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ABSTRACT 

To counteract the widespread negative effects of zinc deficiency on rice yield and the health of the majority of 

people who depend on this crop for nutrition, it will be necessary and effective to find cultivars resistant to zinc 

deficiency. For this purpose, field experiments during the crop years of 1396 and 1397 in farm located in the 

village of Pas-visheh, Rasht city, Gilan province,  A two factors split plot experiment was conducted in a 

completely randomized design with three replications. Experimental factors include soil application of zinc 

sulfate fertilizer as the main plot in two levels (0 and 20 kg  ha-1 zinc sulfate) and cultivar as a sub-plot in 27 

levels (including local and improved cultivars and promising lines). The results showed that the Zn application  

and its interaction with  cultivar waere significant for all measured  traits except the length and width of the 

flag leaf. The lowest and highest values of zinc uptake in plant organs in the treatment of non-application of 

zinc sulfate belonged to line RI18430-2 (Hashemi × Saleh) and Kadous cultivar, respectively. Comparison of 

the mean of treatments showed that the lowest and highest zinc uptake in plant organs in the treatment of zinc 

sulfate application belonged to two lines RI18432-2 (Mohammadi × Saleh) and RI18431-1 (Abji Boji × Saleh), 

respectively and three cultivars or lines that have the highest zinc uptake in plant organs in the application of 

20 kg / ha of zinc sulfate are RI18432-2 (Mohammadi × Saleh) and RI18430-22 (Hashemi × Saleh) and Ahlemi-

Tarom cultivar, respectively. The results of the GGbiPlot analysis  showed that in both levels of zinc (control 

and application of 20 kg per hectare of zinc sulfate) Gohar, Kadous and Caspian cultivars have been ranked 1 

to 3 in terms of Zn efficiency. Saleh, Dilmani, Gilaneh and RI18430-1 (Hashemi × Saleh) cultivars were also 

ranked as high Zn efficient cultivars and line in both levels. Therefore, for future research works, these cultivars 

are suitable for cultivattion on Zn deficiency paddy soils or selection of  higher Zn uptake cultivar(s) for rice 

grain quality purpose. 
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 پژوهشی( –)علمی  1400 ، شهريور6، شماره 52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 1882

   شاليزاری اراضی در روی جذب توانايی اساس بر برنج ارقام غربالگری

 1پورقلیو  مهرزاد اله *1سلطانیشهرام محمود

 .ایرانموسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، . 1

 (6/4/1400تاریخ تصویب:  -30/3/1400تاریخ بازنگری:  -30/2/1400)تاریخ دریافت: 

 چکيده

 این هب تغذیه برای که مردمی عمده بخش تندرستی و برنج عملکرد بر روی کمبود گسترده منفی اثرات با مقابله برای

 ایعهمزر آزمایش منظور بدین. بود خواهد موثر و ضروری بسیار روی کمبود به مقاوم ارقام یافتن باشند،می وابسته محصول

 صورت به گیالن استان رشت شهرستان ویشهپس روستای در واقع ایمزرعه در 1397 و 1396 زراعی هایسال طی

ایه پ شامل کودپاشی آزمایشی فاکتورهای. شد اجرا تکرار با سه تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در خردشده هایکرت

به  رقم و( روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20 و 0) سطح دو در روی به عنوان کرت اصلی سولفات کود( خاکی کاربرد)

 افزودن که داد نشان نتایج. بودند (بخش امید هایالین و شده اصالح و محلی ارقام شامل) سطح 27 عنوان کرت فرعی در

ه ب صفات همه برای نیز خاک در موجود روی میزان×  رقم متقابل اثر شده و گیریاندازه صفات بسیاری از بر به خاک  روی

 معد تیمار در گیاهی هایاندام در جذب روی مقدار باالترین و ترینپایین. بود دارمعنی پرچم برگ عرض و طول استثنای

تیمارها  میانگین مقایسه. داشت تعلق کادوس رقم صالح( و× )هاشمی  RI18430-2الین  به ترتیب به روی سولفات کاربرد

الین  به دو ترتیب به روی سولفات کاربرد تیمار در گیاهی هایاندام جذب روی در باالترین و ترینپایین داد که نشان

RI18432-2  صالح( و × )محمدیRI18431-1 نباالتری ترتیب به که الینی یا رقم سه و داشته صالح( تعلق× بوجی )آبجی 

 از عبارتند اندداده اختصاص خود به روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20 کاربرد تیمار در را گیاهی هایاندام در جذب روی

 تجزیه حاصل از نتایج. طارم بودنداهلمی صالح( و رقم× )هاشمی  RI18430-22صالح( و × )محمدی RI18432-2 هایالین

 سولفات هکتار در کیلوگرم 20 کاربرد و مصرف عدم) روی سطح هر دو در که داد نشان (GGE Biplotرگرسیون مکانی )

و  گیالنه دیلمانی، صالح، ارقام. نمودند کسب را 3 تا 1 هایرتبه روی جذب از نظر میزان خزر و کادوس گوهر، ارقام(  روی

 هایآزمایش برای بنابراین. بودند برخوردار باال هایرتبه از روی سطح دو هر در صالح( نیز× )هاشمی  RI18430-1الین 

 .جست بهره روی کمبود شرایط در رشد برای مناسب هایالین یا ارقام عنوانبه ارقام این از توانمی آینده

 .پالت، عملکرد دانهارقام اصالح شده، ارقام محلی، بای های کليدی:واژه

 قدمه م
ترین محصول کشاورزی، نه تنها یکی مهم (.Oryza sativa L) برنج

 از درصد 1۵ و انرژی از درصد 21 اصلی وتامین کننده ذایبلکه غ

  (. Depare, 2011جهان است ) جمعیت از نیمی از بیش پروتئین

مورد  عنصر ترینمهم رویو پتاسیم،  فسفر نیتروژن، از پس

 تریندهگستر آنها کمبود از ناشی اثرات که باشدنیاز گیاه برنج می

 جهان شالیزاری اراضی در را ایتغذیه هاینظمیبی ترینجدی و

 برنج گیاه در عملکرد کاهش مهم عوامل از یکی و کرده ایجاد

 شدر فیزیولوژیکی فرآیندهای تعداد زیادی از در است. عنصر روی

 300 سازیفعال جمله از آن ساز و سوخت هایمکانیزم و گیاه

 تولید در درگیر هایمتابولیسم ها،پروتئین سنتز آنزیم،

 و نژ بیان نوکلئیک، اسیدهای و اکسین ها،چربی ها،کربوهیدرات

 دارد دخالت( اندام نر و ماده در گیاه افزایش کارآیی) لقاح تنظیم

(Mahmoudsolani et al., 2016).  
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عنصر روی از طریق ریشه، ساقه و برگ به راحتی  اگرچه

تواند کمبود آنرا جبران نماید ولی توسط گیاه جذب شده و می

 راهبرد یک کمبود، شالیزارهای دارای در خاکی این عنصر کاربرد

 دانه دعملکر افزایش بر عالوه و بوده آن کمبود با مقابله برای کلی

 Mahmoudsolaniانجامد )می نیز دانه در رویغلظت افزایش به

et al., 2017, 2018, 2019 and 2020). همیشه رویکرد این اما 

 مطالعات به است و ممکن نبوده مطلوب اقتصادی ازدیدگاه

افزایش روز افزون قیمت کودهای . باشد نیاز تکمیلی اصالحی

های گوناگون مصرف آن های اعمال روشحاوی روی و هزینه

(Mahmoudsoltani et al., 2020 عدم تعادل در مصرف ،)

 Rehman etکودهای پرمصرف و تاثیر آن بر جذب عنصر روی )

al., 2012 برهمکنش منفی این عنصر با سایر عناصر مانند فسفر ،)

(Mahmoudsoltani et al., 2016, 2017, 2020 و مصرف کود )

رویه آن باعث ایجاد اثرات بدون توجه به حدود آستانه و مصرف بی
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ها را به سمت زیست محیطی شده و به همین دالیل پژوهش

( Impa et al., 2013شناخت ژنوتیپ های متحمل به کمبود روی )

های اصالحی و یا به عنوان ارقام ها در برنامهو استفاده از آن

تواند بسیاری از مشکالت را جایگزین در مزارع کشاورزان می

 (.Mahmoudsoltani et al., 2018کاهش دهد )

در گیاه برنج نیز همانند سایر محصوالت کشاورزی 

ای از نظر تحمل به کمبود عنصر توجههای ژنوتیپی قابلتفاوت

روی قابل جذب خاک وجود دارد و در این راستا ارقام متحمل به 

کمبود روی و یا دارای کارایی باالتر در جذب روی نیز توسط 

 ;Swamy et al., 2016بسیاری از محققین معرفی شده است )

Yin et al., 2016روی و یا به طور عمومی  جذب در باالتر (. کارایی

 کارآیی یک ژنوتیپ نسبت به یک عنصر که معموال معادل متحمل

یک  کننده تواناییشود منعکسآن عنصر نیز تعریف می کمبود به

گیاه در رشد مناسب و تولید محصول قابل قبول در شرایط کمبود 

 (. Impa et al., 2013ت )آن عنصر اس

ه مدیریت زراعی مانند افزایش دهند کشواهد نشان می

های آبیاری و تغییر های روی و یا حاوی روی، بهبود روشکود

های با های خاکی موثر بر مقدار روی قابل جذب در خاکفاکتور

 هنوز روشی سریع برای مقابله با کمبود آن است ،کمبود روی

(Cakmak, 2008). ها نتایج درخشانی را در پی اگرچه این روش

که در  یرغم مشکالتهای ژنتیکی و اصالحی علیدارد ولی روش

محیط مناسب رشد، تنوع ژنتیکی محدود ) مسیر انجام آن است

گیاه برنج و قوانین دست و پا گیر در زمینه مصرف گیاهان تغییر 

تواند گامهای اصالحی میبه همراه سایر روش (ژنتیکی داده شده

های موثری در رفع این مشکالت برداشته و به تولید گیاهانی با 

های باکمبودروی کارآیی بهتر و جذب بیشتر روی حتی در خاک

تایج غربالگری ارقام برنج . ن(Bouis and Welch, 2010) بیانجامد

سازی زیستی در هند برای یافتن ارقام با راندمان جذب روی و غنی

ای و در دو نوع تیمار طی یک آزمایش مزرعه (ایجرقم ر 26) بهتر

در روی ذاتی خاک و کاربرد کود روی کم شاهد یا میزان  ،کودی

که ارقام آروماتیک نسبت به ارقام  دادنشان حد کفایت 

پرمحصول و هیبرید روی بیشتری را جذب میغیرمعطر، محلی

ه همچنین ترتیب راندمان جذب روی هم در این آزمایش ب .کنند

ارقام آروماتیک و سپس پرمحصول، هیبرید و مربوط به ترتیب 

ضریب انتقال روی در ارقام برنج احتماال  د.بو غیرمعطر ارقام محلی

های فیزیولوژیکی شان ارتباط دارد و ممکن است به به فعالیت

مربوط  انتقال روی از ساقه به دانه در ارقام پرمحصول و معطر

معطر ممکن است به  در ارقامالبته  افزایش راندمان روی  باشد

 مکانیزم تطبیقی آن در تحمل تنش کمبود روی ربط داشته باشد

(Hazra et al., 2015.) 

رغم مطالعات کم در این زمینه برای محصول برنج، علی

 ت،متفاو والد با تالقی دو مرکز تحقیقات برنج بنگالدش اخیراً

 به بازار عرضه را( BRRI-62) روی سازیبا قابلیت غنی برنجی

 همان به نیز نسبت به جذب روی کارآمد ارقام و این رقم. کرد

 هیچ یک از کودهای از استفاده به نیازی که هستند مهم اندازه

در  Naher et al. (2014) (.Naher et al., 2014ندارند ) روی

نمو  و رشد و برنج در جذب روی ارقام برای کارآمدی غربالگری

 بنگالدشی هایبرنج از طبیعی در شرایط کمبود آن تعدادی

(Pokkali  ،BRRI 62 ، BRRI 3  ،BRRI 39  ،BRRI 29  ،BRRI 

51  ،Parizat  ،BRRI 33  وBRRI 28 )هایشاخص اساس را بر 

 ریقط از فیزیولوژیکی و ریخت شناسی )مورفولوژیکی( مختلف

 گیری نمودندنتیجه داده و قرار بررسی مورد هیدروپونیک کشت

 در سه توانمی را برنج هایژنوتیپ این در روی کمبود به تحمل

،  Pokkali  ،BRRI 62  ،BRRI 3  ،BRRI 39) پذیرتحمل گروه

BRRI 29  ،BRRI 51 )، متوسط (BRRI 33 )حساس بسیار و 

(Parizat و BRRI 28) بندی نمودطبقه. 

