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ABSTRACT 

Rice is one of the most important crops in the world and after wheat has the second place in terms of annual 

production. Considering the importance of yield per unit area in agriculture, this study aimed to investigate the 

effect of direct cultivation and transplanting on yield and yield components of rice under different irrigation 

systems as split plot based on randomized complete block design at the Agricultural Research Station of 

Golestan province in 2019 and 2020. According to the results, there was a significant difference in terms of 

irrigation and planting method for all studied traits. The results of mean comparison of cultivation method 

showed that the highest and lowest amount of grain yield were obtained for the treatments of puddled 

transplanted and direct seeding, which were equal to 7506 and 4284 kg/ha, respectively. Also, according to the 

results of mean comparison of irrigation method, the highest grain yield was 6899 kg/ha, which was obtained 

for the permanent flood irrigation system, and there was a significant difference with other treatments in the 

level of 5% probability of LSD test. Grain yield had a positive and significant correlation with harvest index, 

plant height, number of fertile tillers, panicle length and number of full grains per panicle equal to 0.89, 0.87, 

0.75, 0.53 and 0.73, respectively and had a negative and significant correlation with the number of empty grains 

per panicle equal to 0.81. According to the results, sprinkler irrigation system had the lowest values in terms of 

number of full grains per panicle, number of fertile tillers, panicle length and consequently grain yield compared 

to other irrigation treatments. Also, transplanting cultivation methods performed better than direct seeding 

cultivation method in terms of yield and yield components. 
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 ریهای مختلف آبياتحت سيستم از نظر عملکرد و پارامترهای عملکرد کاری برنجکشت نشايی و خشکه بررسی

 4نورمحمد آبيار ،3، محمدتقی فيض بخش2، عليرضا کيانی*1، حسين شريفان1سيده طيبه حسينی
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بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات،  .2

 ، گرگان، ایران. کشاورزی آموزش و ترویج

بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و  .3

 ویج کشاورزی، گرگان، ایران.تر

گروه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان  .4

  ، گرگان، ایران.و  ترویج کشاورزی تحقیقات، آموزش
 (30/9/1400تاریخ تصویب:  -27/9/1400تاریخ بازنگری:  -10/9/1400)تاریخ دریافت: 

 چکيده

 به خود ساالنه تولید نظر از را دوم جایگاه گندم از بعد وترین محصوالت زراعی در سراسر جهان است یکی از مهم برنج

کشت  تاثیر با هدفپژوهش  ینابه اهمیت مقدار عملکرد در واحد سطح در بخش کشاورزی، اختصاص داده است. باتوجه

ح اسپلیت پالت طرطرح  یهبر پا یاریمختلف آب هایت سیستمبر عملکرد و اجزای عملکرد برنج تح ییو نشا یممستق

به باتوجه. انجام شد 1399و  1398های های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان گلستان، طی سالبلوک

ین ه میانگداری وجود داشت. نتایج مقایسنتایج، از نظر آبیاری و روش کاشت برای تمام صفات مورد مطالعه اختالف معنی

آمد  دستبذری بهخراب و خشکهروش کشت نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه برای تیمارهای کشت نشاگل

به نتایج مقایسه میانگین روش آبیاری، بیشترین کیلوگرم در هکتار بود. همچنین باتوجه 4284و  7506ترتیب برابر که به

داری با دست آمد و اختالف معنیکتار بود که برای سیستم آبیاری غرقاب دائم بهکیلوگرم در ه 6899عملکرد دانه برابر 

داشت. عملکرد دانه با صفات شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد  LSDسایر تیمارها در سطح احتمال پنج درصد آزمون 

 53/0، 75/0، 87/0، 89/0برابر  ترتیبداری بهپنجه بارور، طول خوشه و تعداد دانه پر در خوشه همبستگی مثبت و معنی

به نتایج، سیستم داشت. باتوجه 81/0داری برابر داشت و با صفت تعداد دانه پوک در خوشه همبستگی منفی و معنی 73/0و 

آبیاری بارانی کمترین مقادیر را از نظر تعداد دانه پر در خوشه، تعداد پنجه بارور، طول خوشه و در نتیجه مقدار عملکرد 

های کشت نشایی از نظر عملکرد و پارامترهای عملکرد بهتر از نسبت به تیمارهای آبیاری دیگر داشت. همچنین روشدانه 

 بذری عمل کردند.روش کشت خشکه

 .خرابگل رینشا غآبیاری، پنجه بارور، شاخص برداشت، کشت  های کليدی:واژه
 

 مقدمه
زراعی در ترین محصوالت یکی از مهم( Oryza sativa L). برنج

 ساالنه تولید نظر از را دوم جایگاه گندم از بعد وسراسر جهان است 

 700برنج با تولید جهانی بیش از . اختصاص داده است به خود

میلیون هکتار،  165میلیون تن در سال و سطح برداشت نزدیک به 

 دهد وغذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می

 75و  کالری درصد 80از  بیش آسیا رهقا از بخش عظیمی در

 Ben Hassen et) کندمی تأمین را مردم مصرفی درصد پروتئین

al., 2017افزایش مواد غذایی به  ا افزایش روند جمعیت جهان،(. ب

ناپذیر است، رفع چنین اجتنابم منظور تأمین نیازهای غذائی مرد
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واحد زراعی در ت عملکرد محصوالش ناهماهنگی مستلزم افزای

راه چاره برای نجات بشر از  ترینعنوان مهمکه بهباشد میسطح 

زراعی  محصول هر (. عملکردFAO, 2015)فقر و گرسنگی است 

-رشد می محیطی عوامل برای ایبوته درون و برون رقابت حاصل

 هب هااین رقابت که شودمی حاصل زمانی عملکرد باشد. حداکثر

 موجود، محیطی رشد عوامل از دبتوان گیاه و رسیده خود حداقل

 دیگراز یک عملکرد بر گذار اثر بنماید. اجزا را استفاده بیشترین

 مقدار معین، با جزء یک افزایش است ممکن و نبوده مستقل

 ,.Limouchi et alشود ) دیگر اجزا در کاهش موجب

2018.)Iftekharddaula et al. (2002)  خود  در تحقیقات

رتفاع گیاه، طول خوشه و شاخص برداشت مثبتی بین ا همبستگی
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 بررسی در  Prasad et al. (2001).عملکرد را گزارش کردند با

