
512 

 

 توليد گياهان زراعي نشريه
 25 زمستان، چهارمجلد ششم، شماره 
552-512 

http://ejcp.gau.ac.ir 
 

 )مقاله کوتاه علمي(

 مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابي به هوازی در مازندران
 

 علی مومنی
 موسسه تحقيقات برنج مازندران استادیار

 71/1/17 ؛ تاریخ پذیرش: 71/4/17تاریخ دریافت: 
 چکیده

 آبيدر شرایط توليد برنج كشت و جدي در  چالش امروزه به نكمبود آب و رقابت در مصرف آ
به مقدار  ازيكه نبرنج  كشتمناسب  ستميجهت توسعه س يضرورت اساس يل،. به همين دلندتبدیل شده ا

 ژنوتيپ 17 وضعيت مطالعهمنظور به تحقيقاین  رو از اینوجود دارد.  همواره آب كمتري داشته باشد
تغيير الگوي كاشت از جهت امکان  فجر، ندا و طارم محليشامل  به همراه سه رقم شاهد يبرنج هواز

قالب ر د ي برنجهااجرا شد. ژنوتيپ هاو انتخاب بهترین ژنوتيپمازندران در سيستم غرقابي به هوازي 
اراضي در شدند  طراحيي كامل تصادفي هابلوکكه ارقام شاهد در قالب طرح آزمایش حجيم شده 

ظهور صفات تعداد روز تا در این مطالعه  .ندشد ارزیابي 7811در سال  دشت ناز ساريشركت زراعي 
دانه، وضعيت عمومي  7111، وزن دانه عرض و طولتعداد دانه پر و پوک در خوشه، ، ارتفاع بوته، خوشه

اري نتایج تجزیه و تحليل آم. ندگيري شداندازه عموميها و آفات و قابليت پذیرش در تحمل به بيماري
هوازي برنج ژنوتيپ  1ي مورد مطالعه حاكي از برتري تعداد هادر ژنوتيپ براي صفات مختلف هاداده

 7111ر، طول و عرض دانه مطلوب و وزن تداراي زمان رسيدگي كوتاه بر ارقام شاهد بودند كه عمدتاً
جهت انجام مطالعات تکميلي و معرفي رقم مناسب  هااین دسته از ژنوتيپ روایناز  دانه بااتري بودند.

اهد ي شهاازميان ژنوتيپنتایج نشان داد كه  چنينهم .شوندجهت كشت در شرایط هوازي پيشنهاد مي
عنوان رقم متحمل به شرایط كم آبي ، كه بههوازي نشان داددر شرایط وضعيت مطلوبي  نيزرقم ندا 

 تواند در مطالعات مرتبط با تحمل به خشکي مورد استفاده قرار گيرد.مي

 7برنجآزمایش حجيم شده، الگوي كاشت، هوازي، كمبود آب،  :كلیدي هايواژه

                                                        
 amoumeni@areo.irمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه
هزار هکتار كشت  111در سطحي معادل هست كه در ایران مهم برنج دومين محصول زراعي غذایي 

سيستم كشت و كار در ایران مبتني بر استفاده از . از آنجا كه (9111آمارنامه كشاورزي، ) دشومي
آب یکي از منابع بطوركلي  .در سرتاسر دوره رشدي دارد فراوان نياز به آب ،است 7هاي برنج آبيواریته

گياه برنج دهد كه بررسي نشان مي(. 9111باشد )ویال، مهم محدودكننده در توليد محصول برنج مي
، رانهمکاكند )باركر و مورد استفاده در توليد محصوات زراعي را مصرف مي 9آب تازه درصد 11حدود 
 11از سطح كشت برنج در جهان كه حدود  درصد 11از  شيكه ب حاكي از آن است هاگزارش(. 7111
از . باشديمو آبياري  يكشت آب ستميبر سمبتني را به خود اختصاص داده است  يجهان ديتول درصد

و  طرف کیآب و منابع قابل دسترس از  تيفيآب از جمله كاهش ك زانيكاهش م با توجه بهسویي 
 يهاتمسيلزوم توجه و توسعه س ع،یصنا چنينهمو  يشهر يهارقابت در استفاده از آب در بخش چنينهم
 يرورض توليد شود يمطلوب دحال عملکر نيو در ع نياز باشد يآب كمتر بهكه  برنج كاشت يدیجد

رنج ب در جستجوي راهکاري براي دستيابي به ارقاممتخصصين برنج  رو از این .(7111)پوستل،  دباشيم
ي مبتني بر سيستم آبي، مقاوم به هاعملکرد برنج با 8ي آپلندهامانند برنج با قابليت تحمل به خشکي

