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 چکیده

 
تلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم های مخهای آبیاری و تاریخمنظور بررسی تأثیر دورهاین پژوهش به

های کامل تصادفی با سه های خردشده در قالب طرح بلوکصورت کرتبه 5931و  5931های زراعی هاشمی در سال

 51و  51، 1های آبیاری اجرا شد. آبیاری در چهار سطح )غرقاب کامل، دور در موسسه تحقیقات برنج کشور )رشت( تکرار

خرداد( به عنوان عامل فرعی  51و  دیبهشتار 01نوان عامل اصلی و تاریخ کاشت در سه سطح )اول اردیبهشت، روزه( به ع

در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد شلتوک در سطح یک درصد 

و  51311با میانگین به ترتیب  روزهو پنج آبیاری غرقاب ترین مقادیر عملکرد زیستی در تیمار دوردار شد. بیشمعنی

به  کیلوگرم در هکتار 51931و  51119اردیبهشت با میانگین  01کیلوگرم در هکتار و در تاریخ کاشت یک و  51091

ار تعداد خوشه در بوته در تیمترین بیش،  خرداد 51اردیبهشت و  01وزن صد دانه در تاریخ کاشت  دست آمد. بیشترین

ترین تعداد در تیمار غرقاب دائم مشاهده شد. همچنین بیش دانه پر در خوشه ترینبیشغرقاب و در تاریخ کاشت دوم و 

نتایج نشان داد که آبیاری غرقاب با  خرداد مشاهده گردید. 51و تاریخ کاشت  روزه 51و  51دانه پوک در تیمار آبیاری 

روزه عملکرد  51و  51ترین عملکرد دانه را داشت. تیمارهای دور آبیاری بیش کیلوگرم در هکتار، 1015عملکرد دانه 

اردیبهشت  01روزه داشتند. در دو سال زراعی آزمایش، تاریخ کاشت  1تری نسبت به تیمار غرقاب و دورآبیاری دانه کم

اردیبهشت  01کاشت را داشت. در این آزمایش، تاریخ  کیلوگرم در هکتار 9101ترین عملکرد دانه با میانگین بیش

 و از ثبات عملکرد خوبی برخوردار بود. داشترشد را  برایترین شرایط محیطی مطلوب

 

  آبیاریکم، عملکرد شلتوک ،عملکرد زیستی، آبیاری غرقاب کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 (FAO) سازمان خواربار جهانیبر اساس آمار 

هکتار سطح زیر  552111دارای  6112ایران در سال 

بوده است. واردات برنج تن تولید  میلیون 9/6شت و ک

بوده  میلیون تن 1/1حدود  6112در سال  برنج در ایران

این نتایج داللت  (.6112، سازمان خواربار جهانی) است

نیاز کشور را  تأمینبر آن دارد که تولید داخلی کفایت 

نداشته و بخشی از نیاز برنج مصرفی از طریق واردات 

استان گیالن بعد از مازندران  در است. برنجشده  تأمین

هزار هکتار( را در  131ترین سطح زیر کشت برنج )بیش

های کشور دارد )آمارنامه جهاد کشاورزی، نتابین اس

بنابراین مطالعه عملکرد برنج در این استان از ؛ (1932

که محصوالت  یجایاز آناهمیت باالیی برخوردار است. 

وامل اقلیمی و فیزیکی محدوده در پاسخ به عزراعی 

توان امکانات با شناخت این عوامل می مشخصی دارند،

شناسایی کرده و از آن  مختلف در مناطقبالقوه اقلیمی را 

برداری را انجام داد )ذوالفقاری و همکاران، حداکثر بهره

تاریخ کاشت به دلیل به نظر بسیاری از محققان، (. 1935

عملکرد  نهایتاًف رشد و نمو و آن بر مراحل مختل تأثیر

 (.1913دانه حائز اهمیت است )پازوکی و همکاران، 

با میانگین بارندگی  خشکنیمهایران کشوری 

میلیون هکتار شالیزار  51/1و  مترمیلی 6۴1ساالنه برابر 

با  برنج ایران کاشت در کل مناطق آبیاری تقریباً. باشدمی

 5-9 داشتننگهبا غرقابی و  آبیاریاستفاده از رژیم 

. شودمیآب روی خاک برای فصل رشد انجام  مترسانتی

از برنج کل  درصد 11-11دو استان گیالن و مازندران 

این در  .(6111)امیری و همکاران،  کنندمیایران را تولید 

تقاضا برای مصرف آب در  سابقهبیحالی است که رشد 

 ستفادهاقابلصنعتی، شرب و کاهش میزان آب  هایبخش

 هایسرشاخهدر بخش کشاورزی به علت ایجاد سد در 

از شالیزارهای  درصد 19 تقریباًرودخانه سفیدرود )که 

(، موجب گردیده که دهدمیقرار  آبیاریگیالن را تحت 

و این امر تولید  یافته کاهشاستفاده از آب در تولید برنج 

 .(6111)امیری و همکاران،  کندمیبرنج را تهدید 

در پژوهشی نتیجه گرفتند که  (6111ریک و همکاران )رود

مصرف آب  ،تناوب خشکی و رطوبت آبیاریروش کم 

 شالیزار را بدون کاهش عملکرد و سود کشاورزان، آبیاری

رضایی و  .کاهش داده استدرصد  91به میزان حدود 

روش آبیاری تناوبی با  گزارش کردند که( 1931همکاران )

ظ عملکرد در حد روش ، ضمن حفروزه هشتدور 

تر شدن مصرف آب و معمول غرقاب دائم باعث کم

درصد در میزان آب مصرفی در  ۴1معادل  جوییصرفه

 21آب به میزان  کارایی مصرفطول دوره رشد و افزایش 

 .شودمیدرصد 

انجام یافته در مورد  هایتحقیقتاکنون اکثر 

بت در ایران بر پایه دور ثا آبیاریمدیریت  هایشیوه

و یا تأثیر قطع آب در  کاشت از ابتدا تا انتهای فصل آبیاری

با تر تحقیقی مراحل مختلف رشد بوده است و کم

با توجه به تاریخ کاشت  آبیاریشیوه مدیریت  محوریت

بنابراین این تحقیق با هدف بررسی ؛ صورت پذیرفته است

های مختلف آبیاری های مختلف کاشت و رژیماثر تاریخ

رد و اجزای عملکرد برنج )رقم هاشمی( صورت بر عملک

 پذیرفت.

 

 هامواد و روش

بر پایه  های خرد شدهکرت صورتبهآزمایش 

کامل تصادفی یا سه تکرار بر روی برنج  هایطرح بلوک

در  1932و  1935زراعی  هایفصلطی  (رقم هاشمی)

انجام شد. ارتفاع  موسسه تحقیقات برنج کشور )رشت(

 درجه 91 عرضدر و  باشدمیمتر  6۴ امحل از سطح دری

 دقیقه شرقی 2۴ درجه و ۴3 طول دقیقه شمالی و 61و 

غرقاب و سطح  چهاردر  آبیاری تیمارهای .قرار دارد

و  عامل اصلی عنوانبه روزه 15و  11، 5 آبیاریهای دوره

 61یکم اردیبهشت، در سه سطح  کاشت هایتاریخ

مورد نظر قرار  فرعی عامل عنوانبه خرداد 11اردیبهشت و 

-بندی بعد از شخم اولیه و ثانویه و انجام گلکرت. گرفتند

اطالعات دوره  خرابی )پادلینگ( در برنج صورت گرفت.

هر  .ارائه شده است( 1تیمارهای مختلف در جدول ) رشد
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متر در نظر گرفته  5/9کرت آزمایشی به طول و عرض 

پس گرفته شد. متر در نظر سانتی 61×61تراکم نشاها شد. 

روز  11ها به مدت از انتقال نشاها به زمین اصلی، کرت

شدند تا نشاها استقرار پایند.  داریتمام غرقاب دائم نگه

ها بر مبنای برنامه پس از آن مدیریت آبیاری در کرت

اعمال شد. حجم آب آبیاری به هر کرت توسط کنتور 

شده ( نشان داده 1گیری شد که در شکل )حجمی اندازه

متوسط مقدار آب مصرفی در دو سال آزمایش در  است.

