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چکیده
مديريت آبياري نقش مهمي بر عملكرد و بهرهوري مصرف آب راتون برنج دارد .اين آزمايش به منظور بررسي اثر زمان آبياري بر عملكرد راتون رقم
هاشمي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تكرار و در سه سال زراعي ( )89-86در موسسه تحقيقات برنج کشور (رشت) اجررا شرد .مرديريت
آبياري در سه سطح غرقابي دائم ( ،)I1ترک موئين ( 2ميلي متر) ( )I2و ترک درشت ( 5ميلي متر) ( )I3بود .نتايج تجزيه واريانس مرکرب نشران داد تمرا
صفات کمي و کيفي راتون برنج به طور معني¬داري تحت تأثير سال¬هاي آزمايش قرار گرفتند .به طورکلي به دليل دما و ساعات آفتابي مناسب ،شرايط
رشد راتون در سال اول آزمايش بهتر از دو سال ديگر بود که با تأثير مثبت بر ارتفاع بوته ،طول خوشه و وزن هزار دانه موجب افزايش عملكررد دانره بره
ميزان  1122کيلوگر در هكتار شدند .تأثير مديريت آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد راتون نيز نشان داد آبياري ترک درشت موجب افزايش عملكررد
به ميزان  463/4کيلوگر در هكتار نسبت به ساير تيمارها گرديد .همچنين از آبياري غرقابي بيشترين ارتفاع بوته به ميزان  104/8سانتي متر حاصل شد.
مديريت آبياري بر ساير صفت ها نظير وزن هزار دانه ،عملكرد کاه ،طول خوشه و شاخص برداشت مؤثر نبود .بيشترين بهره وري مصرف آب در سرال اول
به ميزان  0/69کيلوگر بر مترمكعب در هكتار و کمترين در سال سو به ميزان  0/41کيلوگر بر متر¬مكعب در هكترار حاصرل شرد .همچنرين تيمرار
آبياري ترک درشت در مقايسه با تيمار آبياري غرقابي دائم موجب افزايش  65درصدي بهرهوري مصرف آب شد.
واژههایکلیدی :بهرهوري ،ترک موئين ،ترک درشت ،تنش خشكي ،عملكرد
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محصول راتون به  50درصد نيروي انساني کمترري نيراز دارد ،هزينره
کاشت مجدد در آن وجود نردارد و ميرزان آب مصررفي آن  60درصرد
کمتر از کشت اصلي است و اين در حالي است که عملكرردي معرادل
 50درصررد کشررت اصررلي را برره عمررل مرريآورد (.)Oad, 2002
بهعبارتديگر راتونينگ موجب استفاده کاراتر از هر واحد سطح و زمان
ميشرود ( .)Santos et al., 2003ازجملره عوامرل مهرم در پتانسريل
توليد راتون ژنتيک ،رقم ،کود و شرايط آبوهوايي مي باشد .از طررف
ديگر در مقايسه با ساير محصوالت برنج ازنظرر ميرزان آب مصررفي،
بيشترين نياز آبي را به خود اختصاص داده است .بره طروريکره برراي
توليد يک کيلوگر ماده خشک به  700ليتر آب نياز اسرت (رضرايي و
نحوي .)1386 ،راتون برنج نيز از اين قاعده مستثناي نيست .در توليرد
برنج ،بعد از غرقاب نمودن زمين ،براي باال بردن راندمان کراربرد آب،
آبياري متناوب به جراي غرقرابي مرداو در مرزارع توصريه مري شرود.
خاک هاي غرقاب شده اغلب وقتي خشک هستند ترک مي¬خورنرد و
اين ترک¬ها مشركل اصرلي برراي عمليرات آبيراري نروبتي هسرتند؛
بنابراين بررسي دقيق چگونگي ارائه و مديريت آب در اين گونه اراضي
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از اهميت ويژه¬اي برخوردار است .البته توجه به اين نكته نيز ضروري
است که بخش زيادي از شاليزارهاي گريالن ،آب موردنيراز خرود را از
شبكه هاي آبيراري ترأمين مري کننرد کره متأسرفانه پرس از برداشرت
محصرول اصرلي برره دليرل تعطيلرري شربكه ،فاقررد آب يرا کمبررود آب
مي¬باشد؛ بنابراين استفاده از آبياري تناوبي و يا آبياري در زمان وقوع
درز و ترک در خاک براي کشت راترون برديهي اسرت .کالسرتربوئر و
همكاران با بررسي توانايي راتون برنج در تگزاس پيشنهاد دادند؛ زمان
غرقاب مجدد و ميزان مصرف کود نيترروژن برر اسراس بافرت خراک
تعيين شود ( .)Klasterboer et al., 1999نتايج بررسي کوال و جونز
نيز نشان داد براي خاک هاي رسري سرنگين کراربرد کرود نيترروژن و
غرقاب سازي مجدد پس از برداشت محصول اصلي و براي خاک هاي
لومي شني سبک تر دوره خشک  15تا  20روز همراه با مصررف کرود
نيتروژن سرک بهترين کاربرد را دارد ( .)Caol and Jones, 1994پير
دشتي و همكاران ( )1378نشان دادند کره اگرر راترون بررنج قبرل از
شروع مرحله زايشي غرقاب نشود ،عملكرد دانه کاهش خواهرد يافرت.
رضايي و نحوي ( )1386گزارش نمودند اثر متقابرل آبيراري (غرقراب
دائم 8 ،5 ،و  11روز آبياري) برر صرفات عملكررد و اجرزاي عملكررد
معني¬دار نيست و اين صفات بيشتر از آنكره تحرت ترأثير تيمارهراي
آبياري باشد ،تحت ترأثير شررايط جروي و تغييرر عوامرل هواشناسري
مي¬باشند.
اسال و همكاران با اجراي تيمارهاي آبياري شامل غرقاب دائرم،
آبياري متناوب بدون مديريت خاک و آبياري متناوب با مديريت خراک
دريافتند که آبياري متناوب موجب ترک خوردن خاک شاليزار مي گردد
ولي در صورت مديريت درست خاک مي توان ميزان مصرف آب را بره
مقدار قابل مالحظه اي (يک چهار غرقاب دائم) کاهش داد .ايشان حد
بحراني ترک را  3ميلي¬متر مشخص کردند چراکه ترک هراي بيشرتر
از  3ميلي متر موجب نفوذ عمقي بيش ازانردازه آب آبيراري مري گردنرد
( .)Islam et al., 2003اسررال و همكرراران در پررژوهش ديگررري
پيشنهاد کردند که برنامه ريزي آبياري برنج بر اساس عرض يرا عمرق
ترک خاک صورت گيرد چراکه به نظر مي رسد برنامه ريزي آبياري برر
ايررن اسرراس موجررب صرررفهجررويي بيشررتر مصرررف آب نسرربت برره
برنامه¬ريزي آبياري بر اساس تبخيرر و تعرر خرود گيراه مري باشرد
( .)Islam et al., 2004مصطفيزاده فرد و همكاران نيرز برا بررسري
مديريت آب آبيراري تنراوبي بررنج برر اسراس عررض تررک ( 3ترا 4
ميلي متر 1/5 ،سانتي متر و  2/5سانتي متر) مالحظه کردند کره آبيراري
در زمان ظهور ترک تا  4ميليمتر موجب افزايش معنريدار عملكررد و
بهرهوري مصرف آب به ترتيب ( 3/13تن در هكتار و  293/8گر برر
متررر مكعررب) در مقايسرره بررا آبيرراري بررر اسرراس عرررض ترررک 2/5
سانتي¬متر به ترتيب ( 2/3تن در هكتار و  189/9گر بر متر مكعب)
گرديد (.)Mostafa zadeh fard et al., 2010
حداکثر عملكرد دانه در بررنج بسرته بره رقرم و شررايط محيطري

