيم قابل 

 جذب

Available  K 
(mg.kg -1) pH  

  بافت خاك

Soil texture 

31  31  38  0.508  1.87  0.86  43.06  332.3  7.77  
  رسي لوم

Clay loam 

 

 نتايج و بحث    

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين سطوح زمان 

رشد از زمان -روز-نشاكاري و رقم براي صفت درجه

داري در سطح احتمال نشاكاري تا رسيدگي تفاوت معني

). نتايج مقايسه 2يك درصد وجود داشت (جدول 

 8) نشان داد كه زمان نشاكاري دوم (4ها (جدول ميانگين

روز رشد بيشترين و زمان  - درجه 1294د) با خردا

روز رشد  - درجه 1153خرداد ماه) با  27نشاكاري سوم (

 1289كمترين نياز حرارتي را داشتند. رقم گوهر نيز با 

 -درجه 1150روز رشد بيشترين و رقم هاشمي  –درجه 

 نورمن روز رشد را دريافت كردند. - روز رشد كمترين درجه

 كردند كه ) گزارشNorman et al., 2001همكاران ( و

 مختلف رشدهاي روز -درجه با هاي مختلف نشاكاريزمان

 در تاخير با و دارد ظهور خوشه برنج زمان بر متفاوتي تاثير

 استقرار و دهيخوشه خاك، و هوا شدن گرم و نشاكاري

رسد كه گرما و تنش . به نظر مييابدمي كاهش هاگياهچه

شدن سريعتر چرخه زندگي  در اواخر فصل رشد و طي

سازوكار  ، دليل اصلي اين موضوع باشد. در واقع يكگياه

شود كه گياهان حفظ بقا فيزيولوژيكي در گياهان سبب مي

و ادامه نسل خود را بر ادامه رشد و توليد بيشتر ترجيح 

). بر اساس نتايج تجزيه Zakria et al., 2002دهند (

و رقم بر ميزان انتقال مجدد واريانس، اثر زمان نشاكاري 

  ). 2دار بود (جدولدر سطح احتمال يك درصد معني

هاي نشاكاري، بيشترين ميزان انتقال در بين زمان

گرم بر  277مجدد در زمان نشاكاري هشتم خرداد ماه (

دست آمد كه با دو زمان نشاكاري ديگر متر مربع) به

ها رقم). مقايسه بين 4دولجداري داشت (اختالف معني

مربع) بيشترين گرم در متر 235نشان داد كه رقم گوهر (

). پيردشتي و 4ميزان انتقال مجدد را داشت (جدول 

 كه) گزارش كردندPirdashti et al., 2003(همكاران 

به رقم  نسبت هاشمي رقم در انتقال احتماال دليل كاهش

مخزن،  محدوديت داراي ارقام معموال كه بوده هيبريد اين

ارتفاع بوته  داراي (هاشمي) كهمحلي  ارقام خصوصهب

  بلندتري هستند، انتقال مجدد كمتري دارند.

 و اثر زمان نشاكاري واريانس، تجزيه نتايج اساس بر

 يك احتمال در سطح مجدد انتقال كارآيي ميزان بر رقم

  ).2 جدول( بود دارمعني درصد
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Table 2. Analysis of variance for yield and yield components of three rice varieties in transplanting time treatments  

 Mean squares     ميانگين مربعات
  

درصد باروري 

  پنجه 

Tiller 
productivity 

تعداد پنجه 

  در بوته 

No. of tiller 
per plant 

  طول خوشه 

Panicle 
length 

 ارتفاع بوته

Plant height 

 سهم انتقال مجدد

Contribution of 
remobilization  

 كارايي انتقال مجدد

Remobilization 
efficiency  

 ميزان انتقال مجدد

Remobilization 
rate  

روز رشد  - درجه

از نشاكاري تا 

 رسيدگي

GDD from 
transplanting 
to maturity 

درجه 

 آزادي

df  

 اتمنبع تغيير

Source of variations  

0.431  0.150  0.023  0.499  2.20311  0.652892  16.21713  2301.120   2  
  بلوك 

Block 

**226.468  **10.835  **38.491  **288.321  **326.25605  **473.7549  **46796.7213   **45045.009  2  
  زمان نشاكاري 

Transplanting 
time (T) 

1.033  0.575  0.274  2.045  0.5715  0.34670  11.97606  1482.009  4  
  خطاي اصلي 

Main error 

**174.234  **8.669  **30.472  **1297.462  **34.4570  ** 112.124  **7007.59135  **44609.453  2  
  رقم 

Variety (V) 