 های برنج همبستگی فنوتیپی وهمبستگی صفات در واریته

نتایج  .ژنوتیپی مثبتی بین عملکرد دانه و ارتفاع گیاه را بیان کردند

دانه عملکرد  که نشان داد Rahim-soroush (2005)های بررسی

 ،خوشه داری با تعداد دانۀپر درهمبستگی مثبت و معنی

گلدهی و درصد  50 داری با روزهای تاهمبستگی منفی و معنی

. در بررسی همبستگی منفی با روزهای تا رسیدگی کامل دارد

Babar et al. (2007) ها و مشخص شد که صفات تعداد پنجه

 د دارد. ارتفاع بوته بیشترین اثر مستقیم را بر عملکر

 محصوالت تمام بین آب، مصرف میزان نظر برنج از

 یک تولید برای کهطوریدارد؛ به را نیاز بیشترین کشاورزی

 تغال دیگر از بیشتر برابر 3 تا 2 مجبورند کشاورزان برنج، کیلوگرم

میلیون  57/0دارای  ایران(. Zhang et al., 2006) کنند مصرف آب

با  یزار،شال مناطق کل در آبیاری قریبا  باشد که تمی شالیزار هکتار

 متر آبسانتی 3-5 داشتننگه با و غرقابی آبیاری رژیم از استفاده

 ,.Ebrahimi Rad et alشود )می انجام رشد فصل برای خاک روی

با این حال، مقدار زیادی از کل آب مورد استفاده در سطح  .(2018

وه رود. عالز بین میمزرعه توسط تبخیر و تعرق، نشت و نفوذ آب ا

شود و بر این، کشت برنج با تغییرات آب و هوایی تهدید می

ترین چالشی است که کشاورزی آبی در سراسر جهان با آن مهم

 سازی مصرف آبروبرو خواهد شد. تأثیر تغییرات اقلیمی، بهینه

سازد. برای برطرف کردن در مناطق با آبیاری برنج را ضروری می

های جدید کشت برنج در سراسر جهان یوهاین مشکالت، ش

جویی در های صرفهآوریاین رویکردها با نام فنشود. آزمایش می

ویژه با کاهش تلفات آب در سطح مزرعه توانند بهمی ،مصرف آب

به کاهش میزان آب آبیاری  ،سازی مصرف آب موجودو بهینه

 ,.Ben Hassen et al) مرتبط با کشاورزی سنتی برنج کمک کنند

 کشت نشاییبر روی  Singh et al. (2000)(. نتایج بررسی 2017

 نشان داد خرابخراب و غیرگلگلبرنج در زمین و مستقیم بذر 

 1تا  7/0خراب باعث افزایش عملکرد دانه برنج بین که کشت گل

 تن در هکتار شد. 8/0-7/1عملکرد کاه برنج بین  و تن در هکتار

ت ج عملکرد دانه و کاه بیشتری نسبکشت نشایی برنطبق نتایج، 

-خراب و غیرگلبه کشت مستقیم بذر برنج در هر دو بستر گل

 Kumar and Ladhaهای )یافته .داشته استخراب کاشته شده 

عملکرد از جمله کشت مستقیم  گوناگونهای مزیت بیانگر 2011)

 ،آبیاری هایمصرف و هزینهجویی در صرفه با روش مرسوم، مشابه

 بود. متان گاز یزان انتشار و کاهش م ی کار و تولیدنیرو

نشان داد   Chauhan and Johnson(2010نتایج مطالعات )

 شدت علف هرز بیشـتر از کشـتبرنج در کشت مستقیم که 

زمان با بـرنج های هرز همنشایی است زیرا در این سیستم علف

رز شوند و ارتفاع آب الزم بـرای سـرکوبی علـف هـمی سـبز

خطر کاهش عملکرد برنج در  نشایی وجود ندارد و هماننـد روش

 Patel etنتایج تحقیقات ) .بسیار جدی است اثر رقابت علف هرز

al. (2010 5/27 هوازی شرایط در برنج دانه عملکرد که نشان داد 

 کافش توانمی و بیان کردند که بود شرایط غرقاب از کمتر درصد

وازی ه شرایط با بیشتری که تناسب امارق از برخی با را عملکرد

در آزمایشی تفاوت  Naresh et al. (2013) .دارند برطرف کرد

کشت مستقیم و مرسوم برنج را مقایسه نمودند. های شیوه

های مختلف کشت عملکرد ارقام در روشنتایح، تفاوت به باتوجه

یم و مستقمرسوم بیشترین و کمترین عملکرد در روش و دار معنی

نشان  نیز Sidhu et al. (2014نتایج مطالعات ) ر مشاهده شد.بذ

از  یشترداری بطور معنیعملکرد دانه در کشت مرسوم به، داد

 به Rajwade et al. (2014). بودعملکرد دانه در روش مستقیم 

به باتوجه. پرداختند هندبرنج در  ای بر رویارزیابی آبیاری قطره

 48/8ترتیب به ای برنجآبیاری قطرهروش  درعملکرد دانه  نتایج،

 از ترپایین درصد 11 و برنج بذر مستقیم کشت از باالتر درصد

ه بود. مشاب روژنبرنج تحت سطح نیت خرابگلآبیاری غرقابی نشا

 همقایس درای از طریق آبیاری قطرهنشان داد،  این آزمایش نتایج

 رصد آبد 78آبیاری غرقابی برنج با اندکی کاهش عملکرد،  با

داد، نشان  Liu et al. (2015نتایج مطالعات ) ذخیره شود. تواندمی

عملکرد دانه کشت مستقیم برنج، با عملکرد دانه کشت مرسوم 

 از درصد کمتر 3/15 مستقیم برنج بود، اما کشتبرنج یکسان 

 Kaur and Singh (2017) . به باورکرد مصرف آب مرسوم، کشت

های یل تقاضای پایین نهاده مزیتدلکشت مستقیم بذر برنج به

، آب و نیروی کارجویی در موجب صرفه که دهدخاصی ارائه می

زودرسی محصول، هزینه تولید پایین، شرایط مناسب فیزیکی 

خاک برای محصوالت کشت بعدی و انتشار کمتر گاز متان می

های مختلف کشت ای مناسب در سیستمرو گزینهشود و از این

 . برنج است

های آبیاری بر روی روش Rao et al. (2017تایج تحقیق )ن

-هاز لحاظ بهرنشان داد که هند  ای، تناوبی و غرقابی برنج درقطره

اری آبی مربوط به تیمار میزانبیشترین و عملکرد دانه، وری آب 

 07/7کیلوگرم بر متر مکعب و  9/0برابر  بیبه ترتای بود که قطره

ت آمد دسمیزان برای تیمار غرقابی به تن بر هکتار بود و کمترین

تن بر هکتار  14/3کیلوگرم بر متر مکعب و  16/0 ترتیب برابرکه به

ای بر به بررسی روش آبیاری قطره Kruzhilin et al. (2017) .بود

 ایطرهق آبیاری از به نتایج، با استفادهروی برنج پرداختند. باتوجه

 شد. نتایج، امکان مشاهده دانه هکتار در تن 7 و 6 ، 5 برنج بازده

 وجهت قابل کاهش با ایقطره آبیاری تحت سیستم برنج کشت

 داد. نتایج مطالعه را نشان باال سودآوری و آبیاری مقدار آب
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(Bansal et al. (2018 سه روش  تحت برای ارزیابی عملکرد برنج

