
1

و محصول برنج و عمق سطح ايستابي بر رشد  برهمكنش دور آبياري
 نژاد رضوان طالبعليرضا سپاسخواه،

 بخش مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز

 مقدمه
و غذاي راي عمدهبرنج پس از گندم مهمترين ماده غذايي دنياست بيش از نيمي از جمعيت كره زمين

آب.دهد تشكيل مي بنابر آمار موجود ايراندر.باشدمييكي از منابع عمده مورد استفاده در تأمين غذاي بشر
حد. آيدميدرصد توليدات زراعي از مزارع آبي به دست70بيش از  بنابراين افزايش توليد غذا در آينده تا

و توسعه كشت آبي از طريق افزايش بازده است فاده از آب بستگي خواهد بسيار زيادي به حفظ منابع توليد
و يا محدود باشد الزم است براي تخصيص بهينه آب به گياهان به در شرايط. داشت ي كه منابع آب كمياب

و نوع خاك توجه شود از. نوع گياه، مرحله رشد ازها روشيكي يي كه امروزه در جهت افزايش بازده استفاده
ميمديريت آبياري.است، كم آبياري شودميتوسط متخصصين پيشنهاد آب  دو برنج را روش كلي توان به

و غرقاب متناوب  در. نمود بندي تقسيمغرقاب پيوسته آبياري غرقاب متناوب يا آبياري نوبتي در نواحي كه
كم. باشدمي ترين روش، رايجمعرض كمبود آب جهت آبياري غرقاب پيوسته هستند كمك آب زيرزميني

و نيمه خشك از عمق جهت كاهش آب مصرفي گي در.اي برخوردار است اهميت ويژهاه در مناطق خشك
و ايجاد صورتيكه آبياري به صورت غرقاب متناوب اعمال گردد، پس از خشك شدن اليه سطحي خاك

و و خاك صعود هاي سطحي سطح خاك، آب به سمت اليه گراديان هيدروليكي بين سطح ايستابي كرده
و هوايي معين تأثير بنابراين.يدنماميريشه گياه آن را جذب  و شرايط آب كمك آب زيرزميني در يك خاك

كم همزمان رژيماز اين رو بررسي اثر. باشد در تأمين نياز آبي گياه وابسته به مديريت آبياري مي و آبياري هاي
و محصول گياهان زراعي به خصوص برنج كه نياز آبي بيشتر ي نسبت به اعماق مختلف سطح ايستابي بر رشد

.ساير محصوالت زراعي دارد، اهميت فراواني دارد

 هدف

كم تأثير بررسيهدف اين پژوهش در آبياري غرقاب مستمر،(آبياري توأم آبياري غرقاب متناوب چهار روز
و غرقاب متناوب هشت روز در ميان شاخ بر رشد)يمتر سانتي60و30،45(عمق آب زيرزمينيو) ميان

و برگ، .باشدميتوليد محصول برنج در محيط گلخانه ريشه

و روش ها مواد
در گلخانه بخش مهندسي آب دانشكده كشاورزي 1388و 1387يها سالاين پژوهش ارديبهشت ماه

و با طول جغرافياي16واقع در  و52كيلومتري شمال شيراز و عرض جغرافيايي32درجه و29دقيقه درجه
و 36 رايطش. انجام گرديدمتر ارتفاع از سطح دريا، جهت كنترل هر چه بهتر عوامل محيطي 1810دقيقه

حت دمايي گلخانه در طول فصل رشد و مقادير و گرمايشي كنترل شده و حداقل وسط سيستم سرمايشي داكثر
در دما در طول دو فصل رشد و حداكثر رطوبت نسبي همچنين شدت.شد گيري اندازهكشت دومو حداقل

.گرديد گيري اندازه هواي گلخانه در دوره انجام پژوهش تبخيرپذيري
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. انجام گرديد متر ميلي5/2ديوارهو ضخامت مترليمي 200به قطر PVCهاي داخل لولهكشت برنج در
و PVCاز جنساي ورقهبا كف آن اي لولهبه متر ميلي20به قطراي حفرهمركز آن از طريق مسدود شده

ب و ميپالستيكي بابا.باشد طري پالستيكي متصل ثابت نگه داشتن توجه به اصول حاكم بر ظروف مرتبط
سها بطريسطح آب داخل  دربطح ايستا، دري جهت زهكشي.ديگرد مورد نظر كنترلحد داخل ستون خاك

شد متر ميلي7از گراول با قطر متوسط متر ميلي20 اي به ارتفاع، اليهدر كف ستونمناسب ستون خاك،  .پر
D3وح ايستايي در اين پژوهش در اعماقسطتيمارهاي ,D2 ,D160و30،45به ترتيب معادل

