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 اثر مديريت آبیاری و کمپوست آزوال بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برنج
 

8، ابراهيم اميری6، جهانفر دانشيان*6فاطمه فرح دهر  

 

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران -1

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهیجان، گروه زراعت، الهیجان، ایران- 2

 

 21/10/01 تاریخ پذیرش:               31/13/01دریافت: تاریخ 

 چکيده

به منظور بررسی اثر مديريت آبياری و کمپوست آزوال بر عملکرد، اجزای عملکرد و رشد برنج رقم 

کبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه يهاشمی، آزمايشی به صورت کرتهای 

مزرعه تحقيقاتی مؤسسه تحقيقات برنج کشور در رشت اجرا گرديد. در  6122تکرار در سال زراعی 

%  تبخير از 06% و 26ترتيب آبياری با ، بهI2 ،I3و  %666 شاهد با= I1)مديريت آبياری  1 در اين آزمايش

و  C1 ،C2 ،C3سطح ) 1عنوان عامل اصلی و مقادير مختلف کمپوست آزوال در به( Aتشت تبخيرکالس 

C4  عنوان عامل فرعی در نظر گرفته  تن در هکتار( به 68و  2،  1دون استفاده از کمپوست،به ترتيب ب

تبخير از تشت  ٪06شد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که با کاهش مقدار آب آبياری در سطح 

داشت. اثر مقادير مختلف  یتبخير، شاخص برداشت، بيوماس کل و عملکرد دانه افزايش معنی دار

ر شاخص برداشت، بيوماس کل و عملکرد دانه، معنی دار بود. بيشترين مقدار عملکرد دانه کمپوست ب

تن در هکتار کمپوست آزوال   2تبخير از تشت تبخير، همراه با استفاده از  ٪06برنج از مديريت آبياری 

درصد  06به دست آمد. بيشترين مقدار تجمع ماده خشک کل محاسبه شده در مديريت آبياری با 

تن در هکتار حاصل شد. حداکثر شاخص سطح برگ در مديريت  2تبخير و کمپوست آزوال به مقدار 

 تن درهکتار حاصل شد. 2درصد و استفاده از کمپوست به ميزان  06آبياری به مقدار 

 

 ژه های کليدی: آبياری، برنج، تشت تبخير، کمپوست آزوال، شاخص سطح برگوا

                                           

 (ffarahdahr@yahoo.comنگارنده مسئول )* 

 موخته کارشناسي ارشد رشته زراعتو دانش آ

 

 هاي به زراعیمجله پژوهش

 0331تابستان ،2، شماره 3جلد 

 

 زراعی هب  ژپوهش اهي  مجله           
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 مقدمه