متفاوت است و عوامل محيطي ميتوانند با تأثير مستقيم بر فرايندهاي
فيزيولوژيک رشد و نمو و شكلگيري دانه ،عملكرد را تحت تأثير قررار
دهند ( .)Yoshida and Parao, 1976نتايج محققان بر تأثير عوامل
محيطي بر راتون دهي گياه گزارش شده است بهطوريکره عملكررد و
اجزاي عملكرد راتون در شرايط آبوهوايي گر تر و با ساعات آفترابي
بيشتر افزايش مييابد ( .)Ichii, 1982اين پژوهش در سه سال زراعي
با هدف بررسي تأثير شرايط آبوهوايي و مرديريت آبيراري بهينره برر
عملكرد و اجزاي عملكرد راتون برنج رقم هاشرمي در اسرتان گريالن
انجا شد.

موادوروشها 
اين پژوهش در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات بررنج برا ْ ,16
 37درجه طول شمالي و عرض جغرافيايي  49 ْ ,63به مدت سه سرال
زراعي ( 86الي  )88در شهر رشت اجرا گرديد .ارتفاع محل آزمايش 7
متر پايين تر از سطح درياي آزاد است .ميزان بارنردگي سراالنه محرل
آزمايش بر مبناي ميانگين  10ساله برابر با  1441ميلي متر و متوسرط
درجه حرارت آن  16/8درجره سرانتيگرراد مري باشرد .ايرن آزمرايش
بهصورت طرح بلوکهاي کامل تصادفي در  3تكرار شامل سه سرطح
آبياري غرقابي دائم ( ،)I1ترک موئين ( 2ميليمتر) ( )I2و ترک درشرت
( 5ميليمتر) ( )I3بر روي برنج رقرم هاشرمي انجرا شرد .تررکهراي
مويين و درشت با استفاده از خط کش در چند نقطه تصادفي از مزرعه
اندازهگيري انجا شد .در تيمار آبياري غرقرابي دائرم ارتفراع آب درون
کرتها همواره  5سانتيمتر حفظ شد و در تيمارهاي ديگر آبيراري ترا
ارتفاع  5سانتيمتر انجا شد و سپس تا هنگا مشاهده ترکها آبياري
انجا نميشد .بهمنظور تهيه بستر آزمايش اولين شخم در اسرفندماه و
شخم دو در ارديبهشت ماه هر سال صورت گرفت .ابعراد هرر کررت
آزمايشي  3×5در نظرر گرفتره شرد .برهمنظرور کراهش اثرر بارنردگي
کانالهايي در داخل کرتها حفر شدند تا آب باران در کرتهرايي کره
بايد تيمار آبياري اعمال شود ،با يكديگر ترداخل نداشته باشند .کرت ها
با اسرتفاده از پالسرتيک از هرم جردا شرد و برراي ورود و خررو آب
کانالهاي آبياري تعبيه شد .نشاکاري بر طبق عرف موسسه برنج و برا
توجه به شرايط اعمال گرديد .فاصله نشرا  20×20سرانتيگرراد نظرر
گرفته شد .قبل از توزيع کودهاي شيميايي از هرر تكررار يرک نمونره
خاک مرکب سطحي ( 0–30سانتيمتر) تهيه و تجزيرههراي الز برر
روي آنها انجا گرفت .خصوصيات فيزيكي و شيميايي خراک محرل
آزمايش در جدول  1نشان دادهشده اسرت .ميرزان کرود اوره مصررفي
 150کيلوگر در هكترار معرادل  69کيلروگر نيترروژن خرالص برود.
دوسو کود نيتروژن موردنياز در هنگا نشاکاري و يک سو باقي مانده
در زمان تشكيل خوشه بستن مصرف شد.
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جدول-1مشخصاتفیزیکیوشیمیاییخاکمحلآزمایش
درصداشباع

