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 چكيده

 پایۀ طرح قالب در صردشاه  هاي کرت صورت به آزمایش شا. اجرا تغییریافته کاشت هاي نظا  در برنج ارقا  ارزیابي ها  با تحقیق این

 هداي  نظدا   .شدا  اجدرا  1391 و 1390 يهدا  سدال  طي نکا شهرستان در واقع پژوهشي ۀمارع در تکرار چهار با تصادفي کامل هاي بلوک

 ،شدیرودي  و ناا پاکوتاه و هاشمي طار  و طار  سنگ پابلنا ارقا  و  اصلي عامل ،1شاه )تقویت( تشایا و بهبودیافته منطقه، رایج کاشت

 پدر  چدۀ  صوشه تعااد و عاد( 8/374) مربع متر در صوشه تعااد کپه، در بارور پنجۀ تعااد بیشترین که داد نشان نتایج بودنا. فرعي عامل

 بیشدترین  شدا.  منجر هکتار( در کیلوگر  6412) شلتوک عملکرد حااکثر تولیا به که آما دست به شاه تقویت کاشت نظا  در صوشه در

 عداد(  8/396) نداا  رقم براي مربع متر در صوشه تعااد ولي آما، دست به هاشمي طار  رقم براي صوشه در پر چۀ صوشه درصا و تعااد

 هکتدار  در کیلدوگر   7315 و 7272 ترتیدب  بده  شدیرودي  و ناا پرمحصول و پاکوتاه رقم دو براي شلتوک عملکرد بیشترین بود. حااکثر

 شدا.  تولیدا  نداا  رقدم  و شاه تقویت کاشت نظا  متقابل اثر براي هکتار در کیلوگر  7770 مقاار به شلتوک عملکرد بیشترین شا. حاصل

 بود. منطقه رایج و بهبودیافته کاشت نظا  دو از بیشتر درصا 65/12 و 44/5 معادل ترتیب به شاه تقویت کاشت نظا  در شلتوک عملکرد

 شا. منجر عملکرد اجااي و شلتوک عملکرد افاایش به گیاه رشا محیط در بهینه تغییرات ایجاد با شاه تقویت تولیا نظا  بنابراین،

 منطقه. رایج نظا  شاه، تقویت نظا  بهبودیافته، نظا  شلتوک، عملکرد رقم، ها: واژه كلید

 

                                                           
1. SRI: System of Rice Intensification  

  Email: sdastan@srbiau.ac.ir سئول م نویسناه *

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 16دوره 

 2شماره  


 1393تابستان  

 231-246 های صفحه

 



 و همکاران سلمان دستان

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
232 

 مقدمه .1

 حفظ کشاورز، درآما به بایا برنج زراعت در پایااري براي

 غدذا  بده  دسترسدي  قابلیدت  افداایش  و محیطي زیست منابع

 بهبدود  و تولیدا  افداایش  طریق از بایا عبارتي به .کرد توجه

 کاشددت نظددا  شددود. تولیددا بیشددتري غددذاي بازاریددابي،

 ندا   بده  فرانسوي مروج یک بار اولین را (SRI) شاه تقویت

 ۀدهد  طي ماداگاسکار کوهستاني ۀمنطق در 1دولوتنیه هانري

 شدامل  کاشدت  نظدا   ایدن  .[7] داد توسدعه  1980 تا 1970

 مانندا  بدرنج  شتاک براي مایریت هاي شیوه از اي مجموعه

 و اي جعبده  نشداي  ۀصاان از استفاده گیري، صاانه ۀشیو تغییر

 کاشدت  برگي،چهدار  تا سه جوان نشاهاي کاشت و پرورش

 و نشداها  بدین  کمتدر  کاشدت  فواصل کپه، در نشا دو تا یک

 از اسدتفاده  کدم،  عمدق  بدا  نشداکاري  مربعدي،  کشت الگوي

 ایجداد  ،شدیمیایي  هايکود جاي به آلي هايکود و کمپوست

 هدرز  هداي  عل  مکانیکي کنترل ،صاک براي هوازي شرایط

 استفاده و شالیاار در دایم غرقاب عا  صاک، هوادهي براي

 .[20] است مصرفي آب کاهش براي تناوبي آبیاري از

 وسیع سطح در شاه تقویت کاشت نظا  ،حاضر حال در

 کشداورز  صداها  به و دشو مي اجرا مختل  کشورهاي در و

 را صدود  ۀمارعد  عملکدرد  کده  کرده کمک جهان سراسر در

 آسدیا  در شداه  تقویت روش ۀتوسع .[23 ،14] دهنا افاایش

 شدا  اجدرا  بیشدتري  سرعت با تتین آمریکاي با مقایسه در

 برزیددل، نظیدر  کشدور  چندداین در کشدت  ۀشدیو  ایدن  .[12]

 .[8 ،4] اسدت  هشا ارزیابي پاناما و پرو اکوادور، کاستاریکا،

 است   برنج آورسود و پایدار کشت ،شاه تقویت نظا  ها 

 ،ختتا   درآمتتد و دانتت  عملکتت د افتتیای  از گذشددته كتت 

 تت   مهت   هم  از و بذر ،س مای  از زیادي مقاار جویي صرفه

  .[20] دارد پي در را آب

 نظدا   در دانده  عملکدرد  و بدارور  هداي  چه صوشه تعااد

 کشدت  ۀشدیو  از بیشدتر  درصدا  5/11 و 3/20 ،شداه  تقویت

                                                           
1. Henri de Laulanie  

 پنجده  تعدااد  ماننا عملکرد اجااي تمامي .[23] بود مرسو 

 طدول  ،بارور هاي پنجه درصا کپه، در صوشه تعااد کپه، در

 کاشددت نظددا  در مربددع متددر در صوشدده تعددااد و صوشدده

 66 حداود  افداایش  که بود شاها نظا  از بیشتر شاه تقویت

 شدا  سدبب  را شداه  تقویدت  نظا  در دانه عملکرد يدرصا

 متدر  در صوشده  تعدااد  کپه، در صوشه تعااد میانگین .[15]

 شداه  تقویدت  روش در هااردانده  وزن و صوشه طول مربع،

 بدود.  مرسدو   روش از بیشدتر  داريامعند  و چشمگیر طور به

 شاه تقویت نظا  در نیا صوشه در چه صوشه تعااد همچنین

 بدود.  مرسدو   کاشدت  الگدوي  از بیشدتر  درصدا  40 حاود

 48 افداایش  بده  ،عملکدرد  اجدااي  دار امعند  افاایش بنابراین

 بدا  مقایسده  در شداه  تقویدت  نظا  در دانه عملکرد درصاي

 عملکدرد  افداایش  دلیدل  به که شا منجر مرسو  کشت ۀشیو

 عملکدرد  همچنین .یافت افاایش نیا برداشت شاص  دانه،

 از بیشدتر  شداه  تقویدت  کاشدت  نظا  در نیا مربع متر در کاه

 .[16] دبو کشت مرسو  ۀشیو

 درصدا  16 حداود  شداه  تقویدت  نظدا   در صوشه طول

 تدراکم  دلیدل  بده  اسدت  ممکدن  کده  بدود  رایج نظا  از بیشتر

 نظا  در صوشه در پر ۀچ صوشه تعااد باشا. گیاهي مطلوب

 دلیدل  به است ممکن که بود رایج روش دوبرابر شاه تقویت

 غذایي مواد به ها ریشه زیادتر دسترسي و بیشتر ۀصوش طول

 روش در نیددا صوشدده در پددوک ۀچدد صوشدده درصددا باشددا.

