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چکیده
حمل به خشکی، انتخاب ارقام داراي عملکرد باال و همچنین یافتن شاخص هاي مناسب جهت تبه منظور یافتن ارقام م

اسپلیت پالت در قالب بلوك کامل تصادفی با عامل اصلی مدیریت آبیاري ارزیابی تحمل به خشکی در برنج، آزمایشی 
، گوهر، علی no7هیبریدهاشمی،(ژنوتیپ10بر) روز بعد از محو شدن آب از سطح زمین8و 4غرقاب، آبیاري (

در استان گیالن اجرا 1391با سه تکرار در سال ) کاظمی، نعمت، حسن سرائی، کادوس، طارم دیلمانی، فجر، بهار
در هر سه مدیریت . کی سبب کاهش شدید عملکرد دانه می شودخشنتایج نشان دادند که تنش . شدارزیابی قرار گرفتند

بهترین شاخص ها براي SSIو STIدر این بررسی ها شاخص . عملکرد دانه بودآبیاري ژنوتیپ گوهر داراي بیشترین
روز بعد از 4ارقام گوهر، نعمت و هاشمی در مدیریت آبیاري با .ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برنج تشخیص داده شد

بعد از محو شدن آب از روز 8و  هاشمی در مدیریت آبیاري با 1محو شدن آب از سطح زمین و ارقام گوهر، هیبرید 
.سطح زمین را به عنوان ارقام مقاوم به خشکی معرفی کرد

برنج، ژنوتیپ ها، تنش خشکی، شاخص هاي تحمل به تنش خشکی: واژه هاي کلیدي

مقدمه
6/1غذاییشودوحدودنیمیازجیرهانسانکشتمیایاستکهمنحصراًبرایتغذیهبرنجتنهاغله

کشور ایران با متوسط نزوالت . ترینسطحزیرکشترادرجهانداراستدهدوبعدازگندمبیشمیمیلیاردنفرازجمعیتدنیاراتشکیل
میزان کم نزوالت . میلیمتر در سال در زمره مناطق خشک و نیمه خشک جهان طبقه بندي می گردد240آسمانی 

راعی در این آسمانی، پراکنش نامنظم آن و درجه حرارت هاي باال موجب تنش خشکی در طول دوره رشد گیاهان ز
).1383زینالی خانقاه و همکاران،(مناطق می شوند و در نهایت باعث کاهش تولید محصوالت زراعی می شود 

. عملکـرد ندارنـد  در داريتفـاوت معنـی  I T Tرقـم مقـاوم  رويروزه 10تـا  شـش دورهاي آبیاري در آزمایشی در مصر
روزه نیـز کـاهش   10باشـد تـا دور   روز مـی ششري معمول آن همچنین دراین بررسی یکی ازارقام آپلند که دورهاي آبیا

کـه دورهـاي آبیـاري    دهد نشان میبررسی در فصل خشک نتایج یک.)1995ایبراهیم و همکاران ، (عملکرد نداشته است
.)2001بومن،(روزه افزایش داده بود10تر نسبت به دور آبیاري روزه عملکرد را به اندازه یک تن یا بیشهشتوچهار 

روز ابتدا عملکرد محصول افـزایش یافتـه و سـپس    هفتتا دوکه باافزایش دورآبیاري از دهد میشده نشانمطالعات انجام
بیولوژیـک کـامًال   عملکـرد دانه، ارتفاع و 100ثیر دروزن أاین ت. یابدباادامه افزایش دورآبیاري عملکرد محصول کاهش می

روز به باال جذب آب و مواد غذایی توسط ریشـه بـا مقاومـت زیـادي روبـرو      7از همچنین باافزایش دورآبیاري. مشهود بود
.)1374فرداد و شیردلی،(یابدبوده و در نتیجه این مقاومت در جذب، مقدار محصول کاهش می

یابد وگسترش واستحصال منابع جدید آب، نیازمنـد صـرف   مبود آب براي تولید محصوالت کشاورزي همواره افزایش میک
خصوص در آسیا که تولید برنج هبهبود وافزایش کارآیی مصرف آب جهت حفظ امنیت غذایی آینده ب. هاي زیاد استهزینه