 هنشان داد که عملکرد دان در هندای، بارانی و غرقابی آبیاری قطره

کیلوگرم بر هکتار بود و  6950برابر ای آبیاری قطره روش دربرنج 

 کیلوگرم در هکتار 6225با عملکرد در مقایسه با آبیاری غرقابی 

ا مقدار بروش آبیاری بارانی  برایکمترین عملکرد داشت و افزایش 

  .دست آمدکیلوگرم در هکتار به 4800

از اراضی  سطح قابل توجهی سالههمهدر استان گلستان 

آبی به کشت و تولید برنج به روش غرقاب یا مرسوم اختصاص 

به نیاز آبی قابل توجه آن نقش مهمی در شود که باتوجهداده می

کاهش و هدر رفت منابع آب سطحی و زیرزمینی استان ایفا 

کند. با این حال گسترش روز افزون کشت برنج به شیوه مرسوم می

یکی از مشکالت اساسی بخش دلیل سودآوری نسبی آن، به

های اخیر است. بنابراین ضروریست کشاورزی استان در سال

اسب های منساز مصرف آب و نیز شیوههای بهینهکاربست سیستم

جایگزین روش کشت مرسوم برای تولید برنج مورد ارزیابی قرار 

ساز گیرند تا با گزینش شیوه مناسب کشت و سیستم بهینه

وجود آمده بخصوص در مناطقی که سالیان هآبیاری، محدودیت ب

به توجهبنابراین با اند برطرف گردد.سال به کشت برنج مشغول بوده

-روشاهمیت کشت برنج در استان، هدف از این تحقیق مقایسه 

بر عملکرد و  و تاثیر آن برنج کاریو خشکه ییکشت نشا های

بی فشار و غرقاهای آبیاری تحتاجزای عملکرد تحت سیستم

جهت بررسی میزان تولید در واحد سطح برنج و انتخاب یک 

 باشد.سیستم بهینه کشت می

 هاروشمواد و 
و منابع  یکشاورز یقاتتحق یستگاها پژوهش حاضر در اراضی

رض عواقع در شهرستان گرگان با محله( یگلستان )عراق یعیطب

 54 یاییو طول جغراف یشمال یقهدق 45درجه و  36 یاییجغراف

یا طی دو متر از سطح در 5/5و ارتفاع  یشرق یقهدق 25جه و در

اجرا شد. میزان بارندگی ساالنه استان  1399و  1398سال زراعی 

متر، متوسط رطوبت نسبی ساالنه در میلی 3/594تا  8/355بین 

درصد و میزان تبخیر و تعرق  71ایستگاه سینوپتیک گرگان 

 7/17متر و میلی 9/1312 بیبه ترتساالنه و متوسط دمای هوا 

 National Statisticsگراد گزارش شده است )درجه سانتی

Portal, 2013 متر مربع  3600(. این آزمایش در زمینی به ابعاد

متر( بود، اجرا شد.  6×8مترمربع ) 48ها در آن که مساحت کرت

 ملشا یمارهاتشده و پرمحصول فجر بود. رقم انتخابی، رقم اصالح

( با به کارگیری چهار آبپاش 1Iی )باران یاریآب یستمس یمارتچهار 

 یغرقاب لیتر بر ثانیه در هر آبپاش(، 15/0برای هر کرت )با دبی 

 50( با فاصله نوار تیپ 4Iی )اقطره ( و3Iی )تناوبغرقابی  (،2Iدائم )

متر و دبی یک لیتر بر ساعت( سانتی 20متر )با فاصله روزنه سانتی

شامل کشت مستقیم بذر کشت  یمارت سهو  یعنوان عامل اصلبه

کشت و  (2Cخراب )غیرگل کشت نشایی در زمین (،1Cبرنج )

بر  و یعنوان عامل فرعبه(، 3Cشده )خراب گلدر زمین  یینشا

های کامل اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوکطرح  یهپا

 . اجرا شدتیمار،  36مجموعا برای  و در سه تکرار تصادفی

 ثانویه، شخم اولیه، شخم مراحل شامل زمین زیساآماده

گرفت. برای  انجام کشت از قبل بندیکرت ایجاد تسطیح و

وسیله تراکتور ی بهگل خرابخراب، عملیات تیمارهای نشاگل

پشت تراکتوری زمین تسطیح شد.  وسیله مالهصورت گرفت و به

خرابی صورت نگرفت خراب عملیات گلبرای تیمارهای نشاغیرگل

صورت مستقیم پس از یک مرحله آبیاری کرت، در خاک و نشا به

اصلی  زمین در نشاکاری قرار گرفت. برای دو سال کشت، عملیات

روز پس از کشت بذر در خزانه و در اواسط خردادماه صورت  25

متر و با سانتی 25×25گرفت که نشاکاری توسط کارگر با فواصل 

 بذری نیز بذر برنجمار خشکهنشا در هر کپه انجام شد. در تی 5-4

متر، سانتی 25وسیله تراکتور و با فاصله صورت مستقیم بهبه

همزمان با نشاکاری در سطح خاک کشت شد. میزان بذر مصرفی 

بذری کیلوگرم در هکتار و در روش خشکه 100در روش نشایی 

 برنج ارییآبمختلف  هاییستمس یرصوتکیلوگرم در هکتار بود.  60

 ( آورده شده است. 1)در شکل 

حلقه  یکاز  طرح تمامی تیمارهای آزمایشی ازین آب مورد

 یقاتیتحق یستگاهدر اآب برقی با سیستم پمپاژ آب چاه 

های آبیاری جهت آبیاری و اعمال تیمار. شد ینمأت محلهیعراق

 9راس ساعت  صورت روزانهبه Aمیزان تبخیر از تشتک کالس 

گیری شد و سپس تبخیر از تشت هصبح طی دوره رشد برنج انداز

صورت رابطه زیر به به Aبا استفاده از ضریب تجربی تشت تبخیر 

 :(FAO 56, 1998تبخیر ـ تعرق مرجع مرتبط شد )

 pan.E p= K oET   (                                           1)رابطه 

 pK  ،)متر بر روزمیلی(عرق مرجع ت -ر تبخی oET که در آن،

تبخیر تشت  panE در نظر گرفته شد( و 75/0ریب تشت )برابر ض

(، cETسپس، تبخیرـ تعرق گیاه برنج ) .باشدمتر بر روز( می)میلی

: c iniKتحت شرایط استاندارد با ضرب کردن ضریب گیاهی برنج )

05/1 ،c midK :2/1  وc endK :9/0( در تبخیرـ تعرق مرجع )oET )

یت مقدار آب آبیاری در هر تیمار بر در نها .محاسبه و تعیین شد

تعرق گیاه برنج در نظر گرفته  -اساس سطح کرت و درصد تبخیر

 شد.

   c×Ko= ET cET (                                            2)رابطه 

 نجپ با عمق تقریبیآب به طور دائم  دائم، روش غرقاب برای

 ی،غرقاب تناوب بود و در روشها کرت سطح خاک در متریسانت
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مان و در ز شدغرقاب  متریسانت پنج با عمق تقریبیابتدا  کرت

انجام  دوباره یاریآب ین،زم یبر رو ترکرؤیت خشک شدن آب و 

از روی کنتوری  هاکرت اطالعات مربوط به مقدار آب مصرفیشد. 

 شیآزما دست آمد.که برای هر سیستم آبیاری نصب شده بود به

یزیکی و خواص فگرفت. انجام  وره کشتابتدای د یزخاک ن

شده  ( آورده1) در جدولمزرعه مورد مطالعه خاک شیمیایی 

در جدول محل انجام طرح  اطالعات هواشناسی. همچنین است

  .( آورده شده است2)
 

 

  
 

  
 ای )تيپ((ی غرقاب متناوب د. آبياری قطرههای آبياری برنج )آ. آبياری بارانی ب. آبياری غرقاب دائم ج. آبيارتصوير سيستم -1شکل 

 
 متر(سانتی 30شيميايی خاک در مزرعه )عمق صفر تا  -ی خصوصيات فيزيک -1جدول 

 %رس 
سیلت 

% 
 %ماسه 

 بافت

 

 لقاب میپتاس

 جذب
ppm 

 فسفر قابل

 جذب
ppm 

 آهک
% 

 یکربن آل
% 

 نیتروژن کل
% 

 هدایت

 الکتریکی
3Ec*10 

pH 

28 52 20 Si-C-L 360 8/7 5/26 33/1 1/0 8/0 7/7 

 

