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  مقاله پژوهشی
  

  لنجان اصفهان) :يمورد ةبرنج (مطالع يکار در خشکه ينوار يا قطره ياريکاربرد آب
 

  ٢يمحسن دهقان و *١ياحمد رمضان
  
  

  دهيچک
  
 درصد ۵۰حدود  يعني ،نفر ارديليم ۵/۳از  ترشيب ياصل يدر حال حاضر، غذا وجهان  ييمحصوالت غذا نيتر از مهم يکي ،برنج
 يها ش کرتيدر قالب آزما يا مطالعه ،ينوار يا قطره ياريبرنج با روش آب يکار امکان خشکه يبررس يبرااست. جهان  تيجمع
م يرژ چهارد. شلنجان اصفهان اجرا  ةدر منطق ١٣٩٨تکرار در سال  ٣ با يکامل تصادف يها بلوک يةبار خردشده و برپا کي
 ١٠٠ اي براساس ي قطرهاريآب -٢)،I1( يتجمعر يتبخ درصد ٨٠براساس يا قطره ياريآب -١شامل (عنوان تيمار اصلي  به ياريآب

شاهد  تيمارعنوان  به يغرقاب ياريآب - ٤ ) وI3( يتجمعر يتبخ درصد ١٢٠اي براساس  ي قطرهاريآب -٣)،I2( يتجمعر يتبخ درصد
)I4ج نشان داد عملکرد دانه، ينتا. در نظر گرفته شد يمار فرعيعنوان ت به ٢ ةشمار بخشدين اميو ال ي)) و دو رقم برنج سازندگ
به  ن عملکرد دانهيشتريگرفت. بر يتأث ياريآب يها ميرژ از يدار يطور معن هب ،ياريمصرف آب آب يياو کار يزان آب مصرفيم

درصد نسبت به عملکرد دانه در  ٧/١٧و  ٦/٢٥، ٣/٥٩ ،بيترت دست آمد که بهه ) بI4مار (يدر ت لوگرم در هکتاريک ٨/٤٧٠٩مقدار 
) I3) و (I2)، (I1( يمارهايتدر مصرف آب در  ييجو صرفه زانين ميشتريبکه  يدر حال ؛شتر بودي) بI3) و I1) ،(I2)( يمارهايت
  حاصل شد. مار شاهدينسبت به تدرصد  ۲/۴۱و  ۹/۵۰، ۰/۶۱معادل  ،بيترت به
 

  .يي مصرف آب آبيارياکشت مستقيم، کار ،ينوار يا قطره ،آبياري متناوب: يديلک يها واژه
  

: ۴۱ . مجله پژوهش آب ايران.لنجان اصفهان) :موردي ةکاري برنج (مطالع اي نواري در خشکه کاربرد آبياري قطره. ۱۴۰۰ رمضاني ا. و دهقاني م. ارجاع:
۱۱۹-۱۲۷. 
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  لنجان اصفهان) :موردي ةکاري برنج (مطالع اي نواري در خشکه کاربرد آبياري قطره                                                                               ١٢٠

 

  مقدمه
 ييمحصوالت غذا نيتر از مهم يکي) Oryza sativaبرنج (
 ارديليم ۵/۳از  ترشيب ياصل يدر حال حاضر، غذا وجهان 

، يريا (استجهان  تيجمع درصد ۵۰حدود  يعنينفر 
است که به  يبرنج ازجمله محصوالت زراع. )۲۰۱۲
شود  يا کشت ميدر مناطق مختلف دن يمتنوع يها روش

ر کشت برنج در سال ي). سطح ز۲۰۱۲(سک و همکاران، 
هکتار با  ۶۷۸۹ ،در استان اصفهان ۱۳۹۸-۱۳۹۷ يزراع
 لوگرم در هکتار گزارش شدهيک ۵۷۶۱ن عملکرد يانگيم
کشت برنج  يها روش ،يطور کل هب ).۱۳۹۹(آمارنامه،  است 

با غرقاب  ي) و نشاکارDSR( ١ميرا به دو روش کشت مستق
، ابتدا يم کرد. در روش نشاکاريتقستوان  يم) TPR( ٢دائم
 شود يممنتقل  ينيو سپس نشاها به زم  يريگ خزانه ،برنج

 ،مي. در کشت مستقاست  آماده شده يکه به روش گلخراب
ا خشک يدار) برنج در بستر مرطوب  ا جوانهيبذر (خشک و 