ن گیاهان زراعي جهان اسیت  تریبرنج یکي از قدیمي

ر یی که از ن ر وسعت پس از گندم، بیشترین سط  ز

کشت اراضیجهان را به خود اختصاص داده و از ن یر  

کالری تولیدی در مقایسه با سایر غالت دارای مقیام  

 بتیوان  شاید  (.4252‚اول است )ملکوتي و کاووسي

 جهیان  کشیاورزی  محصیول  تیرین اسیتثنایي  را برنج

 میلیون 155را )حدود  بسیارباالیي لیدتو که دانست

 اسییت. اییین داده اختصییاص خییود درسییال( بییه تیین

 توانید میي  مردابیي  نیمیه  درشرایط تنها که محصول

 و انرژی آب، مصرف میزان ن ر از نماید، رشد بخوبي

 تمییام دربییین را رکوردهییا ازبییاالترین یکییي سییرمایه

  بییش  وجیود  ایین  وبا بوده دارا کشاورزی محصوالت

  کشییاورزی آبییي اراضییي از هکتییار میلیییون 415از 

 اسییییت نمییییوده اشییییغال جهییییان درسییییط  را

 (.4252‚وکیاء )کریمي 

 موثر و مهم مسائل دیگر از آب جهاني بحران

 بودن وپایین آبي منابع کمبود بوده، برنج برکشت

 لزوم برنج، درمزارع آبیاری آب مصرف راندمان

 موجود بعازمنا وریبهره افزایش و بهینه ی استفاده

در مدیریت  (.4252‚وهمکاران طلبد )اسدیمي را

های جدید، رژیم های مختلف آبیاری متناسب با 

فیزیولوژی گیاه در جهت افزایش محصول، کاهش 

مصرف آب، باال بردن راندمان آبیاری، کنترل علف 

های هرز و جلوگیری از ماندآبي شدن اراضي 

قعیت شالیکاری اعمال مي شود. از سوی دیگر مو

عنوان منطقه ای کم آب و بطور ه ویژه کشورمان ب

اخص عدم یکنواختي توزیع بارندگي حتي در استان 

های شمالي لزوم صرفه جویي در مصرف آب را در 

 ; 4259 ‚اراضي شالیزاری اثبات مي کند )قربانپور

 ازکودها استفاده تداوم (.4259‚زداني و همکارانی

زیست  ی ها يازآلودگ بسیاری ایجادر ب عالوه

 امروزه .شود مي نیز هزینه افزایش باعث محیطي

ه ب شیمیایي کودهای با همراه کمپوست از استفاده

 پایدار کشاورزی ایجاد ضرورت در یک عنوان

 بسیاری چون مي تواندکمبود است. شده شناخته

 نیتروژن، روی، مثل ازگیاهین ومورد ازعناصرضروری

 برطرف یتاحد زیاد رادرخاک پتاسیم فسفر،

 (.Alam, 2004)کند

آزوال یک سرخس آبزی آزاد بوده که معموال در آب 

شود شالیزارها، نهرهای آب و استخرها یافت مي

(Rehana et al., 2003 .) کمپوست مخلوطي از مواد

آلي پوسیده شده بوسیله میکروارگانیزمها است که 

در یک محیط گرم، مرطوب و تحت شرایط هوازی، 

غذایي موجود در خود را بصورت قابل  مواد و عناصر

دهد. استفاده از استفاده در اختیار گیاه قرار مي

کمپوست در مدیریت عناصر غذایي خاک برای 

رسیدن به یک سیستم کشاورزی پایدار الزم و 

تواند بعضي از مسائل ضروری است. کمپوست مي

مربوط به کاهش عملکرد ناشي از فقدان یا کمبود 

ا برطرف نماید، خصوصا کاهش بعضي عناصر ر

عملکرد ناشي ازکمبود روی در خاک را جبران 

عنوان یک منبع ذخیره کننده ه تواند بنماید. مي

عناصر غذایي و نگهداری آب در خاک عمل نموده و 

بنابراین راندمان استفاده از آب را باال ببرد. تهویه 

خاک را بهتر کند و کمبود هوموس یا مواد آلي 

یز تامین کند. بعضي از ویتامینها، هورمونها خاک را ن

و آنزیمهایي را که توسط کود شیمیایي به خاک 

کند. بعنوان یک بافر تواند اضافه شود، فراهم مينمي

تواند بعضي از کند. ميخاک عمل مي pHدر تن یم 

موجودات بیماریزا، علفهای هرز و دیگر بذور مضر و 

ن مرحله غیر مفید موجود در خود را در حی

از سازی با باال رفتن درجه حرارت به بیشکمپوست

°C 55 از بین ببرد (Razavipour, 2004.)  استفاده

از کمپوست آزوال که مخلوطي از بقایای کاه برنج و 

باشد، با دارا بودن مواد مفید به جلبک آزوال مي

که به صورت عنوان یک کود بیولوژیک هنگامي

لیزار در بسیاری از کمپوست تبدیل شود، در شا
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کشورها مورد تحقیق و بررسي قرار گرفته و اثرات 