 دي هوازي بودنهاي هرز به نام برنجهاداراي قابليت رقابتي باا در مقابل علف چنينهمخوابيدگي و 
 يول دشوياجتناب م يعموماً از خشک ياريبر آب يكشت برنج مبتن ستميدر س .(9177 )تمپلتون و بایوت،
سيسو )ناررود در توليد برنج به شمار مي يجد چالش کی يكم آب مسئله زيبرنج خ يدر اغلب كشورها

 رايبس يمراحل رشد يبعض برنج اغلب به كمبود آب دردهد كه مطالعات نشان مي(. 9119و حسين، 
 شده وكه موجب خسارت متوسط در عملکرد  يشیدر مرحله رو ياز خشک يسطح و باشديم سحسا

بر  يمبتن يهابرنج(. 7119)اُتوله،  شود 4مرحله زایشيرفتن كامل محصول دانه در  نيتواند به از بيم
 يسازبا شخم و آماده نيزم يسازآمادهند و شوينشاء م يزاريشده شال يگلخراب يهااکدر خ يآب ستميس

سطح آب در مزرعه در حدود  ن،يدر زم اهيبعد از استقرار گ و رديگياشباع از آب انجام م در شرایط خاک
 ريبخآب و ت يو عمق يتلفات آب بواسطه نفوذ افقهمين جهت شود. به  يم يمتر نگهداريسانت 71-1

                                                        

- Irrigated-rice  
- Fresh water 

- Upland rice 

- Reproductive stage 
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مانند گندم  ي(. در مقابل، محصوات9117)بومن و تنگ،  باشدزیاد ميباشد، يكه خاک غرقاب ميدر زمان
انجام  يموقع ياريآب و كننديشده رشد م يهواده يهاشده و خاک يگلخرابريغ يهاو ذرت در خاک

است تا رطوبت  ايبه اندازه ياريجهت آب ازيگردد و مقدار آب مورد نيخشک م اريشود كه خاک بسيم
 ریپذآب امکان يوربهره شیو افزا ياريدر آب آب یيجوصرفه نید. بنابرابرس يامزرعه تيخاک به ظرف
د. شيمانند گندم و ذرت كشت و كار م راشباعيخاک غ طیتوانست در شراياگر برنج هم م خواهد بود

با هدف توليد  7111و به سال  نيچ از كشوردر رابطه با توسعه كشت برنج هوازي  قاتيتحقشروع 
موسسه  9117سپس از سال  ،دبوبرنج متحمل به خشکي و قابليت كشت در اراضي بدون گلخرابي 

عات در زمينه مطال نيپيليفات مختلف در چين، هند و سسموبا همکاري ( يریبرنج )ا يالمللنيب قاتيتحق
توليد برنج  دهیبار ا نياول(. 9177توسعه چنين سيستم كاشت برنج را آغاز نمود )تمپلتون و بایوت، 

كه چرا نتوان برنج را  دشمطرح  ياهيگ يولوژیزيزراعت و ف نيبا متخصص 7باس بومنتوسط هوازي 
 يارهمکبا تاش و  این ایدهند، رشد داد؟ شويكشت م غرقاب ريخشک غ يغات كه در اراض ریمثل سا

 ژهیوو به نيدر چكمبود آب ر پي د (.9111)رایس تودي،  شد کینزد تيبه واقع نيو چ يریادر محققان 
 94و  ياريتحت آب ياراض درصد 81 ن،يچ يزراع ياراض درصد 91كه  ،يها-يهوا -در دشت هوانگ

تر توجه به توليد برنج هوازي بسيار جدي ،شوددر آن توليد ميي اكل محصوات دانه دياز تول درصد
به ثمر سرانجام تحقيقات در جهت توسعه برنج هوازي در چين و ایري (. 9117)جنگ و همکاران،  شد

-يهوا -هکتار از دشت هوانگ 791111از  شيب يدر سطح Han Daoهم اكنون رقم كه طوريهرسيد ب
د تا سطح یک ميليون هکتار توسعه یابد گردبيني ميو در آینده نزدیک پيش دشويكشت و كار م يها

نشان داد كه رقم  عين حال نتایج تحقيقات انجام شده در مورد این رقم. در (9177)تمپلتون و بایوت، 
 نیكه ادر حالي داشت در شرایط كشت هوازي تن در هکتار  1/4- 1/1در حدود  يمذكور عملکرد

(. 9119تن بوده است )بومن و همکاران،  1/1حدود  ياريآب ستميبرنج پرمحصول تحت س يبرا زانيم
ي برنج در شرایط غرقابي و هوازي نشان داد كه تفاوت هادر زمينه مقایسه ژنوتيپ چنينهمتحقيقات 

