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 چکیده
 به اخیر هایخشکسالی و سویک از آب به برنج خصوص به و کشاورزی محصوالت کشت شدید وابستگی     

 دنشر  کمترر  سبب از سوی دیگر،  صنعت و شرب مانند دیگر هایبخش به حیاتی ماده این شدن سرازیر همراه
 منرابع  از بایسرت می ناچار به کشور در برنج تولید پایداری برای بنابراین .است شده منابع این از کشاورزی سهم

 روش غییرر ت ،بررنج  کشت در آب وریبهره افزایش راهکارهای از یکی .باشیم داشته را وریبهره حداکثر موجود
 آبیراری  یمرار ت دو ابر  پژوهشری  شرالیزار  در آبیراری  رایج شیوه اصالح منظور به اینرو از .باشدمی آبیاری مرسوم
 گذاشرته  رااجر  به 1397 سال در مازندران استان مختلف شهرهای در تناوبی آبیاری و رایج( )کشت دائم غرقابی

 ،استان مختلف شهرهای در فصلی میان زهکشی با آبیاری به غرقابی از آبیاری شیوه تغییر که داد نشان نتایج .شد
 تغییرر  ینهمچن .شد هکتار در گرمکیلو 4730 به هکتار در گرملوکی 4301 از عملکرد درصدی 9/9 افزایش سبب
 .اسرت  تهنداشر  براروری  درصرد  و خوشهطول ،بوته ارتفاع ،کپه در پنجه تعداد صفات روی تاثیری آبیاری شیوه
 فصرل میان کیخش مرتبه دو اعمال و غرقابی آبیاری شیوه به شالیزاری اراضی در آبیاری مدیریت داد نشان نتایج

 ایرن  ،ابراینبن .است شده آب وریبهره شافزای نتیجه در و عملکرد دارمعنی افزایش سبب دهیگل مرحله از بلق
 زایشافر  موجرب  نهایرت  در کره  شرده  موجرود  آبری  منابع از بهینه استفاده و شالیکاران درآمد بهبود سبب روش

  .شد خواهد برنج تولید پایداری
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 چکیده
های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید محصول سالم و ارگانیک، طرح ملی در راستای سیاست

 1000و به فاصله حداقل  تارهک 10مساحت در قطعه زمینی به 1399لغایت  1395سال تولید برنج ارگانیک از 
کال، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع زراعی بایعدر ایستگاه تحقیقات  متر از سایر مزارع شالیزاری

ترین وجوه تمایز سیستم کشاورزی تولید برنج ارگانیک با . مهمشدطبیعی مازندان، با کشت برنج هاشمی اجرا 
زای زنده گیاهی است. غذیه و مدیریت کنترل عوامل خسارتریت تکاری مرسوم در نحوه مدیسیستم شالی

های های زراعی، ضدعفونی بذر و محلولپاشی خزانه با قارچزا با تولید نشاهای سالم )روشکنترل عوامل بیماری
 گر زیستی باکتریایی در زمین اصلی انجام شد. برای کنترل آفات،گر زیستی( و استفاده از عامل کنترلکنترل

های هرز اطراف مزرعه، نشا به مدیریت تلفیقی شامل شخم عمیق مزرعه بعد از برداشت محصول، حذف علف
 موقع در نیمه اردیبهشت، نصب تله فرمونی در طول دوره رشدی برنج، رهاسازی زنبور تریکوگراما و 

ماده سازی، تسطیح، شخم، های هرز شامل دقت در آگر زیستی باکتریایی بود. کنترل علفپاشی با کنترلمحلول
ای زمین، پوشاندن پالستیک روی مرزها، استفاده از بذر بوجاری شده، تنظیم عمق غرقاب و پادلینگ دو مرحله

آب و وجین بود. برای مدیریت تغذیه اقدام به کشت شبدر پس از برداشت برنج و استفاده از کودهای زیستی و 
جشنواره اولین روز و به پاس نتایج ارزشمند آن،  شدهارگانیک ج این طرح موفق به اخذ گواهی برن. شددامی 