مثبتي را که در افزایش محصول داشته، بخوبي ثابت 

 (. Mian, 1993)شده است 

شاخص سط  برگ یک معیار تقریبي از مساحت 

برگ ها در واحد سط  است که تشعشع خورشیدی 

برای آنها قابل دسترس مي باشد. به عبارت ساده 

ر، شاخص سط  برگ نشان مي دهد که در یک ت

مترمربع زمین چند مترمربع برگ وجود دارد. با 

افزایش شاخص سط  برگ، درصد جذب نور نیز 

افزایش مي یابد ولي قبل از اینکه شاخص سط  

برگ به حداکثر خود برسد، درصد جذب نور به 

حداکثر مي رسد و بعد از آن با افزایش شاخص 

هش آن، درصد جذب نور سط  برگ و سپس کا

ثابت مي شود. زیرا از این حد به بعد با اضافه شدن 

 شاخص سط  برگ به برگ های پاییني نوری

نمي رسد که بخواهند جذب کنند، در نتیجه درصد  

 (.4282جذب نور تغییری نمي کند )شیراني راد 

فتوسنتز خالص باعث تولید ماده خشک مي گردد. 

ه مصرف رشد گیاه ماده خشک تولید شده، یا ب

 رسیده و یا در اندام های ذخیره ای گیاه تجمع

مي یابد. تجمع مواد فتوسنتزی سبب افزایش وزن  

خشک مي گردد، که مستقیمأ از طریق توزین گیاه 

قابل اندازه گیری مي باشد. بنابراین افزایش وزن 

گیاه در اثر تولیدات فتوسنتزی، تولید ماده خشک 

کوچکي و  ; 4254 ‚نامیده مي شود )جنتي

(. تجمع ماده خشک نسبت به زمان 4282‚حسیني 

 معموأل از یک منحني سیگموئیدی تبعیت 

مي نماید. به طوری که با شروع رشد سریع گیاه، 

تجمع ماده خشک آغاز شده و معموأل تا پایان 

گلدهي افزایش یافته و پس از آن به علت ریزش 

خواهد  برگ ها روند تجمع ماده خشک سیر نزولي

 (. 4281داشت )هاشمي دزفولي و همکاران 

در برنج شاخص برداشت به صورت نسبت وزن 

خشک دانه به وزن کل ماده خشک )وزن خشک 

خوشه + وزن خشک کاه وکلش( محاسبه مي شود 

(. عملکرد برنج تابعي از کل ماده 4288 ‚)اصفهاني

خشک و شاخص برداشت مي باشد. بنابراین عملکرد 

اند بوسیله افزایش در کل ماده خشک یا برنج مي تو

شاخص برداشت یا هر دو افزایش یابد. افزایش 

عملکرد غالت دانه ریز عمدتأ به علت افزایش 

 (. 4285‚شاخص برداشت است )رحیمیان و بنایان 

یکي از اهداف مهم کشاورزی در سالهای اخیر 

ها، بویژه کاهش افزایش راندمان استفاده از نهاده

باشد تا بتوان با حفظ محیط یمیایي ميکودهای ش

زیست و افزایش حاصلخیزی خاک بیشترین تولید 

را داشته و همچنین با این طریق کشاورزی پایدار و 

یا حتي ارگانیک را در کشاورزی ایجاد کرد. با توجه 

به عدم یکنواختي توزیع آب در استان گیالن، لزوم 

ورت صرفه جویي آب در شالیزار به عنوان یک ضر

مي باشد. لذا این تحقیق جهت بررسي و تعیین 

بهترین مدیریت آبیاری و مقدار مناسب کمپوست 

 در برنج انجام گردید.

 مواد و روشها

به من ور بررسي مدیریت آبیاری و کمپوست آزوال 

بر عملکرد، اجزای عملکرد و رشد برنج رقم هاشمي 

در استان گیالن، آزمایشي مزرعه ای در سال زراعي 

در مزرعه مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع  4255

آزمایش به صورت طرح  در رشت اجرا گردید.

کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل 

 2 در این آزمایش تصادفي در سه تکرار اجرا شد.

