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  دهیچک

 شیآزما قالب دری پژوهش برنج، عملکردی اجزا و عملکرد بر بوته سن وی اریآبی هاوهیش ریتاثی بررس منظور به

 استان، ه کشاورزدر مزرع 0271-79 زراعی سال طی تکرار سه بای تصادف کامل بلوک طرح هیپا بر شده خردی هاکرت

 وی اریآبکم و اشباع غرقاب، سطح سه دری اریآب وهیش شاملی اصل عامل. شد اجرا آبادمحمود شهرستان مازندران،

 صفت در تنهای اریآبی هاتیریمد اثر داد نشان جینتا. بودی هفتگ پنج و چهار سه، سطح سه در بوته سنی فرع عامل

-یمعن برداشت شاخص و دانه عملکرد و کاه عملکرد خوشه، وزن پنجه، تعداد فاتص بر بوته سن ماریت اثر و پنجه تعداد

 وهیش در و مقدار نیشتریب غرقاب ماریت در پنجه تعداد صفت داد نشانی اریآب ماریت ساده اثر نیانگیم سهیمقا. بود دار

 پنجه تعداد صفت که داد نشان بوته سن ماریت ساده اثر نیانگیم سهیمقا. داشت را مقدار نیکمتری( شناختبومی )اریآبکم

ی بررس. بود مقدار نیکمتری( هفتگ سهی )شناختبوم ماریت در و مقدار نیشتریبی( هفتگ چهار) منطقه جیرا ماریت در بارور

 که بیترت نیا به. بود بوته سن شیافزا با آن کاهش ازی حاک بوته سن مختلفی مارهایت در خوشه وزن صفت ونیرگرس

 عملکرد و بوته سن ماریت رابطهی بررس مشابه طور به. بود بوته سن شیافزا واسطه به خوشه وزن اهشک درصد 1/77

 19 حدود دانه عملکردبوته  سنیک روز  شیافزابا  کهی طور به ،داشت بوته سن شیافزا با آن کاهش از نشان زین دانه

 حصول عدمنیز  وی اریآبی هاوهیش در دانه عملکرد داریمعن اختالف فقدان به توجه با .یافت کاهش کیلوگرم در هکتار

ی( هفتگسهبوته  سن و یاریآبکمشناختی )سطح تیمارهای بوم ،(جیرا) غرقاب طیشرا دری شناختبوم وهیشی اهتیمز

زمینه را  است کههایی فرصت شناختی حاکی از وجوددر فنون پیشنهادی شیوه بومپذیری انعطاف است. هیتوصقابل 

  .کندمیفراهم  رکت به سوی پایداری کشاورزیحبرای 
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Abstract 

        In order to investigate the effect of irrigation regimes and seedling age on rice yield and its components, 

present research was conducted as a split plot experiment based on randomized complete block design with 

three replications in Mazandaran province, Mahmoud Abad in 2017. The main factor included the irrigation 

method in three levels (flooding, saturation and low-irrigation) and the sub factor of seedling age at three 

levels (three, four and five weeks). The results showed that the effect of irrigation management only on the 

number of tillers and the effect of plant age on the number of tillers, panicle weight, straw yield and grain 

yield and harvest index were significant. Comparison of the average effect of irrigation treatments presented 

that the number of tillers in the flood treatment was the highest and in the low-irrigation (ecological) method 

the lowest was. Comparison of mean of simple planting effect of plant age displayed that the number of 

fertile tillers in the conventional treatment (4 weeks) was the highest and in ecological treatment (3 weeks) 

was the lowest. Regression analysis of panicle weight in different treatments at plant age level indicated a 

decrease in panicle weight. Therefore, 99.5% of the weight loss was due to the age of the plant. Similarly, 

the relationship between planting age and rice yield showed a decrease in plant yield with increase of plant 

age. So, based on the explanatory coefficient, about 97.5% of grain yield decreased due to age.  Considering 

the no significant difference in grain yield at irrigation factor levels, and lack of ecological methods benefits 

in flooding (conventional), ecological treatments (low-irrigation level and 3th week) are recommended. The 

flexibility of the proposed techniques in the ecological method suggests that there are opportunities that will 

provide the ground for moving towards agricultural sustainability. 
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  مقدمه

 منبع نیاول عنوان به( .Oryza sativa L) برنج

 شده محسوب ایدن تیجمع سوم-کی از شیبیی غذا

، به واسطه افزایش (3104 همکاران وی طغانی موسو)

