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  چکیده
  

پژوهشی به  آبیاري مختلف هايروش ارزیابی سنتی و روش اب مقایسه در هاي مختلف آبیاريکاربرد روش امکان بررسی به منظور مقایسه و

هاي کامل تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور آبیاري در چهار سطح و رقم در دو سطح در آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكصورت 

شامل  هاي مختلف آبیاريارها شامل روشتیم. به اجرا درآمد 1390در سال ) آمل(مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور 

 ی یا غرقابیتروش سن ،)SWD( و رطوبت یعمق با تناوب خشکآب کم بی، ترک)SDC( خشک مهی،کشت ن)AWD( و رطوبت یتناوب خشک

)TI(  و دو رقم بومی)مورد استفاده و ها نشان داد که ارقام نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده .بودند) فجر( شده و اصالح) طارم محلی

هاي مختلف آبیاري و با این وجود برهمکنش بین روش. داري داشتندهاي مختلف آبیاري از نظر مصرف آب تفاوت کامالٌ معنیهمچنین روش

جویی در درصد صرفه 55حدود (متر مکعب در هکتار  5/4042با مصرف آب  SDCبر اساس نتایج، تیمار مدیریت . دار نبودارقام، معنی

کیلوگرم بر متر  WPi+w (38/1(بارش + وري آب آبیاريکیلوگرم بر متر مکعب و بهره 68/1) WPi(وري آب آبیاري ، بهره)ف آبمصر

بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این . ترین کارآیی را داشته استبیش) به ویژه آبیاري سنتی(هاي آبیاري مکعب، در مقایسه با دیگر روش

-هاي مختلف آبیاري موجب کاهش قابل مالحظه عملکرد شلتوك نگردید، بنابراین میع آب در سطح مزرعه در روشآزمایش، کاهش ارتفا

  . کار گرفترا به ترتیب اولویت در آبیاري برنج در شرایط مشابه این پژوهش به) SWDو  SDC ،AWD(آبیاري هاي کمتوان یکی از روش

  
  یت آبیاري، مصرف آبذخیره آب، عملکرد، مدیر :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
هاي حیاتی یکی از بخشبه عنوان کشاورزي 

هاي توسعه اقتصادي نقش بسیار حساسی در برنامه کشور
کشت برنج در جایگاه خود  میان در این. و اجتماعی دارد

اي بوده و بعد از گندم غذاي داراي ارزش و اهمیت ویژه
 ،1378 ،پیردشتی( دهداصلی مردم جهان را تشکیل می

 ،2002 ،کابانگون و همکاران ،1390 ،نژادنصیري و نیک
-در آسیا اصلی زراعت برنج. )2006 ،کوئین و همکاران

محسوب در بخش کشاورزي ترین منبع اشتغال و درآمد 
با محدودیت شدید سطح  این گیاه شده اما در عین حال

 ؛2007 ،سیلوا و همکاران( نیز مواجه استزیرکشت 
امل وعاز خشکی  تنش .)2008 ،همکارانسینگ سامر و 

محدودکننده تولید برنج در چهل میلیون هکتار از مهم 
بر پایه نتایج مطالعات  .باشداراضی کشت برنج در آسیا می

-درصد آب 25از ) 2010( و آکسفام آفریکارهاي آژانس

درصد آن در بخش  70هاي شیرین موجود در دنیا 
درصد  30الی  25دار کشاورزي مصرف شده که از این مق

  . آن به زراعت برنج اختصاص دارد
آب یکی از منابعی است که در تولید محصوالت 

کند و چنانچه به صورت کشاورزي نقش مهمی را ایفا می
صحیح مدیریت نشود محدودیت زیادي را در مصرف آب 

 محمدیاناسدي و . آوردشرب و کشاورزي بوجود می
که  گزارش نمودند) 1389( دنژاهادیان و قربان و )1387(

درصد از کل آب مورد نیاز گیاه برنج که عمدتاً  5کمتر از 
هاي صرف تشکیل اندام ؛شودتوسط ریشه جذب می

درصد باقیمانده از طریق تبخیر و تعرق  95گیاهی شده و 
هاي کمبود آب در سال .شوداز دسترس گیاه خارج می

تولید برنج را اخیر به عنوان یک بحران مطرح گردیده و 
رفع  بنابراین برايدر کشور دچار چالش نموده است، 