 در طول دوره رشد برنج  ايستگاه تحقيقات کشاورزی گرگان اطالعات هواشناسی -2جدول 

 )0(Cمیانگین دمای حداقل  )C)0میانگین دمای حداکثر  (mm) مجموع بارش  

 بلندمدت 1399 1398 بلندمدت 1399 1398 بلندمدت 1399 1398 ماه 

 5/18 4/19 8/19 9/29 7/33 2/34 35 04/2 3 خرداد

 6/23 9/21 9/23 3/34 5/34 1/34 1/52 4/18 7/24 تیر

 6/24 4/23 1/22 8/35 1/33 34 3/43 09/4 3/2 مرداد

 20 7/18 3/19 4/30 2/31 2/31 3/49 5/13 3/22 شهریور

 2/15 1/13 7/13 4/27 1/27 5/27 2/50 3/30 4/58 مهر  

 
 آزمایش اساس بر صرفیم زمین، کودهای سازیآماده از بعد

 مزرعه و خاک در موجود غذایی عناصر بسته به وضعیت خاک،

 پایه شد. کودهای سرک استفاده و پایه صورتبه فنی هایتوصیه

 100تریپل ) فسفات سوپر کیلوگرم در هکتار(، 50اوره ) کود شامل

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

کود  توزیع ورت یکسان برای تمام تیمارها اعمال شد.صبود که به

های نیاز برنج )بر اساس توصیه بهباتوجهها نیز کرت در سرک
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LCC1.مقدار کودهای مصرفی سرک در طول دوره  ( انجام شد

ترتیب برای سال اول بذری بهرشد، برای کشت نشایی و خشکه

 25/156ن، کیلوگرم در هکتار کود نیتروژ 8/270و  4/260کشت، 

 9/197و  3/208کیلوگرم در هکتار کود فسفر و  3/208و 

 17/229کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم و برای سال دوم کشت، 

 25/156و  25/156کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن،  4/260و 

کیلوگرم در  67/166و  67/166کیلوگرم در هکتار کود فسفر و 

 Mahajan et al. (2012عات )نتایج مطالهکتار کود پتاسیم بود. 

نیاز به کود نیتروژن برای کشت مستقیم بذر برنج  که داد نیز نشان

های هرز برنج علف با مبارزه از کشت نشایی برنج است. برای بیشتر

(Singh et al., 2006عمدتا علف هرز( ) ،)سوروف و اویارسالم 

 مکش نوینو در یک نوبت )دو هفته پس از کشت( برای تماعلف

کش بنتازون )بازاگران( تیمارها در سال اول و دوم کشت و علف

کش طی یک نوبت )سه هفته پس از کشت( در سال اول و علف

-رویشی پندی متالین در سال دوم برای تیمارهای خشکهپیش

در  ها پخش گردید. در تیمارهای مختلفبذری در سطح کرت

 استفاده نیز تیوجین دس از مذکور هایکشعلف از استفاده کنار

 برنج  بیماری بالست با مبارزه های آزمایشی برایگردید. در کرت

( Dastan et al., 2016بیم ) کشقارچ هکتار در کیلوگرم 5/0 میزان

پخش  هاسطح تمام کرت در به محض مشاهده بالست برگی

 در سال اول برنج خوارساقه همچنین، جهت مبارزه با کرم .گردید

خوار و در سال دوم از سم کرم ساقه %10گرانولی  ندیازینو سم از

پس از رسیدن محصول، برداشت توسط ماترین استفاده شد. 

کارگر و پس از حذف حاشیه انجام شد، سپس به وسیله دستگاه 

  .خرمنکوب، عملیات خرمنکوبی صورت گرفت

با محاسبه عملکرد اقتصادی  محصول برداشت از پس

لکرد بیولوژیکی )عملکرد دانه و کاه و )عملکرد دانه( و میزان عم

کلش( در سطح یک هکتار، شاخص برداشت از رابطه زیر محاسبه 

 شد:

𝐻𝐼   (                                          3)رابطه  =
𝐺𝑌

𝐵𝑌
∗ 100 

عملکرد دانه  GYشاخص برداشت )درصد(،  HIکه در آن، 

ی )مجموع دانه و کاه عملکرد بیولوژیک BY)کیلوگرم در هکتار( و 

همچنین، طول  باشد.و کلش( بر حسب کیلوگرم در هکتار می

خوشه، ارتفاع بوته، تعداد دانه پر و پوک، تعداد پنجه بارور و غیر 

توده و شلتوک بر اساس استانداردهای زراعی بارور، عملکرد زیست

های مورد نظر، پنج کپه از هر گیریبرای اندازه گیری شد.اندازه

های صورت تصادفی انتخاب شد. تجزیه واریانس دادهرت بهک

صورت گرفت و میانگین  SASافزار آزمایش نیز با استفاده از نرم

                                                                                                                                                                                                 
1 Leaf Colour Chart for N application 

( در سطح LSDتیمارها از طریق آزمون حداقل تفاوت معناداری )

 پنج درصد مقایسه شد.

 نتايج و بحث 
 تیمارهای اثر دوسالهواریانس و مقایسه میانگین  تجزیه نتایج

( و 3بررسی در جداول ) مورد بر صفات مختلف آبیاری و کشت

 . ( نشان داده شده است4)

 عملکرد شلتوک

(، آبیاری، روش کاشت و 3بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 

د دار شآبیاری در سطح یک درصد معنی ×اثر متقابل روش کاشت

 ×سال و اثر متقابل روش کاشت ×سال، روش کاشت ×و آبیاری

دار نشد. نتایج مقایسه میانگین اثر روش سال معنی ×بیاریآ

(، بیشترین عملکرد 4آبیاری روی عملکرد برنج نشان داد )جدول 

کیلوگرم در هکتار و  6899برای سیستم غرقاب دائم با مقدار 

کیلوگرم در  4962کمترین عملکرد برای سیستم بارانی با مقدار 

ری با سایر تیمارها در سطح دادست آمد و اختالف معنیهکتار به

داشتند. همچنین نتایج مقایسه  LSDاحتمال پنج درصد آزمون 

میانگین اثر روش کشت نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار 

ترتیب در کیلوگرم در هکتار بود که به 4284و  7506عملکرد 

 بذری مشاهده شدخراب و تیمار کشت خشکهتیمار کشت نشاگل

 LSDتیمارها در سطح احتمال پنج درصد آزمون و اختالف بین 

بر روی کشت  Karimi Fard et al, (2020)دار بود. بررسی معنی

نشایی و مستقیم برنج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار 

 ترتیبکیلوگرم در هکتار بود که به 4188و  8177عملکرد برابر 

ی با اری بارانبرای روش آبیاری غرقابی با کشت نشایی و روش آبی

بر  Sidhu et al. (2014)دست آمد. نتایج مطالعه کشت نشایی به

عداد ارتفاع بوته، تکه نشان داد و مستقیم برنج  مرسومروی کشت 

طور هبکشت دو سیستم در دانه در بوته، تعداد دانه خالی در بوته 

که  بارورهای تعداد پنجه ولی داری تحت تاثیر قرار نگرفتمعنی

هب در روش مرسوم ،کننده عملکرد دانه هستنداصلی تعیینعامل 

همین ترتیب بهبیشتر بود.  داری از روش مستقیمطور معنی

از عملکرد  یشترداری بطور معنیعملکرد دانه در کشت مرسوم به

  Jehangir et al. (2004)مطالعه. بوددانه در روش مستقیم 

ی جویصرفه اند موجبتوآبیاری غرقابی متناوب مینشان داد که 

نسبت به داری در عملکرد دانه شود در حالی که کاهش معنی آب

( در مردادماه 2به جدول )د. باتوجهنخواهد کر ایجادروش سنتی 

باشد، میانگین دمای حداکثر افشانی میکه مصادف با زمان گرده

گراد کاهش یافت که این کاهش درجه سانتی 1/33به  1399سال 
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تواند یکی ای حداکثر در سال دوم اجرای آزمایش میمیانگین دم

کیلوگرم  6298از دالیل افزایش عملکرد دانه در سال دوم با مقدار 

کیلوگرم در هکتار  5856در هکتار نسبت به سال اول با مقدار 

ی نشان داد که دمانیز  Nie et al. (2012ه )بررسی مطالعباشد. 