هدایتالکتریکی  اسیدیتهگلاشباع

کربنآلی

نیتروژنکل

درصد 
78

دسیزیمنسبرسانتیمتر 
6/2
1/4

درصد 
2/1

0/14

براي کنترل علفهاي هرز عالوه بر استفاده از علفکش بوتراکلر
 60درصد به مقدار  3ليتر در هكتار ،دو بار وجين دسرتي نيرز صرورت
گرفت .وجين اول و دو به ترتيب  20و  40روز پرس از نشرا انجرا
شد .برداشت کشت اصلي از ارتفراع  25سرانتيمترري زمرين صرورت
گرفت ( .)Shamiul Islam et al., 2008بالفاصله پرس از برداشرت
کشت اصلي ،تما کرتها آبياري سنگين شدند و پسازآن تيمارهراي
آبياري موردنظر اعمال شدند .پس از رسيدن عرض ترک¬ها به مقدار
موردنظر (بر اساس تيمارهاي در نظر گرفته شده) ،اقدا به آبياري شرد
و عمرق آب در کرررت¬هررا در هرر آبيرراري حرردود  5سرانتيمتررر بررود
( .)Mostafazadeh fard et al., 2010بررراي انرردازه¬گيررري آب
ورودي مزرعه از کنتورهاي حجمي استفاده شد .در طول فصل رويش
ضمن انجا عمليات داشت ،يادداشتبرداري از خصوصيات گياه نظيرر
ارتفاع بوته ،تعداد پنجه ،طول خوشه ،درصد دانههاي پر و خالي و وزن
هزار دانه صورت گرفت .جهت تعيين درصد پوکي دانهها در هر کررت
 10خوشه به طور تصادفي جداشده و تعداد دانرههراي پرر و خرالي آن
شمارش گرديد و درصد دانههاي پر و خالي آن با استفاده از روابط  1و
 2محاسبه شد (علي عباسي.)1383 ،
تعداد دانههاي پر
× 1001
تعداد دانههاي پر و خالي
درصد دانههاي پر 100-
2

3

80-89

سيلتي رسي

246

عملكرد دانه
عملكرد بيولوژيكي

× 100

= شاخص برداشت

سالهایموردبررسی 
شرایطاقلیمیدر 

شرايط اقليمي در سال هراي موردبررسري نشران داد برهطرورکلي
ميانگين درجه حرارت در سال اول و دو در طري فصرل رشرد راترون
(مرداد تا مهر) بيشتر از سال سرو آزمرايش برود (شركل  .)1مجمروع
بارندگي در طي فصل رشد راتون به ترتيب  18/1 ،4/4و  11/8ميلي-
متر گزارش شد (شكل  .)1مجموع ساعات آفتابي بره ترتيرب ،605/3
 528/7و  426/6ساعت بود (شكل  .)3ميرانگين رطوبرت بره ترتيرب
 80/3 ،78/6و  81/2درصد گزارش شد (شكل .)2

= درصد دانههاي خالي

براي تعيين وزن هزار دانه در هر کررت آزمايشري از درون نمونره
مربوط به عملكرد نهايي هر کررت  10نمونره  100ترايي برهصرورت
سال88

قسمتدرمیلیون 
14/4

تصادفي انتخاب و وزن آنها اندازهگيري شد .براي اندازهگيري ارتفراع
بوته تعداد  5بوته از هر کرت بهطور تصادفي انتخاب و ارتفاع بوتره از
طوقه تا نوک بلندترين خوشه در مرحله رسيدن کامل گياه اندازهگيري
شد و ميانگين آنها وارد محاسبات آماري گرديد .برراي تعيرين طرول
خوشه  5خوشه از هر کرت بهطور تصرادفي انتخراب و برا اسرتفاده از
خطکش ميليمتري اندازهگيري شد .چهار کپه از هر کررت در مرحلره
رسيدگي کف برشده و با خشککردن يكنواخت در حررارت  70درجره
سانتيگراد در آون ،شاخص برداشت هر يک از تيمارها محاسبه گرديد
(رابطه .)3

= درصد دانههاي پر

سال 87

قابلجذب  بافتخاک
فسفرقابلجذب  پتاسیم 


80-89

سال 86

سال 88

سال86

سال 87

۲۸

۲۴

۱۲

۲۰
۱۸
۱۶
۱۴

ميانگين دما(سانتيگراد)

۲۲

۱۰
۸
۶
۴
۲

۱۲
۱۰
آبان

مهر

شهریور

مرداد

تير

خرداد

مجموع بارندگي(ميليمتر)