وري و همچنین اي جز افزایش بهرهمشکل کنونی، چاره
بومان و  .با کیفیت پائین وجود ندارد آباستفاده بهینه از 

ترین مقدار برنج بیش گزارش کردند) 2007( همکاران
 مصرف آب را در بین محصوالت کشاورزي دارا بوده و

  درصد کل منابع آب شیرین مصرفی آسیا را  80حدود 

  
یکی از که گزارش کرد ) 1384( زادهعرب. شودشامل می

ترین مسائل و مشکالت در روند آبیاري بخش مهم
از دیگر  .بودن بازده آبیاري استپایینن، کشاورزي ایرا

عواملی که موجب پایینی بازده آبیاري بوده و هدررفت 
هاي توان به سنتی بودن روشپی دارد، میباالي آب را در 
موارد غیر که در بسیاري از (آب نامناسب آبیاري، و توزیع 

در ) 1382( نحوي و رضایی. اشاره نمود) علمی است
مطالعه اثر دور آبیاري در برنج به این نتیجه رسیدند که 

وري آب مشکل پائین بودن بهره بر غلبه هايراه از یکی
 ب در آبیاري غرقابی،آیش از اندازه آبیاري و مصرف ب

 کردن تر و خشک یا تناوبی آبیاري روش از استفاده

  . اراضی شالیزاري است
 کهاین جايبه آبیاري مدیریت از روش این در

 و به لزوم مواقع در فقط باشد، آب در پیوسته هابوته پاي

 و اسدي. شودداده می گیاه به آب نیاز، مورد اندازه

گزارش ) 1382( نحوي و رضاییو  )1383( همکاران
یک  به عنوان آبیاري تناوبی روشاز  توانکه میکردند 

راهکار مدیریت آبیاري در هنگام خشکسالی و کمبود آب 
) 1389( و کیازرمانی )1389( یوسفیان .استفاده کرد

رغم نقش مهم مدیریت متأسفانه علیگزارش کردند 
 و افزایش بازده تولید، تاآبیاري در استفاده بهینه از منابع 

کنون به میزان کافی به آن توجه نشده است، بنابراین با 
هاي هاي موجود در زمینه آب، طی سالتوجه به بحران

 شکلالزم است از منابع آبی موجود به بهترین  خیر،ا
وري استفاده شده و با ِاعمال مدیریت صحیح آبیاري، بهره

  .فزایش داده شودآب در بخش کشاورزي در حد ممکن ا
در آزمایشی به این نتیجه دست  )2007(بومان 

اوالً مانع  ،توانعمال مدیریت صحیح آب میبا ایافتند که 
جویی کاهش عملکرد شد و ثانیاً در مصرف آب صرفه

رودریک و  .وري آب را افزایش دادنموده و در نتیجه بهره
در همین زمینه در پژوهشی نتیجه ) 2011( همکاران

آبیاري تناوب خشکی و رطوبت رفتندکه روش کمگ
)AWD(  مصرف آب آبیاري شالیزار را % 38در حدود
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 .بدون کاهش عملکرد و سود کشاورزان، کاهش داده است
) 2008( علی و تالوکدر و )1368( تبار احمديضیاء

 تعیین در کلیدي عامل چندین از یکی را به عنوان آبیاري

انگلیش و . عرفی نمودندم برنج تولید سودآوري میزان
-کمدر طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند ) 1990( جمس

 گسترشبراي  کارهاراه بهترین از یکیبه عنوان  آبیاري

 مصرف جویی درصرفه ،زراعی گیاهان زیرکشت سطح

 در شرایط محصول تولید براي مطلوب ايشیوه و آب

 گیاه عملکرد روش این در کهطوريبه است، آب کمبود

 واحد در کاهش محصول تا شودمی داده کاهش گاهانهآ

  . شود جبران زیرکشت سطح افزایش با سطح
 آبیاريگزارش کردند ) 2005( ایگاز و همکاران

قبیل  از آن زراعی عملیاتبه علت آنکه  برنج زراعتدر 
 بدون هرزهايعلف کنترل و سمپاشی نشاکاري، کوددهی،

 ترینمهم ازنخواهد بود  کافی ممکن آب وجود

بومان و  .شودتولید محسوب می در پارامترهاي مؤثر
سینگ  ،)2008( ماهاجان و همکاران ،)2007( همکاران

