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  ، لردگانمنطقهبر عملکرد چند رقم برنج در زیر پالستیک  گیری خزانهر یاثت
  چهارمحال بختیاری استان 

 
 2هوشنگ فرجی* و 1محمود امیری

   یاسوج،استادیار گروه زراعت2 ؛، یاسوجزراعتگروه د دانشجوی کارشناسی ارش1
  27/3/1388: ش ؛ تاریخ پذیر1/12/1388: تاریخ دریافت

  
  1چکیده

 در شهرستان بر عملکرد چند رقم برنج  زیر پالستیکگیری خزانهر یاثتمنظور تعیین   بهآزمایشاین 
های کامل لب طرح بلوک در قا،صورت اسپلیت پالت  آزمایش به.شد اجرا 1386 سال لردگان در
در سه سطح گیری  تاریخ خزانه. و رقم در سه تکرار اجرا شدگیری  خزانهدو عامل تاریخ  تصادفی با

  برنجیها رقم و عامل رقم در چهار سطح شامل  اردیبهشت25 و اردیبهشت 10 ، فروردین25شامل 
در زیر پوشش پالستیک و اول و دوم گیری  خزانه  های  تاریخ.بود  صالح و محلی، حسنی،هاشمی

عملکرد  گیری، تاریخ خزانهبا تاخیر در نتایج نشان داد که  .خزانه تاریخ کاشت سوم در هوای آزاد بود
، ها رقم  دانهبین عملکرد. ی کاهش یافتدار معنیطور  به و شاخص برداشت زیستیدانه، عملکرد 
. خود اختصاص داد شترین عملکرد را بهرقم هاشمی بی این میان،در . داری مالحظه گردید تفاوت معنی

 صالحرقم  دردانه بیشترین عملکرد . شددار  گیری بر عملکرد دانه معنی  رقم و تاریخ خزانهکنش برهم
 25 گیری خزانهدر تاریخ  همین رقمو کمترین عملکرد دانه در   فروردین25گیری  تاریخ خزانهدر 

  .دست آمد هب اردیبهشت
  

  ، رقمگیری خزانهتاریخ ، عملکرد،  برنج:های کلیدی واژه
                                                 

  farajee2002@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
باشد  ها می کاشت مناسب، یکی از سناریوهای استفاده مطلوب از ظرفیت ژنتیکی رقم  انتخاب تاریخ

و  تر شدن زمان بین کشت کشت برنج زودتر از دوره بهینه، باعث طوالنی). 2000اپلین و همکاران، (
های هرز، مصرف آب بیشتر، افزایش عملکرد زیستی  علف و تر کنترل آفات رسیدن دانه، دوره طوالنی
ها  عکس در کشت دیر هنگام، بسیاری از پانیکول بر).2001اسالتون،  (شود و کاهش عملکرد دانه می

ویژه در  در کشت دیرهنگام، کاهش عملکرد دانه به. یابد گردد و عملکرد دانه کاهش می نارس می
 .)2001تون، اسال (تر است های دیررس محسوس واریته

 روز بعد از بذرپاشی برنج برای تولید گیاهچه مناسب 30مدت    درجه سلسیوس به12کمینه دمای 
، )2006علی و همکاران، (زنی ضعیف   درجه سلسیوس منجر به جوانه12ضروری است و دمای زیر 

ذا برنج ل). 2007شیمونو و همکاران، (گردد  ها و کاهش رشد مطلوب نشاها می رویش کم گیاهچه
که از پوشش   درجه سلسیوس باشد یا این12بایستی زمانی کشت شود که کمینه دمای روزانه 

استفاده از پوشش پالستیکی در این زمینه در خزانه . پالستیکی جهت محافظت نشاها استفاده گردد
 و سیپاسیوت(برد   درجه سلسیوس کمینه دمای محیط رویش گیاهچه را باالتر می4طور متوسط  به