ایران در (. 9111ران، همکادرصد متغير بود )پنگ و  97تا  1ي هوازي در دو شرایط بين هاعملکرد برنج
ژنوتيپ  11، منتشر نشده( بر روي تعداد 7811) رانتوسط مومني و همکان بار اوليآزمایشي كه و در 

در شركت زراعي دشت ناز ساري و در و تعدادي ارقام ایراني مختلف ارسالي از ایري هوازي برنج 

                                                        

- Bas Bouman 
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كه  هایي، مشخص گردید كه اغلب ارقام و ژنوتيپشددر بستر خشک انجام و شرایط آبياري باراني 
ودند ب شرایط مورد آزمایشدر  وبياند، داراي واكنش مطلكشت هوازي توسعه داده شدهمبتني بر سيستم 

ماري ، حساس به بينداند، توليد عملکرد اقتصادي نداشتكه اغلب ارقام ایراني یا از بين رفتهدرحالي
 و امکان كشت ي برنج هوازيهاژنوتيپ این جهت از اند.باست بوده و اغلب به شدت كوتاه قد مانده

با تنوع كشت مانند شرق مازندران، استان گلستان و یا شرایط مشابه  كم آب و در مناطقرا آنها توسعه 
ي برنج هوازي در هابررسي وضعيت ژنوتيپجهت به حاضر العه بنابراین مط فراهم خواهد ساخت.

مطالعات یي با وضعيت مطلوب جهت ادامه هاو انتخاب ژنوتيپ مازندراندر  غيراشباعشرایط خاک 
 .انجام شد و تغيير در الگوي كاشت برنج تکميلي براي معرفي ارقام هوازي

 
 هامواد و روش

تحقيقات از موسسه ند كه دبوبرنج هوازي  17تعداد  مورد استفاده در این تحقيق شامل گياهيمواد 
جره شمازندران مورد مطالعه قرار گرفتند. استان در  ودند دریافت شپين فيليالمللي برنج )ایري( در بين

در مازندران در  هاژنوتيپاین آمده است.  7و تعدادي از ویژگي مهم آنها در جدول  أ، منشهاژنوتيپ
ي كامل تصادفي با هاقالب طرح بلوکدر  فجر، ندا و طارم محلي هدقالب طرح حجيم شده با سه شا

 بذر هر ژنوتيپ .مورد ارزیابي قرار گرفتند)هوازي(  در شرایط خاک غيرگلخرابي شدهو پنج تکرار 
شخم و و در بستر خشک كه با متري به صورت خشک  8ردیف  4گرم( دركرتي شامل  91)حدود 

اک تقریباً تا خ انجام شدبه صورت باراني . بافاصله بعد از بذر پاشي آبياري دشانجام دیسک آماده شد، 
هر بار روز صورت گرفت و  71تا  1آبياري مواد آزمایشي به فواصل هر سپس . به حالت اشباع برسد

ناسب ي مهاكشبا علف هاوجين كرتآید.  ميزان آبياري به حدي بود تا رطوبت خاک به حالت اشباع در
ابي ارزی بذرها انجام شد. ههمرابهمکانيکي انجام شد و كوددهي براساس دستورالعمل ارسالي  چنينهمو 

پوک انه پر و طول و عرض دانه، تعداد ددانه،  7111وزن ، ارتفاع بوته، ظهور خوشه تاریخ ل صفات شام
متياز بعد از خشکي، ا ء، امتياز تحمل به خشکي، امتياز قابليت احيادر خوشه، قابليت پذیرش عمومي

 ها به شرح ذیل انجام شد:تحمل آفات و بيماري
 ي هر كرت )روز(،هابوته درصد 11تا گلدهي : تعداد روز از سبز شدن  ظهور خوشهتاریخ  -

ارتفاع بوته: اندازه از سطح خاک تا انتهاي بلندترین خوشه در هر بوته )بدون در نظر گرفتن ریشک،  -
 ،سانتي متر(به 
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 گرم( بعد از برداشت،به پر در هر بوته ) دانه كاماً 7111دانه: وزن تعداد  7111وزن  -

 متر(،ميلي بهاي بعد از برداشت )قهوه طول و عرض دانه: طول و عرض برنج -

 لي در هر بوته بعد از رسيدن كاملرسيده در ساقه اص كاماً: در هرخوشه در بوته  تعداد دانه پر و پوک -

 هاكلي هر ژنوتيپ، قابليت تحمل به خشکي، و قابليت احيا بعد از خشکي: این ارزیابيوضعيت -
 =1قابل قبول،  =1=خوب، 8= عالي، 7كرت و با امتياز صورت چشمي و با مشاهده وضعيت كلي هر به

