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 چکیده
 منابع از نهیاستفاده به یبرا یقیدق یزیراست که برنامه یضرور به ویژه در استان مازندران، ،برنجکشت اهمیت با توجه به 

 یشیزماآیابد. به این منظور، کاهش  برنج دیتول یآب برا یتقاضا تا ردیصورت گ یکشاورزبخش در  استانموجود در  یآب

معاونت در  9911 زراعی سال طیسه تکرار با چهار تیمار )روی رقم طارم هاشمی(  تصادفی در کامل هایبلوكطرح ر قالب د

قطره یاریبا آب جیکشت را (،T1) یغرقاب یاریبا آب جیشامل کشت راتیمارها  شد.آمل اجرا در -برنج کشور قاتیموسسه تحق

قطره یاریخشک با آب بستربذر در  میو کشت مستق( T3) ایقطره یاریبا آب گلخراب نشده در بستر یی، کشت نشا(T2) ای

، آب ، عملکردبر ارتفاع بوته و آبیاری کشت هایروشاثر نشان داد  هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج بود. (T4) ای

. بود داریمعن 5و % 9%در سطح  یموثر بوده و از نظر آمار آبیاریآب  وریو بهره مصرفیآب  وریبهره ،یاریآب آب ی،مصرف

 نیترشیبود. بکیلوگرم در هکتار  6702 و 9701با  T4و  T1 یمارهایبه ت متعلق بیترتبه عملکردمقدار  نیترو کم نیترشیب

اختالف ( T1) رایج با آبیاری غرقابیکشت  بود که با کیلوگرم در مترمکعب 29/7با  T2تیمار به  متعلق یآب مصرف وریبهره

 نیترشی. ببود T4متعلق به تیمار  کیلوگرم در مترمکعب 95/7وری آب مصرفی نیز با ترین مقدار بهرهداری نداشت. کممعنی

بر بود.  کیلوگرم در مترمکعب 56/7و  20/7با  T1و  T2 یمارهایبه ت متعلق بیترتبه یاریآب آب وریمقدار بهره نیترو کم

تیمار کشت  ای نسبت بهتوجه قابل عملکرد کاهشای اساس نتایج حاصل از این آزمایش، تیمار کشت رایج با آبیاری قطره

وری آب را افزایش داد؛ ازین رو تیمار کشت رایج در مصرف آب میزان بهره جوییصرفهرایج با آبیاری غرقابی نداشت و با 

 عنوان بهترین تیمار در این پژوهش شناخته شد.های ببا آبیاری قطره

 مدیریت آبیاری هاشمی،،رقم طارم  بستر گلخراب های کلیدی:واژه

 

                                                           
 .رانای شهر،قائم ،اسالمی آزاد دانشگاه شهر،آب، واحد قائم یمهندسعلوم و آدرس نویسنده مسئول: گروه  -0 

mailto:r_asadi1@yahoo.com
mailto:fazlshirdel@yahoo.com


 وری آب در دو روش کشت برنج در مازندرانای و غرقابی بر عملکرد و بهرهتاثیر آبیاری قطره / 393

 مقدمه

کمبود آب در بسیاری از کشورها از جمله ایران 

هاست. در چنین کشورهایی های اصلی دولتیکی از چالش

درصد منابع آب تجدیدپذیر در بخش کشاورزی  01بیش از 

 ایران در(. 0101)پورغالم و همکاران،  شودمی استفاده

 هایدوره طی تجدیدپذیر آب از کشاورزی بخش سهم

 باسی)ع است درصد 00 و 00 ترتیببه سال 01 و 0 آماری

 یدر سطح زندگ ریی، تغتیرشد جمع(. 0930، همکاران و

بهم است که باعث  یاز جمله عوامل یو کاهش بارندگ

)کوهزاد و  شودیآب م یعرضه و تقاضا نیتعادل ب خوردن

وری برای تغذیه افزایش بهره این رو از ،(0101 همکاران،

های کارآمد جمعیت در حال رشد با استفاده از شیوه

جویی در مصرف آب های صرفهآوریمدیریت آب و فن

برنج (. 0101)دووادا و همکاران،  است ضروریامری 

 وکننده آب شیرین در سراسر جهان است بزرگترین مصرف

ند کجمعیت جهان کمک میبه امنیت غذایی بیش از نیمی از 

ایران از نظر سطح زیر کشت  .(0100)کریجو و همکاران، 

جهان را دارا  نهو از نظر عملکرد رتبه  09برنج دارای رتبه 

 00هزار و  000استان مازندران با (. 0100، 0فائو) است

 وقرار دارد  ایراندر  برنجهکتار در رتبه دوم از نظر کشت 

ه داد اختصاص خود به را کشور برنج تولید از درصد 02

کشت نشایی در آسیا، (. 0103)احمدی و همکاران،  است

روش معمول کشت است گلخراب شده، برنج در زمین 

برنج  هایاهچهیگ ،این روشدر  .(0102ورما و همکاران، )

در  و شدهمنتقل یاصل نیدر خزانه به زم هیپس از رشد اول

ساندهو و همکاران، ) شوندیم ءآب شده نشاخاك گل

گلخرابی شالیزارهای برنج برای ایجاد بستر نرم  (.0100

ای هخاك برای نشاءکاری آسان گیاهچه برنج، کنترل علف

 عناصر غذاییآب و شستشوی  هدر رفت هرز و کاهش

دلیل تخریب ساختار فیزیکی خاك، شود اما بهانجام می

 انگیزه کمتری ،کارگر بیشتربه های انرژی و نیاز ورودی

 (.0103و همکاران،  فنگوجود دارد ) گلخرابیبرای انجام 

در سیستم کشت معمول که مبتنی بر استفاده از ارقام برنج 

                                                           
1 -FAO:Food and Agriculture Organization of the United Nations  

از طول  درصد 21، بیش از باشدآبی با آبیاری غرقابی می

در غرقاب دائم است. غرقاب طوالنی  صورتبه دوره رشد

تی در طول دوره روش کشت مرسوم، موجب بروز مشکال

 کاهشدر اثر خاك ایجاد شرایط احیاء  ازجملهبرنج رشد 

ها و همچنین به آفات و بیماری تهویه، حساسیت گیاه

با توجه به  (.0110)ماوو،  شودمی وخاكآبآلودگی 

مشکالت جدی کمبود آب در زمان کشت برنج، منابع 

محدود و افزایش تقاضای آب برای مصارف شهری و 

صنعتی، استفاده از روش سنتی غرقابی دائمی برای آبیاری 

ید آشالیزارها، از نظر مدیریت آب قابل توجیه به نظر نمی

های جایگزین تولید . بررسی روش(0109)یی و همکاران، 

رنج با استفاده از آب کمتر برای امنیت غذایی از اهمیت ب

از این رو در تحقیقات جدید  ،ای برخوردار استالعادهفوق

جویی در مصرف صرفه ،کشاورزی یکی از رویکردهای مهم

 یبراهای آبیاری وشر های تولید برنج است.آب در سامانه

آن جمله  که از شالیزار وجود دارد در مصرفیآب کاهش 

یی از هادوره غرقاب درهای آبیاری غیرتوان به مدیریتمی

و  صداقت(. 0110 نگ،ابومن و ت) رشد برنج اشاره نمود

( در تحقیقی به مقایسه و بررسی امکان 0939همکاران )

