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ABSTRACT
Changing rice cultivation system from puddle transplanting to direct seeding greatly reduces labor and crop
production costs. A field experiment was conducted at Rice Research Institute of Iran-Rasht in 2018 as split
plot based on a randomized complete block design to evaluate the effect of seeding date and planting
method on growth and grain yield of Hashemi cultivar in direct seeding method. Main plots included
seeding date (May 1, 8, 15, 22, 29 and June5 and 12) and sub plots were planting methods (broadcast
seeding, row seeding and hill seeding). Moreover, transplanting plots were included to the experiment as
control treatment. Analysis of variance showed that seeding date had significant effects on paddy yield but
planting method and their interaction had no significant effect on paddy yield. Maximum paddy yield were
recorded at the dates of 1 and 15 May (4414 and 4325 kg ha -1, respectively). Paddy yield was significantly
reduced when seeding date delayed, as grain yield reduce by 41%, 43%, and 70% at the seeding dates of
22 and 29 May, and 5 June compared to the seeding date of 1 May. There was no significant difference in
paddy yield between direct seeding (4295±215 kg ha-1) and transplanting (4414±184 kg ha-1) production
systems. Moreover, seeding date and planting method had no significant effect on weed biomass. In general,
result revealed that optimum paddy yield in direct seeding was recorded at the seeding date of 1 and15
May.
Keywords: Broadcasting, direct seeded rice, hill seeding, line seeding, sowing date.
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مقدمه
برنج ،غذای مصرررربی بیش ای نیمی ای یم یت یهان
( )Chauhan et al., 2015و یکی ای مهمترین محصوالت
یراعی بر ا ساس سطح ییر ک شت و میزان تولید ا ست
( .)FAO, 2017یراعت برنج در دنیا به دو روش عمده
انجام می شود .در آ سیا و آ سیای ینوب شرقی ،ک شت
برنج بیش ر ر بهصررورت نشرراکاری میباشررد که شررام
پرورش نشرراها در ازانه و سررنت ان ناا نشررا به یمین
اصررلی خلارابشررده میباشررد که این امر ،نیای به آب
براوان دارد .با تو یه به تغییر اقلیم و کاهش نزوالت
یوی ،کمبود آب در سااهای اایر ،به یک نگرانی مهم
و یدّی در سرررر تاسرررر دن یا ت بد ی شرررده اسرررت
( .)Mahajan et al., 2012این موضوع بهویژه در کشور
ایران که م وسط بارندخی سالیانه آن بهطور چشمخیری
کم ر ای م وسررط یهانی اسررت ،ای اهمیت دو چندانی
براوردار ا ست .در عین حاا ،ابزایش رقابت بین باش
ک شاوریی و صن ت بر سر آب ،منجر به کاهش سهم
آب در برراررش کشررررراوریی شرررررده اسرررررت
()Chauhan et al., 2012؛ ب نابراین ان ظار میرود که
د س یابی شالیکاران به منابع آبی در آینده کاهش یابد
( )Mahajan et al., 2013و ادامه حیات و پایداری بوم
نظامهای کشرررت نشرررایی برنج ،در م رج اطر یدّی
قرار خیرد ( .)Chauhan et al., 2014همچنین تحنینات
نشرررران داده اسررررت که خلارابی ،ابرات ماربی بر
ساا مان ااک دارد و سبب کاهش عملکرد مح صوا
ب ر رردی (غرریررر ای برررنررج) در تررنرراوب مرریشررررود
( .)Timsina and Connor, 2001درمنررابر  ،ابزایش
براهمی عناصررر غذایی (برررفر ،مت و آهن) و کن را
به ر علفهایهری ای مزایای کشررت نشررایی به حررراب
میآید (.)Surendra et al., 2001
در کشت مر نیم ،بذرها بهصورت دستپاش یا ردیفی
در ااک مرطوب یا اشک کاش ه میشوند و در ن یجه،
آماده سایی ازانه و نشاکاری در این روش کشت حذف
میشررود ( .)Chauhan et al., 2015همچنین کشررت
مرررر نیم برنج به  11-18درصرررد آب کم ری برای
اس ر نرار خیاه نررربت به سرریر ر م نشرراکاری نیای دارد
(  .)Kumar and Ladha, 2011; Laing et al., 2018با