میالدی  3111جمعیت الزم است تولید برنج تا سال 

ان درصد افزایش یابد )شکری واحد و همکار 11حدود 

-با توجه به ضرورت توجه به کارایی زیست (.3108

محیطی در فرایند تولید در جهت برقراری زمینه توسعه 

ی راهکارها ازی ک( ی3101و رشد پایدار )موالیی و ثانی 

 استی شناختبوم فشرده نظام از استفادهی شنهادیپ

ی اماجی و چاپاگان ،3104 همکاران وی طغانی موسو)

-صرفه با همراه کارآمدی اوهیش عنوان به که( 3101

 شمار به برنج زراعت دیتول منابع مصرف دریی جو

 در که روند نیا(. 3101ی اماجی و چاپاگان) دیآیم

-بوم اصول بری مبتن و داریپای کشاورزی راستا

 0(SRI) برنج کشت فشرده نظام به استی شناخت

 مطلوبی هاوهیش ازی کی عنوان به که است موسوم

 رب مثبت اثرات با همراه دیتول شیافزا جهت ردی ابداع

 ایدن زیخبرنجی هاکشور ازی اریبس در ست،یز طیمح

 به را آن توانیم واقع در .است شده گرفته کار به

 قرار توجه دورم 3یشناختبوم فشرده نظام کی عنوان

 نیا در واقع به (.3104 همکاران وی طغانی موسو) داد

 انتقال زمان خزانه، تیریمد راتییتغ ازی بیترک نظام،

 و آب ه،یتغذ تیریمد مزرعه، در بوته تراکم ها،بوته

 عمده بخش گرید عبارت به. شودیم اِعمال هرزیهاعلف

ی اندک راتییتغ تنها بوده، جیرا نظام مشابه دیتول روند

 همکاران وی طغانی موسو) ردیگیم صورت آن در

3104.) 

 با همگام نجبر زراعتی داریپا ت ازظاحف چالش

 کاهش ،یآب منابعی برا رقابت و آب کمبود شدن شتریب

ی وابستگ واسطه به دیتول نهیهز شیافزا و دانه عملکرد

 چاپاگان) است فزونی به روی ورودی هانهاده به شتریب

                                                           
1 System of rice Intensification 
2 System of Ecological Intensification 

 تا 911 رشد فصل طول در برنج اهیگ (.3101 یاماجی و

 آب متریلیم 0311 متوسط طوره ب و متریلیم 0111

 آن مقدار توانیم حیصح تیریمد عمالاِ با که دارد ازین

)صداقت و  داد کاهش متریلیم 811 تا 911 به را

میزان آب مصرفی تحت تأثیر شیوه  (.3104همکاران 

مدیریت و ظرفیت منابع آب بوده، نقشی کلیدی در 

 آب کمبود(. 3109پایداری آن دارد )شیبانی و همکاران 

 و دهیگرد مطرح بحران کی نعنوا به ریاخ هایسال در

 است، نموده چالش دچار کشور در را برنج دیتول

-بهره شیافزا جز ایچاره مشکل نیا رفع برای ،نیبنابرا

 و صداقت) ندارد وجود آب از نهیبه استفاده و وری

 نشان هاافته(. ی3114 همکاران وی اسد ،3104 همکاران

 2رطوبت وی خشک تناوب ارییآبکم روش که داد

(AWD )ارییآب آب مصرف درصد 28 حدود در 

 کشاورزان سود و عملکرد کاهش بدون را زاریشال

 نیا ضمن(. 3104 همکاران و صداقت) است داده کاهش

 دائم اشباع نبوده، زارهایشال غرقابی برای ضرورت که

 طیشرا نیا در با توجه به این که .کندیم تیکفا خاک

 است مطلوب نیز یمصرف آبی وربهره شاخص زانیم

حاکی از آن است که  هایافته (.3111ی توکل و زادهعرب)

خاک در اکثر موارد تحت  ،در شیوه آبیاری تناوبی

شرایط هوازی قرار داشته، هرگز دچار کمبود اکسیژن 

برخی شواهد نشان داد  (.3109د )اوپوف، وشمین

-ها و کمعملکرد تیمارهای ترکیبی سن بوته، فاصله کپه

متر از همان ترکیب با نظام غرقاب بود آبیاری ک

 (.3101)چاپاگان و یاماجی، 

 اِعمال راتییتغ ازی کی جوانی هابوته از استفاده

ی اریبس شواهد که است جیرا روند درشناختی بوم شده

 و دورگا-کاناکا) دارد آنی عملکردی برتر از تیحکا

ی عل ،3104 همکاران وی طغانی موسو ،3101 همکاران

-گیاهچه(. 3101ی اماجی و چاپاگان ،3102 رانهمکا و

های جوان طرفیت رشد باالتری برای رشد ریشه و 

. ضمن این که زنی در مقایسه با انواع مسن دارندپنجه

                                                           
3 Alternative Wet and Dry  
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)اوپوف  شوندتر نشاء میتر نیز بوده و آسانسبک