زنی باعث تاخیر در مراحل  از سوی دیگر، وجود دمای پایین پس از جوانه). 2007همکاران، 
همچنین گزارش شده است که در مناطق ). a2003گاناواردنا و همکاران، (گردد  فنولوژیکی گیاه می

ها، با  هبر ایجاد اختالل در جذب مواد غذایی گیاهچ سرد، اثر آبیاری با آب سرد در مزارع برنج عالوه
زیا و همکاران، (شود  تر شدن مراحل نموی گیاه می  رشد گیاه، باعث  طوالنیمخرد اقلیسردتر نمودن 

شود  ها می وجود درجه حرارت پایین در دوره رسیدگی برنج نیز منجر به افزایش عقیمی گلچه). 2004
  ).b2003گاناواردنا و همکاران، (

شود و در  هوای آزاد و بدون پوشش نایلونی احداث میهای برنج در  خزانهدر شهرستان لردگان 
 درجه سلسیوس، خزانه دچار خسارت 10دلیل وقوع درجه حرارت زیر  ها به بسیاری از سال
گردد که در  دلیل وجود سرمای انتهای دوره رشد، مالحظه می از سوی دیگر، به. شود سرمازدگی می

بنابراین وجود سرمای ابتدا و نیز . گیرد ورت نمیخوبی ص ها، رسیدگی دانه به بسیاری از پانیکول
لذا در این آزمایش . های عملکرد برنج در این منطقه است سرمای انتهای دوره رشد برنج، از محدودیت

گیری زیر  با هدف افزایش طول دوره رشد گیاه که در هوای آزاد میسر نیست، به بررسی تاثیر خزانه
  . برنج پرداخته شدعملکرد چند رقمپوشش پالستیک بر 
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  ها مواد و روش
 در اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لردگان در استان 1386این آزمایش در سال 

های کامل  صورت اسپیلت پالت در قالب طرح بلوک آزمایش به. بختیاری اجرا شد و چهارمحال
 25(ی در سه سطح گیر های آزمایش شامل تاریخ خزانه عامل. تصادفی در سه تکرار اجرا گردید

حسنی، هاشمی، صالح و (و عامل رقم در چهار سطح )  اردیبهشت ماه25 اردیبهشت و 10فروردین، 
متر   سانتی30×60هایی به ابعاد  سینی(های نشاء   کشت درون سینیگیری با استفاده از خزانه. بود) محلی

های ذکر شده اقدام  در زمان. صورت گرفت) متر قطر حدود سه سانتی خیز مزرعه به حاوی خاک حاصل
های نشا پاشیده شد   گرم در هر یک از سینی190میزان   بهزده بذور از قبل جوانه. گیری گردید به خزانه

در دو . متر خاک نرم مزرعه بر روی آنها قرار داده شد و بالفاصله غرقاب گردید و حدود یک سانتی
ترتیب  تیکی که دمای کمینه آنها در زمان کاشت بهای پالس های نشا در گلخانه تاریخ کاشت اول، سینی

های نشا در تاریخ کاشت سوم، در هوای آزاد  سینی.  درجه سلسیوس بود، قرار داشتند17 و 14حدود 
 در هر سه تاریخ کاشت طور یکنواخت های نشا به آبیاری سینی. در مجاورت گلخانه قرار گرفتند

  .صورت گرفت
متـر،   2×3هـای آزمایـشی      ابعاد کرت . شاها به زمین اصلی منتقل شد      ن ،گیری روز پس از خزانه    30

 25×25 هـا  فاصله بـین کپـه    . دیگرد  متر لحاظ    2ها    و فاصله بین بلوک    متر سانتی   50ها   فاصله بین کرت  
 کیلوگرم در هکتار، کود   100اساس  قبل از کاشت بر    .دش گیاهچه نشاکاری    3-4 ،کپه متر و در هر    سانتی