 آب و خاک تحقیقات بخش خاک اطالعات های بانکداده

 هاینمونه بین دهد که ازنشان می کشور برنج تحقیقات موسسه

 اراضی درصد ۵ از کمتر) موسسه این شیمی آزمایشگاه به ارسالی

 600 از روی قابل جذب در خاک بیش( گیالن استان شالیزاری

 (خاک گیلوگرم بر گرممیلی 2) بحرانی حد از کمتر مزرعه

(Dobermann and Fairhourst, 2000) خاک دویست بوده و 

 کیلوگرم بر گرممیلی 06/0 از کمتر جذب قابل مزرعه نیز  با روی

 ,Mahmoudsoltani) در شرایط کمبود بسیار شدید قرار دارد

 روی مصرفکم عنصر موضوع به جدی توجه موضوع این(. 2018

 از بیش تمامی تقریبا اگرچه. دهدمی نشان را شالیزاری اراضی در

 مشکالت از بسیاری برای وارداتی و شده اصالح و حلیم رقم ۵0

 هب مقاومت محصول، کیفیت و کمیت مانند محیطی و ژنتیکی

 قرار بررسی مورد غیره و رسیدن دوره طول ها،بیماری و آفات

 مصرف کم عنصر ترینمهم کمبود به آنها تحمل ولی اندگرفته

 .است اندک بسیار یا و نبوده دست در چندانی اطالعات

 منفی اثرات با مقابله با توجه به مطالب ذکر شده، برای

 هعمد بخش تندرستی و برنج عملکرد بر روی کمبود گسترده

 اجرای باشند،می وابسته محصول این به تغذیه برای که مردمی

 و( عملکرد افزایش) کمی بهبود مبنای بر پژوهشی هاییپروژه

( انهد در پروتئین نتیجه در و روی میزان افزایش) برنج ایتغذیه

براساس یافتن ارقام مقاوم به کمبود روی یا  شالیزاری اراضی در

ارقامی که در شرایط کمبود، کارایی جذب بیشتر روی را از خود 

 آزمایش بنابراین. بود خواهد موثر و ضروری نشان دهند، بسیار

شرایط  به نسبت  الین و رقم 27 واکنش بررسی منظور به حاضر
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 عملکرد ارقام و با اهداف مقایسه و مقدار مناسب روی کمبود

 در و کمبود شرایط در امیدبخش هایالین و شدهاصالح و محلی

 اساس بر آنها بندیطبقه و برنج ارقام گریروی، غربال کفایت حد

 مناسب والدین خاک، انتخاب در موجود روی بیشتر جذب توانایی

 ایارتق برای بهتر توانایی با ارقام الزم و یافتن هایتالقی جهت

 دانه تدوین و اجرا شد. روی

  هاروش و مواد
 ای واقعمزرعه در 1397و 1396 زراعی طی دو سال تحقیق این

در این آزمایش اجرا شد.  رشت شهرستان ویشهپس روستای در

رقم از ارقام موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج  27تعداد 

مقدار روی کمتر ) در یکی از نقاط با کمبود روی (2)جدول  کشور

که طی آزمایشات خاک از بین  (کیلو گرم خاک برگرم میلی 2از 

بر اساس بانک اطالعات آزمایشگاه بخش  و مزارع با کمبود روی

قرار گری غربال و مورد بررسی انتخاب شده بود، خاک و آب

 0-30مق های مرکب از عاز نقاط گزینش شده نمونهگرفتند. 

های خاک هوا خشک شده و پس از نمونهشد. متری تهیه سانتی

 و رشد بر موثر هایویژگی از برخیمتری میلی 2عبور از الک 

. (1شدند )جدول  گیریاندازه (Sys etal., 1993) برنج گیاه توسعه

در قالب طرح پایه  های خرده شده واین آزمایش به صورت کرت

تیمارهای کاربردی  انجام شد.با سه تکرار های کامل تصادفی بلوک

صورت ه ب ،کیلوگرم روی در هکتار 20و ( شاهد) 0عبارتند از 

 پنتا هکتار در کیلوگرم 4۵ مقدار به . فسفر %22سولفات روی

 46 حاوی) تریپلسوپرفسفات منبع از )5O2P (فسفر اکسید

 مپتاسی اکسید کیلوگرم 100 مقدار به نیز پتاسیم ( و 5O2Pدرصد 

) O2K((درصد ۵0 حاوی) پتاسیم سولفات منبع از هکتار در O2K 

 هب نیتروژن کود. شد اضافه هاکرت کلیه به نشاکاری از ( پیش

درصد  46 حاوی) اوره منبع از نیتروژن کیلوگرم 60مقدار

 وانهج تشکیل و وجین نشاکاری، از پیش مرحله سه نیتروژن( در

 یکدست( نشاها) هایگیاهچه. شد افزوده هاکرت به خوشه اولیه

 صورت سه گیاهچه در هربه و مترسانتی 20× 20 فواصل به ارقام

 ها،یبیمار آفات، با مبارزه مانند داشت عملیات کلیه و کشت کپه

 مؤسسه توسط شده توصیه هایروش طبق آبیاری و وجین

. شد الاعم یکسان صورت به هاکرت کلیه در کشور برنج تحقیقات

هنگام در شد. مترمربع کشت  4هایی به مساحت رقم در کرتهر 

 بین فاصله) تفاع بوتهار خصوصیات مورفولوژیکی مانند برداشت

 در ریشک احتساب بدون اصلی خوشه انتهای تا خاک سطح

 مرحله در آزمایشی واحد هر در بوته پنج اصلی، هایشاخه

 کش، خط زا استفاده با تصادفی طوربه گیاه فیزیولوژیکی رسیدگی

(، طول و عرض برگ شدند گیریاندازه مترسانتی واحد حسب بر

 رسیدگی مرحله در بوته پنج آزمایشی واحد هر از) پرچم

 بر کشخط از استفاده با و انتخاب تصادفی طوربه فیزیولوژیک

 گیریاندازه آنها پرچم برگ عرض و طول مترسانتی واحد حسب

 زمان در صفات این تعیین تعداد پنجه کل و بارور )برای (،شد

 یتصادف طوربه کرت هر از را بوته پنج فیزیولوژیک رسیدگی

 عملکرد در که هاییپنجه) کل و موثر هایپنجه تعداد و انتخاب

 موثر هایپنجه تعداد میانگین و شمارش(  دارند تاثیر نهائی

تقسیم تعداد پنجه  درصد باروری پنجه )براساس شد(، محاسبه

ول طبارور به پنجه کل محاسبه و برحسب درصد بیان می شود(، 

 رهگ بین فاصله برداشت، از پیش دانه رسیدگی مرحله درخوشه )

 فتنگر نظر در بدون خوشه روی دانه باالترین نوک تا خوشه گردن

-اندازه خوشه پنج در اصلی ساقه به مربوط هایخوشه در ریشک

عداد (، تشد استفاده آماری تجزیه برای آنها میانگین و شد گیری

 برای -درصد 13با رطوبت  )گرم دانه هزارخوشه )عدد(، وزن 

 رسیدگی زمان در محصول برداشت از قبل هزاردانه، وزن تعیین

 بین از و انتخاب تصادفی طوربه خوشه 10 کرت هر از کامل

تعداد دانه پر و (، شد گیریاندازه موردنظر صفات سالم هایدانه

 زمان در محصول برداشت از قبل پوک و پر هایدانه تعدادپوک )

 و انتخاب تصادفی طوربه خوشه 10 کرت هر از کامل رسیدگی

درصد فراوانی دانه در خوشه ، (شد گیریاندازه موردنظر صفات

)درصد باروری خوشه()براساس تعداد دانه پر در طول خوشه 

 عملکرد دانه و کاه درصد بیان می گردد(،محاسبه شده و برحسب 

 برای محصول رسیدن از پس -درصد 14 )تن در هکتار با رطوبت

 یک حاشیه حذف با و جداسازی از و کاه بعد دانه عملکرد تعیین

 بوجاری سپس و کوبیخرمن برداشت، کرت هر وسط از مترمربع

داگانه مقدار دانه وکاه بطور ج درصد 14 رطوبت با نهایت در و شد

 ریگیاندازه گردید(، عملکرد زیست توده )برای محاسبه و توزین

 هابوته مترمربع یک مساحت به پالت هر از بیولوژیک عملکرد

 آون در کاه هوایی، اندام از دانه کردن جدا از پس و شده بُرکف

 و شد  داده قرار سلسیوس درجه 7۵ دمای در ساعت 48 مدتبه

 و دانه عملکرد مجموع از بیولوژیک عملکرد توزین آن از پس

 برداشت گردید( و شاخص برداشت )شاخص محاسبه کاه عملکرد

 ستد به توده زیست به( شلتوک) دانه عملکرد تقسیم از برنج

 شدند.گیری اندازه آید و برحسب درصد گزارش می شود(می

 این گیری شد )برایهای گیاه اندازهدر تمام انداممیزان روی 

(. cavell, 1955) گردید استفاده خشک خاکستر روش از منظور

. دگردی منتقل چینی کروزه به و توزین گیاه نمونه از گرم یک

 درجه 600 دمای در ساعت شش مدت به کوره درون هاکروزه

 اسید لیتر میلی 10 کوزه هر به سپس. شدند سوزانده  گراد سانتی

 در آنها روی سفید بخار رویت تا و شد افزوده هیدروکلریدریک
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. شد داده حرارت پلیت هات روی گراد سانتی درجه 100 دمای

 شد منتقل لیتری میلی ۵0 بالن به کروزه هر درون محلول سپس

 از گیاه در روی محاسبه برای. شد رسانده حجم به مقطر آب با و

 گیاه هضم از حاصل هایعصاره. شد استفاده اتمی جذب دستگاه

. شد استفاده هوا -استیلن شعله از روی گیریاندازه برای مستقیما

 رهکالیب روی لیتر بر گرممیلی  3 و 2 و 1 استانداردهای با دستگاه

 قرائت مستقیما روی غلظت و شد داده دستگاه به هانمونه. شد

در این آزمایش برای سنجش  (.Amacher, 1996گردید( )

طور تصادفی گزینش ه بوته ب 10خصوصیات یاد شده برای هر رقم 

گیری و پس از اندازه (.SES, 2002گرفت )و مورد ارزیابی قرار 

برای  اسمیرنوف -کولموگروف ها، ابتدا از آزمونگردآوری داده

 در ضمن آزمون شد.ها استفاده اطمینان از نرمال بودن داده

 صفات برای بارتلت آزمون وسیله به آزمایشی خطاهای همگنی

 GGE گری ارقام از تجزیهانجام شد. برای غربال شده گیریاندازه

Biplot یسهمقا و واریانس تجزیه  صفت استفاده شد.×  یپژنوت 

 ادهاستف آماری با محاسبات کلیهانجام شد.  توکی روش به میانگین

 صورت  SAS ver 9.1و  GGE Biplot ver 3.4 افزارهاینرم از

 .پذیرفت
 

 های فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه قبل از آزمايشبرخی ويژگی -1 جدول

 خاک بافت (متری)سانت خاک عمق
N 

 )درصد(
P 

(mg/kg) 
K 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) pH EC 
(ds/m) 

 6/0 0/7 88/0 290 17 20 یرس یلتیس 30-0

 
 ارزيابی مورد هایبرنج هایژنوتيپ هایويژگی -2جدول 

 منشاء مادری والد پدری والد رقم یا الین نام ردیف

 ایران صالح هاشمی گیالر  1

 ایران (IR28×   صدریگرم× )IR8  سپیدرود 2

3 RI18437-2 ایران صالح ساالری 

4 RI18437-1  ایران صالح ساالری 

۵ I18430-2 ایران صالح هاشمی 

6 RI18436-1 ایران صالح سراییحسن 

7  RI8443-5  ایران سپیدرود طارماهلمی 

8 RI18430-22 ایران صالح هاشمی 

 ایران سپیدرود هاشمی 1-18431 9

 ایران pusa1238-1 ×pusa 1238-81-6 گوهر 10

 ایران رقم محلی حسنی 11

 ایران رقم محلی دیلمانی 12

 ایران محلیطارمموتانت  کیان 13

 ایران Basmati370×IR66673-44 رش 14

 ایران IR64669-153-2-3 کادوس 1۵

 ایران صالح هاشمی آنام 16

 ایران رقم محلی هاشمی 17

 ایران IR 39385-20-1-2-1-2خزر   ×  صالح 18

 ایران موتانت هاشمی طاهر 19

 ایران سپیدرود ساالری درفک 20

 ایران صالح× بوجی آبجی آبجی بوجی گیالنه 21

22 SA1 ایران صالح هاشمی 

 ایران رقم محلی طارماهلمی 23

 ایران  TNAU7456 IR2071-625-152 خزر 24

2۵ BC25  ایران سپیدرود حسنی ×سپیدرود 

 ایران IR23199-3-3-1 23 الین 26

 ایران رقم محلی بوجی آبجی 27

 صفت×  ژنوتيپ پالتبای تجزيه

 ارتعب صفت×  ژنوتیپ پالتبای تجزیه برای استفاده مورد مدل

 نمیانگی اساس بر شده تصحیح اصلی های¬مولفه به تجزیه از

 :بود استاندارد انحراف توسط شده استاندارد و صفت

1(     1)رابطه  1 2 2
ˆ
ij j j i j i j ijY d g e g e      

 
ˆکه در آن

ijY  مقدار مورد انتظار برای ژنوتیپi  در ترکیب
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صفت؛× های ژنوتیپ میانگین کل تمام ترکیب j ،با صفت 

j  اثر اصلی صفتj 1؛ig 1و je  به ترتیب اثرهای اولیه برای

2و 2ig؛ jو صفت  iژنوتیپ  je  به ترتیب اثرهای ثانویه برای

و  jانحراف استاندارد  فنوتیپی در صفت  jd؛  jو صفت  iژنوتیپ 

ij مانده توجیه نشده به وسیله اثرهای اولیه عبارت از مقدار باقی

در مقابل 1igو ثانویه است. بای پالت مورد نظر به وسیله رسم 

2ig 1و je 2در مقابل je  در یک نمودار پراکنش ایجاد شد. برای

ترین روش،یعنی تجزیه به مقادیر معادله فوق از رایجبه کار گیری 

 (، استفاده شد:SVD) 1منفرد

1(2)رابطه  1 1 2 2 2
ˆ
ij j j i j i j ijY d            

به ترتیب مقادیر ویژه اولین و دومین مولفه  2و 1که در آن 

به ترتیب بردارهای ویژه  2iو 1i( هستند. 2PCو  1PCاصلی بزرگ )