، 511روز به ترتیب برابر  15و  11، 5آبیاری غرقاب، دور 

متر و در تاریخ کشت اول تا سوم میلی 915و  933، 561

با استفاده از که متر بود میلی ۴۴6و  ۴31، ۴21به ترتیب 

در زمان بارش از مقدار  گیری شد.کنتور حجمی اندازه

( 6جدول ) در آبیاری، مقدار آب بارش کسر گردید.

همچنین خصوصیات خاک محل آزمایش ارائه گردید. 

( اطالعات هواشناسی محل انجام طرح را نشان 9جدول )

 رابطهمحاسبه درجه روز رشد برنج با استفاده از دهد. می

به ترتیب دمای  Tminو  Tmax( انجام شد که در آن 1)

تعداد روز هر  nدمای پایه برنج و  Tbکمینه و بیشینه، 

-درجه سانتی هشتمرحله نموی است. دمای پایه برنج 

 (.6116)سلطانی، گراد در نظر گرفته شد 

 (1)           

کیلوگرم در  21به میزان  نیتروژن به صورت کود اوره

در هکتار کیلوگرم  21به مقدار  وصورت پایه هکتار به

. رحله پایه نیز مصرف شدصورت سرک یک ماه بعد از مبه

کیلوگرم در هکتار  11به میزان  O)2(K کود پتاسیم اکسید

به میزان  5O2(P( پنتااکسید ع سولفات پتاسیم و فسفراز منب

کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل استفاده  65

های هرز بطور دستی وجین گردید. پس از . علفگردید

رای خشک شدن به مدت ب هارسیدگی و برداشت، خوشه

گراد در داخل آون درجه سانتی 11ساعت در دمای  16

گیری نمونه برداری از هر کرت برای اندازه قرار گرفتند.

بوته بصورت تصادفی از  چهار شاخص سطح برگ با انتخاب

از  (LAI)شاخص سطح برگ وسط هر کرت انجام گرفت. 

تقسیم مساحت سطح برگ بر مساحت سطح زمین بدست 

با برداشت ترتیب به تودهزیست شلتوک و آمد. عملکرد

 مترمربع از هر کرت و پس از حذف حاشیهپنج و یک 

ارتفاع بوته، تعداد خوشه پر . همچنین گیری شدنداندازه

در  ، تعداد دانه پر و پوکدر بوته ، تعداد پنجهدر بوته شده

-گیری شدند. کلیه اندازهاندازهشاخص برداشت  خوشه و

های عملکرد و اجزای عملکرد بر اساس گیری

استانداردهای زراعی موسسه تحقیقات برنج کشور 

تجزیه و تحلیل آماری بر اساس آرایش  صورت گرفت.

های کامل تصادفی های خرد شده با طرح پایه بلوککرت

مقایسه  .محاسبه گردید SASافزار با استفاده از نرم

 دارتالف معنیترین اخکم آزمون میانگین نیز بر اساس

LSD انجام پذیرفت. 
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 اطالعات دوره رشد تیمارهای مختلف -1جدول 
       تیمارها       

 I1D1 I2D1 I3D1 I4D1 I1D2 I2D2 I3D2 I4D2 I1D3 I2D3 I3D3 I4D3 اطالعات دوره رشد سال زراعی

 ۵۹/۷/۱۲ ۵۹/۷/۱۲ ۵۹/۷/۱۲ ۵۹/۷/۱۲ ۵۹/۱/۷۲ ۵۹/۱/۷۲ ۵۹/۱/۷۲ ۵۹/۱/۷۲ ۵۹/۱/۶ ۵۹/۱/۶ ۵۹/۱/۶ ۵۹/۱/۶ بذرپاشی در خزانه 

 ۵۹/۳/۱۲ ۵۹/۳/۱۲ ۵۹/۳/۱۲ ۵۹/۳/۱۲ ۵۹/۷/۷۲ ۵۹/۷/۷۲ ۵۹/۷/۷۲ ۵۹/۷/۷۲ ۵۹/۷/۱ ۵۹/۷/۱ ۵۹/۷/۱ ۵۹/۷/۱ تاریخ نشاکاری 

 ۹۲ ۹۲ ۹۲ ۹۷ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۷ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۷ گلدهی ٪۹۲تعداد روز تا  ۱۳۵۹

 ۷۲ ۷۲ ۷۲ ۷۷ ۵۹ ۵۹ ۵۹ ۵۲ ۱۷۱ ۱۷۱ ۱۷۱ ۱۷۷ ز(کل طول دوره رشد )رو 

 ٪۹۲رشد دریافتی تا -درجه روز 
 گلدهی

۱۳۲۲ ۱۷۵1 ۱۷۵1 ۱۷۵1 ۱۷۳۷ ۱۱۵۲ ۱۱۵۲ ۱۱۵۲ ۱۳۱۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۷ ۱۷۵۷ 

 ۱۷11 ۱۷11 ۱۷11 ۱۷۶۷ ۱۷۱۲ ۱۷۱۲ ۱۷۱۲ ۱۷۹۶ ۷۲۲۷ ۷۲۲۷ ۷۲۲۷ ۷۲۵۱ رشد دریافتی تا رسیدگی-درجه روز 

 ۵۶/۷/۱۲ ۵۶/۷/۱۲ ۵۶/۷/۱۲ ۵۶/۷/۱۲ ۵۶/۱/۷۲ ۵۶/۱/۷۲ ۵۶/۱/۷۲ ۵۶/۱/۷۲ ۵۶/۱/۶ ۵۶/۱/۶ ۵۶/۱/۶ ۵۶/۱/۶ بذرپاشی در خزانه 

 ۵۶/۳/۱۲ ۵۶/۳/۱۲ ۵۶/۳/۱۲ ۵۶/۳/۱۲ ۵۶/۷/۷۲ ۵۶/۷/۷۲ ۵۶/۷/۷۲ ۵۶/۷/۷۲ ۵۶/۷/۱ ۵۶/۷/۱ ۵۶/۷/۱ ۵۶/۷/۱ تاریخ نشاکاری 

 ۹۶ ۹۲ ۹۲ ۶۱ ۹۲ ۹۷ ۹۷ ۶۱ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۶ گلدهی ٪۹۲تعداد روز تا  ۱۳۵۶

 ۷۱ ۷۱ ۷۱ ۷۶ ۵۲ ۵۱ ۵۱ ۵1 ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱1 کل طول دوره رشد )روز( 

 ٪۹۲رشد دریافتی تا -درجه روز 
 گلدهی

۱۷۳۲ ۱۱۲1 ۱۱۲1 ۱۱۲1 ۱۱۷۳ ۱۱۳۲ ۱۱۳۲ ۱۱۱۱ ۱۳۹۵ ۱۷۷۳ ۱۷۷۳ ۱۷۶۹ 

 ۱۲۳۶ ۱۲۳۶ ۱۲۳۶ ۱۷۳۹ ۱۶۵۷ ۱۲۱۶ ۱۲۱۶ ۱۲۲۱ ۱۷۹۳ ۱۷۹۳ ۱۷۹۳ ۱۵۲۷ رشد دریافتی تا رسیدگی-درجه روز 

*D3,D2,D1: خرداد ۱۲و اردیبهشت  ۷۲، یک اردیبهشت کاشت تاریخ به ترتیب; I4,I3,I2,I1 :روزه ۱۹و  ۱۲، ۹ آبیاریغرقاب، دوره  آبیاری به ترتیب 

 
 خاک محل آزمایشاطالعات فیزیکی و شیمیایی  -2جدول 

 عمق
(cm) 

 پتاسیم قابل جذب
K 

)1-(mg.kg 

 نیتروژن کل
N 

)1-(mg.kg 

گنجایش تبادل 

 کاتیونی
CEC 

(meq/100g) 

 کربن آلی
O.C 

(%) 

اسیدیته 

 اشباعگل 
pH 

 شوری
EC 

)1-(dS.m 

هدایت 

هیدرولیکی 

 اشباع

Ks 

)1-(cmd 

فسفر قابل 

 جذب
P 

)1-(mg.kg 

 شن

(%) 
 سیلت

(%) 
 رس

(%) 

جرم 

مخصوص 

 ظاهری

(1-g.cm) 