 گداارش  رایدج  نظدا   از کمتر درصا 25 حاود شاه تقویت

 رقابددت و اندداازي سددایه علددت بدده اسددت ممکددن کدده شددا

 جدذب  و بیشدتر  هاي تراکم در اي گونه برون و اي گونه درون

 دانده  وزن ولدي  باشدا،  اصدلي  گیاه توسط غذایي مواد کمتر

 .[9] ندااد  نشان کاشت نظا  دو اثر تحت داري امعن اصتال 

 سدبب  شاه تقویت شتاک نظا  در وجین روتاري از استفاده

 و صداک  بدا  آلدي  مواد ترکیب صاک، هوازي شرایط افاایش

 .[3] شود مي صوشه و پنجه تولیا افاایش
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 ایجداد  تعلد  به برنج مختل  ارقا  ،شاه تقویت نظا  در

 بدر   سدطح  شاص  افاایش و مطلوب پوشش تاج ساصتار

 موجدب  نظدا   ایدن  نتیجه در داشتنا. را نور جذب بیشترین

 بدارور،  هداي  پنجه درصا برداشت، شاص  دار امعن افاایش

 نظددا  در شددا. عملکددرد اجددااي دیگددر و صوشدده طددول

 ۀشدیر  انتقدال  و ریشده  بهتدر  رشدا  داراي گیداه  ،شاه تقویت

 کلروفیدل  محتدواي  کده  سدت آوناها طریق از بیشتر ۀپرورد

 پدي  در را فتوسدنتا  افداایش  و پداییني  هاي بر  براي بیشتر

 سدبب  پداییني،  هداي  بدر   فتوسدنتا  افاایش همچنین .دارد

 بهبدود  بدا  و شدا  ریشده  بدراي  بیشتر مواد ساصت و جذب

 ۀتوسدع  .[17] انجامیا گیاه پیري در تأصیر به ریشه، فعالیت

 وري بهدره  افداایش  و هاینه کاهش براي برنج کشت پایاار

 بدراي  پایاار کاشت نظا  ریاي پایه رو این از دارد. ضرورت

 تولیا، هاي نهاده وري بهره و حفظ با همراه عملکرد افاایش

  است. ناپذیر اجتناب و ضروري

 زراعي صفات ارزیابي حاضر، پژوهش اجراي از ها 

 کاشدت  هداي  نظدا   در برنج صولمح کم و پرمحصول ارقا 

 بود. یافتهتغییر

 

 ها روش و مواد .2

 نکدا  شهرسدتان  در واقدع  تحقیقداتي  ۀمارع در آزمایش این

 طي کال بایع زراعي تحقیقات ایستگاه کیلومتري 25 ۀفاصل به

 شدمال  در نکا شهرستان شا. اجرا 1391 و 1390 هاي سال

 دریداي  جندوب  و البرز  کوه رشته شمالي قسمت در و ایران

 سداحل  امتدااد  در آزمدایش  اجدراي  محدل  دارد. قدرار  صار

 ۀدقیقد  40 و درجده  36 جغرافیدایي  عدر   بدا  صار دریاي

 واقع شرقي ۀدرج 17 و درجه 53 جغرافیایي طول و شمالي

 بدرداري  نمونده  .اسدت  صفر دریا سطح از آن ارتفاع که شاه

 انجدا   متدر  سدانتي  30 تدا  صفر عمق از کاشت از قبل صاک

 و 1 جداول  در آزمدایش  محدل  صداک  آزمون نتایج گرفت.

 رشدا  و نمو ۀدور طي در یيوهوا آب  صصوصیات ترین مهم

 .است هشا بیان 2 جاول در نیا برنج گیاه

 

 كاشت از قبل آزمایش محل خاک شیمیایی و یفیزیک خصوصیات .1 جدول

1391 سال 1390 سال  خاک خصوصیات   

0-30  0-30  (cm) صاک عمق 

 (dS/m) الکتریکي هاایت 63/0 68/0

 (pH) صاک اسیایتۀ 81/7 52/7

62/62  62/64 (%) صاک اشباع   

(%) آلي مادۀ 58/1 61/1  

(%) نیتروژن 18/0 22/0  

 (ppm) جذب قابل فسفر 12 42/11

 (ppm) جذب قابل پتاسیم 220 216

(%) شن 24 24  

(%) سیلت 24 24  

(%) ر  49 49  

رسي - لومي رسي  - لومي  صاک بافت   
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 آزمایش اجرای های سال در برنج رشد ةدور طول در آزمایش محل ییوهوا آب شرایط .2 جدول

 ماه

  حداقل دمای

(C°) 

  حداكثر دمای

(C°) 

  ماهانه تبخیر

(mm) 

  بارندگی مقدار

(mm) 

 1390 سال
 سال

1391 
 1390 سال

 سال

1391 
 1390 سال

 سال

1391 

 سال

1390 

 سال

1391 

 4/12 3/6 3/110 102 5/20 6/19 2/9 2/9 فروردین

 6/10 4/25 5/118 1/96 27 7/22 8/15 2/14 هشتیبارد

 1/14 7/12 5/222 6/174 6/30 5/29 8/19 2/20 صرداد

 8/16 9/12 1/214 8/207 30 1/32 2/22 5/23 تیر

 2/6 2/9 6/204 7/213 1/34 34 1/23 4/24 مرداد

 3/10 2/9 7/135 7/119 9/29 6/28 1/21 1/20 شهریور

 