 به توجه با که کشت در ریتأخ که نیا بر مضاف (.3109

 عملکرد لیپتانس است، تمتفاو منطقه هری میاقل طیشرا

 واسطه به که چرا دهدیم کاهشی تصاعد طور به را

 پوششتاج توسط دیخورش نور افتیدر کم، برگ سطح

 همکاران و پورمراد) شودینم انجامی خوب به اهیگ

البته باید در نظر داشت که گیاهچه باید حدی از  (.3104

نی به تناسب اقلیم بازه زما باشد که رشد را گذرانده

برای مثال در اقلیم معتدل این  گیرد.متفاوتی را در بر می

گرمسیری تر و در اقلیم گرمسیری و نیمهطوالنیزمان 

برخی شواهد حکایت از  تر است. در این راستاکوتاه

روزه  38های بیشتر بودن تعداد پنجه بارور در گیاهچه

 همکاران و دورگا-ند )کاناکادارروزه  03نسبت به 

که نشان از عدم تکامل رشدی الزم در گیاهچه  (3101

ای در مقایسه با هفتههای سهانتقال گیاهچه روزه دارد. 03

هفته چهارم و پنجم، عملکرد بیشتری را در پی داشت به 

ای در مقایسه ای و پنج هفتههای چهارهفتهطوری که گیاهچه

ای به ترتیب کاهش عملکردی حدود هفتههای سهبا گیاهچه

 همکاران وی طغانی موسودرصد داشتند ) 23و  09

3104.)  

های بارز نظام فشرده علیرغم این که یکی از ویژگی

پذیری آن است اما لزوماً به این شناختی، تطبیقبوم

باشد مفهوم نیست که در هر اقلیمی با موفقیت همراه 

شناختی باید به بنابراین شیوه بوم (.3109)اوپوف 

برای مشاهده هر محیط تناسب شرایط خاص 

 قیتحق رو نیا ازبازخوردها مورد آزمون قرار گیرد. 

ی وهیش نیبهتر نییتع ویی شناسا هدف با مزبور

ی اصل نیزم بهبرنج هاشمی  بوته انتقال سن وی اریآب

یی جوصرفه حال نیع در و شتریب عملکرد حصولی برا

 . شد انجام آب مصرف در

 

  هاروش و مواد

 بوم در شده میتنظی اریآبکم اثری بررس منظور به

 حصول و آب مصرفی وربهره بهبود برنج،ی هانظام

 صورت بهی شیآزما ،یینشا کشت در مناسب عملکرد

 کاملی هابلوک طرح هیپا بر شده خردی هاکرت

 سطح سه دری اریآبی اصل عامل شاملی تصادف

 اشباع ،به عنوان روش رایج 1 آب ارتفاع با دائم غرقاب)