 این مزرعه برگزار شد.  در16/5/1398مزرعه ملی ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران در تاریخ 
 ، مدیریت تولیدارگانیک، برنج، کنترل بیولوژیک های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 از ایعمده بخش اینکه به توجه با و بوده دنیا در ذرت و گندم از بعد کشاورزی مهم محصول سومین برنج     

  کالری نیأمت و انسان تغذیه برای ایدانه محصول ترینمهم ،شودمی استفاده علوفه منظور به ذرت محصول
 میان در برنج .(2012 ،)فائو کندمی نیتأم جهان در را انسان نیاز مورد کالری پنجم یک از بیش که باشدمی

 خاکی ،ژیکیهیدرولو شرایط از ایگسترده طیف در ،فرد به منحصر رشد توانایی ،غذایی مواد عمده محصوالت
 و نبوم) کند رشد تاالب شرایط در تواندمی که است ایغله تنها برنج همچنین و داشته هوائی و آب و

 این .آیدمی دستهب شده آبیاری پست اراضی از برنج برداشت درصد 75 دهدمی نشان آمارها .(2007 ،همکاران
 دهندمی اختصاص خود به را جهان شیرین آب کل از درصد 24-30 معادل ،آبیاری آب از درصد 34-43 مناطق
 استفاده مورد یکشاورز اهداف برای آسیا قاره در شیرین آب منابع درصد 90 از بیش .(2007 ،همکاران و )بومن

 در برنج کشت .(2003 ،همکاران و )تانک شودمی مصرف برنج تولید برای آب این کل از نیمی که گیردمی قرار
 ایران مردم ذاییغ سبد در مهم غله دومین ،گندم از بعد و بوده زیادی اجتماعی و اقتصادی اهمیت دارای ایران
 و مازندران هایاستان و (1393 ،همکاران و زاده)قلی برنج کشت زیر سطح هکتار ارهز 564 با ایران .است
 کشور برنج تولید مراکز ترینمهم از هکتار هزار 200 باالی یک هر برنج زیرکشت سطح با ایران شمال در گیالن

 قاره و انهخاورمی منطقه در کشاورزی بخش در شده مصرف آب سهم .(1392 ،همکاران و )رضایی باشندمی
 بخش همس ایران در .(1393 ،یزدانیان و )محمدجانی است تجدیدپذیر آب درصد 82 و 84 ترتیببه آفریقا

 و عباسی) است درصد 71و 52 ترتیببه سال 50و 7 یآمار هایدوره طی تجدیدپذیر آب از کشاورزی
 .است معتدل و مگر اقلیم دارای ،نکوپ روش در اقلیمی بندیتقسیم اساس بر مازندران استان .(1394 ،همکاران
 شودمی برآورد عبمک متر میلیارد 6 حدود استان آبی منابع کل و مترمیلی 620 حدود آن ساالنه بارندگی متوسط

  غرقابی آبیاری اب آبی برنج ارقام از استفاده بر مبتنی ،ایران در برنج )مرسوم( کشت سیستم .(1392 ،)کسمایی
 در دائم غرقاب دایجا و خرابگل خاک در نشا عملیات انجام ،مازندران شالیزارهای در کشت شیوه این .باشدمی
 آب مصرف سبب و بوده پایین آبیاری رویبهره ،شیوه این در .باشدمی کشت فصل انتهای تا ابتدا از بوته پای
 استفاده لزوم ،یگرد سوی از وریبهره بودن پایین و سویک از آب منابع کمبود .باشدمی گیاه واقعی نیاز از بیش
 به باید 2025 سال تا آن برنج تولید که آسیا در خصوصبه آینده غذایی امنیت حفظ جهت موجود آب از بهینه
  .(2003 ،)تانگ باشدمی ضروری ،یابد افزایش فعلی تولید درصد 70 میزان
 تالش هرگونه که باشدمی ضوعمو این مؤید ،زراعی محصوالت عملکرد افزایش در آبیاری مدیریت اهمیت   
 برای .بود نخواهد آمیزموفقیت آب مدیریت بخش به ویژه توجه بدون کشور در برنج کشت سازیبهینه برای
 و آب شرایط به توجه با دنیا در کشاورزی و آب با مرتبط متخصصین ،برنج کشت در روپیش معضالت بر غلبه
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خشکاندن میان فصلی شالیزار برای افزایش عملکرد برنج و افزایش بهره وری آب - اسدی و یوسفیان