شد سانتي سه تكرار با كشت قالب بلوك كامل تصادفي در در اين پژوهش. متري از سطح خاك در نظر گرفته
و يك تكرار بدون گياه ايجاد جهت تعيين ميزان تبخير از سطح خاك، گياه هاي بدون ستون.شدانجام گياه

در Silty clayاز خاكها ستونداخل.گرديد ايستگاه تحقيقاتي دانشكدهي متر سانتي0-30عمق موجود
كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در شصت كيلومتري شمال شيراز در مجاورت روستاي كوشكك از توابع رامجرد 

ميكه كشت محلي برنج در مجاورت آن  و چگالي ظاهري خاك. گيرد، پر گرديد صورت مقادير رطوبت اشباع
و چگالي54درصد رطوبت حجمي اشباع برابر.شد گيري اندازهدر داخل گلخانه در ستون مشابه ستون كشت 

بر23/1ظاهري برابر . باشدمي مربع متر سانتيگرم
، كه از باشد مي Japonica تيپ اقليميو .Oryza sativa Lاز گونه رقم برنج مورد استفاده رقم قصرالدشتي

در هر ستون جهت. باشدمي،رسارقام محلي كشت شده در مناطق زراعي اطراف سد درودزن در استان فا
7در تاريخي از هم متر سانتي15 در فواصلاي كپهمشابهت با شرايط كشت در مزرعه بذرها به صورت 

عدد بذر8تا6در هر كپه. گرديدكشت 1388ارديبهشت ماه سال8و در تاريخ 1387ارديبهشت ماه سال
شدمتر سانتي2در عمق  وي خاك كاشته ازه بهه تنك مرحله اول صورت هفت2پس و هر كپه گياه5گرفت

و در تنك مرحله دوم كه پس  و در گياه3از چهار هفته از كاشت بذرها صورت گرفت هر كپه به رسيد رسيد
.ديگردتا پنج برگي، تيمارهاي آبياري اعمال از مرحله چهار. ماندنهال باقي9نهايت در هر گلدان 

و4غرقاب دائم، غرقاب متناوب با دور به ترتيب معادلW2,W1,W0تيمارهاي آبياري شامل غرقاب روز
شد8متناوب با دور  م. در نظر گرفته  صرفي در تيمارهاي غرقاب تعيينمقدار آب آبياري براساس ميزان آب

آب،ديگرد و متر سانتي3روي سطح خاك بدين نحو كه در تيمارهاي غرقاب ارتفاع تيغه در نظر گرفته شده
ميزان تبخير تعرق پتانسيل روزانه برنج در گلخانه براساس مقدار آب كاسته شده از تيغه آب مورد نظر به 

شد حجمي، اندازهصورت  به همچنين تبخير پتانسيل صورت گرفته از ستون. گيري هاي غرقاب بدون گياه نيز
شد همين نحو اندازه .گيري

و تأمين بخشي از تبخيرهاي غير غرقاب به آب تيماربا توجه به دسترسي ريشه گياهان در تعرق-زيرزميني
به45/0گياه از طريق كمك آب زير زميني مقدار آب آبياري براي اين تيمارها با اعمال ضريب  در آب مصرفي

روز برابر است با حاصلضرب4با دور متناوب آب آبياري تيمار غرقاب. وسيله تيمارهاي غرقاب، تعيين گرديد
روز8آب آبياري تيمار با دور.روز4همان در طول دائم در كل آب مصرفي توسط تيمار غرقاب45/0 ضريب

در طول چهار روز دائم در مجموع كل آب مصرفي توسط تيمار غرقاب45/0برابر است با حاصلضرب ضريب 
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و آب مي نيتروژنمقدار خالص.دوم چهار روز4مصرفي جهت تعرق گياه در طول اول در 120زان به كيلوگرم
كيلوگرم در هكتار با كاربرد50و مقدار خالص فسفر به ميزان) درصد نيتروژن46(هكتار با كاربرد كود اوره 
كهطي دو مرحله به خاك داده) درصد فسفر60(كود سوپر فسفات ترپل  و اول مرحله شد در آغاز پنجه زني

.باشدميدهي مرحله دوم در آغاز خوشه

 نتايج
در دو سال مورد بررسي در هر سه عمق آب زيرزميني حداكثر محصول در تيمار غرقاب دائم مشاهده