-یسانت -1 آب ارتفاع بای اریآبکم و صفر آب ارتفاع اب

-های بومبه عنوان شیوه 4شاخص لوله اساس بر متر

به  2 سطح سه در) بوته سنی فرع عامل و( شناختی

به عنوان شیوه  یهفتگ 1 و 4 ،شناختیعنوان شیوه بوم

 مزرعه در 0271-79ی زراع سال طی تکرار سه با( رایج

در قالب  محمودآباد شهرستان بوندهی روستا کشاورز

دانشگاه علوم کشاورزی و  نامه کارشناسی ارشدپایان

 ارتفاع در مزرعه. درآمد اجرا به منابع طبیعی ساری

 و طول داشته، قرار های آزادآب سطح از متر -02

 11 ودقیقه  02 درجه 13 بیترت به آنیی ایجغراف عرض

شمالی ثانیه  22و دقیقه  24 درجه 29ثانیه شرقی و 

 سال، در متریلیم 799 بارش متوسط با منطقه نیا. است

)اداره کل  شودیم محسوب مرطوب مناطق جز

نیز از ی اریآب آب. (3108 هواشناسی استان مازندران

  .دتأمین ش چاه

 انجام نیفروردماه ی طزمین ی سازآماده اتیعمل

ی هاماریت نیب ،یجانب نفوذ ازی ریجلوگ منظور به. دیگرد

-یسانت 11 عمق به کیپالست پوشش با مرزهای اریآب

 و خرداد و بهشتیارد در کاشت. شد پوشاندهی متر

 ریت و خرداداردیبهشت، ی هاماه دری اریآب اتیعمل

 مزرعه نشا، خیتار نیآخر از بعد تهفه کی تا. شد انجام

 بعدی اریآبی مارهایت و بود (متریسانت 1 ارتفاع) غرقاب

 که بودی وقت مجددی اریآب زمان. شد لاِعما خیتار نیا از

 لولهی رو ماریت هر به مربوط عالمت از آب سطح

                                                           
 متریسانت 55 ارتفاع و 02 قطر به کایپول لوله کی شامل شاخص لوله 4

 با متریلیم 5 قطر بهی هاسوراخ با آن نییپا بخش متریسانت 02 که است

 .دیآیم در( 0202 برنج، دانش بانک) مشبک صورت به متریلیم 02 فاصله

 سطح کهی طور به ردیگیم قرار خاک داخل کامل طور به مشبک بخش

 اتیمحتو استقرار از پس. شودیم مشبک بخشی باال خط با مماس خاک

 ماریت نوع تناسب به لوله داخلی عالمتگذار. شودیمی خال کامال لوله داخل

 .شودیم انجام
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 داشت اتیعمل هیکل. شدیم کمتر متریسانت دو شاخص

 انجام برنج قاتیتحق مؤسسه شده هیتوص روند مطابق

 و اِعمال هادانه شدن پر زمان تای اریآبی مارهایت. شد

 حذف از پس. دیگرد قطع برداشت از قبل روز 01 حدود

 و انجام کرت هر مترمربع دو سطح از برداشت هیحاش

-بوته از عملکرد یاجزای ریگاندازهی برا بوته ده تعداد

 صفات. شد انتخابی تصادف طور به شده برداشتی ها

 طول بوته، هر در پنجه تعداد شاملی بررس مورد

 هر پر دانه درصد دانه، هزار وزن خوشه، وزن خوشه،

 تینها در. بود کیولوژیب عملکرد و دانه کردعمل خوشه،

 افزارنرم از استفاده با حاصلی هاداده انسیوار هیتجز

SAS از زین مارهایت نیانگیم وانجام شد  0/7 نسخه 

 1 سطح در (LSD) داریمعن تفاوت حداقل آزمون قیطر

 .گرفتند قرار سهیمقا مورد درصد

 

  وبحث جینتا

 داریمعن اثر زکی ااح انسیوار هیتجز جینتا

 بارور پنجه تعداد صفت بری اریآب مختلفی هاتیریمد

 پنجه تعداد صفات بر بوته سنو ( درصد 1 سطح در)

 کاه عملکرد و (درصد 0 سطح در) خوشه وزن و بارور

 (درصد 1 سطح در) برداشت شاخص و دانه عملکرد و

ی اریآب مختلفی هاتیریمد متقابل اثر کهی حال در ،بود

 اثر بررسی شده صفاتهیچ یک از  بر تهبو سنو 

 (. 0 جدول) نداشت یداریمعن

 داد نشانی اریآب ماریت ساده اثر نیانگیم سهیمقا

 نیشتریب (غرقابرایج ) سطح در پنجه تعداد صفتکه 

-کمشناختی )تیمار بوم سطح در و (72/30) مقدار

نشان داد در حالی که  را مقدار( 08/31) نیکمتر (یاریآب

شناختی ( به عنوان یک تیمار بوم99/30) اشباع تیمار

 (. 0 شکل) داری با شیوه غرقاب نداشتتفاوت معنی
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  یاریآب مختلفی هاماریت دربرنج هاشمی  بارور پنجه تعداد نیگنایم سهیمقا -1 شکل



 8921 تابستان / 9شماره  92نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد  باغی تبار، عباسی و ...                                                          09

 

 
 بوته سن وی اریآب مختلفی مارهایت تحت برنج هاشمی عملکردی اجزا و عملکرد انسیوار هیتجز جینتا. 1 جدول

 