 نوع بافت

 رس سیلتی ۱/۱ 1۶ ۹1 ۹ ۶/۱۲ ۷۱/۲ ۲۱/۲ ۳1/۲ ۳۶/۱ ۳۹ ۱۳/۲ ۳۱۱ ۱۹
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    1932 

*
D3,D2,D1 ،خرداد ۱۲اردیبهشت و  ۷۲: بترتیب تاریخ کاشت یک اردیبهشت; I4,I3,I2,I1روزه ۱۹و  ۱۲، ۹اب، دوره آبیاری : بترتیب آبیاری غرق 

 بارش طی دو سال آزمایش + آبیاریو آب  آبیاریمیزان آب  -1شکل 

 
 محل انجام طرح 1331و  1331ات هواشناسی سال اطالع -3جدول 

 دمای حداقل ماه سال
C)o( 

دمای 

 حداکثر
C)o( 

 سرعت باد
)1-(m s 

 تشعشع
)1-d 2-(KJ m 

 فشار هوا
(kPa) 

 بارش
(mm) 

۶۲/۵ فروردین   ۷/۱۷  ۹1/۱  ۳1۳۲۲۷ ۷/۱  1/۱۷۲  

۵۷/۱1 اردیبهشت ۱۳۵۹  ۶۶/۷1  ۲۲/۱  1۷۷۷۱۷ ۷1/۱  ۹/۷۶  

11/۱۷ خرداد   ۲۹/۷۷  ۵۹/۱  ۹۵۹۳۷۱ ۷۲/۷  ۳/1۷  

۵۷/۷۲ تیر   ۷۷/۳۱  1۲/۱  ۶۲۵۳۷۱ ۶۳/۷  ۷/۱11  

1۳/۷۱ مرداد   ۲۵/۳۳  ۳1/۱  ۹۵۷۱۶۵ ۲۳/۷  ۷/۹۱  

۱۷/۷۲ شهریور   1۷/۳۱  ۷۵/۱  1۹۵۲۶۳ ۹۵/۷  ۲/۱۶1  

۲۹/۷ فروردین   ۵۶/۱۲  1۱/۷  ۳۷۳۱۳۵ ۷۹/۱  1/۷۵  

۳1/۱1 اردیبهشت   ۵۱/۷۳  ۲/۷  1۷۱۷۷۲ ۷۱/۱  ۱/۲۱  

۷۷/۱۷ خرداد ۱۳۵۶  ۷۲/۷۷  ۷۷/۱  ۶۱۲۷۷۷ ۷۷/۷  ۲/۵ 

۶۷/۷۲ تیر   ۲۷/۳۱  ۹۵/۱  ۶۲۲۷۹۷ ۹۵/۷  ۲/۱1  

۱1/۷۷ مرداد   ۷۹/۳۷  ۶۱/۱  ۶۲۷۷۵۳ ۲/۷  ۲ 

۳۱/۷۱ شهریور   ۷/۳۷  ۶۷/۱  ۹۷۲۶۳۳ ۲۶/۷  ۹/۶۲  

 ذکر گردیده است اهبارش در هر مسال و بارش بر اساس مجموع اول در شش ماه  ماهانهو فشار هوا بر اساس میانگین  تابش*آمار دما، سرعت باد، 

 

 و بحث نتایج

بررسی شاخص سطح  :شاخص سطح برگ

برگ طی دو سال آزمایش نشان داد که تیمارهای آبیاری 

و تیمار غرقاب  دار داشتهمعنی تأثیربر شاخص سطح برگ 

ول ا)جد را نشان داد (1۴/6برگ )سطح رین شاخص یشتب

 ،تررسد در شرایط مصرف آب کمبه نظر می (.5و  ۴

به طوری که در  ؛خص سطح برگ کاهش یافته استشا

( 21/1ترین شاخص سطح برگ )روزه کم 15دور آبیاری 

 ها نشان داده است کهپژوهش. (5)جدول  بدست آمد

 یابد.شرایط کمبود آب کاهش می دربرنج  سطح برگ

این سازوکار گیاه  ( گزارش کردند6115پاندی و شاکوال )

نوبه به  ، ولییاه بودهراهی برای کاهش مصرف آب در گ

بومن و همکاران  .شودسبب کاهش عملکرد دانه می خود

( نیز کاهش سطح برگ برنج در شرایط غیرغرقاب 6115)

شاخص برنج نسبت به غرقاب دائم را گزارش نمودند. 

دار های کاشت مختلف تفاوت معنیسطح برگ در تاریخ

ماریت  

ماریت  



 شهرستان رشتدر  (.Oryza sativa L)  تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج/  211

در تاریخ  برگ ترین شاخص سطح(. بیش۴ )جدول داشت

( ۴9/6و  91/6اردیبهشت )به ترتیب  61و  یککاشت 

 11سد در تاریخ کاشت به نظر می .(5)جدول بدست آمد 

(، 9دمای باالی دوره رشد )جدول به خرداد با توجه 

پژمردگی، سوختگی و ریزش برگ اتفاق افتاده و سبب 

که با نتایج  (11/1است )سطح برگ شده  شاخص کاهش

دونگ  مطابقت داشته است.( 1932لیموچی و همکاران )

تغییر شاخص سطح برگ و  علت (6112و همکاران )

را تغییر منابع  در تیمارهای تاریخ کاشت پیری برگ

کاهش  های گیاه گزارش نمودند.تخصیص فرآورده

تیمارهای آبیاری و تاریخ کاشت شاخص سطح برگ در 

. (۴)جدول  نتایج متفاوتی داشتندنیز طی دو سال آزمایش 

-ل اول تیمار غرقاب و دور آبیاری پنج روزه بیشدر سا

را  (65/6و  93/6ترین شاخص سطح برگ )به ترتیب 

( 11/9که در سال دوم تیمار غرقاب )در حالی داشتند؛

داشته بیشتری نسبت به سایر تیمارها شاخص سطح برگ 

های . مقایسه شاخص سطح برگ تاریخ(2)جدول  است

بیشترین شاخص اد که کاشت طی دو سال آزمایش نشان د

اردیبهشت  61تاریخ کاشت  در در سال اولسطح برگ 

های کاشت تفاوت ( بدست آمد که با سایر تاریخ91/6)

ترین شاخص که در سال دوم بیشدر حالیدار داشت معنی

اردیبهشت )به  61های کاشت یک و سطح برگ در تاریخ

کاهش  .(2)جدول  ( به دست آمد55/6و  15/6ترتیب 

خص سطح برگ در تاریخ کاشت یک اردیبهشت شا

کاهش شدت تابش تواند به دلیل میدر سال اول ( 11/1)

 .(9)جدول  های کاشت باشددر مقایسه با سایر تاریخ

( اختالف 91/6میانگین شاخص سطح برگ در سال دوم )

تواند ( داشت که می31/1داری با میانگین سال اول )معنی

 ( باشد.9تابش در سال دوم )جدول به دلیل میانگین باالتر 

خطی بین شاخص سطح برگ و  نسبتاًرابطه ( 1331) ولز

میزان دریافت نور در گیاهان زراعی تا زمان بسته شدن 

 پوشش را گزارش نمودند.تاج
 جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج )رقم هاشمی( -4جدول 

 
 

درجه 

 آزادی

   میانگین مربعات 

شاخص 

سطح 

 برگ

ارتفاع 

 بوته
 دانه پوک دانه پر

تعداد 

 خوشه

وزن صد 

 دانه

عملکرد 

 زیستی

عملکرد 

 شلتوک
 شاخص برداشت

۱/۳ ۱ سال * ۱۱۵۲** ۷1۷ns 1/۱۱ ns ۱/۱۶ * ۲۲۷/۲ ns ۱۲۷۲۱ns ۷۹۷۳ns ۹/۲ ns 

سال×بلوک  1 ۲۶۱/۲ ns ۳۳ns ۷۱۶ns ۲/۳ ns ۶ns ۲۷۶/۲ ns ۲1۱۳۵۱۳ ns ۱۵۱۲۹۳ns 1/۳ ns 
۷۱/۷ ۳ آبیاری ** ۱۶۲ ** ۱۷۱۷** ۷/۱۲ ns ۲/1۲ ** ۲۲۵/۲ ns ۱۲۲۶1۲۲۱** 1۶۶۲۷۷۶** ۳/۷۲ ns 