در بررسـی اثـرات   ).1999تانگ،(رسدنظر میهدرصد تولید فعلی افزایش یابد ضروري ب70باید به میزان 2025آن تا سال 
هاي طـارم و نعمـت در مؤسسـه    و تعیین میزان آب مصرفی بر رقمتنش آب در مراحل مختلف رشد بر روي عملکرد برنج 

تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران نشان داده شد که براي رقم طـارم ازنظـر عملکـرد محصـول بـین تیمارهـا تفـاوت        
درصـد  33و بـا  ) سـانتیمتر 0-5(دار وجود نداشت وحداکثر عملکرد از تیمار با رژیم آبی متناوب غرقاب خشـکاندن معنی
).1377سعادتی، (دست آمدهجوئی در مصرف آب نسبت به تیمار غرقاب دائم بصرفه

از تحقیق خود نتیجه گرفتند که براي غربال کردن ژنوتیپ مقـاوم و حسـاس، هرگـاه    ) 1387(خورشیدي بنام و همکاران 
کمتـري  ) (SSIتـنش  بیشتري بوده و شاخص حساسیت به ) (GMPژنوتیپی داراي شاخص میانگین هندسی بهره وري 

.نسبت به سایرین داشته باشد، به عنوان رقم متحمل شناخته می شود
هاي تحمل خشکی در ارقام بومی گندم بـه ایـن نتیجـه دسـت     به منظور تعیین بهترین شاخص)1383(نیا و قنادهاعزیزي

تند و بـه عنـوان   داشـ YSو YPداري بـا همبسـتگی مثبـت و بسـیار معنـی    STIو GMP ،MPهاي یافتند که، شاخص
.ها شناسایی شدندبهترین شاخص

هدف از انجام این تحقیق مقایسه ژنوتیپ هاي برنج از نظر تحمل یا حساسیت به تنش خشکی و تعیین ژنوتیپ مناسب 
.جهت کشت در شرایط آبیاري هاي اعمال شده و استفاده بهینه از آب آبیاري و افزایش بهره وري آب بود

مواد و روش
7درجه و 37در دهستان رضامحله مرکزي واقع در شهرستان رودسر با مختصات جغرافیایی 1391آزمایش در سال این 

.متر از سطح آب هاي آزاد انجام گرفت-22دقیقه طول شرقی و ارتفاع 19درجه و 50دقبقه عرض شمالی و 
زي زمین خزانه و سپس بذرپاشی در آن در فروردین ماه سال زراعی طبق روال مرسوم در منطقه اقدام به آماده سا

نشاهاي سالم از ،پس از آبگیري و شخم و انجام سایر مراحل آماده سازي در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه. گردید
.بصورت جداگانه کاشته شدند. زمین خزانه به زمین اصلی انتقال یافت

،مدیریت آبیاري شامل غرقاب،با عامل اصلی سه تکراردر طرح اسپلیت پالت در قالب بلوك کامل تصادفی درآزمایشی 
روز پس از محو شدن آب از سطح زمینو ژنوتیپ هاي 8روز پس از محو شدن آب از سطح زمین و آبیاري 4آبیاري 

، گوهر، علی کاظمی، نعمت، حسن سرائی، کادوس، no7هیبرید ژنوتیپ هاشمی، 10مختلف برنج مورد مطالعه که شامل 
.انی، فجر و بهار به عنوان عامل فرعی قرار گرفتندطارم دیلم

سانتی متر فاصله بین ردیف هاي کاشت و 30کرت می باشدفواصل نشاکاري 30که هر تکرار شامل 4×5/1ابعاد کرت ها
و بیماري ها،مبارزه با آفات ،کلیه عملیات زراعی از قبیل پخش کود. سانتی متر است20فاصله بوته ها روي هر ردیف 

.علف هاي هرز مطابق عرف منطقه انجام گرفت
،پس از درو کردن به وسیله دستگاه کمباین،گیاه از هر کرت انتخاب شد8درزمان رسیدگی براي محاسبه عملکرد دانه 

. درصد برحسب کیلوگرم در هکتار ثبت شد14شلتوك ها جدا شدند و فقط دانه توزین و با رطوبت 
شاخص هاي زیر براي ) Ys(و تحت تنش خشکی ) Yp(اهان در شرایط بدون تنش خشکی با استفاده از عملکرد گی