ویژه روی حل رشد رویشی بهبر مراباالی هوا در دوره رشد برنج، 

 شدت از عملکرد فیزیولوژیک دانه برنج اثر منفی دارد و به رشد

 کاهد. دانه می

( نشان داد که بین عملکرد دانه با صفات شاخص 5جدول )

برداشت، ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور و غیر بارور، طول خوشه، 

در سطح داری تعداد دانه پر در خوشه همبستگی مثبت و معنی

یک درصد وجود داشت و با صفت تعداد دانه پوک در خوشه، 

 داری در سطح یک درصد داشت.همبستگی منفی و معنی

Selvaraj et al. (2011) داری بین ارتفاع همبستگی مثبت و معنی

گزارش کردند. دانه برنج بوته و تعداد دانه در خوشه و عملکرد 

برخی  و عملکرد روی ربet al. (2015  Tavoosiنتایج تحقیق )

 و خوشه طول نشان داد که مورفوفیزیولوژیکی برنج هایشاخص

 دانه عملکرد در افزایش را تأثیر بیشترین خوشه در دانه تعداد

 خوشه تعداد مثبتی بین نیز رابطه et al. (2002 Yang) .اندداشته

 پیدا کردند.  برنج دانه عملکرد دانه و تعداد و

 

 
 

 
سال روی عملکرد شلتوک و  ×آبياری ×تقابل روش کاشتاثر م -2شکل 

 تودهزيست

 ×اریآبی ×نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل روش کاشت

( سیستم آبیاری غرقاب دائم با عملکرد 2سال نشان داد )شکل 

خراب کیلوگرم در هکتار در تیمار کشت نشاگل 7/8205شلتوک 

کرد یاری بارانی با عملباالترین مقدار عملکرد را داشت و سیستم آب

ن بذری کمتریکیلوگرم در هکتار در تیمار کشت خشکه 1/3061

ها با سایر تیمارها در سطح مقدار عملکرد را داشت و اختالف آن

 Belderو با نتایج دار شد معنی LSDاحتمال پنج درصد آزمون 

et al. (2005) با وجود کود نیتروژن  برنج عملکرد کردند بیان که

 است غرقاب شرایط تحت عملکرد از هوازی، کمتر شرایط و تحت

نیز نشان داد  Bouman and Tuong (2001)نتایج  .همخوانی دارد

 جمله کشت از آب، مصرف در جوییصرفه ییهایفناوربیشتر  که

همچنین  .شودمی عملکرد دادن دست از به منجر هوازی برنج

(Yun et al. (1997 هوازی برنج لکردعم حداکثر که کردند گزارش 

نتایج  .است غرقابی برنج از کمتر درصد 30 شده گزارش که

 های انجام شده توسط محققین مختلف نشان داد کهبررسی

 یتوجه قابل طوربه برنج در کشت مستقیم بذر برنج عملکرد

زان حال، می این بوده است. با برنج خرابنشاگل از کشت ترپایین

 شرایط و خاک نوع مدیریتی، ایهروش به کاهش عملکرد بسته

 بیشترین آب و هرز هایعلف متغیر بوده و مدیریت هوایی و آب

 Kumar and؛  Xu et al., 2019داشتند ) عملکرد بر را تأثیر

Ladha, 2011.) (Gill and Singh (2008 با آبیاری برنامه دو اثر 

 برنج بررسی بذر کشت مستقیم عملکرد بر را روزه 3 و 2 فاصله

-معنی طوربه روز 2 فاصله در ها نشان داد آبیارینتایج آن. ردندک

 .داشت روز 3 فاصله به نسبت بیشتری عملکرد داری

 تودهعملکرد زيست

(، آبیاری و روش کاشت 3بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 

 ×سال، روش کاشت ×دار شد و آبیاریدر سطح یک درصد معنی

 ×آبیاری ×آبیاری و روش کاشت ×سال و اثر متقابل روش کاشت

دار نشد. نتایج مقایسه میانگین اثر روش آبیاری نشان سال معنی

 توده برای سیستم غرقاب(، بیشترین عملکرد زیست4داد )جدول 

کیلوگرم در هکتار  16389آمد که مقدار آن برابر  به دستدائم 

 لکردداری با تیمارهای غرقاب متناوب با عمبود اما اختالف معنی

ای با عملکرد کیلوگرم در هکتار و قطره 15763زیست توده 

کیلوگرم در هکتار نداشت. کمترین عملکرد  15701زیست توده 

دست آمد و اختالف توده نیز برای سیستم بارانی بهزیست

با سایر  LSDداری در سطح احتمال پنج درصد آزمون معنی

 اثر روش کشت تیمارها داشت. همچنین نتایج مقایسه میانگین

 17004توده نشان داد، بیشترین و کمترین مقدار عملکرد زیست

ترتیب در تیمار کشت کیلوگرم در هکتار بود که به 13684و 

g

cdedef
f ef

bcdbcbcd bcd

a
b

a

0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000

قطره ای غرقاب متناوبغرقاب دائم بارانی

خشکه بذری
نشاغیرگلخراب
نشاگلخراب

تودهزيستعملکرد

( در هکتارکيلوگرم )

g

ee
f

e

bbc
d

c

a
bcbc

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

قطره ای غرقاب متناوبغرقاب دائم بارانی

خشکه بذری
نشاغیرگلخراب
نشاگلخراب

عملکرد شلتوک

(کيلوگرم در هکتار)



  پژوهشی( -)علمی  1400اسفند  ،12ه ، شمار52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 3040

بذری مشاهده شد و اختالف خراب و تیمار کشت خشکهنشاگل

دار معنی LSDبین تیمارها در سطح احتمال پنج درصد آزمون 

کل و  تودهزیستکه  ظهار داشتندا  Belder et al. (2004)بود.