شناختی تیمار بومتوان نتیجه گرفت که بنابراین می

داری اختالف معنیبارور و رایج از نظر تعداد پنجه 

-نداشتند. ضمن این که آب مصرفی در شیوه بوم

ترین زمان باشد. حساسشناختی کمتر از روش رایج می

برای محصول برنج چند هفته ابتدایی رشد است که 

ای بوده و برای ها در حال استقرار نظام ریشهبوته

(. 3109شوند )اوپوف زنی آماده میند پنجهتسریع فرای

رو در این دوره باید از غرقاب پرهیز کرد در از این

حالی که به طور رایج طی این دوره مزرعه برنج در 

حالت غرقاب قرار دارد. از آن جایی که آبیاری اثر 

گونه تنش آبی  مثبتی بر تولید ماده خشک برنج دارد. هر

ن دانه و در نهایت کاهش منجر به کاهش درصد پر شد

که نیاز آبی گیاه  عملکرد دانه خواهد شد. با توجه به این

توان با کم کردن می استدر مرحله گلدهی حداکثر 

-اشباع در مصرف آب صرفهحد ارتفاع آب مزرعه تا 

 (. 3102جویی نمود )صداقت و همکاران 

 داریمعن اختالف فقدان بری مبتن نتیجه این که

 بهی اریآبکم ماریت ،یاریآبی هاشیوه در دانه عملکرد

درصدی آب نسبت به  18حدود  مصرفکاهش  جهت

 خواهد هیتوص قابل های منتشر نشده(تیمار غرقاب )داده

 پنجه تعداد بر اثر نظر از اشباع ماریت که نیا ضمن. بود

 غرقاب ماریت رایز. داردی برتر غرقاب به نسبت بارور

 بوته رشد و استقراری برا اءیاح طیشرا جادیا واسطه به

 و ژنیاکس کمبود ازی حاک شواهد و نبوده مطلوب برنج

 انواع ژهیو به خاکی هاسمیکروارگانیم تیجمع کاهش

ی ایمزا گرید عبارت به(. 3109 اوپوف) است آنی هواز

نظیر حمایت از نظام ریشه گیاه و  یشناختبوم وهیش

 جیرا طیشرا درهوازی خاک  هایجوامع میکروب

قابل ذکر این که . بود نخواهد حصول قابل غرقاب

شناختی آبیاری اعم از اشباع یا استفاده از شیوه بوم

آبیاری مستلزم وجود منبع آب مطمئن است )صداقت کم

(. چرا که علیرغم آگاهی کشاورزان از 3104و همکاران 

شناختی، نبود منبع آب مطمئن، عامل مزایای شیوه بوم

خیز ی در بسیاری از کشورهای برنجمحدود کننده اصل

شود )اوپوف به ویژه در حال توسعه محسوب می

3109.)  

 نشان بوته سن ماریت ساده اثر نیانگیم سهیمقا

 منطقه جیرا ماریت در بارور پنجه تعداد صفت که داد

-بوم ماریت در و (9/33) مقدار نیشتریبی( هفتگ چهار)

 ضمن. بود (99/08) مقدار نیکمتری( هفتگ سهی )شناخت

چهار بوته در هر کپه  جیرا ماریت در پنجه تعداد که نیا

با تیمار رایج شش بوته در ی داریمعن تفاوت (13/33)

  (.3 شکل) نداشتهر کپه 

 منابع تغییر
 درجه

 یآزاد
 پنجه تعداد

 طول

 خوشه

 وزن

 خوشه

 درصد 

 پر دانه

  وزن

 دانه هزار

  لکردعم
 شاخص

 برداشت
 کیولوژیب دانه کاه

 111104/1 9937379  10/0110917 2190910/22 1/94 10/31 1/09 2/17 91/02 3 بلوک

 3 8/41* 1/29 ns 1/12ns 8/39ns 3/14 ns 7993341/11ns 033979/07ns 7791784633ns 1/1139ns (Aی )اریآب

a  4 1/73 1/08  1/118  0/19  1/78  2011892/42 133304/99 1498339 11111/1ی خطا  

3 49/10** 1/42ns 1/09 ** 2/11ns 1/41 ns 2209487/74* 92/0429328 (B) بوته سن * 1892381ns 1101/1 * 

AB 4 8/20ns 1/39ns 1/10ns 8/91 ns 1/48 ns 0909941/34ns 311891/10ns 3901821ns 1/1139ns 

 1/04 9/81 8/78 9/09 4/97 2/91 2/74 0/92 8/87 ضریب تغییرات )درصد(

 باشد.دار میداری در سطح پنج و یک درصد و فقدان اختالف معنیبه ترتیب به مفهوم معنی ns و **، *
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 بوته سن مختلفی هاماریت دربرنج هاشمی  بارور پنجه تعداد نیگنایم سهیمقا -2 شکل

 

 