 41حاوی  ( کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم        100و  ) P2O5 درصد   48حاوی  ( فسفات آمونیوم 
طور یکنواخت بعد از شخم در مزرعه اعمال شد و سپس به کمک رتیواتور با تکمیـل    به) درصد پتاسیم 

نیتروژن خالص   کیلوگرم   100کود نیتروژنه برحسب میزان     . عملیات شخم، کود با خاک مخلوط گردید      
زنی و دو سـوم در مرحلـه ظهـور     ز منبع اوره در دو مرحله، یک سوم در ابتدای مرحله پنجهدر هکتار ا  

  دانه، پس از رسیدگی کامل   . دشطور یکسان در کلیه تیمارها انجام          به  مزرعه آبیاری. پانیکول اعمال شد  
 جدا گردید   دانه از کاه   ،مایشیزمربع از هر کرت آ     متر 2بر کردن سطحی معادل      با کف با رعایت حاشیه،    

الفارژ و بنو، (سلسیوس  درجه 70 ساعت در دمای 72مدت    بهو پس از خشک شدن کاه و دانه در آون
شاخص برداشت نیز از نسبت عملکرد دانه بـه   .شد گیری اندازه زیستی عملکرد  و عملکرد دانه ،  )2009

 مقایـسات    و  انجـام گرفـت    SPSS افزار  ها با استفاده از نرم       داده تجزیه. گردید  محاسبه   عملکرد زیستی 
  . با آزمون دانکن انجام شدگیری صفات مورد اندازهمیانگین مربوط به 
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  نتایج و بحث
 و 1 های ولترتیب در جد  گیری، به    مورد اندازه  های  ت صف کنش برهم ساده و    هایمقایسه میانگین اثر  

گیری   تاریخ خزانه . دار بود    معنی گیری بر عملکرد دانه     نتایج نشان داد که تاثیر تاریخ خزانه      .  آمده است  2
کیلـوگرم   3208 عملکرد گیری سوم با    در هکتار بیشترین و تاریخ خزانه     کیلوگرم   5291اول با عملکرد    

و ) 2001(، عابـدی    )1996(بخـشیان   در این زمینـه، نور    . تولید نمود را  دانه  عملکرد  در هکتار، کمترین    
تـاثیر   .با تاخیر در کاشت، عملکرد دانه کـاهش یافـت  گزارش دادند که ) 1992(راماکریشنا و همکاران  

در هکتار بیشترین و رقم صـالح بـا         کیلوگرم   5351رقم هاشمی با    . دار گردید  رقم بر عملکرد دانه معنی    
گیری   تاریخ خزانه کنش   برهم. خود اختصاص دادند   در هکتار، کمترین عملکرد دانه را به      کیلوگرم   2877

 فروردین بیشترین عملکرد دانه 25گیری  رقم صالح در تاریخ خزانه. دار شد و رقم بر عملکرد دانه معنی     
. خود اختـصاص داد     اردیبهشت، کمترین میزان عملکرد دانه را به       25گیری    و همین رقم در تاریخ خزانه     

رقـم  . گیری عملکـرد بـاالیی تولیـد نمایـد     ، رقم هاشمی توانست در هر سه تاریخ خزانه ها  رقمدر میان   
هـا و برخـورد بـه دوره سـرما در زمـان برداشـت،        دلیل نرسیدن پانیکول ر تاریخ کاشت سوم بهصالح د 

  .نتوانست عملکرد قابل برداشتی داشته باشد
 زیستیگیری اول با عملکرد  تاریخ خزانه. دار بود  معنیزیستیگیری بر عملکرد  اثیر تاریخ خزانهت

 میزاندر هکتار کمترین کیلوگرم  7117یری سوم با گ و تاریخ خزانه کیلوگرم در هکتار بیشترین 9598
با تاخیر در ) 1997(و هری و همکاران ) 1995(طبق گزارشات بالی و اوپال  . را داشتزیستیعملکرد 

