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 چکیده
شناسی موثر بر باروري و پوکی دانه پنج رقم رایج برنج در استان خوزستان صفات ریخت يروهاي کاشت این پژوهش با هدف بررسی اثر تاریخ

هاي کامل بار خرد شده در قالب طرح بلوكهاي یکصورت کرتم بهکاشت (شرایط متفاوت حرارتی) و رق . آزمایش با دو عامل تاریخشدطراحی 
و  5/3، 15/2اجرا گردید. سه تاریخ کاشت ( استان خوزستان در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي )1386و  1385( تصادفی و سه تکرار به مدت دو سال

متحمل) در صول دانیال (نیمهمح پررما)، عنبوري قرمز و چمپا (حساس) و هاي اصلی و پنج رقم برنج شامل هویزه و حمر (متحمل به گ) در کرت25/3
اثر متقابل  کهيطورباشد بهیوابسته به زمان کاشت م مربوط به صفات نشان داد واکنش ارقام کامالًمرکب ه یج تجزینتا. داده شدندهاي فرعی قرار کرت

با  ، طول کاللهکرومتریم 13/2030با متوسط  بیشترین طول بساكدار بودند. ید معندرص پنجا یک یصفات در سطوح  یخ کاشت و رقم در تمامیتار
 و ارقام دانیال، حمر بود. 25/3و  15/2، 15/2هاي کاشت ترتیب مربوط به تاریخکرومتر بهیم 83/559با متوسط  و طول خامه کرومتریم 98/1489متوسط 

 يدارا يهامتفاوت بود و رقم روند کامالً ،ان ارقامیداشتند اما در م يشتریتر تعداد دانه گرده بلیوکاشت با اندازه بساك و کالله ط يهاخیدر ضمن تار
شتر یب ییب با تعداد دانه گرده و مقدار مواد غذایترتش سطح بساك و دانه گرده بهین ارقام با افزایهمچنداشتند.  يترکوتاه يهاتر ،کاللهلیبساك طو

تاریخ) بود که نسبت به 5/3تاریخ کاشت مطلوب ( بیشترین عملکرد دانه مربوط به و کاهش عملکرد دانه شوند. یمیستند مانع عقهر دانه گرده توان يبرا
 و بساك خامه، کالله، طول از مطلوبی حد بودن دارا لحاظ به دوم کاشت تاریخ .است داشته افزایش درصد 1/18 و 5/62 ترتیببه 25/3 و 15/2 هاي

در میان ارقام، رقم هویزه بر سایر ارقام برتري . شود دانه عملکرد و وريربا افزایش سبب بیشتر گرده دانه دارينگه و دریافت با نستتوا بساك عرض
 رشد دوره نمودن کوتاه. درصد از عملکرد بیشتري برخوردار بود 3/36و  9/50ترتیب داشت و نسبت به دو رقم حساس به گرماي عنبوري قرمز و چمپا به

ط موجود یو تحمل آن به شرا يسازگار يهاسمیاز مکان ارقام سایر به نسبت روز 10- 13 دامنه از رسیدگی دوره در خصوصبه حرارتی تنش از فرار جهت
لچه و توان نتیجه گرفت که با متمرکز کردن اهداف اصالحی بر روي کنترل طول اجزاي گلچه به جهت افزایش تماس گرده با گ. بنابراین میباشدیم

  نهایتاً باروري به افزایش محصول در شرایط تنش امیدوار بود.
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). مهمترین Allen and Ort, 2001( اندرفتهکه از آن منشأ گ دارد
واکنش گیاهان حساس به سرمازدگی، افزایش سریع بازداري 

 ,.Zheng et alنگ و همکاران (ژ). Ort, 2002فتوسنتزي است (
) در مورد آناتومی برنج گزارش نمودند که بسته به درجه حرارت 1998

  باشد.ت میمیزان خسارت وارده به ساختار کلروپالست برگ، متفاو
 (Anonymous, 1980) نیر محققیساشات یج حاصل از آزماینتا

 10به مدت گراد یدرجه سانت 20/29و  27/38 ییکه در محدوده دما
افشانی گردهدوره ساعت در شرایط کنترل شده (اتاقک رشد) و طی 

جه یشتر دانه گرده و در نتیب ينشان داد که آزادساز صورت گرفت،
مقاومت به تنش گرما در  يسم غالب برایمکان کی يش باروریافزا
از درجه  یناش یمین عقیباشد، بنابرایم متحمل به گرما يهاپیژنوت

 يهاپیکاهش عملکرد دانه ژنوت یل اصلیتواند دلیحرارت باال م
از نظر   (.Oryza sativa L)برنج ارقامبین حساس به گرما باشد. 