 غيرقابل پذیرش، =1ضعيف و 

: كه شامل ارزیابي وضعيت كلي هر ژنوتيپ در  ي مهمهاوضعيت عمومي تحمل به آفات و بيماري -
ي مهم از جمله كرم ساقه خوار و بيماري باست كه به صورت چشمي هامقابل خسارات آفات و بيماري

  انجام شدند. غيرقابل پذیرش، =1ضعيف و  =1قابل قبول،  =1خوب،  =8= عالي، 7 و با امتياز
 ي مورد مطالعههاي مورد ارزیابي براي ژنوتيپي آزمایشي براي صفات كمهاتجزیه و تحليل داده

افزار طور تصادفي قرار گرفتند با استفاده از نرمبراساس طرح حجيم شده كه سه شاهد در هر بلوک به
 انجام شد.  SAS 7/1 نسخه
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 .1811سال  -ي مورد آزمایش در استان مازندراني برنج هوازهاي مهم زراعی، شجره و منشا ژنوتیپهاویژگی -1جدول 
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1IR 81025-B-116-1NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1IRRI741183

2IR 82098-B-B-23-BVANDANA/IR 74371-46-1-1IRRI

3IR 78908-193-B-3-BVANDANA/IR 64IRRI721283

4IR 81429-B-31IR 78908-44/IR 78908-86IRRI72126326HI/I

5IR 84179-B-403IR 78878-53-2-2-2/2*IR 72875-94-3-3-2IRRI

6IR 81063-B-94-U 3-2NOK/IR 74371-46-1-1IRRI8011525.51L

7VANDANAC 22/KALAKERIINDIA6811531265I/L551

8IR 81449-B-B-128-1THADOKKHAM 1/IR 74371-46-1-1IRRI

9IR 81449-B-B-51-4THADOKKHAM 1/IR 74371-46-1-1IRRI

10IR 81025-B-16-1NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1IRRI711081

11IR 81449-B-B-109-3THADOKKHAM 1/IR 74371-46-1-1IRRI

12IR 82319-B-B-59-1NORUNGAN/2*IR 74371-46-1-1IRRI

13IR 78875-190-B-1-3APO/IR 64IRRI7411931122.2586HI/I550

14IR 81423-B-B-152-1IR 74371-46-1-1/IR 64IRRI

15IR 81039-B-173-U 3-3IR 74053-144-2-3/UPL RI 7IRRI8011825.55L

16IR 81040-B-78-U 2-1IR 74590-67-1-1-3-1/IRRI 132IRRI

17IR 82098-B-B-114-2VANDANA/IR 74371-46-1-1IRRI

18IR 79913-B-176-B-4IR 55419-04/WAY RAREMIRRI8311526.55I

19IR 81025-B-430-2NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1IRRI711163