۲۶

۱۴

۰

اردیبهشت

آبان



مهر

شهریور

مرداد

تير

خرداد

شکل-1مقایسهمجموعبارندگیومیانگیندمایماهانهفصلرشدبرنجاصلیوکشتدوم 

اردیبهشت
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80-89

سال 88

سال86

سال 87

300

۲00
1۵0
100

مجموع ساعت آفتابي

۲۵0

۵0
0
آبان

مهر

شهریور

مرداد

تير

خرداد

اردیبهشت

شکل-2مقایسهمجموعساعتآفتابیماهانهفصلرشدبرنجاصلیوکشتدوم

نتایجوبحث 
ارتفاعبوته 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اختالف معنريداري در سرطح
احتمال  1درصد بين سالهاي مختلف ازنظر ارتفراع بوتره وجرود دارد
(جدول  .)2همانگونه که در جدول ( )3مالحظه ميشود در سرال اول
و دو ميزان اختالف ارتفاع بوته بسيار جزئي است ولي در سال سرو
ارتفاع بوته به ميزان  7درصد کاهش يافت .به نظر مريرسرد شررايط
مساعد آبوهوايي در سال اول و دو ازنظر دماي باال و ساعات آفتابي
دريافتي مخصوصاب در مرحله ساقه روي موجب ايرن اخرتالف گرديرده
است (شكل  1و  .)2مطالعه ايچي نيز نشان داد کره در مراحرل اوليره
رشد ،ارتفاع بوته راتون تحت تأثير دماي محيط ميباشد و افزايش دما
موجب افزايش ارتفاع بوتره مريشرود ( .)Ichii, 1982بره نظرر اود و
همكاران نيز در شرايط نور کافي و آفتاب مناسب ميزان ارتفاع راترون
برنج افزايش مييابد که با نتايج اين پژوهش همخواني دارد ( Oad et
.)al., 2002
بررسي نتايج نشان داد کره اخرتالف معنريداري برين تيمارهراي
آبياري ازنظر ارتفاع بوتره در سرطح  1درصرد وجرود دارد (جردول )2؛
بهطوريکه از آبياري غرقابي بيشترين ارتفاع بوتره بره ميرزان 104/8
سانتيمتر حاصل شد که با آبياري ترک موئين در يرک سرطح آمراري
قرار گرفت .آبياري ترک درشت موجب کاهش ارتفاع بوته بره ميرزان
 98/9سانتيمتر گرديد (جدول  .)3به نظر ميرسد که کراهش ميرزان
آب در محيط ريشه مانعي براي طويل شدن ساقه بوده است .نيومران
نيز معتقد است که کاهش آب سبب کاهش انعطرافپر يري ديروارهي
سررلولهرراي سرراقه و متوقررف گشررتن تقسرريم سررلولهررا م ريشررود
( .)Neumann, 1993مطالعه منگل و ويلسون نيز مؤيرد ايرن مسرئله
بود که ميزان فراهمي بيشتر آب در کشت راتون موجب افزايش ارتفاع
بوته شده است ( .)Mengel and Wilson. 1981در اين آزمايش اثرر



سال در آبياري بر صفت ارتفاع بوته در سرطح احتمرال معنريدار نبرود
(جدول  .)2بااينوجود آبياري غرقابي در سال اول برا ميرانگين 108/7
سانتيمتر بيشترين و آبياري در حالت ترک درشرت در سرال سرو برا
ميانگين  95/6سانتيمتر کمترين ارتفراع بوتره را داشرتند (جردول .)3
همچنين اثرات متقابل سال در آبيراري برر صرفت ارتفراع بوتره ترأثير
معنيدار نگ اشتند (( )p ≤ 0.05جدول .)2
تعدادپنجه 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اختالف معنريداري در سرطح
احتمال  1درصد بين سالهاي موردبررسي ازنظرر تعرداد پنجره وجرود
دارد (جدول  .)2در سال دو تعداد پنجه نسبت به سال اول و سو بره
ميزان  27درصد افزايش يافت .همانگونره کره در شركل  1مالحظره
ميشود؛ فراهم شدن شرايط مناسب دمايي محريط در سرال دو و در
ماه شرهريور موجرب افرزايش پنجرهزنري در ايرن سرال شرده اسرت.
گزارشهاي متعددي نيز مؤيد تأثير نقرش درجره حررارت محريط برر
نمايان شدن و رشد پنجره مريباشرد (Yoshida, 1978؛ Yoshida,
1981؛ Murata, 1976؛  Ishizuka and Tanala, 1963و گيالنري
و همكاران .)1381 ،نتايج ايچري نيرز نشران داد دمراي زيراد موجرب
افزايش توليد پنجه خواهد شد؛ بهطوريکه تعرداد پنجره در دمراي 30
درجه بيشتر از  20درجه گزارش شد ( .)Ichii, 1982همانگونه که در
جدول ( )2مشاهده ميشود اختالف معنيداري بين تيمارهاي آبياري و
اثر متقابل سال در آبياري ازنظر تعداد پنجه در سطح  5درصرد وجرود
ندارد .گرچه آبياري غرقاب دائم در سرال دو موجرب افرزايش تعرداد
پنجه به ميزان ( 11/8عدد) در مقايسه با آبياري ترک درشت به ميزان
 7/9عدد در سال سو گرديد (جدول  .)3ايچي نيز گرزارش کررد کره
مديريت آبياري بر تعداد پنجه راتون تأثيري ندارد ( )Ichii, 1983ولي
نتايج مصطفي زاده فرد و همكاران نشران داد کره آبيراري برر اسراس
عرض ترک  1/5تا  2/5سانتيمتر در مقايسه با غرقراب دائرم موجرب

بررسي تأثير مدیریت بهينه آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد کشت دوم برنج (راتون) رقم هاشمي