ف پس از باز شدن بساك هاي مختلزنی دانه گرده در زمانجوانه
 85زنی (باالترین میزان جوانه Minyhui 63تفاوت وجود دارد. رقم 

) را در زمان صفر دقیقه یا بالفاصله پس از باز شدن بساك را درصد
ترین کاهش در قابلیت حیات گرده برخوردار بود بهداشت اما از سریع
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هاي دانه از درصد 100و  50ترتیب دقیقه به 30و  6که پس از طوري
زنی که میزان جوانه Rufipogonگرده زنده را از دست داد. اما در رقم 

هاي از دانه درصد 50دقیقه،  12) پس از درصد 60تري داشت (پایین
ترین میزان تر)، پایینشان را حفظ نمودند (طوالنیگرده قابلیت حیات

داشتند که ) با طول عمر متوسط درصد 34زنی را ارقام هیبرید (جوانه
دقیقه نیز  40و حتی بعد از  درصد 50دقیقه، بیش از  10پس از 

. یکنواختی بین باز (Song et al., 2001)ها زنده بودند تعدادي از آن
ها باعث مقادیر زیادي خود گردهها و شکافتن بساكشدن گلچه

رشد اما درجه حرارت زیاد در زمان گلدهی،  ،شودافشانی در برنج می
 ,.Matsui et al)اندازد را به تعویق می از آماس یرده ناشدانه گ

پذیري و شکل رنگ وسیلههاي برنج به. مرحله عقیمی گرده(2000
اي که در مرحله تکهاي گردهشود. دانههاي گرده تعیین میدانه

هایی که ، اما آنپذیر، سفید و کروي بودندسلولی عقیم شدند غیر رنگ
 اياندازهطور کامل و یا تا به شوندیا بعداً عقیم  ايدر مرحله دو هسته

پذیري پذیري را نشان دادند لذا بین رنگکم در اطراف گرده، رنگ
که طوريها همبستگی وجود دارد بههاي گرده و باروري گلچهدانه

پذیر شان رنگطور کامل و یا در اطرافشان بههایی که دانه گردهالین
ها را نشان دادند باروري گلچه درصد 85-94باشند می

(Anonymous, 1982) دماي زیاد، عقیمی خوشه را به علت تولید .
 Sato et)هاي باز نشده افزایش داد تر و بساكهاي گرده کوچکدانه

al., 1973) رقم اصالح و چهار یهشت رقم بوم يش رویآزما. در
دانه گرده،  40 و 80هاي با بیش از شده از تیپ ژاپونیکا، درصد گلچه

هاي گرده موجود بر روي کالله همبستگی بسیار قوي با تعداد دانه
ولوژیک مربوط به بساك و کالله مورفداشت و در بین خصوصیات 

هاي موجود در قاعده کیسه بساك، با درصد گلچهفقط طول سوراخ
دانه گرده روي کالله همبستگی داشت.  40و  80هاي با بیش از 
 58/0، 26/0ترتیب به شدهها در ارقام بومی و اصالحطول این سوراخ

متر میلی 46/1 -52/2 ها، طولی از دامنهبساك .متر بودمیلی 45/0و 
هاي فوقانی با تعداد دانهداشتند اما بین عرض بساك و طول سوراخ

هاي گرده موجود بر روي کالله یا ضریب تغییر آن همبستگی 
. نیروي محرك و (Matsui and Hisashi, 2003)مشاهده نشد 

هاي گرده در زمان باز شدن موثر براي شکافتن بساك، آماس دانه
هاي باز شده هاست لذا تنش حرارتی باعث کاهش درصد بساكگلچه

اي بزرگ، هاي با سوراخ قاعدهشود اما در بساكدر زمان گلدهی می
ها روي بسیاري از آن افتد ودانه گرده به سرعت بر روي کالله می

شوند و در افشانی میمانند و باعث افزایش خود گردهکالله باقی می
هاي گرده اي کوچک تعداد زیادي از دانههاي با سوراخ قاعدهبساك

مانند ها در بساك باقی میموجود در بساك در زمان باز شدن گلچه
(Matsui and Omasa, 2002)ا طول . تعداد دانه گرده در بساك ب

توان گفت هاي برنج، همبستگی مثبت دارد پس میآن در واریته
هاي با بساك بزرگ تعداد گرده زیادي دارند که کاهش تعداد واریته

دانه گرده جوانه زده را جبران و لذا باعث تحمل به تنش حرارتی می
ها زودتر هاي متحمل به گرما بساك. در واریته(Suzuki, 1981)شود 

افشانی را در روز گرم امکانشوند و گردههاي حساس باز میاز واریته
که در یک بررسی اختالف دماي روزانه طوريسازند بهپذیر می

 3ترین واریته برنج ترین و حساسایجادکننده عقیمی بین متحمل
هاي سلول بوده است که بیشتر مربوط به تعداد الیهگراد یدرجه سانت

اي بود که بین دیواره جداکننده دو حفره فرهجداکننده کیسه گرده از ح
شود و محل باز شدن دیواره بساك در زمان رسیدگی تشکیل می

(Matsui et al., 2000).  
هاي کاشت در شرایط این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر تاریخ

منظور باال بردن یندهاي اصالحی بهآمتفاوت تنش گرمایی جهت فر
ناشی از شرایط تنش  هادانه پوکی زانیم باروري گلچه و کاهش

  گرماي اجرا گردید.
  هامواد و روش

این آزمایش با دو عامل تاریخ کاشت (شرایط متفاوت حرارتی) و 
هاي هاي یک بار خرد شده و در قالب طرح بلوكصورت کرترقم به