 و آبیاری متناوب عملکرد دانه در دو روش آبیاری غرقاب دایم

 ری نداشتند.دامعنی اختالف

، برای سال ×آبیاری ×به نتایج اثر متقابل روش کاشتباتوجه

های مختلف آبیاری بارانی، غرقاب دائم، غرقاب متناوب و سیستم

، 8/15217ترتیب با خراب بهای، روش کشت نشاگلقطره

کیلوگرم در هکتار، عملکرد  8/17854و  5/16360، 3/18586

توده باالتری داشت. همچنین بیشترین و کمترین عملکرد زیست

یاری خراب و آبتوده برای آبیاری غرقاب دائم با کشت نشاگلزیست

رسد (. به نظر می2دست آمد )شکل بذری بهبارانی با کشت خشکه

شته توده دازی تاثیر منفی بر روی تولید زیستشرایط کشت هوا

نیز نشان  Mir Abolghasemi et al. (2016)است. نتایج مطالعه 

داد که برنج برای توسعه ریشه نیاز به شرایط اشباع دارد و کاهش 

-رطوبت خاک از حد اشباع باعث کاهش عملکرد ماده خشک می

 .شود

 طول خوشه

( که آبیاری در سطح 3دول نتایج تجزیه واریانس نشان داد )ج

دار بود و پنج درصد و روش کاشت در سطح یک درصد معنی

 ×سال، اثر متقابل روش کاشت ×سال، روش کاشت ×آبیاری

دار نشد. نتایج مقایسه سال معنی ×آبیاری ×آبیاری و روش کاشت

میانگین اثر روش آبیاری روی طول خوشه برنج نشان داد )جدول 

 تبه دسه برای سیستم غرقاب متناوب (، بیشترین طول خوش4

داری با تیمار متر بود اما اختالف معنیسانتی 8/28آمد که برابر 

 LSDای در سطح احتمال پنج درصد آزمون غرقاب دائم و قطره

نداشت. کمترین طول خوشه نیز برای سیستم بارانی با مقدار 

ارها تیمداری با سایر دست آمد و اختالف معنیمتر بهسانتی 9/27

داشت. همچنین نتایج  LSDدر سطح احتمال پنج درصد آزمون 

مقایسه میانگین اثر روش کشت نشان داد، بیشترین و کمترین 

ترتیب در تیمار متر بود که بهسانتی 3/27و  8/29طول خوشه 

بذری مشاهده شد و خراب و تیمار کشت خشکهکشت نشاغیرگل

 LSDنج درصد آزمون اختالف بین تیمارها در سطح احتمال پ

دار بود. ضریب همبستگی برای طول خوشه با صفات عملکرد معنی

دانه، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور و غیر بارور، 

دار بود و با صفت تعداد دانه تعداد دانه پر در خوشه مثبت و معنی

داری در سطح یک درصد پوک در خوشه همبستگی منفی و معنی

 داشت.

 تعداد دانه پر و پوک

نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه پر و پوک نشان داد )جدول 

دار شد و ( که آبیاری و روش کاشت در سطح یک درصد معنی3

آبیاری و روش  ×سال، اثر متقابل روش کاشت ×روش کاشت

دار نشد. نتایج مقایسه میانگین اثر سال معنی ×آبیاری ×کاشت

(، بیشترین 4انه پر نشان داد )جدول روش آبیاری روی تعداد د

دانه پر  عدد 4/134تعداد دانه پر برای سیستم غرقاب متناوب با 

داری در سطح احتمال پنج درصد در خوشه بود اما اختالف معنی

عدد دانه پر در  2/134با سیستم غرقاب دائم با  LSDآزمون 

خوشه نداشت. کمترین تعداد دانه پر نیز برای سیستم بارانی با 

داری آمد و اختالف معنی به دستعدد دانه پر در خوشه  1/120

داشت.  LSDبا سایر تیمارها در سطح احتمال پنج درصد آزمون 

ادی در مرحله این امر بیانگر آن است که نوع آبیاری نقش زی

ندی ببندی دارد و سیستم آبیاری بارانی نقش منفی در دانهدانه

برنج داشته و در نهایت منجر به افزایش تعداد دانه پوک و کاهش 

عملکرد دانه شده است. همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر روش 

کشت نشان داد، بیشترین و کمترین تعداد دانه پر در خوشه 

-ترتیب در تیمار کشت نشاغیرگلدد بود که بهع 5/108و  8/143

بذری مشاهده شد و اختالف بین خراب و تیمار کشت خشکه

، هرگونه shi et al, (2009)به مطالعه دار بود. باتوجهتیمارها معنی

تواند در افزایش عقیمی های آبیاری میتنش در اجرای روش

مطالعه خوشه و تعداد دانه پوک در خوشه موثر باشد. نتایج 

Karimi Fard et al, (2020) یشترین تعداد دانه پر نشان داد که ب

د دست آمیی بهادرکشت نش و ینته در تیمار آبیاری سشدر خو

شت دار دامعنی اوتفیم تتقکشت مس آمده در دستبه دارقکه با م

ای روش کشت نشایی و مستقیم های بارانی و قطرهو برای سیستم

شتند. ضریب همبستگی برای تعداد دانه داری ندااختالف معنی

بارور با صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول 

دار بود و با خوشه و تعداد پنجه بارور و غیر بارور مثبت و معنی

ر داری دصفت تعداد دانه پوک در خوشه همبستگی منفی و معنی

  سطح یک درصد داشت.

 پنجه بارور و پنجه غير بارور

(، آبیاری، روش کاشت و 3ر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول ب

آبیاری بر تعداد پنجه بارور و غیر بارور  ×اثر متقابل روش کاشت

دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثر روش آبیاری روی تعداد معنی

(، بیشترین تعداد پنجه بارور برابر 4پنجه بارور نشان داد )جدول 

آمد اما اختالف  به دستتم غرقاب دائم بود و برای سیس 9/21

ای در سطح احتمال داری با تیمار غرقاب متناوب و قطرهمعنی
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نداشت. کمترین تعداد پنجه بارور نیز  LSDپنج درصد آزمون 

دست آمد اما اختالف بود که برای سیستم بارانی به 6/19برابر 

 های نداشت. همچنین نتایج مقایسداری با سیستم قطرهمعنی

میانگین اثر روش کشت نشان داد، بیشترین و کمترین تعداد پنجه 

راب خترتیب در تیمار کشت نشاغیرگلبود که به 96/9و  30بارور 

بذری مشاهده شد و اختالف بین تیمارها در و تیمار کشت خشکه

 Rezaeiدار بود. نتایج معنی LSDسطح احتمال پنج درصد آزمون 

and Nahvi (2007) د که کمبود دسترسی به آب ناشی از نشان دا

آبیاری غیر غرقابی، با جلوگیری از انتقال امالح و مواد غذایی به 

گیاه و کاهش فتوسنتز باعث کاهش تعداد پنجه، سطح برگ، 

تجمع ماده خشک، تعداد دانه پر در خوشه و در نهایت کاهش 

 دادباالترین تع  Tao et al, (2006)شود. نتایج مطالعه عملکرد می

 نموده تیمارهای تحت شرایط آبیاری غرقابی گزارش برایپنجه را 

( که تعداد پنجه 5است. نتایج جدول همبستگی نشان داد )جدول 

بارور با صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول 

خوشه، تعداد پنجه غیر بارور و تعداد دانه پر در خوشه همبستگی 

ح یک درصد داشت و با صفت تعداد داری در سطمثبت و معنی

داری در سطح یک دانه پوک در خوشه همبستگی منفی و معنی

 درصد داشت. 