ویود مزایای م دد کشت مر نیم برنج ،به دلی نبود
آب ای ر ا در یمان سبز شدن خیاه یراعی و عدم ویود
مزیت اندایه خیاهچه برنج نرررربت به علفهری ،میزان
ارارت علفهایهری در کشت مر نیم برنج بیش ر ای
کشت نشایی است ( Chauhan et al., 2015; Kaur et
)al., 2017؛ اخر چه با مصررررف م والی علفکش های
مناسررب در کشررت مررر نیم برنج میتوان ارررارت
علفهای هری را بهطور قاب تویهی کاهش داد.
تاریخ بذرپاشررری و روش کاشرررت ،ای مهمترین عوام
یراعی هرر ند که بر عملکرد برنج در کشررت مرر نیم
تأبیر میخذارند .ان ااب تاریخ مناسرررب بذرپاشررری در
کشرررت مرررر نیم برنج ی هت ای ناب ای اررررارت
سرمایدخی خیاهچهها در بهار بهویژه در مرحله حراس
اسرررر نرار خیررا هچررههررا بررررریررار م هم اسررررت
( .)Thakura et al., 2010م موالٌ کاشررت بذر یودتر ای
یمان مناسرررب ،سررربب کاهش یوانهینی ،ظهور کند و
اس نرار ض یف خیاهچهها ،ابزایش ارارت بیماریهای
ااکزاد و ابزایش اح ماا اطر سرمایدخی خیاهچههای
برنج در کشرررت مرررر نیم میشرررود؛ در ن یجه ،تاریخ
بذرپا شی ابر م ر نیمی بر میزان ا س نرار خیاهچههای
برنج در کشت مر نیم دارد ( .)Tiwari et al., 2018با
این ویود ،تاریخ منا سب بذرپا شی سبب می شود که
رشررد رویشرری در دوره یمانی با دمای مناسررب هوا و
حداکثر تش شع اورشیدی اتفاق اب د .در مناب  ،تاریخ
بذرپاشرری دیرهنگام هم میتواند اطر همزمانی مرحله
رسرریدخی و برداشررت برنج با بارانهای شررهریور ماه،
ابزایش اح ماا ورس و در ن یجه کاهش عملکرد را به
همراه داش ه باشد .همچنین ،امکان برار ای خرمای ییاد
یا بارندخی در طی مرحله خردهاب شانی و دوره پر شدن
دانه باید در ان ااب تاریخ بذرپاشرری مد نظر قرار خیرد
( .)Jagadish et al., 2007ن ایج آیمایشها نشرران داد
که تاریخ مناسرررب بذرپاشررری ،منجر به ابزایش ت داد
پنجه در م ر مربع ،ت داد دانه در او شه ،طوا او شه،
وین  1000دانرره و در ن یجرره عملکرد میشرررود
( .)Akbar et al., 2010; Bashir et al., 2010در
تحنینی ،تاریخ بذرپاشی هشت اردیبهشت را برای رقم
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ازر و  18اردیبهشررررت را برای ار قام طارم محلی و
ها شمی در آم پی شنهاد کردند (.)Jalali et al., 2015
ن ایج تحنیق دیگری حاکی ای آن اسرررت که تاریخ 20
اردیبهشرررت ،مناسررربترین تاریخ یهت دسررر یابی به
باالترین عملکرد برنج در ک شت م ر نیم در ر شت بود
( .)Basharkhah et al., 2010کاهش عملکرد در کشت
م ر نیم ،به کاهش طوا دوره ر شد ارقام و در ن یجه
کاهش ان ناا کربوهیدراتهای غیرساا مانی به مازن
ا صلی ی نی دانه ن ربت داده شده ا ست ( Limochi et
 .)al., 2013در ک شت م ر نیم بذر در ب ر ر مرطوب،
بذرکاری بهصررورت دسررتپاش ،کاشررت بذر بهصررورت
اطی و کاشررت بذر بهصررورت کنهای انجام میشررود.
خزارش شده است که مناومت برنج به ورس در سیر م
کشررت مر ر نیم در کاشررت بهصررورت کنهای و اطی،
بهطور قاب تویهی ن ربت به کا شت د ستپاش بی ش ر
بود (.)Yoshinaga, 2005
با ویود تحنینات ییاد و تالشهای خرر رده ای اواسررط
دهه  90میالدی یهت کشررت مررر نیم برنج در دنیا،
میزان پذیرش این روش در شررماا کشررور کم اسررت؛
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اخرچه در سرااهای اایر ،تشردید مشرکالت مربوب به
سرریررر م کشررت نشررایی برنج و م ربی علفکشهای
مناسب کشت مر نیم ،عالقهمندی کشاوریان به کشت
مررر نیم برنج را ابزایش داده اسررت .در حاا حاضررر،
اطالعات کمی در یمینه تاریخ مناسب بذرپاشی و روش
کا شت در ک شت م ر نیم برنج در شماا ک شور ویود
دارد .بنابراین ،این تحنیق با هدف ت یین تاریخ مناسب
بذرپاشی و روش مطلوب کشت مر نیم برنج در شماا
کشور ،رشت ،انجام شد.
مواد و روشها
این تحنیق در ساا  1397در مؤ س ره تحنینات برنج
کشرررور در رشرررت با طوا یغرابیایی  40دریه و 50
دقینه شرقی و عرج یغرابیایی  36دریه و  54دقینه
شررمالی و ارتفاع حدود  10م ر پایینتر ای سررطح دریا
انجام شرررد .قب ای انجام آیمایش ،ای عمق صرررفر تا30
سان یم ر ااک مزرعه آیمای شی نمونهبرداری صورت
خربت که ن ایج تجزیه ااک در یدوا  1آمده است.

یدوا  – 1اصوصیات بیزیکی و شیمیائی ااک مزرعه آیمایشی (صفر 30-سان یم ر)
Table 1. Physiochemical properties of the experimental field soil
Available
potassium
)(ppm
134

Available
phosphorus
)(ppm
11.2

Total nitrogen
)(%
0.108

Electrical
conductivity
)(dS. m-1
1.24

اطالعات مربوب به میزان بارندخی و دما در طوا دوره
رشررد برنج ،به ترتیب در شررک های  1و  2ارایه شررده
ا ست .این آیمایش به صورت کرتهای ارد شده و در
قالب طرح پایه بلوکهای کام تصررادبی با سرره تکرار،
در مؤ س ره تحنینات برنج ک شور درر شت انجام شد.
هفت تاریخ بذرپاشی ( 18 ،11و  25اردیبهشت و یک،
هشرررت 15 ،و  22ارداد) به عنوان کرت اصرررلی و
روشهای کاشررت دسررتپاش ،کشررت اطی و کشررت
ک نه ای به عنوان کرت برعی در نظر خرب ه شرررد ند.
همچنین یک کرت شاهد ن شاکاری نیز یهت منای ره
عملکرد ک شت م ر نیم با ک شت ن شایی به تیمارهای
آیمای شی در هر تکرار ا ضابه شد 90 .کیلوخرم بذر در
هک ار برای کشررت مررر نیم در نظر خرب ه شررد که با