 )2003( بومانتانگ و و  )2008( و همکارانسامر 
 تحت زراعی گیاهان دیگر به نسبت برنج گزارش کردند

 بازده و بوده دارا را زیرکشت سطح ترینبیش ،آبیاري

-طوريهب ،است ترکم غالت دیگر نسبت به نیز آن آبیاري

از  مقدار مصرف آب برنج کیلوگرم یک تولید براي که
بیشتر از  برابر سه حدوداً کهلیتر متغیر بوده  500 تا 2000
   .است گندم

در آزمایشی نشان داد ) 2002و  2001( مائو
وري آب را به طور ، بهره  AWDآبیاري روشکاربرد 

آبیاري  روشمکعب در  رم بر مترکیلوگ 04/1متوسط از 
تان مکعب در چهار اس کیلوگرم در متر 52/1غرقابی به 

وري آب را ، بهرهآبیاري روشهمین . افزایش دادچین، 
درصد نسبت به روش  6درصد و عملکرد دانه را تا  46

که در  افزایش داده است، در حالی )آبیاري غرقابی( سنتی
ا تر و خشک ی خشککشت نیمه( SDCآبیاري  روش

) بر اساس مراحل رشد گیاه برنج کردن اراضی شالیزاري
درصد  9درصد و عملکرد دانه تا  70وري آب، تا بهره

 لی و بارکر. یافتافزایش  آبیاري غرقابینسبت به روش 
در بعضی  AWDکاربرد تکنیک  گزارش کردند )2004(

 - و اجتماعی یعلت وجود مسائل بیوفیزیکه از مناطق، ب
چندین . دي، دچار مشکالت فراوانی شده استاقتصا

 شدمعرفی ذخیره آب در روند تولید برنج،  فناوري
 ؛2006مکاران، کاتو و ه ؛1381پیرمرادیان و همکاران، (

سیلوا و  ؛2006کوئین و همکاران،  ؛2004لی و همکاران، 
 در) 2011( عباسی و سپاسخواه ).2007همکاران، 

رقم در وري آب د که بهرهدنآزمایشی در شیراز، نشان دا
ترین و ارقام بیش) مکعب متر کیلوگرم بر52/0(دورودزن 
 31/0و  40/0وري با بهره( 22سیاه و عنبربو کراس دم

به ترتیب در مقام دوم و سوم قرار  )مکعب کیلوگرم بر متر
  . دارند

و کراس  22 -در ضمن رقم دورودزن، عنبربو
آبیاري تناوبی یک (ي سیاه با یک روز تأخیر در آبیاردم

 .عملکرد دانه باالتري نسبت به سایر ارقام داشتند) روزه
-که می دادندنشان ی در آزمایش) 2002( شی و همکاران

اي از در مرحله ،رطوبت خاك در حد اشباعبا حفظ توان 
، همگام با حصول حل رشدامراحل رشد و یا در تمام مر

 .ی کردجوئهصرف نیزدر مصرف آب  عملکرد مطلوب،

آبیاري  نشان دادند که) 1388( سلحشور و همکاران
 اراضی شالیزاريدر  تناوبی یک روش آبیاري مناسب

-کارگیري نتایج تحقیقات در عرصهه عالوه بر این ب. است

اي در توزیع هاي رایانههاي دیگري همانند کاربرد مدل
آب و مدیریت شبکه، مصرف آب، رابطه آب و خاك، 

هاي سنجش از دور در مدیریت آبیاري و استفاده از روش
ها محسوب آبیاري نیز از ضرورتتحقیقات در زمینه کم

آبیاري نیازمند کمگزارش کرد ) 1382( توکلی. شودمی
مدیریتی کارآمد است که با مدیریت کالسیک کامالً 

  . داردتفاوت 
 مدیریت کم آبیاري الزم استدر مدیریت 

چه نوعی از  آبیاري وکم اي ازاندازهمشخص شود که چه 
که شرط الزم آن بررسی الگوي بهینه  آن باید ِاعمال گردد،

 و آگاهی از آبیاريکشت، ارزش اقتصادي، زمان کم
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با توجه . است مرفولوژي خاكشرایط فیزیولوژي گیاه و 
هاي سنتی به موارد مطرح شده و اهمیت بازنگري در شیوه

راهکارهاي نوین،  و ارائهدر اراضی شالیزاري مصرف آب 
هاي مختلف آبیاري در روشمطالعه مقایسه  به هدف