 يکار ). خشکه۲۰۱۲شود (ماهاجان و همکاران،  يکاشته م
م بذر برنج در يست از کشت مستقا ) عبارتDDSR( ٣برنج

ات يعمل دادن رغرقاب، بدون انجاميبستر خشک و غ
شده  يمعرف ينشاکار يبرا ينيگزيعنوان جا که به يگلخراب
  ).۲۰۱۵و همکاران،  ي(ل است
شتر به روش يب ،کشت برنج، ۱۹۵۰ از سال شيپتا 

ط يدر شرا يبه نشاکار ،جيتدر هب يول ؛شد يم انجام ميمستق
ا يدرصد از برنج دن ۷۷حدود  ،اکنون همد. شل يغرقاب تبد

ت يش قابليشود. افزا ي) کشت مTPR( يبه روش نشاکار
و فسفر)، کنترل  ي(ازجمله آهن، رو ييجذب عناصر غذا

 يهواز يط بيجاد شراي، استقرار بهتر نشاها و اهرز يها علف
 يروش نشاکار ياياز مزا ييش جذب عناصر غذايافزا يبرا

ب ساختمان ياتالف و هدررفت آب، تخر ن،يهمچناست. 
جاد يخاک و ا يسطح يها هيال يريخاک، کاهش نفوذپذ

 يگرما ش پمپاژ آب در اوجيسخت در عمق خاک، افزا يةال
ت آب يفي، کاهش کينيرزميز يها تابستان، افت سطح آب

ن روش است يب اياز معا يا گلخانه يو انتشار گازها ياريآب
). ۲۰۱۰گوپال و همکاران،  ؛۲۰۱۲(ماهاجان و همکاران، 

 هبکاران يشال، ينشاکار يبرا شده ب اشارهيافزون بر معا
 ينيماشک روش کشت يستم کشت به ين سير اييتغ

                                                
1- Direct Seeded Rice (DSR) 
2- Puddled Transplanted Rice (TPR)/ Conventional puddled 
transplanted rice 
3- Dry seeding/ Direct Seeding into Dry/ Direct Dry Seeded 
Rice (DDSR) 

  و  گوپال ؛۲۰۱۷(ونگ و همکاران،  دارندعالقه رغرقاب يغ
  ).۲۰۱۰همکاران، 

 ،سه روش کاشت برنج يرودر خوزستان  يپژوهش جينتا
م در بستر مرطوب و ي، کشت مستقيشامل نشاکار

ب در روش يترت ن عملکرد بهيشترينشان داد ب يکار خشکه
 يکار م در بستر مرطوب و خشکهي، کشت مستقينشاکار
ه ب تارکلوگرم در هيک ٤٦٢٢و  ٤٩٢٠، ۴/۶۳۹۴زان يبه م

در سه روش  يزان آب مصرفيکه م يدر حال ؛دست آمد
 ٢٠٦٩١و  ٢٨٥٣١، ٣٨٩٨١برابر  ،بيترت به مذکور

شتر يعملکرد بپژوهشگران، ن يدر هکتار بود. امترمکعب 
نسبت  دانه در خوشهشتر يبتعداد را به  يدر روش نشاکار

 .)۱۳۹۵و همکاران،  يالني(گ اند داده
که در پنجاب هند به مدت دو سال  ،يگريدپژوهش در 

 ياريشامل غرقاب دائم و آب ،ياريم آبيد، چهار رژشاجرا 
ر از تشت يبرابر مقدار تبخ ۳ و ۲۵/۲، ۵/۱براساس  يا قطره
تروژن در يلوگرم نيک ۱۸۰و  ۱۵۰، ۱۲۰ر و سه سطح يتبخ

عملکرد در ن يشتريبج نشان داد ي. نتاشد يهکتار بررس
سه با غرقاب يهکتار) در مقا در تن ۳/۷-۸( يا قطره ياريآب

درصد کاهش مصرف  ۴۰هکتار) با  تن در ۶/۶-۶/۷دائم (
آب  يياکارن يشتريبن، يعالوه بر ا. به دست آمدآب 
 ۵/۱مار يدر تمترمکعب لوگرم بر يک ۸۱/۰- ۸۸/۰ ،يمصرف

ه ) ب۴۲/۰-۵۲/۰(سه با غرقاب دائم ير در مقايبرابر تبخ
 ).۲۰۱۷دست آمد (شاردا و همکاران، 