 متري به مـدت دوسـال   4×3هاي کامل تصادفی با سه تکرار و کرت
ه ایستگاه تحقیقات کشاورزي شاوور وابسته در مزرع )1386و  1385(

 70به مرکز تحقیقات کشـاورزي و منـابع طبیعـی خوزسـتان کـه در      
فاصل دو رودخانه کرخه و کارون با عرض  کیلومتري شمال اهواز حد

 28 درجـه و  48دقیقه و طـول جغرافیـایی    50درجه و  31جغرافیایی 
ت، اجرا گردید. خاك متر از سطح دریا واقع شده اس 33دقیقه و ارتفاع 

 5/2 ، هدایت الکتریکیpH=  7-5/7 لومی، -مزرعه داراي بافت رسی
متر و مقادیر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روي آن بهموس بر سانتیمیلی

لـوگرم  یگـرم در هـر ک  یلیم 5/2و  120، 10-12درصد،  09/0ترتیب 
هـاي متفـاوت   ود. عامل تاریخ کاشت با هدف اعمال درجـه حـرارت  ب

) با توجه به مواجه شدن 25/3 و 5/3، 15/2) در سه سطح (1(جدول 
عنـوان عوامـل ایجـاد    زمان ظهور خوشه با شرایط متفاوت حرارتی به

تنش گرما و ارقام شامل هویزه و حمر (متحمل به گرما) عنبوري قرمز 
متحمـل بـه   و چمپا (حساس به گرما) و رقم پرمحصول دانیال (نیمـه 

 (Anonymous, 1982)بندي ایري ه سیستم طبقهگرما) که با توجه ب
داده  هاي اصلی و فرعی قـرار ترتیب در کرتبندي گردیدند، بهتقسیم
. کودهاي مورد نیاز براساس نتایج آزمون خاك و مقادیر توصیه شدند

کیلوگرم  250شده مصرف شدند. عنصر نیتروژن از منبع اوره به مقدار 
پتاسـیم و روي از   مونیم و عناصـر صورت فسفات آدر هکتار، فسفر به

کیلـوگرم در هکتـار    40 و 100، 50ترتیب به میـزان  منبع سولفات به
درصد نیتروژن  40استفاده گردیدند. تمام مقادیر فسفر، پتاسیم، روي و 

زمان با انتقال نشاها به زمین اصلی و بقیه نیتروژن در دو نوبـت،  هم
هاي اول و عنوان سركبه درصدي در ابتداي ساقه رفتن و آبستنی 30

برگـی)   3-4روزه (مرحله  30-25سنین  دوم مصرف شدند. نشاها در
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متر براي کلیـه  سانتی 20×20بوته در هر کپه و به فواصل  5به تعداد 
ارقام کشت شدند. صفات مورد بررسی شـامل: عملکـرد دانـه، طـول     
بساك، عرض بساك، طول کالله، طول خامه و سطح دانه گـرده بـا   

  باشند.گیري زیر میش اندازهرو
براي تعیین طول و عرض بساك و طول کالله و خامـه از روش  

یک  .استفاده شد (Matsui and Omasa, 2002)ماتسویی و اوماس 
3، رقـم ها، از هـر  روز قبل از باز شدن گلچه

گلچـه از نـوك اولـین     1
بـرداري  بساك از سـه گلچـه) نمونـه    18( یساقه اصل انشعاب خوشه

-F.A.A (Formalinصـورت گرفـت. و پـس از تثبیـت در مخلـوط      
acetic acid-alcohol) گیري در زیر اندازه) ي(غلظت با نسبت مساو

انجام شد. طول بساك از طول  40 یینماا بزرگب ينور میکروسکوپ
صورت میانگین عرض از دو جهـت،  کیسه بلند و عرض بساك نیز به

یکی موازي با محلی در دیواره بساك که پس از رسیدن آن بـاز مـی  
گرفته شد. طول کالله،  (W2)و دیگري نیز عمود بر آن  (W1)شود 

 15آمیزي پس از رنگخامه و شمارش تعداد دانه گرده بر روي کالله 

انجام گرفت. طول کاللـه و خامـه بـا     Cotton blueگلچه با معرف 
گیري از نوك کالله تا محل اتصال آن به خامه و از قاعده کالله اندازه

بودن، قطر و سطح میزان زنده .تا محل تماس به تخمدان محاسبه شد
 ,Anonymous)بنـدي ایـري   دانه گرده با استفاده از سیسـتم طبقـه  

با ها توسط ماده یدید پتاسیم پذیري آنبراساس شکل و رنگ (1982
در آن نگه  قهیبه مدت پنج دق گرده را يهاکه دانه غلظت پنج درصد

  تعیین گردید. داشتند،
ها در خوشه برداشـت و در  درصد دانه 85برداشت دانه با رسیدن 

ام و هـا انجـ  متر مربع از میانه هر کرت با حذف حاشـیه  5/1مساحت 
  گیري شد.درصد اندازه 14عملکرد، با رطوبت 