آن وري ، از نظر میزان آب مصرفی و بهرهاراضی شالیزاري
  .شد انجام

  
  هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات  این آزمایش
آزمایش از . انجام شد 1390در سال  )آمل( برنج کشور

هاي کامل تصادفی ب طرح پایه بلوكنوع فاکتوریل در قال
در  اول تیمارهاي آبیاري عاملبا سه تکرار بود؛ که در آن 

هاي مختلف آبیاري شامل شامل روش{ چهار سطح
، کشت نیمه خشک )AWD(تناوب خشکی و رطوبت 

)SDC( ترکیب آب کم عمق با تناوب خشکی و رطوبت ،

)SWD( روش سنتی یا غرقابی ،)TI({  م دوم رق عاملو
 })فجر( و اصالح شده )طارم محلی( بومی در دو سطح{

و عدد  24هاي آزمایشی تعداد کل کرت. در نظر گرفته شد
شخم اولیه و . متر بود 5/2× 5ها به ابعاد مساحت کرت

ها هاي حدواسط بین کرتثانویه، تسطیح و ایجاد پشته
منظور به. گرفت انجامها بطور یکسان براي تمام کرت

ها با پوشش مرز کرت ،از تلفات نشت جانبیجلوگیري 
پوشیده شده و  کامالً) مترسانتی 50به عمق (نایلونی 

براساس شامل نیتروژن، فسفر و پتاس مصرفی  هايکود
 32 به ترتیب( بطور یکسان) 1(نتایج آزمون خاك جدول 

و  اوره گرمکیلو 120و  80، فسفات آمونیم گرمکیلو 64و 
براي رقم به ترتیب ت پتاسیم سولفا گرمکیلو 80و  40

. شدها مصرف در کرت )در هر هکتارطارم و فجر 
 چهار – سهمتر در مرحله سانتی 20×20فاصله  با نشاکاري

.انجام شد مترسانتی 20ارتفاع (برگی 

  
)متريسانتی 30تا  0(فیزیکی و شیمیایی خاك در قطعه آزمایشی خواص مشخصات  - 1جدول   

 رس سیلت شن  بافت خاك

قابل  پتاسیم
  جذب

ر قابل فسف
  نیتروژن جذب

خنثی  مواد کربن آلی کل
واکنش  شونده

  خاك
هدایت 
  الکتریکی
dSm-1 mgkg-1 

% 
%  

 14/2 85/6 27 4/3 23/0 5/6  150 24 54 22 سیلتی لومی

  
از درصد رطوبت خاك در حد اشباع و زیر محاسبه  براي

متري سانتی 25ا لوله پالستیکی ب ايوسط هر کرت نمونه
درجه  105و در درجه حرارت  تهیهمتر سانتی 20به عمق 

ساعت درون دستگاه آون قرار  72گراد به مدت سانتی
درصد رطوبت نمونه ) 1(سپس با استفاده از رابطه  .گرفت

به منظور محاسبه درصد رطوبت همچنین  .گردیدمحاسبه 
درصد و ها تهیه ز کرتوزنی عصاره اشباع، نمونه مرکب ا

درصد وزنی با مقایسه آنگاه . آمدرطوبت اشباع آن بدست 
ها با درصد رطوبت رطوبت محاسبه شده هر یک از نمونه

آبیاري بر اساس . انجام شدآبیاري  شدهاشباع سنجیده 
-میزان آب مصرفی توسط کنتور اندازهو  مرحله رشد گیاه

  ).2(گیري و ثبت شد جدول 

دهنده ارتفاع آب در نشان )2(اعداد جدول 
مراحل مختلف رشدي گیاه برنج، شروع آبیاري و زهکشی 

عالوه بر این، وجین دستی در دو مرحله . باشندها میکرت
هاي برنج بر اساس انجام و مبارزه با آفات و بیماري

. العمل فنی مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شددستور
رارت، رطوبت نسبی، آمار هواشناسی از جمله بارش، ح

معاونت سرعت باد و تبخیر از ایستگاه هواشناسی مجاور 
آوري و ثبت شد جمع) آمل(مؤسسه تحقیقات برنج کشور 

درصد وزنی رطوبت خاك در مراحل مختلف ). 3(جدول 
گیري و برداشت اندازه) 1(رشد با استفاده از رابطه 