و  يزان آب مصرفيعملکرد، م ةسيمقا يبرا يا مطالعه
م و يط کشت مستقيبرنج در شرا ياريآب آبکارکرد 
 به مدت دو سالمرسوم در پنجاب پاکستان  ينشاکار

شامل غرقاب  ،ياريم آبيسه رژ ن پژوهش،يانجام شد. در ا
لوپاسکال)، يک -۱۰ از ترشيبخاک  يدائم (مکش رطوبت

لوپاسکال و يک - ۲۰خاک  يمتناوب با مکش رطوبت ياريآب
به لوپاسکال يک -۴۰خاک  يمتناوب با مکش رطوبت ياريآب

- ۱۳ ،عملکرد ،ميدر کشت مستقج نشان داد ينتا کار رفت.
کمتر و  درصد ۱۸-۱۲ ،مصرف آب ،شتريب درصد ۱۸

(اشفق و  افتيبهبود  درصد ۵۰- ۴۵ ،ياريراندمان آب
  ).۲۰۲۰همکاران، 

پنج  يريکارگ هبا ب يپژوهش ،)١٣٨٨( يان و باقريدهقان
 -يغرقاب قيتلف، ي، بـارانيا قطرهشامل  ،ياريروش آب
)، دو روش ي(سنت يغرقابو  يباران - يغرقاب قيتلف ،يا قطره

و  G28 يقصرالدشت برنجدو رقم  و ييم و نشايکشت مستق
 کردند. آنهاسه سال اجرا  دردر کوشکک فارس  يحسن
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 يقيتلف ياريدر روش آب يمتوسط آب مصرفگزارش کردند 
 ٤٩و  ٦١ ،بيترت به يباران -يغرقابو  يا قطره -يغرقاب

 ةـسياهش داشت. مقاک يشت غرقابکدرصد نسبت به 
 -يغرقابو  يا قطره - يغرقـاب يقيتلف ياريـرد روش آبکعمل
 ٥٩و  ٢٠، بيترت بـه G28 يدر رقـم قـصرالدشت يباران

ن يدر همـ يغرقاب ياريمار آبياهش نسبت به تکدرصد 
مـصرف آب در  يياـارکمتوسط  داد.رقـم نـشان 

و  يباران -يغرقاب يقي، تلفيغرقاب يـاريآب يمارهـايت
 ،ـبيترت بـه G28 يدر رقم قـصرالدشت يا قطره -يغرقاب

آب مترمکعب لوگرم بر يک ٤٢/٠و  ١٦/٠، ١٨/٠برابـر 
  .بود يمصرف
به روش  يهوازبرنج ارقام  يکتنش خش ،يپژوهشدر 
با  و يبررسر و تعرق) يبراساس تبخ ياري(آب يارک هکخش

ج نشان ينتا سه شد.يمقادر مازندران  ييشت نشاکروش 
کاهش  يکار در روش خشکه يطور محسوس هب ،داد عملکرد

در روش مترمکعب  ٧٤٠٠از  يزان آب مصرفيابد. مي يم
مترمکعب در هکتار در روش  ٣٠٠٠به  ينشاکار
 يآب مصرف ييافت و کارايکاهش درصد)  ٦٠( يکار خشکه

دا کرد يش پيافزامترمکعب لوگرم بر يک ٧/٠به  ٢/٠از 
) ١٣٨١زاده و همکاران ( عرب ).١٣٩٠و همکاران،  ي(اسد
 - ۱( يسطح ياريمار آبيتهفت  يريکارگ هب با يپژوهش

غرقاب دائم با ارتفاع  -٢ ،متريسانت ۵غرقاب دائم با ارتفاع 
متر يسانت ۰-  ۵متناوب با ارتفاع  ياريآب -۳ ،متر يسانت ۳

 صفر تا سهمتناوب با ارتفاع  ياريآب -۴ ،رشد ةدر طول دور
متناوب با ارتفاع  ياريآب-۵، رشد ةمتر در طول دور يسانت

و سپس  يشيزا ةمتر تا شروع مرحل يسانت صفر تا سه
 -۶ ،رشد ةان دوريمتر تا پا يسانت ۳غرقاب دائم با ارتفاع 

 ةمتر تا شروع مرحليسانت ۰- ۵متناوب با ارتفاع  ياريآب
ان يمتر تا پا يسانت ۵سپس غرقاب دائم با ارتفاع  و يشيزا
 ۵روز به ارتفاع  ۱۵مدت ه غرقاب دائم ب -۷ و رشد ةدور
 ) برنجرشد ةدوران يمتر و سپس حالت اشباع تا پا يسانت

 دو سال در در مازندران يکار ط خشکهيشرارقم طارم در 
زان ين ميمترکن و يشتريب ج نشان دادينتا انجام دادند.