هـاي تصـادفی   گیـري هاي حاصل از نمونـه آوري دادهبعد از جمع
و  MSTATCافزارهــاي آمــاري تجزیــه مرکــب بــا اســتفاده از نــرم

MININTAB ها نیز به روش آزمـون  انجام شد. میانگین دادهLSD 
  .درصد مورد مقایسه قرار گرفتندپنج در سطح احتمال 

و  1385میانگین حداقل و حداکثر درجه حرارت ماهیانه (کاشت تا برداشت) طی دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزي شاوور ( - 1جدول 
1386(  

Table 1- Average of minimum and maximum temperature of months (sowing to harvesting) in Shavoor Agricultural 
Research Station for two years (2006 and 2007) 

 سال دوم
Second year  

  سال اول
First year 

  

  میانگین حداکثر
Mean max. (ºC)  

  میانگین حداقل
Mean min. (ºC)  

  میانگین حداکثر
Mean max. (ºC) 

  میانگین حداقل
Mean min. (ºC)  ماه  Month  

 May  اردیبهشت 20.7 39.2 21.3 39.9
 .Jun  خرداد  24.8 46.3 24.8  44

 .Jul  تیر 27.6 47.2 26.5 48.3
 .Aug  مرداد 30.9 45 25.5 47.2
 .Sep  شهریور 20.9 43.1 23.5 43.2
 .Oct  مهر 20.2 36.4 15.2 36.5
 .Nov  آبان  -  - 10.5  32.3
41.6 21 42.9 24.2 Average 
     

  نتایج و بحث
ج نشان داد که بین رقم و اثـر متقابـل رقـم و    ینتا طول بساك:

تاریخ کاشت در سطح یک درصد و بین تاریخ کاشت و اثر متقابل آن 
داري بود اما در سـایر مـوارد   با سال در سطح پنج درصد تفاوت معنی

). با توجه به مقایسـه  2د (جدول اختالفی از لحاظ آماري مشاهده نش
ها، کمترین طول بساك مربوط بـه تـاریخ کاشـت دوم بـود     میانگین
، a ،b ،c ،d ،e ،f( 1). در اثر متقابل دو عامل که در شـکل  3(جدول 

g ،h ،i ،j ،k ،l ،m ،n  وo    نشان داده شده است نیـز واکـنش ارقـام (
دو رقم متحمـل بـه    که درطوريکامالً وابسته به تاریخ کاشت بود به

گرما تغییرات از تاریخ کاشت اول به سوم بسیار کم بود امـا در ارقـام   
خصوص رقم دانیال از حداکثر در تاریخ کاشت اول به کمترین دیگر به

). با توجه بـه ایـن کـه در    4مقدار در تاریخ کاشت دوم رسید (جدول 
 گیري دیواره بساك و رشد طولی آن بـه همـراه بخـش زایشـی    شکل

هـاي  بـودن کربوهیـدرات  (تولید دانه گرده) تجزیه نشاسته و فـراهم  
رسد که بسـته بـه تـاریخ    نظر میغیرساختمانی نقش اساسی دارند. به

هاي مختلف کاشت سهم نسبی این کربوهیدرات ها در تشکیل بخش
ـ     دسـت آمـده بـا گـزارش سـوزوکی      هبساك متفـاوت باشـد. نتـایج ب

(Suzuki, 1981) هـاي بـزرگ دانـه گـرده     ه بسـاك مبنی بر این ک
تواند باعث جبران در کاهش تعداد گـرده جوانـه  زیادتري دارند که می

رت داشت زیرا یافزایش تحمل به تنش حرارتی شود مغا جهیدرنتزده و 
ها و همچنین پتانسـیل آب هـر گـرده    عالوه بر تعداد گرده، اندازه آن
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ـ  رده نیـز یکـی از   براي ایجاد فشار در بازگشایی بساك و آزادسازي گ
  عوامل افزایش باروري است.

نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثر رقم و اثر متقابل  عرض بساك:
زمان سـه عامـل در   آن با تاریخ کاشت در سطح یک درصد و اثر هم

داري داشتند اما در سایر موارد تفاوتی از سطح پنج درصد تفاوت معنی
هـا،  ه به مقایسه میانگین). با توج2لحاظ آماري مشاهده نشد (جدول 

در هر سه تاریخ کاشت، عرض بساك در یک سطح قرار داشت و بین 
ارقام، نیز رقم حمر از کمترین میزان برخوردار بود و رقم هویزه علـی  
رغم مقدار کمتر از سایر ارقام، اما از لحاظ آماري با سه رقم دیگـر در  

، a ،b ،c ،d ،e( 1). با مشاهده شکل 3یک کالس قرار گرفته (جدول 
f ،g ،h ،i ،j ،k ،l ،m ،n  وo     ،در اثر متقابـل رقـم و تـاریخ کاشـت (

بیشترین عرض بساك مربوط به ارقام عنبوري قرمز و دانیال در تاریخ 
کاشت اول و همچنین رقم چمپا در تاریخ کاشـت دوم بـود. در رقـم    