:تعیین میزان تحمل یا حساسیت ژنوتیپ ها به تنش خشکی محاسبه شد
) – SI = 1شدت تنش                                     -1 s / p)
SSI = 1 – (Ys / Yp) / SIشاخص حساسیت به تنش-2
) / STI = (Yp) (Ys)شاخص تحمل به تنش-3 p)2

TOL = Yp – Ysشاخص تحمل                                                  -4
MP = (Ys + Yp) / 2شاخص بهره وري                                        -5



= GMPشاخص میانگین هندسی بهره وري    - 6

نتایج و بحث
آبیاري (1عملکرد در شرایط غرقاب و تنش مقدار، ژنوتیپ گوهر داراي بیشترین 1با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

5339کیلوگرم بر هکتار و ژنوتیپ نعمت با 5442و 6470را به ترتیب ) روز بعد از محو شدن آب از سطح زمین4
در جایگاه دوم و ژنوتیپ هاشمی با 1کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش 4776کیلوگرم در هکتار در شرایط غرقاب و 

در جایگاه سوم قرار دارند و 1کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش 3996ر هکتار در شرایط غرقاب و کیلوگرم د5248
.کمترین مقدار به ترتیب مربوط به ژنوتیپ هاي فجر و علی کاظمی و طارم دیلمانی می باشد

و 04/1و ژنوتیپ گوهر 44/1در این آزمایش 1براي ژنوتیپ گوهر در حالت تنش ) STI(میزان شاخص تحمل به تنش 
می باشد که بیشترین مقدار نسبت به سایر ژنوتیپ هاست بانگر اینست که هر چه میزان شاخص 86/0ژنوتیپ هاشمی 

STI به خشکی دارد همچنین میزان شاخصبیشتر باشد آن ژنوتیپ مقاومت بیشتريSTI براي ژنوتیپ هاي فجر، علی
.می باشد که کمترین مقدار نسبت به سایر ژنوتیپ هاست685/0و 594/0و508/0کاظمی و طارم دیلمانی به ترتیب 

YpYsTOLMPGMPSTISSIژنوتیپ ها

39961252462241/457986/038/1(GHI)(BC) 5248هاشمی

No7(CDE)4888(GHI)39719175/44297/4405796/0087/1

6470(BC)54421028595677/5933444/1919/0(A)گوهر

3917(HI)36982195/380792/3805594/0324/0(FGHI)علی کاظمی

5339(CDEF)47765635/505765/5049045/1613/0(BC)نعمت

4512(EFGHI)4182330434786/4343773/0428/0(DEFG)حسن سرایی

5196(GHI)401111855/460321/4565854/0318/1(BCD)کادوس

4444(GHI)37596855/410117/4087685/0890/0(EFGH)طارم دیلمانی

3560(Ij)3481795/352027/3520508/0127/0(Ij)فجر

5662(Ij)341322495/453795/4395792/03/2(B)بهار

)آب از سطح زمینروز بعد از محو شدن4آبیاري (1مقادیر شاخص هاي تحمل به خشکی در شرایط تنش ): 1(جدول



روز بعد از محو شدن آب از 8آبیاري (2، مقادیر شاخص هاي تحممل به خشکی در شرایط تنش 2با توجه به جدول 
میزان شاخص . و گوهر بودn07را نشان می دهد بیشترین عملکرد مربوط به ژنوتیپ هاي بهار، هیبرید ) سطح زمین

STI می باشد که نسبت به سایر ژنوتیپ ها در این مدیریت 539/0و 682/0، 679/0براي این ژنوتیپ ها به ترتیب
و فجر بود که این ژنوتیپ ها یآبیاري بیشتر بود و کمترین عملکرد مربوط به ژنوتیپ هاي علی کاظمی، حسن سرائ

.کمتري داشتندSTIنسبت به سایر ارقام شاخص 

ارزیابی شاخص هاي مقاومت به خشکی
روز بعد از 4آبیاري (1گیري شده عملکرد دانه ژنوتیپ ها در دو شرایط تنش نتایج همبستگی بین شاخص هاي اندازه

ارایه4و 3جدولهايدر) شدن آب از سطح زمینروز بعد از محو 8آبیاري ( 2و تنش ) محو شدن آب از سطح زمین
داراي بیشترین همبستگی مثبت با عملکرد در شرایط STI, GMP, MPشاخص هاي 1در شرایط تنش . شده اند