دائم به عمق  ياول (غرقاب يمارهايمتعلق به تدانه رد کعمل
روز پس از  ۱۵مدت ه دائم ب ي(غرقاب متر) و هفتم يسانت ۵

ب يترت به ،)رشد ةدوران يو سپس اشباع تا پا ياريشروع آب
  .تار بودکلوگرم در هيک ۲/۲۵۷۵و  ۸/۳۲۶۳با 

ج يا و نتايبرنج در دن يکار با توجه به گسترش روش خشکه
ن روش کشت در کشور يا يکه از اجرا يا دوارکنندهيام

 دست آمدهه خوزستان و گلستان ب يها ژه در استانيو هب
 يکار امکان خشکه يبا هدف بررس پژوهش حاضراست،  

  .شدلنجان اصفهان اجرا  ةدر منطق يا قطره ياريبرنج با آب
 

  ها مواد و روش
بار خردشده  کي يها ش کرتيدر قالب آزماپژوهش ن يا

 ١٣٩٨تکرار در سال  ٣ با يتصادف کامالً يها بلوک يةبرپا
شهرستان لنجان استان اصفهان  آباد بهجت يدر روستا
طول اصفهان با  يجنوب غرب يلومتريک ۵۵واقع در 

و عرض  يشرق ةقيدق ۲۶درجه و  ۵۱ ييايجغراف
متر از  ۱۷۰۰ه، ارتفاع قيدق ۳۸درجه و  ۳۱ ييايجغراف

متر اجرا  يليم ۱۵۵ ،انهيسال ين بارندگيانگيا و ميسطح در
بود که عبارت  ياريم آبيرژشامل چهار  ،ياصلعامل . شد

ر يتبخ درصد ٨٠براساس  يا قطره ياريآب -١ است از:
 درصد ١٠٠ براساس يا قطره ياريآب -٢ ،)I1( يتجمع
 ١٢٠براساس  يا قطره ياريآب - ٣ ،)I2( يتجمعر يتبخ

عنوان  غرقاب دائم مزرعه به - ٤) و I3( يتجمعر يتبخ درصد
و  يشامل دو رقم برنج سازندگ ،يفرععامل ) و I4شاهد (

 يمارهايرشد در ت ةدر طول دور. ٢ ةشمار دبخشيام نيال
 ير تجمعيبراساس تبخ ياري، مقدار آب آبيا قطره ياريآب

ز ين ياريمحاسبه شد. دور آب  Aر کالسياز تشت تبخ
ر در نظر ياز تشت تبخ ير تجمعيمتر تبخ يليم ٢٠براساس 

ر کالس يک دستگاه تشت تبخي ،منظور  نيه اگرفته شد. ب
A ر روزانهينصب و مقدار تبخ ،شيآزما يدر محل اجرا، 

حجم آب  ،ب مربوطيمحاسبه و با در نظر گرفتن ضرا
ب تشت يکه ضر يا گونه به ؛محاسبه و اعمال شد ياريآب

فائو (آلن و همکاران،  ٥٦ ةشمار يةنشر براساس ريتبخ
 ةروز از دور ١٠هر  يبرا ياهيب گيو ضر ٧/٠) برابر ١٩٩٨

برنج در شهرستان  يشده برا ب محاسبهيرشد، معادل ضرا
ر در ين مقادي). ا١٣٧٧، ير گرفته شد (فرشلنجان در نظ
 ؛شدآغاز رشد  ةدور يابتدا يبرا ٢/١رشد از  ةطول دور
سوم خرداد تا  ةاز دهدوباره و  داشت کاهش ١/١سپس تا 

ان دوره يدر پا ،تينهادرش و يافزا ٢/١سوم مرداد به  ةده
 افت.يکاهش  ٩٨/٠به 

  
  يشيآزما يمارهايت ياجرا

 يةات تهيابتدا عمل ،مار شاهديجز ت بهمارها يت يدر تمام
ه، يپا يح خاک، افزودن کودهايشامل شخم و تسط ،بستر
 ،يبستر انجام شد. مقدار بذر مصرف يساز و آماده يمرزکش
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 ٢٦خ يلوگرم در هکتار بذر خشک در تاريک ١٠٠
 يکار همدان يکار غالت (خط يبهشت با استفاده از خطيارد