تـاریخ  که با تغییـر  طوريهویزه و حمر نیز روند کامالً متفاوت بود به
هـاي هـویزه و حمـر بـه    کاشت از اول به سوم، عرض بساك در رقم

). مقایسه روند تغییرات 4ترتیب افزایش و کاهش داشته است (جدول 
جز رقم هویزه، در میزان باروري و عرض بساك مشخص نمود که به

سایر ارقام روند تقریباً متفاوت است به بیانی دیگر صرف داشتن عرض 
رسد نظر میل بر باروري باالتر نخواهد بود اگرچه بهبساك بیشتر، دلی

تر، به همراه طول بیشتر، پتانسـیل تعـداد دانـه    هاي عریضکه بساك
 هـاي مانـان و همکـاران   گرده بیشتري را دارند. نتایج فوق با بررسی

(Mamnan, 2009) .مطابقت دارد  
ک اثر رقم و اثر متقابل آن با تاریخ کاشت در سطح ی طول کالله:

دار بود اما در سایر اثرات درصد و اثر تاریخ کاشت در  پنج درصد معنی
هـا نشـان داد کـه    ). مقایسه میـانگین 2تفاوتی مشاهده نشد (جدول 

کمترین طول کالله را تاریخ کاشت دوم داشت. در میـان ارقـام نیـز،    
کمترین و بیشترین طول کالله مربوط به ارقـام هـویزه و حمـر بـود     

توجه به اثر متقابـل دو عامـل، بیشـترین طـول کاللـه       ). با3(جدول 
). مقایسه 4مربوط به رقم حمر از تاریخ کاشت اول بوده است (جدول 

نسبی طول بساك و کالله در سه تاریخ کاشت بیـانگر رونـد تقریبـاً    
هاي داراي طـول بسـاك بیشـتر،    باشد و تاریخها مییکسانی بین آن

در میان ارقام روند کامالً متفاوت بود  تري داشتند. اماهاي طویلکالله
تري داشتند، نتیجه هاي کوتاهتر، کاللههاي داراي بساك طویلو رقم

تواند ناشی از تفاوت بین ارقام نظر از شرایط محیطی میحاصله صرف
داري دانـه  از نظر خصوصیات مرفولوژیک کالله جهت دریافت و نگـه 

هاي بـا بسـاك   ي کاشت، تاریخهاگرده باشد. از طرفی در بین تاریخ
اند که بـا  تر، تعداد دانه گرده بیشتري را داشتهتر و کالله طویلبزرگ

در رابطه با همبستگی بین طول  (Suzuki, 1981)گزارش سوزوکی 
خوانی داشت. اما با نتایج ایگا و همکـاران  کالله و تعداد دانه گرده هم

(Oyiga et al., 2010) له در درجه حرارت مبنی بر کاهش طول کال
باال مغایرت داشت. مقایسه نسبی طول بساك و کالله در سه تـاریخ  

هـاي  باشـد و تـاریخ  ها مـی کاشت بیانگر روند تقریباً یکسانی بین آن
تر، طول بساك بیشتري، داشتند. اما در میـان  هاي طویلداراي کالله

یجه ناشی از رسد این نتارقام این روند کامالً ثابت نبوده و به نظر می
تفاوت میان ارقام از نظر خصوصیات مرفولوژیکی کالله باشـد. نتـایج   

رامـون  یپ (Oyiga et al., 2010)فوق با اظهارات ایگـا و همکـاران   
  ).1مباحث گفته شده مطابقت داشت (شکل 

اثرتاریخ کاشت، رقـم در سـطح یـک درصـد و اثـر       طول خامه:
دار بود (جـدول  د معنیمتقابل تاریخ کاشت و سال در سطح پنج درص

هاي کاشت، بیشترین طول خامه مربوط به تـاریخ  ). در میان تاریخ2
ترتیـب از بیشـترین و کمتـرین    کاشت سوم بود. رقم حمر و هویزه به

). در اثر متقابل رقـم و تـاریخ کاشـت،    3طول برخوردار بودند (جدول 
رقـم   ) نشان داده شده،b( 1گونه که در شکل بیشترین طول را همان

). با توجه به این که زمـان  4حمر از تاریخ کاشت سوم داشت (جدول 
الزم براي رسیدن لوله گرده به کیسه جنینـی کـامالً متـاثر از درجـه     
حرارت محیط است لذا مقایسه نسبی طول خامه بـا کاللـه و بسـاك    

که در تاریخ کاشت اول که  (Takeoka et al., 1992)دهد مینشان
ر از دو تاریخ دیگر بود طول مسیر براي لوله گـرده  درجه حرارت بیشت

که طول بساك و کالله زیاد بـود. بـه   رغم اینبسیار کوتاه است علی
افشانی و تلقیح، طول خامه موازات بهبود شرایط حرارتی در زمان گرده

تـرین خامـه،   افزایش یافت. در میان ارقام، رقم هویزه با داشتن کوتاه
خصوص رقم حمر را داشت و در سایر ارقام، به بیشترین میزان باروري