شاخص .را داراست1تنش داراي بیشترین همبستگی مثبت با عملکرد در شرایط STIنرمال هستند، در حالیکه شاخص 
SSI را داراست و این بیانگر این واقعیت است که هر 1داراي بیشترین همبستگی منفی با عملکرد در شرایط تنش

نیز همانگونه که از نتایج بدست آمده 2بیشتر باشد عملکرد آن ژنوتیپ بیشتر بوده و در تنش STIان شاخص چقدر میز
همبستگی SSIمی باشد حال انکه شاخص STIاست بیشترین میزان همبستگی مثبت با عملکرد مربوط به شاخص 

اخص هاي خشکی می توان ارقام گوهر، نعمت و با توجه به نتایج ش.را دارد2منفی و باالیی با عملکرد در شرایط تنش 
و  هاشمی در مدیریت آبیاري بهار روز بعد از محو شدن آب از سطح زمین و ارقام گوهر، 4هاشمی در مدیریت آبیاري با 

.روز بعد از محو شدن آب از سطح زمین را به عنوان ارقام مقاوم به خشکی معرفی کرد8با 

YpYsTOLMPGMPSTISSIژنوتیپ ها
250927395/387866/3628540/0033/1(KL)(BC) 5248هاشمی

n07(CDE)4888(KL)26902198378911/3626539/0891/0

6470(KL)25703900452073/4077682/0194/1(A)گوهر
3917(M)17332184282541/2605278/0104/1(FGHI)علی کاظمی

5339(KLM)23213018383020/3520508/0120/1(BC)نعمت

4512(LM)21362376332445/3104395/0043/1(DEFG)حسن سرایی

5196(KL)25442652387074/3635542/001/1(BCD)کادوس

4444(KL)26721772355892/3445487/0789/0(EFGH)طارم دیلمانی

3560(KLM)23701190296568/2904346/0662/0(Ij)فجر

5662(JK)292327395/429236/4829679/0958/0(B)بهار

)روز بعد از محو شدن آب از سطح زمین8آبیاري (2ادیر شاخص هاي تحمل به خشکی در شرایط تنشمق): 2(جدول



)2(ژنوتیپ مورد مطالعه در شرایط تنش 10ضرایب همبستگی شاخص هاي مقاومت به خشکی و عملکرد دانه در ): 4(جدول
)روز بعد از محو شدن آب از سطح زمین8آبیاري (

شاخص هاي 
YpYsTOLMPGMPSTISSIتحمل به خشکی

Yp1*669/0*693/0**940/0**918/0**898/0624/0

Ys1071/0 -**882/0**909/0**923/0158/0 -

TOL1407/0351/0311/0**991/0

MP1**998/0**992/0323/0

GMP1**996/0267/0

STI1219/0

SSI1

شاخص هاي 
YpYsTOLMPGMPSTISSIتحمل به خشکی

Yp1*537/0**924/0**965/0**811/0**917/0626/0

Ys1173/0*739/0**836/0**824/0298/0 -

TOL1**791/0567/0*696/0**866/0

MP1**907/0**988/0407/0

GMP1**948/0178/0

STI1280/0

SSI1

)1(ژنوتیپ مورد مطالعه در شرایط تنش 10همبستگی شاخص هاي مقاومت به خشکی و عملکرد دانه در ضرایب): 3(جدول
)روز بعد از محو شدن آب از سطح زمین4آبیاري (



نتیجه گیري
و عملکرد دانه وجود دارد هر چقدر STIنتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که همبستگی مثبت و باالیی بین شاخص 

براي یک ژنوتیپ بیشتر باشد آن گیاه نسبت به خشکی مقاوم تر بوده و عملکرد بیشتري دارد و هر چقدر STIمیزان 
کمتر باشد آن گیاه حساس تر نسبت به خشکی استو عملکرد کمتري خواهد داشت همانگونه که در این STIمیزان 

و  بهارحو شدن آب از سطح زمین و ارقام گوهر، روز بعد از م4ارقام گوهر، نعمت و هاشمی در مدیریت آبیاري با آزمایش 
. روز بعد از محو شدن آب از سطح زمین را به عنوان ارقام مقاوم به خشکی معرفی کرد8هاشمی در مدیریت آبیاري با 

.می باشندحساس ترین گیاه نسبت به خشکی STIژنوتیپ هاي فجر و علی کاظمی با کمترین میزان شاخص 
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