های مختلف آبیاری در مقایسه با روش سنتی کاربرد روش

های مختلف آبیاری پرداختند. نتایج حاصل و ارزیابی روش

 هایمورد استفاده و همچنین روشگیاهی نشان داد که ارقام 

داری مختلف آبیاری از نظر مصرف آب تفاوت معنی

اش در خصوص ( براساس مطالعه0930اسدی ) داشتند.

کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 نشایی بدون عملیاتدر روش کشت ، گزارش کرد گلخرابی

در مقایسه آب مصرفی  درصد 00متوسط  طوربهگلخرابی 

مقدار  از طرفی ،شودجویی میبا کشت به روش سنتی صرفه

وری آب در روش کشت نشایی بدون عملیات بهره

سط طور متو گلخرابی در مقایسه با روش کشت سنتی به

( 0100پن و همکاران ) .یابدافزایش می درصد 00معادل 

تواند یک روش شان دادند که کاشت مستقیم برنج مین

تر برای برنج غرقابی )با نشاءکاری( با هزینه جانشین مناسب
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تولید و کارگر کمتر و تالش اضافی برای پرورش نشاء در 

حذف  ( بیان کردند0102خزانه باشد. حوسن و همکاران )

های کار، سوخت و تواند هزینهمی گلخرابیعملیات 

سازی زمین برای استقرار آماده برایورودی آب آبیاری را 

 گزارش کردند (0103) همکاران و ژو. برنج کاهش دهد

 از کمتر درصد 00 حدود در مستقیم کشت در عملکرد

ای مطالعه در (0933پورامیر و همکاران ) .بود نشایی کشت

 حذف طریق از کاشت مستقیم برنج روش نتیجه گرفتند

 عملیات حذف نشاءها، از مراقبت و خزانه مرحله

 کاهش به منجر دستی وجین حذف همچنین و نشاءکاری

تفاوت و  شودمی برنج کشت برای نیاز مورد کار نیروی

 .دندار با کشت نشایی داری از نظر عملکرد شلتوكمعنی

کشت مستقیم  گزارش کردند( 0101و همکاران )دوکوتا 

خاك، به حداقل  یوربهبود بهره تواند باعثیمبرنج 

عملکرد و  شیدرآمد خانوار، افزا شیها، افزانهیرساندن هز

( 0101) باستال .شود نیزم یسازکود و آماده نهیکاهش هز

 انمموجب شکسته شدن ساخت که گلخرابیبیان کرد نیز 

 سازی زمینآب بیشتری برای آماده از این رو ؛شودخاك می

ت جای کشهقیم را بتحقیقش کشت مستنیاز است. او در 

روژیالن ککشاورزان توصیه کرده است.  به گلخرابدر بستر 

( آزمایشی را در موسسه تحقیقات 0100و همکارانش )

به مدت دو سال  هیروس 0ولگوگرادآبیاری کشاورزی 

در  مختلف آب یهامیاثر رژ یبررس ی( برا0100، 0109)

 یاقطره یاریآب ستمیتحت س یبا سه سطح کود معدن بیترک

ر د ییجوصرفه تیو ظرف یعملکرد برنج هواز و بر رشد

به دست آمده نشان داد  جینتا که انجام دادندمصرف آب 

جم که ح یود، در حالب تن در هکتار ششعملکرد دانه برنج 

 متر در هکتارمیلی 033-092در دامنه  ازیمورد ن یاریآب آب

 قابیکشت غرمصرف شده در آب با  سهیکه در مقا متغیر بود

 یاریآب کهند گرفت جهینتاز این رو  و متر بودک درصد 21-21

 افزایش در مصرف آب همراه با ییجوصرفه ی موجباقطره

و همکاران  اوور شود.یم یبرنج هواز در انواع یوربهره

ای نقش مهمی در بیاری قطرهآ کردند که گزارش (0100)

                                                           
1 -Volgograd 

افزایش نیروی کار و جویی در مصرف آب، کود، صرفه

( 0103) و همکاران سینگ راندمان مصرف آب و کود دارد.

ای بیاری قطرهآب برنج تحت آطی تحقیقی روی مدیریت 

نیاز آب آبیاری برنج در روش که  نتیجه گرفتنددر هند 

لیتر در کیلوگرم است، در  392-0292 در دامنهای قطره

 0012-0001برنج آبیاری غرقابی حالی که این مقدار در 

 شیدر افزا ارییآب تیریمد تیاهم بود.لیتر در کیلوگرم 

باشد که می وعموض نیا دیعملکرد محصوالت زراعی، مؤ

 ژهیسازی کشت برنج بدون توجه ونهیگونه تالش برای بههر

 هایبررسی نخواهد بود. زیآمتیآب موفق تیریبه بخش مد

تغییر روش نشان داد که  فوق محققین توسط شدهانجام

رد ، عملکزیادی در مصرف آب تأثیر برنجکشت و آبیاری 

ین انتایج  بر اساس .دارد این گیاه در تولید وری آبو بهره

 شتدا را آب مصرف باالترین سنتی کشت تحقیقات روش

به کشت مستقیم  کشت رایجاز  برنج کشت روشتغییر  با و

 و استفاده از روش آبیاری نشده گلخرابیا کشت در بستر 

 فرض بر این است که جای آبیاری غرقاب دائمبه ایقطره

در از گزارشات  در برخی .شود جوییصرفه آب مصرف در

 عملکرد کاهش به استفاده از روش کشت مستقیم برنج زمینه

ای هم عدم کاهش عملکرد را در این روش کشت و عده

؛ پور امیر و همکاران، 0103)ژو و همکاران،  کردندگزارش 

 روش در کشت بستر سازیآماده خصوص در و (0933

وری و افزایش بهره آب مصرف برای کاهش سنتی کشت

ب روشی مناس عنوانبه را آب، کشت در بستر غیر گلخراب

 .(0102؛ حوسن و همکاران، 0930)اسدی،  معرفی کردند

 ویژه در استان مازندران،برنج بهکشت اهمیت با توجه به 

 از نهیهب استفاده یبرا یقیدق یزیراست که برنامه یضرور

 رنجب ژهیوبه یکشاورزبخش در  استانموجود در  یآب منابع

ابد و یکاهش  برنج دیتول یآب برا یتقاضا تا ردیصورت گ

 اراضی با کاهش آب مصرفیمطلوب،  عملکرد حفظ ضمن

 به توجه با آب شود. وریافزایش بهره موجب شالیزاری

 تولید در تهدیدکننده عامل ترینمهم که آبیکم مشکالت

)اسدی و  است برنج ویژهبه کشاورزی محصوالت
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سنتی  هایشیوه در بازنگری و اهمیت (0930همکاران، 

راهکارهای مناسب،  ارائه و شالیزاری اراضی در آب مصرف

 و کشت های مختلفبا هدف تعیین اثر روشتحقیق این 

جام انبرنج وری آب بهرهآب مصرفی و  ،آبیاری بر عملکرد

 شد.