 پایۀ طرح قالب در صردشاه  هاي کرت شکل به آزمایش

 هداي  نظا  شا. اجرا تکرار چهار با تصادفي کامل هاي بلوک

 تشددایا و بهبودیافتدده )سددنتي(، منطقدده رایددج کاشددت

 طار  و طار  سنگ پابلنا ارقا  و  اصلي عامل شاه )تقویت(

 ارقدا   بودنا. فرعي عامل ،شیرودي و ناا پاکوتاه و هاشمي

 گدروه  از و کیفدي  ارقدا   جدا   هاشدمي  طار  و طار  سنگ

 امدا  ،دارندا  صدوبي  طعم و مطلوب کیفیت و هستنا اینایکا

 ارقدا   جدا   همچندین   اسدت  انداک  نسبت به آنها عملکرد

 زندي  پنجده  قدارت  کده  شونا مي محسوب پابلنا و زودر 

 .[11] دارنا طویل ۀدان و متوسط

 آمل و سرایي حسن طار ، سنگ رقم سه تالقي از ناا رقم

 کیفیدت  زیاد، عملکرد ناا رقم هاي قوت است. شاه حاصل 3

 بده  نداا  رقدم  است. صوابیاگي به مقاومت و مطلوب نسبت به

 و صدوار  سداقه  کر  آفات و بالست نظیر زا بیماري زناۀ عوامل

 عملکدرد  با شیرودي رقم [.2] است مقاو  صوار بر  سبا کر 

 × )صدار  5 ۀشدمار  تیدن  گیدري   ر  دو از بدات  کیفي و کمي

 جملده  از صصوصدیاتي  داراي رقدم  ایدن  شدا.  تولیا دیلماني(

 و ،پخدت  مطلوب کیفیت ،هکتار در تن هشت حاود عملکرد

 [.1] است ها بیماري و آفات به تمقاوم

  )سنتي( 1منطقه رایج كاشت نظام .1. 2

 و روزه( 35) بدال   نشداهاي  از و بدود  کرتدي  نشا ۀتهی روش

 متغیدر،  کاشدت  آرایدش  بدا  کپده  در نشدا  سده  از بیش تعااد

 حفدظ  و شالیاار دائم غرقابي شا. استفاده نامنظم و تصادفي

 نظدر  در رشدا  و نمدو  مراحدل  تمامي در ایستابي آب سطح

 برداشدت،  از قبدل  هفتده  دو تدا  نشاکاري از بعا شا. گرفته

 سدطح  کداهش  و زهکشدي  از و بود غرقاب حالت به مارعه

 از NPK شددیمیایي کودهدداي .شددا جلددوگیري ایسددتابي آب

 تریپدل  فسدفات  سوپر هکتار(، در کیلوگر  200) اوره منابع

 کیلوگر  100) پتاسیم سولفات و هکتار( در کیلوگر  100)

 صدورت  به پتاسیم و فسفر تمامي شا. برده کار به هکتار( در

 درصدا  25 و پایده  صورت به نیتروژن کود درصا 75 و پایه

 از بعددا روز 30 مرحلددۀ در سددرک صددورت بدده ماندداه بدداقي

 از بدار  یک هرز هاي عل  کنترل براي شا. مصر  نشاکاري

 28 در دسدتي  وجین دوبار و بوتاکلر رویشي پیش کش عل 

 نیدا  آفدات  با مبارزه شا. استفاده نشاکاري از بعا روز 45 و

 25 مقداار  به درصا 5 )گرانول دیازینون کش حشره ۀوسیل به

 سدیکالزول(  )تدري  بدیم  کدش  قدار   و هکتدار(  در کیلوگر 

                                                           
1. Conventional system 
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 مرحلدۀ  در بالسدت  کنترل براي هکتار در گر  750 مقاار به

 .گرفت انجا  دهي صوشه درصا 30

 

 شده( )اصالح 1بهبودیافته كاشت نظام .2. 2

 سده  تعدااد  و روزه 25 نشاهاي از بود. کرتي نشا ۀتهی روش

 مربدع  متدر  سدانتي  25 × 25 کاشدت  آرایدش  بدا  کپه در نشا

 آب صدروج  مرتبده  یک و شالیاار دائم غرقابي شا. استفاده

 ایجداد  بده  اقداا   نشداکاري  از بعدا  .گرفت انجا  فصل میان

 زني، پنجه حااکثر ۀمرحل در فقط و شا بآ حفظ و غرقابي

 کدرت  در هدایي  تدرک  تا پذیرفت صورت آب کامل صروج

 هفتده  دو تدا  و گرفدت  صورت آبیاري سپ  .شود مشاهاه

 شدیمیایي  هايکود مانا.  باقي غرقاب حالت  برداشت از قبل

NPK سوپرفسفات هکتار(، در کیلوگر  200) اوره منابع از 

 100) پتاسدیم  سدولفات  و هکتدار(  در کیلوگر  100) تریپل

 و اوره درصدا  50 کداربرد  .شا استفاده هکتار( در کیلوگر 

 50 .گرفدت  انجا  پایه صورت به فسفر کود تمامي و پتاسیم

 مرحلدۀ  در سرک صورت به اوره درصا 25 و پتاسیم درصا

 ۀاور درصددا 25 شددا. اسددتعمال نشدداکاري از بعددا روز 30

 براي شا. مصر  آغازین صوشه ظهور مرحلۀ در ماناه باقي

 رویشدي  پدیش  کدش  علد   از بدار  یک هرز هاي عل  کنترل

 از بعددا روز 45 و 28 در دسددتي وجددین دوبددار و بوتتتاكل 

 ۀوسددیل بدده نیددا آفددات بددا مبددارزه شددا. اسددتفاده نشدداکاري

 کیلوگر  25 مقاار به درصا 5 )گرانول دیازینون کش حشره

 750 مقداار  بده  سیکالزول( )تري بیم کش قار  و هکتار( در

 درصدا  30 مرحلدۀ  در بالسدت  کنتدرل  براي هکتار در گر 

 .گرفت انجا  دهي صوشه

 

 (2شده تتقوی) تشدیدشده كاشت نظام .3 .2

 در زیادي انتقادات ،شاه تقویت کاشت نظا  معرفي از بعا

                                                           
1. Improved system 

2. SRI: System of Rice Intensification 

 مطرح کاشت نظا  این تولیا پتانسیل و اجرا ۀشیو مورد

 شا سعي کاشت نظا  این طراحي در بنابراین، است. شاه

 وضعیت به توجه با 3زراعي عملیات مایریت ۀشیو بهترین

 منطقه کشاورزان فرهنگ و صاک صصوصیات یي،وهوا آب

 ۀصاان از و شا ایجاد تغییر گیري صاانه ۀشیو در شود. اجرا

 تا سه جوان نشاهاي از شا. استفاده اي جعبه نشاي

 آرایش با کپه در نشا دو تعااد و روزه( 20) برگيچهار

 روش این در شا. استفاده مربع متر سانتي 20 × 20 کاشت

 ،آن ازسانتیمتر  30 × 20 بعا هفته دو تا نشاکاري زمان از

 از بعا هفته دو از شا. داشته نگه غرقاب حالت به مارعه

 تناوبي آبیاري به اقاا  برداشت از قبل هفته دو تا نشاکاري

 کود تنها .بود مرطوب همیشه مارعه صاک که نحوي به ،شا

 و هکتار( در کیلوگر  100) اوره منبع از نیتروژن شیمیایي

 از قبل پایه صورت به هکتار در تن 10 مقاار به دامي کود

 50 و پایه صورت به اوره درصا 50 شا. مصر  نشاکاري

 استعمال آغازین صوشه ظهور مرحلۀ در ماناه باقي درصا

 کاشت نظا  این در پتاسیم و فسفر شیمیایي کودهاي شا.

 با مرتبه چهار تا دو کن وجین یا روتاري از نشا. مصر 

 استفاده هرز هاي عل  کنترل براي روز هفت تا دو ۀفاصل

 پالستیکي هاي جعبه از اي جعبه نشاهاي پرورش براي شا.