**29.373  *1.109  *1.230  **17.175  ns 0.0346  ns 1.1992  ns48.0052   ns 51.925  4  
   رقم×نشاكاريزمان 

T×V 

1.347  0.204  0.238  0.395  0.1651  0.5329  23.3609  329.088  12  
  خطاي فرعي 

Sub-error 

1.41  4.02  1.75  0.49  0.98  1.84  2.34  1.47    
  (درصد) تغييرات ضريب

CV (%) 
ns  1دار در سطح احتمال دار و معنيترتيب غيرمعني: به**و % . significant and significant at 1% probability level, respectively. -: Not**and  ns 

  

 Table 2. Continued                                                                                                                                 ادامه    -2جدول 

  Mean squares      مربعاتميانگين 
      

شاخص 

  برداشت

 Harvest 
index 

  عملكرد دانه

 Grain yield 

وزن 

  هكتوليتر

 Test 
weight 

وزن هزار 

  دانه

 1000-
grain 

weight 

شاخص 

  برداشت خوشه

Panicle 
harvest 
index  

تراكم دانه پر در 

خوشه (تعداد بر 

  متر)سانتي

Density of 
filled grains per 

panicle 
(No/cm) 

درصد 

باروري 

  خوشه

Panicle 
fertility  

تعداد دانه پر 

 در خوشه

No. of filled 
grains per 
panicle 

درجه 

  آزادي

df 

 منبع تغييرات

Source of variations 

0.34  6144.44  0.27  0.65  0.01  0.01  2.08  7.67  2 
  بلوك 

Block 

634.27**  2332344.44**  105.03**  18.07**  479.02**  1.26**  1095.30**  3320.48**  2  
  زمان نشاكاري 

Transplanting time (T) 

0.42 39088.89 0.27 0.44 0.71 0.03 0.80 13.48 4  
  خطاي اصلي 

Main error 

209.58**  17921011.11**  126.92**  15.83**  106.24**  2.32**  571.03**  397.99**  2  
  رقم 

Variety (V) 

0.50 ns 562355.56**  1.82 ns 1.10 ns 0.86 ns 0.05 ns 10.77 ns 53.17 ns 4  
   رقم×نشاكاريزمان 

T×V 

1.92 36007.41 0.89 0.67 0.47 0.02 4.83 26.55 12  
  خطاي فرعي 

Sub-error 

2.69  3.21  2.14  3.35  0.80  3.93  2.73  4.41    
  (درصد) تغييرات ضريب

CV (%) 
ns  1ار در سطح احتمال ددار و معنيترتيب غيرمعني: به**و % .   

ns and ** : Not-significant and significant at 1% probability level, respectively. 
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 كه داد نشان زمان نشاكاري هايداده ميانگين مقايسه