 

 تحقیق روش

 09900 حدود با ایران شمال در مازندران استان

 درجه 99 جغرافیایی مختصات بین مساحت کیلومتر مربع

 00 و شمالی عرض دقیقه دو و درجه 90 تا دقیقه 09 و

 از شرقی طول دقیقه 00 و درجه 00 تا دقیقه 90 و درجه

مزرعه  در آزمایش .ستاشده واقع النهارگرینویچ نصف

( به مل)آ کشور برنج تحقیقات موسسه معاونت تحقیقات

شد.  اجرا 0933 سال زراعی در متر مربع 011وسعت 

 کامل هایبلوك طرح در قالب ایکشت مزرعه عملیات

ر شامل: کشت نشایی د تیمار با چهاردر سه تکرار  تصادفی

 (T1) )غرقاب دائم( شده با آبیاری غرقابی گلخرابزمین 

 ایشده با آبیاری قطره گلخرابکشت نشایی در زمین 

(T2) ، نشده با آبیاری قطره گلخرابکشت نشایی در زمین-

 .شدانجام  (T4) ایو کشت مستقیم با آبیاری قطره (T3) ای

 متر مربع 91 مساحت به کرت آزمایشی 00در این آزمایش 

ارقام محلی از ، هاشمی شده مطالعهرقم برنج . تهیه شد

از  پیشنوبت  دودر  برداری از خاك مزرعهنمونه است.

و  1-00در دو عمق  از هر کرت کشت و برداشت محصول

کالس بافت خاك (. 0)جدول انجام شد متر سانتی 01-00

-دسی 212/1و هدایت الکتریکی سیلتی لوم نوع از  مزرعه

 (.0 )جدول بود متر بر نسزیم
 آمل -موسسه برنج معاونت هاي فيزيکي و شيميايي خاك مزرعهنتايج تجزيه ويژگي -1 جدول

کالس بافت 

 خاك
رس        سيلت            شن   کربن آلي 

مواد خنثي 

 شونده

پتاسيم قابل 

 دسترس

فسفر قابل 

 دسترس

واکنش 

 خاك

هدايت 

 الکتريکي

 %                  %                 %               %            %    mg/kg  mg/kg pH ds / m 

Si-L 82             15            85      63/5      1 521 51 32/7  313/1  

 

 ،گلخراب شده بستر در نشایی کشت تیمار در

 نشاءکاری از پیش هفته سه ابتدا زمین سازیآماده برای

 را دوم شخم شد. انجام آبیاری سپس و زده شخم را زمین

 شخم و نشاءکاری از قبل هفته دو سبک تراکتور از استفاده با

 انجام زمین تسطیح و گلخرابی عملیات با همراه سوم

 اجراء زمین در طرح زمین نقشه سازیآماده از بعد گرفت.

 و مترسانتی 01مرزهای به ارتفاع  طریق از هاکرت سپس و

 منظوربهشدند.  همدیگر جدا از مترسانتی 91 پهنای به

ها با کرت مرزجانبی،  نشت ناشی ازتلفات  از جلوگیری

تا  پوشیده شد کامالً متر(سانتی 91 عمق )به نایلونی پوشش

بذور را در فضای  .جلوگیری شودی از تراوش جانب

از  پسروز  90تا  91کشت نموده و  )خزانه( کوچکتری

 01-00و ارتفاع  شدن یبرگ 9-0 از بعد نشاءها) کاشت

با  کودپاشی بعد از و ندشد منتقل اصلی زمین به (مترسانتی

-به روش دستی وبه هاکرتمتر در سانتی 00×00فاصله 

تاریخ  .نشاءکاری انجام شد یکنواخت و بوته تک صورت

ه ب کشت رایج با آبیاری غرقابیتیمار در  و برداشت کاشت

آب این تیمار  در بود. 0/12/0933در و  2/19/0933 ترتیب

 آب ای ازخاك جاری و تمامی سطح زمین با الیهدر سطح 

 .روز( بود جپنغرقاب )با دور آبیاری  مترسانتی پنج ارتفاعبه 

ات سوپر فسف از منبع کود فسفردر هکتار کیلوگرم  011

کاری( در نشاء ازپیش ) نیسازی زمدر مرحله آماده لپیتر

یم از پتاس کود کیلوگرم 011، صورت پایه به مرحله یک

 ورها عنیتروژن از منبکیلوگرم کود  001و  منبع کلرید پتاسیم

 درصد 01 در سه مرحلهو پتاسیم  نیتروژنکود  مصرف شد.

 زنیمرحله پنجه درصد در 91، سازی زمیندر مرحله آماده

در مرحله ظهور  درصد 91و  کاری(ءروز بعد نشا 01)

رل برای کنتروز بعد از نشاءکاری( استفاده شد.  01) خوشه

 یبا نام تجار یتیسم ماچ با پاشیضمن سم های هرزعلف
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وجین یک مرتبه  ،لیتر در هکتار 0/0-9میزان بهبوتاکلر 