 با مبارزه شا. استفاده نشاکار ماشین مخصوص استاناارد

 درصا 5 )گرانول دیازینون کش حشره ۀوسیل به نیا آفات

 بیم کش قار  و هکتار( در کیلوگر  20 مقاار به

 کنترل براي هکتار در گر  500 مقاار به سیکالزول( )تري

 براي .گرفت انجا  دهي صوشه درصا 30 مرحلۀ در بالست

 استاناارد پالستیکي هاي جعبه از اي جعبه نشاهاي پرورش

 در نشاکاري سپ  شا. استفاده نشاکار ماشین مخصوص

 نشاکار ماشین وسیلۀ به و مکانیاه صورت به کاشت نظا  این

 (.3 )جاول گرفت انجا 

 

                                                           
3. BMPs: Best Management Practices 
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 شده تقویت كاشت نظام در كاررفته به دامی كود تجزیۀ .3 جدول

كربن نسبت   

نیتروژن به  
 پتاسیم
)%( 

 فسفر
)%( 

 نیتروژن
)%( 

آلی كربن  
)%( 

 الکتریکی هدایت
(dS/m) 

 اسیدیته

03/12  61/1  67/1  24/2  42/27  29/1  42/7  

 مولیبان

(ppm) 

 منگنا

(ppm) 

 م 

(ppm) 

 روي

(ppm) 

  گوگرد

(%)  

  منیایم

(%)  

  کلسیم

(%)  

12/11  66/232  88/216  47/241  64/3  36/0  24/0  
  

 و شدمارش  بدا  کپده  در غیربدارور  و بدارور  پنجۀ تعااد

 در صوشه تعااد و کرت، هر در کپه 12 روي از یريگ اناازه

 در موجدود  هداي  صوشه تعااد روي از شمارش با مربع متر
 درصدا  و گلچده  کدل  تعدااد  .آمدا  دسدت  بده  مربع متر یک

 در صوشده  15 روي از شدمارش  بدا  صوشه در پر  ۀچ صوشه

 نموندۀ  10 شدمارش  بدا  هااردانه وزن شا. حاصل کرت هر
 دسدت  به درصا 14 رطوبت براسا  آنها توزین و صاتایي

 برداشدت  بدا  کلدش  و کداه  عملکرد و شلتوک عملکرد آما.

 14 رطوبدت  بدا  کدرت  هدر  وسط از مربع متر چهار از بوته
 آمداري  تحلیدل  و تجایه شا. گیري اناازه کرت هر در درصا
  و گرفدت  انجدا    SASآمداري  افاار نر  از استفاده با ها داده

 

 درصا 5 احتمال سطح در دانکن آزمون براسا  ها میانگین

 [.15 ،8] شا مقایسه

 

 بحث و نتایج .3

 كپه در  بارور های پنجه درصد و تعداد .1 .  3
 تحدت  آماري نظر از کپه در بارور هاي پنجه درصا و تعااد

 صدفت  و ،درصدا  1 احتمال سطح در کاشت نظا  ۀساد اثر

 دارامعند  درصدا  1 سطح در رقم اثر تحت بارور پنجۀ تعااد
 اثدر  تحت نیا کپه در پنجه باروري درصا صفت تنها شانا.

 قدرار  درصدا  5 احتمال سطح در رقم و کاشت نظا  متقابل
  (.4 )جاول گرفت

 كاشت مختلف های نظام اثر تحت رنجب ارقام عملکرد اجزای از برخی مربعات میانگین .4 جدول

  چه خوشه كل تعداد
 خوشه در

  خوشه تعداد
 مربع متر در

 پنجۀ تعداد
 غیربارور

 كپه در

 پنجه باروری درصد
  كپه در

 پنجۀ تعداد
 بارور

  كپه در

 درجۀ
 آزادی

 تغییرات منابع

 (Y) سال 1 07/0 510/0 08/0 49/988 55/4

02/238 49/8090 11/2 67/22 25/76 6 R × Y 
 (S) کاشت نظا  2 74/7** 55/3252** 95/150** 22/29254** 67/2067**

324/0 50/885 03/0 89/16 03/0 2 Y × S 

 صطا 12 95/0 92/50 12/1 11/1597 36/70
 (V) رقم 3 92/99** 90/5 05/7** 67/66461** 51/11376**

38/0 78/904 04/0 81/5 02/0 3 Y × V 

05/53 02/1528 
**79/2 

*74/78 13/2 6 S × V 

344/0 43/877 05/0 57/7 01/0 6 Y × S × V 

 صطا 54 87/3 19/28 37/0 22/990 74/32

80/5 13/9 54/17 74/6 97/15 - 
 تغییرات ضریب

)%( 

 درصا. 1 و 5 احتمال سطوح در معنادار ترتیب به - ** و *
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 بداروري  درصدا  داد نشدان  تیمارها ۀساد اثر میانگین ۀمقایس

 و حدااقل  درصدا(  27/67) سدنتي  کاشدت  نظدا   در ها پنجه

 بهبودیافتده  و درصدا(  75/85) شاه تتقوی کاشت نظا  تحت

 (.1 )شکل بود حااکثر درصا( 48/83)

 تحت پنجه( 85/12) کپه در بارور پنجۀ تعااد ینبیشتر

 برابر بارور پنجۀ تعااد ترینکم و شاه تقویت کاشت روش

 در آما. دست به بهبودیافته کاشت نظا  تحت پنجه 89/11

 چهاربرگي تا سه وانج نشاهاي از استفاده شاه تقویت نظا 

 کود کاربرد کاشت، تراکم افاایش تر،کم نشاي تعااد با

 و هوایي هاي اناا  بهبود دلیل به تناوبي آبیاري و دامي

 .شا منجر کپه در بارور پنجۀ تعااد افاایش به زیرزمیني

 رقم براي پنجه( 42/14) بارور پنجۀ تعااد حااکثر

 و 23/10 بارور پنجۀ تعااد کمترین و شیرودي محصول پر

 طار  و طار  سنگ محصول کم رقم دو براي عاد 94/10

 (.5 )جاول شا مشاهاه هاشمي

 
 كپه در بارور های پنجه درصد بر كاشت نظام ةساد اثر میانگین ۀمقایس .1 شکل

 كاشت مختلف های نظام اثر تحت رنجب ارقام عملکرد اجزای از برخی میانگین ۀمقایس .5 جدول

 گلچه تعداد
 خوشه در

 خوشه تعداد
 مربع متر در

 غیربارور پنجۀ تعداد
 كپه در

 بارور پنجۀ تعداد
 كپه در

 تیمار

 کاشت نظا     

a 1/107 a 8/374 b 02/2 a 85/12 شاه تتقوی 

b 92/97 b 2/345 b 44/2 b 89/11 بهبودیافته 

c 06/91 c 3/314 a 98/5 ab 50/12 منطقه رایج 

 رقم    

a 6/120 d 2/282 c 73/2 b 23/10 طار  سنگ 

b 5/112 c 5/321 b 44/3 b 94/10  هاشمي طار 

c 15/88 a 8/396 a 82/3 ab 67/13 ناا 

d 43/73 b 5/378 a 93/3 a 42/14 شیرودي 

 .است دانکن آزمون براسا  درصا 5 احتمال سطح در معنادار اصتال  نبود ۀدهنانشان ستون هر در مشترک حرو  *:

b 

a 

a y = -9.24x + 97.31 

R² = 0.84 

30

40

50

60

70

80

90

100

 نظام كاشت تقويت شده نظام كاشت بهبود يافته نظام كاشت سنتي

ور
ار

ي ب
ها

جه 
 پن

صد
در

  
كپه

ر 
د

 