1و 2PCو  1PCبرای  iژنوتیپ  j 2و j  به ترتیب بردارهای ویژه صفت

j  1برایPC  2وPC  هستند. این روش آماری توسطYan and Kang 

های ارایه توصیف شده است. کلیه بای پالت Yan (2014)و   (2002)

 ایجاد شدند. GGEBiplotشده توسط نرم افزار 

 

 نتايج و بحث

 دانه عملکرد

اربرد تاثیرک دادکه نشان دانه عملکرد صفت واریانس تجزیه نتایج

 صفت این و اثر متقابل آنها بر نوع رقم روی، سولفات خاکی

 عملکرد ترین و باالترینپایین(. 3)جدول (p≤0.01) بود دارمعنی

-18434به ترتیب به الین  روی سولفات کاربرد تیمار عدم در دانه

کیلوگرم در  6400کیلوگرم در هکتار( و رقم سپیدرود ) 2200) 1

هکتار( تعلق داشته و سه رقمی که به ترتیب باالترین میزان 

 اتسولف هکتار در کیلوگرم 20افزایش عملکرد را در اثر کاربرد 

کیلوگرم  8000به خود اختصاص داده اند عبارتند از درفک ) روی

کیلوگرم در هکتار( و سپیدرود 7600) 1-18431در هکتار(، الین 

کیلوگرم در هکتار(. این در حالی است نتایج مقایسه  6910)

ار تیم در دانه عملکرد ترین و باالترینکه پایین میانگین نشان داد 

 3762) 22-18430به ترتیب به الین  روی سولفات کاربرد

کیلوگرم در هکتار(  6697کیلوگرم در هکتار(و رقم سپیدرود )

تعلق داشته و سه رقمی که به ترتیب باالترین میزان عملکرد را 

به خود  روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20در تیمار کاربرد 

 کیلوگرم در 6697اختصاص داده اند عبارتند از ارقام سپیدرود )

   RI18437-2 کیلوگرم در هکتار( و الین  6۵67هکتار(، درفک )

 مبنی متعددی گزارشات(. 4جدول) کیلوگرم در هکتار( 627۵)

 فمصر صورت به روی کودمصرف اثر در برنج عملکرد افزایش بر

 ( وMahmoudsoltani et al., 2017, 2018 ) روی سولفات خاکی

 ,.Mahmoudsoltani et al) دارد وجود رویسولفات پاشیمحلول

 سولفات مصرف کردندکهنیزگزارش دیگری پژوهشگران(. 2019

 و هزاردانه وزن چه،خوشه پرشدن خوشه، طول گیاه، ارتفاع روی،

 (. ازZou et al., 2008دهد )می افزایش را دانه عملکرد درنهایت

 فزایشا روی،کاربرد سولفات دنبال به عملکرد برنج افزایش دالیل

 میزان افزایش (،Malakouti and Tehrani, 1999نیتروژن ) تغلظ

 پوشش هتوسع سبب که بوده گیاه فتوسنتزی فعالیت و کلروفیل

 Teale et) شودمی گیاه عملکرد و برگ شاخه، افزایش و گیاهی

al., 2007بر روی از جمله مصرفکم عناصر اثر که آزمایشی (. در 

 (سپیدرود شده اصالح رقم و بینام) محلی برنج رقم دو عملکرد

 افزایش موجب ترتیببه روی که داد نشان نتایج شد، بررسی

 و 720 میزان به( شده اصالح و محلی) برنج رقم دو هر عملکرد

 ,Malakouti and Tehrani) گردید هکتار در کیلوگرم 1070

1999.) 
 

 ميزان مختلف روی موجود در خاک های مربوط به ارقام مختلف درتجزيه واريانس داده -3جدول 

 درجه آزادی منبع تغییرات
 میانگین مربعات

GY BY SY HI PL 

 ns 4266/7 ns 34001/9 ns 2/31 ns 0/11 ns 4266/7 2 بلوک

 ** a(Zn) 1 1309۵0138/9 ** 9293318۵2/۵ ** 362۵82۵28/4 ** 0/03۵ ns 1۵/91فاکتور 

2 4/۵007 (Zn)بلوک*  aاشتباه   8/10418۵  4/70۵7  94/0  2/3  

 ** 18/26 ** 1۵3/80 ** 10021391/0 ** 11630181/۵ ** 3162913/6 26 )رقم( bفاکتور

 ** 1/72 ** 64/70 ** 82360۵7/90 ** 13422042/۵ ** 2162449/۵ 26 *رقمروی میزان

۵/17149 ۵2 مانده()باقی bاشتباه   2۵/689847  69/696617  83/۵  37/0  

 ۵4/2 ۵0/۵ 41/8 20/۵ 224/2  ضریب تغییرات )%(

GY ،BY ،SY ،HI و PL ، به ترتيب عبارتند از عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، عملکرد کاه، شاخص برداشت و طول خوشه؛ns، * به ترتيب عبارتند از   **و

 درصد 5و 1دار بودن در سطح احتمال دار نبودن، معنیمعنی

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Singular Value Decomposition 
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 مختلف روی موجود در خاک يزانهای مربوط به ارقام مختلف در متجزيه واريانس داده -3جدول  ادامه

 تغییرات منبع
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

TGW GPP GAP PH TTN FTN TP FLL FLW UFGN FGN Zn Up 

  39/0ns  64/1ns  68/26ns  46/6ns  91/2ns  06/0ns  ۵7/۵7ns  ۵8/۵ns  07/0ns  ۵1/0ns  26/4ns  ۵8/0ns 2 بلوک

 ** a (Zn) 1 392/0 ** 4678/99 ** 32321/24 * 1۵22/90 ** 176/09 * 30۵/۵9 ** 394/46 ** 117/21 ** 0/30 ** 0/778 ** 8810/10 ** 4۵/16فاکتور 

2 17/0۵۵ 1۵/81 238/43 3/67 7/80 0/47 ۵۵/26 30/247 0/04 0/123 80/36 21/0 (Zn)بلوک*  aاشتباه   

 ** 49/۵8 ** 1326/6۵ ** 147/94 ** 0/09 ** 43/46 ** 697/6۵ ** 92/8۵ ** 97/۵8 ** 1۵۵9/42 ** 18246/69 ** 2087/۵2 ** 22/414 26 )رقم( bفاکتور

 ** ns 0/02 ns 13/84 ** 9۵/87 ** 27/۵1 ۵/60 * ۵3/91 ** 10/02 ** 10/82 ** 83/48 ** 160۵/63 ** 103/۵3 ** 10/78 26 *رقمروی میزان

b 104 89/0اشتباه   22/7  11/19  68/2  10/3  60/2  06/31  16/9  02/0  80/0  67/12  28/1  

48/3  ضریب تغییرات )%(  48/2  44/3  20/1  72/6  07/7  21/6  ۵1/10  37/13  3۵/7  2/98 ۵0/10  

TGW، GPP، GAP، PH، TTN، FTN، TP، FLL، FLW، UFGN، FGN و ZnUp دانه ، خوشه،  باروری در دانه تعداد  دانه، هزار وزن از عبارتند ترتيب به 

به   **و * ،   nsروی؛ جذب ميزان پوک و دانه تعدد پر، دانه ، تعداد پرچم برگ طول پرچم، برگ عرض پنجه، باروری بارور، پنجه تعداد پنجه، کل تعداد بوته، ارتفاع

 درصد 5 و 1ترتيب عبارتند از معنی دار نبودن، معنی دار بودن در سطح احتمال 

 

 زيست توده عملکرد

تاثیر  دادکه نشان کاه و کلش عملکرد صفت واریانس تجزیه نتایج

نوع  هکتار و در کیلوگرم 20به میزان  روی سولفات کاربرد خاکی

و اثر متقابل   (p≤0.01) داررقم در سطح احتمال یک درصد معنی

 بود داردر سطح احتمال پنج درصد معنی صفت این آنها بر

(p≤0.05)  زیست توده عملکرد ترین و باالترینپایین(. 3)جدول 

 1-18431به ترتیب به الین  روی سولفات کاربرد تیمار عدم در

کیلوگرم در  16191صالح )کیلوگرم در هکتار( و رقم  ۵467)

هکتار( تعلق داشته و سه رقمی که به ترتیب باالترین میزان 

 سولفات هکتار در کیلوگرم 20افزایش عملکرد را در اثر کاربرد 

 20۵40اند عبارتند از ابجی بوجی )به خود اختصاص داده روی

کیلوگرم در هکتار(  200۵0) 1-18431 کیلوگرم در هکتار(، الین

 کیلوگرم در هکتار( و این در حالی است که 19447لح )صا رقم و

 ترین و باالترینکه پایین نتایج مقایسه میانگین نشان می دهد

به ترتیب به  روی سولفات تیمار کاربرد در عملکرد زیست توده

کیلوگرم  17800کیلوگرم در هکتار( و صالح ) 11600رقم گوهر )

 ترتیب باالترین میزان در هکتار( تعلق داشته و سه رقمی که به

 هکتار در کیلوگرم 20عملکرد زیست توده را در تیمار کاربرد 

به خود اختصاص داده اند عبارتند از ارقام صالح  روی سولفات

کیلوگرم در  16300کیلوگرم در هکتار(، آبجی بوجی ) 19447)

 عملکرد(. 4جدول) کیلوگرم در هکتار( 1۵۵00) هکتار( و درفک

 ,Uphoffدهد )می نشان را گیاه در خشک دهما تجمع زیستی

 طریق از توانمی را گیاه یک عملکرد. (200۵( )یوفوف، 2005

 طی محققان. برد باال مزرعه در تولیدی خشک ماده کل افزایش

 افزایش از ناشی دانه عملکرد افزایش که دادند نشان آزمایشی

 .Rehman et al. باشدمی برداشت ضریب و زیستی عملکرد

 مصرف با خشک ماده عملکرد افزایش که نمود گزارش (2012)

 تزبیوسن افزایش جمله از مختلفی دالیل به روی ریزمغذی عنصر

 که انهیدراز کربونیک آنزیم افزایش روی، عنصر حضور در اکسین

 بیوسنتز برای و دارد حضور فتوسنتزی هایبافت تمامی در

 ری،نو هایفتوسیستم عملکرد بهبود است، نیاز مورد کلروفیل

 بی وزریبول و کربوکسیالز پیرووات فسفواینول فعالیت افزایش

 و گیاهی هایبافت در سدیم تجمع کاهش کربوکسیالز، فسفات

-می مرتبط روی عنصر حضور در فسفر و نیتروژن جذب افزایش

 قبیل از رشد هایشاخص افزایش در مذکور عوامل تمامی. باشد

 مؤثر جانبی هایشاخه تعداد و بوته ارتفاع برگ، اندازه و تعداد

. یابدمی افزایش خشک ماده عملکرد طریق این از و باشدمی

 سطح دوام و فتوسنتز میزان روی عنصر که است شده گزارش

 افزایش پرورده مواد تولید میزان نتیجه در و داد افزایش را برگ

 و کلروفیل تشکیل در روی عنصر. (Yousefi, 2012یابد)می

 شاخص افزایش باعث کلروفیل افزایش و دارد نقش پایه متابولیسم

 ,Amani) شودمی خشک وزن افزایش نتیجه در و برگ سطح

1995 .)Zou et al. (2008) سولفات مصرف که کرد گزارش نیز 

 شدن پر) پر هایدانه تعداد افزایش خوشه، طول بوته، ارتفاع روی،

 را توده زیست و کاه ، دانه عملکرد و دانه هزار وزن ،(چه خوش

 در Serivastava et al. (2014) نتایج با ها یافته این. داد افزایش

 .دارند قرار راستا یک

 برداشت شاخص 

رچه اگ دادکه نشان شاخص برداشت صفت واریانس تجزیه نتایج

داری بر این صفت ندارد ولی روی تاثیر معنی سولفات کاربردخاکی

 داشت دارتاثیرمعنی صفت این بر آنها متقابل اثر و رقم نوع

(p≤0.01( )3جدول .)در شاخص برداشت باالترین و ترینپایین 

 7/27رقم آنام ) به ترتیب به روی سولفات کاربرد عدم تیمار

 به که رقمی سه و داشته درصد( تعلق 3/49) گوهر رقم درصد( و

 ردکارب اثر در را شاخص برداشت افزایش میزان باالترین ترتیب

 اندداده اختصاص خود به روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20

)  SA6  درصد( و الین 31درصد(، کادوس ) 3۵رش ) از عبارتند
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که نتایج مقایسه میانگین نشان داد   است حالی در این. درصد( 30

 ولفاتس کاربرد تیمار در دانه عملکرد باالترین و ترینکه پایین

 به هک رقمی سه و داشته تعلق آنام گوهر و امارق به ترتیب به روی

 در کیلوگرم 20 کاربرد تیمار در را عملکرد میزان باالترین ترتیب

 ارقام از عبارتند اندداده اختصاص خود به روی سولفات هکتار

 7/43درصد( و دیلمانی ) 9/47درصد(، سپیدرود ) 2/49گوهر )

 ولی باالست عملکرد الزمه باال برداشتشاخص(. 4جدول) درصد(

 کلیدیعوامل. نیست مطلوب عملکرد به رسیدنکافی  شرط

 و دهیخوشه زمان در خشک وزن برداشت، شاخص کنندهتعیین

 وزن معموالً. باشدمی دهیخوشه مرحله در محصول رشد سرعت

 مرحله در محصول رشد سرعت و دهیخوشه مرحله در خشک

 دیگری محققان مطالعات در. دارند عکس رابطه هم با دهیخوشه

 رنجب برداشت شاخص بر روی سولفات کود مصرف مثبت اثرات به

 Dobermann and Fairhourst, 2000; Slatonاست ) شده اشاره

et al., 2001; Cakmak, 2008 نتایج این پژوهش با .)