ترین خامه، از کمترین میزان باروري برخوردار بود. بـا  با داشتن طویل
رسد که عالوه بر اندازه بساك نظر میدست آمده بهتوجه به نتیجه به

داري کالله براي گرده، نقش طول و آزاد شدن دانه گرده و قدرت نگه
افشانی براي انجام عمل تلقیح و تولید بذر دهخامه در فرآیند پس از گر
هاي ایگـا و همکـاران   دست آمده با بررسیبسیار مهم است. نتایج به
(Oyiga et al., 2010)  مبنی بر افزایش طول خامه در درجه حرارت

  مطلوب مطابقت دارد.
نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثر تاریخ کاشت  سطح دانه گرده:
دار بود اما در سایر موارد اختالفـی از  صد معنیو رقم در سطح یک در

ها مشخص نمود، ). مقایسه میانگین2نظر آماري مشاهده نشد (جدول 
کاشـت دوم بـود. در میـان    بیشترین سطح دانه گرده مربوط به تاریخ

انـد  تـري داشـته  ارقام، رقم دانیال و سپس هویزه، دانـه گـرده بـزرگ   
هاي مختلف مؤید دانه گرده در تاریخ). مقایسه اندازه و تعداد 3(جدول 

) بـا گـرده   nو  b ،e ،h ،k( 1آن است که تاریخ کاشت دوم در شکل 
جز رقم دانیال، بزرگتر، از مقدار کمتري برخوردار بود. در میان ارقام به

تر گرده از سـایر ارقـام، تعـداد    رقم هویزه با وجود داشتن اندازه بزرگ
تـوان  . میزان باروري گرده را مـی )4گرده بیشتري نیز داشت (جدول 

براساس واکنش متقابل بین مقدار نشاسته گرده و ترکیب یدید پتاسیم 
پذیري گرده بسیار هاي دوم و سوم میزان رنگنشان داد، که در تاریخ

باشند اما در ها عمدتاً به شکل گرد و به رنگ تیره میزیاد است و گرده
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دیده با هاي خسارتبود و گرد پذیري کمتاریخ کاشت اول میزان رنگ
شکل غیرطبیعی نیز زیاد بودنـد. نتـایج اخیـر بـا اظهـارات سـینگ و       

خوانی دارد. همچنین ایـن نتـایج   هم (Sing et al., 2001)همکاران 
مبنـی بـر    (Anonymous, 1982)بندي ایري کامالً با سیستم طبقه

  ها مطابقت داشت.شکل گرد و رنگ تیره آن
هـاي  ا توجه به نتایج تجزیه مرکـب بـین تـاریخ   ب عملکرد دانه:

کاشت، اثر متقابل آن با سال و رقم در سطح یک درصد و اثر متقابل 
دار بود. اما بین سـال،  رقم در تاریخ کاشت در سطح پنج درصد معنی

زمان سه فاکتور اختالفـی از  اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت و اثر هم
دهنـده ایـن اسـت کـه     ود نشـان لحاظ آماري مشاهده نشد و این خـ 

عملکرد دانه متاثر از خصوصیات ژنوتیپ، عوامل محیطی و برآیند هم
هـا نشـان داد   ). مقایسه میانگین5باشد (جدول ها میگرایی مثبت آن

) بـا متوسـط   5/3بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشـت دوم ( 
و  15/2 هـاي کیلوگرم در هکتار بود که نسـبت بـه تـاریخ    07/5110
درصد افزایش تولید داشته است. با توجه  1/18و  5/62ترتیب به 25/3

به روند کاهشی درجه حرارت از تاریخ کاشت اول تا سوم و طول دوره 
رسـد واکـنش   رشد نسبتاً یکسان در سه تاریخ کاشـت، بـه نظـر مـی    

متفاوت مراحل مختلف نموي نسبت به درجه حـرارت در سـه تـاریخ    
). 6گیري مزبور باشد (جدول یابی به نتیجهیل دستکاشت یکی از دال

سایرین برتري داشت کـه بیشـترین    در بین ارقام برنج رقم هویزه بر
کیلـوگرم در   7/5698مقدار آن مربوط به تاریخ کاشت دوم با متوسط 

). فرار از تنش حرارتی با کوتاه نمودن دوره رشـد  7هکتار بود (جدول 
روز نسبت به سایر ارقام  10-13دامنه خصوص در دوره رسیدگی از به

و دریافت واحدهاي حرارتی کمتر از دالیل برتري رقـم هـویزه بـود.    
همچنین در هر دو سال آزمایش بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم 

اري بهتـر بـا   گهویزه به دلیل مقاومت باال به گرما و در نتیجـه سـاز  
ر از گرما بـا زودرسـی   شرایط همچنبن دارا بودن مکانیسم مقاومی فرا
تري داشتند کـه مـی  بود. تمامی ارقام در سال دوم تولید نسبتاً پایین

دسـت آمـده بـا    هتواند از دالیل دستیابی به نتایج مزبور باشد. نتایج ب
) مبنی بر کاهش عملکرد دانه Maurice, 2000گزارشات مائوریک، (