 در جهای برنفات و بیماریآمبارزه با  .شد انجام نیز دستی

العمل فنی موسسه بر اساس دستور طول مرحله داشت

 01دو مرحله سم دیازینون گرانول ت برنج کشور )تحقیقا

کیلوگرم در هکتار برای مبارزه با  00-01درصد به میزان 

 011خوار نواری و یک مرحله سم وین به میزان کرم ساقه

 .شد نجامادر هکتار برای مبارزه با بیماری بالست(  لیترمیلی

اری با آبی گلخراب شدهدر تیمار کشت نشایی در بستر 

تمامی مراحل دیگر مانند  و ای تاریخ کاشت و برداشتقطره

وارهای ندر این روش  اما ،بودکشت سنتی با آبیاری غرقابی 

ه )فاصل هاچکانقطرههای فرعی و آبیاری تیپ که با لوله

 دهشتعبیه (روز دوو دور آبیاری  مترسانتی 91چکان قطره

تیمار . کردندآب را در محل رشد ریشه توزیع می بودند

بذر ) صورت کشت بذرهای بکشت مستقیم با آبیاری قطره

کلیه مراحل  این روشدر  و در بستر خشک بود دار(جوانه

 نیزم یسازآماده در. شدکاری حذف تهیه خزانه و نشاء

ین را زم یکارءاز نشا پیشابتدا سه هفته  یبذرپاش برای

 تیریمد یزده و برا یخشک، شخم و روتار صورتبه

ور طسطح کرت به ،یکشماله اتیبا عمل ،یاریمناسب آب

 نایلون نصب مرزبندی و ،بندیو سپس کرتکامل صاف 

. تاریخ کاشت و انجام شد مرزها مانند کشت سنتی روی

مقدار بذر در  بود. 00/12/0933و  02/10/0933برداشت 

کیلوگرم در هکتار و فاصله بین ردیف  21 کشت مستقیم

 011 متر بود.سانتی 0/0-0 کشت متر و عمقسانتی 01-09

، لپیرسوپر فسفات ت از منبع کود فسفردر هکتار کیلوگرم 

کیلوگرم کود نیتروژن از  001و  پتاس کود کیلوگرم 011

ز ا کیلوگرم در هکتار کود فسفر 011 منبع اوره مصرف شد.

سیم اوره و پتاکود درصد از  01 ول پیفسفات ترسوپر  منبع

مرحله  درصد در 91، پیش از بذرپاشی با خاك مخلوط

استفاده  در مرحله ظهور خوشه درصد 91و  گیاه زنیپنجه

 مانند تیمار کشت رایج و هامبارزه با آفات و بیماری شد.

 و از بین بردن بذر علف هرز های هرزعلف مبارزه بابرای 

با نام  ونیامولس درصد 02 نیفلورالیسم تر پاشی بااز سم

ام با ن یتیسم ماچ ( ودر هکتار لیتر 9–0/9)ترفالن  یتجار

در این  شد. استفاده (لیتر در هکتار 9-0بوتاکلر ) یتجار

 یلهوسبهآب  ،ایدلیل استفاده از آبیاری قطرهسیستم به

 روز دو)دور آبیاری  بودندچکان هایی که دارای قطرهلوله

 پای و قطره قطرهبه آرامی ( لیتر در ساعت چهاربه مقدار 

 گلخراب نشایی در بستر کشت در تیمار. گیاه ریخته شد

و کنترل علف  زمین سازیآماده برای ایبا آبیاری قطره نشده

 .شد عمل (T4)تیمار  خشک بستر در بذر کشت مشابه هرز

زراعی رطوبت اولیه خاك نیز به باالتر از حد ظرفیت 

. آسیب نبیند رسانده شد تا هنگام نشاءکاری ریشه گیاه

 مرزبندی، بندی،کرت شامل مزرعه در طرح اجرای مراحل

 با مبارزه نشاءکاری، کودپاشی، مرزها، روی نایلون نصب

 نندما ها و تاریخ کاشت و برداشت محصولبیماری و آفات

 باآبیاری  آب در همه تیمارها .شد انجام سنتی کشت روش

 کرت از کشت نشایی هر در آبیاری آب حجم و تأمین چاه

اما  ،شد گیریاندازه حجمی کنتور از استفاده با مجزا طوربه

درصد  091به مقدار  یاریآب ،ایقطرهی آبیاری در تیمارها

 آبیاری تیمارهای درشد. انجام  Aاز تشتک کالس تبخیر 

 تیماردر  و از برداشت محصول پیش روز پنج ای،قطره

 قطع شد. آبیاری برداشت، از پیش روز 01 ،آبیاری غرقابی

 کشگیاه با استفاده از خط ارتفاعآوردن  دست بهبرای 

حجم . دگیری شاندازهترین گره نوك بوته تا پایین ارتفاع از

شده، حجم آب مصرفی  گلخرابهای آب مصرفی در کرت

-بهرهو مصرفی وری آب نشده، بهره گلخرابهای در کرت

، (0930اسدی، ) (0) روابطترتیب از بهآبیاری وری آب 

تانگ و بومن، )( 2( و )0، )(0102راموال و همکاران، ) (0)

 .ندمحاسبه شد( 0119

 (0)                   Vip + eP + Vi = spWU spWU  

)مترمکعب  شده گلخرابهای حجم آب مصرفی در کرت

 ،(مترمکعب در هکتار) آبیاری آب حجم Vi ،(در هکتار

Pe  و (مترمیلی) مؤثر بارش Vip برای نیاز مورد آب حجم 

 0111 بود که (مترمکعب در هکتار) گلخرابی عملیات

 شد.( در نظر گرفته0930اسدی، مترمکعب در هکتار )

 (0)                               Pe + =Vi AWU AWU  
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)مترمکعب  نشده گلخراب هایکرت در مصرفی آب حجم

براساس روش سرویس  مؤثر بارش است. در هکتار(

 شود:محاسبه می (9)رابطه و از  مریکااحفاظت خاك 

Pe = Fd [0/009 )p(1/200 -  0/390]×01 [1/ 111300)ETC(]  

                                                                                                )9(   

Pe  متر(،ماهانه )میلی مؤثربارش P  مجموع بارش هر ماه

 متر( و)میلیتعرق هر ماه -مجموع تبخیر ETC ،متر()میلی

Fd  وابسته به عمق آبیاری ضریب (Di)  (.0است )جدول 

 نظر در مترمیلی 00 با برابر مرحله هر در آبیاری عمق اگر

 کمتر آبیاری عمق اگر و است یک با برابر dF شود، گرفته

( )خالقی، 0رابطه ) برابر است با Fd باشد مترمیلی 00 از

0930:) 

Fd = 1/099 + 1/010 Ln Di                          )0(  

برابر  Fd باشد مترمیلی 00 از بیشتر آبیاری عمق اگر و

 (:0930( )خالقی، 0است با رابطه )

Fd = 1/302 + 0/9 ×01  – Di                       )0( 0

 (1931هاي مختلف آبياري )خالقي، عمق در Fضريب  -2 جدول
 51 81 61 01 11 31 71 71 511 581 (mm) عمق آبياري
 F 193/1 761/1 253/1 270/1 959/1 913/1 927/1 5 159/5 167/5ضريب 

 

 (2  )            
عملکرد(کیلوگرم در هکتار )

یمصرف (مترمکعب در هکتار )     آب 
 )کیلوگرم در مترمکعب( مصرفیوری آب رهبه = 

 (0)                  
عملکرد(کیلوگرم در هکتار)

  آب آبیاری (مترمکعب در هکتار)
 )کیلوگرم در مترمکعب( آبیاریوری آب = بهره 

 

عملکرد ( مقدار 2منظور از عملکرد در رابطه )

  تولید شده به ازای هر واحد آب مصرفی است.