در یک راستا  Mahmoudsoltani et al. (2016, 2017)هاییافته

 می باشد.

 طول خوشه 

ربرد تاثیر کا دادکه نشان طول خوشه صفت واریانس تجزیه نتایج

نوع رقم و  هکتار، در کیلوگرم 20به میزان  روی سولفات خاکی

دار در سطح احتمال یک درصد معنی صفت این اثر متقابل آنها بر

 در طول خوشه ترین و باالترینپایین(. 3)جدول  (p≤0.01)است

 2-18437به ترتیب به الین  روی سولفات کاربرد تیمار عدم

متر( تعلق داشته و سانتی 7/31متر(و رقم صالح )سانتی 7/23)

سه رقمی که به ترتیب باالترین میزان افزایش طول خوشه را در 

به خود اختصاص  روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20اثر کاربرد 

  هایالین درصد( و 8/18) طارم اهلمی داده اند عبارتند از رقم

درصد(. این در حالی است  7) 18437-2 درصد( و 7) 18443-2

ترین و نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن است که پایین که

به ترتیب  روی سولفات تیمار کاربرد در میزان طول خوشه باالترین

متر( سانتی 3/37متر(و صالح )سانتی ۵/24) 18436-1به  الین 

 باالترین میزان طول خوشه تعلق داشته و سه رقمی که به ترتیب

به خود  روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20را در تیمار کاربرد 

متر(، سانتی 3/37اند عبارتند از ارقام صالح )اختصاص داده

 (.4جدول) متر(سانتی 1/30) متر( وکادوسسانتی 2/36هاشمی )

اگرچه طول خوشه مستقیماً در محاسبه عملکرد نقشی ندارد ولی 

ان یکی از صفات ارزیابی عملکرد مورد توجه است ولی به عنو

معموالً ارقامی با طول خوشه بلندتر، عملکرد بیشتری دارند 

(Mohadesi, 2006بررسی .) ها نشان داده است که طول خوشه

یک صفت ژنتیکی است اما در شرایط اقلیمی و خاکی مختلف بین 

با بررسی  طول خوشه اختالف وجود داشته است. در همین راستا

ژنوتیپ پرمحصول برنج گزارش شده که ارقام برنج دارای  20

عملکرد باال دارای طول خوشه زیاد، تعداد دانه پر بیشتر و 

(. Turner and Jund, 1991های اصلی و فرعی طویل بودند )ساقه

پاشی رسد کاربرد خاکی سولفات روی نسبت به محلولبه نظر می

 ی بر طول خوشه داشته و باعث افزایشاین ماده تأثیر مثبت بیشتر

در این صفت شده است. گزارش شده است که طول خوشه برنج 

کیلوگرم سولفات روی در هکتار افزایش یافت  20با مصرف 

(Mahmoudsoltani et al., 2020 همچنین در پژوهشی دیگر .)

متر( سانتی 73/23نیز گزارش شده است که باالترین طول خوشه )

 Khanکیلوگرم سولفات روی در هکتار به دست آمد ) 10با مصرف 

et al., 2007 .)مصرف با برنج خوشه طول که است شده گزارش 

 ,Rehman) یافت افزایش هکتار در روی سولفات کیلوگرم 30

 که است شده گزارش نیز دیگر پژوهشی در چنینهم (.2011

 مکیلوگر 10 مصرف با( مترسانتی 73/23) خوشه طول باالترین

 (.Khan et al., 2007آمد ) دست به هکتار در روی سولفات

 هزار دانه  وزن

کاربرد  دادکه نشان وزن هزار دانه صفت واریانس تجزیه نتایج

نوع رقم و  هکتار، در کیلوگرم 20به میزان  روی سولفات خاکی

در سطح احتمال یک درصد تاثیر  صفت این اثر متقابل آنها بر

 ترین و باالترینپایین(. 3)جدول  (p≤0.01) دار داشته استمعنی

به ترتیب  روی سولفات کاربرد تیمار عدم در میزان وزن هزار دانه

گرم( تعلق داشته  27گرم( و رقم گوهر ) 17) 18436 -1به الین 

و سه رقمی که به ترتیب باالترین میزان افزایش عملکرد را در اثر 

به خود اختصاص داده روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20کاربرد 

 18436-1 هایالین درصد( و ۵9)  حسنی اند عبارتند از رقم

درصد(. این در حالی است که  34) 18430-22 درصد(  و 41)

 ترین و باالتریننتایج مقایسه میانگین حاکی از آن است که پایین

به ترتیب به  روی سولفات تیمار کاربرد در دانه هزار میزان وزن

گرم( تعلق داشته  7/27گرم( و حسنی ) 8/19اهلمی طارم )ارقام 

مار را در تی دانه هزار و سه رقمی که به ترتیب باالترین میزان وزن

به خود اختصاص داده روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20کاربرد 

گرم(و الین  27گرم( ، گوهر ) 7/27اند عبارتند از ارقام حسنی ) 

   (.4جدول )گرم( ۵/2۵) 1-18431

 پایدارترین از و است ثابت دانه هزار وزن اغلب برنج، در

 با گیاه این در دانه رشد زیرا رود،می شمار به رقم هایویژگی

 دیگر جزء چند همراه به دانه هزار وزن. شودمی محدود آن پوست

 قابلیت دارای که جدید ارقام دانه عملکرد افزایش در مهمی نقش



 1889 ... گری ارقام برنج بر اساس توانايیپور: غربالقلیمحمودسلطانی و اله پژوهشی( –)علمی 

 اربردک رسدمی نظر به وجود این با. دارند باشند،می باالیی تولید

 زایشاف باعث و داشته دانه هزار وزن بر مثبتی تأثیر روی سولفات

 رفمص روی سولفات کود مقدار افزایش با. است شده صفت این در

 (.Rahman et al., 2011شد) بیشتر نیز برنج دانه هزار وزن شده،

 به روی مصرف اثر در هزاردانه وزن افزایش که رسدمی نظر به

 باشدمی منبع محدودیت کاهش و شده ذخیره مواد افزایش دلیل

 سایر. گرددمی دانه سمت به پرورده مواد شدن سرازیر موجب که

 زاره وزن افزایش بر را روی عنصر کاربرد مثبت اثر نیز محققین

 به مربوط زیاد احتمال به افزایش این که اندکرده گزارش دانه

. باشدمی اسید استیک ایندول هورمون بر روی عنصر تأثیر

 افزایش را هزاردانه وزن افزایش دلیل ترینمهم محققان چنین،هم

 به هاولی انتقال افزایش و غذایی مواد مجدد انتقال فرآیند بهبود و

 نددانست آبکش آوند در انتقال افزایش و هاهورمون تحریک وسیله

 وندآ کارایی افزایش بر روی سولفات تأثیر که نمودند گزارش و

 ترینمهم از آن شدن پر و دانه به غذایی مواد انتقال در آبکش

 Jiangاست) دانه هزار وزن افزایش بر روی سولفات تأثیر عوامل

et al., 2007.) 

تعداد دانه در خوشه و درصد فراوانی دانه در خوشه )درصد 

 باروری خوشه(

 یفراوان درصد و خوشه در دانه تعداد صفات واریانس تجزیه نتایج

به میزان  روی سولفات کاربرد خاکی دادکه خوشه نشان در دانه

هکتار به ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد  در کیلوگرم 20

ا نوع رقم و اثر متقابل آنه داری بر آنها داشته وهمچنینتاثیر معنی

دار در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی دو صفت این نیز بر

 دانه میزان تعداد ترین و باالترینپایین(. 3)جدول  (p≤0.01)دارد

 کاربرد تیمار عدم در خوشه در دانه فراوانی درصد و خوشه در

عدد( و رقم  3/87)18436 -2به ترتیب به الین  روی سولفات

عدد( تعلق دارد. همچنین سه رقمی که به ترتیب  3/1۵8گوهر )

 کیلوگرم 20این صفت را در اثر کاربرد باالترین میزان افزایش در 

-به خود اختصاص داده اند عبارتند از الین روی سولفات هکتار در

-۵درصد(  و  20) 18437-1 درصد( ، 7/22) 18436-1 های

-الین درصد( برای صفت تعداد دانه در خوشه و 1/17) 18443

-1  درصد( و 9/18) 18430-2 درصد( ، 3/20) 18436-1 های

برای صفت درصد باروری خوشه . این در درصد(  3/17) 18437

ترین و حالی است که نتایج مقایسه میانگین نشان داد که پایین

تیمار  و درصد باروری خوشه در خوشه در دانه تعداد باالترین

عدد( و  7/97)18436  -2به ترتیب به الین  روی سولفات کاربرد

 7/۵برابر( و گوهر ) 2/2عدد( ، و سپیدرود )  8/171رقم گوهر )

 در انهد برابر (تعلق داشته و سه رقمی که به ترتیب باالترین تعداد

 در کیلوگرم 20را در تیمار کاربرد  خوشه باروری درصد و خوشه

به خود اختصاص داده اند عبارتند از ارقام  روی سولفات هکتار

عدد(،  2/1۵1عدد( و گیالنه ) 4/1۵7عدد(، خزر ) 8/171گوهر )

برابر(  3/۵رش) برابر( و 4/۵) خزر برابر(، 7/۵گوهر ) ارقامو 

  (.4جدول)

 ایتغذیه شرایط محیطی، عوامل به پرشده هایدانه درصد

 مدهع قسمت زیرا. دارد بستگی گلدهی از پس گیاه فتوسنتز و

 از پس شده تولید فتوسنتزی مواد از دانه در هاکربوهیدرات

 نقش پرشده هایخوشچه درصد. گرددمی تأمین افشانیگرده

 دخواهن دارند، باالیی قابلیت که برنج عملکرد افزایش در مهمی

 ماده تخصیص در مهمی نقش مخزن ظرفیت چنینهم. داشت

 در خوشه خشک وزن. دارد هاخوشه به هوایی هایاندام خشک

 حوین به داشته عملکرد با نزدیکی رابطه دهیخوشه مرحله انتهای

 مخزن ظرفیت) دهیخوشه زمان در باالتر خوشه خشک وزن که

 شودمی برداشت زمان در خوشه خشک وزن افزایش باعث( باالتر

 در (.Yushida, 1983) یابدمی افزایش هادانه شدن پر درصد و

 باعث هکتار، در روی کیلوگرم ۵ مصرف که شد مشخص پژوهشی

 برنج در دانه هزار وزن افزایش و خوشه در دانه تعداد افزایش

 (.Rahman et al., 2011) گردید

 بوته ارتفاع

 خاکیکاربرد دادکه بوته نشان ارتفاع صفت واریانس تجزیه نتایج

نوع رقم و اثر متقابل  هکتار، در کیلوگرم 20به میزان  روی سولفات

ته دار داشدر سطح احتمال یک درصد تاثیرمعنی صفت این آنها بر

 میزان ارتفاع ترین و باالترینپایین(. 3)جدول  (p≤0.01) است

به ترتیب به ارقام آنام  روی سولفات کاربرد تیمار عدم بوته در

متر(  تعلق سانتی 1۵۵متر( و رقم آبجی بوجی )سانتی 104)

داشته و سه رقمی که به ترتیب باالترین میزان افزایش عملکرد را 

به خود  روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20در اثر کاربرد 

درصد(، آنام  7/19ختصاص داده اند عبارتند از ارقام دیلمانی )ا

درصد(. این در حالی است که نتایج  13درصد( و هاشمی ) ۵/16)

میزان  ترین و باالترینمقایسه میانگین حاکی از آن است که پایین

به ترتیب به ارقام آنام  روی سولفات تیمار کاربرد ارتفاع بوته در

متر( تعلق داشته و سه سانتی 164هاشمی )متر( و سانتی 113)

رقمی که به ترتیب باالترین میزان ارتفاع بوته را در تیمار کاربرد 

اند به خود اختصاص داده روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20

 1۵7متر( ، آبجی بوجی )سانتی 164عبارتند از ارقام هاشمی )

 محققان (.4ولجد)متر(  سانتی 1۵7متر(  و اهلمی طارم )سانتی

 و یمتقس افزایش نتیجه در گیاه ارتفاع افزایش که داشتند اظهار

 روی، آن بر عالوه. باشدمی روی کاربرد اثر در سلولی شدگی طویل



 پژوهشی( –)علمی  1400 ، شهريور6، شماره 52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 1890

 انتریپتوف آنزیم فعالیت در تأثیرگذار مهم فاکتورهای از یکی

 عنوان به انتریپتوف آمینه اسید اینکه به توجه با و باشدمی سینتتاز

 کسین،ا تولید افزایش با لذا کند،می عمل اکسین تولید ماده پیش

 و ساقه طولی رشد افزایش آن متعاقب و رأسی چیرگی تشدید

. (Mahmoudsoltani, 2018) بود نخواهد انتظار از دور هاشاخساره

 و روی آهن، ریزمغذی عناصر کاربرد که دهدمی نشان تحقیقات

 شکخ ماده عملکرد افزایش موجب ساقه ارتفاع بر افزودن با منگنز

 تواندیم اکسین بیوسنتز بر سوء تأثیر علت به روی شده و کمبود

 Malakouti andشود ) گیاه عملکرد و ساقه ارتفاع کاهش باعث

Tehrani, 1999). 