، بهI2 ،I3% و 455شاهد با  I1=)مدیریت آبیاری 

% تبخیر از تشت کالس 55%، 55ترتیب آبیاری با 

A ) به عنوان عامل اصلي و مقدار مختلف کمپوست

به ترتیب بدون C4 و  C3 وC2و  C1)سط   1آزوال در 

تن در هکتار  49تن و  5تن،  1استفاده از کمپوست،

در ن ر گرفته کمپوست آزوال( به عنوان عامل فرعي 

 شد.
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از منبع سوپرفسفات تریپل به میزان  هکود فسفر

از منبع سولفات  میکیلوگرم در هکتار و پتاس 455

کیلوگرم در هکتار پس از  415پتاسیم به مقدار 

 495به میزانشخم و قبل از ماله کشي و کود اوره 

صورت تقسیط در سه مرحله ه کیلوگرم در هکتار ب

(2/
/2هنگام نشاء،  4

/2پس از وجین اول و  4
پس از  4

قبل از اجرای طرح یک شد.  مصرفوجین دوم( 

به آزمایشگاه  تجزیه نمونه خاک و کمپوست جهت

ارایه  9و  4ارسال شد که نتایج آزمایش در جدول 

، زمین 4258در اواخر بهمن ماه  است. گردیده

شخم زده شد و در نیمه دوم اردیبهشت عملیات 

کامل تهیه زمین انجام شد و پس از تسطی ، نقشه 

سپس کمپوست آزوال  گردید،طرح روی زمین پیاده 

طور یکنواخت با دست با  در هر کرت پاشیده و به

در خزانه انجام شد  نیز خاک مخلوط شد. بذر پاشي

و نشاءهای سالم و یکنواخت برنج در مرحله سه تا 

چهار برگي در نیمه دوم خرداد به زمین اصلي 

متر و برنج  2×  2ابعاد هرکرت فرعي منتقل شدند. 

متر و هر کپه سانتي 95×  95رقم هاشمي به فاصله 

برای مبارزه شیمیایي با کرم کشت گردید.نشاء  1با 

درصد استفاده  1ساقه خوار برنج از سم دیازینون 

های هرز یک گردید و برای مبارزه شیمیایي با علف

کش ساترین به غل ت هفته بعد از نشاکاری از علف

لیتر در هکتار استفاده شد. وجین دستي نیز  1/2-2

نشت در دو نوبت انجام شد. برای جلوگیری از 

ها با پالستیک آبیاری و کمپوست، مرزهای کرت

پوشانده شدند. حدود یک هفته تا ده روز اول 

آبیاری معمولي برای کلیه تیمارها انجام شد تا 

نشاها در ابتدا بدون تنش محیطي بتواند استقرار 

یابند. جهت آبیاری هر تیمار، میزان تبخیر از تشت 

حاسبه شد روزه م 1برای مدیریت  Aتبخیر کالس 

اساس سط  کرت و درصد و میزان آب آبیاری بر

شده، اعمال شد. مقدار آب تبخیر درن رگرفته 

میلي 928برابر با  I1در مدیریت آبیاری  مصرفي

 955به میزان  I3متر و میلي 915به میزان I2 متر، 

 متر در طول فصل زراعي بود. میلي

ز رشد به نمونه برداری از هر کرت برای مطالعه آنالی

روز یکبار و با حذف  41روش تخریبي، با فاصله زماني 

دو ردیف کناری و حذف دو ردیف از باال و پایین هر 

صورت ه بوته ب 1کرت به عنوان اثر حاشیه و با انتخاب 

 تصادفي از وسط هر کرت انجام گرفت. ابتدا سط 

 برگ گیاهان توسط دستگاه سط  برگ سنج 

ژاپن( اندازه گیری  OSKساخت شرکت GA- 5 )مدل  

درجه سانتي  85شد، سپس نمونه ها در آون در دمای

ساعت خشک و توزین شدند. به  15گراد به مدت 

من ور تعیین مدل روابط ریاضي که بهترین برازش را 

با داده های مشاهده شده داشته باشد و بتواند تغییرات 

شاخص سط  برگ و وزن خشک کل  را نسبت به 

اید از روش رگرسیون گیری و با کمک زمان بیان نم

در انتهای  انجام شد. MSTATCبرنامه کامپیوتری 

فصل رشد عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک )بیوماس 

کل( و شاخص برداشت از تقسیم عملکرد دانه به 

 عملکرد بیولوژیک اندازه گیری شد.

