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 چکیده

 در مهم غله یندوم گندم، از بعد و بوده یادیز یاجتماع و یاقتصاد یتاهم یدارا یرانا در برنج کشت
 هایبخش به آن دنش سرازیر و یماقل ییرتغ از یناش آبی منابع روزافزون کمبود است. یرانا مردم ییغذا سبد
 مقدار ،دیگر سوی از است. شده منابع این از کشاورزی سهم شدن کمتر سبب صنعت و شرب مانند دیگر

 آب رفمص کاهش راهکارهای از یکی .باشدمی کم آن وریبهره و زیاد میدا غرقاب روش در آب مصرف
 ینا کمبود با هک است یمناطق در تناوبی آبیاری به میدا بغرقا از آبیاری مرسوم روش تغییر برنج کشت در

 صورت به اییهپژوهش یزارشال در یغرقاب یاریآب یسنت یوهش اصالح منظور به هستند. روبرو حیاتی منبع
 رییتغ که داد نشان یجنتا شد. اجرا مازندران استان مختلف یشهرها در یتناوب آبیاری با جداگانه یهایشآزما

 تعداد خوشه،طول صفات و عملکرد مقدارداری بر تاثیر معنی  یتناوب آبیاری به میدا یغرقاب از ییاربآ روش
 یاراض در یاریآب یریتدم نداشت. کپه در پنجه تعداد و یبارور درصد انه،هزارد وزن پوک،دانه تعداد پر،دانه
 مصرف در جوییصرفه سبب ،یدلتو یداریپا و عملکرد کاهش از یریجلوگ ضمن یتناوب یوهش به یزاریشال
 نیازمند برنج کشت  که گرفت یجهنت توانیم دیگر عبارت به است. شده درصد 20 الی 10 مقدار به آب

 از یتناوب ییارآب اعمال ،برنج کشت در تناوبی یاریآب آب، کمبود صورت در و نبوده ماید غرقاب شرایط
قابل اجرا  مازندران استان یمرکز نواحی یبرا رنجب یزیولوژیکیف یدنرس تا نشا استقرار از پس مرحله

  .باشدمی
 

 عملکرد ی،آب تنش ،برنج ی،مصرف آب ی،تناوب یاریآب کلمات کلیدی:
 

 مقدمه
 باشدیم کشورها از یاریبس یبرا ییغذا یانرژ عمده منبع و جهان یتجمع از یمین یاصل یغذا برنج

 کل در و توسعه حال در یکشورها یبرا برنج یدتول کننده محدود عامل ینترمهم یخشک (.2012 )فائو،
 ؛2012 )پاراسود، است شده یدترشد یماقل ییرتغ یطشرا با حاضر حال در که (2007 یورا،)پاس است جهان

 خشک، یمهن و خشک مناطق در خصوص به جهان، در یاساس یتنگناها از (.2011 هرس، و یکاواساک
 یمانیاست )سل یعیطب یهایطو مح یم از شرب، صنعت، کشاورزمصارف گوناگون اع ینبودن آب برا یکاف
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 یاریبر استفاده از ارقام برنج آبی با آب یمبتن یران،کشت )مرسوم( برنج در ا یستم(. س1383و همکاران، 
بوته از ابتدا تا  یم در پایغرقاب دا یجادمازندران، ا یزارهایدر شال یجرا یوهباشد. در کشت به شیم یغرقاب
 یین( پاعملکرد دانه به حجم آب آبیاری )نسبتیاری آب یروشیوه، بهره ین. در اباشدیفصل کشت م یانتها

 (. 1395و همکاران،  ی)اسد باشدیگیاه م یواقع یازاز ن یشبوده و باعث مصرف آب به مقدار ب
دهد غرقاب طوالنی در روش کشت مرسوم، موجب بروز نکته قابل توجه اینکه شواهد نشان می

ی رشد برنج از جمله ایجاد شرایط احیا در اثر عدم تهویه، تجمع مواد سمی در شکالتی در طول دورهم
(. اما 2002گردد ) ماوز، آلودگی آب و خاک می ینها و همچنمحیط ریشه، حساسیت گیاه به آفات و بیماری

مهم آن به  یایاز مزا ییکغرقاب  یربا کشت غ یسهدر مقا یهرز در سامانه کشت غرقاب یهارشد کمتر علف
 (. 1395و همکاران،  یرود )اسدیشمار م

دیگر، استفاده بهینه از آب موجود جهت  یاز سو یورسو و پایین بودن بهره یککمبود منابع آب از 
 یددرصد تول 70 یزانبه م یدبا 2025برنج آن تا سال  یدکه تول یاخصوص در آسبه یندهآ ییغذا یتحفظ امن

(. اهمیت مدیریت آبیاری در افزایش عملکرد محصوالت 2003باشد )تانگ، یضروری م ابد،ی یشافزا یفعل
 یژهسازی کشت برنج در کشور بدون توجه وگونه تالش برای بهینهباشد که هریموضوع م ینا یدزراعی، مؤ