ها در متن هر محصول پس از رسیدن و حذف حاشیه
متر مربع، با توجه به ارقام مختلف در  5/2به اندازه  کرت
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وري آب آبیاري و بهره.هاي متفاوت انجام شدتاریخ
بارش نیز در فواصل زمانی معین با استفاده از + آبیاري

  ).2003تانگ و بومان، (روابط مربوطه تعیین شدند 

درصد وزنی رطوبت   

  )1رابطه (
  

کیلوگرم بر مترمکعب در (وري آب آبیاري هبهر=  

  هکتار
  )2رابطه (

کیلوگرم بر (بارش + وري آب آبیاري بهره=  

)   مترمکعب در هکتار                                      )3رابطه (

  
  هاي مورد آزمایشاستانداردهاي کنترل آب در روش - 2جدول 

  مرحله رشد  

ارتفاع 
آب

 در 
مزرعه 
)

میلی
)متر

  

استقرار   نشاکاري    
  اواخر  زنیاوایل و اواسط پنجه  نشاء

رسیدگی   مرحله شیري  دهی تا گلدهیمرحله ساقه  زنیپنجه
  کامل

(حد پایین آب                   
شروع آبیاري
(  TI  50  50  50  50  50  50  -  

AWD  0  0  70 %  80 %  90 %  70%  -  
SDC  5  15  0  70 %  75 %  70 %  -  
SWD  15  20  80 %  60 %  10  80 %  -  

(حد باالي آب                  
س از آبیاري

پ
(  TI  50  50  50  50  50  50  -  

AWD  35  35  20  30  30  20  -  
SDC  15  30  30  0  0  0  -  
SWD  20  40  10  20  40  10  -                   

حد اضافی 
)

زهکشیشروع 
(  

TI  50  50  50  50  50  50  -  
AWD  55  55  55  80  80  50  -  
SDC  20  50  50  20  30  30  -  

SWD  20  50  40  40  70  50  -  
                   

  . رطوبت اشباع براي شروع آبیاري مجدد است میزانداده ها به صورت درصد نیز نشاندهنده  و هاي مختلف آبیاريروشدر ) میلیمتر(داده هاي جدول بیانگر ارتفاع آب در مزرعه *           
  

  معاونت مزرعه تحقیقاتی اي هواشناسی هآنالیزهاي داده- 3 جدول
  1390سال اول در شش ماهه  )آمل( موسسه برنج کشور

  
  
  
  
  
  
  

استفاده از نرم افزار هاي بدست آمده با در نهایت داده
SAS  تجزیه واریانس و میانگین تیمارها نیز از  1/9نسخه

 5در سطح  LSD) (دار طریق آزمون حداقل تفاوت معنی
  .درصد مورد مقایسه قرار گرفتند

  

  
  پارامتر/ماه

  

  درجه حرارت هوا
  )گرادسانتی(

  
  

  رطوبت نسبی
  )درصد(

  
  بارندگی  

  
  تبخیر
  

  )مترمیلی(    بیشینه  کمینه    بیشینه  کمینه
  86/64  6/7    95 61    7/19  7/9  فروردین

  06/86  3/16    94  69    2/22  1/15  اردیبهشت
  25/131  4/1    92  62    3/28  8/20  خرداد
  52/145  6/39    95  64    7/30  5/2  تیر

  14/157  0/45    94  58    1/33  4/23  مرداد
  05/122  4/89    95 63    9/27  0/20  شهریور
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  نتایج 
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که بین 

هاي مختلف آبیاري از نظر ارقام مورد استفاده و نیز روش
  وري آبمصرف آب، بهره شلتوك، میزان عملکرد

بارش، تفاوت + وري آب آبیاري آبیاري و بهره
در  همورد استفادرقم  دواما . داري وجود داشتمعنی کامالً

آبیاري هاي متفاوت روشاین پژوهش واکنش یکسانی به 
نشان دادند و برهمکنش بین رقم و آبیاري معنی دار نشد 

  ).4جدول (
  

  آبیاري و ارقام برنج هاي مختلفروشوري مصرف آب در ت مرتبط با بهرهمیانگین مربعات صفا - 4جدول 
درجه   منبع تغییرات