مقدار عملکرد  (0رابطه )منظور از عملکرد در 

 سرانجامتولید شده به ازای هر واحد آب آبیاری است. 

های بدست آمده با استفاده از نرم داده واریانس هیتجز

آزمون حداقل  قیطراز  زین مارهایت نیانگیو م SAS افزار

 درصد یکو  پنجدر سطح  (LSD)ر دایتفاوت معن

 شدند. سهیمقا

 

 بحث نتایج و 

 )جدول واریانس تجزیه از حاصل براساس نتایج

های مختلف کشت و آبیاری برنج بر ارتفاع بوته ( سیستم9

در سطح  داریو از نظر آماری دارای اختالف معنی مؤثر

-به مقایسه میانگین توجه با(. pf ⩽10/1)بودند  یک درصد

ترتیب با ارتفاع به T1و  T2تیمارهای ( 0)جدول  ها

 T3و تیمارهای  aمتر در گروه سانتی 09/000و  09/002

متر در سانتی 00/012و  99/010ترتیب با ارتفاع به  T4و

 قرار گرفتند. bگروه 
 هاي آبياريو مولفهگيري برنج هاي اندازهصفت اثر تيمارها تجزيه واريانس -9جدول 

وري آب بهره

 آبياري

وري آب بهره

 مصرفي
عاارتف عملکرد آب آبياري آب مصرفي درج 

 ه
ي

آزاد
  

 منابع تغييرات

)kg/m3 ( )kg/m3(  (m3/ha) (m3/ha) (kg/ha) )cm(   

511/03ns 23/17ns 801/66ns 801/66ns 66/670031 * 1/10ns 8 بلوک 

92/566 * 21/511 * 71/6066836 ** 37/0816901 ** 29/5510980 ** 32/621  تیمار 6 **

93/85  10/52  66/801  66/801  29/16570  73/0  3 aخطای  
13/2  6/2  86/1  38/1  25/3  27/5   %CV 

 اختالف بودن دارمعني عدم ns درصد، يک و پنج سطوح در دارمعني اختالف ** و* شده  گیریاندازه صفات به مربوط واريانس تجزيه
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 مطالعه مورد صفات براي تيمارها اثر ميانگين مقايسه -1 جدول

وري آب آبياريبهره وري آب مصرفيبهره   تيمار ارتفاع عملکرد آب مصرفي آب آبياري 
18/1 b 02/1 ab 66/7233 a 66/2065 a 61/0179 a 76/580 a T1 

37/1 a 35/1 a 11/3117 b 11/3388 b 71/0138 a 56/582 a T2 

19/1 ab 10/1 ab 11/1000 c 11/3119 d 11/6881 ab 66/517 b T3 

10/1 ab 01/1 b 11/1826 d 11/3065 c 71/8273 b 17/513 b T4 

 باشنديم دانکن آزمون درصد يک احتمال سطح در دارمعني اختالف وجود عدم دهندهنشان مشابه حروف

 

دو تیمار کشت نشایی در بستر گلخراب شده 

(T1  وT2) تری نسبت به تیمارهای کشت ارتفاع بیش

( T4و  T3نشایی در بستر گلخراب نشده و کشت مستقیم )

ن و تر زمیشرایط بهتر استقرار، تهیه مناسبداشتند که 

توان دلیل باال بودن فراهمی سایر شرایط مطلوب را می

ارتفاع بوته در تیمارهای کشت نشایی در بستر گلخراب 

کشت مستقیم و کشت نشایی در  شده نسبت به تیمارهای

( 0931حسنی و همکاران ) بستر گلخراب نشده دانست.

 أثیرتبررسی منظور ای در شهر بابل بهآزمایشی را در مزرعه

های مختلف کشت و تیمارهای مختلف آبیاری بر روش

عملکرد و اجزای عملکرد برنج هاشمی انجام دادند که نتایج 

ختلف آبیاری متفاوت بود های منشان داد ارتفاع در روش

( در 0930رجبی )خوانی دارد. که با نتایج این تحقیق هم

 هایای درباره چگونگی عملکرد گیاه برنج در روشمطالعه

مختلف آبیاری در شهرستان سپیدان نتیجه گرفت که ارتفاع 

های مختلف آبیاری برنج دارای اختالف بوته برنج در روش

بود که مشابه نتایج این داری در سطح یک درصد معنی

( 9 نتایج حاصل از تجزیه واریانس )جدولتحقیق است. 

ی های کشت و آبیارنشان داد که سیستم موردمطالعهصفات 

 دندار بودبر میزان عملکرد در سطح آماری یک درصد معنی

(10/1⩾ pf .)هامیانگین مقایسه به نتایج حاصل از توجه با 

ترتیب با به T2و  T1تیمار عملکرد در دو  (،0)جدول 

در یک گروه  کیلوگرم در هکتار 01/0120و  91/0103

کیلوگرم  01/0202با  T4. تیمار گرفتندقرار  aآماری یعنی 

کیلوگرم در  11/9001با  T3تیمار و  bدر گروه در هکتار 

 این دیگر در عبارتهب ،قرار گرفت abدر گروه  هکتار

 میزان بر مؤثری نقش T4و  T3اعمال تیمارهای  آزمایش

مقدار ( گزارش کرد 0923یوسفیان ) .ندداشت دانه عملکرد

 آبیاری است که در راستایروش  تأثیرعملکرد برنج تحت 

 ( نشان0930)اسدی  تحقیقاتباشد. می آزمایشنتایج این 

 خواهد دست به زمانی محصول ترینبیش که است داده

باشد که در این  غرقاب در شرایط شالیزار خاك که آمد

ین کشت رایج با آبیاری غرقابی دارای باالترتیمار  نیزتحقیق 

و  T3تیمارهای مقدار ناچیز و به T2و تیمار  عملکرد بود

T4  درصد نسبت به تیمار کشت رایج با  03و  00هرکدام

در ( 0011آبیاری غرقابی کاهش عملکرد داشتند. رمضانی )

 کاریخشکه در نواری ایقطره آبیاریآزمایشی بر روی 

 تیمار در تربیش عملکرددلیل در لنجان اصفهان،  برنج

 گیاه تنش رطوبتی در دوره رشد نبود به را دائم غرقاب

( طی تحقیقی که در 0100شاردا و همکاران ) نسبت داد.

ی اآبیاری قطرهعملکرد در  هند انجام دادند نتیجه گرفتند

تن در هکتار( بود که در مقایسه با غرقاب دائم  2-9/0)

نتایج  مخالفتن در هکتار( افزایش داشت که  2/0-2/2)

قابل ذکر است که کاهش عملکرد موجب  این تحقیق است.