۱۳/۱ ۳ آبیاری×سال ns ۱۲۱* ۱1۲ns ۲/۱۹ ** ۵/۱۵ ** ۲۹/۲ ns ۹۹۲۲۲۷ns ۷1۶۷1۶ns ۳/۳۱ ns 

۱۵/۲ ۱۷ خطای آبیاری ns ۵/۳۷ ns ۶/۵۵ ns ۷/۹ ns 1ns ۲۳/۲ ns ۷۱۱1۶1۷ns ۷۳۳۹۲ns 1/۱۷ ns 

۶۷/۷ ۷ تاریخ کاشت * ۱۲۷** ۱۲1ns ۱/۵۶ ** ۲/۱1 ** ۷۶/۲ ** ۱۶۹۳۵۲۹۵** ۱۵۷۹۳11** ۶/۱۹ ns 
1۵/۲ ۶ تاریخ کاشت×آبیاری ns ۷/۵۷ ** 1/۷۲۵ ns ۷/1 ns ۱/۱ ns ۲۹/۲ ns ۶۷۳۷1۷ns ۷۱۱۱۳۲ns ۵/۵ ns 

۹۷/۱ ۷ تاریخ کاشت×سال ns ۳/۹۲1 ** ۷/۵۹۷ * ۵/۲۲ ** ۷/۱۲ * ۲۶/۲ ns ۷۳۷۱۷۲۲** ۷1۹1۵۳۵** ۵/۲ ns 

شتتاریخ کا×آبیاری×سال  ۶ ۳۷/۲ ns ۱/۲۱ * ۲/۱۶1 ns ۱/۶ ns 1/۷ ns ۲1/۲ ns ۱۹۲۱۹۲۲ns 1۶۲۷۵۲ns ۷/۶ ns 
۹1۷/۲ ۳۷ خطا  ۲/۷1  ۹/۷۱1  ۷/۳  ۶/۷  ۲۳/۲  ۱۷۹۳۱۶۳ ۷۷۲۲۶۷ ۹/۱1  

۷/۳۳ - ضریب تغییرات )%(  ۶/۳  ۵/۱۹  ۶/۷۶  ۱۳ ۶/۲  ۷/۱۱  ۷/۱۷  ۲/۷  
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 های کاشتدر سطوح آبیاری و تاریخورد بررسی مقایسه میانگین دوساله صفات م -1جدول 

شاخص  

سطح 

 برگ

ارتفاع 

 بوته

(cm) 

 دانه پر

در 

 خوشه

دانه 

 پوک

در 

 خوشه

تعداد 

 خوشه

 در بوته

وزن 

صد 

 دانه

(g) 

عملکرد 

 زیستی

(kg/ha) 

عملکرد 

 شلتوک

(kg/ha) 

شاخص 

 برداشت

(%) 

          سال
Y1 ۵۲٫۱ b ۱٫۱1۲ a ۳٫۵۹ a ۹٫۲ a ۷٫۱۷ a ۳٫۷ a ۵۵۶۷a ۳۶۳۳a ۳٫1۳ a 
Y2 ۳۷٫۷ a ۵٫۱۳۱ b ۹٫۷۷ a ۷٫۲ a ۵٫۱۱ b ۳۷٫۷ a ۵۵۵۵a ۳۶۹۹a ۹٫1۳ a 

          آبیاری
I1 ۲1/۷ a ۶/۱۳۵ a 1/۱۲۱ a ۶/۲ ab ۳/۱1 a ۳1/۷ a ۱۲۵۶۲a 1۷۲۱a ۲/11 a 

I2 ۲۵/۷ b 1/۱۳۲ ab ۵/۵۳ b ۷/۶ b ۷/۱۷ b ۳۱/۷ a ۱۲۷۳۷ab ۳۷11b ۲/1۳ a 

I3 ۲۶/۷ b ۷/۱۳۳ bc ۲/۵۲ b ۹/۲ ab ۷/۱۱ c ۳/۷ a ۵1۹۶b ۳۱۵۶c ۱/1۳ a 

I4 ۷۱/۱ b ۱/۱۳۳ c ۹/۷۱ c ۷a ۷/۱۱ c ۷۷/۷ a ۵۷۲۷b ۳۷۶1c ۱/1۷ a 

          تاریخ کاشت
D1 ۳۱/۷ a ۳/۱۳۳ b ۹/۵۲ a ۵/۶ b ۳/۱۷ ab ۳۹/۷ a ۱۲۹۹۳a ۳۲۵۹a ۹/1۷ a 
D2 1۳/۷ a ۵/۱۳۶ a 1/۵۳ a 1/۹ c ۱/۱۳ a ۳۲/۷ a ۱۲۳۵۲a ۳۷۷۲a ۳/11 a 
D3 ۲۷/۱ b ۲/۱۳۲ a ۷/۵۱ a ۶/۵ a ۲/۱۱ b ۷/۷ b ۵۲۷۲b ۳۱۷۳ b ۳/1۳ a 

*D3,D2,D1 : ،خرداد ۱۲اردیبهشت و  ۷۲بترتیب تاریخ کاشت یک اردیبهشت; I4,I3,I2,I1: روزه ۱۹و  ۱۲، ۹اب، دوره آبیاری بترتیب آبیاری غرق 

 
 1331و  1331های های کاشت در سالمقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سطوح آبیاری و تاریخ -1جدول 

سال 

 زراعی

شاخص  

سطح 

 رگب

 ارتفاع بوته

(cm) 
 دانه پر

دانه 

 پوک

تعداد 

 خوشه

وزن صد 

 دانه

(g) 

عملکرد 

 زیستی

(kg/ha) 

عملکرد 

 شلتوک

(kg/ha) 

شاخص 

 برداشت

(%) 