 ةو فاصل ٥/١٢ کشت يها فيرد ة، با فاصل٢٥١٧مدل 
 ياريآب يمتر) کاشته شد. برا يسانت ٥- ٣ف يرد يها رو بوته

نوار  ةلن با فاصليات يدار از جنس پل روزنه ياريآب ياز نوارها
متر و  يسانت ٢٠ نوار يرو يها روزنه ةمتر، فاصل يسانت ٥٠
 ،مار شاهديدر ت .تر در ساعت استفاده شديل ٢ها  روزنه يدب
هرز   يها و کنترل علف ياريبستر و آب يةات تهيعمل يةکل

ن با يروش معمول و عرف منطقه (شخم زمبراساس 
واتور، غرقاب يبا کولت يات گلخرابيعمل دادن گاوآهن، انجام

 ١کش بوتاکلر رشد و مصرف علف ةدائم مزرعه در طول دور
از کاشت) انجام شد.  شيپتر در هکتار يل ٣زان يبه م
 ينياشمکشت  مخصوص يها ينيدر داخل س يريگ خزانه

 ١٢٠با مصرف  يکار خشکه يمارهايکاشت تبا  زمانهم و
آخر خرداد  ةدر هفت يانجام شد. نشاکار ينيگرم بذر در س

 ةدونگ (با فاصليدا ةروند يفيبا استفاده از نشاکار چهار رد
 ٦متر و متوسط  يسانت ١٨ف يرد يو فاصله رو ٣٠ف يرد

و با استفاده  مترمربعکپه در هر  ٥/١٨نشا در کپه معادل 
 د.شروزه) انجام  ٣٥ ياز نشاها

 ،يفرع يها کرتو متر  ٢٠×٥/٥ ،ياصل يها کرتابعاد 
از نشت آب و تداخل  يريجلوگ يبرامتر بود.  ٢٠×٥/٢
و  ياصل يها ن تکرارها، کرتي، فاصله بياريآب يمارهايت

متر در نظر گرفته  ٥/٠و  ١، ٢ب، يترت به يفرع يها کرت
 هرز يها علفکنترل  يبرا يکار خشکه يمارهايدر ت. شد

ب به يترت به يک و توفورديتاپ يها کش از مخلوط علف
روز پس از کاشت  ٢٥تر در هکتار، يل ٥/١و  ١زان يم

پرمصرف براساس  يودهاکر مصرف ياستفاده شد. مقاد
قات خاک و آب يتحق ةسسؤم يةخاک و توص يةآزمون اول
پل، سولفات يسوپر فسفات تر يو کودها شد نييکشور تع

 ميپتاس ،فسفر يکودها نيتأم يب برايترت به ،م و اورهيپتاس
م و يپتاس کود فسفر و ي. تمامبه کار رفت تروژنيو ن
 ةاور دوسومتر و بس ةيدر زمان تهتروژن يسوم کود ن کي
طور  هب يده و آغاز گل يزن پنجهمانده در مراحل يباق

  .شدط و مصرف يتقس يمساو
از  شيپخاک،  ييايميو ش يکيزين مشخصات فييتع يبرا
خاک محل  يمتر يسانت ٣٠ش از عمق صفر تا يآزما ياجرا
. براساس شده يشگاه تجزيو در آزما يبردار ش نمونهيآزما
، ٩٥/٦ته يدي، اسيبافت لوم ،شيج، خاک محل آزماين نتايا

                                                
1- Butachlor 

. داشتمنس بر متر يز يدس ٥٣/١ يکيت الکتريهدا
از  يزان قابل جذب عناصر پرمصرف و تعداديم ،نيهمچن

ن ي. ااست  شده آورده ١جدول مصرف آن در  عناصر کم
ت خاص يمحدود  چيخاک مزرعه ه دهد ينشان مجدول 

  .استکاشت برنج مناسب  يو برا ردندا يو خاک يآب
شامل عملکرد  شده، يريگ اندازه يکيولوژيزياکوف يها يژگيو

، شاخص برداشت، يعملکرد دانه، درصد پوک يو اجزا
و  مترمربعبارور در   ةکل و پنج ةپنج ارتفاع بوته، تعداد

اه يگ يکيتار بود. مراحل فنولوژکدر ه يزان آب مصرفيم
درصد  ٥٠، يزن اه، پنجهي(زمان سبزشدن و استقرار گ