pH

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Organic matter
)(%

7.1

42

45

13

2.1

تویه به وین  1000دانه شررل وک برنج مورد اسرر فاده
(رقم ها شمی) ،تراکم در واحد سطح ،حدود  360عدد
بذر در م ر مربع بود .با صله بین ردیفها و با صله بین
کنهها  20سرران یم ر بود .شررایان رکر اسررت که یهت
یوانهینی و اس نرار مطلوب خیاهچهها 48 ،ساعت قب
ای بذرپا شی ،بذرهای برنج در آب اک ریژندار ای رانده
و پیش یوا نهدار شرررد ند ( Akhgari and Kaviani,
 .)2019در ضررمن ،نشرراکاری در تاریخ  20اردیبهشررت
 1397در کرتهای مربوب به آن صورت پذیربت و سه
خیاهچه نشاهای  30رویه برنج رقم هاشمی در هر کنه
با باصرله کاشرت  25 × 20سران یم ر در کرتهایی با
اب اد چهار در پنج م ر به یمین اصلی من ن شدند .در
کشررت مرر نیم تا چهار هف ه ،بنط آبیاری سررطحی و
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سررنت غرقاب م ناسررب با ارتفاع خیاهچه برنج اعماا
شرررد و ب د ای چ هار برخی برنج تا دو هف ه ق ب ای
بردا شت ،ارتفاع آب حدود پنج تا هفت سان یم ر بابت
بود .علفکشهای مورد اسرر فاده در کشررت مررر نیم
شام کان ری (برموال سیون  WG 30%با نام عمومی
تریررابررامون و اتوکرررریسرررولفورون) و کلینویررد
(برررمرروالسرررریررون  SC40%بررا نررام عررمررومرری
بیتپایریباک سدیم) بودند .علفکش کانری به میزان

25.7

 150خرم در هک ار ب د ای آمادهسرررایی نهایی یمین و
یک هف ه قب ای بذرپاشررری اسررر فاده شرررد .همچنین
علفکش کلینو ید به میزان  100میلیلی ر در هک ار
در مرحله دو تا سرره برخی علفهایهری با اسرر فاده ای
سررمناش پش ر ی مصرررف شررد .در کشررت نشررایی نیز
مالوطی ای علفکش بنسرررولفورونم ی و بو تاکلر،
بهترتیب بهمیزان  75خرم و چهار لی ر در هک ار ،پنج
روی پت ای نشاکاری و بهروش دستپاش مصرف شد.
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نمودار  -1میزان بارندخی هف گی در طوا دوره رشد برنج
Figure 1. Weekly precipitation during rice growing period
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Figure 2. Weekly temperatures (maximum, minimum and average) during rice growing period

میزان کود نی روژن مورد اسرر فاده 100 ،کیلوخرم اوره
در هک ار برای رقم بومی ها شمی بود که 50در صد آن
در یمان آارین مرحله آماده سایی یمین و  50در صد
بنیه در یمان ت شکی اولین یوانه پانیکوا در غالف به
ااک داده شد .همچنین  100کیلوخرم سوپر ب رفات