 باروری پنجه درصد و بارور پنجه تعداد ، کل پنجه تعداد

 و ارورب پنجه تعداد کل پنجه، تعداد صفات واریانس تجزیه نتایج

ه ب روی سولفات کاربرد خاکی دادکه پنجه نشان باروری درصد

هکتار به ترتیب در سطح احتمال پنج، یک  در کیلوگرم 20میزان 

 نوع رقم داری بر آنها داشته و همچنینو پنج درصد تاثیر معنی

اشته دار ددر سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی صفات این نیز بر

 ددرص و بارور پنجه تعداد پنجه، کل متقابل آنها بر تعدادو اثر 

 رتاثی درصد پنج و یک احتمال یک، سطح در ترتیب باروری به

 میزان تعداد ترین و باالترینپایین(. 3داری داشت )جدولمعنی

 تیمار عدم در پنجه باروری درصد و بارور پنجه تعداد پنجه، کل

-1عدد( و الین  13قم خزر )به ترتیب به ر روی سولفات کاربرد

عدد( و رقم آبجی بوجی  ۵/12) SA6عدد( الین   34) 18431

درصد( و رقم آبجی بوجی  4/۵4) SA6عدد( و الین   ۵/28)

درصد(تعلق دارد. همچنین سه رقمی که به ترتیب باالترین  7/98)

 هکتار در کیلوگرم 20میزان افزایش در این صفات را در اثر کاربرد 

 7/67خزر ) اند عبارتند از رقمبه خود اختصاص داده روی سولفات

درصد(  23رقم گوهر) درصد( و 7/26) 18443-۵ الین ، درصد(

-۵ الین درصد(، 9/68برای صفت تعداد کل پنجه و رقم خزر )

درصد( برای صفت  ۵/32گیالنه ) رقم و درصد( 1/36)18443

 6/23) 18431-1درصد(،  3/2۵) 23های تعداد پنجه بارور، والین

درصد( برای صفت درصد باروری  6/21) 18430-2درصد( و  

پنجه . این در حالی است که نتایج مقایسه میانگین نشان داد که 

 صددر و بارور پنجه تعداد پنجه، کل تعداد ترین و باالترینپایین

به ترتیب به رقم  روی سولفات تیمار کاربرد پنجه در باروری

عدد(، و رقم رش  9/33)18431 -1ن عدد( و الی 4/17خزر)

 104) 18430-2عدد(، و الین  ۵/30) SA1عدد( و الین  ۵/1۵)

درصد(تعلق داشته و سه رقمی که به  ۵/۵9درصد( و رقم رش )

 اروریب درصد و بارور پنجه تعداد پنجه، کل ترتیب باالترین تعداد

به  روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20را در تیمار کاربرد  پنجه

-1های خود اختصاص داده اند به ترتیب عبارتند از الین

( برای ۵/30) SA1عدد( و  32) BC25عدد(،  9/33)18431

 BC25 (4/30عددSA1 (۵/30  ،) هایصفت تعداد کل پنجه، الین

برای صفت تعداد پنجه بارور و  عدد( 3/27)18437-2عدد( و 

صد( و در 101درصد( و ارقام گیالنه ) 104)18430-2الین 

  (.4جدول)پنجه  باروری درصد( برای درصد 2/98حسنی )

 کنترل ژنتیکی عوامل وسیله به که عملکرد جزو اولین

 عملکرد. است بوته هر بارور هایپنجه یا خوشه تعداد گردد،می

ارد د بستگی گیاه هر در بارور هایپنجه به زیادی حد تا غالت دانه

(Yoshida, 1983) .اجزای ترینمهم از یکی زنیپنجه ظرفیت 

 ابیدستی الزمه. آیدمی شمار به دانه عملکرد افزایش برای عملکرد

 احدو در بارور پنجه کافی تعداد وجود نیز برنج در باال عملکرد به

 عملکرد که است عاملی ترینمهم هاخوشه تعداد چون. است سطح

 دواح در بارور پنجه تعداد افزایش. دهدمی قرار تأثیر تحت را دانه

 عدادت افزایش با که چرا باشد،می برنج عملکرد افزایش عامل سطح،

 که غذایی مواد مقدار ،(خوشه بالقوه تعداد) سطح واحد در پنجه

 عامل این که شد خواهد کمتر یابد،می اختصاص خوشه هر به

 گزارش آزمایش یک در. گردید خواهد دانه عملکرد کاهش موجب

 تربیش خاک در روی عنصر افزایش با برنج در پنجه تعداد که شد

 بیان محققان. (Mahmoudsoltani et al., 2017) گردد¬می

 شکل به هکتار در کیلوگرم 20 میزان به روی مصرف که کردند

 برنج کپه در پنجه تعداد دار معنی افزایش باعث روی سولفات

 بر تأثیر با روی عنصر. (Mahmoudsoltani et al., 2019) گردید

 اکسین متابولیسم نوکلئوتیدها، سنتز مانند شیمیایی فرآیندهای

 دارد گیاهان در پنجه تولید بر مؤثری نقش هاآنزیم فعالیت و

(Mahmoudsoltani et al., 2017) .با که است شده گزارش 

 افزایش برنج در بارور پنجه تعداد خاک، در روی میزان افزایش

 Mahmoudsoltani et . (Mohammad et al., 2002) یابد¬می

al. (2016, 2017, 2019, 2020) روی کود مختلف منابع مصرف از 

 در داریمعنی افزایش برنج، در روی غلظت و رشد بر آن اثرات و

 گزارش برداشت شاخص و هزاردانه وزن مترمربع، در پنجه تعداد

 . کردند

 طول و عرض برگ پرچم

 دکهدا پرچم نشان برگ عرض و طول صفات واریانس تجزیه نتایج

و  هکتار در کیلوگرم 20 میزان به روی سولفات کاربرد خاکی

 رب داریمعنی تاثیر درصد یک احتمال سطح در رقم نوع همچنین

 رتاثی صفت دو این بر شانمتقابل ولی اثر (p≤0.01) داشته آنها

 عرض و طول باالترین و ترینپایین(. 3جدول) داری نداردمعنی

 الین به ترتیب به روی سولفات کاربرد عدم تیمار در پرچم برگ



 1891 ... گری ارقام برنج بر اساس توانايیپور: غربالقلیمحمودسلطانی و اله پژوهشی( –)علمی 

متر(، و سانتی ۵/36گیالنه ) رقم متر(وسانتی ۵/2۵) 18436 -1

 3/1) 18431-1متر( و سانتی 9/0) 18430-2های الین

 رینباالت ترتیب به که رقمی سه همچنین. دارد متر(تعلقسانتی

 هکتار در کیلوگرم 20 کاربرد اثر در را صفات این در افزایش میزان

 23 هایالین از عبارتند اندداده اختصاص خود به روی سولفات

 درصد(برای 17) SA6درصد(و  9/18) BC25درصد(،  3/19)

 ۵/32درصد(، خزر ) 2/47گوهر ) ارقام طول برگ پرچم و صفت

 این. عرض برگ پرچم صفت درصد( برای 1/18) درصد( و کادوس

 تریننپایی که داد نشان میانگین مقایسه نتایج که است حالی در

 فاتسول کاربرد تیمار در مقدار طول و عرض برگ پرچم باالترین و

رقم  متر( وسانتی ۵/27)18437 -1 الین رقم به ترتیب به روی

متر( سانتی 9/0) 18430-2متر(، و الین سانتی 38آبجی بوجی )

 بترتی به هک رقمی سه و داشته متر( تعلقسانتی ۵/1و گوهر )

 20 کاربرد تیمار در را پرچم برگ عرض و طول مقدار باالترین

 ندعبارت اندداده اختصاص خود به روی سولفات هکتار در کیلوگرم

متر( و سانتی 8/3۵درفک ) سانتی متر(، 38آبجی بوجی ) ارقام از

 متر(،سانتی ۵/1گوهر) ارقام متر(، وسانتی 7/3۵) BC25الین 

  (.4جدول)متر( سانتی 3/1متر( و رش )سانتی 3/1کادوس )

 رینمؤثرت برنج گیاه هایاندام سایر با مقایسه در پرچم برگ

 تا 41 میزان به که شودمی محسوب گیاه فتوسنتزی ساختمان

 پرچم برگ رو این از. است سهیم دانه وزن افزایش در درصد 43

 هدان تشکیل دوره طول در برگ ترینفعال فتوسنتزی، نظر از

 اجزای و دانه عملکرد با پرچم برگ شود. همچنینمی محسوب

 و خوشه در دانه تعداد بوته، در کل دانه تعداد قبیل از عملکرد

 که ارقامی رسدمی نظر به و داشته همبستگی خوشه طول

 ذبج برای بیشتری سطح دارند، بیشتری( عرض و طول) مساحت

 را ریبهت عملکرد نتیجه در و داشته فتوسنتز عمل انجام و تابش

 سولفات پاشیمحلول با که داد نشان Serivastava (2014) دارند

 شاهد به نسبت درصد 40 تا پرچم برگ در روی محتوای روی

 انهد روی محتوای و عملکرد افزایش به تواندمی که یافت افزایش

 مساحت هرچه که گرفت نتیجه توانمی بنابراین. نماید کمک

 رعناص سایر و روی ذخیره و جذب توان باشد بیشتر پرچم برگ

 هر بیشتر ذخیره و جذب که آنجایی از. یابدمی افزایش آن در

 نتیجه توانمی دارند تنگاتنگ ارتباط منبع بزرگی با عنصرغذایی

 .است اهمیت با بسیار صفت این بر روی تأثیر که گرفت

 تعداد دانه پر و پوک 

 هدادک پوک نشان و پر دانه تعداد صفات واریانس تجزیه نتایج

 در هکتار در کیلوگرم 20 میزان به روی سولفات کاربرد خاکی

تعداد دانه پر و پوک  بر داریمعنی تاثیر درصد یک احتمال سطح

نوع رقم و کاربرد  متقابل . همچنین عامل و اثر(p≤0.01) دارد

 سطح در هکتار در کیلوگرم 20 میزان به روی سولفات خاکی

 داشت صفت دو این داری برمعنی تاثیر درصد یک احتمال

 مارتی در پوک و پر دانه تعداد باالترین و ترینپایین(. 3جدول)

 1/134) 18430 -2 الین به ترتیب به روی سولفات کاربرد عدم

عدد( و کادوس  ۵عدد(، و ارقام طاهر) 1/81کادوس ) رقم عدد( و

 ترتیب به که رقمی سه همچنین. عدد( تعلق داشت 1/23)

 کیلوگرم 20 کاربرد اثر در را صفات این در افزایش میزان باالترین

رقم  از عبارتند اندداده اختصاص خود به روی سولفات هکتار در

درصد(  4/23)18430-2 هایدرصد( و الین ۵/49اهلمی طارم )

وهر گ ارقام تعداد دانه پر و صفت درصد( برای 2/22) 18436-1و 

 3/19) و هاشمی درصد( ۵/26طارم ) درصد(، اهلمی 1/۵1)

 جنتای که است حالی در این. تعداد دانه پوک صفت درصد( برای

 پر دانه ادتعد باالترین و ترینپایین که داد نشان میانگین مقایسه

 رقم به ترتیب به روی سولفات کاربرد تیمار پوک در و

ارقام  عدد(، و ۵/90)18430 -2 الین عدد( و 3/141گوهر)

 رقم یا الینی سه و داشته عدد( تعلق 6/۵عدد( و طاهر) 27گوهر)

 20 بردکار تیمار در را پوک و پر دانه تعداد باالترین ترتیب به که

 ندعبارت اندداده اختصاص خود به روی سولفات هکتار در کیلوگرم

عدد( و  ۵/23و  140خزر ) عدد(، 27و  141گوهر) ارقام ارقام از

  (.4جدول)عدد( برای هر دو صفت  7/21و  140کادوس )

 هک است برنج در عملکرد اصلی اجزای از یکی پر دانه تعداد

 هایالین و ارقام انشعاب جهت معیاری عنوانبه تواندمی

 درصد. (Miller et al., 1991شود ) استفاده برنج پرمحصول

 فتوسنتز و ایتغذیه شرایط محیطی، عوامل به شده پر هایدانه

 هاکربوهیدرات عمده قسمت زیرا. دارد بستگی گلدهی از پس گیاه

 أمینت افشانی گرده از پس شده تولید فتوسنتزی مواد از دانه در

 شده پر هایچهخوشه درصد(. Guilani et al., 2003) گرددمی

 د،دارن باالیی قابلیت که برنج عملکرد افزایش در مهمی نقش

 تخصیص در مهمی نقش مخزن ظرفیت همچنین. داشت خواهند

 خوشه خشک وزن. دارد هاخوشه به هوایی هایاندام خشک ماده

. است عملکرد با نزدیک ارتباط در و کامل دهیخوشه زمان در

 مخزن ظرفیت) دهیخوشه زمان در باالتر خوشه خشک وزن

 شودمی برداشت زمان در خوشه خشک وزن افزایش باعث( باالتر

 این. (Yoshida, 1983یابد)می افزایش هادانه شدن پر درصد و

 پر دانه به خوشه در موجود هایچهخوشه از درصد چند که نکته

 رد. دارد فراوانی اهمیت فیزیولوژیکی نظر از شوند،می تبدیل

 باعث هکتار، در روی کیلوگرم ۵ مصرف که شد مشخص پژوهشی

 برنج در دانه هزار وزن افزایش و خوشه در دانه تعداد افزایش

 مطالعه در محققان همچنین. (Rahmanet al., 2011گردید )



 پژوهشی( –)علمی  1400 ، شهريور6، شماره 52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 1892

 درصد یا تعداد کاهش به برنج عملکرد اجزای بر روی اثرات

 اندکرده اشاره روی سولفات کود کاربرد علت به پوک هایدانه

(Mahmoudsoltani et al., 2016, 2017, 2019, 2020). 