          آبیاری 

 I1 ۳۵/۷ a ۱/۱1۱ a ۱۲1a ۳/۶ a ۷/۱1 a ۷۵/۷ a ۱۲۲۲1a 1۲1۶a ۲/11 a 

 I2 ۷۹/۷ a ۹/۱1۱ a ۱۲۱a ۷/۶ a ۶/۱1 a ۷۵/۷ a ۱۲۳1۳a ۳۶۲۳b ۲/1۳ ab 

۱۳۵۹ I3 ۲۶/۱ b ۳/۱1۲ a ۵1a ۱/۷ a ۹/۱۱ b ۷۶/۷ a ۵1۷۳a ۳۳۲۹c ۱/1۳ ab 

 I4 1۹/۱ b 1/۱۳۲ a ۷۷b ۶/۷ a ۹/۱۲ b ۳۹/۷ a ۵1۲۲a ۳1۳۶c ۱/1۷ b 

          تاریخ کاشت 

 D1 ۲۷/۱ b 1/۱۳۱ c ۷۷b ۱/۷ a 1/۱۷ a ۳۷/۷ a ۵۷۳1ab ۳1۷۹b ۱/1۷ a 

 D2 ۳۱/۷ a ۷/۱1۱ b ۱۲۹a ۷/۶ b ۹/۱۳ a 1۱/۷ a ۱۲۶۹۶a ۳۵۱1a ۳/11 a 

 D3 ۷۱/۱ b ۲/۱1۲ a ۵۳ab 1/۲ ab ۶/۱۷ a ۱۱/۷ b ۵1۱۳b ۳۹۶۲b ۹/1۳ a 

          آبیاری 

 I1 ۲۷/۳ a ۷/۱۳۷ a ۵۵a ۵/۷ a ۷/۱۳ a ۳۵/۷ a ۱۱۷۱۲a 11۵۹a ۱/11 a 

 I2 ۵۷/۱ b ۳/۱۳۳ ab ۷۲ab ۶/۹ b ۵/۱۲ b ۳۹/۷ a ۱۲۱۳۳ab 1۲۱۶b ۷/1۷ a 

 I3 ۳۲/۷ b ۵/۱۷۹ b ۷۲ab ۷/۶ ab ۵/۱۲ b ۳۳/۷ a ۵1۵۲b ۳۲۱۲c ۵/1۷ a 

۱۳۵۶ I4 ۱۶/۷ b ۳/۱۳۲ b ۷۱b 1/۲ ab ۱/۱۷ b ۷۱/۷ a ۵۱۹۶b ۳۲۵۱c ۷/11 a 

          تاریخ کاشت 

 D1 ۷۹/۷ a ۳/۱۳۹ a ۵۳a ۲/۹ b ۷۷/۱۷ a ۳۳/۷ a ۱۱۷۱۲a 1۱۶۹a ۵/1۷ a 

 D2 ۹۹/۷ ab ۶/۱۳۷ ab ۷۷b ۱/1 b ۲۶/۱۷ a ۳۳/۷ a ۱۲۱۳۲b ۳۲۷۹a 1/11 a 

 D3 ۲۹/۱ b ۷/۱۷۲ b ۵۲ ab ۷/۱۱ a ۲/۱۲ b ۷۵/۷ a ۷۶1۳c ۳۲۲1b ۱/1۳ a 

*D3,D2,D1 : ،خرداد ۱۲اردیبهشت و  ۷۲بترتیب تاریخ کاشت یک اردیبهشت; I4,I3,I2,I1 :روزه ۱۹و  ۱۲، ۹اب، دوره آبیاری بترتیب آبیاری غرق 

 

نتایج نشان داد که اثر متقابل آبیاری  :ارتفاع بوته

دار یوده است )جدول و تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته معنی

 ۴/1۴2) خرداد 11تاریخ کاشت غرقاب،  در تیمار(. ۴

 کاشت هایتاریخ ،روزه پنج آبیاریدر دوره ، متر(سانتی

در  ،متر(سانتی 1/1۴1و  1۴1)خرداد  11و اردیبهشت  61

 61و  یک های کاشتتاریخروزه،  11 آبیاریدوره 

 ارتفاع باالتری متر(سانتی 9/163و  2/191)اردیبهشت 



 شهرستان رشتدر  (.Oryza sativa L)  تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج/  232

بومی  قامتر در ارفاع بیشکسب ارت .(6)شکل  ندداشت

و شرایط بهتر تر استان گیالن سبب دسترسی به نور بیش

از سایر منابع )عناصر غذایی آب و فضا( برای گیاه استفاده 

نتایج نشان  این .(1936)نصیری و همکاران،  شودبرنج می

تواند دیرهنگام می کاشت در تیمار غرقاب که دهدمی

رسد افزایش . به نظر میب کندترین ارتفاع بوته را کسبیش

تر تحت تأثیر رژیم خرداد بیش 11ارتفاع بوته در تاریخ 

( که با نتایج بررسی برنج رقم 9دمایی بوده است )جدول 

( در استان گیالن 1932هاشمی توسط ندیمی و همکاران )

 11تر در تاریخ کاشت با وجود ارتفاع بیش مطابقت دارد.

نتیجه تجمع ماده خشک  خرداد، شاخص سطح برگ و در

تواند توجیه تر بوده است و میدر تاریخ کاشت دوم بیش

کننده افزایش عملکرد در تاریخ کاشت دوم باشد )جدول 

های تاریخارتفاع بوته در  دور آبیاری ترینطوالنیدر  (.5

. مختلف به اندازه یکسانی کاهش یافته است کاشت

ی و نتایج مقایسه های هواشناسبا توجه به داده هابررسی

سبب  پایین مایدنشان داد که  (5و  9میانگین )جداول 

 ،کاهش رشد یجاد خسارت به بوته برنج و عوارضا

و کاهش عملکرد  اختالل در تشکیل دانه پر ،کاهش ارتفاع

خوانی ( هم1915که با نتایج ثابتی و جعفر زاده ) شودمی

 .اردد

 1/2اول  میانگین ارتفاع بوته در سال ،طبق نتایج

)جدول  داشتافزایش درصد نسبت به ارتفاع سال دوم 

تر سبب کاهش میانگین رسد بارش کمبه نظر می (.5

جلیل و  (.5و  9ها در سال دوم شد )جداول ارتفاع بوته

شدت به کمبود آب ( گزارش کردند که6113همکاران )

ها به دلیل باعث کاهش بیان ژن تولید سلول و رشد سلول

 یدر سال اول بین تیمارها .شودمی اسمزیار کاهش فش

داری وجود نداشت آبیاری از نظر ارتفاع بوته تفاوت معنی

که در سال دوم تیمار غرقاب و دور درحالی ،(2)جدول 

و  6/191ترین ارتفاع بوته )به ترتیب روزه بیشآبیاری پنج

ترین ارتفاع بوته در و کم ندرا نشان داد (مترسانتی 9/199

)جدول  مشاهده شدمتر( سانتی 3/165روزه ) 15یاری آب

ترین ارتفاع بیش خرداد 11تاریخ کاشت  ،(. در سال اول2

 اردیبهشت یک کاشت متر( و تاریخسانتی 1/1۴1بوته )

)جدول  ندمتر( را داشتسانتی ۴/191ترین ارتفاع بوته )کم

 61و  یک های کاشتتاریخدر سال دوم  کهدرحالی ،(2

و  9/195 به ترتیبترین ارتفاع بوته )بیش تاردیبهش

ترین کم خرداد 11تاریخ کاشت ( و مترسانتی 2/196

. (2)جدول نشان دادند ( را مترسانتی 1/161) ارتفاع بوته

و  در ابتدای فصل در سال اولتابش کمبود رسد به نظر می

در سال  وتر کم تودهزیستسطح برگ و  در نتیجه تولید

انتهای فصل سبب کاهش  و گرمای رشکمبود با دوم

یک اردیبهشت در سال  کاشت هایتاریخارتفاع بوته در 

بیان و  .(9جدول شدند )خرداد در سال دوم  11اول و 

ی )کیفیت، شرایط نور ( گزارش کردند که6115همکاران )

در رشد گیاه  مؤثراز جمله عوامل  شدت و مدت تابش(

تواند ای میحظهقابل مال طوربهباشد و شدت نور می

فتوسنتز را تقویت و تجمع ماده خشک را افزایش دهد. 

و گرما اغلب رشد ساقه و ارتفاع گیاه را کاهش  آبیاریکم

 .(6112؛ تایز و زایگر، 6111)پراساد و همکاران،  دندهمی

دار نیز معنی آبیاری×تاریخ کاشت×اثر متقابل سال همچنین

سال اول اثر متقابل نتایج در  بر اساس .(۴)جدول  بود

که شرایط دار نبود. در حالیآبیاری معنی×تاریخ کاشت

تاریخ ×دار شدن اثر متقابل آبیاریمحیطی سبب معنی

 .(۴)جدول  شد در سال دوم کاشت

 
*D3,D2,D1 : ،خرداد ۱۲اردیبهشت و  ۷۲بترتیب تاریخ کاشت یک اردیبهشت; I4,I3,I2,I1 :روزه ۱۹و  ۱۲، ۹یاری اب، دوره آببترتیب آبیاری غرق 

 ارتفاع بوته برنج برتاریخ کاشت × نمودار اثر متقابل آبیاری  -2شکل 

 تیمار
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نتایج تجزیه واریانس دو  :تعداد دانه پر و پوک

بر تعداد دانه پر در  آبیاریسال نشان داد که تیمارهای 

. طبق نتایج تیمار (۴)جدول  دار داشتمعنی تأثیرخوشه 

( عدد 111) خوشه دردانه پر ترین تعداد غرقاب بیش

داری تفاوت معنی آبیاریداشت که با سایر تیمارهای 

 آبیاریترین دانه پر در تیمار دوره کم .(5)جدول  داشت

 ،آبیاریدر اثر رژیم کم آمد. به دست( عدد 11روزه ) 15

شاخص سطح برگ کاهش یافته و متعاقب آن تولید مواد 

ای، تعداد پنجه بارور تهبوفتوسنتزی و افزایش رقابت درون

( که با 5شود )جدول تری تولید میو تعداد دانه پر کم

-کم تأثیر( در زمینه 1931نتایج ابراهیمی و همکاران )