بوته و  حاکی از آن است که با افزایش سن نتایج

درجه حرارت محیط، سرعت ظهور پنجه در روز 

شود. بنابراین نشا دهی کم میافزایش و طول دوره پنجه

تری نسبت به روزه که در شرایط حرارتی مناسب 31

روزه منتقل گردید، توانست پنجه بیشتری  41و  21

(. 0774شارما و همکاران  ،0780دیتا تولید نماید )دی

ان زمینه را برای کوتاه کردن های جونشای گیاهچه

و بنابراین تحریک تولید پنجه  1فاصله زمانی ظهور برگ

)و رشد ریشه( بیشتر قبل از ورود گیاه به مرحله زایش 

گزارش محققان نشان  (.3109سازد )اوپوف فراهم می

تر، بهتر های مسنتر نسبت به نشاهای جواندهد نشامی

حیطی تطبیق داده و توانند خودشان را با شرایط ممی

 یترهای بزرگبرگو  دارای رشد ریشه و ساقه بهتر

تر، تر به واسطه رشد سریعهای جوانباشند. نشا

گیری های بیشتر و بهرهها، تولید پنجهتوسعه برگ

مناسب از منابع محیطی، سبب افزایش عملکرد دانه در 

شوند )خیری و مبصر های مسن میمقایسه با نشا

3109.)  

با افزایش سن که  رخی نتایج حاکی از آن استب

نشا، میزان تعداد پنجه بارور کاهش یافت، زیرا با 

افزایش سن نشا و درجه حرارت محیط سرعت ظهور 

                                                           
5 Phyllochron 

دهی پنجه در روز و رشد نشا افزایش و طول دوره پنجه

روزه که در شرایط  31شود، بنابراین نشا کم می

 22-39گر )تری نسبت به سه سن دیحرارتی مناسب

روزه( منتقل گردید توانست پنجه بیشتری تولید  41و

 (. 3100نژاد و همکاران نماید )فتحعلی

زنی و رشد ریشه سریع هنگامی پنجهنکته این که 

شناختی به طور کامل ممکن خواهد بود که شیوه بوم

های مسن اجرا شود. به عنوان مثال وقتی گیاهچه

های برنج تحت شرایط غرقاب شود یا بوتهاستفاده می

های گیاه تخریب و فاصله زمانی کنند، ریشهرشد می

(. بر این 3109یابد )اوپوف ها افزایش میظهور برگ

تواند به عدم اساس برخی از نتایج به ظاهر متناقض می

شناختی یا عدم دقت استفاده کامل از اجزای شیوه بوم

 د. کافی در فرایند انجام عملیات مربوط باش

 در خوشه وزن صفت ونیرگرسی بررس

 با آن کاهش ازی حاک بوته سن مختلفی مارهایت

 درصد 1/77 که بیترت نیا به. بود بوته سن شیافزا

. به بود بوته سن شیافزا واسطه به خوشه وزن کاهش

واحد روز برای سن بوته طوری که به ازای افزایش یک 

 . (2 شکل) گرم وزن خوشه کاهش یافت 13/1حدود 
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 بوته سن مختلفی هاماریت دربرنج هاشمی  خوشه وزن ونیرگرس نمودار -3 شکل

 

 و بوته سن ماریت رابطهی بررس مشابه طور به

 سن شیافزا با آن کاهش از نشان زینی اقتصاد عملکرد

 حدود ن،ییتب بیضر بری مبتن کهی طور به بود بوته

 سن شیافزا ازی ناش دانه عملکرد کاهش درصد 1/79

. به این ترتیب که به ازای یک واحد روز افزایش سن بود

کیلوگرم در هکتار  19انتقال مقدار عملکرد دانه حدود 

 (. 4 شکل) کاهش نشان داد

 

       a
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 بوته سن مختلفی هاماریت دربرنج هاشمی  دانه عملکرد ونیرگرس نمودار -4 شکل

 

 با همگام عملکرد کاهش ازی حاکی متعدد شواهد

 همکاران وی طغانی موسو. است بوته سن شیافزا

ی بیترک ماریت گرفتند جهینتی مشابه پژوهش در( 3104)

ی( اهفته سه اهچهیگ و کپه هر در بوته تکی )شناختبوم

 در بوته 4-1) جیرا نظام با سهیمقا دری باالتر عملکرد

-افتهیضمن این که . دارندی( اهفته پنج اهچهیگ و کپه هر

ی هااهچهیگ عملکردی برتر از تیحکای متعددی ها

ی مارهایتی بررس (.3109 همکاران و محمد) دارد جوان

 سن نیبهتر داد نشان بنگالدش در اهچهیگ سن مختلف

 دانه عملکرد و خوشه طول ،یزنپنجه قدرت نظر از بوته

(. 3104 همکاران وی رمضان) استی هفتگ چهار کاه و

 سن که بود آن ازی حاکنیز  وانیتا در نیمحققی هاافتهی

ی اصل نیزم به نشا انتقالی برا سن نیبهتر روز 31-01

با این وجود با توجه به این که هر (. 0799 زنیت) است

شناختی سهمی در یک از اجزای مورد توصیه شیوه بوم

( 3109های برنج دارد )اوپوف بهبود محیط رشد بوته

بنابراین نبود هر جزء، عامل نقصان بستر رشد تلقی 

 اهش عملکرد را در پی خواهد داشت. شده، ک
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 را بوته روز 31 سن نپال در قاتیتحق جینتا