20IR 81063-B-94-U 3-3NOK/IR 74371-46-1-1IRRI

21IR 78339-157-3-6-B-BB 6144 F-MR-6-0-0/UPL RI 5IRRI7810233

22IR 78875-176-B-1-BPSB RC 9/IR 64IRRI721113

23IR 78908-156-B-2-BVANDANA/IR 64IRRI711151

24IR 78908-181-B-4-BVANDANA/IR 64IRRI701145

25IR 79971-B-204-1-4VANDANA/WAY RAREMIRRI69114527.09I

26IR 80312-6-B-3-2-BOG 6709-7/2*APOIRRI761173120.5945HI73

27IR 81024-B-424-1NSIC RC 140/IR 71525-19-1-1IRRI721125

28IR 81428-B-15IR 78908-44/IR 78908-11IRRI741431

29IR 81024-B-254-4NSIC RC 140/IR 71525-19-1-1IRRI751015

30IR 81024-B-61-3NSIC RC 140/IR 71525-19-1-1IRRI76695

31IR 80014-B2-25-B-B-BIRRI 132/JAO HAWIRRI

32IR 78875-15-B-3-BPSB RC 9/IR 64IRRI781275

33IR 78944-B-8-B-B-BIR 55435-05/IR 47701-6-B-1IRRI741152126.1575L550

34IR 79971-B-71-3-2VANDANA/WAY RAREMIRRI751433

35IR 80508-B-194-1-BPSB RC 9/AUS 257IRRI781413

36IR 81044-B-112-U 4-2IR 74590-67-1-1-3-1/IR 74371-46-1-1IRRI

37IR 74371-54-1-1IR 55419-4*2/WAY RAREMIRRI77106224.11L55

38IR 81024-B-88-3NSIC RC 140/IR 71525-19-1-1IRRI781115

39IR71525-19-1-1IR 60080-46 A/IR 62752-7IRRI801153315.81HI/I/L31

40IR 80508-B-57-1-BPSB RC 9/AUS 257IRRI781463

41IR 81024-B-21-3NSIC RC 140/IR 71525-19-1-1IRRI781203

42IR 64IR 5657-33-2-1/IR 2061-465-1-5-5IRRI8592422322.6472HI/I31

43IR 55423-01 (NSIC RC9)UPL RI-5/IR12979-24-1 (BROWN)IRRI82119313221.61HI55

44IR 79971-B-149-2-3VANDANA/WAY RAREMIRRI711181

45IR 80501-B-96-1-BPSB RC 9/IR 66424-1-2-1-5IRRI811143

46IR 79971-B-148-3-1VANDANA/WAY RAREMIRRI771143

47IR 79971-B-201-2-3VANDANA/WAY RAREMIRRI791201

48IR 79971-B-338-2-2VANDANA/WAY RAREMIRRI771043

49IR 81025-B-347-3NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1IRRI751203

50IR 81063-B-94-U 3-1NOK/IR 74371-46-1-1IRRI

51IR 78875-176-B-2-BPSB RC 9/IR 64IRRI781165

52IR 78937-B-20-B-B-4IR 47701-6-B-1/IR 55435-05IRRI771141

53IR 80501-B-113-2-BPSB RC 9/IR 66424-1-2-1-5IRRI791271

54IR 81024-B-362-3NSIC RC 140/IR 71525-19-1-1IRRI791355

55UPL RI-7C22/IR26//C22/OS4PHILIPPINES86111332125.9534.6L31

56IR 71700-247-1-1-2IR 66159-164-5-3-5/IR 64IRRI8410343123.9162I/L550

57IR 81025-B-327-3NSIC RC 140/IR 74371-3-1-1IRRI741221

58IR 78875-207-B-1-BPSB RC 9/IR 64IRRI821163

59IR 81063-B-94-U 3-4NOK/IR 74371-46-1-1IRRI

60IR 81024-B-214-2NSIC RC 140/IR 71525-19-1-1IRRI751193

61IR 81024-B-235-4NSIC RC 140/IR 71525-19-1-1IRRI761315

62LOCAL CHECK (SPECIFY NAME)--

1
 Flw - Days to 50% flowering; Ht - Plant height (cm); PAccp - Phenotypic acceptability (1 - excellent; 3 - good; 5 - fair; 7 - poor; 9 - unacceptable);

  Lg - Lodging incidence (1 - 1-10% of plants; 3 - 11-20% of plants; 5 - 21-35% of plants; 7 - 36-50% of plants; 9 - 50-100% of plants);

2
 LF - Leaf folder (0 - no damage; 1 - 1-10% damage; 3 - 11-20% damage; 5 - 21-35% damage; 7 - 36-50% damage; 9 - 51-100% damage);

  RTD - Rice tungro disease (1 - no damage; 3 - 1-10% damage; 5 - 11-30% damage; 7 - 31-50% damage; 9 - more than 50%);

  SB - Stem borer (0 - no damage; 1 - 1-10% damage; 3 - 11-20% damage; 5 - 21-30% damage; 7 - 31-60% damage; 9 - more than 60% damage)

3  
Amy - Amylose content(%); Clk - Chalkiness of endosperm (0 - none; 1 - less than 10%; 5 - 11-20%; 9 - more tha 20%); 

  GelC - Gel consistency (80-100 - very soft; 61-80 - soft; 41-60 - medium; 36-40 - hard; less than 35 - very hard);  

  GelT - Gelatinization temperature (H - high; H/L - high or intermediate; I - intermediate; L - low);

  GrL - Grain length (1 - extra long; 3 - long; 5 - medium; 7 - short); GrS - Grain shape (1 - slender; 3 - medium; 5 - bold; 9 - round); 

  Scnt - Scent (0 - unscented; 1 - lightly scented; 2 - scented);

جدول 1- ویژگی های زراعی مهم، شجره و منشا ژنوتیپ های برنج هوازی از دوره 5ام آزمایش های برنج هوازی در ایران - سال 1388
Grain Quality

3

Plot No.Designation
Agronomic traits

1
Reaction to Stress

2

CrossOrigin
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ي هوازي( براساس هاي تکرار نشده )ژنوتيپهاي ارزیابي شده در ژنوتيپات كمي صفهاميانگين
روابط زیر تصحيح شدند )كلوو و استاریسبریک، اثرات خطاي آزمایشي برآورد شده ارقام شاهد و 

9117.) 