 MSTATCداده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

ها با د. سپس مقایسه میانگینتجزیه واریانس ش

 1ای دانکن در سط  احتمال آزمون چند دامنه

 درصد انجام گردید.
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 نتايج تجزيه خاک مزرعه  -6جدول

هدایت 

 الکتریکي
EC × 10

3 

اسیدیته گل 

 اشباع

کربن 

 آلي
% 

 ازت کل
% 

فسفر 

 قابلجذب
(ppm) 

پتاسیم قابل 

 جذب
(ppm) 

درصد 

 شن

درصد 

 سیلت
 درصد رس

 بافت

 خاک

 رس 15 95 91 424 5/2 428/5 85/4 51/5 22/4

 

 نتايج تجزيه کمپوست آزوال  -8جدول

 هدایت الکتریکي
( Ec× 10

3
) 

 4:1در عصاره 

 اسیدیته گل اشباع

 4:1در عصاره 

 کربن آلي
% 

 ازت کل
% 

 درصد فسفر کل
% 

 درصد پتاسیم کل
% 

 ظرفیت تبادل کاتیوني
Meq/100g 

5/45 59/5 1/22 598/9 99/5 22/5 11 

 

 نتايج وبحث

 عملکرد دانه

داد نشان  (2جدول)نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

مقادیر مختلف و سطوح مختلف آب آبیاری  که

ثیر توأم آبیاری و کمپوست بر أآزوال و تکمپوست 

دار شد. درصد معنيیک  عملکرد دانه در سط  

که کاهش آب مصرفي منجر  دادنتایج تحقیق نشان 

شود به طوری که ش عملکرد دانه برنج نميبه کاه

درصد آب آبیاری عملکرد دانه افزایش  25با کاهش 

 تیمارها یافته است. مقایسه میانگین اثر متقابل 

درصد  55نشان داد که مدیریت آبیاری به مقدار 

   تن در 5تبخیر از تشت تبخیر همراه با استفاده از 

 

 2552 هکتار کمپوست آزوال با عملکرد شلتوک

کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه و 

درصد تبخیر از تشت  55مدیریت آبیاری به مقدار 

تن در هکتار  49تبخیر همراه با استفاده از 

کیلوگرم در هکتار دارای  2991کمپوست آزوال 

(. نتایج تحقیق نشان 4کمترین عملکرد است )شکل

 دهد که کاهش آب مصرفي منجر به کاهشمي

شود به طوری که با کاهش عملکرد دانه برنج نمي

درصد آب آبیاری عملکرد دانه افزایش یافته  25

 است.
 

 نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه -1جدول 

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 عملکرد دانه شاخص برداشت بیوماس کل

52/12552 9 تکرار ns ns55/5 
ns52/4425 

19/4222545 9 یاریآب * *554/5 
**11/25511 

11/411158 1 خطا  5554/5 98/151 

45/4512218 2 کمپوست * **551/5 
**54/91551 

12/4582855 5 کمپوست×آبیاری ** ns554/5 
**52/15585 

14/221522 45 خطا  554/5 22/255 

51/8 - )درصد( ضریب تغییرات  94/1 5/1 

ns دن% می باش6% و1يرمعنی دارومعنی دار در سطح احتمال ،* ،** به ترتيب به مفهوم غ.
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Won et al (2004)( وTantawi & Ghanem (2001  

در تحقیقات خود نتایج مشابهي را در عملکرد  نیز

دار در اند. بطور کلي عدم تفاوت معنيگزارش نموده

توان ناشي از تأمین آب به مقدار عملکرد را مي

های آبیاری دانست. مدیریت  مقدار کافي در همه

ها گیاه دچار تنش از تیمار یکیعني در هیچ 

نگردیده و به همین دلیل نقصان عملکرد مشاهده 

 نگردیده است.