  .شدز ثبت يو برداشت) ن يدگيرسدرصد  ٥٠، يده گل
ن يسطح هر پالت با کمبا يتمامعملکرد  يريگ اندازه يبرا

درصد  ١٤مخصوص برنج، برداشت و براساس رطوبت 
 يز با نصب کنتور در ابتداين ياري. حجم آب آبشدمحاسبه 

رشد، حجم آب  ةان دوري. در پاشد يريگ مار اندازهيهر ت
مصرف  ييمارها محاسبه و کارايدر هر کدام از ت يمصرف
روز و در  ١٠ ،يا قطره ياريآب يمارهايت در. شدن ييتعآب 
 قطع کامالً ياريآب، برداشت از شيپروز  ١٥ ،شاهدمار يت

و رسم نمودارها با استفاده از  يآمار يها هيتجز .شد
با استفاده  ها نيانگيم ةسيو مقا Excelو  SAS يافزارها نرم

  دانکن انجام شد. ةاز آزمون چنددامن
  

  نتايج و بحث
  هاي آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد رژيم ريتأث

طور بسيار  براساس نتايج اين پژوهش، عملکرد دانه به
هاي آبياري متأثر است  از رژيم )p<0.01( يدار معني

 ٤٧٠٩اي که بيشترين عملکرد دانه ( گونه )؛ به٢(جدول 
کيلوگرم در هکتار) در تيمار غرقاب دائم و حداقل آن 

دست آمد   ) بهI1هکتار) در تيمار ( کيلوگرم در ٣/٢٧٩٣(
)؛ به عبارت ديگر، در تمامي تيمارهاي ١(شکل 
کاري، عملکرد دانه نسبت به غرقاب دائم، کمتر بود.  خشکه

عملکرد بيشتر در تيمار غرقاب دائم را به نبود تنش 
در خوشه و  پر دانهرطوبتي در اين تيمار و باالتربودن تعداد 

صد پوکي و کنترل مؤثرتر وزن هزاردانه و کاهش در
هاي  توان نسبت داد. اين نتايج با يافته هاي هرز مي علف

زاده و همکاران  ) و عرب۱۳۹۵گيالني و همکاران (
) مطابقت دارد که گزارش کردند عملکرد در روش ١٣٨١(

  کاري در مقايسه با کشت نشاکاري کاهش داشت. خشکه
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  نتايج آزمون خاک مزرعه قبل از شروع آزمايش - جدول ا
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هاي مختلف  ميزان آب مصرفي و عملکرد دانه در رژيم - ١شکل 
 ١٢٠و  ١٠٠، ٨٠ترتيب، آبياري براساس  به I4و  I1 ،I2،I3 - آبياري

  غرقاب دائمدرصد تبخير تجمعي و 
  

ر عملکرد در روش ييتغ ةباردر يگوناگون يها گزارش
 در ج برنج وجود دارد.ينسبت به کشت را يکار خشکه
مشابه  ،يکار عملکرد در روش خشکه ،مطالعات يبرخ

و همکاران،  گني(س است  دهشگزارش  يروش نشاکار
کاهش  ،از مطالعات ياريبسج ينتاکه  يدر حال ؛)٢٠٠٩

ج ينتا) و ۱۳۸۰، يغالم ؛۲۰۱۱همکاران،  کومار وعملکرد (
کاتو و دهد ( يش عملکرد را نشان ميافزا ،يمطالعات اندک

بودن عملکرد  کم يز براين يگوناگون علل). ۲۰۰۹همکاران، 
ه، عمدطور  بهکه  است شده انيب يکار در روش خشکه
 ،ياريت نامناسب آبيرياه، مديمطلوب گناشامل استقرار 

وانگ و همکاران، ( استجاد ورس يهرز و ا  يها علف
۲۰۱۷.(  

در  ي، وزن هزاردانه و درصد پوکمترمربعتعداد خوشه در 
درصد و تعداد دانه در خوشه در سطح  کيسطح احتمال 
جدول گرفت (ر يتأث ياريآب يمارهايت ازدرصد،  احتمال پنج

ها نشان داد با کاهش مقدار آب  نيانگيم ةسي). مقا٢
 در خوشه و وزن هزاردانه کاهشپر  ، تعداد دانهيمصرف

ش يافزا يو درصد پوک مترمربعتعداد خوشه در  يول افت؛ي
کاهش درصد  علترسد  ي). به نظر م٣جدول داشت (