نتایج حاصل از تجزیه شود. وری نیز میپایین آمدن بهره

های مختلف اثر روش( نشان داد 9ها )جدول واریانس داده

 )بارندگی +برنج بر میزان آب مصرفی شت و آبیاری ک

 نددار بودآبیاری( در سطح احتمال یک درصد معنی

(10/1⩾ pfمقایسه میانگین .) ( نشان داد تیمار0ها )جدول 

T1 مترمکعب در  99/2090معادل  آب مصرفیحجم  با

اختصاص  خود به آب مصرفی راحجم ترین هکتار بیش

آب حجم با   T2گرفته است. تیمار قرار  a گروه در داده و

 و bمترمکعب در هکتار در گروه  11/2200مصرفی معادل 

T4  مترمکعب در  11/2090آب مصرفی معادل حجم با

 11/2113نیز با  T3تیمار  .جای گرفت cهکتار در گروه 

آب مصرفی را به حجم ترین مقدار مترمکعب در هکتار کم

میزان  گرفته است. قرار d خود اختصاص داده و در گروه

 T4و  T2 ،T3آب مصرفی در تیمارهای  حجم کاهش
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 که بود درصد 00و  03، 00ترتیب به T1نسبت به تیمار 

 با T4و  T3تیمار در دو  آب مصرف کاهش اصلی علت

 حذف، تیمار دو هر در آبیاری یکسان مدیریت به توجه

 گلخرابی عملیات انجام عدم و زمین سازیآماده مرحله

ساختمان خاك زیرا گلخرابی موجب شکسته شدن  است

میزان مصرف آب در مرحله  ( و0101)باستال،  شودمی

مدت زمانی که  T4در تیمار  برد.سازی زمین را باال میآماده

 ،بود T3گیاه در زمین اصلی قرار داشت بیشتر از تیمار 

 T3بیشتر از  T4همین دلیل میزان مصرف آب در تیمار به

( نیز کاهش 0110) و همکاران بومن( و 0930) اسدی. است

ر بستر غیرگلخراب را تایید مصرف آب در کشت برنج د

ا رایج ب کشت تیمار مصرفی در آب تفاوت حجم کردند.

 یارایج با آبیاری قطره کشت با مقایسه آبیاری غرقابی در

اما از نظر  ،دار استمعنیاز نظر آماری در سطح یک درصد 

اختالف  این دو تیمار وری آب مصرفیعملکرد و بهره

شت یکسان کمدیریت  به توجه با داری باهم نداشتند.معنی

در  آب مصرف کاهش اصلی آبیاری، علت روش دو هر در

به حداقل رساندن تلفات آب  ایکشت رایج با آبیاری قطره

شد انجام نها غرقاب دائم در پای بوتهو  بودو کاهش تبخیر 

 Aبراساس تبخیر از تشتک کالس ای گیاه و آبیاری قطره

ی ای نواربر آبیاری قطرهطی تحقیقی  (0930دهقانیان ). بود

-قطره روش آبیاری کرد، در زراعت برنج در شیراز گزارش

 به نسبت درصد 20 را برنج آبیاری آب مصرف نواری، ای

دهد که با نتایج این تحقیق کاهش می روش آبیاری غرقابی

( طی تحقیقی 0110همکاران ) و کابانگون .خوانی داردهم

 خشک بستر در در کشور مالزی گزارش کردند کشت بذر

ست نشایی ا به روش کشت کمتر نسبت دارای مصرف آب

جزیه ت نتایج حاصل از .استاین آزمایش که مطابق با نتایج 

های کشت و نشان داد که بین روش (9جدول واریانس )

اوت تف درصد در سطح یک آبیاریآبیاری از نظر میزان آب 

مقایسه  به توجه (. باpf ⩽10/1داری وجود داشت )معنی

آب آبیاری  حجم با T1تیمار ( 0ها )جدول میانگین

با  T2 و تیمار a گروهمترمکعب در هکتار در  99/0222

قرار گرفتند. تیمار  bدر گروه مترمکعب در هکتار  11/2100

T3  مترمکعب در هکتار در  11/0000آب آبیاری حجم با

در مترمکعب در هکتار  11/0029با  T4و تیمار  cگروه 

و  کشت روش تغییرجای گرفت.  dترین گروه یعنی کم

 به توجه و با بوده موثر آبیاری آب حجم میزان بر آبیاری

 درآبیاری  آب حجم صفت( 0)جدول  هامیانگین مقایسه

تیمار کشت رایج  .دارد قرار چهار کالس مختلف در تیمارها

آبیاری  تیمار کشت مستقیم باترین و با آبیاری غرقابی بیش

 کشت روش ترین میزان آب آبیاری را داشتند. درای کمقطره

 آب از استفاده سبببه (T4) خشک بستر در بذر مستقیم

عملیات عدم انجام  و فصل ابتدای در بارندگی از ناشی

 همچنین ودرصد(  99) آبیاری آب کل مصرف گلخرابی،

 روش به نسبت توجهی قابل طوربه زمین سازیآماده مدت

 صفتیافت.  کاهش کشت رایج با آبیاری غرقابی کشت

کشت در  های مختلفسیستم آب مصرفی در وریبهره

 pf⩽10/1) ندبود داردرصد دارای اختالف معنی سطح پنج

نشان  (0)جدول ها مقایسه میانگین (.9( )جدول 10/1⩽

 20/1 معادلوری آب مصرفی با مقدار بهره T2تیمار داد 

 02/1 با T3و  T1، تیمار aگروه در کیلوگرم در مترمکعب 

با  T4تیمار و  abدر گروه کیلوگرم در مترمکعب  00/1و 

-بهرهقرار گرفتند.  bکیلوگرم در مترمکعب در گروه  00/1

ی اقطرهآبیاری  با مصرفی در تیمار کشت رایجوری آب 

از طرفی  و کشت رایج با آبیاری غرقابی بود تیماربیشتر از 

 T1نسبت به تیمار  درصد افزایش عملکرد 00تیمار این  در

ای در آبیاری قطره( بیان کرد 0921علیزاده )مشاهده شد. 