 یا و کشت روش تغییر نظیر روپیش هایچالش با مواجه در را مختلفی هایاستراتژی ،منطقه هر در کشاورزی
 شرایط در گیاهان .گیرندمی پیش در وریبهره افزایش یا و آب مصرف کاهش هدف با آب مدیریت تغییر

 مهم عامل یک خشکی ،میان این در شوندمی مواجه غیرزنده و زنده مختلف هایتنش با نامناسب محیطی
 و )محمد گذاردمی اثر جهان سطح در کشاورزی محصوالت وریبهره و رشد بر موثر رطوبه که است غیرزنده
 و خشکی تنش به برنج واکنش بیشتر شناخت برای زیادی هایپژوهش و مطالعات تاکنون .(2014 ،همکاران

  .است گرفته انجام نظیر آن منفی اثرات نمودن کمتر برای هاییحلراه یافتن
 تر روش یا تناوبی آبیاری از استفاده و دائم غرقاب آبیاری شیوه تغییر ،آبیکم مشکل بر هغلب هایراه از یکی 

 زا روش این در .(1392 و 1387 همکاران و اسدی ؛1389 اسدی و )یزدانی است متناوب کردن خشک و
 به آب ،نیاز مورد زهداان به و لزوم مواقع در فقط ،باشد آب در دائماً هابوته پای اینکه جایبه ،آبیاری مدیریت

 باشد دموجو مشکالت گشایراه تواندمی آب کمبود و سالیخشک مواقع در روش این .شودمی داده گیاه
 بستگیهم خاک رطوبت مقدار که داد نشان (1988) همکاران و کیم هایبررسی .(1383 ،همکاران و )اسدی

 همواره البته .دهدمی کاهش را عملکرد و فزایشا را خوشه ظهور تا روز تعداد و دارد بوته ارتفاع با منفی
 آن بر انیچند اثر مواقع از بعضی در و نیست عملکرد کاهش سبب غیراشباع به اشباع شرایط تغییر و خشکی

  .(1374 ،شیردلی و )فرداد ندارد
 در خوشه دادتع و پنجه تعداد ،زنیپنجه دوره طی در یا قبل خشکی که نمودند بیان (2007) همکاران و بومن  
 در خشکی اگر هک داشتند بیان برنج پنجه تعداد بر خشکی تنش اثر با ارتباط در همچنین ،دهدمی کاهش را کپه

 کاهش ،باشند بزرگ کامل طور به فتوسنتزکننده( هایساقه و ها)برگ مخزن اندازه و شود برطرف مناسب زمان
 .شود جبران دانه وزن افزایش یا و خوشه در دانه ادتعد افزایش طریق از است ممکن پانیکول و پنجه تعداد

 برنج هگیا در ژنتیکی صفات از یکی خوشه طول .شودمی دانه وزن کاهش سبب گلدهی مرحله از بعد خشکی
 دانه کل تعداد اشدب بیشتر خوشه طول چه هر ،عبارتی به .دارد مستقیم رابطه خوشه در دانه تعداد با که باشدمی
 بیاریآ از ناشی آبی تنش .گیردمی قرار اقلیمی شرایط تأثیر تحت کمتر صفت این .است بیشتر خوشه در

 مواد و مالحا انتقال از جلوگیری با ،(2005 ،همکاران و )بلدر مصرفی آب میزان کاهش بر عالوه غیرغرقابی
 دانه درصد ،هتودزیست ،خوشه طول ،پنجه تعداد کاهش باعث ،(1999 ،)وپیرز فتوسنتز کاهش و گیاه به غذایی