کاهش تعداد پنجه در کشت اصرلي بررنج گرديرد (
.)fard, 2010

Mostafazadeh

طولخوشه 

نتايج نشان داد که طول خوشره در طري سره سرال موردمطالعره
بهطور معنيداري روند کاهشي داشت (( )P≤0.01جدول  .)2بره نظرر
ميرسد در سال اول آزمايش شررايط مطلروبي ازنظرر آبوهروا برراي
افزايش طول خوشه وجود داشته است .بررسري نترايج نشران داد کره
اختالف معنيداري بين تيمارهاي آبياري و اثر متقابل آبياري در سرال
ازنظر طول خوشه در سطح  5درصد وجود ندارد (جدول )1؛ بااينوجود
آبياري غرقابي در سال اول با ميرانگين  24/8سرانتيمترر بيشرترين و
آبياري غرقابي در سال سو کمترين طول خوشه را با ميرانگين 16/8
سانتيمتر دارا بودند (جدول  .)3همانگونه که مالحظه ميشود به نظر
ميرسد شرايط آبوهوايي بر اين صفت بريش از تيمرار آبيراري مرؤثر
بوده است .اثر متقابل سال در کود نيتروژن بر ارتفاع بوته در سرطح 5
درصد معنيدار بود (جدول  .)2اثرات متقابل تيمارها در سرال برر روي
صفت طول خوشه برنج در سطح  5درصد معنيدار نبود (جدول .)2
.
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فاکتورهاي اقليمي ،خاک و ويژگيهاي واريتهاي و نيز کرود نيترروژن
است ( .)Yoshida and Parao, 1976نتايج تجزيه واريرانس مرکرب
نشان داد که اختالف معنيداري بين سالهاي مختلرف ازنظرر درصرد
دانههاي پرشده در سطح  0/01درصد وجود دارد (جردول  .)2در سرال
دو درصد دانههاي پرشده به ميزان  5درصد و  20درصد بره ترتيرب
نسبت به سال اول و سو افزايش يافت .ازآنجاييکه شرايط نامسراعد
آبوهوايي در هنگا تقسيم ميوز ،گرلدهري و در طري دوره رسريدن،
ميتواند باعث کاهش در درجه باروري يا شمار دانرههراي پرر در هرر
خوشه گردد ،به نظر ميرسد که در سرال سرو دمراي محريط برراي
باروري و تلقيح خوشچه ها مناسب نبود و به اين دليل باروري کاهش
يافته است ( .)Yoshida and Parao, 1976بررسي نترايج نشران داد
که اختالف معنيداري بين تيمارهاي آبياري در سطح  1درصد وجرود
دارد (جدول  .)2بهطوريکه از آبياري غرقابي و آبيراري تررک مروئين
بيشترين درصد دانههاي پرشده به ميزان ( 82/8درصد) و از آبياري در
شرايط ترک درشت کمترين درصد دانههاي پرشده بره ميرزان (78/5
درصد) حاصل شد (جدول  .)3همچنين اثر متقابل سال در آبيراري برر
درصد دانههاي پرشده در سطح  5درصد معنيدار نبود (جدول .)2

وزنهزاردانه 

دانههایخالیدرخوشه 
درصد 

نتايج حاصل از تجزيه واريانس مرکب در جدول  2نشران داد کره
تأثير سال بر وزن هزار دانه معنيدار است ( .)P≤0.01بهطوريکره در
سال اول و دو وزن هزار دانه نسبت به سال سرو در حردود  2گرر
معادل  9/5درصد افزايش يافت (جدول  .)3بره نظرر مريرسرد دمراي
پايين و کمبود نور در سال سرو آزمرايش (شركل  1و  )2موجرب بره
تأخير افتادن زمان موردنياز براي به حداکثر رسيدن وزن هرزار دانره و
کاهش انتقال مواد به دانه گيراه شرده اسرت (نوربخشريان و رضرايي،
1378؛  .)Garona ,1981اين نترايج برا گرزارش پژوهشرگران ديگرر
مبني بر تأثيرپ يري وزن دانه از درجه حرارت محريط همخرواني دارد
(IRRI,1973؛ Yoshida and Hara, 1977؛ .)Zelifeh, 1979
رضايي و نحوي ( )1386نيز گزارش نمودند تفاوت معنيداري در وزن
هزار دانه دو رقرم بينرا و حسرني در تيمارهراي آبيراري موردبررسري
مشاهده نشد .از نتايج ايرنگونره اسرتنباط مريشرود کره تأثيرپر يري
تغييرات وزن هزار دانره تحرت شررايط آب متفراوت زيراد نمريباشرد.
همچنين مديريت آبياري و اثر متقابل سرال در مرديريت آب برر ايرن
صفت مؤثر نبود.

نتايج تجزيره واريرانس نشران داد کره اخرتالف معنريداري برين
سالهاي مختلف ازنظر درصد دانههراي خرالي وجرود دارد )(p≤0.01
(جدول  .)2در سال سو درصد دانههاي خالي نسربت بره سرال اول و
دو به ميزان  46درصد افزايش يافت (جدول  .)3کاهش درجه حرارت
در سال سو مخصوصاب در زمان پر شدن دانهها ،موجب عقيمي دانهها
گرديد .عد باروري و عد پرر شردن دانرههرا در اثرر درجره حررارت
خنررکتررر هرروا در گررزارش نوربخشرريان و رضررايي ( )1378و زارعرري
قاضياني ( )1380نيز تأکيد شده است.
همچنين آبياري تأثير معنيداري بر روي درصد دانه خالي در هرر
خوشه داشت )( (p≤0.01جردول  )2آبيراري در حالرت تررک درشرت
خاک با  21/5درصد بيشترين و ترک موئين و غرقابي دائرم برا 17/2
درصد کمترين درصد دانههاي خالي را داشتند .همانطور که در جدول
 3مشاهده ميشود با کاهش آبياري درصد دانه خالي روند افزايشري را
نشان ميدهد .به نظر ميرسرد کره ترنش خشركي برا عقريم کرردن
دانههاي گرده ،کراهش درصرد دانرههراي پرشرده را سربب مريشرود
()Jones, 1981؛ که برا نترايج نحروي و همكراران ( ،)1383يامرااو و
اينگرررا و ل ري جرري اف و همكرراران مطابقررت دارد ( Yamao and
Ingram, 1988؛ .)Lee-JF, 1993