 ياز تنش رطوبت يها ناش دانه يش پوکيپر و افزا يها دانه
 ،ني. همچناست يکار خشکه يمارهاياه در تيبه گ شدهوارد

مار غرقاب دائم را به يدر ت مترمربعکاهش تعداد خوشه در 
ن يکاررفته (تعداد بوته در مترمربع) در ا هتراکم کمتر ب

  نسبت داد.توان  يممار يت
 يها مياه در رژيکاهش آب دردسترس گو  يتنش رطوبت

از  ترشيبش) ين آزمايط اير شراي(نظچندروزه  ياريآب

 يبر صفات رشد يا اهچهيگ ةژه در مرحليو به ،اهيتحمل گ
 يشيکاهش رشد رو موجبو  گذارد يم ياثر منف ،اهيگ
ژه يو به ،). کمبود آب۲۰۱۴فر و همکاران،  يصالحشود ( يم

مراحل  مانندحساس به تنش،  يکيفنولوژ يها در دوره
باعث کاهش عملکرد محصول اه و پرشدن دانه يگ يشيزا
 ةکمبود آب در مرحل ).٢٠٠٣، يريان و قديديمج( شود يم

ق يازطر عملکرد اديز افتباعث  ،يافشان و گرده يده گل
گرده و  ةدان يمي، عقينيجن ةسيک يعيرطبيغ نمو
در  راي؛ زشود يبارور م يها کاهش تعداد دانه ،تينهادر
ر يشتر به ذخاياه بيگ يشيرشد زا ،يرطوبتط تنش يشرا

تواند  يمناسب دانه منال يبرگ و ساقه وابسته است و تشک
فراهم در زمان  يفتوسنتزبودن مواد  يناکافعلت  به

دنمد و شاو، از آن باشد ( شيپا ي، پرشدن دانه يافشان گرده
 ،در زمان پرشدن دانهکردند گزارش پژوهشگران ). ١٩٦٠
فتوسنتز باعث کاهش عملکرد دانه  کاهش با يرطوبتتنش 

انتقال  باپرشدن دانه  ياز مقصد براين ،نيبنابرا ؛شود يم
، يتوکل( دشو ين ميشده تأم رهيذخ يمجدد مواد فتوسنتز

٢٠٠٤.(  
  
 يدگيو رس يده بر گل ياريآب يها ميرژ ريتأث
  يکيولوژيزيف
درصد  ٥٠صفت تعداد روز تا  بر ياريآب يها ميرژ ريتأث
). ٢جدول دار بود ( يمعن يکيولوژيزيف يدگيو رس يده گل
در  ريتأخباعث  يکار ها نشان داد خشکه نيانگيم ةسيمقا
در هر دو رقم شد  يکيولوژيزيف يدگيو رس يده گل

اهان يگ ،مار غرقاب دائميکه در ت يا گونه به ؛)٣جدول (
 ١٣٠پس از  ،يکار خشکه يمارهايروز و در ت ١١٥پس از 
در  زين يطور متوسط) به گل رفتند. روند مشابه هروز (ب
در  ،اتفاق افتاد. درواقع يکيولوژيزيف يدگيند رسيفرا
 يدگيدو هفته و رس ،يده گل ،يکار خشکه يمارهايت
نکه يافتاد. ضمن ا ريتأخحدود سه هفته به  ،يکيولوژيزيف

 زين يدگيدر رس يکنواختيريغ ،يکار خشکه يمارهايدر ت
  مار شاهد بود.يشتر از تيب

  
 يياو کار يبر آب مصرف ياريآب يها ميرژ ريتأث

  مصرف آب
 يياو کار يزان آب مصرفيبر م ياريآب يها ميرژ ريتأث

بود دار يدرصد معن کيدر سطح احتمال  ياريمصرف آب آب
آب ن يشتريبها نشان داد  نيانگيم ةسي). مقا٢جدول (
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مار غرقاب يدر هکتار) در تمترمکعب  ٣/٢١٠٠٨( يمصرف
در هکتار) در مترمکعب  ٣/٨١٩٣آن (ن يکمتردائم و 

 يمعکوس قاًيدقکه روند  يدر حال ؛) مشاهده شدI1مار (يت
 ،گريبه عبارت د ؛مشاهده شد ياريآب آبمصرف  يياکاردر 
 لوگرم بر متريک ٣٤/٠( ياريمصرف آب آب يياکارن يشتريب