 کردند گزارش (2008) همکاران و فاروک .(1395 ،)اسدی شودمی برنج عملکرد نهایت در و هزاردانه وزن ،پر
 و ریشه رتکثی ،ساقه توسعه ،برگ سطح اندازه و شده گیاه و آب روابط ریختگی همبه موجب خشکی تنش که

 سایر به نسبت عامل مؤثرترین خشکی از ناشی عملکرد کاهش همچنین .دهدمی کاهش را آب مصرف راندمان
  .باشدمی عوامل
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 ،7 ،5 ،دائم( غرقاب) شاهد ،صفر تیمار شامل تناوبی آبیاری روی که پژوهشی در (1393) همکاران و پلنگی 
 خشک ماده زج به بررسی مورد صفات تمامی که ندداد نشان ،دادند انجام شالیزاری ارضی در روز 13 و 11 ،9

 تناوبی آبیاری اعمال .نداشتند داریمعنی تفاوت شاهد تیمار در متناظر مقدار با تناوبی آبیاری تیمارهای تمام در
 رشد سرعت ادیرمق افزایش سبب ،(روز 13 و 11 ،9 ،7 ،5 مختلف هایتیمار اساس بر متوالی آبیاری دو )فاصله

 تداوم افزایش .شد فصل میان زهکشی اعمال عدم شرایط به نسبت غذایی عناصر جذب سرعت و محصول
 این که شد شاهد تیمار به نسبت درصد 13 میزان به دانه عملکرد کاهش سبب روز 13 تا فصلمیان زهکشی
 اریبیآ ختلفم هایمدیریت روی که پژوهشی در (1392) همکاران و اسدی .نبود دارمعنی آماری نظر از کاهش

 شیرودی رقاما در عملکرد متوسط مقدار که نمودند گزارش دنددا انجام آمل شهرستان مازندران استان سطح در
 رتبه در کامل ابغرق آبیاری تیمار و دادند اختصاص خود به را عملکرد بیشترین خشکی بار دو تیمار در طارم و

 در عملکرد قدارم که داد نشان فریدونکنار شهرستان در فوق مطالعه از حاصله نتایج همچنین .گرفت قرار بعدی
 نهایت در و گرفت قرار بعدی رتبه در تناوبی آبیاری تیمار و عملکرد بیشترین خشکی بار دو تیمار در طارم مرق

  .گرفت قرار انتهایی رتبه در کامل غرقاب آبیاری تیمار
 در رشد ختلفم مراحل در آب تنش به برنج گیاه پاسخ ،داد نشان (2006) سریالنکا در آمده عمل به بررسی 

 آبیاری که دهدمی نشان پژوهندگان توسط گرفته صورت مطالعات نتایج .است متفاوت زراعی ختلفم هایشیوه
 دانه عملکرد رینبیشت اما ،است سازمشکل دارند کمبود آبیاری آب تأمین نظر از که مناطقی در چند هر غرقابی

 ،ورکش سطح در آب منابع کمبود .است کشت سستم این به طمربو مطلوب زهکشی با شالیزاری اراضی در
 بخش سهم کاهش ،کشت زیر سطح کاهش ،کشور در غذایی مواد مصرف سرانه افزایش و جمعیت افزایش

 مشکالتی جمله از صنعت و شرب هایبخش در آب مصرف سرانه افزایش دلیلبه موجود آب از کشاورزی
 .کندمی تهدید را برنج تولید پایداری و کشت که است
 افزایش همراه هب آب وریبهره افزایش هدف با یپژوهش ،تولید پایداری و برنج اهمیت توجه با ،بنابراین 

 .شد انجام مازندران استان سطح در آبی تیمار دو با ترویجی نگاه با و عملکرد
 

 آزمایش انجام روش
 دونکنارفری و شرقی بندپی ،بابل ،آمل شهرهای در مکان پنج در سال یک مدت به 1397 سال در پژوهش این   

 شرقی طول دقیقه 14 و درجه 50 تا دقیقه 15 و درجه 45 جغرافیایی مشخصات با (1 )جدول مازندران استان در
 620 حدود استان در ساالنه بارندگی متوسط که شمالی عرض دقیقه صفر و درجه 37 تا دقیقه 44و درجه 35 و