 و همکاران سلمان دستان

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
238 

 کده  شدا  مشداهاه  رقدم  و کاشت نظا  متقابل اثر تحت

 بدراي  درصا( 13/88) کپه در  پنجه باروري درصا بیشترین

 کمترین و هاشمي طار  رقم و شاه تقویت روش متقابل اثر

 اثدر  در درصدا  31/62 معدادل  کپده  در  پنجه يربارو درصا

 شدا  مشاهاه هاشمي طار  رقم و سنتي کاشت نظا  متقابل

 (.6 )جاول
 

 برنج شلتوک عملکرد و عملکرد اجزای بر ژنوتیپ و كاشت نظام متقابل اثر میانگین ۀمقایس .6 جدول

  شلتوک عملکرد
(kg/ha) 

  کپو ۀچ صوشه تعااد
 صوشه در

  رغیربارو ۀپنج تعااد
 کپه در

  پنجه ريبارو درصا
 کپه در

 اثرمتقابل

5188  d b 65/28 f 59/1 ab 50/83 S1V1 

5095  d d 76/13 f 75/1 a 13/88 S1V2 

7770  a ef 02/10 de 63/2 ab 94/83 S1V3 

7595  ab ef 10/10 ef 12/2 ab 44/87 S1V4 

5013  d ab 25/29 f 91/1 ab 75/83 S2V1 

4550  ef ef 07/10 f 79/1 ab 06/86 S2V2 

7363  b fg  46/7 d 00/3 b 56/81 S2V3 

7400  b g 29/7 d 06/3 ab 56/82 S2V4 

4858  de a 31/31 c 69/4 c 81/68 S3V1 

4277  f c 64/18 a 78/6 d 31/62 S3V2 

6683  c d 39/13 b 84/5 c 44/69 S3V3 

6951  c de 60/11 a 59/6 c 50/68 S3V4 

 است. دانکن آزمون براسا  درصا 5 احتمال سطح در معنادار اصتال  نبود ۀدهنانشان ستون هر در مشترک حرو  - *
* - S1، S2 و S3: منطقه رایج و بهبودیافته ،شاه تقویت کاشت هاي نظا  ترتیب به. 

* - V1، V2، V3 و V4: شیرودي و ناا هاشمي، طار  طار ، سنگ هاي ژنوتیپ ترتیب به. 
 

 پدذیري  وراثدت  ظرفیدت  بده  گیداه  هر بارور  پنجۀ تعااد

 کاشدت،  تراکم یي،وهوا آب و اقلیمي شرایط ارقا ، زني پنجه

 و کشداورزي  عملیدات  صداک،  در دسدتر   در غذایي مواد

  دارد. بستگي ها پنجه رشا و نمو سرعت

 ساصتار تلع به برنج مختل  ارقا  ،شاه تقویت نظا  در

 ینبیشتر ،بر  سطح شاص  افاایش و مطلوب پوشش تاج

 افداایش  موجدب  نظدا   ایدن  نتیجه در .داشتنا را نور جذب

 آرایش و تراکم [.20 ،6] شا بارور هاي پنجه درصا معنادار

 اي بوتده  درون رقابدت  ،شاه تقویت روش در مطلوب کاشت

 کداهش  زیدادي  حا تا را هوا و نور آب، غذایي، مواد براي

 صورت بهتر و تر منظم بارور هاي پنجه تولیا نتیجه در و داد

 [.17 ،15] گرفت

 كپه در غيربارور پنجة تعداد .2. 3

 و کاشت نظا  ۀساد اثر تحت آماري نظر از صفت این

 معنادار درصا 1 احتمال سطح در اهآن متقابل اثر و ژنوتیپ

 داد نشان تیمارها ۀساد اثر میانگین ۀمقایس (.4 )جاول شا

 98/5) سنتي کاشت نظا  تحت غیربارور پنجۀ تعااد که

 و عاد( 02/2) شاه تقویت نظا  دو با مقایسه در عاد(

 درصا 08/45 و 55/44 نسبت به عاد( 44/2) بهبودیافته

 و ناا محصول پر رقم دو براي آن تعااد ینبیشتر بود. بیشتر

 73/2 برابر تعااد ترینکم و ،عاد( 93/3 و 82/3) شیرودي

 )جاول آما دست به طار  سنگ محصول کم رقم براي عاد

 نظا  متقابل اثر تحت پوک چۀ صوشه تعااد حااکثر (.5

 و 78/6) شیرودي و هاشمي طار  رقم دو و سنتي کاشت
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 اثر در آن مقاار کمترین همچنین شا. حاصل عاد( 59/6

 و طار  سنگ رقم دو براي شاه تقویت کاشت نظا  متقابل

 نظا  متقابل اثر و عاد( 75/1 و 59/1) هاشمي طار 

 و 91/1) هاشمي طار  و طار  سنگ رقم دو براي بهبودیافته

 هاي جوانه تمامي (.6 )جاول آما دست به عاد( 79/1

 نظام در کننا. نمي تولیا دانه ها، گلچه و چه صوشه آغازین

 ،شده كاشت  كمت  نشاهاي تعداد عل  ب  شده تقوی  كاش 

 پنج  م سوم كاش  روش در و ،اصلي هاي ساق  از ها پنج 

 هاي پنج  اكث  نتيج  در ،شدند تو يد ت  ف عي هاي ساق  از

 عقي  و  ندنشد زایشي فاز وارد سنتي روش در تو يدي

 نظا  در ها پنجه میر و مر  کاهش همچنین [.16] ماندند

 آرایش و تراکم [.22] است شاه گاارش نیا شاه تقویت

 موجب سنتي نظا  در نامنظم و تصادفي مطلوب کاشت

 هوا و نور آب، غذایي، مواد براي اي بوته درون رقابت افاایش

 شا. غیربارور هاي پنجه تعااد چشمگیر کاهش نتیجه، در و

 

 مربع متر در خوشه تعداد .3. 3

 و کاشدت  نظا  ۀساد اثر تحت تنها آماري نظر از صفت این

 داد نشان را يمعنادار تفاوت درصا 1 احتمال سطح در رقم

 8/374) مربدع  متدر  در صوشده  تعدااد  ینبیشتر (.4 )جاول

 3/314) آن تعدااد  کمتدرین  و شداه  تقویت نظا  براي عاد(

 نداا  پرمحصدول  رقدم  آمدا.  دست به سنتي نظا  براي عاد(

 و عداد(  8/396) مربدع  متر در صوشه تعااد بیشترین داراي

 مربدع  متدر  در صوشده  تعااد کمترین داراي طار  سنگ رقم

 جدا   ترین مهم صفت این (.5 )جاول بودنا عاد( 2/282)