ثر رقم بر ا. یابد می کاهش زیستیعملکرد ، دلیل کاهش دریافت تشعشع خورشیدی   بهتاریخ کاشت
 کیلوگرم 9195 و 9427ترتیب با    هاشمی و محلی بههای رقم. یددار گرد  معنی نیز کامالًزیستیعملکرد 

داری  خود اختصاص دادند که از این نظر با هم اختالف معنی   را بهزیستیدر هکتار بیشترین عملکرد 
گیری و رقم بر  تاریخ خزانهکنش  برهم. نشان دادندداری   تفاوت معنیها رقم ولی با سایر ،نداشتند

 کیلوگرم در 10200 فروردین با 25گیری  رقم صالح در تاریخ خزانه. دار شد یمعن زیستیعملکرد 
 کمترین عملکرد ، اردیبهشت25گیری   و همین رقم در تاریخ خزانهزیستی عملکرد نهکتار بیشتری

سهم قابل توجهی از عملکرد زیستی که   بیان نمود)2001(اسالتون  .خود اختصاص داد   را بهزیستی
های تاخیری با کاهش  همین دلیل در کشت به. شود  درجه سلسیوس تولید می20دمای باالتر از در گیاه 

 دلیل سرد شدن هوا در طول دوره رشد بهدر نتیجه افزایش طول مراحل نموی تعداد پنجه و تعداد برگ 
  .شود گیاه، عملکرد زیستی کم می
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  .دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشتعملکرد تیمارها بر های ساده اثر مقایسه میانگین -1 جدول

 های آزمایش عامل
  عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد زیستی
 )کیلوگرم در هکتار(

  شاخص برداشت
  )درصد(

  a5291 a9598 a56/52   فروردین25
  b4707 b9144 a79/54  اردیبهشت10
 c3208 c7117 b06/42  اردیبهشت25

 c2877 c7047 d02/35 رقم صالح

  a5351 a9427 a00/58 هاشمی
  b4874 a9195 b44/54 محلی
  b4507 b8809 c75/51 حسنی

 5اساس آزمون دانکـن در سـطح احتمـال           بر دار آماری   های دارای حرف مشترک، فاقد تفاوت معنی        در هر مقایسه، میانگین   
 .باشند درصد می

  
داری باالتر از  طور معنی دوم بهگیری اول و  نتایج نشان داد که شاخص برداشت در دو تاریخ خزانه

داری  طور معنی ها نیز شاخص برداشت به در بین رقم. باشد گیری سوم می شاخص برداشت در خزانه
 درصد، دارای بیشترین و کمترین شاخص 35 و 58ترتیب با  رقم هاشمی و صالح به. متغیر بود

در . دار بود  بر شاخص برداشت معنیگیری و رقم کنش تاریخ خزانه همچنین برهم. برداشت دانه بودند
 61گیری سوم با حدود  گیری دوم و رقم محلی در تاریخ خزانه این میان، رقم هاشمی در تاریخ خزانه

کمترین مقدار شاخص برداشت نیز مربوط به رقم صالح . درصد، بیشترین شاخص برداشت را داشتند
 در این رقم ثبت ای ها عملکرد دانه رس بودن دانهدلیل نا گیری سوم بود که در واقع به در تاریخ خزانه

های رویشی و دانه را بیان  از آنجا که شاخص برداشت، نسبت توزیع مواد فتوسنتزی بین قسمت. نشد
های مختلف  های مختلف در تاریخ گردد که واکنش شاخص برداشت رقم نماید؛ مالحظه می می

ضرب شاخص برداشت  داشت که عملکرد دانه حاصلالبته بایستی توجه . یکسان استغیرگیری  خزانه
های مختلف  ها در تاریخ و عملکرد زیستی است و متناسب با تغییرات این دو پارامتر، عملکرد دانه رقم

  .گیری نیز متاثر شده است خزانه
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  .خص برداشتعملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاگیری و رقم بر  کنش تاریخ خزانه برهم  مقایسه میانگین -2جدول 
  تیمارهای آزمایشی