 فصلی میان خشکی انجام با غرقابی آبیاری شامل آبی تیمار دو با جداگانه هایآزمایش صورت به است مترمیلی
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 کردن دارجوانه از پس آزمایشات اجرای برای بذرپاشی .گرفت انجام غرقابی آبیاری مدیریت با رایج کشت و
 خزانه در داشت مرحله طول در .گرفت انجام مختلف شهرهای در خزانه در ماه اردیبهشت اوائل در هابذر

 ،اصلی زمین سازی آماده از پس .شد انجام وجین و هوادهی ،سرک کود پاشیدن ،آبیاری قبیل از الزم هایمراقبت
 .شدند منتقل کارینشا برای اصلی زمینی به شدن برگ 3-4 از بعد نشاها

 
 استان مختلف شهرهای در آبیاری آب منبع و آزمایشات اجرای مزارع مشخصات از برخی .1 جدول

 اجرای محل
 آزمایش

 در آب نوع اراضی نوسازی و تجهیز وضعیت
 دسترس

 آب عمق
 زیرزمینی

 متر 10 از بیشتر بیاریآ شبکه شده تجهیز آمل شهرستان
 بندپی شهرستان

 شرقی
 متر 10 از بیشتر آب چاه نشده تجهیز

 شهرستان
 فریدونکنار

 نوسازی و تجهیز ولی شده تسطیح
 نشده

 متر یک رودخانه

 ایستگاه
 گلدشت

 متر 10 از بیشتر آب چاه شده تجهیز

 شهرستان
 آباد محمود

 و رودخانه شدهن تجهیز
 آب چاه

 متر 2 - 3

 
 براساس مختلف شهرهای در و یکسان آبیاری تیمار دو هر در زمین سازیآماده و شخم عملیات نحوه     

 آزمایش به توجه با کود مصرف نحوه و مقدار ،نوع نظیر زراعی هایمدیریت .شد اجرا ایمنطقه و اقلیمی شرایط
 انجام یکسان رتصو به تیمار دو هر در هرز هایعلف با مبارزه و هابیماری ،آفات با مبارزه .شد انجام خاک

 و پوک دانه عدادت ،پر دانه تعداد ،خوشه )طول عملکرد اجزای و پنجه تعداد ،بوته ارتفاع شامل هابررسی .شد
 صورت لتوکش برداشت مربعمتر پنج سطح از ملکردع مقدار گیریاندازه برای .بود خوشه( ده از هزاردانه

 .گرفت قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد هاگیریاندازه کلیه نهایت در .گرفت
 

  بحث و نتایج
 شالیزار در آبیاری شیوه تغییر که داد نشان مازندران استان مختلف شهرهای در پژوهش این از حاصل نتایج 

 وزن ،پردانه تعداد ،کپه در پنجه تعداد افزایش موجب ،فصلیمیان خشکی مرحله دو با غرقابی به دائم غرقاب از
 فصلیمیان خشکی مرحله دو اعمال با .باشدنمی دارمعنی افزایش این اگرچه ،شودمی باروری درصد و انههزارد
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 از و نشد جادای آب کمبود از ناشی گیاه در آبی تنش گونههیچ ،ریشه محیط در رطوبت جزئی کاهش سبببه
 از غذایی عناصر جذب افزایش و مضر گازهای خروج و ریشه منطقه خاک هوای تهویه افزایش دلیلبه رواین

 داشته افزایش گلدشت ایستگاه و بابل ،فریدونکنار ،آمل شامل منطقه چهار هر در دانه عملکرد ،گیاه توسط خاک
 غرقابی آبیاری روش با مقایسه در فصلمیان خشکی همرتب دو با آبیاری روش اعمال بنابراین .(1شکل ) است
 .(2شکل ) شد درصد 9/9 مقدار به عملکرد افزایش سبب شهرستان چهار در متوسط طوربه دائم
 

  
 