ترین و  150کیلوخرم سرررولفات پ اسررریم در هک ار،
بهعنوان کود پایه در یمان آارین مرحله آمادهسرررایی
یمین ااک ا ضابه و با ااک مالوب شد .بر طبق عرف
منطنه ،ویین دس ی علفهایهری در کرتهای نشایی
در سه هف ه پت ای ن شاکاری صورت خربت ،در حالی
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که در کشت مر نیم برنج ،ویین دس ی انجام نشد.
چهار هف ه پت ای بذرپاشی ،ت داد خیاهچههای اس نرار
یاب ه در کرتهای کشرررت مرررر نیم ،با اسررر فاده ای
کوآدرات  50 × 50سرران یم ر شررمارش و ببت شررد.
همچنین ،یهت اندایهخیری ییرررتتوده علفهایهری،
نمونهبرداری بالباصرررله قب ای برداشرررت محصررروا ای
سرررطحی م ادا  0/25م رمربع در چ هار نن طه ای هر
کرت انجام شررد و سررنت وین اشررک آن با قرار دادن
نمونهها در آون با دمای  75دریه به مدت  72سرراعت
اندایهخیری شد .در یمان ر سیدخی مح صوا ،عملکرد
شررل وک در سررطحی م ادا چهار م رمربع اندایهخیری
شررد و بر مبنای رطوبت  14درصررد محاسرربه شررد.
همچنین ،ت داد پنجه بارور ای مرررراح ی به اندایه یک
م ر مربع در هر کرت شمارش شد .در ضمن ،ت داد 10
اوشه ساقه اصلی در هر کرت ،بهطور تصادبی ان ااب
شدند و ت داد دانه پر و پوک در هر او شه شمارش و
میانگین آنها ببت شد .درصد باروری اوشه ای تنریم
ت داد دانه پر در اوشررره به ت داد ک دانه در اوشررره
ضرب در  100محاسبه شد .در ضمن ،ت داد  500عدد
دانه پر در بین توده بذر مذکور بهطور ت صادبی ان ااب
شدند و وین آنها با ا س فاده ای ترایویی با دقت 0/01
خرم اندایهخیری شررد و وین  1000دانه برای هر تیمار
محا سبه شد .برای اندایهخیری یی رتتوده برنج ،در هر
کرت ،بوتههای برنج ای مررراحت یک م رمربع در یمان
رسرریدخی محصرروا کفبر شرردند و پت ای  24سرراعت
آب ابا شک ،به مدت  72ساعت در آونی با دمای 75
دریه سران یخراد قرار داده شردند و سرنت وین آنها
اندایهخیری شد .شااص برداشت ای تنریم وین اشک
شل وک به ییرتتوده ضرب در  100محاسبه شد.
تجزیه واریانت دادهها با اسرر فاده ای نرمابزار ()ver.9.1
 SASو بر ا ساس آیمایش کرتهای ارد شده در قالب
طرح پایه بلوکهای کام تصادبی انجام شد و میانگین
ها با اسررر فاده ای آیمون  LSDدر سرررطح اح ماا پنج
در صد انجام منای ره شدند ( .)SAS, 2004با تویه به
عدم تولید دانه در تاریخ بذرپاشی  22ارداد ،این تاریخ
در هنگام تجزیه داده ها حذف شرررد .همچنین یهت
منایره آماری عملکرد کشت مر نیم با کشت نشایی،
عملکرد شل وک در به رین تیمار تاریخ و روش کا شت
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با عملکرد شل وک در کرتهای نشایی ای طریق اطای
اسرر اندارد انجام شررد .قاب رکر اسررت که برج نرماا
بودن داده ها با اسررر فاده ای نرمابزار  SASو با آیمون
کولموخروف-اسرررمیرنوف مورد بررسررری و تأی ید قرار
خربت.
نتایج و بحث
تعداد گیاهچه در متر مربع
ابر اصلی تاریخ بذرپاشی بر ت داد خیاهجه در م ر مربع
م نیدار بود ،اما ابر اصلی روش کاشت و ابر م ناب آن
با تاریخ بذر پاشررری م نیدار نبود ( یدوا  .)2ن ایج
منایررره میانگین نشرران داد که حداکثر ت داد خیاهچه
در م ر مربع ( 96خ یاه چه) در تاریخ بذر پاشررری 11
اردیبهشررت مشرراهده شررد که ای لحای آماری ،اا الف
م نیداری با ت داد خیاهچه در تاریخ بذرپاشررری 25
اردیبهشررت ( 92خیاهچه) ،اوا ارداد ( 94خیاهچه) و
ه شت ارداد ( 88خیاهچه) ندا شت .ت داد خیاهچه در
تاریخ بذر پاشررری  15ارداد ( 75خ یاه چه) و 18
اردیبهشرررت ( 79خیاهچه) بهطور م نیداری کم ر ای
سرررایر تاریخ های بذرپاشررری بود (یدوا  .)3کاهش
م نیدار ت داد خیاهچه در م ر مربع در تاریخ بذرپا شی
 18اردیبه شت در منای ره با تاریخهای بذرپا شی  11و
 25اردیبهشرررت ،به ااطر وقوع رخبار شررردید ب د ای
بذرپاشررری بود که سررربب کاهش ت داد خیاهچه های
ا س نرار یاب ه شد .این امر سبب شد که عملکرد دانه
نیز در این تاریخ بذرپاشررری بهطور م نیداری کم ر ای
تاریخهای بذرپاشی  11و  25اردیبهشت باشد .خزارش
شده ا ست که تاریخ بذرپا شی ،ابر م ر نیمی بر میزان
اسررر نرار خیاهچههای برنج در کشرررت مرررر نیم دارد
(.)Tiwari et al., 2018
تعداد خوشه در متر مربع
ت داد اوشررره بهطور م نیداری ت حت تأبیر تاریخ
بذرپا شی قرار خربت ،درحالیکه ابر روش کا شت و ابر
م ناب آن با تاریخ بذرپاشرری بر ت داد اوشرره م نیدار
نبود (یدوا  .)2اا الف م نیداری در ت داد او شه در
میان تاریخهای بذرپاشررری  18 ،11و  25اردیبهشرررت
مشرراهده نشررد ،ولی تأایر بیشر ر در تاریخ بذرپاشرری،
منجر به کاهش ت داد اوشررره در م ر مربع شرررد.

لطیفی و همکاران :واکنش رشد و عملکرد برنج به تاریخ بذرپاشی و روش کاشت ...
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بذرپاشرری در تاریخ یک ،هشررت و  15ارداد ،منجر به
کاهش م نیدار ت داد اوشررره ،بهترتیب بهمیزان ،13
 19و  23درصررد در منایررره با بذرپاشرری در تاریخ 11
اردیبهشرررت شرررد (یدوا  .)3کاهش م نیدار ت داد
اوشرره در تاریخهای کشررت دیرهنگام توسررط محنق
دیگری نیز خزارش شررده اسررت (.)Jalali et al., 2015
نمو سرررریعتر خ یاه و کاهش طوا دوره رویشررری در

تاریخهای بذرپاشررری دیرهنگام ،سررربب کاهش تجمع
ییررتتوده و میزان پنجهینی در خیاه میشرود که این
امر در نهایت منجر به کاهش ت داد اوشررره در خیاه
میشرررود .بهعالوه ،در تاریخهای بذرپاشررری دیرهنگام،
در صد بی ش ری ای پنجههای خیاه توانایی تولید او شه
را ای دست داده و غیربارور باقی میمانند.

یدوا  -2تجزیه واریانت (میانگین مرب ات) ویژخیهای مورد بررسی در برنج تحت تأبیر تاریخ بذرپاشی و روش کاشت
Table 2. Variance analysis (mean squares) of the effects of seeding date and planting method on the
measured traits
Total grain
number panicle-1
* 313
* 270
71
2ns
37ns
46
12

Fertility
percent
459ns
** 2446
113
82ns
36ns
31
7

Filled grain
number panicle-1
173 ns
** 1457
69
17 ns
34 ns
33
13

Panicle number
m-2
3520 ns
**15296
1017
191ns
114 ns
124
3

Seedling
number m-2
110ns
**648
54
26 ns
9 ns
52
8

df

Source of variance

2
5
10
2
10
24
-

Replication
)Seeding Date (D
)Error (a
)Planting Method (M
D×M
Error
)CV (%

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم م نیداری و م نیدار در سطح اح ماا پنج و یک درصد.

ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

یدوا  -3منایره میانگین ویژخیهای مورد بررسی تحت تأبیر تاریخ بذرپاشی و روش کاشت در برنج
Table 3. Mean comparison of the the effects of seeding date and planting method on the measured traits in
rice
Trait

Fertility
)percent (%

Total grain
number
panicle-1

Filled grain number
panicle-1

Panicle
number m-2

Seedling number
m-2

74.6 b
76.9 a
72.6 b
3.9

60 a
59 a
58 a
5

45 a
46 a
43 a
4

402 a
404 a
398 a
7

89 a
87 a
86 a
5

87.6 a
87.0 a
84.3 a
80.5 a
61.2 b
47.6 c
11.2

68 a
62 ab
60 abc
59 abc
56 bc
51 c
9

59 a
54 ab
50 b
45 b
36 c
24 d
9

448 a
427 a
433 a
391b
365 bc
345 c
33

96 a
79 b
92 a
94 a
88 a
75 b
8

Treatments
Planting Method
Broadcast seeding
Row seeding
Hill seeding
)LSD (0.05
Seeding Date
1 May
8 May
15 May
22 May
29 May
5 June
)LSD(0.05

میانگینهای دارای حروف مشابه در هر س ون برای هر صفت ،ای لحای آماری تفاوت م نیداری ( )LSD≤0.05با یکدیگر ندارند.
Means in the same column within the same traits followed by the same letter are not significantly different based on of LSD test at
5% level.

تعداد دانه پر در خوشه ،تعداد کل دانه و درصد
باروری خوشه
ت داد دانه پر در اوشه ،ت داد ک دانه و درصد باروری
اوشرره ،تنها تحت تأبیر م نیدار تاریخ بذرپاشرری قرار
خرب ند (یدوا  .)2حداکثر ت داد دانه پر در او شه در
تاریخهای بذرپاشررری  58( 11دانه در اوشررره) و 18

اردیبهشت ( 53دانه در اوشه) مشاهده شد و با تأایر
در تاریخ بذرپاشررری ،ت داد دانه پر در اوشررره بهطور
م نیداری کاهش یابت .ن ایج نشران داد که بذرپاشرری
در تاریخ یک ،هشرررت و  15ارداد ،منجر به کاهش
ت داد دانه پر در اوشه بهترتیب بهمیزان  40 ،24و 60
درصد در منایره با تاریخ بذرپاشی  11اردیبهشت شد.
بیش رین ت داد دانه در اوشه در تاریخ بذرپاشی  11و
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 18اردیبه شت و حداق آن نیز در تاریخ بذرپا شی 15
ارداد مشررراهده شرررد (یدوا  .)3با تأایر در تاریخ
بذرپاشی ای  11اردیبهشت به  18ارداد ،درصد باروری
اوشه بهطور م نیداری کاهش یابت و ای  87/5درصد
به  46درصرررد رسررر ید ( یدوا  .)3این ن ایج ب یانگر
تأبیر پذیری قا ب تو یه این یزء ای عملکرد ای تاریخ
کاشت میباشد .سایر محننان نیز نشان دادند که ت داد
دانه و در صد باروری او شه تحت تابیر م نیدار تاریخ
کاشت قرار خربت ( Valad Abadi et al., 2011; Jalali
 .)et al., 2015بهنظر میرسرررد که مصرررادف شررردن
خردهابشررانی برنج در تاریخهای بذرپاشرری دیرهنگام با
هوای خرم میتواند منجر به عدم خردهابشانی مناسب و
در ن ی جه ابزایش ت داد دا نه های پوک در اوشرررره
( )Jagadish et al., 2010و در نهایت کاهش ت داد دانه
در اوشه ( )Tao et al., 2007شود.
وزن  1000دانه
وین  1000دا نه بهطور م نیداری ت حت تأبیر تاریخ
بذرپاشی و روش کاشت قرار خربت (یدوا  .)4حداکثر
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وین  1000دا نه در تاریخ های بذر پاشررری  11تا 25
اردیبهشررت مشرراهده شررد و تأایر بیشرر ر در تاریخ
بذرپاشررری ،منجر به کاهش م نیدار وین  1000دانه
شد ،بهطوریکه بذرپا شی در تاریخ  15ارداد منجر به
کاهش وین  1000دانه به میزان  38درصد در منایره
با تاریخ بذرپا شی  11اردیبه شت شد (یدوا  .)5وین
 1000دانه در کاشت اطی بهطور م نیداری بیش ر ای
مندار آن در کا شت د ستپاش بود .ابر م نیدار تاریخ
بذرپاشرری بر وین  1000دانه در کشررت مر ر نیم برنج
توسط سایر محننان نیز خزارش شده است ( Gill et al.,
 ،)2006; Pal et al., 2017بهطوری که تأایر در تاریخ
بذرپاشی منجر به کاهش م نیدار وین  1000دانه شد
( .)Ahmed et al., 2016بهنظر میرسررد که مصررادف
شدن دوره پر شدن دانه با خرمای ییاد ،منجر به کاهش
طوا دوره پر شرررردن دانررههررا و کررا هش ت ج مع
کربوهیدرات ها در دانه و در ن یجه کاهش وین 1000
دانرره و در نررهررایررت عررمررلررکرررد دانرره مرریشررررود
(.)Bahuguna et al., 2015

یدوا  -4تجزیه واریانت (میانگین مرب ات) ویژخیهای مورد بررسی در برنج تحت تأبیر تاریخ بذرپاشی و روش کاشت
Table 4. Analysis of variance (mean squares) of the effects of date and planting method on measured
traits in rice
Weed dry
weight
0.8 ns
16.2ns
21.1
2.8ns
1.5ns
23.3
23

Harvest
index
45ns
** 448
48
26ns
14ns
13
11

Biological
yield
5762880ns
**32361464
2483637
779068ns
1365916ns
1193259
12

Paddy yield
285715ns
**12886159
127817
21043ns
446220ns
225185
15

Thousand
grain weight
* 24
**139
5
*13
6ns
4
10

df

Source of variance

2
5
10
2
10
24
-

Replication
)Seeding Date (D
)Error (a
)Planting Method (M
D×M
Error
)CV (%

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم م نیداری و م نیدار در سطح اح ماا پنج و یک درصد.

ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

در همین راس ا خزارش شده است که دمای ییاد ،منجر
به ر شد و نمو سریع دانه و کاهش طوا دوره پر شدن
دانه شررد ( .)Ohe et al., 2007همچنین خزارش شررده
اسرررت که دمای باال در طی مرحله یایشررری ،ای طریق
ت رریع پیر شدن او شه ،سبب کاهش وین دانه شد
( .)Kim et al., 2011ن ایج یک تحنیق ،بایدارندخی
توییع مواد ب وسرررن زی را دلی اح مالی کاهش وین
دانرره برنج در شررررایط تنش خرمررا در طی مرحلرره

خردهابشرررانی بیان کرد و محدودیت منبع و مازن را
عام موبر در کاهش وین دانه در این شرایط ندان رت
( .)Zhang et al., 2018همچنین در تاریخهای کاشررت
دیرهنگام ،همزمانی مرحله رسررریدخی برنج با بارندخی
شهریورماه و در ن یجه کاهش ت داد ساعات آب ابی نیز
میتوا ند منجر به کاهش تول ید مواد ب وسرررن زی و
کاهش وین  1000دانه شود.

لطیفی و همکاران :واکنش رشد و عملکرد برنج به تاریخ بذرپاشی و روش کاشت ...
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یدوا  -5منایره میانگین ویژخیهای اندایهخیری شده در برنج تحت تأبیر تاریخ بذرپاشی و روش کاشت
Table 5- Mean comparison of the effects of seeding date and planting method on measured traits in rice
Thousand grain
)weight (g

Weed dry
)weight (g m-2

Harvest index
()%

Rice biomass
()kg. ha-1

Paddy yield
)(kg. ha-1

20.2 a
21.0 a
20.6 a
3.3

33.0 a
33.0 a
35.1 a
3.3

8903 a
9140 a
8726 a
751

3037 a
3096 a
3096 a
326

20.3 b
22.0 a
20.9 ab
1.4

19.0 a
19.0 a
21.0 a
21.2 a
20.9 a
22.6 a
4.8

40.5 a
37.6 a
41.2 a
30.0 b
28.5 b
24.2 b
7.3

10963 a
8918 b
10607 a
8859 b
8563 b
5629 c
1655

4414 a
3377 b
4325 a
2607 c
2400 c
1333 d
375

24.7 a
24.2 a
23.7 ab
21.3 b
17.2 c
15.4 c
2.3

Trait
Treatments
Planting Method
Broadcast seeding
Row seeding
Hill seeding
)LSD(0.05
Seeding Date
1 May
8 May
15 May
22 May
29 May
5 June
)LSD(0.05

میانگینهای دارای حروف مشابه در هر س ون برای هر صفت ،ای لحای آماری تفاوت م نیداری ( )LSD≤0.05با یکدیگر ندارند.

Means in the same column within the same traits followed by the same letter are not significantly different based on of LSD test at
5% level.

عملکرد شلتوک
ابر تاریخ بذرپاشرری بر عملکرد شررل وک م نیدار بود،
ولی ابر روش کاشررت و نیز ابر م ناب روش کاشررت و
تاریخ بذرپا شی بر این صفت م نیدار نبود (یدوا .)4
منایررره میانگینها نشرران داد که حداکثر عملکرد دانه
به میزان  4415و  4326کیلوخرم در هک ار ،بهترتیب
در تاریخ بذرپاشرری  11و  25اردیبشررت بهدسررت آمد
(یدوا  .)5نک ه یالب تویه ،کاهش م نیدار عملکرد
شل وک در تاریخ بذرپاشی  18اردیبهشت در منایره با
تاریخ بذرپاشی  11و  25اردیبهشت بود .بهنظر میرسد
که دلی این امر ،وقوع بارندخی شدید (رخبار) بالباصله
پت ای بذرپاشررری بود که منجر به کاهش یوانهینی و
ا س نرار خیاهچهها و کاهش ت داد او شه در م ر مربع
شرررد .همچنین ن ایج نشررران داد که با تأایر در تاریخ
بذرپاشی ،عملکرد شل وک به صورت م نیداری کاهش
یابت ،بهطوریکه عملکرد شررل وک در تاریخ بذرپاشرری
یک ،ه شت و  15ارداد در منای ره با تاریخ بذرپا شی
 11اردیبه شت ،بهترتیب بهمیزان  43 ،41و  70در صد
کاهش یا بت ( یدوا )5؛ ضرررمن این که در تاریخ
بذرپاشی  22ارداد ،هیچخونه برداشت شل وک صورت
نگربت .کاهش اوشررره در م ر مربع ،ابزایش درصرررد
پوکی دانهها در اوشه و در ن یجه کاهش ت داد دانه پر
در اوشه و کاهش وین  1000دانه ،ای مهمترین دالی
کاهش عملکرد شرررل وک در تاریخ های بذر پاشررری