تعرق و مقدار آبی که باید به زمین داده شود، در -بین تبخیر

شود و این امر می توازن برقرار یک دوره زمانی محدود

میزان آب در شود با توجه به محدود بودن باعث می

رجبی . وری بیشتری از آب انجام شوددسترس، بهره

 مختلف هایروش ( طی آزمایشی در خصوص اثر0930)

بر  آبیاری هایروش آبیاری در سپیدان گزارش کرد اثر

در سطح یک درصد دارای  آب برنج مصرف راندمان

 داری بود که مشابه نتایج این تحقیق است.اختالف معنی

( نشان داد 9صفات )جدول  واریانس تجزیه نتایج حاصل از

وری آب آبیاری در چهار اثر روش کشت بر صفت بهره که
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 نددار در سطح پنج درصد بودتیمار دارای اختالف معنی

(10/1⩾pf ⩾10/1 براساس مقایسه میانگین .)( 0جدول) 

و تیمار  a گروهکیلوگرم در مترمکعب در  20/1با  T2تیمار 

T1  کیلوگرم در مترمکعب در گروه  00/1باb  و تیمارT3 

کیلوگرم در  00/1و  03/1ترتیب با مقادیر به T4و 

 با( 0920) امیری قرار گرفتند. abمترمکعب در گروه 

 مدیریت زمینه در شده انجام هایتحقیق نتایج بررسی

-بهره مقدار هاشمی، رقم برای گیالن، استان در برنج آبیاری

 متر بر کیلوگرم 03/1-30/1 دامنه در را آبیاری آب وری

 رد.خوانی داکرد که با نتایج این تحقیق هم محاسبه مکعب

 اثر ( طی تحقیقاتشان بر روی0939صداقت و همکاران )

برنج در آمل نتیجه  آب وریبهره بر آبیاری هایروش

های نیز روش و شده استفادهگیاهی  ارقام گرفتند بین

آب آبیاری تفاوت  وریبهره میزان نظر از آبیاری مختلف

داری وجود دارد که مشابه نتایج این تحقیق است. معنی

-افزایش بهره ( یکی از راهکارهای0920فرشی و همکاران )

وری آب را کاهش آب مصرفی در طول دوره رشد گزارش 

در واحد سطح کاهش نیابد و نحوی که عملکرد کردند، به

یا میزان کاهش عملکرد کمتر از میزان کاهش آب مصرفی 

ممکن  باید تا حد این منظور در ابتداباشد که برای رسیدن به

آب پیش از اینکه در اختیار گیاه قرار بگیرد،  هدر رفتاز 

با اجرای تمهیداتی  جلوگیری شود یا به عبارت دیگر

( 0شکل )بر اساس داد. راندمان مصرف آب را افزایش 

ترین یشبنشان داد که مقایسه میانگین اثر تیمارها بر ارتفاع 

که از نظر آماری اختالف  بود T2ارتفاع متعلق به تیمار 

 تیمار کشت رایج با آبیاریدر سطح یک درصد با  داریمعنی

. بود T4تیمار ترین ارتفاع متعلق به کم و غرقابی نداشت

ب ای موجاستفاده از روش کشت مستقیم با آبیاری قطره

روش  نسبت به مترسانتی 02/02کاهش ارتفاع به میزان 

 .شد غرقابیکشت رایج با آبیاری 
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 وري آب آبياريمقايسه ميانگين اثر تيمارها بر بهره -6شکل           وري آب مصرفي  مقايسه ميانگين اثر تيمارها بر بهره -5شکل 

 

ن ترین میانگیترین و کم( بیش0شکل ) توجه به با

با ترتیب به T4و  T1تیمارهای  به متعلق دانه عملکرد

-بیش یعنی ،کیلوگرم در هکتار بود 01/0202و 91/0103

در  شالیزار خاك که آمد دست زمانی به محصول ترین

دار وجود اختالف معنی تحقیق با بود. در این شرایط غرقاب

 تیمارهای در آب مصرفی حجم در درصد( )در سطح یک

 در بعضی ریشه گیاه جذب برای مختلف، تفاوت آب قابل

 T2بوده و در نتیجه کاهش عملکرد در تیمار  کم از تیمارها

در سطح یک درصد  T1نسبت به  T3و  T1نسبت به 

(، یعنی کاهش حجم آب آبیاری از 0)شکل دار نیست معنی

T1  بهT2  و همچنین ازT1  بهT3  درصد  33با اطمینان

 هایشکل اتوجه بهبمنجر به کاهش عملکرد نشده است. 

ا ترتیب ببه آبیاریو آب  مصرفیآب  ترینبیش (0و ) (9)

تیمار کشت هکتار در  در مترمکعب 99/0222و   99/2090

با وجود  درحالی که ،شد رایج با آبیاری غرقابی مشاهده

 و (2و  0پایینی داشت )شکل وری تر بهرهمصرف آب بیش

-و بهرهکاهش آب  کشت و آبیاری مصرفتغییر روش با 

-بهره به مربوط نمودارهای به توجه با. افزایش یافتوری 

 مصرفی آب میزانشود که می مشاهده (2و  0)شکل  وری

مترمکعب  11/2200ای با آبیاری قطره کشت رایج روش در

 مصرفی آب در حجم جوییصرفه سبب بود که هکتار در

 99/0213( و حجم آب آبیاری به مقدار بارندگی + آبیاری)

با کشت رایج با آبیاری  مقایسه در مترمکعب در هکتار

-معنی کاهش درحالی که این تیمار بدون ،بودغرقابی شده 

وری آب مصرفی و بهره حداکثر( 0)شکل دار عملکرد 

و  0)شکل  داشتوری آب آبیاری را در بین تیمارها بهره

 نشان برنج آبیاری آب وریبهره و مصرف روند نتایج (.2

 و تغییر روشای آبیاری غرقابی به قطرهیر روش داد تغی

کشت رایج به کشت نشایی در بستر غیرگلخراب و کشت 

 و آب مصرف جوییصرفه مهمی در بسیار مستقیم نقش

در این آزمایش آماربرداری داشتند.  آب وریهمچنین بهره

به رایجدر کشت  ،و از نظر علف هرز از آفات انجام نشد

هرز کمتر از  یهاتعداد و تنوع علف یغرقاب طیشرا لیدل

و  برگکیبار یهاگونهی برخو  بودکشت مستقیم روش 

در  ستندیغرقاب سازگار ن طیبرگ که با شراپهن

ل باال بودن جمعیت علف دلیدند. برنج ظاهر ش یکارخشکه

رز در نبود فشار آب بر علف ه ،مستقیم تهرز در کش

نی )کیا برنج بود با ابتدای رشد و همزمانی ظهور علف هرز

های هرز با اما در این آزمایش علف (0933و همکاران، 

و  نگیسخوبی کنترل شدند. مبارزه مکانیکی و شیمیایی به

های هرز چنانچه علف ( گزارش کردند0112) همکاران

اختالف  ییو نشا میمستق کشت ستمیدو س نیکنترل شوند ب

که مشابه با نتایج  داری در عملکرد دانه وجود نداردیمعن

و  T3و  T2در سه تیمار  از نظر هزینه، این تحقیق است.