 بیاری در شهرهای مختلف استان مازندرانآمقایسه میانگین مقدار عملکرد در دو روش  -1 شکل
I1 : و رایج( )روش غرقابی آبیاری روشI2 : و فصلی میان زهکشی با غرقابی آبیاری روش C1 الی C4: ترتیب به 

 .است فریدونکنار و گلدشت ایستگاه ،بابل ،آمل شهرهای معرف

 

 
 فصلدرصد افزایش عملکرد با استفاده از دو بار خشکی میان -2 شکل
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 توجه با هک شودیم خارج غرقابی حالت از کرت در آب سطح مرحله دو ،آبیاری مدیریت برای روش این در 
 سبب ،غرقابی یرغ شرایط در تبخیر مقدار شدن کمتر و جانبی و عمقی نفوذ بر خاک سطح در آب ارتفاع تاثیر به

 فزایشا ،مصرفی آب جزئی کاهش و عملکرد افزایش ،بنابراین .شد خواهد مصرفی آب مقدار در یئجز کاهش
 .داشت خواهد همراه به را آب وریبهره

 
  (غرقابی آبیاری در فصلمیان خشکی اعمال روش) ترویجی توصیه

مراقبت و منتقل انهخز به ماه اردیبهشت اوائل در کردن دارجوانه از پس بذرها آبیاری مدیریت شیوه این در     
 ،خزانه داشت لهمرح با مانزهم .شودمی انجام وجین و هوادهی ،سرک کود پاشیدن ،آبیاری قبیل از الزم های
-می منتقل اریکنشا برای اصلی زمین به شدن یبرگ 3-4 از بعد نشاها و کرده اصلی زمین سازیآماده به اقدام

 .شوند
 روز 10 الی فتهه یک )حدود نشا استقرار زمان در مزرعه در را آب عمق ،اصلی زمین به نشا انتقال از پس     
 رسیدن تا ثابت طور به را آب عمق سپس و کرده نگهداری مترسانتی 5 الی 2 ارتفاع در ،نشاکاری( از پس

 مزرعه کردن خشک همرحل دو این .داریممی نگه مترسانتی 5 ارتفاع در مرحله دو یاستثنا به برنج فیزیولوژیکی
  .باشدمی محلی ارقام برای نشاکاری از پس روز 40 الی 20 فاصله در

 زمانی بعدی یآبیار .شودمی قطع مزرعه به ورودی آب نشاکاری از بعد روز بیست حدود اول مرحله برای     
 از نقطه لیناو مشاهده و اشباع نقطه زیر به خاک رطوبت و صفر به مزرعه سطح در آب عمق که شودمی انجام
 .(3 شکل) برسد باشد(می مترمیلی 5/2 الی 5/1 حدود هاترک عرض )که مویی هایترک به که مزرعه سطح

 

  
 ک موییخاک در حالت تر -3شکل 
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 شکخ یعنی ،اول مرتبه روش به خاک مجدد کردن خشک و ورودی آب مجدد قطع شیوه این در دوم مرحله
 ،مرحله این زا پس .باشدمی ،نشاکاری از پس روز 40 الی 30 فاصله در مویی هایترک به رسیدن تا خاک کردن

 زمان با زرعهم کردن خشک عمل شود تدق .یابدمی ادامه گیاه یکژفیزیولو رسیدن تا غرقابی صورت به آبیاری
  .شد خواهیم روبرو محصول کاهش با صورت این غیر در که نیافتد اتفاق زمانهم صورت به گلدهی

 ،کود مصرف نحوه و مقدار ،نوع ،زمین سازیآماده و شخم عملیات نحوه نظیر زراعی هایمدیریت سایر     
 .شودمی مانجا کشت رایج روش همانند هرز هایعلف با مبارزه و هابیماری ،آفات با مبارزه

 
  عرصه در ترویجی توصیه انتقال مزایای
 میانگین یدرصد 10 حدود افزایش با فصلیمیان زهکشی با غرقابی به غرقابی از آبیاری شیوه تغییر 