 تاریخ کاشتبررسی  آبیاری بر رشد برنج مطابقت دارد

 ، به نحوی که(5)جدول  طی دو سال نتایج متفاوتی داشت

 خرداد 11و  یبهشتارد 61 های کاشتتاریخدر سال اول، 

تاریخ  و (عدد 39 و 11۴ به ترتیبترین دانه پر )بیش

نشان دانه پر را ترین ( کمعدد 11) یک اردیبهشتکاشت 

( بر 9محدودیت شدت تابش )جدول  .(2)جدول دادند 

توده و عملکرد فتوسنتز، رشد، تولید سطح برگ و زیست

دالیل تواند از میگذارد، گیاهان زراعی تأثیر منفی می

در  نه پر در تاریخ کاشت یک اردیبهشتکاهش تعداد دا

( 6119سال اول باشد که با نتایج کالرینگ و کرامبین )

 اردیبهشت یکشت ادر سال دوم تاریخ ک. مطابقت دارد

 که (2)جدول را داشت عدد(  39ترین تعداد دانه پر )بیش

تر و دریافت درجه رسد طول دوره رشد بیشبه نظر می

باالتر از عوامل افزایش تعداد  (GDD) ترشد بیشر-روز

 .(1)جدول  باشددانه پر درخوشه در تاریخ کاشت مذکور 

دار بر تعداد دانه پوک معنی کاشت اثر تاریخ 

-بیش خرداد 11تاریخ کاشت  ،. طبق نتایج(۴)جدول  شد

-( و تاریخ کاشت دوم کمعدد 2/3رین تعداد دانه پوک )ت

 ندداشتبه همراه ( را عدد ۴/5ترین تعداد دانه پوک )

در  با توجه به افزایش دما رسدبه نظر می .(5)جدول 

)جدول  خرداد 11کاشت  خرداد و طول دوره رشد تاریخ

اند و نکردهبارور نشده و بذر تولید  هاگلچهتعدادی از  (،9

در عداد دانه پوک سبب افزایش ت ، این موضوعدر نتیجه

. این نتایج با نتیجه لیموچی (5)جدول  شده استخوشه 

در بررسی تغییرات  (1911و گیالنی ) (1939و همکاران )

در . مطابقت داشت فیزیولوژیکی برنج تحت تنش گرما

از نظر دانه پوک تفاوت  آبیاریسال اول بین تیمارهای 

یمار در سال دوم ت کهدرحالی ،وجود نداشت یدارمعنی

 2/5) را داشتپوک ترین دانه روزه کم پنج آبیاریدوره 

 3/1غرقاب از نظر تعداد دانه پوک ) و تیمار دانه پوک(

 ۴/1و  1/2 به ترتیبروزه ) 15و  11 آبیاری( با دوره عدد

در این  .(2)جدول  نداشت یدار( تفاوت معنیعدد

متر در نظر سانتی پنجآزمایش ارتفاع آب تیمار غرقاب 

افزایش تعداد دانه پوک در تیمار غرقاب دائم  فته شد.گر

-تواند به دلیل نامناسب بودن ارتفاع غرقاب برای بوتهمی

 (6119) همکاران. ژنگ و (5)جدول  های برنج باشد

بارور را  هایپنجهعمق کم آب در مرحله آغازش و رشد 

بهترین میزان آب برای رشد برنج با افزایش تعداد دفعات 

)با  منفی عمق زیاد آبتأثیر توصیه نمودند و  آبیاری

 روی متر(سانتی 61تا  چهارافزایش ارتفاع آب از 

-بیش برنج را گزارش نمودند. عملکرد رشد و هایمؤلفه

 های کاشتتاریختعداد دانه پوک در سال اول در ترین 

 تاریخترین دانه پوک در ( و کمعدد 1/1)دیبهشت را اول

 (.5)جدول  به دست آمد( عدد 1/2) اردیبهشت 61کاشت 

در تاریخ کاشت اول اردیبهشت  دانه پوک افزایش تعداد

( و در نتیجه 9تواند به دلیل کاهش میزان تابش )جدول می

که سبب  کاهش سطح برگ در این تاریخ کاشت باشد

رابطه مثبت  (.5)جدول  های برنج گردیدعقیمی دانه

سبز ماندن سطح ش اجزای عملکرد گیاهان زراعی با افزای

( 6111برگ در زمان رسیدگی توسط بورل و همکاران )

تاریخ  ،در سال دوم کهاست  در حالیاین گزارش گردید. 

( و عدد 1/11ترین دانه پوک )بیش خرداد 11کاشت 

( عدد 1/۴و  1/5) اردیبهشت 61و  یک های کاشتتاریخ

که این افزایش  (5)جدول  ترین دانه پوک را داشتندکم

( 9توان به افزایش دما، بارش کم )جدول دانه پوک را می
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و کوتاه شدن دوره رشد زایشی در این تاریخ کاشت 

( گزارش 6113شی و همکاران ) (.1نسبت داد )جدول 

هایی که سبب کوتاه شدن دوره فنولوژی نمودند مدیریت

سبب کاهش اجزای عملکرد از جمله  شوند،می برنج

 شود.ه میباروری خوشه و وزن دان

نتایج تجزیه واریانس  :در بوته تعداد خوشه

نشان داد که اثر آبیاری و تاریخ کاشت بر تعداد خوشه 

خوشه در تیمار ترین تعداد بیش .(۴دار بود )جدول معنی

ترین تعداد خوشه در دوره ( و کمعدد 9/1۴غرقاب )

( مشاهده عدد 61/11 و 6/11روزه ) 15و  11 آبیاری

آبیاری روی رسد اثر منفی کمبه نظر می .(5)جدول  گردید

از عوامل مهم  توده،و تولید زیست سطح برگ صشاخ

داس و  (.5در بوته بوده است )جدول  کاهش تعداد خوشه

ناشی از  کمبود آب ( گزارش کردند که6112همکاران )

غیرغرقابی سبب کاهش رشد سلولی، کاهش  آبیاری

و کاهش مواد غذایی  اهروزنهشدن پتانسیل آب برگ، بسته

کاهش  در نتیجهگیاه با کاهش نرخ فتوسنتز و  دسترسقابل

ترین تعداد خوشه بیش .دشومیتعداد پنجه و ارتفاع بوته 

که با  مشاهده شد (1/19) اردیبهشت 61 کاشت در تاریخ

-عدد( تفاوت معنی 9/16)اردیبهشت  یکتاریخ کاشت 

هش تعداد کارسد به نظر می (.5نداشت )جدول  یدار

خرداد به دلیل افزایش  11خوشه در بوته در تاریخ کاشت 

( 1(، کوتاه شدن دوره رشد رویشی )جدول 9دما )جدول 

تر در این تاریخ کاشت توده کمو در نتیجه تولید زیست

( اثر دمای 6111زاکاریاس و همکاران ) (.5باشد )جدول 

نجه و تسریع مراحل فنولوژی برنج، از بین رفتن پ برباال 

ین میانگ کاهش تعداد خوشه در بوته را گزارش نمودند.

عدد بود که با  3/16تعداد خوشه در سال اول برابر 

داشت  یدارعدد( تفاوت معنی 3/11میانگین سال دوم )

رسد تفاوت تعداد خوشه در بوته به نظر می (.5)جدول 

 شرایط رطوبت و میزان بارش تأثیرطی دو سال تحت 

تیمارهای (. 9بوده است )جدول  ل دومتر در سابیش

آبیاری و تاریخ کاشت طی دو سال آزمایش نتایج متفاوتی 

. در سال اول تیمار غرقاب و دوره (۴)جدول داشتند 

 2/1۴و  1/1۴ترین تعداد خوشه )روزه بیش پنج آبیاری

 5/11ترین تعداد خوشه )روزه کم 15و  11( و دوره عدد

در سال  کهدرحالی. (2دول )ج ( را داشتندعدد 59/11 و

( با سایر عدد 1/19دوم تعداد خوشه تیمار غرقاب )

 .(2)جدول  داری داشتتفاوت معنی آبیاریسطوح 

( بیان نمودند که کمبود دسترسی 6111رضایی و نحوی )