دانههایپرشدهدرخوشه 
درصد 

درصد باروري و شمار دانههاي پرر در خوشره بررنج ،تحرت ترأثير
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جدول-2تجزیهواریانسمرکبسهسالهصفاتموردبررسی 
ارتفاع

منابع 
سال
خطا
آبياري
اثر متقابل سال در آبياري
خطا
درصد ضريب تغييرات

تعدادپنجه  طولخوشه  وزنهزاردانه 

درجهآزادی 
بوته 
**3/350
**116/380** 29/162** 594/744
2
4/911
2/522
4/297
3/331
6
ns
ns
ns
0/428
0/298
3/741
*172/289
2
6/740 ns
2/079 ns
0/464 ns
3/492 ns
4
0/709
2/849
2/875
32/024
26
3/76
6/74
16/34
5/54
 :** ،* ،nsبه ترتيب غير معنيدار ،معنيدار در سطح  %5و در سطح .%1

درصددانه
پر 
**8162/138
8/183
**16/443
2/788 ns
11/557
4/17

دانهخالی 
درصد 
**8162/226
8/161
**16/362
2/793 ns
11/557
11/08

آنهابرصفاتموردبررسی 
جدول-3مقایسهمیانگیناثرسال،آبیاریواثراتمتقابل 
ارتفاعبوته  تعدادپنجه  طولخوشه  وزنهزاردانه  دانهپردرخوشه  دانهخالیدرخوشه 

تیمار 
درصد
گرم
سانتیمتر

سانتیمتر

84/1B
21/6A
24/5A
9/5B
105/2A
Y1
88/3A
22/0A
18/9B
11/1A
103/5A
Y2
70/6C
19/6B
17/1C
8/1C
97/9B
Y3
82/8A
21/1A
20/3A
9/9A
104/8A
I1
81/8A
20/9A
19/9A
9/6A
102/8A
I2
78/5B
21/1A
20/4A
9/2 A
98/9B
I3
85/9BC
21/7AB
24/8A
9/6BC
108/7A
Y1I1
84/9C
21/8AB
24/6A
9/7BC
104/1ABC Y1I2
81/4D
21/2B
24/2A
9/1CD
103BCD
Y1I3
90/2A
22/0AB
19/3B
11/8A
107/1AB Y2I1
89/2AB
21/6B
18/2C
10/8AB
105/1AB Y2I2
85/5C
22/5A
19/3B
10/6B
98/3DE
Y2I3
72/2E
19/7C
16/8D
8/2DE
98/6DE
Y3I1
71/4EF
19/5C
16/9D
8/2DE
99/4CDE Y3I2
68/4F
19/7C
17/6CD
7/9E
95/6E
Y3I3
حروف مشابه در هر ستون در سطح  5درصد معنيدار نميباشند.
 Iآبياري ( :I1غرقاب دائم :I2 ،ترک موئين و  :I3ترک درشت)؛ Yسال ( :Y1سال اول :Y2 ،سال دو و  :Y3سال سو ).
درصد
15/9B
11/7C
29/4A
17/2B
18/2B
21/5A
14/1DE
15/0D
18/5C
9/8F
10/8EF
14/5D
27/8B
28/6AB
31/6A

عملکرددانه 

نتايج نشان داد که عملكررد دانره در سرال اول آزمرايش برهطرور
معنيداري نسبت به سالهاي ديگر افزايش داشت )( (p≤0.01جدول
 .)4در سال اول مجموع ساعات آفتابي دريافتي و دماي هروا بريش از
دو سال ديگر بود (اشكال  1و  )2که با تأثير مثبرت برر ارتفراع بوتره،
طول خوشه و وزن هزار دانه بيشتر موجب افزايش عملكرد دانه شدند.
نتايج بر نقش تعيين کننده دماي زياد محيط بر بهبود عملكررد راترون
برنج تأکيد ميکند که برا نترايج سامسرون مطابقرت دارد ( Somson,
 .)1980به گزارش ايشان عملكرد راتون در دمراي پرايين ( 20درجره
سانتيگراد) بسيار کمتر از عملكرد در دماي ( 29-35درجه سانتيگراد)
ميباشد .به نظر اود و همكراران نيرز در شررايط نرور کرافي و آفتراب
مناسب ميزان عملكرد راترون بررنج افرزايش مرييابرد ( Oad et al.,

.)2002
بررسي نتايج نشان داد کره اخرتالف معنريداري برين تيمارهراي
آبياري ازنظر عملكرد دانه در سرطح  5درصرد وجرود دارد (جردول )4؛
آبياري ترک درشت موجب افزايش عملكرد به ميزان  463/4کيلوگر
در هكتار نسبت به ساير تيمارها گرديد .در حاليکه آبياري غرقاب دائم
و ترک موئين در رتبه پايين و در يک سطح آماري قرار گرفتند (جدول
 .)5اثر متقابل سال در آبياري بر صفت عملكرد دانه در سطح  5درصد
معنيدار نبود (جدول  .)4نتايج يوشريدا نيرز نشران داد کره در شررايط
آبيرراري مطلرروب عملكرررد گيرراه برررنج بررا افررزايش مصرررف نيتررروژن
عكسالعمل خوبي نشان ميدهد ( .)Yoshida,1975اثر متقابل سرال
در فاکتورهاي مورد بررسي بر ايرن صرفت معنريدار نبرود )(p≥0.05
(جدول .)4
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عملکردکاه 