 .شد خواهد انکشاورز درآمد افزایش موجب عملکرد
 به را دتولی خودکفایی به شدن نزدیک و شده همنطق در برنج تولید افزایش موجب عملکرد افزایش 

 .داشت خواهد همراه
 با همچنین .شودمی استان سطح در موجود آبی منابع حفظ و آب مصرف کاهش باعث شیوه این 

 .داشت خواهد افزایش درصد 10 از بیش آب وریبهره ،مصرفی آب کاهش و عملکرد افزایش
 
 و عملکرد ایشافز برای مقاله این در دهش توصیه یهاروش از دهاستفا آب منابع محدودیت به توجه با     

 دریافت طلوبم نتیجه و برده کار به را روش این که مزارعی از بازدید .شودمی توصیه آب وریبهره افزایش
 .شودمی پیشنهاد عزیز کشاورزان خاطر اطمینان برای اندکرده

 
 منابع
 بر مصرفی نیتروژن و آب مقادیر تاثیر .1395 .ا ،امیری ،.م ،کاوسی ،.ح ،انصاری ،.ا ،علیزاده ،.ر ،اسدی     

 ،30 جلد ،کشاورزی در آب پژوهش نشریه .برنج کشت روش دو در آب وریبهره و عملکرد اجزای ،عملکرد
 (145 – 157) ،2 شماره

 .طارم و شیرودی برنج رقم دو عملکرد بر غرقابی آبیاری و ایدوره آبیاری تأثیر مقایسه .1392 .ر ،اسدی     
 .8/4/1392 مورخ 43159 ثبت شماره به مازندران معاونت - کشور برنج تحقیقات موسسه .پروژه نهایی گزارش

 شالیزارهای رد خشکسالیها با مقابله برای ساده حل راه .1383 .ک .م ،معتمد و ،.م ،رضایی ،.ر ،اسدی     
 .91-87 : 14 شماره .خشکسالی و خشکی مجله .مازندران
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 بر فصلمیان حیسط زهکشی تاثیر .1393 .ب ،الریجانی امیری و ،.و ،کریمی ،.ن ،پیرمرادیان ،.م ،پلنگی     
 شماره ،چهارم سال .غالت تحقیقات .هاشمی طارم رقم برنج عملکرد و فیزیولوژیک هایشاخص ،رشد روند

 .278-267 ص ،چهارم
 گزارش .جبرن عملکرد بر خشکی تنش شرایط در شور آب گیریبکار اثر .1392 .ر ،اسدی و ،.م ،رضایی     

 .24/1/1392 ،مورخ 42784 ثبت شماره به .کشور برنج تحقیقات موسسه .پروژه نهایی
 مصرف ورىهرهب ارتقاى .1394 .اکبرى ،م و ن عباسى ،.ج ،باغانى ،.ف ،سهراب ،.ا ،ناصرى ،.ف ،عباسى     
 .ص 68 .کشاورزى مهندسى و فنى تحقیقات مؤسسه ،کشاورزى ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان .آب

 کشاورزی ومعل مجله .آن رشد و جو دانه محصول عملکرد بر آبیاری دور اثر .1374 .شیردلی ،ع و ح ،فرداد
 26 جلد .ایران
 جهاد وزارت .اعیزر محصوالت آمارنامه .1393 .ر ،پورحسینو  ،.ف ،حاتمی ،.ح ،عبادزاده ،.ح ،زادهقلی     

 .ارتباطات و اطالعات فناوری مرکز .اقتصادی ریزی برنامه معاونت .کشاورزی
 ص 303 .خاک نشر .معماری و اقلیم .1392 .م ،کسمایی     
 نامه فصل .نآ مدیریت الزامات و کشور در آب بحران وضعیت تحلیل .1393 .ن ،یزدانیان و ا ،محمدجانی     
 144 -117صفحات ،66و 65 هایشماره ،یکم و بیست سال ،روند
 .آبیاری مختلف دورهای به نسبت برنج هایالین و ارقام واکنش ارزیابی .1389 .ر ،اسدی و .م ،یزدانی    

 .کشور برنج تحقیقات موسسه ،نهایی گزارش
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