 لوگرم بر متريک ٢٢/٠آن (ن يکمترو  )I1مار (يمکعب) در ت
کاهش مصرف مار غرقاب دائم مشاهده شد. يمکعب) در ت

کاهش  علت به هعمدطور  به ،يکار خشکه يمارهايآب در ت
ر يزان تبخيآب در خاک و کاهش م يو جانب ينفوذ عمق

ز به آن اشاره شده يگران نياست که در مطالعات د  بوده
 يمارهايکه کاهش مصرف آب در ت يا گونه هب ؛است
درصد  ۴۰-۱۵ نيمتناوب) را ب ياري(آب يکار خشکه

رائو و  ؛٢٠١١ز و همکاران، يهمفراند ( گزارش کرده
روش ) گزارش کرد، ١٣٩٤ان (يدهقان). ۲۰۱۷همکاران، 

 ٦٤برنج را  ياريمصرف آب آب ،ينوار يا قطره ياريآب
از دو  ترشيکاهش و ب ،يغرقاب ياريدرصد نسبت به روش آب

 ياريرا نسبت به آب ياريمصرف آب آب يياکاربرابر شاخص 
و  يج اسديج با نتاين نتايا ،نيهمچن .ش داديافزا يغرقاب

زان يکردند مکه گزارش مطابقت دارد ) ١٣٩٠همکاران (
مترمکعب  ٣٠٠٠به مترمکعب  ٧٤٠٠برنج از  يآب مصرف

 ٧/٠به  ٢/٠آن از  ييکاهش و کارادرصد)  ٦٠در هکتار (
 يشيدر آزماز ين) ١٣٨٤( يزاده و توکل افت. عربيش يافزا

متناوب در مازندران گزارش  ياريبا آب يکار به روش خشکه
 يدر حال ؛درصد بود ٢٥ ،در مصرف آب ييجو کردند، صرفه

به دست درصد افت عملکرد نسبت به شاهد  ٨فقط  که
  .آمد
شتر از يب ،مار غرقاب دائميعملکرد دانه در ت ،ن مطالعهيدر ا
 ياريمصرف آب آب يياکار يول ؛مارها به دست آمدير تيسا
)، عملکرد I3مار (يدر ت ن،يهمچنمار حداقل بود. ين تيدر ا

 ؛افتيکاهش درصد  ١٨حدود  ،مار شاهديسه با تيدر مقا
شد و  ييجو درصد در مصرف آب صرفه ٤٠از  ترشيب يول

ن يبود. ا مترمربعلوگرم در يک ٣١/٠ ،مصرف آبکارکرد 
 ياريآب يمطالعه نشان داد با مصرف آب کمتر و با اجرا

اه در مراحل مختلف رشد، ياز گيهدفمند و متناسب با ن
ن زايا مينشود (و  ياه دچار تنش خشکينکه گيضمن ا

دست توان  يمبه عملکرد مطلوب  ،تنش حداقل باشد)
  افت.ي
  
  

  يريگ جهينت
 ،خشک است مهيخشک و ن ران،يا ييآب و هوا تيوضع
  سوم متوسط نزوالت کيآن حدود  ين نزوالت جويانگيم

چالش  نيتر مهم ،چالش کمبود آب و ستايدر دن يجو
 ،رو نياز ا ؛شود يمحسوب م يد محصوالت کشاورزيتول
 يار مهميعامل بس ،مصرف آبکارکرد و  يزان آب مصرفيم

زان يم ،گريبه عبارت د ؛است يد محصوالت کشاورزيدر تول
ت يار اهميد هر واحد محصول بسيتول يبرا يآب مصرف

 ييا، عملکرد دانه و کارپژوهشن يج ايدارد. با توجه به نتا
) نشان I3مار (يآمده در ت دست همطلوب ب ياريمصرف آب آب

 يکشت غرقاب يبرا ين مناسبيگزيجا ،يکار دهد خشکه يم
در  ييجو که با صرفه يا گونه به ؛استبرنج (روش متداول) 

افت. البته در يدست توان  يم يد مطلوبيبه تول مصرف آب
  .انجام شود يليتکم يها پژوهش دياب هنين زميا

  
  يگزار سپاس

قات يتحق ةسسؤم يدانند از همکار يسندگان الزم مينو
استان اصفهان و  يبرنج کشور، سازمان جهاد کشاورز

ن يا يشهرستان لنجان در اجرا يت جهاد کشاورزيريمد
  ند.کنمانه تشکر يصم ،يطرح پژوهش
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