بهرهوریمصرفآب 


نتايج تجزيه واريرانس نشران داد کره عملكررد کراه تحرت ترأثير
سالهاي موردمطالعه قرار گرفت )( (p≤0.01جدول  .)4همانگونه که
در جدول ( )5مالحظه ميشرود عملكررد کراه در سرال اول بيشرترين
( 2269/9کيلوگر در هكتار) و در سال سو کمترين ( 391/7کيلوگر
در هكتار) مقدار بود .نتايج مطالعه ايچي نيز نشان داد که عملكرد کراه
در شرايط گرما و نور مناسب افزايش مييابد که با شرايط آزمرايش در
سال اول مطابقت دارد (( )Ichii, 1982شركل  1و  .)3بررسري نترايج
نشان داد که اختالف معنيداري بين تيمارهاي آبيراري و اثرر متقابرل
سال در آبياري ازنظر عملكررد کراه در سرطح  5درصرد وجرود نردارد
(جدول .)4

نتايج نشان داد که بهرهوري مصرف آب در سال هاي موردبررسي
اختالف معنيداري در سطح احتمال  1درصد دارد (جدول  .)4بيشترين
بهرررهوري مصرررف آب در سررال اول برره ميررزان  0/69کيلرروگر بررر
مترمكعب در هكتار و کمترين در سال سو به ميرزان  0/41کيلروگر
بر مترمكعب در هكتار حاصل شد (جدول  .)5شرايط جوي مناسرب در
سال اول موجرب افرزايش عملكررد گرديرد و ايرن افرزايش برهطرور
معنيداري بر بهرهوري مصرف آب مؤثر بود .بررسري ترأثير مرديريت
آبياري بر بهرهوري مصرف آب نشان داد که تيمار آبياري ترک درشت
در مقايسه با تيمار آبياري غرقابي دائم موجرب افرزايش  65درصردي
بهرهوري مصرف آب شد .پيرمراديان و همكاران ( )1382نيز بره ايرن
نتيجه رسيدند که نه تنها عملكرد محصول در غرقراب دائرم افرزايش
معنيدار با غرقاب متناوب نشان نميدهد ،بلكه بازده مصررف آب نيرز
در اين تيمار کاهش مييابد.

شاخصبرداشت 

نتايج نشان داد که شاخص برداشت در طي سالهاي موردمطالعه
در سطح احتمال  5درصد معنيدار بود (جردول  .)4بيشرترين شراخص
برداشت از سال اول آزمايش به ميزان  33/2درصد حاصل شد (جدول
 .)5نتايج تجزيه واريرانس نشران داد شراخص برداشرت تحرت ترأثير
مررديريت آبيرراري و اثرمتقابررل آبيرراري در سررال قرررار نگرفترره اس رت
)( (p≥0.05جدول .)4
حجمآبمصرفی 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که حجم آب مصرفي تحت ترأثير
سالهاي موردمطالعه قرار گرفت )( (p≤0.01جدول  .)4همانگونه که
در جرردول ( )5مالحظرره م ريشررود حجررم آب مصرررفي در سررال دو
بيشترين ( 2213متر مكعب در هكتار) و در سال سو کرمتررين (850
مترمكعب در هكتار) بود .همچنين بررسي نتايج نشان داد که اختالف
معنيداري بين تيمارهاي آبياري و اثر متقابل آبياري و سال از اين نظر
در سطح  5درصد وجود دارد (جدول )4؛ آبياري ترک درشرت در سرال
سو کمترين مصرف آب را نسبت به ساير تيمارها داشت (جدول .)5

نتیجهگیری 
نتايج اين بررسي بر نقش تعيين کننده عوامرل اکولوژيرک درجره
حرارت بر فرآيندهاي فيزيولوژيک تشكيل خوشه چه و رشد و نمو دانه
و رسيدن و در نهايت حداکثر عملكرد دانه در برنج کرامالب هرمخرواني
دارد .بهطور کلي در ميان عوامل محيطي مؤثر بر رشد اهميرت نسربي
درجه حرارت به مراتب بيشتر از ديگر عوامل رشد ميباشرد .همچنرين
آبياري ترک درشت موجب افزايش بهرهوري مصرف آب  65درصردي
در مقايسه با آبياري غرقابي دائم شد؛ بنابراين به نظر ميرسد با اعمال
آبياري متناوب برنج ميتوان بدون کاهش معنيدار عملكرد ،در مصرف
آب و کود نيتروژن صرفهجرويي بره عمرل آورد .از طررف ديگرر ايرن
تحقيق گوياي برتري کيفيت ب ر راتون نسبت به کشت اصلي است .از
اين رو با مديريتهاي زراعي مناسب که در عملكررد و کيفيرت بررنج
راتون مؤثر است ميتوان توليد قابلتوجهي از بررنج برا کيفيرت برترر
راتون را انتظار داشت .با توجه بره نترايج گرزارش بره نظرر مريرسرد
ميتوان با اعمال مديريت صحيح توليد راتون پنجره اي نوين را جهت
افزايش توليد برنج بدون افزايش سطح زير کشت باز کرد.