به آب ناشی از آبیاری غیر غرقابی با جلوگیری از انتقال 

باعث کاهش  امالح و مواد غذائی به گیاه و کاهش فتوسنتز

تعداد پنجه، سطح برگ، تجمع ماده خشک، تعداد دانه پر 

در  شود.در خوشه، وزن صد دانه و در نهایت عملکرد می

های کاشت از نظر تعداد خوشه تفاوت سال اول بین تاریخ

-تاریخ ،در سال دوم(. 2)جدول  دار وجود نداشتمعنی

ترین تعداد خوشه بیش اردیبهشت 61و  یک های کاشت

ترین تعداد خوشه در ( را داشتند و کمعدد 1/16و  6/16)

)جدول  به دست آمد( عدد 1/11) خرداد 11تاریخ کاشت 

( و کوتاه 9تواند به دلیل افزایش دما )جدول که می (2

سیادت و  .(1شدن دوره رشد زایشی باشد )جدول 

( در بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد 1919همکاران )

تأخیر در زمان کاشت  اد مشاهده کردند کهآببرنج در خرم

اردیبهشت به  16روز نسبت به  91و  61، 11به مدت 

 1/1ترتیب موجب کاهش تعداد خوشه در بوته از حدود 

در ( 6111جوکن و همکاران ) شد. 2/5و  5/5، 1/2به 

با افزایش دما  گزارش کردند که مورد گیاهان زراعی دیگر

ندم کاهش تعداد پنجه دمای شب، در گیاه گویژه به

طول ساقه تحت این شرایط  کهدرحالی ،مشاهده گردید

 .افزایش یافت

اثر تاریخ کاشت بر وزن صد دانه  :وزن صد دانه

 ،طبق نتایج تجزیه واریانس(. ۴دار بود )جدول برنج معنی

 اردیبهشت 61ترین وزن صد دانه در تاریخ کاشت بیش

 یککاشت  که با تاریخبه دست آمد ( گرم 91/6)

با  ، امانداشت یدار( تفاوت معنیگرم 95/6)اردیبهشت 

( گرم 61/6) خرداد 11تاریخ کاشت وزن صد دانه در 

رسد به نظر می .(5)جدول  داشتند یدارتفاوت معنی

خرداد )جدول  11افزایش دما در دوره رشد تاریخ کاشت 
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( از 1)جدول  برنج زایشیرشد ( و کوتاه شدن دوره 9

هش وزن صد دانه در تاریخ کاشت مذکور باشند دالیل کا

در مورد  (6113که با نتایج شی و همکاران ) (5)جدول 

 تابشدما و . رابطه دوره فنولوژی و وزن دانه مطابقت دارد

خورشیدی دو پارامتر اقلیمی مهم جهت رشد گیاهان 

قبل از  گرادسانتیدرجه  61. دمای زیر شوندمیمحسوب 

ها و منجر به افزایش عقیمی خوشچهمرحله ظهور خوشه 

از طریق کاهش انتقال  گرادسانتیدرجه  61دمای باالتر از 

مواد فتوسنتزی از منبع به مخزن و تأثیرگذاری بر وزن دانه 

منجر به کاهش عملکرد خواهد شد )فتحی و همکاران، 

 تأثیر( در بررسی 1931ولدآبادی و همکاران )(. 1932

های فیزیولوژیک و ویژگی تاریخ کاشت بر وزن خشک

زنی، دار تاریخ کاشت بر صفات روز تا پنجهبرنج، اثر معنی

برگ، تعداد دانه پوک، وزن  سبزینهطول دوره رشد، میزان 

 .را گزارش کردندهزار دانه و شاخص برداشت 

گر نتایج تجزیه واریانس بیان :عملکرد زیستی

ستی برنج دار تیمارهای آبیاری بر عملکرد زیمعنی تأثیر

ترین عملکرد زیستی برنج در تیمار بیش (.۴بود )جدول 

با  کهبه دست آمد کیلوگرم در هکتار(  11321غرقاب )

کیلوگرم در هکتار(  11691روزه ) پنجتیمار دور آبیاری 

ترین (. همچنین کم5 )جدولنداشت  یدارتفاوت معنی

روزه  15عملکرد ماده خشک در تیمار دوره آبیاری 

کیلوگرم در هکتار( مشاهده گردید که نسبت به  3611)

درصد کاهش نشان داد  15ترین عملکرد ماده خشک بیش

کیلوگرم  3۴52روزه ) 11و با عملکرد زیستی دور آبیاری 

به نظر  .(5)جدول  نداشت یداردر هکتار( تفاوت معنی

رسد کاهش رطوبت در منطقه رشد ریشه روی تولید می

میر  (.5گذاشته است )جدول فی توده گیاه اثر منزیست

برنج برای ( بیان نمودند که 1932ابوالقاسمی و همکاران )

کاهش و  توسعه ریشه خود نیاز به شرایط اشباع دارد

رطوبت خاک از حد اشباع، باعث کاهش میزان عملکرد 

های کاشت از نظر میزان بین تاریخ. خشک شده است ماده

)جدول  د داشتوجو یدارعملکرد زیستی تفاوت معنی

 یکدر تاریخ کاشت  ترین عملکرد زیستی. بیش(۴

شد که با مشاهده کیلوگرم در هکتار(  11559) اردیبهشت

کیلوگرم در هکتار(  11931) اردیبهشت 61 کاشت تاریخ

ترین میزان . کم(5)جدول  نداشت یدارتفاوت معنی

تاریخ در کیلوگرم در هکتار(  3161عملکرد زیستی )

رسد به نظر می .(5)جدول  به دست آمد ردادخ 11کاشت 

با توجه به حساس بودن این رقم برنج به تنش گرمایی 

( و همچنین کوتاه شدن دوره رشد در تاریخ 9)جدول 

، شاخص سطح برگ به عنوان (1کاشت سوم )جدول 

-سطح فتوسنتز کننده کاهش یافته و در نتیجه تولید زیست

پنگ و همکاران  (.5توده کاهش یافته است )جدول 

دار بین دمای حداقل و ( همبستگی منفی و معنی611۴)

 توده برنج را گزارش نمودند.زیست

بین  در سال اول از نظر عملکرد زیستی

در  ،داری وجود نداشتتیمارهای آبیاری تفاوت معنی

ترین عملکرد زیستی در تیمار حالی که در سال دوم بیش

که با حاصل شد  کیلوگرم در هکتار( 11611غرقاب )

 (.2)جدول  داشتندار روزه تفاوت معنی پنجآبیاری  تیمار

متر میلی 529)بارش فراوان در سال اول  رسدبه نظر می

سبب عدم تفاوت عملکرد زیستی در شش ماه اول سال( 

 ،در سال اول (.9)جدول  ارهای آبیاری گردیدمدر بین تی

و  319۴ اب به ترتیب)اردیبهشت  61و  یک تاریخ کاشت

و در سال دوم تاریخ کاشت  (کیلوگرم در هکتار 11252

ترین بیش کیلوگرم در هکتار( 11611یک اردیبهشت )

در رسد به نظر می (.2)جدول  را داشتند عملکرد زیستی

افزایش دما و کوتاه شدن دوره  خرداد 11تاریخ کاشت 

 کاهش عملکرد زیستی تأثیرگذارمل وااز ع فنولوژی برنج

گیاهان سه کربنی مانند برنج در  (.9و  1ول ا)جد باشند

های خود از طریق آبیاری به سرد کردن برگ عدمشرایط 

باشند. در چنین شرایطی، خشکی خاک تعرق وابسته می

شود گیاه عالوه بر دمای محیط به دلیل عدم سبب می

توانایی تعرق، تنش گرمایی مضاعفی را تحمل کند که 

 (.6112شود )تایز و زایگر، سبب آسیب به گیاه می

ترین عملکرد دانه در بیش :شلتوکعملکرد 

به دست ( در هکتار کیلوگرم ۴611) غرقاب تیمار آبیاری
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-تفاوت معنی روزه 15و  11، 5 های آبیاریدورهکه با آمد 