 واحدا  در گیداه  تعااد به صود که است برنج گیاه عملکردي

 صوشه تعااد دارد. بستگي کپه در بارور پنجۀ تعااد و سطح

 کاشدت  فواصل دلیل به شاه تقویت روش تحت مربع متر در

 رشدا  توانایي و پتانسیل نیا و پنجه تعااد افاایش و مناسب

 آماه دست به نتایج [.12] بود رایج نظا  از بیش ریشه، بیشتر

 متدر  در صوشده  تعااد که داد نشان نیا محققان سایر توسط

 کاشدت  نظدا   از بیشدتر  شاه تقویت کاشت نظا  تحت مربع

  [.16 ،15] بود منطقه رایج

 

 خوشه در گلچه كل تعداد .4. 3

 سطح در رقم و کاشت نظا  ۀساد اثر تحت تنها صفت این

 در گلچه تعااد حااکثر (.4 )جاول شا معنادار درصا 1

 حااقل و شاه تقویت کاشت نظا  در عاد( 1/107) صوشه

 و آما دست به سنتي کاشت نظا  در عاد 06/91 برابر آن

 ینبیشتر بود. عاد 92/97 برابر یافتهبهبود کاشت نظا  تحت

 ،عاد( 6/120) طار  سنگ رقم براي صوشه در گلچه تعااد

 شیرودي رقم براي عاد 43/73 برابر آن تعااد کمترین و

 توانایي به رشاي صفت این (.5 )جاول آما دست به

 صوشه، تشکیل زمان در یيوهوا آب شرایط ارقا ، ژنتیکي

 و اناازه تلقیح، و افشاني گرده زمان در یيوهوا آب وضعیت

 ظرفیت و صوشه تشکیل زمان در فتوسنتاي سیستم فعالیت

 ها بوته تک بین رقابت و صوشه به فتوسنتاي مواد انتقال

 مرحلۀ از انتقال از پ  صوشه در گلچه تعااد دارد. بستگي

 تمایا که تغییر این د.شو مي مشخ  زایشي به رویشي

 ها بافت ها، سلول بین کیفي تغییرات علت به شود مي نامیاه

 براي صاص و معین محیطي شرایط با که است ها اناا  و

 در گلچه تعااد افاایش شود. مي تعیین رقم و گونه هر

 کاشت الگوي با مقایسه در شاه تقویت روش براي صوشه

 کاهش دیگر تحقیقي در ولي [.16] شا گاارش مرسو 

 کاشت نظا  براي صوشه در گلچه تعااد غیرمعنادار

 [.23] شا گاارش نیا رایج نظا  با مقایسه در شاه تقویت

 

 خوشه در پر چه خوشه درصد و تعداد . 5. 3

 تنهدا  آمداري  نظدر  از صوشه در پر ۀچ صوشه درصا و تعااد

 قرار درصا 1 احتمال سطح در رقم و کاشت نظا  اثر تحت

 (.7 )جاول گرفت
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 نظدا   بدراي  عداد  41/91 پدر  ۀچ صوشه تعااد ینبیشتر

 نظا  براي عاد 32/72 برابر آن تعااد ترینکم و شاه تقویت

 نظا  تحت صوشه در پر ۀچ صوشه درصا شا. حاصل سنتي

 شاه تقویت نظا  با مقایسه در درصا( 97/79) سنتي کاشت

 و 31/7 ،درصددا( 89/85) بهبودیافتدده و درصددا( 28/87)

 31/98) پدر  ۀچ صوشه تعااد حااکثر بود. کمتر درصا 92/5

 پدر  ۀچ صوشه تعااد حااقل و هاشمي طار  رقم براي عاد(

 درصدا  کمتدرین  شدا.  تولیدا  نداا  رقم براي عاد( 77/63)

 و طدار   سدنگ  رقدم  بدراي  درصدا(  15/75) پدر  ۀچ صوشه

 طدار   ارقدا   بدراي  صوشده  در پر ۀچ صوشه درصا ینبیشتر

 ،31/87 ترتیدب  بده  کده  شا حاصل شیرودي و ناا هاشمي،

 پر ۀچ صوشه تعااد (.8 )جاول بود درصا 69/86 و 38/88

 کده  بدود  رایج روش دوبرابر شاه تقویت نظا  در صوشه در

 دما ویژه به محیطي عوامل از تأثیرپذیري دلیل به است ممکن

 بیشدتر  دسترسدي  و صوشده  طدول  افاایش نسبي، رطوبت و

 دیگدر  تحقیقدي  در ولدي  .[10] باشا غذایي مواد به ها ریشه

 نظدا   بدراي  صوشده  در پر ۀچ صوشه درصا معنادار افاایش

 شدا  گداارش  رایدج  نظدا   با مقایسه در شاه تقویت کاشت

[23.] 

 

 كاشت مختلف های نظام اثر تحت رنجب ارقام كمی عملکرد و عملکرد اجزای از برخی میانگین ۀمقایس . 8 جدول

 و كاه عملکرد

 (kg/ha) كلش

 شلتوک عملکرد

(kg/ha) 

 وزن

 هزاردانه

(gr) 

 پوک چۀ خوشه تعداد

 خوشه در

 پر چۀ خوشه درصد

 خوشه در

 پر چۀ خوشه تعداد

 خوشه در
 تیمار

 کاشت نظا       

b 7937 a 6412 a 32/29 b 63/15 b 89/85 a 41/91 شاه تقویت 

b 8070 b 6081 b 16/28 c 52/13 a 28/87 b 40/84 بهبودیافته 

a 8528 c 5692 c 69/26 a 73/18 c 97/79 c 32/72 منطقه رایج 

 رقم      

b 8977 b 5019 b 25/28 a 74/29 b 15/75 b 90/90 طار  سنگ 

a 10230 c 4641 c 12/25 b 16/14 a 31/87 a 31/98 
 طار 

 هاشمي

c 7541 a 7272 a 53/29 c 29/10 a 38/88 c 85/77 ناا 

d 5968 a 7315 a 33/29 c 66/9 a 69/86 d 77/63 شیرودي 

 است دانکن آزمون براسا  درصا 5 احتمال سطح در معنادار اصتال  نبود ۀدهنانشان ستون هر در مشترک حرو  - *

 

 خوشه در پوك ةچ خوشه تعداد .6. 3

 رقدم  و کاشت نظا  ۀساد اثر تحت آماري نظر از صفت این

 سطح در آنها ۀدوگان متقابل اثر و درصا 1 احتمال سطح در

 میدانگین  ۀمقایسد  (.7 )جداول  شا معنادار درصا 5 احتمال

 در پوک ۀصوش تعااد ینبیشتر که داد نشان تیمارها ۀساد اثر

 تدرین کم و ،سدنتي  کاشت نظا  تحت عاد( 73/18) صوشه

 52/13) بهبودیافتدده روش تحددت عدداد( 52/13) آن تعددااد

 63/15 برابدر  شداه  تقویدت  روش براي و شا حاصل عاد(

 معدادل  صوشده  در پدوک  ۀچ صوشه تعااد ترینکم بود. عاد

 و ندداا پرمحصددول رقددم دو بددراي عدداد 66/9 و 29/10
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 رقدم  بدراي  عداد(  74/29) آن تعدااد  ینبیشدتر  و ،شیرودي