 ترتيببه مجدد انتقال كارآيي ميزان كمترين و بيشترين

 ستبي و) درصد 8/45( ماه زمان نشاكاري هشتم خرداد در

 ).4 جدول( بوده است) درصد 6/31( ماه خرداد هفتم و

) بيان Rawson and Evans, 1971راوسون و ايوانز (

هاي رويشي در انتقال مجدد ماده داشتند كه كارآيي بخش

افشاني ها در مرحله گردهخشك به وزن خشك اين اندام

هاي رويشي در اين بستگي دارد، وزن خشك بيشتر بخش

ركت بيشتر ماده خشك ذخيره شده در مرحله به مشا

انتقال مجدد به دانه و بهبود عملكرد در شرايط تنش 

 شود.خشكي منتهي مي

هاي سهم انتقال مجدد نشان داد تجزيه واريانس داده

دار زمان نشاكاري و رقم كه اين ويژگي تحت تاثير معني

). 2گرفت (جدول در سطح احتمال يك درصد قرار

هم انتقال مجدد در زمان نشاكاري هشتم بيشترين مقدار س

همچنين رقم گوهر با  .درصد) مشاهده شد 1/47خرداد (

درصد) اختالف 1/43بيشترين سهم انتقال مجدد (

در اين آزمايش،  .)4داري با بقيه ارقام داشت (جدول معني

بيشترين ميزان، كارآيي و سهم انتقال مجدد در زمان 

دست آمد و با تاخير در نشاكاري دوم در رقم گوهر به

نشاكاري، صفات مربوط به انتقال مجدد ماده خشك 

رسد با افزايش سطح برگ و كاهش يافتند. به نظر مي

افزايش ميزان فتوسنتز، ذخيره مواد فتوسنتزي در 

هاي هوايي گياه افزايش يافته و با انتقال مجدد به اندام

در رقم هاي در حال پر شدن، باعث افزايش عملكرد دانه

 قرار پذيرش مورد كلي اصل اين حال هر گوهر گرديد. به

 فتوسنتزي در مواد مجدد انتقال سهم كه است گرفته

 در محيطي شرايط به ريز، بسته غالت دانه دانه عملكرد

 73 تا 6 از رقم نوع و دانه رسيدگي و افشانيگرده مرحله

). بر اساس Plata et al., 1994است ( متغير درصد

هاي هاي موجود، سهم مواد ذخيره شده در اندامشگزار

دهي در پركردن دانه برنج رويشي در طي دوره قبل از گل

درصد  40تا  20درصد و اغلب بين  90در دامنه صفر تا 

 كوتروباس و نتانوس). Pirdashti et al., 2003(باشد مي

(Ntanos and Koutrobas, 2002 )  مواد سهم 

 مرحله از قبل را هوايي هاياندام در شده ذخيره فتوسنتزي

 درصد 2/42تا  1/9افشاني در وزن دانه برنج حدودگرده

 ذخاير اهميت دهنده نشان موضوع اين كه كردند، گزارش

 دانه باالي عملكرد حصول در افشانيگرده از پيش غذايي

 مجدد انتقال مقاديرهاي مختلف . در گزارشباشدمي برنج

 عملكرد در ساقه محلول بوهيدراتكر ذخاير نسبي سهم و

تنش متفاوت است.  شدت و ژنوتيپ به بسته دانه

 ,Tahmasbi and pirdashtiطهماسبي و پيردشتي (

هاي محيطي ) گزارش كردند كه در زمان بروز تنش1998

مثل تنش خشكي، انتقال مجدد ماده خشك در پر شدن 

ري ها نقش بيشتها و برگدانه نقش موثري دارند و ساقه

كنند. ريچارد در انتقال مجدد ماده خشك ايفا مي

)Richard, 1982 در آزمايشي گزارش داد كه دماي (

پايين هوا باعث كاهش انتقال مجدد ماده خشك شده و در 

يابد. نتايج تجزيه نتيجه عملكرد دانه نيز كاهش مي

واريانس نشان داد كه بين ارقام برنج از نظر صفات ارتفاع 

داري در عامل زمان خوشه اختالف معنيبوته و طول 

نشاكاري و رقم در سطح احتمال يك درصد وجود داشت و 

ها بر صفات ارتفاع بوته و طول همچنين اثر متقابل آن

دار بود (جدول خوشه در سطح احتمال يك درصد معني

ها نشان داد كه رقم هاشمي در ). مقايسه ميانگين داده2

را داشته و رقم  ارتفاع بوته زمان نشاكاري دوم  بيشترين

كمترين ارتفاع بوته را داشتند گوهر در زمان نشاكاري سوم

 )Yadava and Singh, 1988( ساين و ياداوا). 3 (جدول

 بر تاثيرگذار صفات از نيز بوته ارتفاع كه داشتند اظهار

 افزايش با كه طوري به شود مي محسوب دانه عملكرد

 ,Lee( لي .شودمي كاسته كردعمل ميزان بوته از ارتفاع

 نياز سه آب و خورشيدي تابش دما، كه كرد اعالم )2001

 تحت برنج رشد و باشندمي برنج رشد براي بحراني

 مرحله در. است متفاوت بسيار دمايي مختلف هايرژيم

 ارتفاع گرادسانتي درجه 15 از كمتر دماي برنج، رويشي

 را برنج گياه خشك وزن و ريشه رشد زني، پنجه بوته،

هاي اثر متقابل تيمارها مقايسه ميانگين .دهدمي كاهش

با طول  نشان داد كه رقم هاشمي در زمان نشاكاري دوم

متر داراي بيشترين مقدار بود و رقم سانتي 32خوشه 

 24با طول خوشه معادل  گوهر در زمان نشاكاري سوم

 دولمتر كمترين مقدار را به خود اختصاص داد (جسانتي

 ,.Dastan et al). در آزمايش دستان و همكاران (3

) مشاهده شد كه ارقام با ارتفاع بوته بيشتر حداكثر 2013

طول خوشه را داشتند و كمترين طول خوشه در ارقام با 

تر مشاهده شد. در آزمايش حاضر نيز رقم ارتفاع كوتاه

هاشمي در زمان نشاكاري دوم با ارتفاع بوته بيشتر، 

ن طول خوشه را داشت و كمترين طول خوشه در بيشتري

دست آمد. در اين رقم گوهر در زمان نشاكاري سوم به

آزمايش، رقم هاشمي عليرغم ارتفاع بوته بيشتر و طول 
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خوشه بيشتر نسبت به ارقام اصالح شده، عملكرد دانه 