 رقم گیری تاریخ خزانه

  عملکرد دانه
 )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد زیستی
 )کیلوگرم در هکتار(

  شاخص برداشت
 )درصد(

  a5759 a10200 bc63/56 صالح  فروردین25
  ab5438 bc9506 cd49/53 هاشمی  فروردین25
  ab5000 bc9307 e12/49 محلی  فروردین25
  b4966 bc9378 de00/51 حسنی روردین ف25

          
  d2873 e7265 e44/48 صالح  اردیبهشت10
  ab5555 bc9605 a22/61 هاشمی  اردیبهشت10
  ab5383 ab9872 cd33/53 محلی  اردیبهشت10
  ab5019 abc9833 bc17/56 حسنی  اردیبهشت10

          
  e0 f3672 f00/0 صالح  اردیبهشت25
  ab5058 c9172 ab29/59 هاشمی  اردیبهشت25
  c4238 d8407 a85/60 محلی  اردیبهشت25
  d3537 e7216 e08/48 حسنی  اردیبهشت25

 درصـد  5دار آماری براسـاس آزمـون دانکـن در سـطح احتمـال       های دارای حرف مشترک، فاقد تفاوت معنی در هر ستون میانگین 
 .باشند می
  

یری با استفاده از کشت زیر پالستیک که در هوای گ مالحظه گردید که با جلو انداختن تاریخ خزانه
. گیری معمول منطقه است داری بیشتر از تاریخ خزانه طور معنی باشد، عملکرد دانه به آزاد مقدور نمی

گیری زیر پالستیک  عنوان یک رقم جدید در شرایط منطقه، در تاریخ خزانه که رقم صالح به دیگر این
گونه  گیری معمول منطقه هیچ ولید نمود که این رقم با شرایط خزانهاول بیشترین عملکرد دانه را ت

 بدیهی است که به لحاظ وسعت زیاد مزرعه اصلی برنج، امکان ایجاد خرداقلیم .عملکردی تولید ننمود
گیری برنج در مساحت  که خزانه های معمول در مزرعه میسر نیست، اما با توجه به این تر با روش گرم

عنوان یک توصیه قابل اجرا در منطقه  تواند به یرد، ایجاد خزانه زیر پالستیک میگ کمی صورت می
ها از خود  گیری در میان رقم رقم هاشمی سازگاری بیشتری نسبت به هر سه تاریخ خزانه. مطرح شود
هایی مانند  دلیل داشتن عملکرد باالتر و نیز داشتن ویژگی در مجموع رقم صالح و هاشمی به. نشان داد

ویژه خالی شدن زودتر زمین جهت کشت گیاه بعدی،   مقامت به ورس و مقاومت به ریزش و به
گیری زیر پالستیک پیشنهاد  صورت خزانه های مناسب جهت کاشت در شهرستان لردگان به عنوان رقم به
  . شود می
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(Short Technical Report) 

Effect of establishment of nursery under plastic cover on yield of some 
rice cultivars in Lordegan region, Chahar-Mahal Bakhtiari province 
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Abstract1 

This experiment was conducted to evaluate the effect of nursery establishment 
under plastic cover on yield of some rice cultivars at Lordegan region in 2007. 
Experimental design was a split plot with a randomized complete block with three 
replications. Four rice cultivars (Hashemi, Hasani, Saleh and Native) were seeded 
at three seedling date (14 April, 5 May and 15 May). Two first planting dates was 
under plastic cover and third planting date was under free plastic cover. Results 
showed that delay in seedling date significantly decreased grain yield, biological 
yield and harvest index. The maximum grain yield was obtained in Hashemi 
cultivar. Interaction between seedling date and cultivar on grain yield were 
significant. Saleh cultivar produced maximum yield at 14 April seedling date and 
Saleh cultivar in 15 May seedling date had minimum grain yield.  
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