Songmuang et al (1985)  کیه بهتیرین    دریافتنید

ی ترکیییب کمپوسییت بییا کییود عملکییرد بییه وسیییله

آید. کمپوست در ترکیب با کود شیمیایي بدست مي

 وبي بییییرای حفییییظ ی خییییشیییییمیایي نتیجییییه

دهیید. حاصییلخیزی شییلتوک و عملکییرد بییرنج مییي 

(Gupta & Potalia (1990  نمودنیید کییه  اظهییار

رشد گیاه و عملکرد دارد کیه  بر کمپوست اثر مثبتي 

ظرفیت مواد آلي را باال برده و خصوصییات فیزیکیي   

شیود  وشیمیایي و بیولوژیکي کمپوست موجیب میي  

کمپوست  عناصر غذایي بیشتر قابل دسترس شوند و

.دهیییدی بیییرنج را افیییزایش میییيعملکیییرد دانیییه

 
 آبیاری و کمپوست آزوال بر عملکرد دانه مدیریت اثر متقابل -4شکل 

 

 بيوماس کل )عملکرد بيولوژيکی(

مينشان ( 2جدول ) نتایج حاصل از تجزیه واریانس

مقادیر و مدیریت مختلف آب آبیاری تأثیر  دهد،

ثیر أدرصد و ت 1آزوال در سط  مختلف کمپوست 

یک  توأم آبیاری و کمپوست بر بیوماس در سط  

مقایسه میانگین دار شده است. درصد معني

 55مدیریت آبیاری به مقدار  اثرمتقابل نشان داد که

 49درصد تبخیر از تشت تبخیر همراه با استفاده از 

 2115تن در هکتار کمپوست آزوال با میانگین 

وماس کل را داشت و کیلوگرم در هکتار بیشترین بی

درصد تبخیر از تشت  55با مدیریت آبیاری به مقدار 

تن در هکتار کمپوست  1تبخیر همراه با استفاده از 

کیلوگرم در هکتار در یک  2188آزوال با میانگین 

مدیریت آبیاری به  گروه آماری مشابه قرار گرفت.

درصد تبخیر از تشت تبخیر همراه با  55مقدار 

تن در هکتار کمپوست آزوال با  1استفاده از 

کیلوگرم در هکتار کمترین بیوماس  8115میانگین 

 455کل را داشت که با مدیریت آبیاری به مقدار 

درصد تبخیر از تشت تبخیر بدون  55درصد و 

 8155استفاده از کمپوست آزوال با میانگین 

کیلوگرم در هکتار در یک گروه آماری مشابه قرار 

ارها در گروه آماری جداگانه قرار داشت و سایر تیم

 (. 9گرفتند )شکل 
کمپوست اثر مثبتي روی رشد گیاه و عملکرد 

بیولوژیک دارد که ظرفیت مواد آلي را باال برده و 

موجب مي شود عناصر غذایي بیشتر قابل دسترس 

 (.Gupta & Potalia, 1990شوند )
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 ر بیوماس کلاثر متقابل مدیریت آبیاری و کمپوست آزوال ب -9شکل

 

 شاخص برداشت

 دهییدمییينتییایج حاصییل از تجزیییه واریییانس نشییان 

و میدیریت مختلیف آب آبییاری    تیأثیر   ، (2 جدول)

بر شاخص برداشیت،   آزوالمقادیر مختلف کمپوست 

ثیر تییوأم آبیییاری و أمعنییي دار شییده اسییت ولییي تیی

اسیت. نتیایج   کمپوست بر شاخص برداشت بي معني

مییدیریت شییت در شییاخص بردامقایسییه میییانگین 

آبیاری نشان داد، بیشترین شاخص برداشت  مختلف

درصید در اثیر کیاهش مقیدار آب      18/5با میانگین 

آبیاری بیه دسیت آمید. مقایسیه مییانگین شیاخص       

 دهد کهبرداشت در شرایط کود کمپوست نشان مي

 

 18/5و  15/5بیشترین شاخص برداشت، با میانگین 

ز کمپوسیت  اثیر اسیتفاده ا   بیر درصد در یک سیط ،  

تن در هکتار بیه دسیت آمید     49و  5آزوال به مقدار 

( حیاکي از  4251(. گزارش سلحشیور ) 1و  2)شکل 

عییدم اخییتالف معنییي دار شییاخص برداشییت در     

تیمارهای مختلف آبیاری است. طبیق بررسیي هیای    

(Hey(1995      شاخص برداشیت بیرنج در مقایسیه بیا

گندم باالتر است زیرا اختصاص مواد فتوسینتزی در  

بییین انییدام هییا در گنییدم و بییرنج متفییاوت اسییت.   
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 تغييرات وزن خشک کل )بيوماس کل(