   

 كه:
adjT=  ،ميانگين تصحيح شده هر ژنوتيپ هوازي برنجorigT=  ،ميانگين اوليه هر ژنوتيپ هوازي برنج

.iX=  ميانگين تيمارهاي شاهد در تکرارi  ،ام..X= ،ميانگين كل تيمارهاي شاهد SED خطاي استاندارد =
= ميانگين مربعات خطاي آزمایش براي ارقام MSE= تعداد شاهد و rt= تعداد بلوک )تکرار(،  r تفاوتها،

 داريبه روش حداقل تفاوت معني ي تصحيح شدههامقایسه ميانگين باشند.مي براي هر صفت شاهد
(LSD .انجام شد ) 

LSD = t.05 SED 
df = df for MSE   

 
 = درجه آزادي خطاي آزمایشي هستند.dfاز جدول و درصد  1در سطح احتمال  tمقدار = 05t.كه: 

 
 نتايج

به گل ژنوتيپ  77 در مازندران نشان داد كه تعداد ي هوازي برنجهاژنوتيپنتایج حاصل از ارزیابي 
 هاتحليل وتجزیه  ازقابل ارزیابي براي اغلب صفات نبودند و  رواینو از  نددادو یا خيلي دیر گل  ندنرفت

ي مورد آزمایش به طول روز و دوره نوري هااز آنجا كه تعدادي از این ژنوتيپ .(9 حذف شدند )جدول
 توان به این حساسيت مرتبط دانست.حساس بودند، دیرگلدهي و یا عدم گلدهي را مي
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 .ي تصحیح شده صفاتهامیانگیني مورد مطالعه برنج هوازي در مازندران به همراه هاوضعیت صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ -2جدول 

 
HDG تاریخ ظهور خوشه؛ :HT : ارتفاع بوته؛TGW : دانه؛  0111وزنGW  وGL : طول و عرض دانه؛FG  وNFG : تعداد دانه پر و پوک؛PACP : وضعیت کلی هر ژنوتیپ؛DRT :قابلیت تحمل به خشکی؛ 

 DRR : قابلیت احیا بعد از خشکی؛Dis & Ins :های مهم؛به آفات و بیماری وضعیت عمومی تحمل 
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ي آزمایشي تکرار نشده نشان داد هاجهت تصحيح ژنوتيپ و تجزیه و تحليل آماري براي ارقام شاهد
گلدهي( براي درصد  11)تعداد روز تا  تاریخ ظهور خوشهكه از ميان صفات مورد ارزیابي فقط صفت 

من ض ،نداشتوجود داري و براي بقيه صفات تفاوت معني مشاهده شد يدارتفاوت معنيسه رقم شاهد 
ميزان (. 8)تکرار( نيز براي صفات مختلف مورد ارزیابي غيرمعني دار بود )جدول  هاآنکه اثرات بلوک

جز براي صفت ظهور خوشه، كه از ميزان تغييرات باایي برخوردار بود، در هضریب تغييرات آزمایشي ب
 براي صفت دانه پر در خوشه متغير بود. 14/87براي عرض دانه تا  48/9حد مطلوبي از حدود 

 
 ي شاهد در شرایط هوازي در مازندرانهای مورد ارزیابی در ژنوتیپتجزیه واریانس صفات مختلف كم -8 جدول

 
 منبع تغييرات

 
درجه 
 آزادي

 ميانگين مربعات صفات
 ظهور
 خوشه

دانه پوک 
 در خوشه

دانه پر در 
 خوشه

 طول
 دانه

عرض 
 هدان

 7111وزن 
 دانه

 41/79 18/1 91/1 11/88 11/11 98/4 4 بلوک )تکرار(
 ns11/17 ns19/81 ns11/1 ns71/1 ns11/97 71/199** 9 شاهد

 18/1 11/1 41/1 11/41 11/11 81/71 1 آزمایشيخطاي
 14/78 14/1 11/1 19/97 19/81 18/9 آزمایشيخطايضریب تغييرات

 81/97 48/9 41/1 14/87 11/71 4/711 كلميانگين
 باشند.دار ميغير معني nsدرصد،  1و  7دار در سطح احتمال معني *و  **
 

عداد طارم با تارقام ندا و ي شاهد نشان داد كه هامقایسه ميانگين براي صفت ظهور خوشه در ژنوتيپ
 .(4)جدول  تر بودنددر یک گروه قرار گرفتند و زودرس تا ظهور خوشه 718و  717 روز

 
 ي برنج هوازيهای مورد مطالعه در ارقام شاهد در آزمایش ارزیابی ژنوتیپمقایسه میانگین صفات كم -4جدول 