 همکاران و شاه) است دانسته انتقالی برا سن نیبهتر

 منطقه در روز 90 و 11 ،22 سن سه سهیمقا(. 3110

 سن شیافزا با عملکرد کاهش از نشان اصفهان، لنجان

 سن نیبهتر روز 22 سن که بیترت نیا به. داشت بوته

 سهیمقا با(. 0778ی عابد) شد داده صیتشخ نشا انتقال

 محصول عملکرد کاهش روز، 38 و 04 نشا انتقال سن

 مرگ درصد شیافزا. شد گزارش روزه 04ی نشاها در

 عملکرد کاهش لیدل را ترجوانی هااهچهیگ ریم و

 که نیا ذکر قابل(. 3104 همکاران وی رمضان) دانستند

 الزم دقت دیبا شوندیم نشاء جوانی هااهچهیگی وقت

 صورت آنها بیتخر و هاشهیری خفگ ازی ریجلوگی برا

. شودیم حاصل هیتهو طیشرا جادیا قیطر از که ردیگ

 کشت جوان اهچهیگ غرقاب طیشرا تحت اگر نیبنابرا

 نیب از احتمال طیمح بودن نامساعد واسطه به گردد

 والًمعم لیدل نیهم به. افتی خواهد شیافزا آن رفتن

 هیکلی ریکارگه ب قالب دری شناختبوم وهیشی ایمزا

 جهینت کهی طور به بود خواهد حصول قابل اجزاء

 اوپوف) شودیم شتریب اجزاء تک تک مجموع از حاصل

3109.) 

-بوم و جیرای هاوهیش سهیمقا به مربوط قاتیتحق

 ،یمیاقل تفاوت واسطه به مختلفی کشورها دری شناخت

 داشتهی پ در رای متفاوت جینتا طیشرا ریسا وی خاک

 دهدیم نشان شواهد (.3109 همکاران و محمد) است

 دری بذرپاش از پس روز 01 حدود معموالً برنج اهچهیگ

 دیتول ویی زاشهیری هاتیقابل ازی برخ جیتدر به خزانه

 توان نیبنابرا(. 3109 اوپوف) دهدیم دست از را پنجه

 با همراه بوده، باال رشد ییابتدا مراحل در بوتهی زنپنجه

 آن جهینت که رودیم انتظار آن کاهش سن شیافزا

ی موسو) بود خواهد عملکرد و خشک ماده نقصان

 (. 3104 همکاران وی طغان

 بوته سنی مارهایت در کاه عملکرد نیانگیم سهیمقا

 مقدار نیشتریبی هفتگ چهار ماریت در که داد نشان

ی هاهفته در و کتار(کیلوگرم در ه 02999) کاه عملکرد

و  03981)به ترتیب  مقدار نیکمتر انتقال پنجم و سوم

. به طوری که شد حاصل آن کیلوگرم در هکتار( 03991

شناختی افزایش تیمار رایج )چهار هفتگی( نسبت به بوم

نکته این که (. 1 شکل) درصد بود 9)هفته سوم( حدود 

ان منبع به عنوهرز هایدر کنار بقایای علف برنج کاه

شناختی )اوپوف های بومآلی باروری خاک در نظام

  گیرد.( مورد توجه قرار می3109
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 بوته سن مختلفی هاماریت دربرنج هاشمی  کاه عملکرد نیگنایم سهیمقا -5 شکل

 

تیمار  در برداشت شاخص نیانگیمنتایج نشان داد 

 و (2999/1) زانیم نیشتریب (سوم هفتهشناختی )بوم

)به ترتیب  مقدار نیکمتر پنجم و چهارمی هاهفته یط

سن مناسب نشا  (.9 شکل) داشت را (2444/1و  2411/1

b 
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موجب بهبود کارایی استفاده از عوامل مؤثر بر عملکرد 

(. برنج اصوالً گیاهی 0773شود )علی و همکاران می

های اولیه خوشه در کوتاه بوده، تشکیل سلولروز

شود. ره روشنایی انجام میواکنش به کوتاه شدن دو

طول فصل رشد، طول روز و متوسط دما در مراحل 

داری بر عملکرد برنج دارد. مختلف رشد اثر معنی

کند بنابراین سن نشا نقش مهمی در تولید برنج ایفا می

شرایط و  ضمن این که (.3111زاده و همکاران )علی

تواند بر روی طول دوره پرورش نشا در خزانه می

ها در زمین اصلی و همچنین خصوصیات یابی نشاباز

نژاد و زراعی برنج و عملکرد آن تاثیر بگذارد )فتحعلی

 (. 3100همکاران
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، پتانسیل عملکرد زمان مطلوبخیر کشت بعد از أت