پاييني داشت و با تاخير در نشاكاري از ارتفاع بوته و طول 

. ارتفاع بوته يكي از صفاتي است كه خوشه آن كاسته شد

تحت تاثير ژنوتيپ بوده و در ارقام بومي بيشتر از ارقام 

اصالح شده است. نتايج تجزيه واريانس نشان داد بين ارقام 

برنج مورد مطالعه از نظر صفات تعداد پنجه در بوته و 

داري در عامل زمان ها اختالف معنيدرصد باروري پنجه

ها در سطح احتمال يك اثر متقابل آننشاكاري، رقم و 

هاي ). مقايسه ميانگين2 درصد وجود داشت (جدول

سطوح اثر متقابل نشان داد كه رقم هاشمي در زمان 

پنجه بيشترين و رقم خزر در  عدد6/13با  نشاكاري دوم

عدد پنجه كمترين تعداد پنجه در  9با  زمان نشاكاري سوم

                                          ).3بوته را دارا بود (جدول 

                  

  

  مورد مطالعهسه رقم برنج  دررقم  ×زمان نشاكاري  برهمكنش -3جدول 

Table 3. Interaction effect of transplanting time × variety in three studied rice varieties  
 عملكرد  دانه

Grain yield 
)1-(kg.ha  

 خوشهباروري  درصد

Panicle fertility 
(%)  

 تعداد پنجه در بوته

No. of tiller  per 
plant 

 طول خوشه

Panicle 
length (cm) 

 ارتفاع بوته
Plant height 

(cm) 

  رقم

Varieties 

  تيمار

Treatments 

d 4136  d 75.8  ab 12.2  b 29.1  b 141.5  
  هاشمي

Hashemi زمان نشاكاري اول  

First  
transplanting time  
(May 10, 2013) 

 

c 5793  c 82.9  bc 10.9  cd 27.1  d 123.3  
  خزر 

Khazar 

a 7653  bc 86.1  bc 10.5  cd 26.4  fg 116.7  
  گوهر

Gohar 

c 5430  b 87.2  a 13.6  a 32.9  a 147.4  
  هاشمي

Hashemi زمان نشاكاري دوم  

Second 
transplanting time 
(May 29, 2013) 

 

b 6560  c 82.9  cb 10.9  b 29.1  c 129.7  
  خزر 

Khazar 

a 7340  a 91.7  ab 12.3  bc 28.1  de 120.2  
  گوهر 

Gohar 

d 4003  e 71.7  bc 10.8  bc 27.6  c 131.7  
  هاشمي

Hashemi زمان نشاكاري سوم  

Third 
transplanting time 
(June 17, 2013) 

 

c 5243  d 77.2  c 9.0  de 25.7  fe 118.1  
  خزر 

Khazar 

ab 0407  c 82.8  bc 10.4  e 24.5  g 113.6  
  گوهر 

Gohar 

  ندارند.   با آزمون توكي اري دي، اختالف معندر هر ستون ابههاي داراي حروف مشميانگين

Means followed by similar letters in each column haven’t significantly differents by Tukey’s test.  
 