 متقابدل  اثدر  تحدت  (.8 )جداول  شدا  مشداهاه  طار  سنگ

 تعدااد  حدااکثر  کده  شا مشاهاه رقم و کاشت نظا  ۀدوگان

 متقابدل  اثدر  تحدت  عاد( 31/31) صوشه در پوک ۀچ صوشه

 تعدااد  حدااقل  و طدار   سدنگ  رقدم  و سدنتي  کاشدت  نظا 

 نظدا   متقابدل  اثدر  بدراي  عداد  29/7 معادل پوک ۀچ صوشه

 درصدا  (.6 )جاول آما دست به شیرودي رقم و بهبودیافته

 حداود  شداه  تقویت روش تحت صوشه در پوک ۀچ صوشه

 دلیدل  بده  اسدت  ممکن که بود رایج نظا  از کمتر درصا 25

 در اي بوتدده بددرون و اي بوتدده درون رقابددت و اندداازي سددایه

 گیداه  توسدط  غدذایي  مدواد  کمتدر  جذب و بیشتر هاي تراکم

 .[10] باشا اصلي

 

 هزاردانه وزن .7. 3

 نظدا   ۀسداد  اثدر  در درصدا  1 احتمدال  سطح در صفت این

 )جاول داد نشان را يمعنادار آماري اصتال  رقم و کاشت

 شداه  تقویت براي گر ( 32/29) هااردانه وزن ینبیشتر (.7

 کاشدت  نظدا   تحت گر ( 69/26) هااردانه وزن ترینکم و

 و 53/29 معدادل  هااردانده  وزن حااکثر آما. دست به سنتي

 و ،شدیرودي  و نداا  پرمحصدول  رقدم  دو بدراي  گر  33/29

 طدار   رقدم  براي گر  12/25 مقاار به هااردانه وزن حااقل

 و اسدت  ژنتیکي صفت این (.8 )جاول شا حاصل هاشمي

 و انداازه  بده  و گیرد مي قرار محیطي شرایط اثر تحت کمتر

 در اکسدیاکربن دي ۀکنندا تثبیدت  نظدا   فعالیدت  زمان مات

 بده  فتوسدنتاي  مدواد  حمل ظرفیت گیاه، باتیي هاي قسمت

 غدذایي  مواد و یيوهوا آب وضعیت دانه، تشکیل مات دانه،

  بیمداري  و آفدات  شدیوع  و دانده  شان پر مرحلۀ در معاني

 هااردانده  وزن توجده  شایان و معنادار افاایش .دارد بستگي

 هشدا  گداارش  رایدج  نظا  با مقایسه در شاه تقویت نظا  در

 .[22 ،16] است

 شلتوك عملكرد .8 . 3

 اث  تح  آماري نظ  از هکتار در شلتوك عملک د صف 

 در و درصد 1 احتمال سطح در رق  و كاش  نظام ةساد

 5 احتمال سطح در رق  و كاش  نظام دوگان  متقابلاث 

 شلتوك عملک د حداكث  .(7 )جدول شد معنادار درصد

 هکتار( در كيلوگ م 6412) شده تقوی  كاش  نظام تح 

 پنجة تعداد افیای  توان مي را آن اصلي دالیل ك  شد تو يد

 در گلچ  كل تعداد م بع، مت  در خوش  تعداد بارور،

 در هیاردان  وزن و خوش  در پ  ةچ خوش  تعداد خوش ،

 و عملک د بيشت ین ب  یافتن دس  .دانس  كاش  نظام این

 ب اي رشد ةبهين ش ایط شدن ف اه  ةنتيج عملک د، اجیاي

 ت اك  ایجاد (.8 )جدول بود شده تقوی  نظام در گياه

 عوامل كنت ل ب  عملک د، حداكث  ب  دستيابي ب اي مطلوب

 .اس  وابست  گياه رشد و نمو در دخيل

 در کیلددوگر  5692 معددادل شددلتوک عملکددرد حددااقل

 تعدااد  کپه، در بارور هاي پنجه درصا کاهش تلع به هکتار

 و تعدااد  صوشده،  در گلچده  کدل  تعااد مربع، متر در صوشه

 همچندین  و هااردانده  وزن و صوشه در پر ۀچ صوشه درصا

 در پدوک  ۀچد  صوشده  تعااد و غیربارور پنجۀ تعااد افاایش

 شلتوک عملکرد شا. حاصل سنتي کاشت نظا  براي صوشه

 مقایسده  در (هکتدار  در کیلوگر  6081) بهبودیافته نظا  در

 مقایسه در و ،ترکم درصا 44/5 نسبت به شاه تقویت نظا  با

 عملکدرد  ینبیشدتر  بدود.  بیشتر درصا 65/12 سنتي نظا  با

 دو بدراي  هکتدار  در کیلوگر  7315 و 7272 معادل شلتوک

 زیدرا  شا، مشاهاه شیرودي و ناا پرمحصول و پاکوتاه رقم

 انداک  ۀفاصدل  و اندا  پاکوتاه مورفولوژي نظر از رقم دو این

 صودنگهااري ۀهاین و تنف  شا موجب مخان و منبع بین

 افداایش  صوشده  و پنجده  تعدااد  آن متعاقب که یابا کاهش

 در رقدم  دو ایدن  براي شلتوک عملکرد دلیل همین به یافت.

 5019) طدار   سدنگ  محصولکم و پابلنا رقم دو با مقایسه

 در کیلدوگر   4641) هاشدمي  طدار   و هکتدار(  در کیلوگر 
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 طدار   و طدار   سدنگ  پابلندا  ارقا  در زیرا بود، بیشتر هکتار(