 
 بررسی برنج مورد آناليز واريانس صفات -3جدول 

نیروی 

 کارگری

ادوات و 

 آالتماشین

تعداد پنجه 

 بارور

تعداد پنجه 

 غیر بارور

تعداد دانه 

 پر

تعداد دانه 

 پوک
 طول خوشه

شاخص 

 اشتبرد
 شلتوکعملکرد 

عملکرد زیست

 توده

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

**16167 **1299 ns302/4 ns8/19 *5/584 **203 **72/11 **0069/0 **3523646 ns3077434 1 سال 

 تکرار در سال 4 7347765 108271 0023/0 594/0 09/2 19/29 82/2 062/2 38/4 47/32

 آبیاری 3 28932032** 12559547** 0139/0** 347/3* 350** 4/825** 83/12* 841/16* 13605** 9704**

**155 ns36/5 ns837/0 ns67/0 **93/43 ns9/20 ns464/0 ns0001/0 ns393570 ns5099007 3 سال×آبیاری 

 خطای اصلی 12 2836351 324978 0009/0 950/0 5/15 1/117 2/4 062/5 93/1 41/12

 روش کاشت 2 66136723** 64660792** 1231/0** 38/38** 626** 8058** 324** 2619** 88904** 506715**

**2993 **3174 **94/49 *70/7 ns32/81 ns1/11 ns323/1 **0072/0 **1156219 ns3510335 6 آبیاری×روش کاشت 

**763 **38/76 ns843/2 ns21/0 ns8/131 ns92/9 ns873/0 ns0002/0 ns566930 ns2749762 2 سال×روش کاشت 

**163 ns44/1 ns657/6 ns37/1 ns76/85 ns9/11 ns628/0 ns0002/0 ns157192 ns1195796 6 سال×آبیاری×روش کاشت 

 خطای فرعی 32 2333324 305316 0007/0 812/0 9/8 89/94 24/3 98/10 79/1 54/10

 ضریب تغییرات - 9/11 5/9 9/6 15/3 0/13 5/7 4/23 2/15 7/0 5/0

ns ،* داری در سطح احتمال پنج و يک درصدداری و معنیغير معنی بيبه ترت ** و 
 

 بررسی برنج در تيمارهای مختلف آبياری و کشت مورد صفات ميانگين مقايسه -4جدول 

نیروی 

کارگری 

(h) 

ادوات و 

-ماشین

 (hآالت )

تعداد 

 پنجه

 بارور

تعداد 

پنجه 

 غیر بارور

تعداد 

 پردانه 

تعداد 

دانه 

 پوک

طول 

خوشه 

(cm) 

اخص ش

برداشت 

(%) 

عملکرد 

 شلتوک

(kg/ha) 

عملکرد 

توده زیست

(kg/ha) 

 صفات

a715 a195 a4/21 b26/7 b126 b1/23 b1/28 b381/0 b5856 a15129 98 
 سال

b685 b186 a9/21 a31/8 a131 a4/26 a9/28 a402/0 a6298 a15543 99 

c532 b157 c96/9 c60/4 c5/108 a8/29 c3/27 c311/0 c4284 c84136 بذر 
روش 

 کاشت
b782 c154 a0/30 a8/11 a8/143 b9/24 a8/29 b419/0 b6441 b15320 غیرگلخرابنشا 

a786 a261 b9/24 b95/6 b7/134 c6/19 b5/28 a446/0 a7506 a17004 نشاگلخراب 

c691 c167 b6/19 a45/9 c1/120 a2/30 b9/27 b36/0 d4962 b13492 بارانی 

روش 

 آبیاری

b717 a215 a9/21 b45/7 a2/134 c5/20 a7/28 a419/0 a6899 a16389 غرقاب دایم 

a721 b214 a8/21 b51/7 a4/134 c7/21 a8/28 a411/0 b6480 a15763  متناوبغرقاب 

d671 c167 ab7/20 b74/7 b5/127 b4/26 a7/28 b377/0 c5968 a15701 یاقطره 

 ندارند. LSDداری در سطح احتمال پنج درصد آزمون اند، اختالف معنیداده شده های با حروف يکسان که در هر ستون نمايشميانگين
 

 

 

 شاخص برداشت

(، آبیاری، روش کاشت و 3بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 

د دار شآبیاری در سطح یک درصد معنی ×اثر متقابل روش کاشت

 ×سال و اثر متقابل روش کاشت ×سال، روش کاشت ×و آبیاری

دار نشد. نتایج مقایسه میانگین اثر روش سال معنی ×یاریآب

 9/41(، بیشترین شاخص برداشت برابر 4آبیاری نشان داد )جدول 

آمد اما اختالف  به دستدرصد بود و برای سیستم غرقاب دائم 

درصد  1/41داری با تیمار غرقاب متناوب با شاخص برداشت معنی



  پژوهشی( -)علمی  1400اسفند  ،12ه ، شمار52، دوره تحقيقات آب و خاک ايران 3042

درصد بود و برای  36ر نداشت. کمترین شاخص برداشت نیز براب

ی اداری با تیمار قطرهدست آمد و اختالف معنیسیستم بارانی به

درصد نداشت. همچنین نتایج مقایسه  7/37با شاخص برداشت 

میانگین اثر روش کشت نشان داد، بیشترین و کمترین شاخص 

ترتیب در تیمار کشت درصد بود که به 31و  6/44برداشت 

بذری مشاهده شد و اختالف شت خشکهخراب و تیمار کنشاگل

دار بود. جدول ضرایب همبستگی نشان داد بین تیمارها معنی

دار بین تعداد دانه پوک ( که همبستگی منفی و معنی5)جدول 

در سطح یک درصد  r= -703/0در خوشه و شاخص برداشت با 

 وجود داشت.

 آالتادوات و ماشين

(، آبیاری، روش کاشت، 3بر اساس نتایج تجزیه واریانس )جدول 

سال در سطح  ×آبیاری و روش کاشت ×اثر متقابل روش کاشت

 ×سال و اثر متقابل روش کاشت ×دار شد و آبیارییک درصد معنی

دار نشد. نتایج مقایسه میانگین اثر روش سال معنی ×آبیاری

 آالت(، بیشترین کاربرد ادوات و ماشین4آبیاری نشان داد )جدول 

 بهعت در هکتار بود که برای سیستم غرقاب دائم سا 215برابر 

داری در سطح احتمال پنج درصد آمد و اختالف معنی دست

با تیمارهای دیگر داشت. کمترین کاربرد ادوات و  LSDآزمون 

دست آمد. ای بهآالت نیز برای سیستم بارانی و قطرهماشین

همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر روش کشت نشان داد، 

 154و  261آالت شترین و کمترین کاربرد ادوات و ماشینبی

ب و خراترتیب در تیمار کشت نشاگلساعت در هکتار بود که به

ر داری دخراب مشاهده شد و اختالف معنیتیمار کشت نشاغیرگل

 با تیمارهای دیگر داشتند. LSD سطح احتمال پنج درصد آزمون 

 
 

 

  
 )ساعت در هکتار( در مراحل مختلف توليد برنج  مورداستفادهآالت نميانگين ادوات و ماشي -3شکل 

 

آالت بر حسب ساعت در میانگین استفاده از ادوات و ماشین

 بیاریآ مختلف تیمارهای برایهکتار در مراحل مختلف تولید برنج 

 آالتکاربرد ماشین ( ارائه شده است. مقایسه3و کشت در شکل )

آالت ماشین این از ان داد، استفادهنش برنج تولید فرآیند در

 که در کشتطوریباشد، بهسازی زمین میمراحل آماده ریتأثتحت

ادوات کشاورزی در مرحله  و آالتماشین خراب استفاده ازنشاگل

یافت و میزان استفاده  افزایش خرابی زمینتهیه بستر، به دلیل گل

و برداشت برای  ادوات برای مراحل کاشت و داشت و آالتماشین از

 .تیمارهای مختلف اختالف چندانی نداشت

 نيروی کارگری 

(، 4نتایج مقایسه میانگین اثر روش آبیاری نشان داد )جدول 

ساعت در  671و  721بیشترین و کمترین نیروی کارگری برابر 

ی ابرای سیستم غرقاب متناوب و قطره بیبه ترتهکتار بود که 

اری در سطح احتمال پنج درصد ددست آمد و اختالف معنیبه

با تیمارهای دیگر داشتند. همچنین نتایج مقایسه  LSDآزمون 

میانگین اثر روش کشت نشان داد، بیشترین و کمترین نیروی 
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 دست آمد.بذری بهخراب و تیمار کشت خشکهکشت نشاگلترتیب برای تیمار ساعت در هکتار بود که به 532و  786کارگری 