 یریتکشت برنج به همراه عدم مد یب در دسترس براآآمیز نخواهد بود. کمبود آب موفقیت یریتبه مد
خواهد شد. تاکنون مطالعات و  یاهگ یرو یسطوح مختلف تنش خشک یجادب در مزرعه سبب اآ یحصح

 ییهاراه حل یافتنو  یشهر یطواکنش برنج به کمبود آب در مح یشترشناخت ب یبرا یادیز یهاپژوهش
 آن انجام گرفته است.  یکمتر نمودن اثرات منف یبرا

است. مزرعه تر و خشک کردن  یااستفاده از روش آبیاری تناوبی  یآبغلبه بر مشکل کم  یهااز راه یکی
در آب باشد، فقط در مواقع لزوم و به  طور دایمبهها بوته یپا ینکها یجابه یاری،آب یریتروش از مد یندر ا

ی گشاتواند راهروش در مواقع خشکسالی و کمبود آب می ینشود. ایداده م یاهآب به گ یاز،اندازه مورد ن
که منجر به تنش آبی در گیاه شود آبیاری غیرغرقابی (. 1383مشکالت موجود باشد )اسدی و همکاران، 

(، با جلوگیری از انتقال امالح و مواد غذایی به 2005عالوه بر کاهش میزان آب مصرفی )بلدر و همکاران، 
توده، یستبارور، طول خوشه، ز یر(، باعث کاهش تعداد پنجه بارور و غ1999 یرز،گیاه و کاهش فتوسنتز )وپ

 یگر،د ی(. از سو1392و همکاران،  ییشود )رضایم درصد دانه پر، وزن هزاردانه و در نهایت عملکرد برنج
شود ینه تنها باعث کاهش عملکرد نم ،نشود یاهتنش در گ یجادکه موجب ا ینحوهب ،کاهش مصرف آب

  (.1392 ،همکاران و ی)اسد ودشیمنیز  عملکرد یشخاص سبب افزا یطبلکه در شرا
در کشور کره انجام دادند،  یزارآب در شال یریتمد یکه رو یا( در مطالعه2005وون و همکاران )

متر یلیم 469و  391، 318دو سال( به در طول دوره رشد برنج )متوسط  یاریگزارش کردند که مقدار آب آب
 یتناوب یاریمتر(، روش آبیسانت 2ب در کرت برابر با )ارتفاع آ یتناوب یاریمربوط به روش آب یببه ترت
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بر عملکرد و رشد برنج از  یاریآب یمارهایت یربود. تاث یمتر( و غرقابیسانت 4)ارتفاع آب در کرت برابر با 
 ی،زندوره پنجه یدر ط یاقبل  ینمودند که خشک یان( ب2007دار نبود. بومن و همکاران )یمعن ینظر آمار

بر تعداد پنجه  یدر ارتباط با اثر تنش خشک ینهمچن .دهدیو تعداد خوشه در کپه را کاهش متعداد پنجه 
 یهاها و ساقهدر زمان مناسب برطرف شود و اندازه مخزن )برگ یداشتند که اگر خشک یانبرنج ب

داد تع یشافزا یقفتوسنتزکننده( به طور کامل بزرگ باشند، کاهش تعداد پنجه و خوشه ممکن است از طر
سبب کاهش وزن دانه  یبعد از مرحله گلده یوزن دانه جبران شود. خشک یشافزا یادانه در خوشه و 

باشد که با تعداد دانه در خوشه رابطه مستقیم شود. طول خوشه یکی از صفات ژنتیکی در گیاه برنج مییم
است. این صفت کمتر تحت دارد. به عبارتی هر چه طول خوشه بیشتر باشد تعداد کل دانه در خوشه بیشتر 

 گیردتأثیر شرایط اقلیمی قرار می
 غرقاب )تناوبی تناوب یاریآب( نشان داد، 2010)به عمل آمده توسط ماراجاسم و همکاران  یقاتتحق

 یاتخصوص از نظر یکدیگر برنج، با کشتمختلف  هاییستمسدر  یغرقاب یاریخشک کردن( و آب و کردن
بوده  یتناوب یاریمربوط به آب آب یروبهره ینبودند. باالتر برابربرنج  دانه و عملکرد عملکرد ی، اجزارشد

 است. 
استان  شهرهای مختلفدر  یمختلف آب یهایریتمد یکه رو ی( در پژوهش1392و همکاران ) یاسد

دو بار  یمارانجام دادند گزارش نمودند که مقدار عملکرد در رقم طارم در تدر اراضی زارعین مازندران 
 یقرارداشتند. اسد یبعد یهاغرقاب در رتبه یاریو آب یتناوب یاریآب یبوده است و تیمارها یشترینب یکخش

ی در سامانه کشت نشا در اراضی بدون عملیات تناوب یاری( گزارش نمودند که آب2016و همکاران )
با  یسهد در مقادرص 29و  28به مقدار  یبآب به ترت یوربهره یشسبب کاهش مصرف آب و افزاخرابی گل