تواند از ي تجمعي كمتر، ميدماي نسبتا پايين و دما

ها در زمان نشاكاري سوم نسبت عوامل ظهور ديرتر پنجه

به سطوح ديگر زمان نشاكاري باشد. گزارش شده است كه 

افشاني روي دماي پايين هوا و كاهش تابش بعد از گرده

ها ها تاثير منفي داشته و در نتيجه تعداد پنجهتعداد پنجه

ش و در نهايت باعث كاهش عملكرد دانه در نشاكاري كاه

هاي ).قايسه ميانگينAndrade, 1995شود (با تاخير مي

با  اثر متقابل نشان داد كه رقم گوهر در زمان نشاكاري دوم

ها و كمترين مقدار درصد بيشترين درصد باروري پنجه 91

به ميزان  آن نيز براي رقم هاشمي در زمان نشاكاري سوم

 و آب مساعدنا   شرايط). 3 دست آمد (جدولدرصد به 71

 دوره طي در و دهيگل ميوز، تقسيم هنگام در هوايي

ها چهخوشه باروري درصد كاهش باعث تواندمي رسيدن،

 تحت شدت به برنج در هاپنجه رشد و شدن نمايان .شود

 تابش گياه، در موجود نيتروژن ميزان همچون عواملي تاثير

 محيطي عوامل ديگر و نشاكاري شرايط دما، شيد،خور نور

نتايج تجزيه واريانس نشان  .)Yoshida, 1983( قراردارد

زمان نشاكاري و رقم بر صفات تعداد دانه پر در  داد كه

خوشه، برداشتطول خوشه، درصد باروري خوشه، شاخص

وزن هزار دانه و وزن هكتوليتر در سطح احتمال يك درصد 

هاي ). مقايسه ميانگين2داشت (جدول  دارياثر معني

با  سطوح زمان نشاكاري نشان داد كه زمان نشاكاري دوم
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بيشترين تعداد دانه پر در خوشه و زمان 3/137ميانگين 

كمترين تعداد دانه پر را  3/99با ميانگين  نشاكاري سوم

داشت. بيشترين تعداد دانه پر در خوشه براي رقم گوهر با 

دانه پر ثبت شد. كمترين تعداد دانه پر در  6/123ميانگين 

دانه پر مشاهده  3/110خوشه در رقم هاشمي با ميانگين 

هاي سطوح زمان نشاكاري نشان داد شد. مقايسه ميانگين

 90بيشترين درصد باروري خوشه ( كه زمان نشاكاري دوم

درصد) اختالف  67درصد) كه با زمان نشاكاري سوم (

ترين درصد باروري براي رقم گوهر داري داشت. بيشمعني

درصد) تفاوت  72درصد) ثبت شد كه با رقم هاشمي ( 87(

) Yoshida, 1983). يوشيدا (4داشت (جدول  داريمعني

درصد باروري خوشه را در ارقام مختلف برنج تحت تاثير 

درصد بيان كرد.  97تا  60عوامل محيطي، متفاوت و بين 

ن نشاكاري نشان داد كه هاي سطوح زمامقايسه ميانگين

زمان نشاكاري دوم با بيشترين تعداد دانه پر در طول 

متر) ثبت شد كه دانه پر بر سانتي 5/4خوشه (با ميانگين 

دانه پر بر سانتي 8/3با زمان نشاكاري سوم (با ميانگين 

 6/4داري داشت. رقم گوهر با ميانگين متر) اختالف معني

ين تعداد دانه پر در طول خوشه متر بيشترسانتي دانه پر بر

و  22/4هاي ترتيب با ميانگينكه با ارقام خزر و هاشمي (به

ذكيرا  ).4 داري را نشان داد (جدولمعني ) تفاوتدانه 6/3

) طي آزمايشي، گزارش Zakira et al., 2002و همكاران (

گراد درجه سانتي 32-40كردند كه دماي باال در محدوده 

برنج، باعث كاهش وزن خوشه و  دانه در زمان پر شدن

و  هاي پر نشده در ده رقم شد. باگاتافزايش تعداد دانه

) در آزمايشي اظهار Bhagat et al., 1991همكاران (

داشتند كه تاخير در نشاكاري سبب كاهش عملكرد و 

از ارقام شده است، مصادف  افزايش دانه پوك در بعضي

آب و هوا و اختالل در مناسب شدن با درجات حرارت نا

انتقال مواد فتوسنتزي از داليل بروز اين تغييرات گزارش 

هاي سطوح زمان نشاكاري مقايسه ميانگين  شده است.