 (روی)جذب  گياهی هایاندام در روی محتوای

رد کارب دادکه روی نشان میزان جذب صفت واریانس تجزیه نتایج

 و رقم نوع هکتار، در کیلوگرم 20 میزان به روی سولفات خاکی

 رب داریمعنی تاثیر درصد یک احتمال سطح متقابل آنها در اثر

مقدار  باالترین و ترینپایین(. 3جدول( )p≤0.01) این صفت دارد

 عدم تیمار در (روی جذب) گیاهی هایاندام در روی محتوای

گرم میلی 1/28)18430 -2 الین به ترتیب به روی سولفات کاربرد

 .دارد گرم در کیلوگرم( تعلقمیلی 2/۵) کادوس رقم در کیلوگرم(

 ینا در افزایش میزان باالترین ترتیب به که رقمی سه همچنین

 دخو به روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20 کاربرد اثر در را صفات

درصد( دیلمانی  3/71کادوس ) ارقام از عبارتند اندداده اختصاص

 حالی در این درصد(.  9/3۵) 18436 -1درصد(، و الین  ۵/۵4)

 باالترین و ترینپایین که داد نشان میانگین مقایسه نتایج که است

 کاربرد تیمار گیاهی در هایاندام روی در جذب روی محتوای

گرم در میلی 7/19) 18432 -2 الین به ترتیب به روی سولفات

 و داشته گرم در کیلوگرم( تعلقمیلی ۵) 18431-1کیلوگرم( و 

 مارتی در روی را مجذب باالترین ترتیب به که الینی یا رقم سه

 اختصاص خود به روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20 کاربرد

گرم در میلی 7/19)18432-2های ارقام الین از عبارتند اندداده

گرم در کیلوگرم( و ارقام اهلمی میلی9/14)18430-22کیلوگرم( 

 رویسولفات مصرف با (.4جدول)گرم در کیلوگرم(میلی 13طارم )

. یافت افزایش دانه شدهجذب روی و میزان دانه رویغلظت

 ریشه، در روی غلظت روی، کاربرد افزایش با نمودند اعالم محققان

 هایدر اندام مقدارآن کهبه طوری. یافتافزایش ذرت برگ و ساقه

 ,Mahmoudsoltani et al.,2016بود ) ریشه بیشتر از هوایی

 سولفات غلظت افزایش با حاضر، مطالعه (. در2020 ,2019 ,2017

 گر،دی عبارت به. یافت افزایش نیز گیاه در روی عنصر مقدار روی،

 رابطه شده جذب روی غلظت و خاک در روی فراهمی میزان بین

 رفمص اثر در برنج دانه در روی غلظت افزایش. شد مشاهده مثبتی

 نصرع این به دسترسی قابلیت در توانایی دهنده نشان روی کود

 و آنزیمی فعالیت بهبود واسطه به است ممکن که است خاک در

 ایشافز به منجر نهایت در که باشد گیاه متابولیکی فرآیندهای

 شد مشخص ایمطالعه در (.Khan, 2012گردد )می روی جذب

 غلظت افزایش موجب هکتار در روی کیلوگرم ۵/13 مصرف که

 گیاهان، توسط روی جذب افزایش با. گردید برنج دانه در روی

 هایاندام در که کرد پیدا تجمع گیاه هایاندام همه در روی

 در گرممیلی 20-400) برگ غالف و ساقه در خصوص به رویشی

 در گرممیلی 20-۵0 دانه در) زایشی هایاندام از بیشتر( کیلوگرم

 میزان که است شده گزارش (.Jiang et al., 2008بود)( کیلوگرم

 با و کیلوگرم در گرممیلی 8/61 برابر شاهد تیمار در روی غلظت

 ترتیب به هکتار در کیلوگرم 10 و ۵ میزان به روی سولفات کاربرد

 Slatanیافت ) افزایش کیلوگرم در گرممیلی 6/64 و 3/64 برابر

et al., 2005 .)Stomph et al. (2011) که دادند نشان 

 افزایش و روی عنصر کمبود جبران در روی سولفات پاشیمحلول

 است داده نشان هابررسی .است بوده مؤثر برنج دانه روی غلظت

 آغاز یا زنیپنجه زمان در روی سولفات خاکی مصرف که

 این افزایش موجب خاک، در روی مقدار افزایش باعث دهیخوشه

 در روی غلظت افزایش کهبه طوری. شد دانه و گیاه در عنصر

 دانه روی محتوای برابری ۵/2 افزایش باعث گیاه سبز هایبافت

 یزانم رفتن باال با افزایش این و بود شده شاهد تیمار به نسبت

 افزایش و گیاه توسط روی جذب بهبود خاک، جذب قابل روی

 همراه دانه شدن پر دوره در دانه به هابرگ از روی مجدد انتقال

 ,Mahmoudsoltani et al., 2016, 2019, 2020; Rahman) بود

2014.) 

روی به تنهایی در انتخاب رقم )ارقام( و  که جذباز آنجایی

شرایط کمبود روی های( مناسب برای کشت در الین )الین

 تواند تاثیر گذار باشد با استفاده از روش تجزیه رگرسیوننمی

 و( امارق) مکانی و دخالت بقیه خصوصیات گیاهی به گزینش رقم

 مناسب پرداخته شد.( هایالین) الین

 تجزيه به روش رگرسيون مکانی 

 های خرد شدهتجزيه واريانس طرح کرت

و  اسمیرنوف -روش کولموگروفها توسط آزمون نرمال بودن داده

های آزمایشی به وسیله آزمون بارتلت برای بررسی همگنی خطا

لیه ها برای کگیری شده نشانگر صادق بودن این فرضصفات اندازه

های خرد شده برای صفات بود. نتایج مربوط به تجزیه طرح کرت

 در داری در اثر متقابل بلوک در رقمصفات دارای اختالف معنی

است. اثر میزان روی موجود در خاک بر  شده ارائه (3) لجدو

درصد ، طول خوشهگیری شده به استثنای تمامی صفات اندازه

دار معنی،  شاخص برداشت، طول و عرض برگ پرچم دانه باروری

ها را تحت تاثیر قرار داد. بین ارقام نیز از جنبه کلیه بود و آن

میزان × ر متقابل رقم دار مشاهده شد. اثصفات، اختالف معنی

همه صفات به استثنای طول و روی موجود در خاک نیز برای 

دار بودن این اثر متقابل دار بود. معنیمعنی عرض برگ پرچم

بیانگر متفاوت بودن واکنش ارقام مورد بررسی به میزان مختلف 

 روی موجود در خاک بود. 
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 غربالگری در بررسی مورد ارقام برای شده گيریاندازه صفات ميانگين مقايسه -4 جدول

 های برنجژنوتیپ گیری شدهصفات اندازه
Zn Up GY BY SY HI 1000GW UFGN FGN GPP 

میلی گرم در 

 کیلوگرم
  عدد گرم درصد کیلوگرم در هکتار

16/36 jklm  ۵290/00ef 1/36×104 defghi 8321/67 bcde 38/23 def 2۵/00 bcde 12/43 hijk 111/77 gh 126/13ij SA6 

21/68 hijk  6697/۵0a 1/40×104 cdefgh 7293/33 def 47/92 ab 24/۵0 def 11/17 hijklm 106/4۵hi 113/2۵lm سپیدرود 

27/3 ab  627۵/00b 1/49×104 bcd 8630/11 bcde 42/32 cd 21/17 gh 1۵/67 cde 96/83 jk 111/28mn 18437-2 

22/33  fghij  ۵140/00fg 1/21×104 ij 6923/33 ef 42/02 cd 23/17 efg 14/47 efg 127/2۵ abcdefghijk 13۵/22gh 18437-1 

26/۵۵ bcd  ۵88۵/00c 1/48×104 bcde 8960/00 bcd 40/۵6 cde 23/00 efg 10/01 klmno 90/۵4 k 97/72o 18430-2 

26/72 bc  4482/۵0kl 1/39×104 cdefgh 941۵/11 b 32/40 ghi 20/۵0 h 12/73 ghij 112/80 fgh 131/83hi 18436-1 

2۵/97 bcde  478۵/00hij 1/23×104 hij 748۵/00 cdef 38/32 def 23/00 efg 13/07 fgh 102/24 ij 118/20kl 18443-۵ 

2۵/43 bcdefg  3762/۵0n 1/17×104 j 797۵/00 bcde 32/10 ghi 22/67 fg 10/87 jklmn 94/68 jk 108/83mn 18430-22 

24/9۵ bcdefgh  4927/۵0ghi 1/28×104 ghij 7831/67 bcde 39/33 cdef 2۵/۵0 bcd 11/07 ijklmn 97/97 jk 107/47mn 1-18431 

22/37 fghij  ۵712/۵0cd 1/16×104 j ۵896/67 f 49/24 a 27/00 ab 28/30 a 141/30 a 171/77a گوهر 

18/۵3 klmn  ۵290/۵0ef 1/31×104 defghij 7826/67 bcde 42/۵۵ cd 27/67 a 8/8۵ no 101/67 ij 107/30mn حسنی 

24/20 bcdefghi  ۵6۵۵/00cd 1/30×104 fghij 7333/33 def 43/6۵ bc 26/00 abcd 12/60 ghij 127/02 cd 139/0۵gh دیلمانی 

23/30 cdefghi  4۵0۵/00jkl 1/30×104 fghij 8۵0۵/00 bcde 34/97 fgh 2۵/۵0 bcd 9/34 lmno 93/80 k 112/78lmn قدسی 

1۵/۵2 n  499۵/00ghi 1/33×104 defghij 827۵/00 bcde 36/43 efg 2۵/67 abcd 10/48 klmno 131/80 bc 144/30ef رش 

17/۵۵ lmn  ۵۵62/۵0de 1/41×104 cdefg 8۵۵8/33 bcde 38/88 cdef 2۵/67 abcd 21/77 abcd 140/47 a 1۵6/73bc کادوس 

20/68 ijkl  3977/۵0mn 1/36×104 defghi 96۵۵/00 b 29/0۵ i 2۵/۵0 bcd 12/97 fghi 101/77 ij 118/07kl آنام 

21/67 hijk  47۵0/00hijk 1/37×104 cdefghi 89۵0/00 bcd 34/37 fgh 26/00 abcd 11/8۵ hijkl 116/90 efg 122/37jk هاشمی 

2۵/43 bcdefg  ۵۵87/۵0d 1/78×104 a 12200/00 a 31/30 ghi 23/00 efg 17/42 c 132/۵0 bc 147/23de صالح 

21/90 ghijk  424۵/۵0lm 1/26×104 ghij 8336/67 bcde 34/17 fghi 26/67 abc ۵/۵7 p 118/40 efg 122/۵7jk طاهر 

20/80 ijkl  6۵67/۵0a 1/۵۵×104 bc 8900/00 bcd 42/20 cd 2۵/00 bcde 10/10 klmno 127/40 cd 143/28ef درفک 

22/87 efghij  4492/۵0kl 1/26×104 ghij 8121/67 bcde 36/8۵ efg 24/۵0 def 16/۵3 cd 121/90 de 1۵1/23cd گیالنه 

30/۵3 a  ۵100/۵0fg 1/37×104 cdefghi 8۵۵۵/00 bcde 38/11 cdef 23/00 efg 10/40 klmno 114/22 efgh 130/43hi SA1 

23/13 defghi  ۵۵۵0/00de 1/30×104 efghij 7481/67 cdef 42/۵4 cd 19/83 h 9/13 mno 116/60 efg 109/67mn طارماهلمی 

16/77 mn  4۵17/۵0jkl 1/26×104 ghij 8220/00bcde 3۵/39 efgh 24/67 cdef 23/27 b 139/۵0 ab 1۵7/40b خزر 