( نیز 1935. رضایی و همکاران )(5)جدول  داشت یدار

-تلف کمهای مخنشایی برنج با کاربرد مدیریت کاشت در

ترین عملکرد در تیمار آبیاری مشاهده نمودند که بیش

-کمترین عملکرد در شدیدترین سطح غرقاب دائم و کم

ترین کم .بودروز پس از ناپدید شدن آب(  ۴) آبیاری

کیلوگرم در  9132روزه ) 11عملکرد دانه در دوره آبیاری 

 962۴روزه ) 15هکتار( مشاهده گردید که با دوره آبیاری 

ولی نسبت  ،نداشت یداریلوگرم در هکتار( تفاوت معنیک

 درصد کاهش عملکرد نشان داد 6۴به دوره آبیاری غرقاب 

ترین عملکرد های کاشت بیش. در بین تاریخ(5)جدول 

به ترتیب ) اردیبهشت 61 و یک های کاشتتاریخدانه در 

کیلوگرم در هکتار( مشاهده شد که نسبت  9161و  9132

)جدول  نددار داشتتفاوت معنی خرداد 11شت تاریخ کابه 

 خرداد 11تاریخ کاشت ترین عملکرد دانه در کم .(5

 کیلوگرم در هکتار( مشاهده شد که نسبت به تاریخ 9911)

تاریخ  به درصد و نسبت 19 اردیبهشت معادل 61 کاشت

 درصد کاهش عملکرد نشان داد 16 اردیبهشت یککاشت 

ا توجه به حساس بودن این رسد ببه نظر می. (5)جدول 

( و همچنین کوتاه 9رقم برنج به تنش گرمایی )جدول 

( 1)جدول  خرداد 11شدن دوره رشد در تاریخ کاشت 

دانه و  111سبب کاهش تعداد خوشه در بوته، وزن 

کاهش عملکرد دانه در تاریخ  نهایتاًعملکرد زیستی و 

پراساد و همکاران  (.5جدول خرداد شد ) 11کاشت 

-برای اکثر گیاهان زراعی به ( گزارش کردند که6111)

مانند برنج )دارای پریکارپ ثابت( هایی که خصوص آن

محدودیت فیزیکی برای رشد دانه دارند، ظرفیت عملکرد 

عمدتاً توسط تعداد دانه در واحد سطح و طول دوره پر 

طول  کمبود آبشود و تنش گرمایی و شدن دانه تعیین می

نتایج  دهد.ه و اندازه بذر را کاهش میدوره پر شدن دان

تأثیر  کاشت نشان داد طی دو سال تیمارهای تاریخ

 ،طبق نتایج (.۴)جدول  داشتند دانه متفاوتی بر عملکرد

 اردیبهشت 61تاریخ کاشت  ،مشاهده شد که در سال اول

 ( و تاریخکیلوگرم در هکتار 931۴ترین عملکرد )بیش

ترین ( کمگرم در هکتارکیلو 9۴65) اردیبهشتیک  کاشت

کمبود رسد که . به نظر می(2)جدول  عملکرد را داشتند

سبب کاهش عملکرد  و در نتیجه کاهش سطح برگ، تابش

 شد در سال اول اردیبهشت یک کاشت تاریخ دانه در

( در بررسی 191۴مهدوی و همکاران ) .(9و  2 ولا)جد

رد ارقام محلی و اصالح شده برنج همبستگی باالی عملک

در سال دوم  دانه با شاخص سطح برگ را گزارش نمودند.

و  ۴125)به ترتیب  اردیبهشت 61و  یک کاشت تاریخ

تاریخ تری نسبت به یش( عملکرد بکیلوگرم در هکتار 9165

 ( داشتندکیلوگرم در هکتار 911۴) خرداد 11کاشت 

رسد در سال دوم کمبود بارش و به نظر می .(2)جدول 

تاریخ در احل رویشی و زایشی برنج در مردمای باال 

 یدگردسبب کاهش عملکرد دانه  خرداد 11کاشت 

( در بررسی اثر 1911گیالنی و همکاران )(. 9جدول )

ارقام رایج برنج در استان  تنش گرما بر پایداری عملکرد

های کاشت با خوزستان مشاهده نمودند که بین تاریخ

انگین دما فاوت و با روند کاهش میشرایط حرارتی مت

که فتحی و همکاران  درحالیعملکرد افزایش یافت. 

( مشاهده نمودند بین عملکرد دانه و میانگین دمای 1932)

بنابراین ؛ وجود داشت داریمعنیمثبت و  یهوا رابطه خط

حد مطلوبی از دما جهت کسب عملکرد دانه برنج مورد 

 نیاز است.

 

 گیرینتیجه

معیت رو به رشد، برآورد نیاز غذایی ج منظوربه

های بررسی مدیریتالزم است تولید برنج افزایش یابد. 

تر تر برنج در ازای مصرف آب کمبرای تولید بیش زراعی

 زیستمحیطتأمین امنیت غذایی و حفظ سالمت  منظوربه

ضروری است. در این پژوهش عملکرد برنج در تیمارهای 

، بهشتاردی یکدر سه تاریخ کاشت  رژیم آبیاریمختلف 

ها نتایج بررسی. خرداد بررسی شد 11اردیبهشت و  61

ترین عملکرد دانه را بیش یغرقابنشان داد که دور آبیاری 

نتایج این  همچنین. در بین تیمارهای آبیاری داشته است

شدید کمبود آزمایش نشان داد که رقم بومی هاشمی به 
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ه روز 15و  11مقاوم نبوده و تیمارهای دوره آبیاری آب 

غرقاب و دوره آبیاری  تیمارتری نسبت به عملکرد دانه کم

در استان گیالن  های اخیرسال رد روزه داشتند. پنج

های تاریخ شده استمشکالتی مانند کمبود آب سبب 

در این آزمایش تاریخ مختلفی جهت نشاکاری اتخاذ شود. 

خرداد مورد  11اردیبهشت و  61 یکم اردیبهشت،کاشت 

آزمایش، گرفت. نتایج نشان داد طی دو سال بررسی قرار 

به ترین عملکرد دانه را اردیبهشت بیش 61 کاشت تاریخ

ه از ثبات عملکرد خوبی برخوردار بود و هداشتهمراه 

و  در ابتدای فصل کاهش انرژی تابشیدر سال اول  .است

در تاریخ کاشت یک  در نتیجه کاهش سطح برگ

و گرمای انتهای  رشکمبود باو در سال دوم  اردیبهشت

سبب کاهش عملکرد و  خرداد 11در تاریخ کاشت  فصل

در این راستا اقدامات اجزای عملکرد برنج گردیدند. 

 هامدیریتتعیین قابلیت سازگاری این  منظوربهمدیریتی، 

در دیگر مناطق  ویژهبه هاییآزمایشنظیر تکرار چنین 

ی و شالیزاری با توجه به شرایط متفاوت آب و هوای

بررسی شرایط محیطی بر خصوصیات فیزیولوژی و 

 .گرددمیگیاه برنج پیشنهاد  ریخت شناسی
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Abstract 

 

This study was carried out to investigate the effects of irrigation intervals and 

different planting dates on the yield and yield components of rice. A split-plot 

design based on randomized complete block design was used with three 

replications, at Rice Research Institute of Iran (Rasht) in 2016 and 2017. The 

main factor was irrigation at four levels (full flooding, 5, 10 and 15 days irrigation 

intervals) and the secondary factor was planting date at three levels (April 21, 

May 11, and May 31). The results of analysis of variance showed that irrigation 

and planting date had a significant effect on the yield of rice at 1% probability 

level. The highest amount of biological yield was obtained in full flooding and 5-

day irrigation interval, with an average of 10960 and 10238 kg/ha, respectively, 

and in May 11 and April 21 planting dates with an average of 10553 and 10397 

kg/ha, respectively. The highest 100-grain weight was obtained in May 11 and 

May 31 planting dates, the maximum number of panicle per plant was observed in 

full flooding treatment, and in May 11 planting date and the highest number of 

filled grains was observed in full flooding treatment. The maximum number of 

hollow grains was observed in 15 and 10-day irrigation intervals and May 31 

planting date. The results showed that the full flooding irrigation with a yield of 

4271 kg/ha had the highest grain yield. The 10 and 15 days irrigation intervals 

had less grain yield than flood treatment and  5-day irrigation interval treatments. 

In two years of the experiment, the planting date of May 11 had the highest grain 

yield with an average of 3820 kg/ha. In this experiment, the May 11 planting date 

had the most favorable environmental conditions for growth and had a good yield-

stability. 
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