 

  

  
 )ساعت در هکتار( در مراحل مختلف توليد برنج  مورداستفادهميانگين نيروی کارگری  -4شکل 

 

بر حسب ساعت در هکتار در  مورداستفادهنیروی کارگری 

شت و ک آبیاری مختلف تیمارهای برایمراحل مختلف تولید برنج 

( آورده شده است. طبق نتایج، استفاده از نیروی 4در شکل )

کشت برنج قرار گرفت به نحوی که حجم استفاده کارگری تابع نوع 

دلیل نیاز به نیروی از نیروی کارگری در روش کشت نشایی به

بذری بود که مدرنیزه کارگری جهت نشا بیشتر از کشت خشکه

تواند موجب کاهش نیروی کارگری در کردن روش نشاکاری می

 نیروی از استفاده حجم به نتایج،این مرحله از کشت شود. باتوجه

های آبیاری در کشت نشایی بیشتر از برای تمام سیستم کارگری

 مرحله کارگری در نیروی از استفاده بذری بود. حجمکشت خشکه

 برای پایه( کودهای پخش کشی،ماله مرزبندی، تهیه بستر )شخم،

ود بذری بخراب و خشکهخراب بیشتر از نشاغیرگلکشت نشاگل

بذری بهخراب و خشکهغیرگلخراب، نشاکشت نشاگل که برای

درصد، در سیستم غرقاب  2و  3/1، 19ترتیب در سیستم بارانی 

، 4/19درصد، در سیستم غرقاب متناوب  1/14و  9/9، 6/19دائم 

درصد  1/2و  4/1، 6/19ای درصد و در سیستم قطره 2/14و  7/9

کارگری بود. بیشتر بودن استفاده از نیروی کارگری در  نیروی کل

خرابی دلیل نیاز به گلخراب بهه تهیه بستر در کشت نشاگلمرحل

-در تمام سیستم کاشت کارگری در مرحله نیروی از بود. استفاده

دلیل نیاز به نیروی کارگری برای کشت نشایی به های آبیاری

 )کودپاشی بذری بود. در مرحله داشتجهت نشا بیشتر از خشکه

اری( حجم استفاده از آبی وجین، پاشی، محلول سمپاشی، سرک،

راب خبذری و کشت نشاغیرگلنیروی کارگری برای کشت خشکه

طالعه مخراب بود. دلیل نیاز به وجین، بیشتر از کشت نشاگلبه

(2014 )Ivani et al,  کارگر و زمان مورد نیاز برای نشان داد که

مقایسه با روش  کـار درکاشت یک هکتار برنج، با استفاده از خطی

از . تترتیب به یک هفتم و یک بیستم کاهش یافی بهنشاکار

دستی در روش  طرفی کارگر و زمان مورد نیاز بـرای وجـین

-بررسی . نتایجکمتر می باشـد کشت مستقیمنشاکاری، نسبت به 

برنج، نشان داد که کشت مستقیم  Sharma et al. (2002)های 

ور طی آب بهکند، بنابراین تقاضارا برطرف می خرابیگلنیاز به 

جویی در مصرف آب و کارگر صرفه باعثیابد و کلی کاهش می

 Razavi and Mirlohi (1996) گزارش همچنین طبق .شودمی

 ساعت در نفر 306به  سنتی روش به برنج هکتار هر نشاکاری

 سیستم تحت شالیزاری اراضی بیشتر در .دارد نیاز کارگری نیروی

بار در طول فصل  2-3 یقا،آفر و آسیا در برنج مستقیم کشت

نفر  100شوند و برای این منظور بیش از های هرز وجین میعلف

 Rodenburgشود )روز در هکتار نیروی کارگری به کار گرفته می

& Johnson, 2009 .) 
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 موردمطالعهضرايب همبستگی بين صفات  -5جدول 

 

 

عملکرد 

 تودهزیست

عملکرد 

 دانه

شاخص 

 برداشت
 ارتفاع بوته

تعداد پنجه 

 بارور

طول 

 خوشه

تعداد دانه 

 پوک

تعداد دانه 

 پر

تعداد پنجه 

 غیر بارور

 0/154ns -0/280ns 0/175 ns -0/181 ns 0/019 ns -0/235 ns 0/049 ns -0/269 ns 1 تودهعملکرد زیست

 282/0** 733/0** -819/0** 537/0** 754/0** 876/0** 896/0** 1  عملکرد دانه

 395/0* 694/0** -703/0** 523/0** 815/0** 744/0** 1   شاخص برداشت

 ns181/0 607/0** -727/0** 428/0** 623/0** 1    ارتفاع بوته

 732/0** 781/0** -506/0** 695/0** 1     تعداد پنجه بارور

 ns **913/0 **669/0-235/0 1      خوشهطول 

 ns044/0 -493/0** 1       دانه پوکتعداد 

 574/0** 1        اد دانه بارورتعد

 1         غیر بارورتعداد پنجه 

ns ،* نشانگر عدم همبستگی و ضريب همبستگی در سطح پنج و يک درصد  بيبه ترت ** و 

 

 گيرینتيجه
رنج کاری بهای کشت نشایی و خشکهاین تحقیق به مقایسه روش

ی ی آبیارهاآن بر عملکرد و اجزای عملکرد تحت سیستم ریتأثو 

ای، بارانی، غرقاب دائم و غرقاب متناوب طی دو سال زراعی قطره

نتایج مقایسه میانگین روش آبیاری . پرداخته است 1399و  1398

داری تیمارها نشان داد که آبیاری غرقاب دائم با اختالف معنی

نسبت به تیمارهای آبیاری دیگر عملکرد بهتری نشان داد و 

دلیل عدم رای تیمار آبیاری بارانی بهکمترین عملکرد دانه ب

دست آمد. یکنواختی پاشش و هدر روی آب از طریق باد، به

همچنین نتایج مقایسه میانگین روش کشت نشان داد که 

و  دست آمدخراب بهبیشترین محصول برای تیمار کشت نشاگل

با LSD داری در سطح احتمال پنج درصد آزمون اختالف معنی

 بذری بیشترین کاهشداشت و تیمار کشت خشکهتیمارهای دیگر 

به نتایج، عملکرد دانه همبستگی محصول را نشان داد. باتوجه

داری با شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد پنجه مثبت و معنی

بارور و غیر بارور، طول خوشه و تعداد دانه پر در خوشه داشت. 

قاب یاری غرهای آبنتایج مقایسه میانگین نشان داد که سیستم

ای از نظر تعداد پنجه بارور و طول دائم، غرقاب متناوب و قطره

داری با هم نداشتند و برای پارامترهای خوشه اختالف معنی

شاخص برداشت، ارتفاع بوته، تعداد پنجه غیر بارور و تعداد دانه 

پر در خوشه بهتر از سیستم آبیاری بارانی عمل کردند و در نهایت 

بیشتری نسبت به سیستم آبیاری بارانی داشتند. عملکرد دانه 

خراب از نظر خراب و نشاغیرگلهای کشت نشاگلهمچنین روش

بذری عملکرد و پارامترهای عملکرد بهتر از روش کشت خشکه

 عمل کردند.

  "گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"
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