 
 ارقام شاهد

 ميانگين صفات
 سركشيدن

 )روز(
دانه پوک در 

 خوشه
دانه پر در 

 خوشه
 طول دانه

 متر()ميلي
 عرض دانه

 متر()ميلي
 7111وزن 

 دانه)گرم(
 91/98 14/9 14/1 99/84 19/1 11/717 ندا

 71/71 98/9 11/1 11/87 11/74 11/798 فجر
 11/97 11/9 11/1 11/91 11/1 11/718 طارم

 (0.05)LSD 11/4 41/79 99/71 11/7 88/1 81/4 
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ي هوازي )بدون ها( براي ژنوتيپ9ي تصحيح شده صفات مورد مطالعه )جدول هامقایسه ميانگين
تر و یا در حد ندا و ژنوتيپ زودرس 1 ظهور خوشه تعدادنشان داد كه براي صفت  چنينهمتکرار( 

باشند. براي صفت تعداد دانه پوک در خوشه تعداد مورد توجه توانند از حيث زودرسي طارم بودند و مي
صفت تعداد دانه  و براي بودنداز آنها ژنوتيپ داراي تعداد دانه پوک در حد ارقام شاهد و یا كمتر  71

فت عنوان یک صكه بهبراي صفت طول دانه  داراي وضعيت مطلوبتري بودند. ژنوتيپ 1پر در بوته نيز 
داراي  ژنوتيپ 71تعداد باشد، ميبسيار مهم از شکل دانه كه در بازارپسندي اوليه ارقام برنج مورد توجه 

نيز از حيث مصرف كنندگان  عرض دانهي صفت برا طول دانه در حد ارقام شاهد و یا برتر از آنها بودند.
عنوان جزء مهم از عملکرد دانه نيز كه بهدانه  7111وزن  ژنوتيپ، و براي 44 تعداد باشد،مورد توجه مي

 بودند.آنها دانه در حد ارقام شاهد و یا بهتر از  7111ژنوتيپ داراي وزن  91تعداد مي باشد 
صفات عمومي ارزیابي شده از قبيل قابليت پذیرش  چنينهمبا مقایسه همه صفات مورد بررسي و 

ي هاژنوتيپ در مازندران برتر از ژنوتيپ 1تعداد  از تنش خشکي، عمومي و یا تحمل به خشکي و احيا
  (.1)جدول  شاهد بودند

 
 انبرنج هوازي با در نظر گرفتن وضعیت صفات مختلف مورد ارزیابی در مازندرمنتخب ي هاژنوتیپ -5جدول 

 
HDG تاریخ ظهور خوشه؛ :HT ارتفاع بوته؛TGW دانه؛  7111وزنGWGL طول و عرض دانه؛FGNFG تعداد دانه پر و
وضعيت Dis & Insقابليت احيا بعد از خشکي؛ DRRقابليت تحمل به خشکي؛ DRTوضعيت كلي هر ژنوتيپ؛ PACPپوک؛ 

 مهم؛هاي عمومي تحمل به آفات و بيماري
 

 بحث
ند و ي دسته آپلهاي ژنوتيپهاي هوازي برنج كه از تاقيهاوضعيت ژنوتيپبررسي شروع مطالعه 

تواند اطاعات مفيدي را در زمينه ميدر گام اول حاصل شدند، برنج ي دسته تحت آبياري هاژنوتيپ
شور مختلف برنج خيز در كدر مناطق از شرایط غرقابي به شرایط هوازي امکان تغيير الگوي كشت برنج 

ي فراواني هابا توجه به چالش این مناطقتوسعه كشت و كار برنج در  چنينهممستعد كشت برنج و و یا 
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از آنجا كه جهت  فراهم آورد.باشد ي شمالي با آن روبرو ميهاویژه در استانكه توليد این محصول به
ر باشد و بذسازي اراضي و گلخراب نمودن آن نميهاي برنج نياز به غرقابكشت این نوع از ژنوتيپ

شود، مستقيم در زمين شخم و دیسک خورده كاشته مي گيري بطوردار شدن و یا خزانهبرنج بدون جوانه
نگهداري از آن  چنينهمخزانه و  ، تهيهسازي زمينمقادیر بسيار باایي از آب كه جهت عمليات آماده

هي به مقدار قابل توجو نيروي كار مورد نياز هزینه توليد  روایند و از آیعمل ميهبشود صرفه جویي مي
درصد از آب  11تا حدود كه ده است مطالعه نشان دا. (9119)بااسوبرامانيان و هيل،  یابدكاهش مي

عمقي  صورت نفوذبهگيرد اغلب به صورت غرقابي مورد استفاده قرار ميبرنج كشت جهت كه آبياري 
الگوي كاشت به مقدار زیادي از هرز رفتن  در تغيير شود كه بااز دسترس برنج خارج مي و یا هرز آب