خوشه در  برداشت نشان داد كه بيشترين مقدار شاخص

در درصد و كمترين مقدار  9/92زمان نشاكاري دوم با 

شد. بيشترين درصد مشاهده  3/78زمان نشاكاري سوم با 

 1/89خوشه براي رقم گوهر با  برداشت مقدار شاخص

درصد  3/82رقم هاشمي با  درصد و كمترين مقدار براي

هاي سطوح زمان ). مقايسه ميانگين4 جدولثبت شد (

نشاكاري نشان داد كه بيشترين مقدار وزن هزار دانه در 

 دست آمد كهگرم به 7/25زمان نشاكاري دوم با ميانگين 

گرم تفاوت  8/24با زمان نشاكاري اول با ميانگين 

داري نداشت، ولي با زمان نشاكاري سوم اختالف معني

داري داشت. بيشترين ميانگين وزن هزاردانه براي معني

دست آمد كه با رقم گرم به 6/25رقم گوهر با ميانگين 

گرم در يك گروه آماري قرار گرفت.  8/24خزر با ميانگين 

 23ن هزار دانه در رقم هاشمي با ميانگين ا/كمترين وز

داري گرم ثبت شد كه با رقم گوهر و خزر اختالف معني

آزمايش حاضر، بيشترين مقدار وزن ). در 4 داشت (جدول

دست آمد هزار دانه در زمان نشاكاري دوم در رقم گوهر به

تواند انطباق دماي مناسب هوا در زمان كه علت آن مي

دوره رشد مناسب، افزايش سطح برگ  رشد رويشي، طول

ها و افزايش ميزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزي به دانه

طور كلي وزن هزاردانه در برنج به ميزان انجام باشد. به

فتوسنتز توسط منبع، ظرفيت انتقال مواد فتوسنتزي به 

دانه، طول دوره رشد و نمو دانه، شرايط آب و هوايي 

ي در طول دوره پرشدن دانه موجود و مواد غذايي كاف

(رطوبت، مواد معدني قابل دسترس، تابش خورشيد، درجه 

ويژه در برگ و خوشه ها و آفات بهحرارت) شيوع بيماري

و همكاران  باگات ).Pirdashti et al., 2003بستگي دارد (

)Bhagat et al., 1991(  اظهار داشتند تاخير در

هزار دانه را كاهش  نشاكاري، درصد پر شدن دانه و وزن

ها علت اين تغييرات را دماي پايين در طي دهد، آنمي

هاي سطوح زمان مقايسه ميانگين دوره رشد دانستند.

نشاكاري بر صفت وزن هكتوليتر نشان داد كه زمان 

نشاكاري دوم بيشترين مقدار وزن هكتوليتر با ميانگين 

ي سوم كيلوگرم و كمترين مقدار را زمان نشاكار 47حدود 

داري داشت. بيشترين كيلوگرم تفاوت معني 40با ميانگين

كيلوگرم و  48مقدار هكتوليتر براي رقم گوهر با ميانگين 

كيلوگرم  40كمترين آن براي رقم هاشمي با ميانگين 

 ).4 مشاهده شد (جدول

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه اثر 

ها رات متقابل آنهاي مختلف نشاكاري، ژنوتيپ و اثزمان

دانه در سطح احتمال يك درصد  بر روي صفت عملكرد

 ).2دار بود (جدول معني
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   اي عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و انتقال مجددمقايسه ميانگين زمان نشاكاري و رقم بر -4جدول 

Table 4. Mean comparison of effect interaction transplanting time and Genotype on treatments transplanting times in three rice (Oryza sativa L.) cultivars  

شاخص 

برداشت 

Harvest 
index (%)  

وزن 

هكتوليتر 

Test 
weight 
(kg)  

وزن هزار دانه 

1000  
weight 

grain (g)  

شاخص 

برداشت خوشه 

panicle 
Harvest 

index (%)  

دانه پر در  تراكم

(تعداد بر خوشه 

  متر)سانتي

Density of filled 
grains per 

panicle (No/cm) 

درصد باروري 

خوشه  

Panicle 
fertility (%)  

دانه پر در  تعداد

  خوشه

 No. of filled 
grains 

 سهم انتقال مجدد

Contribution of 
remobilization (%)  

 كارايي انتقال مجدد

Remobilization 
efficiency (%)  

 ميزان انتقال مجدد

Remobilization 
)2-rate (g.m  

روز رشد از  -درجه

نشاكاري تا 

 رسيدگي

GDD from 
transplanting 
to maturity 

هاي نشاكاري و زمان

 ارقام برنج

Transplanting 
time and rice 

cultivars 

b 53.2 b 43.8 a 24.86 b 85.6 ab 4.1  b 82.3 b 113.2 b 41.3  b 41.3  b 208  ab 1232.0  
  ي اولزمان نشاكار

First transplanting 
time  

a 58.8 a 47.7 a 25.79 a 92.9 a 4.5 a 90.4 a 137.3 a 47.1  a 45.8  a 277  a 1294.2  
  دوم نشاكاري زمان

Second 
transplanting time  

c 42.3 c 40.9 b 23.01 c 78.3 c 3.8 c 67.5 c 99.3 c 35.1  c 31.6  c 133  b 1153.1  
  زمان نشاكاري سوم

Third 
transplanting time  

c 46.4 c 40.5 b 23.10 c 82.3 c 3.6 c 72.0 b 110.3 c 39.2  c 36.2  c 180  c 1150.3  هاشمي 

Hashemi  

b 51.7 b 43.9 a 24.87 b 85.5 b 4.2 b 81.3 ab 116.0  b 41.1  b 39.3  b 202  b 1239.8  خزر 

Khazar  

a 56.1 a 48.0 a 25.69 a 89.1 a 4.6 a 87.9 a 123.6 a 43.1  a 43.2  a 235  a 1289.2  گوهر 