  آزادي
وري آب بهره  مصرف آب  عملکرد شلتوك

  آبیاري
وري آب آبیاري بهره

  بارش+
 05/0 0/ 08 09/947936  32/2527  2  بلوك
 C(  1  **85/124246  **74/7620052 **23/2 **84/1(رقم 

 I(  3  *56/1832  **75 /13481707 **61/0  **32/0(آبیاري 
C×I 3  ns04/59  ns59/146204  ns04 /0 ns       02/0 

 03/0 0/ 05 80/374175  08/635  14  خطاي آزمایش
  11/16 47/17 40/11 41/11  -     )درصد(ضریب تغییرات

                  و  درصد و  5و  1به ترتیب معنی دار در سطحns  : درصد 5معنی دار در سطح عدم تفاوت  
  

-نشان مـی ) 5 جدول(مقایسه میانگین اثر ساده 

از نظر عملکـرد دانـه   SWD و   TIهاي آبیاريروشدهد 
بطـور   SDC وAWD و  هـر کـدام در یـک گـروه جـدا     

 در مجمـوع، تیمـار   . مشترك در یک گروه قـرار گرفتنـد  

TI) ترین مقدار عملکرد دانه بیش) کیلوگرم 7694میانگین
 7056میـانگین  ( AWD هايروشبه دنبال آن اشته و را د

 SWDو ) کیلـوگرم  8/6856میانگین ( SDCو ) کیلوگرم
مقـدار عملکـرد    ازبه ترتیـب  ) کیلوگرم 7/6358میانگین (

   .کمتري برخوردار بودنددانه در هکتار 
 متــر 7/5930م فجــر بــا میــانگین رقــهمچنــین 

طـارم بـا   رقـم   تـري نسـبت بـه   بـیش مصرف آب  مکعب
بدیهی است کـه   .ه استداشت متر مکعب 7/4803میانگین 

تـر در رقـم فجـر، بخشـی از ایـن      طول دوره رشـد بـیش  
هاي رودریک این نتیجه با یافته. نمایداختالف را توجیه می

 .)1389( یوسـفیان  .)2010( ساجونو .)2011( و همکاران
  . مطابقت دارد )2006(و هیاشی و همکاران  )2002( مائو

دهد هاي آبیاري، نشان میروشیانگین مقایسه م
مکعب  متر 3/7410با میانگین  TI)(آبیاري سنتی  که تیمار

-روشبه دنبال آن ترین مقدار مصرف آب را داشته و بیش

با ( SDCو ) مکعب متر 7/4481با میانگین ( AWDهاي 
آب  وريبهره .قرار داشتند) مکعب متر 5/4042میانگین 

 به ترتیب AWDو  SDCبیاري هاي آروشآبیاري براي 
 30/1و  38/1بارش +وري آب آبیاريو بهره 56/1و  68/1

داري و اختالف معنی. مکعب بوده است کیلوگرم بر متر
   .ها وجود نداشتروشبین این 

هاي آبیـاري  روشدر وري آب آبیاري بهرهروند 
TI  وSWD  بهرهبراي و  13/1و  02/1به ترتیب برابر با-

کیلـوگرم   97/0و  91/0به ترتیب بارش +ريوري آب آبیا
نیـز وجـود اخـتالف    بر متر مکعب بود که بـین دو تیمـار   

در  .وجـود نداشـت  هاي ذکرشده ز نظر ویژگیاداري معنی
-وري آب آبیـاري و بهـره  این پژوهش، هر دو نسبت بهره

به (بارش در رقم فجر باالتر از رقم طارم +وري آب آبیاري
ــب  ــر و  در  42/1و  65/1ترتیـ ــم فجـ  68/0و  04/1رقـ

آبیـاري   روشبود و ) مکعب در رقم طارم کیلوگرم بر متر
AWD نسـبت  درصد  55وري آب تا افزایش بهره موجب

ــدول   ــد جـــــ ــنتی شـــــ ــه روش ســـــ ).5(بـــــ
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  هاي مختلف آبیاري و ارقام برنجروشوري مصرف آب در مقایسه میانگین صفات مرتبط با بهره - 5جدول 

  وكعملکرد شلت  پارامتر
)ha.kg(  

  مصرف آب
)ha.m3(  

  وري آب بهره
)kg/m3(  

  بارش+وري آب بهره
)kg/m3(  

        رقم
 b1/4716  b70/4803 b     04/1  b         68/0  طارم
 a70/9266  a70/5930 a     65/1  a          42/1  فجر