جدول-4تجزیهواریانسمرکبسهسالهصفاتموردبررسی 
منابع 
سال
خطا
آبياري
اثر متقابل سال در آبياري
خطا
درصد ضريب تغييرات

درجهآزادی  عملکرددانه  عملکردکاه  شاخصبرداشت  حجمآبمصرفی  بهرهوریمصرفآب 
**0/477
**4848696/778
* 0/036
**1/262
**1143408/717
2
0/032
115420/630
0/085
0/028
32686/230
6
**0/408
**7191406/778
0/006 ns
0/022 ns
*27102/036
2
ns
ns
0/026
**934308/722
0/013
*0/022
**66561/055
4
0/012
19626/741
0/009
0/029
14883/959
26
15/62
8/70
6/71
5/45
11/62
 :** ،* ،nsبه ترتيب غير معنيدار ،معنيدار در سطح  %5و در سطح .%1
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آنهابرصفاتموردبررسی 
جدول-5مقایسهمیانگیناثرسال،آبیاریواثراتمتقابل 
تیمار 
Y1
Y2
Y3
I1
I2
I3
Y1I1
Y1I2
Y1I3
Y2I1
Y2I2
Y2I3
Y3I1
Y3I2
Y3I3

عملکرددانه 

عملکردکاه 

شاخصبرداشت

حجمآبمصرفی 

بهرهوریمصرفآب 

مترمکعبدرهکتار  کیلوگرمبرمترمکعبدرهکتار 
درصد
کیلوگرمدرهکتار کیلوگرمدرهکتار
0/69 A
1668 B
33/2A
2269/9A
1122/0A
0/23 B
2314 A
26/68B
1051/9B
382/8B
0/41 C
849 C
31/7AB
391/7C
180/7C
0/23 C
2585 A
29/4A
1039/9A
406/4B
0/43 B
1415 B
30/7A
926/8B
411/1 B
0/66 A
830 C
30/9A
972/7AB
463/4A
0/35 A
2591 B
32/3AB
2301/4A
1099/0A
0/76 A
1588 C
35/4A
2259/4A
1235/9A
0/95 A
826 E
31/7AB
2254/2A
1042/3A
0/08 A
3948 A
25/7B
1150/8B
331/1B
0/18 A
1811 C
24/4AB
1059/2B
341/2C
0/42 A
1183 D
30/1B
959/4B
495/1B
0/26 A
1219 D
30/7AB
416/9C
184/9D
0/36 A
846 E
33/2AB
332/7D
164/8D
0/60 A
482 F
30/9AB
433/5C
193/6D
حروف مشابه در هر ستون در سطح  5درصد معنيدار نميباشند.
 Iآبياري ( :I1غرقاب دائم :I2 ،ترک موئين و  :I3ترک درشت)؛ Yسال ( :Y1سال اول :Y2 ،سال دو و  :Y3سال سو )

پیشنهادات 
باز بودن زمينهاي زراعي و چراي دا ها از ديگر علل عد توليرد
راتون برنج در کشور است که با فراگير شدن اين نوع زراعت ميتروان
تا حد زيادي از اين مشكل جلوگيري کرد.
با توجه به تأثير بسيار زياد شرايط آبوهوايي بر توليد جوانرههراي
راتون و در نهايت عملكرد آن بهتر است تاريخ کاشت و برداشتهراي
مختلف موردبررسي قرار گيرد.

منابع 

نيتروژن بر روي عملكرد کمي و کيفي الين هاي اميدبخش برنج،
پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي /واحد ارسنجان.
علي عباسي ،ح.ر .1383 .تعيين نيازمندي به کود نيتروژن با استفاده از
کلروفيل متر در مراحل مختلف رشد برنج رقم خرزر .پايران نامره
کارشناسرري ارشررد ،دانشررگاه گرريالن /دانشرركده کشرراورزي130 .
صفحه.
گيالني ،ع ،.فتحري ،. ،و سريادت ،ع .1381 .اثرر تراريخ کاشرت برر
عملكرد و اجزاي عملكرد دانه هفت رقم برنج در خوزستان .مجله
علو و فنون کشاورزي و منابع طبيعي.175-163 :1. 6 .

پير دشتي ،ه .1378 .بررسي انتقرال مراده خشرک ،نيترروژن و تعيرين
شاخص هاي رشد ارقا برنج در تاريخ هاي مختلف کاشرت .پايران
نامه کارشناسي ارشد .دانشكده کشاورزي .دانشگاه تربيت مدرس.
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Abstract
Irrigation management plays an important role in the performance and productivity of rice water
consumption. This experiment was conducted to investigate the effect of irrigation time on yield and of Ratoon
Hashemi cultivar in the form of a factorial design with three replications and in three crop years at the Rice
Research Institute (Rasht). Irrigation treatment was at three levels of permanent flooding (I 1), capillary cracking
(2 mm) (I2) and coarse cracking (5 mm) (I3). The results of compound analysis of variance showed that all
quantitative and qualitative traits of rice ratooning were significantly affected by the test years. In general, due to
the right temperature and hours of sunshine, ratoon growth conditions in the first year of the experiment were
better than in the other two years, which positively affected plant height, cluster length and 1000 grain weight,
increasing grain yield by 1122 kg/ha. The effect of irrigation management on ratoon yield and yield components
also showed that coarse crack irrigation increased yield by 463.4 kg/ha compared to other treatments. Also, the
highest plant height of 104.8 cm was obtained from flood irrigation. Irrigation management was not effective on
other traits such as 1000-grain weight, straw yield, and cluster length and harvest index. The highest water
productivity in the first year was 0.69 kg/m3/ha and the lowest in the third year was 0.41 kg/m3/ha. Also coarse
crack irrigation treatment compared to permanent flood irrigation treatment increased water productivity by
65%.
Keywords: Water Productivity, Capillary Cracking, Coarse Cracking, Drought Stress, Yield
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