آشنایي با نحوه تجمع ماده خشک طي فصیل رشید   

مي تواند در اجرای برنامه های زراعي حیائز اهمییت   

باشد. روند تغییرات وزن خشیک کیل گییاه در طیي     

روز پیس از   15فصل رشد حاکي از آن بیود کیه تیا    

 اشت تفاوت معني داری بیین تیمارهیای کیودی از    ک

ن ر تجمع ماده خشک کل مشیاهده نمیي گیردد و    

 گیاهان رشدی کند دارنید. امیا پیس از آن یعنیي از     

این تغیییرات محسیوس تیر و     ،روز به بعد 15حدود 

بیشتر میي گیردد. تغیییرات وزن خشیک میدیریت      

 مختلییف آبیییاری و  مقییادیر مختلییف کمپوسییت در  

نشان داده شده است. حداکثر تجمع  5و  1شکلهای 

ماده خشک کل در هر ییک از میدیریت آبییاری در    

روز پیس از   85مرحله پر شدن دانه ها )در محدوده 

کاشت( رخ داد. بیشترین مقدار تجمع میاده خشیک   

درصید   55کل محاسبه شده در مدیریت آبییاری بیا   

کیلوگرم بر متر مربع حاصل شد و  45412تبخیر با 

مقدار تجمع ماده خشیک کیل در میدیریت     کمترین

کیلیوگرم بیر    2551درصد تبخیر بیا   455آبیاری با 

متر مربع مشاهده شد. حداکثر تجمع میاده خشیک   

کل در هر یک از سطوح کمپوست در تیمار استفاده 

تیین در هکتییار بییا   5از کمپوسییت آزوال بییه مقییدار  

کیلوگرم بر متر مربع حاصل شید. کمتیرین    45155

ع مییاده خشییک کییل در تیمییار بییدون  مقییدار تجمیی

 کیلوگرم بر متر مربع حاصل شد. 5252کمپوست با 

عدم دسترسي به منابع تکمیلي نیتروژن در مراحل 

حساس رشد منجر به تولید ماده فتوسنتزی کمتر و 

نهایتاا وزن بیولوژیک اندک، به دلیل شدت کاستن 

برگ ها در تیمار شاهد شده است. به ن ر مي رسد 

تن  5ارهای مصرفي کمپوست آزوال به مقدار که تیم

ثیر مثبت نیتروژن بر روی أز طریق تا در هکتار

ثیر بر افزایش مساحت أاجزای عملکرد و همچنین ت

وزن خشک 

کل)کيلوگرم در 
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برگ پرچم باعث افزایش بیشتر تجمع ماده خشک 

اصفهاني و همکاران کل شده است. نتایج تحقیقات 

نیز در Lampayan et al (2010 ) و( 4251)

با افزایش مصرف کود نج حاکي از آن است که گیاه بر

 .افزایش مي یابد کل خشک نیتروژن، وزن

  

 
 مختلف آبیاری برتغییرات وزن خشک گیاه های اثر مدیریت -1شکل 

 
 

 
اثر مقادیر مختلف کمپوست آزوال برتغییرات وزن خشک گیاه-5شکل 

 

 برگ سطح شاخص

رشد  مهم های شاخص از شاخص سط  برگ یکي

 سیستم گیری اندازه معیار عنوان به آن از که است

 برگ سط  کنند. شاخص مي استفاده فتوسنتزی

زمان  گذشت به نسبت گیاه رشد ابتدایي مراحل در

 بعدی مراحل در و با شیب کمي افزایش یافته

 حداکثر مي کند. پیدا بیشتری افزایش شیب،

 

 مي رخ دهيلگ مرحله در برنج برگ سط  شاخص

 و های پاییني برگ پژمردگي علت به سسپ و دهد

 د.یاب مي کاهش ها برگ ریزش

در مدیریت شاخص سط  برگ  روند تغییرات

نشان داده شده است.  8در شکل مختلف آبیاری 

را نشان میدهد  مختلف آبیاریاثر سطوح  8شکل 

حداکثر شاخص سط  برگ در مدیریت آبیاری به 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ...اثر مديريت آبیاري و کمپوست آزوال بر عملکرد و اجزاي    012