به واسطه کم د، زیرا دهطور تصاعدی کاهش میه برا 

کافی  بودن شاخص سطح برگ، تشعشعات خورشیدی

شود. به عبارت دریافت نمی گیاه 0پوششتوسط تاج

حداکثر است جامعه  تشعشعاتدیگر در زمانی که 

)ردی و همکاران  نیست سطح برگحداکثر دارای گیاهی 

های به موقع عالوه بر افزایش کشتبنابراین  (.0784

بهبود کیفیت دانه، کاهش میزان بذر  عملکرد، سبب

پور و )مراد شودمصرفی و کاهش نیاز آبی گیاهان می

-به عبارت دیگر به کارگیری گیاهچه(. 3104 همکاران

گیری از های جوان )حدود سه هفته( زمینه را برای بهره

عوامل تولید فراهم کرده، بهبود عملکرد و اجزای عملکرد 

یر کاشت سبب کاهش خأت را در پی خواهد داشت.

شود. چون شاخص برداشت تابع شاخص برداشت می

است. لذا زیاد  دانه و عملکرد بیولوژیک عملکرد جزءدو 

                                                           
1 Canopy 

ول به دلیل کاری ابودن شاخص برداشت در تاریخ نشا

و کاهش شاخص برداشت در  کاهش عملکرد بیولوژیک

ناشی از  کاری )هفته اول اردیبهشت(تاریخ نشاآخرین 

است که با نتایج سایر  ملکرد بیولوژیکافزایش ع

ها یافته (.3119)ثابتی و همکاران  تحقیقات مطابقت دارند

از نظر شاخص برداشت تفاوت بوته سن نشان داد 

با افزایش سن به این ترتیب که  داشت،داری بسیار معنی

به طوری که  بیشتر شدنیز شاخص برداشت نشا مقدار 

 01/42روزه  31و نشا درصد  94/13روزه با  41 بوته

درصد به ترتیب از بیشترین و کمترین شاخص برداشت 

 (.3112)گیالنی و همکاران  برخوردار بودند

با توجه به رابطه عکس عملکرد بیولوژیک و 

توان نتیجه گرفت که با افزایش سن شاخص برداشت می

توده به عملکرد انتقال بوته سهم کمتری از زیست

از آن جایی که نتایج حاصل  د.شواقتصادی تبدیل می

شناختی مبتنی بر فعال کردن قابلیت در شیوه بوم



 00.....                                                                             برنج عملکردی اجزا و عملکرد بر بوته سن و یاریآب یهاوهیشتأثیر  مقایسه

به های مربوط زیستی گیاهان است. بنابراین یافته

تواند بسیار متغیر باشد. این میتناسب شرایط 

تغییرپذیری ممکن است از نگاه برخی نقطه ضعف تلقی 

هایی نشان از فرصتموجود پذیری گردد اما انعطاف

که به واسطه آن کشاورزان قادر خواهند بود از  اردد

، زمینه را برای تمرکز بر طریق عملیات مدیریتی بهتر

ها فراهم کنند گیری از آنهای زیستی و بهرهتوانمندی

  (.3109)اوپوف 

 

 یریگ جهینت

ی مارهایت بین داریمعن اختالف نبود به توجه با

 جهت بهی اریبآکم ماریت دانه، عملکرداز نظر  یاریآب

 عالوه بر این،. بود خواهد هیتوص قابل کمتر آب مصرف

 یبرا اءیاح طیشرا جادیا واسطه به غرقاب ماریت

ی حاک شواهد نبوده، مطلوب برنج بوته رشد و استقرار

ی هاسمیکروارگانیم تیجمع کاهش و ژنیاکس کمبود از

 گرید عبارت به. است آنی هواز انواع ژهیو به خاک

 قابلی اریآبکم طیشرا دری شناختبوم وهیشی ایمزا

 جهینت به توجه با نیهمچن. بود خواهدی ابیدست

 کاهش بری مبن بوته سن و دانه عملکرد ونیرگرس

-بوم وهیشی )هفتگ سه سن بوته، سن شیافزا با عملکرد

آبیاری همراه با شیوه کم هابوتهی نشای برای( شناخت

 . شودیم هیتوص
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