و متري تفاوت معني سانتي30گرديد ولي در عمق آب زيرزميني  داري بين عملكرد دانه در روش غرقاب دائم
را8متناوب روز مشاهده نگرديد در حالي كه روش آبياري غرقاب با دور4غرقاب متناوب با دور  روز محصول

.درصد در هر دو سال كاهش داد45نسبت به غرقاب دائم به طور متوسط 

در8حداقل محصول در تيمار غرقاب و در تيمار غرقاب سانتي60و45 هاي ايستابي ميان در عمقروز متري
.متري مشاهده گرديد سانتي60روز در ميان در عمق ايستابي4

.متري مشاهده گرديد سانتي60هاي مختلف آبياري در عمق ايستابيو كلش در روشحداكثر عملكرد كاه
هاي در سطوح مختلف آب زيرزميني در تيمار آبياري غرقاب دائم با افزايش طول ستون خاك درصد دانه

به سانتي60پوك افزايش يافته است به طوري كه درصد پوكي در طول ستون  47متري در تيمار غرقاب دائم
و4در تيمارهاي مختلف عمق آب زيرزميني، آبياري غرقاب متناوب با دور.درصد رسيده است در8روز روز

.ميان موجب افزايش درصد پوكي نسبت به تيمار غرقاب دائم شده است
روز نسبت به غرقاب دائم در عمق ايستابي4كل وزن خشك ريشه در تيمار آبياري غرقاب متناوب با دور

متري با روش آبياري سانتي60و45هاي ايستابي در عمق. داري با هم ندارند متري تفاوت معني سانتي 30
و همچنين روش آبياري متناوب  ن8متناوب نسبت به غرقاب دائم روز در ميان كاهش4سبت به روز در ميان

متري با اعمال روش سانتي45و30در عمق ايستابي. داري در وزن خشك ريشه ايجاد كرده است معني
داري مشاهده نگرديد، تغيير معني ماده خشك هواييآبياري متناوب نسبت به غرقاب دائم نسبت ريشه به 

. روز در ميان مشاهده گرديد4در ميان نسبت به روز8مشابه همين روند در روش آبياري غرقاب متناوب 
متري در شرايط آبياري متناوب با حفظ يا افزايش سانتي45و30بنابراين ريشه برنج در عمق آب زيرزميني

در. هر چند نا محدود خود نسبت به غرقاب دائم، توانايي انطباق خود را با شرايط كم آبي نشان داده است ولي
به متر گياه در روش آبياري متناوب نسبت ريشه به ماده خشك هوايي نسبت سانتي60 عمق سطح ايستابي

.داري داشته است تيمار غرقاب دائم كاهش معني
روز4متري آبياري غرقاب متناوب سانتي45و30متري بر خالف اعماق سانتي60در عمق آب زيرزميني

آبي در بازدهدار در ميان نسبت به غرقاب دائم موجب كاهش معني در. شده است مصرف به طور ميانگين
به سانتي60و30،45هر دو سال آبياري غرقاب متناوب نسبت به غرقاب دائم در عمق آب زيرزميني  متري

با افزايش طول ستون خاك در تيمارهاي. درصدي آب آبياري شده است46و53،48ترتيب موجب كاهش 
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يافته است كه اين امر ناشي از افزايش رشد رويشي برنج با افزايش عمق خاك غرقاب دائم آب آبياري افزايش
.باشد مي

و در در كليه تيمارهاي آبياري با افزايش عمق آب زيرزميني در كليه اعماق ايستابي با افزايش دور تناوب
.ده گرديدروز، كاهش جذب آب از سطح ايستابي توسط ريشه گياه مشاه8به4آبياري غرقاب متناوب از 

و همچنين كاربرد4كاربرد آبياري غرقاب متناوب با دور روز در ميان نسبت به تيمار آبياري غرقاب دائم
روز در ميان4روز در ميان نسبت به تيمار آبياري غرقاب متناوب با دور8آبياري غرقاب متناوب با دور 

.گرديد تعرق-موجب كاهش تبخير
آب4تعرق در تيمار غرقاب متناوب با دور- تبخير به كمك آب زيرزميني حداكثر و عمق روز در ميان
. درصد بوده است41متري مشاهده شد كه به طور ميانگين در طول دو سال برابر سانتي30زيرزميني 

آب8تعرق در تيمار غرقاب متناوب با دور- تبخيربه كمك آب زيرزميني حداقل و عمق روز در ميان
. درصد بوده است5/10متري مشاهده شد كه به طور ميانگين در طول دو سال برابر انتيس60زيرزميني 

و ريشه، عملكرد، دور آبياري، عمق سطح ايستابي،:كلمات كليدي و برگ  برنج رشد شاخ