هر چند  یغرقاب یاریمطالعه صورت گرفته نشان داد که آبدار عملکرد شد. یکامل بدون کاهش معن یاریآب
 یعملکرد دانه در اراض یشترینساز است، اما بکمبود دارند مشکل یاریآب آب ینکه از نظر تأم یدر مناطق

 (. 1392و همکاران،  یسدکشت است )ا یستمس ینط به امطلوب مربو یبا زهکش یزاریشال
 آب کاهش با و موثر آب یوربهره بر یاریآب آب مقدار که ندکرد گزارش (1395) همکاران و یاسد

 ( A کالس یرختب ازتشتک یرتبخ درصد 70 یاریآب آب حجم )با یتناوب یاریآب به (ی)غرقاب رایج از یمصرف
  .یافت یشافزا 1/1 به 8/0 از آب یوربهره مقدار

 عملکرد داریمعن کاهش باعث تنها نه نشود یاهگ در تنش یجادا موجب که ینحوبه آب رفمص کاهش
 یطشرا یجادا موجب خاک کم یریپذنفوذ آن در که نامناسب یزهکش با یزاریشال یاراض در بلکه ،شودینم
  شد. خواهد عملکرد یشافزا سبب (2002 )ماو، شود یزاریشال خاک در یااح

 تواندیم نباشد دسترس در یغرقاب یاریآب یبرا یکاف آب که یجرا کشت روش در یاوبتن یاریآب ینبنابرا
  باشد. برنج یدتول یداریپا و مازندران استان یمرکز مناطق در آب یریتمد یبرا مناسب یهاینهگز از یکی
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 یتناوبی اریآب اعمال روش
 از متریسانت 5 به کرت در آب عمق رساندن و مزرعه در یاریآب آب یسازرها یعنی یتناوب یاریآب انجام

 ییمو یهاترک به و (1 )شکل صفر به مزرعه سطح در آب ارتفاع نکهیا تا یاریآب قطع سپس و خاک سطح
 مزرعه کل ندهینما و معرف ینوع به که مزرعه سطح از نقطه نیاول مشاهده روش نیا در برسد. (2 شکل)

 2 از کمتر بایتقر هاترک عرض وهیش نیا در باشد.یم جددم یاریآب شروع برسد ییمو یهاترک به و باشد
 ینشاکار از رشد دوره طول کل در (یگلده و ی)نشاکار مرحله دو یاستثنا به آب تیریمد و بوده متریلیم
 از مرحله نیا در که است نشا استقرار زمان اول مرحله .شودیم انجام یتناوب صورت به یاریآب برداشت تا

 مرحله نیا در آب )ارتفاع شودیم انجام کامل غرقاب صورت به یاریآب ینشاکار بعد روز 10 تا اول هفته
 به مرحله نیا در که باشدیم یگلده دوره ،یبعد مرحله باشد(.یم متریسانت 5 یال 2 نیب مزرعه سطح در
 رطوبت ،گرید عبارت به .شودینم وارد اهیگ به یخشک تنش گونه چیه آب کمبود به اهیگ تیحساس لیدل

  رسد.ب اشباع نقطه ریز به دینبا مرحله نیا در خاک
 

             
 تناوبی آبیاری -2 شکل                      کامل اشباع از قبل حالت به خاک -1 شکل            

 
 
 نتایج

تعداد دانه  ،طول خوشه ،تعداد پنجه بارور ،ارتفاع بوته عملکرد، مصرفی، آب حجمشامل  هاگیریاندازه
 ینحاصل از ا یجنتا. است بوده آب فیزیکی وریبهره محاسبه وهزاردانه  وزن وتعداد دانه پوک  ،پر

با  یسهکار رفته در مقاهب یتناوب یاریبآکه روش  دهدمیمختلف استان مازندران نشان  یدر شهرها هاپژوهش
 و درصد 20 الی 10 مقدار به مصرفی آب حجم در جوییصرفه سببسو  یکاز  یغرقاب یاریروش آب
 کم و زیاد پذیری نفوذ با یهاخاک در ترتیب به درصد 15 الی 5 مقدار به آب فیزیکی وریبهره افزایش
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نداشته  تولید هایشاخص و یدبر مقدار تول یداریمعن یرتاث یگرد یاز سو شد، غرقابی آبیاری به نسبت
 است. 
 ترویجی توصیه

 رسیدن مرحله تا( روز 10 مدت به) نشا استقرار از پس رشد دوره کل در تناوبی آبیاری روش اعمال
در مزرعه و رساندن عمق آب در  یاریآب آب یسازرها یعنی( دهیگل مرحله استثنای به) گیاه فیزیولوژیکی

ارتفاع آب در سطح مزرعه به صفر و  ینکهتا ا یاریمتر از سطح خاک و سپس قطع آبیسانت 5 ارتفاعکرت به 
 برسد.  ییمو یهابه ترک سسپ
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