Gohar  

  .Means followed by similar letters in each column haven’t significantly differents by Tukey’s test         ندارند. با آزمون توكي اري ديدر هر ستون، اختالف معن ابههاي داراي حروف مشميانگين
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زمان نشاكاري نشان داد هاي سطوح مقايسه ميانگين

هاي نشاكاري اول و دوم باالترين عملكرد دانه كه در زمان

كيلوگرم در هكتار) مربوط به  7340و  7653ترتيب (به

هاي نشاكاري اول و سوم كمترين رقم گوهر بود و در زمان

كيلو گرم در هكتار) 4003و  4336ترتيب عملكرد دانه (به

رس با توجه به دير ).3 لمربوط به رقم هاشمي بود (جدو

بودن رقم گوهر و نياز به طول دوره رشد بيشتر، احتماال 

هاي نشاكاري زود، امكان رشد نشاكاري اين رقم در زمان

مناسب، افزايش انتقال مجدد و رسيدن به حداكثر عملكرد 

 277بيشترين ميزان انتقال مجدد (دانه فراهم شده است. 

درصد)  2/43ي انتقال مجدد () و كارآيگرم در متر مربع

پيردشتي و  مربوط به زمان نشاكاري دوم و رقم گوهر بود.

) نيز گزارش كردند كه Pirdashti et al., 2003همكاران (

ارقام پر محصول و با عملكرد باالتر مقادير بيشتري از ماده 

لي  دهند.هاي هوايي انتقال دوباره ميخشك را از اندام

)Lee, 2001 كرد كه محدوديت در توليد ماده ) بيان

ها در به دليل پيري زودرس برگ دهيخشك بعد از گل

زمان پر شدن دانه، عدم وجود مقدار كافي ماده ذخيره 

شده به منظور انتقال مجدد به دانه، كاهش سطح فتوسنتز 

كننده و كمبود منبع از داليل عمده كاهش عملكرد دانه 

ن داد كه عملكرد دانه از نتايج اين آزمايش نشاباشد. مي

درصد كاهش  16 زمان نشاكاري سوم دوم بهزمان نشاكاري

توان يافت، علت كاهش عملكرد با تاخير در نشاكاري را مي

مربوط به كوتاه شدن دوره رشد رويشي و كافي نبودن 

حرارت مورد نياز گياه و كاهش دماي تجمعي در درجه

كه منجر به  رشد)روز  -درجه 1153زمان نشاكاري سوم (

 هاي انتقال يافته به دانه شد.كاهش ميزان كربوهيدرات

هاي متفاوتي نسبت به عوامل هاي مختلف برنج واكنشرقم

دهند، پايين بودن ماده خشك زراعي از خود نشان مي

تواند باعث كاهش اختصاص دهي ميگياهي در زمان گل

فته از ساير مواد پرورده به خصوص مواد دوباره انتقال يا

شود اجزا به دانه و در نتيجه كاهش عملكرد دانه مي

)Erfani et al., 1998.( يون و لينسكوباست )Steven 

and Linscombe, 2004( زمان نشاكاري  كردند كه اعالم

 عملكرد و محصول رشد بر سزاييبه تاثير حرارت درجه و

 دانه دعملكر افتد، تاخير به نشاكاري هرچه دارند و برنج

 ,. Board et al( همكاران و بوآرد .كندمي پيدا كاهش نيز

 زمان در مختلف هايحرارت درجه تاثير بررسي در )2001

 كه رسيدند نتيجه اين به برنج عقيمي ميزان بر تلقيح

 در آن از كمتر يا و سلسيوسدرجه  15 هايحرارت درجه

 افزايش باعث رفتن، خوشه از قبل روز 15 تا 10 زمان

تجزيه واريانس  .شودمي دانه عملكرد كاهش و عقيمي

) نشان داد كه اثر زمان نشاكاري و رقم بر 2(جدول 

دار بود. شاخص برداشت در سطح احتمال يك درصد معني

هاي سطوح زمان نشاكاري نشان داد كه مقايسه ميانگين

 8/58بيشترين شاخص برداشت براي زمان نشاكاري دوم (

 3/42كه با زمان نشاكاري سوم ( دست آمددرصد) به

داري را نشان داد. همچنين بيشترين درصد) تفاوت معني

درصد)  1/56شاخص برداشت براي رقم گوهر (با ميزان 

درصد) اختالف  4/46ثبت شد كه با رقم هاشمي (

در آزمايش حاضر، رقم گوهر  ).4داري داشت (جدول معني

اال، ميزان در زمان نشاكاري دوم با شاخص برداشت ب

ها اختصاص داد. به بيشتري از ماده خشك را به دانه

عبارت ديگر با توزيع بيشتر مواد فتوسنتزي به مخازن، 

زيادي از ماده خشك به عملكرد اقتصادي دانه  قسمت

تخصيص يافت. با تاخير در نشاكاري، توزيع مواد 

فتوسنتزي دچار اختالل شد و شاخص برداشت كاهش 

  يافت.