  ارقام برنج در شرایط تنش دماي زیاد مطابقت داشت.
  گیريیجهنت

مقاومت ارقام متحمل  يهااز راه یکیت مشخص شد که یدر نها
ـ   يریجلوگ یکیبه گرما از لحاظ صفات آناتوم ش از حـد  یاز کـاهش ب

جـه کـاهش   یدانه گرده و در نت یکه مانع پراکندگ پرچم ياجزاطول 
ش سـطح  ین ارقـام بـا افـزا   ین ایشود است، همچنیم يلقاح و بارور

ش تعداد دانه گرده و مقـدار  یل افزایب به دلیرتتبساك و دانه گرده به
و کاهش عملکرد دانه  یمیهر دانه گرده توانستند مانع عق ییمواد غذا
زمـان  و  یشـ یزابه جهت برخـورد دوره   سومتاریخ کاشت در گردند. 

هاي زایشی سطح با تنش گرما ضمن اختالل در رشد اندامک یگلده
یابـد و در نهایـت   کـاهش مـی  مواد غذایی  کمبوددانه گرده به لحاظ 

گردد. تـاریخ کاشـت دوم بـه    سبب کاهش باروري و عملکرد دانه می
لحاظ دارا بودن حد مطلوبی از اندازه کالله، خامـه، بسـاك و عـرض    

داري دانه گرده بیشتر سـبب افـزایش   بساك توانست با دریافت و نگه
بـا  تـوان نتیجـه گرفـت کـه     باوري و عملکرد دانه شود. بنابراین می

متمرکز کردن اهداف اصالحی بر کنترل طول اجزاي گلچه به جهـت  
افزایش تماس گرده با گلچه و در نهایت باروري به افزایش محصول 

 در شرایط مختلف حرارتی امیدوار بود.
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زمان کاشت يمارهایدر ت برنج ارقام مقایسه میانگین دو ساله مربوط به آناتومی گلچه - 3جدول   
Table 3- Mean comparison of floret anatomical characteristics rice varieties in planting time treatments  

  انهعملکردد
Grain 
yield 

(kg.h-1)  

  سطح دانه گرده
Pollen area 

(μm2)  

 طول خامه
Style length 

(μm)  

  طول کالله
Stigma 
length 
(μm)  

  عرض بساك
Anther width 

(μm)  

  طول بساك
Anther length 

(μm)  
  تیمارها

Treatments 

  تاریخ کاشت         
Sowing date 

3144.2 c 838.68 b 373.71 b  1049.42 a 284.35 a 1804.59 a D1 
5110.7 a  951.74 a 402.26 b 900.39 b 269.55 a 1689.50 b  D2 
4327.3 b 801.26 b  443.83 a 964.13 ab 261.76 a 1767.81 a D3  

  رقم            
Cultivar 

4985.1 a 898.45 b 290.97 e  754.45 e 264.18 d 1836.89 c V1 
4567.7 b 783.36 e 490.14 a  1232.98 a 229.67 e 1419.68 e V2 
3303.6 e 810.67 c 415.79 c  930.92 c 289.71 b 1887.41 a V3 
3657.1 d 789.87 d  429.52 b 1106.66 b 293.92 a  1854.88 b V4 
4456.8 c 1037.11 a  406.58 d  831.54 d  281.94 c 1770.98 d V5 

  داري ندارند.% تفاوت معنی5در سطح  LSDف مشترك هستند، بر اساس آزمون هایی که داراي حداقل یک حردر هر ستون میانگین
In each column, with at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD Multiple Range 

Test.  
:D3 ,D2 ,D1 خرداد. 25خرداد  5 اردیبهشت، 15هاي کاشت ترتیب تاریخبه  

:V5 ,V4 ,V3 ,V2 ,V1 هاي هویزه، حمر، عنبوري قرمز، چمپا و دانیال.ترتیب رقمبه  
D1, D2 and D3: Sowing dates 5 May, 26 May and 16 Jun, Respectively. 

V1, V2, V3, V4 and V5: Hoveize, Hamar, Red Anbboori, Champa and Danial rice cultivars, respectively  
  

  زمان کاشتدر تیمارهاي  ارقام برنج مقایسه میانگین دو ساله مربوط به آناتومی گلچه - 4جدول 
Table 4- Mean comparison of floret anatomical characteristics rice varieties in planting time treatments 

  عملکرددانه
Grain yield 

(kg.h-1)  

  سطح دانه گرده
Pollen area 

(μm2)  

 طول خامه
Style length 

(μm)  

  طول کالله
Stigma 
length 
(μm)  

  عرض بساك
Anther width 

(μm)  

  طول بساك
Anther length 

(μm)  
  تیمارها

Treatments  

  رقم       
Cultivar 

  تاریخ کاشت
Sowing date 

3993.5 h 904.57 d 352.63 l 749.50 n  237.33 l 1842.50 g V1 

D1 
4075.4 g  715.82 o  379.95 i 1489.98 a 230.13 m 1472.83 m V2 
2073.8 l 745.20 m 372.87 k 873.10 k  341.30 a  1788.27 j V3 
2102 k 731.07 n 430.47 f 1252.90 b  293.53 f 1889.20 e V4 