30/۵3 a  ۵12/۵0fg 1/44×104 cdef 92۵0/00 bc 36/60 efg 24/83 cde 10/20 klmno 119/83 def 118/00kl BC25 

16/73 mn  ۵027/۵0fgh 1/46×104 cdef 9۵6۵/00 b 34/60 fgh 26/00 abcd 14/90 def 114/۵3 efg 121/32jk 23 الین 

2۵/63 bcdef  4737/۵0jkl 1/63×104 ab 11600/00 a 30/77 hi 24/00 def 7/82 n 117/۵3 efg 122/۵0jk بوجی آبجی 
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 پژوهشی( –)علمی  1400 ، شهريور6، شماره 52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 1894

 غربالگری در بررسی مورد ارقام برای شده گيریاندازه صفات ميانگين مقايسه -4 جدول ادامه

گیری شدهصفات اندازه  
 

PL GAP (× 104 ) PH (× 102 ) TTN FTN FTP FLL FLW ZnUp 

متر سانتی  درصد سانتی متر درصد عدد سانتی متر درصد 
میلی گرم در 

 کیلوگرم
 

27/07fghij 4/66 ghi 1/19 klm 22/60 ghijk 19/37 jklm 86/01cd 32/20abcd 1/09bcd 12/18 cde SA6 
26/68hij 2/24 klm 1/18 klm 22/32 hijkl 21/68 hijk 97/22 abc 34/37 abc 1/19 abcd 11/17 cdefg سپیدرود 

24/۵0l 4/۵6 hij 1/126 n 27/88 cd 27/30 abcd 97/97 abc 27/83 cd 1/14 abcd 19/72 a 18437-2  

26/43ij ۵/11 def 1/20 jkl 26/76 cdef 22/33 fghij 84/49 de 27/47 d 1/09 bcd 11/2۵ cdef 18437-1  

26/64hij 3/۵6 p 1/27 gh 26/00 cdefgh 26/۵۵ bcd 104/00 a 29/70 bcd 0/89 d 8/76 ghijk 18430-2  

27/07fghij 4/87 fg 1/16۵ m 27/93 cd 26/72 bc 9۵/6۵ abcd 27/83 abcd 1/08 bcd 9/10 fghij 18436-1  

28/20defg 4/19 klmn 1/12۵ n 28/33 bc 2۵/97 bcde 91/26 bcd 34/۵7 abcd 1/09 bcd 12/6 bcd 18443-۵  

2۵/97jk 4/17 klmn 1/26 hi 26/06 cdefgh 2۵/43 bcdefg 97/61 abc 32/40 cd 1/0۵ bcd 14/92 b 18430-22  

24/87kl 4/33 jklm 1/17 lm 33/90 a 24/9۵ bcdefgh 73/60 e 34/۵0 ab 1/34 ab ۵/01 l 1-18431  

30/10c ۵/72 a 1/23 ij 23/18 fghij 22/37 fghij 96/34 abcd 30/72 bcd 1/4۵ a 8/06 jkl گوهر 

28/03defg 3/83 op 1/۵3 cd 18/83 klm 18/۵3 klmn 98/24 ab 31/۵۵ abcd 1/12 bcd 6/44 kl حسنی 

28/42de 4/89 fg 1/۵6 bc 2۵/43 cdefghi 24/20 bcdefghi 9۵/09 abcd 29/77 bcd 1/10 bcd 13/01 ab دیلمانی 

27/40efghi 4/12 mnop 1/47 e 24/13 defghij 23/13 cdefghi 96/۵2 abcd 31/77 abcd 0/94 cd 12/61 bcd قدسی 

26/93ghij ۵/36 bcd 1/19 klm 26/06 cdefgh 1۵/۵1 n ۵9/۵4 f 32/93 abcd 1/29 ab 10/۵۵ defgh رش 

30/10bc ۵/21 cde 1/22 jk 18/۵7 lm 17/۵۵lmn 94/42 abcd 30/73 bcd 1/32 ab 7/03 jkl کادوس 

27/83defgh 4/24 klm 1/123 n 21/70 ijkl 20/68 ijkl 9۵/28 abcd 3۵/33 ab 1/1۵ abcd 11/۵۵ cdef آنام 

36/17ab 3/90 no 1/64 a 22/70 ghij 21/67 hijk 9۵/۵0 abcd 33/10 abcd 1/12 bcd 12/24 cd هاشمی 

32/30a 4/۵6 hij 1/30 fg 27/93 cd 2۵/43 bcdefg 91/43 bcd 31/۵7 abcd 1/19 abcd 9/16 fghij صالح 

27/43efghi 4/47 ijk 1/۵0 de 22/83 ghij 21/90 ghijk 9۵/92 abcd 3۵/27 ab 1/10 bcd 10/70 cdefgh طاهر 

28/97cd 4/9۵ efg 1/32 f 21/37 jkl 20/80 ijkl 97/43 abc 3۵/77 ab 1/11 bcd 12/29 cd درفک 

27/90defgh ۵/42 abc 1/21 jk 22/47 hijk 22/87 efghij 101/00 ab 30/63 bcd 1/22 abc 10/4۵ defghi گیالنه 

26/90ghij 4/8۵ efg 1/22 jk 31/93 ab 30/۵3 a 9۵/68 abcd 34/73 ab 0/9۵ cd 9/17 fghij SA1 
27/02fghij 4/07 mno 1/۵7 b 23/97 efghij 23/13 defghi 96/۵6 abcd 33/67 abcd 1/0۵ bcd 13/02 bc طارماهلمی  

28/27def ۵/۵6 ab 1/28 gh 17/40 m 16/77mn 96/26 abcd 34/00 abcd 1/24 abc 10/۵4 defgh خزر 

27/27efghij 4/33 jklm 1/64 m 32/03 ab 30/43 a 94/98 abcd 3۵/70 ab 1/16 abcd 11/31 cdef BC25 
26/03ij 4/66 ghi 1/22 jk 27/26 cde 16/73mn 61/26 f 34/73 ab 1/1۵ abcd 8/4۵ hijk 23 الین  

27/73defghi 4/42 ijkl 1/۵7 b 26/43 cdefg 2۵/63 bcdef 96/92 abcd 37/97 a 1/06 bcd 9/74 fghi بوجی آبجی  
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  تجزيه بای پالت

 ميزان جذب روی در شرايط کمبود روی

دار در اثر اصلی یعنی میزان روی صفاتی که تفاوت معنیبرای 
موجود در خاک مشاهده شد در هر سطح فاکتور اصلی به منظور 
شناسایی مطلوب ترین رقم، بای پالت مجزا ترسیم شد. با استفاده 

صفت در نرم افزار × های استاندارد شده ،بای پالت ژنوتیپ از داده
GGEbiplot بای پالت به درک روابط  (. این1ایجاد شد )شکل

کند. مدل متقابل میان صفات و ارقام بر اساس صفات کمک می
به وسیله هر  GT( و درصد توجیه تغییرات 2مورد استفاده )مدل 

درصد توسط اولین و دومین  19درصد و  ۵1محور به ترتیب 
مولفه اصلی در باالی بای پالت نمایش داده شده است. به این 

درصد از تغییرات کل را توجیه کرد. صفات  70 ترتیب، بای پالت

ا هبا بردار کوتاه در بای پالت توانایی کمتری در تمایز ژنوتیپ
(. در این مطالعه Yan, 2014نسبت به سایر صفات برخوردارند )

طول بردار تمامی صفات به غیر از صفت جذب روی  بیشتر بودند 
قرار گرفته در آن  ها در ارقامکه نشان دهنده توانایی تاثیر آن

ناحیه است. کسینوس زاویه بین دو بردار میزان همبستگی بین 
-کند. بنابراین ارتباط میان کلیه صفات را میصفات را برآورد می

توان به راحتی از بای پالت تخمین زد. روابط متقابل میان صفات 
نمایش داده شده است. زاویه بین بردارهای  (1)در بای پالت شکل 

در خوشه و تعداد دانه پر بسیار کم بودند. در نتیجه این  تعداد
صفات همبستگی زیادی با یکدیگر دارند. زاویه بین  خصوصیات 
درصد باروری دانه ، تعداد دانه کل، طول خوشه، تعداد دانه در 
خوشه و تعداد دانه پر حاده بودند که نشان دهنده وجود 

فاع ین صفت ارتهمبستگی مثبت بین این صفات است. رابطه ب
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 ، خوشه در دانه بوته با صفات طول خوشه، وزن هزار دانه، تعداد
دانه مثبت اما بسیار ضعیف بود.  باروری پر و درصد دانه تعداد

زاویه منفرجه بین صفت جذب روی با سایر صفات حاکی از 

-همبستگی منفی است. روابط مشخص شده در بای پالت را می

 ( تایید کرد. ۵تگی )جدول توان با برآورد ضریب همبس

 

 
به ترتيب عبارتند از وزن هزار دانه، تعداد دانه پر،تعداد دانه  ZnUp و TGN ،FGN ،GPP ،PL ،GAP ،PH) صفت شمای برداری بای پالت ژنوتيپ  -1شکل 

 (در خوشه، طول خوشه، باروری دانه، ارتفاع بوته و ميزان جذب روی

 
 ضرايب همبستگی بين صفات مورد مطالعه-5جدول 

 TGN FGN GPP PL GAP PH ZnUp 

TGN 1 42/0 43/0 42/0 32/0 0۵/0 27/0- 

FGN  1 96/0 62/0 88/0/0 12/0- 26/0- 

GPP   1 63/0 91/0 08/0- 30/0- 

PL    1 2۵/0 29/0 34/0- 

GAP     1 24/0- 19/0- 

PH      1 023/0- 

ZnUp       1 

TGN ،FGN ،GPP ،PL ،GAP ،PH و ZnUp  به ترتيب عبارتند از وزن هزار دانه، تعداد دانه پر،تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، باروری دانه، ارتفاع بوته و

 ميزان جذب روی
 

 بررسی برتری ارقام مورد مطالعه از لحاظ يک يا چند صفت

مبداء  ازشمای چند ضلعی از پیوستن ارقامی که دورترین فاصله را 

( ترسیم شده است. ارقام 17و  11، ۵، 3، 24، 10بای پالت دارند )

خطوط  شود.واقع در گوشه چند ضلعی، ارقام رأس نامیده می

های چند ضلعی بای پالت را به چند بخش تقسیم عمود به ضلع

می کند. شمای چند ضلعی بای پالت نمایش داده شده در شکل 

ها برای یک یا ار از باالترین ارزشبه شناسایی ارقام برخورد (2)

کند. جالب توجه است که صفات خصوصیات چند صفت کمک می

درصد باروری دانه، تعداد دانه کل، طول خوشه و تعداد دانه پر در 

یک بخش مشابه قرار دارند و از بقیه بای پالت توسط دو خط 

اند و ارقام رأس گوهر و خزر در این بخش هستند عمود جدا شده

در نتیجه این ارقام بیشترین یا تقریبا بیشترین مقادیر برای این 

-صفات را دارا هستند. ارقام کادوس، صالح، رش و درفک در رتبه

 18437-2اند. الین رأس واقع شده خزر و های بعدی پس از گوهر

توانید نامید و صفت جذب روی در این بخش می 3به عنوان بخش 

از بیشترین جذب روی برخوردار   18437-2واقع شده است؛ رقم 

و ارقام اهلمی طارم، قدسی وحسنی در  18430-2است. الین 

هیج یک از صفات مورد مطالعه برتر نبودند. رقم هاشمی از 

 بیشترین ارتفاع بوته برخوردار است.