 

  كلي  گيرينتيجه 

رسد كه علت بر اساس نتايج آزمايش حاضر به نظر مي

توان ظرفيت افزايش عملكرد دانه ارقام اصالح شده را مي

ها در توزيع كارآمدتر مواد فتوسنتزي و نيز باالي آن

هاي هاي بارور در زمانويژه تعداد پنجهمخازن فعال به

ماه)  خرداد 8ارديبهشت ماه و  20نشاكاري اول و دوم (

دانست. بر همين اساس رقم گوهر از نظر اجزاي عملكرد 

 برتر از ارقام هاشمي و خزر بود. 

هاي نشاكاري داد كه در زمان نتايج اين تحقيق نشان

د مناسب و انطباق دليل وجود طول فصل رشاول و دوم به

زني با طول روز و ويژه مرحله پنجهبه مراحل فنولوژيك

بيشترين عملكرد دانه در واحد سطح  تر هوا،مطلوب دماي

هاي نشاكاري اول و دوم باعث اجتناب از حاصل شد. زمان

دليل هاي هرز شده و بهها و علفخسارت آفات، بيماري

استفاده از عوامل اقليمي در توليد، نظير تطابق زمان 

مناسب منجر به افزايش عملكرد دانه شد.  دمايدهي با گل

طول دوره رشد، درجه  ،كاريبا تاخير در زمان نشا

ها و هاي تجمعي الزم براي تجمع مواد در بافتحرارت

ها كاهش و در نتيجه عملكرد دانه نيز ها به دانهانتقال آن

كاهش يافت. باال بودن ميزان انتقال مجدد ماده خشك در 

تر دليل دماي مناسبرقم گوهر در زمان نشاكاري دوم به
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زايش سطح برگ در مرحله هوا در طول دوره رشد و اف

دهي بود و باعث افزايش عملكرد دانه شد. با تاخير در گل

ميزان دماي زمان نشاكاري از زمان اول به زمان سوم، 

و باعث كاهش ميزان انتقال  تجمعي گياه كاهش يافت

ها شد. با توجه به اينكه بيشترين مجدد ماده خشك به دانه

هاي نشاكاري ابي در زمانعملكرد دانه ارقام برنج مورد ارزي

دست آمد، به خرداد ماه) به 8ارديبهشت و  20( اول و دوم

رسد كه يكي از داليل افزايش عملكرد دانه ارقام نظر مي

برنج در اين دو تيمار افزايش ميزان، كارآيي و سهم انتقال 

   مجدد ماده خشك بوده است.
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Abstract 
To evaluate the effect of transplanting time on grain yield and remobilization of dry matter of rice 

varieties, a field experiment carried out as split plot based on complete block design with three 
replications in Roudbar region, Guilan, Iran, in 2013. Three transplanting times (May 10 and 29 and 
June 17) were arranged in main plots and three rice varieties (Khazar, Gohar and Hashemi) in sub 
plots. The results showed that transplanting times and varieties had significant effects on plant height, 
panicle length, stem length, panicle weight, number of tillers, number of filled grains, 1000 grain 
weight, test weight and grain yield. The interaction effect of transplanting time and variety were also 
significant on plant height, panicle length, stem length, number of tillers and grain yield. The results of 
mean comparisons showed that the highest remobilization rates of dry matter was related to the second 
transplanting time and Gohar variety (277 and 235 g.m-2, respectively). The results indicated that the 
delay in transplanting time decreased remobilization rate, contribution and efficiency, so that the 
lowest values of these traits were observed at the third transplanting time (51%, 31% and 26%, 
respectively). The highest grain yield was belonged to Gohar variety during the first and second 
transplanting times (7653 and 7340 kg.ha-1, respectively) that may be due to the increasing 1000-grain 
weight, test weight and number of filled grains per panicle. According to results of the experiment, the 
second transplanting time was the best appropriate time for the climatic conditions of the experimental 
region and the highest grain yield in this time was belonged to the Gohar variety. 
 
Keywords: 1000-grain weight, Harvest index, Number of grain per panicle, Test weight 
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