3476.2 j 1087.72 b  332.63 m 881.60 j  319.43 c  2030.13 a V5 
5698.6 a 963.62 c  213.98 o 486.12 o  245.50 j  1812.58 h V1 

D2  5337.7 bc 886.07 g  530.63 b 1100.33 d  250.83 h 1432.27 n V2 
4292.5 e  898.95 e  462.13 d 1012.47 g  287.37 g 1962.23 b V3 
4614.7 d 880.37 h  425.77 g 1058.03 e  339.60 b 1749.37 k V4 
5376.9 b 1129.67 a  378.80 j 845 l  224.43 n 1491.07 l  V5 
5263.2 c 827.15 i 306.30 n 1027.73 f  309.70 d  1855.60 f V1 

D3  
4289.9 ef 748.18 l 559.83 a 1108.63 c 208.03 o 1353.93 o V2 
3533.3 i 778.85 j  412.37 h 907.20 i  240.47 k  1911.73 d V3 

4254.7 fg 758.18 k  432.33 e 1009.03 h  248.62 i  1926.07 c V4 
4284.2 efg  893.93 f 508.30 c 768.03 m 301.97 e  1791.73 i V5 

  داري ندارند.% تفاوت معنی5در سطح  LSD هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، بر اساس آزموندر هر ستون میانگین
In each column, with at least one similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using LSD Multiple Range 

Test.  
:D3 ,D2 ,D1 خرداد. 25خرداد  5اردیبهشت،  15هاي کاشت ترتیب تاریخبه  

:V5 ,V4 ,V3 ,V2 ,V1 هاي هویزه، حمر، عنبوري قرمز، چمپا و دانیال.ترتیب رقمبه  
D1, D2 and D3: Sowing dates 5 May, 26 May and 16 Jun, Respectively. 

V1, V2, V3, V4 and V5: Hoveize, Hamar, Red Anbboori, Champa and Danial rice cultivars, respectively. 
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  آناتومی گلچه ارقام برنج در تیمارهاي تاریخ کاشت - 1شکل 

Sti ،Sty  وAnt ترتیب کالله، خامه و بساكبه  
Figure 1- anatomy floret of rice cultivars in planting dates treatments. 
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Introduction 
Rice is one of the oldest cultivated crops. Anatomical changes in plants under environmental stress can 

reduce the vascular bundles area such as Xylem area; as a result, these changes can protect cells from death and 
dieback. There was a difference in terms of pollen germination at times after anthers’ opening. Variety Minyhui 
63 had the highest germination rate (85%) at time 0 or immediately after anthers’ opening; but for variety 
Rufipogon with lower germination rate (60%), 50% of pollens were alive after 12 min (longer). The lowest 
germination rate (34%) was observed in hybrid varieties with an average longevity that even after 40 min more 
than 50% were alive. Simultaneously between opening of florets, anthers causes high self-pollination in rice, but 
flowering time under stress can postpone the turgidity and growth of pollens. Matsui and Hisashi (2003) reported 
that positive correlation between the number of pollen on stigma and morphological characteristics. 

Materials and Methods 
The current research was done for recognizing the impacts of different planting dates on morphological traits 

in five cultivars of rice in Khouzetan. An experiment was carried out by 2 factors as split-plot using randomized 
complete blocks design with three replications in agricultural research station. 3 planting dates (2.15, 3.5, and 
3.25) in the main plots and 5 sorts of rice including Hoveize and hamer (heat tolerance), red Anbori and Champa 
(sensitive), and Daniel (semi-tolerance) were arranged in the sub-plot. 

Results and Discussion 
The result of combined analysis showed the reaction of cultivars were completely related to planting dates 

and significant difference were observed for interaction effects in %1 and %5 probability level. The highest 
anther length, stigma length and style length were related to planting dates 1, and 3. Meanwhile, the planting 
dates with longer anther and stigma had more pollen number. But among cultivars the reaction was completely 
different, and cultivars with longer anther had shorter stigma. Also cultivars with increasing of pollen and anther 
surface and pollen number and development of pollen nutrition respectively can prevent of pollen abortion and 
yield reduction. The highest grain yield was related to the suitable planting date (3.5) that had %62.5 and %18/1. 
Production increase with respect to. 2.15 and 3.25. Because the second planting date had the suitable stigma, 
style, anther length and so anther width and more pollen number on the stigma that can increase pollen 
germination and production. Among the sorts, Hoveize was superior than others and it had higher yield with 
50.9% and 36.3% respectively than 2 sorts that are sensitive to heat: red Anbory and Champa. The shorter 
growth duration (10-13 days) with respect to other cultivars and escape of high temperature was adaptation 
mechanisms of Hoveize. On the other hand cultivars had different reaction in related to temperature condition. 

Conclusions 
Therefore, we hope to increase production under stress condition whereas breeding objectives concentrate on 

the lowering vascular bundles and control length of florets components to increase contacts between pollen and 
florets and finally, fertility. 

Keywords: Fertility, Heat stress, Pollen, Rice    
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