دیرهنگام بودند .در بررسررری ابر تاریخ بذرپاشررری بر
عملکرد ارقام برنج در ک شت م ر نیم م شاص شد که
کاهش طوا دوره ر شد ارقام و در ن یجه کاهش ان ناا
کربوهیدراتهای غیر ساا مانی به دانه ،ای عوام مؤبر
در کررا هش ع م ل کرد بود (.)Limochi et al., 2013
همچنین مصادف شدن خردهابشانی برنج در تاریخهای
بذر پاشررری دیرهن گام با هوای خرم میتوا ند منجر به
کاهش ینده ماندن دانههای خرده و عنیم شدن خلچهها
( ،)Sathishraj et al., 2015ابزایش ت داد دا نه های
پوک در اوشه ( ،)Jagadish et al., 2010کاهش ت داد
و وین دا نه ( )Tao et al., 2007و در ن ی جه کاهش
یرردی عملکرد شرررود ( (Bahuguna et al., 2015,
 .Ishimaru et al., 2016; Ali et al., 2019در همین
را س ا خزارش شده ا ست که دمای بی ش ر ای  33دریه
سررران یگراد در دوره خ لدهی ،منجر به ابزایش عنیم
ماندن خلچهها در برنج شررده اسررت ( Bheemanahalli
 .)et al., 2016همچنین د مای باال میتوا ند سررر بب
اا الا در پارام ر های بیزیولوژ یک ای قب ی مح وای
کلروبی  ،میزان ب وسن ز االص و ب الیت آنزیم ریبولوی
بیبرررفات کربوکررریالی شررود ( .)Ou et al., 2005در
آیمای شی م شاهده شد که تأایر بذرپا شی در ک شت
مرررر نیم ،سررر بب کاهش قا ب تو یه عملکرد در
ژنوتیپهای برنج شد و دلی ا صلی آن ،کاهش اندایه و
ظربیت منبع اعالم شد ( .)Pal et al., 2017همچنین
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خزارش شرررده اسرررت که در ان ااب تاریخ مناسرررب
بذرپاشرری ،باید عدم تداا سرررمای دیرهنگام بهاره با
برآی ند یوا نهینی ( )Thakura et al., 2010و برار ای
بارندخی در طی مرحله خردهابشرررانی مدنظر قرار خیرد
( Jagadish et al., 2007; Bheemanahalli et al.,
 .)2016در همین را س ا م شاهدات مزرعهای ن شان داد
که میزان ا رارت ن ر سوم کرم ساقهاوار با تأایر
در تاریخ کاشرررت ،بهطور چشرررمگیری ابزایش یابت.
بهعالوه ،ن ایج منایررره میانگین نشرران داد که اا الف
م نیداری بین عملکرد شررل وک در کشررت مررر نیم
برنج ( 4414±184کیلوخرم در هک ار) در مناسبترین
یمان بذرپا شی ی نی 11اردیبه شت و عملکرد شل وک
در کشرررت نشرررایی ( 4295±215کیلوخرم در هک ار)
ویود نداشت .در اصوص منایره بین عملکرد شل وک
در کشت مر نیم و کشت نشایی برنج ،ن ایج م دد و
م ناقضری توسرط محننان خزارش شرده اسرت .مطابق
ن ایج این تحنیق ،برای ای محننان خزارش کردند که
ت فاوت م نیداری بین عملکرد شرررل وک در کشرررت
م ر نیم و ک شت ن شایی ویود ندا شت ( Kukal and
 .)Aggarwal, 2002; Kumar and Ladha, 2011در
مناب  ،برای ای محننان (Gill et al., 2006; Sudhir-
 )Yadav et al., 2011; Ali et al., 2014ابزایش م نی-
داری عملکرد برنج در ک شت م ر نیم ن ربت به ک شت
ن شایی را خزارش کردند و این ابزایش عملکرد شل وک
را به باالتر بودن ت داد پنجه بارور و وین  1000دانه در
کشررت مررر نیم نررربت دادند .در عین حاا ،محنق
دیگری خزارش کرد که عملکرد شرررل وک در کشرررت
م ر نیم بهطور م نیداری کم ر ای عملکرد شل وک در
کشررت نشررایی بود ( .)Mishra et al., 2017تناقض در
خزارشررات محننان در این اصرروص ،اح ماال ناشرری ای
مدیر یت م فاوت مزارع کشررررت مرررر نیم برنج در
آیمای شات انجام شده میبا شد .در این را س ا خزارش
شده ا ست که در صورت کن را مطلوب علفهایهری،
تفاوت م نیداری بین عملکرد در کشرررت مرررر نیم و
نشایی مشاهده نشد ،درحالیکه در صورت عدم کن را
علفهایهری ،ابت عملکرد در ک شت م ر نیم و ن شایی
بهترت یب برابر با  66و  14درصرررد بود ( Ala et al.,
 .)2014بهنظر میر سد که با اتاار راهکارهایی منا سب
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یهت یوانهینی و اسررر نرار مطلوب خیاهچهها ،ان ااب
تاریخ منا سب بذرپا شی ،کن را مطلوب علفهایهری با
مصررررف تلفینی ای علفکشهررای پیشرویشررری و
پترویشی و همچنین یلوخیری یا کاهش میزان ورس
بوتهها در ک شت م ر نیم ،میتوان به عملکردی م شابه
یا ح ی بیش ر ای کشت نشایی دست یابت.
زیستتوده برنج و شاخص برداشت
ییرررررتتوده برنج بنط ت حت تأبیر م نیدار تاریخ
بذرپاشرری قرار خربت (یدوا  .)4حداکثر ییرررتتوده
برنج در تاریخ بذرپا شی  11و  25اردیبه شت ،بهترتیب
بهمیزان  10963و  10607کیلوخرم در هک ار بود که
ای لحای آماری باقد اا الف م نیدار با یکدیگر بودند.
مشابه روند تغییرات عملکرد شل وک ،میزان ییرتتوده
تولید شررده بهوسرریله برنج نیز در تاریخ بذرپاشرری 18
اردیبهشررررت بهطور م نیداری کم ر ای تاریخ های
بذرپاشررری  11و  25اردیبهشرررت بود .تأایر در تاریخ
بذرپا شی ،سبب کاهش م نیدار یی رتتوده برنج شد،
بهطوریکه ییرررتتوده برنج در تاریخ بذرپاشرری اوا،
هشر م و  15ارداد در منایررره با تاریخ بذرپاشرری 11
اردیبهشرررت ،بهترتیب بهمیزان  22 ،19و  49درصرررد
کاهش یابت (یدوا  .)5خزارش شررده اسررت که تولید
بیش ر ماده اشک در تاریخ بذرپاشی یودهنگام ،منجر
به ان ناا بیش ر مواد ب وسن زی به دانه ها در طی دوره
پر شدن دانه در تاریخ بذرپاشی یودهنگام شد ( Pal et
 .)al., 2017کاهش ییررررتتوده برنج در تاریخ های
بذرپا شی دیرهنگام میتواند نا شی ای کوتاه شدن طوا
دوره رشررد رویشرری و در ن یجه کاهش میزان تولید و
تجمع مواد ب وسن زی در خیاه باشد.
ن ایج تجزیه واریانت نشرران داد که شررااص برداشرت
بنط تحت تأبیر تاریخ بذرپا شی قرار خربت (یدوا .)4
بذرپاشری در تاریخهای اوا ،هشر م و  15اردیبهشرت،
سبب کاهش م نیدار شااص برداشت نربت به تاریخ
بذرپاشرری در اردیبهشررت ماه شررد (یدوا  .)5خزارش
شرررده اسرررت که تأایر در بذپاشررری ،کاهش م نیدار
شررااص برداشررت در کشررت مررر نیم برنج را در پی
داشت ( .)Valad Abadi et al., 2011با تویه به برموا
شااص برداشت (نربت عملکرد شل وک به ییرتتوده
برنج) ،این موضرروع نشرران میدهد که تأایر در تاریخ
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بذرپا شی ،ابر سوء بی ش ری بر کاهش عملکرد شل وک
در منای ره با یی رتتوده برنج دا شت .همانطور که قبال
خف ه شررد ،تأایر در تاریخ بذرپاشرری ،منجر به کاهش
م نیدار ایزای عملکرد ی نی ت داد اوشررره در م ر
مربع ،ت داد دانه در اوشرره و وین  1000دانه شررد که
در نهایت این موضرروع ،سرربب کاهش بیشرر ر عملکرد
شل وک نربت به ییرتتوده برنج شد.
وزن خشک علفهایهرز
ابر تاریخ بذرپاشررری و روش کاشرررت بر وین اشرررک
علفهایهری م نیدار نبود (یدوا  .)4ن ایج ن شان داد
که علفکشهای کانررری و کلینوید توانرر ند بهطور
موبری علف هایهری مویود در کشرررت مرررر نیم را
کن را کنند ،بهطوریکه وین اشررک علفهایهری در
کلیه کرتهای کشررت مررر نیم کم ر ای  22/6خرم بر
م ر مربع بود (یدوا  .)5اخرچه به باور اکثر محننان،
علفهایهری ،مانع ا صلی در پذیرش و خ ر رش ک شت
م ر نیم برنج ه ر ند ( Chauhan et al., 2015; Kaur
 ،)et al., 2017ن ایج این تحنیق نشرررران داد که با
بهرهخیری صحیح و کاربرد تناوبی برای علفکشهای
یدید میزان اررررارت علفهایهری به شررردت کاهش
یابت.