        آبیاري
TI  a00/7694 a30/7410 b     02/1 b         91/0 

AWD  ab00/7056  c70/4481 a     56/1 a         30/1 
SWD  b70/6358  b40/5534  b     13/1 b         97/0 
SDC  ab80/6856  c50/4042 a     68/1 a          38/1 

               آزمون رصد بر اساس د 5معنی داري در سطح در هر ستون میانگین هاي داراي حرف یا حروف مشابه  تفاوتLSD ندارند.  
  گیريو نتیجه بحث

وري آب در این پژوهش، رقم فجر از بهره
بارش باالتري نسبت به + وري آب آبیاري آبیاري و بهره

عواملی چون  به نظر می رسد. بودرقم طارم برخوردار
تر، بسته شدن زودرسی، ارتفاع بلند، سطح برگ بیش

باال بودن و در رقم طارم و عملکرد کم کانوپی زودتر 
در رقم فجر ل دوره رویش بیشتر وعملکرد و طپتانسیل 

نتایج این تحقیق نشان داد . این مورد نقش بسزایی دارند
و  نداردکه گیاه برنج از نظر آبیاري نیازي به غرقاب دائم 

توان ضمن خشکسالی با داشتن آب مطمئن، می در مواقع
جویی در مصرف با صرفه حفظ عملکرد در شرایط زارع،

اختصاص  از نظر آبیاري به خود ي راترسطح بیش ،آب
  .داد

در روند مصرف و بهره وري آب آبیاري نتایج 
هاي مختلف آبیاري نقش بسیار که مدیریت نشان دادبرنج 

وري جویی مصرف آب و همچنین بهرهصرفهمهمی در 
 تحقیقهاي حاصل از این با یافتهآب آبیاري داشتند که 

انگلیش و  ؛1389 ،شیردلی و همکاران( مطابقت دارد
ونوپرساد و  ؛2006 ،کاتو و همکاران ؛1990 ،جمس

-چنین نتیجههاي مشابهی در پژوهش). 2007 ،همکاران

  درصد،  3-18به میزان   SWDآبیاري روششد که  يریگ
 روشدرصد و  7-  25 ، به میزانAWDآبیاري  روش

درصد باعث کاهش آب  20-50به میزان  SDCآبیاري 
جن یک ؛1389 ،یوسفیان ؛1382 ،لیتوک( شدمصرفی برنج 

فرشی و . )2002 ،شی و همکاران ؛2003 ،و همکاران
  داشتند  اظهار FAOبر اساس گزارش ) 1382(دربندي 

  
متر و میلی 1500الی  750گیاه برنج در طول فصل رشد 

متر آب نیاز دارد که با اعمال یک میلی 1200بطور متوسط 
 800الی  700به توان مقدار آن را مدیریت صحیح می

ي موجود در زمینه هابا توجه به بحران. ر کاهش دادمتمیلی
ناشی از کاهش نزوالت  آب در چند سال گذشته که عمدتاً
ی و نیز افزایش تقاضا جوي در اثر تغییرات آب و هوای

باشد الزم است از منابع آبی موجود به بهترین براي آب می
ت صحیح آبیاري نحو استفاده گردد و با اعمال مدیری

وري آب را در بخش کشاورزي تا حد ممکن افزایش بهره
   .داد

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، نیازي 
توان با به ارتفاع زیاد آب در سطح شالیزاري نبوده و می

 منطقه و در صورت داشتن آب مطمئن،توجه به شرایط 
 زراعترا در SDC و  AWD هاي آبیاريروشیکی از 

جویی در اعمال نمود؛ و از مزایاي آن شامل صرفهبرنج ِ
 متر 3400تا حداکثر  3000به مقدار حداقل (مصرف آب 

وري و در نهایت، کاهش ، افزایش بهره)مکعب در هکتار
با این  .مند شدهزینه تولید و افزایش درآمد کشاورزان بهره

بر اساس  يآبیارهاي وجود با توجه به نوپا بودن سیستم
براي حصول  يبیشتر هايبه پژوهش رشد گیاهمراحل 

  . نیاز می باشدمده آاطمینان از نتایج به دست 
  

  تشکر و قدردانی
هاي مسئولین و کارشناسان بدینوسیله از کمک
  و ) آمل(معاونت مازندران -موسسه تحقیقات برنج کشور
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