T4 هایی برای تهیه هزینهای استفاده از روش آبیاری قطره

ه هزیندرحالی که  ،همراه داشتبه ایتجهیزات آبیاری قطره

عدم انجام عملیات  دلیلسازی زمین بهبه آمادهمربوط 

متر ک غرقابی آبیاری روش نسبت در این تیمارها گلخرابی

در تیمار  کرد بیان توانمی یاد شده به مطالب باتوجه .بود

T2دائم غرقاب جایبه ایقطرهبیاری آ روش از ، استفاده 

شد و  مصرف آب در ایمالحظه قابل جوییصرفه موجب

در بین تیمارها را  موجود آب از وریبهره میزان باالترین
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عملکرد ناچیزی نسبت  موجب کاهش که حالی در داشت،

با  از این رو شد،رقابی غبه روش کشت رایج با آبیاری 

در بخش کشاورزی  اخیرهای آب در سال توجه به کمبود

برای  مناسبی جایگزیناین روش  استفاده از و تولید برنج،

 خواهد بود. روش کشت رایج با آبیاری غرقابی

 

 گیرینتیجه

ای و غرقابی بر اثر آبیاری قطره پژوهشدر این 

وری آب در دو روش کشت نشایی و مستقیم عملکرد و بهره

شت ک هایسیستمبررسی شد.  یک مزرعه شالیزاریبرنج در 

داری بر ارتفاع، آب ای اثر معنیبا آبیاری غرقابی و قطره

 وری آبو بهره وری آب مصرفیمصرفی، آب آبیاری، بهره

 مقدار کاهش که آبیاری در سطح یک و پنج درصد داشتند

یا افزایش این صفات بسته به نوع کشت و روش آبیاری 

ای رهرقابی به قطتغییر روش آبیاری از آبیاری غ .متفاوت بود

و  نشده گلخرابهای کشت نشایی در بستر سیستم در

ی را نسبت به تیمار کشت نشای عملکرد دانه مستقیم،کشت 

 اگرچهدر بستر گلخراب با آبیاری غرقابی کاهش داد. 

 به نسبت غرقاب دائمبا  کشت سنتی روش استفاده از

-و اجرای آسان بود عملکرد بیشتری دارای تیمارهای دیگر

دائم  غرقاب داد که نشان این تحقیق نتایج اما تری داشت

 مطمئن منابع شرایط وجود در فقطبرنج ضروری نیست و 

 صورت کمبود درو  است اجرا قابل رشد دوره طول در آب

 اگر مالك فقطهای جایگزین استفاده کرد. از روش بایدآب 

 ایطرهآبیاری قکشت مستقیم با بود تیمار  آبیاریحجم آب 

مترمکعب در هکتار(  11/0029) آبیاریآب حجم حداقل 

تیمار کشت دیگر  داشت اما با در نظر گرفتن جوانب را

از  با اینکها زیر ،گزینه برتر نیستای با آبیاری قطره مستقیم

یاری رایج با آب تیمار کشتآبیاری نسبت به آب حجم  نظر

 آب و مصرف راندمان ،توجهی داشتغرقابی کاهش قابل

از نظر اقتصادی نیز  ،بود پایین روش در این دانه عملکرد

 آبیاری تحت سامانهور که اشاره شده بود استفاده از همانط

سازی تجهیزات شبکه آبیاری ای را برای آمادهفشار هزینه

تغییر همزمان روش کشت  همچنینای نیاز دارد، قطره

بیاری آروش آبیاری ) )کشت مستقیم بذر در بستر خشک( و

ای( برای کشاورزان مشکل است و در نتیجه این تیمار قطره

جایگزین مناسبی برای روش کشت رایج با آبیاری غرقابی 

بیاری با آ گلخراب نشدهدر بستر  نشاء تیمار کشت نبود.

ای با وجود حذف عملیات گلخرابی که یکی قطره

ف مصر ترینکم ،های سخت در کشت برنج استازعملیات

در بین تیمارهای دیگر ( مترمکعب در هکتار 11/2113)آب 

نسبت به تیمار  آب آبیاریدار حجم معنیهمچنین کاهش و 

کرد عمل دلیل کاهش زیادبه، کشت رایج با آبیاری غرقابی

 بودنباال ن، نسبت به روش کشت رایج با آبیاری غرقابی

ه اضاف همچنینو وری آب مصرفی و آب آبیاری بهره میزان

در بستر  نشاءکاری منظورهزینه کارگری به شدن

های مربوط به تجهیزات آبیاری غیرگلخراب عالوه بر هزینه

اگرچه هزینه مربوط به گزینه مناسبی نبود. تحت فشار 

 کشت نشایی در بستردر تیمار ای تجهیزات آبیاری قطره

 عملکردمقدار مطلوب هم وجود داشت، گلخراب نشده 

 آبیاری آب وریبهره وری آب مصرفی وبهرهافزایش  و دانه

ا در ب در بین تیمارها که نشان داد تیمار این در آمدهدست به

مطمئن،  آب داشتن در صورت و منطقه شرایطنظر گرفتن 

کشت  برای مناسبی ای جایگزینکشت رایج با آبیاری قطره

-انتظار می که ایگونهبه است؛ غرقابی برنج رایج با آبیاری

به  وریآب و افزایش بهره در مصرف جوییبا صرفه رود

 یافت. دست توانمی مطلوبی تولید
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Abstract 

Due to the importance of rice cultivation, especially in Mazandaran Province, it 

is necessary to plan carefully for the optimal use of water resources in the 

province in the agricultural sector, especially rice, to reduce water demand for rice 

production. For this purpose, an experiment was conducted in the form of a 

complete block-design with three replications and four treatments using Tarom 

Hashemi cultivar, during the 2021 crop year in the Rice Research Institute of Iran-

Amol. Treatments included conventional planting with flood irrigation (T1) and 

drip irrigation (T2), transplanting in un-puddled bed with drip irrigation (T3) and 

direct seed cultivation in dry bed with drip irrigation (T4). The results showed that 

the cultivation method was effective on yield, plant height, water consumption 

and irrigation water, water productivity and water use efficiency and was 

statistically significant at 1% and 5% level of probablity. The highest and lowest 

yields belonged to T1 and T4 treatments with 4079 and 2876 kg/ha, respectively, 

and T2 had the highest water productivity with 0.61 kg/m3, which had no 

significant difference with T1. The lowest water productivity belonged to T4 with 

0.45 kg/m3. The highest and lowest irrigation water productivity belonged to T2 

and T1 with 0.67 and 0.52 kg/m3, respectively Based on the results, conventional 

planting with drip irrigation did not have a significant reduction in yield compared 

to conventional planting with flood irrigation and increased water productivity by 

saving water consumption Therefore, the conventional planting method with drip 

irrigation was recognized as the best treatment in this study. 

Keywords: Puddling bed, Tarom Hashemi cultivar, Irrigation management  
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