 

 

 

 12/2درصد تبخیر از تشت تبخیر با  55مقدار 

حاصل شد و کمترین شاخص سط  برگ در 

درصد تبخیر از تشت  455مدیریت آبیاری به مقدار 

 مشاهده شد. 22/9تبخیر با 

اثر مقادیر مختلف کمپوست آزوال را نشان  5شکل 

مي دهد. حداکثر شاخص سط  برگ در اثر استفاده 

حاصل  88/2تن درهکتار با  5از کمپوست به میزان 

شاخص سط  برگ در تیمار  شد و کمترین مقدار

 حاصل شد. 52/9بدون کمپوست با 

در  برگ سط  شاخص تغییرات روند با مشاهده

( 5و  8در شکلهای )مدیریت مختلف آبیاری 

 محاسبه برگ سط  شاخص مشخص گردید که مقدار

درصد تبخیر از  55مدیریت آبیاری به مقدار  در شده

د به بوبیشتر  آن، سطوح سایر به نسبت تشت تبخیر

درصد تبخیر  55مدیریت آبیاری به مقدار که  طوری

بیشترین میزان شاخص برگ را کسب  از تشت تبخیر

 تیمارها در همه در برگ سط  نمود. حداکثر شاخص

 سپس و کاشت( رخداد از پس روز 15دهي )گل مرحله

 در آزمایشات اصفهاني و همکاران یافت.  کاهش

(4251 ); (  (Lampayan et al 2010  نیز با افزایش

 ود نیتروژن، شاخص سط  برگ برنجکمصرف 

همچنین  Ohnishi et al (1999) . افزایش یافت 
(2000) Peng  ( 2002و)Ntanos   & Koutroubas  

 ن ر به دادندکه گزارش Sahoo & Guru(1998)و 

 انتهای در برگ سط  شاخص کاهش که رسد مي

 پائیني و های برگ پژمردگي علت به رشد فصل

پائین  سطوح در کاهش این که باشد ها برگ ریزش

باالتر  سطوح در است بوده تر شدید تر نیتروژن

 بود کندتر برگ سط  شاخص کاهشي روند نیتروژن

سط   توسعه بر نیتروژن مثبت تأثیر به را امر و این

فتوسنتزی  فعالیت دوام افزایش و پنجه تولید و برگ

 نسبت داد. توان مي ها برگ

  

 
 مختلف آبیاری برتغییرات شاخص سط  برگ های اثر مدیریت -8لشک

 

 
 

 اثر مقادیر مختلف کمپوست آزوال برتغییرات شاخص سط  برگ -5شکل  
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 نتيجه گيری

دهد که مدیریت آبیاری به نتیجه تحقیق نشان مي

درصد تبخیر از تشت تبخیر برای گیاه 455میزان

چون با کاهش آب ورودی  ،برنج ضروری نمي باشد

بلکه  نداده،به مزرعه، کاهشي در عملکرد دانه رخ 

که کاهش  گردیدهمچنین مشاهده یابد. ميافزایش 

 5مقدار آب آبیاری و استفاده از کمپوست به مقدار 

تن در هکتار میزان شاخص سط  برگ و تجمع 

ماده خشک را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد. 

ترین توان نتیجه گرفت که مناسبطور کلي ميبه

اری مدیریت آبیاری و کود کمپوست در شالیزار، آبی

درصد تبخیر از تشت تبخیر همراه با  55به مقدار 

باشد. تن در هکتار کمپوست آزوال مي 5استفاده از 

ویژه در شرایط کمبود آب اعمال این مدیریت به

آبیاری دارای اهمیت زیادی بوده و راندمان استفاده 

دهد. همچنین استفاده از از آب را افزایش مي

افزایش میزان ماده  باعث ،تواندکمپوست آزوال مي

دارای برخي عناصر  از آنجا کهآلي خاک شده و 

 باشد، در طوالني مدت جایگزین مورد نیاز گیاه مي

شیمیایي و در نتیجه موجب ایجاد  هایکود
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