 اعظدم  بخدش  و اسدت  زیداد  مخان و منبع بین فاصلۀ هاشمي

 به فتوسنتاي مواد انتقال براي که گیاه غذایي اناوصتۀ و انرژي

 (.8 )جاول شا رویشي رشا صر  دارد، زیادي اهمیت دانه

 صدورت  ایدن  بده  برنج در فتوسنتاي مواد مجاد انتقال

 مددواد دهددي، صوشدده و افشدداني گددرده مرحلددۀ در کدده اسددت

 اسدت.  یندا راف دو این احتیاج از بیشتر تولیاشاه فتوسنتاي

 صدورت  بده  و شداه  منتقدل  سداقه  بده  فتوسنتاي مواد مازاد

 مدواد  دانده،  شدان  پدر   مرحلدۀ  در و شود مي ذصیره نشاسته

 شدود.  مدي  منتقل ها دانه به دوباره و تبایل قنا به اي نشاسته

 در مخدان  و منبدع  بدین  انداک  ۀفاصدل  دلیل به پاکوتاه ارقا 

 دانه به تر سریع را غذایي ۀاناوصت این پابلنا ارقا  با مقایسه

 متقابدل  اثدر  تحت دارنا. يبیشتر موفقیت و دهنا مي انتقال

 عملکرد بیشترین که شا مشاهاه رقم و کاشت نظا  ۀدوگان

 متقابدل  اثدر  براي هکتار در کیلوگر  7770 مقاار به شلتوک

 4277 ربرابد  آن مقاار کمترین و ناا رقم و شده تقوی  نظا 

 و سدنتي  کاشدت  نظدا   متقابدل  اثر تحت هکتار در کیلوگر 

  (.6 )جاول شا تولیا هاشمي طار  رقم

 در شتتده تقویتت  روش در شددلتوک عملکتت د افدداایش

 بهبتتود دلیددل بدده بیشددتر ،كاشتت  م ستتوم ةشتتيو ابتت مقایستت 

 و بت ن   گياه زراعي هاي ویژگي و مورفو وژي صصوصیات

 مواد و آب جذب در ها ریشه فعا ي  و رشد بهبود همچنين

 بيشتت   فتوستنتی  نرخ و ب گ پي ي در خي أت ب  که - غذایي

 شدرایط  ایجداد  و گیداهي  مطلدوب  تدراکم  نیا و -شا منجر

 محققدان  دیگدر  همچندین  .[17 ،16] اس  صاک در هوازي

 دلیدل  بده  را شداه  تقویدت  نظدا   در شلتوک عملکرد افاایش

 از اسدتفاده  ،تناوبي آبیاري مایریت  أتو و افاایشي تأثیرات

 کپده  در نشا یک کاشت برگي، ونیم سه تا سه جوان نشاهاي

 از اسددتفاده و مربعددي کشددت الگددوي و بیشددتر فواصددل بددا

 کده  کردندا  بیان محققان .[19] کردنا گاارش آلي کودهاي

 افداایش  ،ریشه بیشتر حجم افاایش دلیل به شاه تقویت نظا 

 صشدک،  ۀمداد  تجمدع  و فتوسدنتا  افداایش  بدر ،  کلروفیل

 و جددذب بددازده افدداایش بددر ، سددطح شدداص  افدداایش

 محلدول،  پدروتئین  مقداار  افاایش غذایي، عناصر متابولیسم

 همچندین  و رداکتداز  نیتدرات  آنایم فعالیت و مقاار افاایش

 عملکدرد  افداایش  موجدب  ندوري  استهالک ضریب کاهش

 .[22 ،13] شا برنج شلتوک

 

 كلش و كاه عملكرد .9. 3

 5 احتمدال  سدطح  در کاشت نظا  سادۀ اثر تحت صفت این

 شا معنادار درصا یک سطح در نیا رقم اثر تحت و درصا

 کده  داد نشدان  تیمارها سادۀ اثر میانگین ۀمقایس (.7 )جاول

 در کیلدوگر   8528) سدنتي  نظا  تحت کلش و کاه عملکرد

 7937) شدداه تقویددت کاشددت نظددا  بددا مقایسدده در هکتددار(

 هکتار( در کیلوگر  8070) بهبودیافته و هکتار( در کیلوگر 

 اصدلي  دلیل که یافت افاایش درصا 68/5 و 45/7 ترتیب به

 .دانسدت  کپه در غیربارور پنجۀ تعااد افاایش توان مي را آن

 هکتدار(  در کیلدوگر   10230) کلش و کاه عملکرد حااکثر

 معادل کاه عملکرد حااقل و ،هاشمي طار  پابلنا رقم براي

 تولیدا  شدیرودي  پاکوتاه رقم براي هکتار در کیلوگر  5968

 عندوان  بده  غدالت  در صشدک  مدادۀ  تشکیل (.8 )جاول شا

 کندا.  مي تبعیت نرمال منحني یک از ،تولیا مقاار از معیاري

 نظدا   از بیشدتر  شداه  تقویدت  روش تحت گیاه صشک وزن

 رشدا  شدرایط  دلیدل  به است ممکن ها تفاوت این بود. رایج

 نظددا  در گیدداه مطلددوب کاشددت آرایددش و تددراکم و بهتددر

 دارد احتمدال  کده  باشدا  رایج نظا  با مقایسه در شاه تقویت

 مدواد  بده  گیداه  دسترسدي  و ودش منجر ریشه بیشتر رشا به

 .[16 ،14] کنا تسهیل را نور و غذایي

 

 گيری نتيجه .10 . 3

 مطلدوب  روشدي  ،بوتده  دو کاشدت  و جدوان  نشاهاي انتقال

 فضداي  دادن و برنج گیاه جواني قارت از برداري بهره براي
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 نظا  در بود. شده تقوی  كاش  نظام در آن رشا براي مناسب

 30 × 20) مطلددوب کاشددت آرایددش دلیددل بدده شدداه تقویددت

 گیداه  هداي  بر  توسط نور از استفاده حااکثر مربع(، متر سانتي

 دلیدل  بده  دامي کود توسط گیاه تغذیۀ همچنین گرفت. صورت

 در ویدژه  به غذایي عناصر مااو  و تاریجي گذاشتن اصتیار در

 و ریشده  حجدم  افداایش  بدا  همدراه  دانده  شدان  پر ۀدور طول

 تنداوبي،  آبیاري اثر در صاک غذایي مواد بیشتر جذب همچنین

 شا. شلتوک عملکرد و عملکرد اجااي افاایش سبب

 

 پيشنهادها .11. 3

 زیت   هتاي  نتوآوري  ب ن  گياه پایدار تو يد ب  دستيابي براي

  :دشو مي پيشنهاد

 کمدي  بدذر  بستر که سالم و جوان نشاهاي از استفاده -

 افتیای   صداک  در محصتول  ترتیدب  این به  باشا آماه بات

  ئت دا غ قتابي  و دشتو  مي داشت  نگ  م طوب خاك یابد، مي

 داش ؛ نخواهد تض ور

 ت تيت   ایتن  بت   ؛كمپوست   و آ ي كودهاي از استفاده-

 كننتد،  استتفاده  غتذایي  عناص  از توانند مي آساني ب  ها ریش 

 كودهتاي  كتارب د  همچنين باشد. اندك آنها مقدار اگ  حتي

 و خاك ساختمان بهبود خاك، غذایي عناص  افیای  ب  آ ي

 ؛شود مي منج  خاك رییجانداران فعا ي  تح یك

 استفادة هدف با مطلوب كاش  آرای  و ت اك  ایجاد -

 رقابتت  كتتاه  و رشتتد بتت اي ختتود ةبنيتت از گيتتاه بهينتتة

 ؛خاك باالي و زی  در اي بوت  ب ون و اي بوت  درون

 شت ایط  ایجاد منظور ب  ه ز هاي علف مکانيکي كنت ل-

 ؛خاكیي موجودات فعا ي  افیای  و خاك در هوازي

 تز  حدا  از بیش مصرفي آب افاایش اینکه به باتوجه-

 ایدن  از ناشي جویي صرفه ناارد، عملکرد افاایش در نقشي

 راهگشاي توانا مي آب کمبود و صشکسالي مواقع در روش

 جویي صرفه هاي روش بایا بنابراین .باشا موجود مشکالت

 .شود ارزیابي برنج تولیا براي آب وري بهره افاایش و

 منابع
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