 ارزيابی ارقام از لحاظ دو صفت

د. کرزمان از نظر دو صفت ارزیابی توان به طور همها را میژنوتیپ

 ها در بایاین کار با اتصال دو صفت و پیدا کردن نقطه میانه آن

با دایره کوچک با یک پیکان  (3)شود که در شکل پالت انجام می

به آن اشاره شده است و از آن به عنوان صفت مجازی برای مطالعه 
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(. با توجه به روابط Yan and Kang, 2003شود )استفاده می

و اهمیت بیشتر صفت وزن هزار دانه و  1موجود در بای پالت 

همبستگی منفی بین صفت وزن هزار دانه و جذب روی این دو 

در بای پالت حفظ شدند و ارزیابی ارقام بر اساس این دو صفت 

بندی ارقام امکان بررسی و رتبه (3)انجام گرفت. بای پالت شکل 

را بر اساس ترکیب صفات وزن هزار دانه و جذب روی به صورت 

، برترین  (3) کند. با توجه به شکلک معیار منفرد را فراهم میی

ها بر اساس ارقام  شناسایی شدند که فهرست کامل رتبه آن

 ارایه شده است. (6)ترکیب این دو شاخص در جدول 

 
به ترتيب عبارتند از وزن هزار دانه، تعداد دانه پر،تعداد  ZnUp و TGN ،FGN ،GPP ،PL ،GAP ،PH) صفت شمای چند ضلعی بای پالت ژنوتيپ -2شکل 

 (دانه در خوشه، طول خوشه، باروری دانه، ارتفاع بوته و ميزان جذب روی

 
به ترتيب عبارتند از وزن هزار دانه،  ZnUp و TGN ،FGN ،GPP ،PL ،GAP ،PH) بندی ارقام بر اساس دو صفت وزن هزار دانه و جذب رویرتبه -3شکل 

 (تعداد دانه پر،تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، باروری دانه، ارتفاع بوته و ميزان جذب روی

 

 



 1897 ... گری ارقام برنج بر اساس توانايیپور: غربالقلیمحمودسلطانی و اله پژوهشی( –)علمی 

 بندی ارقام براساس ترکيب دو صفت وزن هزار دانه و جذب رویرتبه -6جدول 

 9 8 7 6 ۵ 4 3 2 1 رتبه

 4 21 12 20 18 14 1۵ 24 10 رقم

 18 17 16 1۵ 14 13 12 11 10 رتبه

 2 17 27 6 16 1 26 22 2۵ رقم

 27 26 2۵ 24 23 22 21 20 19 رتبه

 ۵ 13 23 8 11 3 9 7 19 رقم

 

 
به ترتيب  ZnUp و TGN ،FGN ،GPP ،PL ،GAP ،PH) دهدصفت که روابط متقابل ميان صفات را نشان می شمای برداری بای پالت ژنوتيپ  -4شکل 

 (عبارتند از وزن هزار دانه، تعداد دانه پر،تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، باروری دانه، ارتفاع بوته و ميزان جذب روی

 
به ترتيب عبارتند  ZnUp و TGN ،FGN ،GPP ،PL ،GAP ،PH) های برتر برنجهای بزرگ و ژنوتيپنمودار چند ضلعی بای پالت برای شناسايی محيط -5 شکل

 (یانه، ارتفاع بوته و ميزان جذب روز وزن هزار دانه، تعداد دانه پر،تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، باروری دا

 

 )روی در حد کفايت( 2يزان جذب روی سطح م

است که روابط متقابل  GGEشمای برداری بای پالت  (4) شکل  

های این بای پالت ارقام نمرهدهد. در میان صفات را نمایش می

های و نمره Xدر محور افقی یا محور  PC)1(اولین مؤلفه اصلی 

قرار  Yدر محور عمودی یا محور   PC)2(دومین مؤلفه اصلی 

PC)1 ,45%=گرفتند. درصد توجیه بای پالت به وسیله هر محور 
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=%25)2PC  در گوشه های باالی سمت چپ بای پالت نشان داده

از تغییرات کل را توجیه  %70شده است.به این ترتیب بای پالت 

کند. در این بای پالت تمامی صفات به غیر از صفت جذب می

باشد اما بوده که بیانگر توانایی متمایز باالی صفات می روی بلند

ها تشخیص تفاوتصفت جذب روی از توانایی متمایز کمی برای 

های صفات در ارقام برخوردار است. با توجه به زاویه بین بردار

گونه استنباط نمود که توان اینمختلف در بای پالت می

همبستگی قوی و مثبتی میان صفات تعداد دانه در خوشه و تعداد 

شود و این صفات ارتباط نزدیکی با طول خوشه دانه پر مشاهده می

صفت مذکور ارتباط  4انه دارند. علی رغم اینکه و درصد باروری د

دهند، اما این همبستگی به ضعیفی با وزن هزار دانه نشان می

های صفات باشد از آن جهت که زاویه بین بردارصورت مثبت می

باشد. با مشاهده زاویه منفرد بین صفت مذکور از نوع  حاده می

نه پر، وزن هزار جذب روی با صفات درصد باروری دانه، تعداد دا

دانه، طول خوشه و تعداد دانه در خوشه می توان به این نتیجه 

ها از نوع منفی است. جالب توجه است رسید که ارتباط بین آن

که هفت بردار به خوبی با کل ماتریس همبستگی هماهنگ است 

 (.7)جدول 

ضرايب همبستگی بين صفات مورد مطالعه در سطح دوم ميزان  -7جدول 

 رویجذب 

 TGN FGN GPP PL GAP pH Zn UP 

TGN 1 14/0 12/0 23/0 006/0 4۵/0 2۵/0 

FGN  1 9۵/0 61/0 81/0 62/0 16/0- 

GPP   1 ۵6/0 89/0 17/0- 19/0- 

PL    1 12/0 36/0 10/0- 

GAP     1 39/0- 17/0- 

pH      1 60/0 

Zn UP       1 

TGN ،FGN ،GPP ،PL ،GAP ،PH و ZnUp  به ترتيب عبارتند از وزن

هزار دانه، تعداد دانه پر،تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، باروری دانه، 

 ارتفاع بوته و ميزان جذب روی

بررسی برتری ارقام مورد مطالعه از لحاظ يک يا چند صفت در 

 سطح دوم ميزان جذب روی

 با ،پالتبرتر، بای هایژنوتیپ و بزرگ هایمحیط شناسایی برای

 دانه عملکرد ساله چند ضلعی دو نمودار GGE میانگین از استفاده

 حداکثر که هاییژنوتیپ این شکل، در. شد رسم منطقه سه در

 به مستقیمی خطوط توسط دارند، بای پالت از مبدأ را فاصله

 مبدأ از سپس. شودمی حاصل چندضلعی یک و شده یکدیگر وصل

 و شده رسم چندضلعی اضالع این بر عمود خطوطی مختصات،

 رأس در واقع هایژنوتیپ. شوندمشخص می بزرگ هایمحیط

 امها،  ارقژنوتیپ قرارگرفتن نحوه اساس بر محیط، چندضلعی هر

شمای  (. Yan et al., 2000شوند )می محسوب محیط آن برتر

-1گوهر، خزر، 10چند ضلعی بای پالت ) شامل ارقام راس 

نمایش  (۵) ( در شکلحسنیو 22-18430، 2-18437، 18437

های برای داده شده برای شناسایی ارقام برخوردار از باالترین ارزش

تعداد دانه در خوشه، یک یا چند صفت روش موثری است. صفات 

در بخش مشابه  درصد باروری دانه، تعداددانه پر و طول خوشه

های بای پالت خط عمود از سایر بخش 2قرار گرفته اند که توسط 

شده است. این بخش را با توجه به وجود رقم راس گوهر،  جدا

توان نام گذاری کرد و رقم مذکور بیشترین مقدار یا می 10بخش 

تعداد دانه پر و  تقریبا  بیشترین مقادیر این صفات به ویژه صفات 

کادوس، صالح،  ارقام 10برخوردار است. در بخش  طول خوشه

علی رغم اینکه در بخش  زرخواقع شده اند. رقم  گیالنه و درفک

دیگر واقع شده است اما به دلیل نزدیکی بیش از حد خود به بخش 

توان اینگونه بیان نمود می توان در این محدوده قرار داد و می 10

برخوردار است.  10نیز از مقادیر باالی صفات بخش  خزر که رقم

، 18436 -1، 18437-1 . ارقامدرصد باروری دانهبه ویژه صفت 

 در هیچ یک از صفات مورد مطالعه برتری نداشتند. 23رش و الین

واقع شده است در  جذب رویصفت  8و  3در بخش    

-22و  18437-2 هایالینگونه بیان نمود که توان ایننتیجه می

باالیی  جذب رویاز  3و سایر ارقام موجود بخش  18430

 ترتیب رخوردار هستند که رتبه اول و دوم برای این صفت بهب

باشد. صفات می18430-22 و 18437-2 هایالینمرتبط به 

اند. رقم حسنی واقع شده 11در بخش  وزن هزار دانهو  ارتفاع بوته

بیشترین مقدار ارتفاع بوته و رقم دیلمانی بیشترین مقدار وزن 

که تقریبا در حد وسط  هاشمیرا دارا هستند. رقم  هزار دانه

واقع شده است، از لحاظ ارتفاع بلند تر از  حسنی و دیلمانی

ارزش پایینتر از حسنی و ارزش  وزن هزار دانهو از لحاظ  دیلمانی

 باالتر از دیلمانی را دارد.

 صفت در سطح دوم ميزان جذب روی 2ارزيابی ارقام از لحاظ 

 ۵های صفات در بای پالت با توجه به روابط موجود بین بردار    

وزن  صفت دو همبستگی بسیار ضعیف نزدیک به صفرو مشاهده 

صفت گزینش  دوو اهمیت باالی این هزار دانه و درصد باروری دانه 

جذب صفت  ها صورت گرفت.بندی ارقام بر اساس آنشده و رتبه

بر خالف حالت قبل که در سطح اول میزان جذب روی  روی

 یی اندکانتخاب شده در سطح دوم میزان جذب روی به دلیل توانا

ها از یکدیگر به دلیل آنکه از طول بردار نوتیپژز ایاین صفت در تم

کوتاهی برخوردار است انتخاب این صفت برای رتبه بندی ارقام 

وزن هزار دانه و صفت دو  با اتصال  منطقی به نظر نمی رسد.

ررسی و رتبه بندی ارقام بر اساس با یکدیگر ب درصد باروری دانه

ت یک معیار منفرد امکان پذیر می شود. صفت و به صور دو
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فهرست کامل از رتبه بندی ارقام بر اساس معیار منفرد در جدول 

 ارائه شده است. (8)
 

وزن هزار دانه و درصد صفت  دورتبه بندی ارقام بر اساس ترکيب  -8ل جدو

 در سطح دوم ميزان جذب روی باروری دانه

 9 8 7 6 ۵ 4 3 2 1 رتبه

 14 17 21 20 12 18 24 1۵ 10 رقم

 18 17 16 1۵ 14 13 12 11 10 رتبه

 7 1 22 19 27 4 6 11 26 رقم

 27 26 2۵ 24 23 22 21 20 19 رتبه

 3 8 9 23 ۵ 2 16 13 2۵ رقم

 

 
به ترتيب عبارتند از وزن هزار  ZnUp و TGN ،FGN ،GPP ،PL ،GAP ،PH دانه باروری درصد و دانه هزار وزنصفت  دورتبه بندی ارقام بر اساس  -6شکل 

 (دانه، تعداد دانه پر،تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، باروری دانه، ارتفاع بوته و ميزان جذب روی

 
 

  يریگيجهنت
( ردعملک افزایش) کمی بهبود مبنای بر پژوهشی هاییپروژه اجرای

( دانه در پروتئین نتیجه در و روی میزان افزایش) برنج ایتغذیه و

براساس یافتن ارقام مقاوم به کمبود روی یا  شالیزاری اراضی در

ارقامی که در شرایط کمبود، راندمان جذب بیشتر روی را از خود 

 روی عنصر کمبود. بود خواهد موثر و ضروری نشان دهند، بسیار

 رشد ویر را منفی تاثیر بیشترین فسفر و نیتروژن کمبود از پس

 روی میزان اثر نتایج نشان داد که . دارد برنج گیاه عملکرد و نمو و

 به استثنای شده گیریاندازه صفات تمامی بر خاک در موجود

 عرض و طول برداشت، شاخص دانه، باروری درصد خوشه، طول

 امارق بین. داد قرار تاثیر تحت را هاآن و بود دار¬معنی پرچم برگ

 قابلمت اثر. شد مشاهده دارمعنی صفات، اختالف کلیه جنبه از نیز

 به استثنای صفات همه برای نیز خاک در موجود روی میزان×  رقم

 اثر این بودن دارمعنی. بود دارمعنی پرچم برگ عرض و طول

 یزانم به بررسی مورد ارقام واکنش بودن متفاوت بیانگر متقابل

 مقدار باالترین و ترینپایین. بود خاک در موجود روی مختلف

 الین به ترتیب به روی سولفات کاربرد عدم تیمار روی در جذب

 به که رقمی سه همچنین. دارد تعلق کادوس رقم و18430 -2

 20 دکاربر اثر در را  صفات این در افزایش میزان باالترین ترتیب

 تندعبار اند داده اختصاص خود به روی سولفات هکتار در کیلوگرم

 سهمقای نتایج که است حالی در این. رش و قدسی دیلمانی، رقم از

 یمارت در روی جذب باالترین و ترینپایین که داد نشان میانگین

 18431-1 و18432 -2 الین  به ترتیب به روی سولفات کاربرد

روی  ذبج باالترین ترتیب به که الینی یا رقم سه و داشته تعلق

 خود به روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20 کاربرد تیمار در را

-22 ،18432-2 نهایالی ارقام از عبارتند اند داده اختصاص

 در روی محتوای کهآنجایی طارم. از ارقام اهلمی  و18430

 و( ارقام) رقم انتخاب در تنهایی به( روی جذب) گیاهی هایاندام

 روی کمبود شرایط در کشت برای مناسب( هایالین) الین

 بای جی جی تجزیه روش از استفاده با باشد گذار تاثیر تواندنمی

 و( ارقام) رقم گزینش به گیاهی خصوصیات بقیه دخالت و پالت

نتایج مربوط  .است شده ورزیده اهتمام مناسب( هایالین) الین

روی سطح  2در همه به تجزیه رگرسیون مکانی نشان داد که 

 میزان(  روی سولفات هکتار در کیلوگرم 20 کاربرد)عدم مصرف و 

را کسب  3تا  1های رتبه گوهر، کادوس و خزرجذب روی ارقام 
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نیز در هر  SA1های صالح، دیلمانی، گیالنه و و الین نمودند. ارقام

بنابراین برای  های باال برخوردار بودند.سطح از رتبه دو

به خصوص گیالنه که توان از این ارقام های آینده میآزمایش

های مناسب رقمی در حال توسعه است به عنوان ارقام یا الین

 برای رشد در شرایط کمبود روی بهره جست.

"گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"
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