بهطورکلی ن ایج نشرران داد که ان ااب تاریخ مناسررب
بذرپا شی ،عاملی ضروری یهت د س یابی به بی ش رین
عملکرد شل وک در ک شت م ر نیم برنج میبا شد ،در
حالی که روش کاشرررت ،ابر م نیداری بر عملکرد در
کشررت مررر نیم نداشررت .بر اسرراس ن ایج آیمایش،
عملکرد مطلوب برنج در ک شت م ر نیم با بذرپا شی ای
تاریخ  11تا  25اردیبه شت حا ص شد و بذرپا شی در
ارداد ،سبب کاهش م نیدار عملکرد شل وک یا ح ی
سرربب ای بین رب ن کام محصرروا در کشررت ایلی
دیرهنگام شرد .ن ایج نشران داد که بذرپاشری در تاریخ
اوا ،هش م و  15ارداد ،سبب کاهش عملکرد شل وک
بهترت یب بهمیزان  43 ،41و  70درصررررد و کاهش
ییرتتوده برنج بهترتیب بهمیزان  22 ،19و  49درصد
در منای ره با بذرپا شی در تاریخ  11اردیبه شت شد.
این موضرروع نشرراندهنده حررراسرریت بیش ر ر عملکرد
شل وک ن ربت به تأایر در تاریخ کا شت در منای ره با
ییررررتتوده برنج میباشرررد .با این توصررریف ،اا الف
م نیداری بین عملکرد شل وک در ک شت م ر نیم و
کشررت نشررایی مشرراهده نشررد .در مجموع و بر اسرراس
ن ایج این تحنیق ،عملکرد مطلوب برنج در کشررررت
مررر نیم با بذرپاشرری ای تاریخ  11تا  25اردیبهشررت
حاص شد.
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