و راندمان مصرف آب به مقدار قابل توجهي افزایش  شودآلوده شدن آب تازه جلوگيري مي چنينهمو 
در برنج هوازي  سيستم كشت صرفه جویي در ميزان آب در در گزارشي ميزان (.9111)ویال،  یابدمي

 . (9177گزارش شد )تمپلتون و بایوت، درصد  11تا حدود در چين آبي  كشتقایسه با م
قرار گرفتند ارزیابي مورد فجر كه  و محلي طارم، ندااز ميان سه رقم شاهد  چنينهماین مطالعه در 

هوازي ي هاشاهد و در اغلب موارد با ژنوتيپي هاندا از وضعيت بسيار مناسبي در مقایسه با ژنوتيپ رقم
دانه  7111ندا داراي ميزان دانه پر بيشتر، سنبلچه پوک كمتري و طول دانه بيشتر و وزن  برخوردار بود.

عنوان یک رقم متحمل به خشکي در مطالعات مربوط به تحمل به خشکي، به رواینبااتري بود و از 
رار نج مورد استفاده قاصاح ارقام براي این تنش و یا مشخص نمودن مکانيسم تحمل به خشکي در بر

زراعي  يهاقابليت كشت را در شرایط كم آبياري و یا هوازي و به شرط توسعه مدیریت چنينهمگيرد و 
  تواند دارا باشد.مناسب در شرایط مذكور مي

از  از حيث صفات مورد مطالعهي هوازي هاژنوتيپنشان داد كه تعدادي از  چنينهممطالعه اخير 
 .ز دادندبرودر شرایط آزمایشي را وضعيت مناسبي و دوام برگ  هادر مقابل بيماري جمله قابليت تحمل

ولي تعدادي از آنها به علت حساسيت به طول دوره نوري شرایط مناسب را جهت مطالعه در ایران را 
يت لیي كه مورد ارزیابي قرار گرفتند از حيث قابهااي از ژنوتيپ. ضمن آنکه تعداد قابل ماحظهنداشتند

اي و زمان گلدهي داراي وضعيت قابل قبولي نبودند. توجه ویژه به پذیرش عمومي و خصوصيات دانه
ي مناسب و حذف هاتواند در انتخاب ژنوتيپي اصاحي ميهااین دسته از صفات در آغاز برنامه

در  ي نماید.جویي در زمان و نيروي انسانو صرفه هاي نامطلوب كمک شایاني به كاهش هزینههاژنوتيپ
ي بهتري نسبت به سایر هاژنوتيپ داراي ویژگي 1این مطالعه تعداد مجموع صفات مورد ارزیابي در 
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ي هاعنوان ژنوتيپ( و بنابراین به1ارقام شاهد در مازندران بودند )جدول  چنينهمي هوازي و هاژنوتيپ
ي برتر جهت هاانتخاب ژنوتيپكاندید جهت ادامه مطالعات در قالب آزمایشات تکميلي و در پي آن 

ي زراعي در رابطه با این دسته از هاهوازي و توسعه مدیریتمبتني بر الگوي كشت معرفي رقم برنج 
ه ي متحمل بهاعنوان منابع ژني حامل ژنتوانند بهمي هااین ژنوتيپ چنينهمباشند. مي مورد توجه ارقام

ي زراعي و هاتحمل به خشکي در ارقامي با ویژگيي اصاحي برنج جهت انتقال هاخشکي در برنامه
  فاده قرار گيرند.تكيفي مطلوب مورد اس

 
 گزاریسپاس

صورت كارشناس همکار مشاركت این پروژه به نژاد كه در اجرايبدینوسيله از آقاي عيسي علي
در موسسه  0-04-04-11041این مطالعه در قالب طرح پژوهشي به شماره ردد. گگزاري مياند سپاسداشته

 .تحقيقات برنج كشور به انجام رسيد
  

 منابع
1.Agriculture statistics. 2009. Crops and horticulture. Economic and Planing 

Division Publication. Mini. Jihad-e-Agri. 1:33-35. 

2.Balasubramanian, V., and Hill, J.E., 2002. Direct seeding of rice in Asia: Emerging 

issues and strategic research needs for the 21st century. p. 15–39. In S. Pandey et 

al. (ed.) Direct Seeding: Research Strategies and Opportunities. IRRI, Los Bãnos, 
Philippines. 

3.Barker, R., Dawe, D., Tuong, T.P., Bhuiyan, S.I., and Guerra, L.C. 1999. The 

outlook for water resources in the year 2020: Challenges for research on water 
management in rice production. In: Assessment and orientation towards the 21st 

century. Proceedings of the 19th session of the International Rice Commission, 

7-9 September 1998, Cairo, Egypt. Food and Agriculture Organization: 96-109. 

4.Bouman, B.A.M., and Tuong, T.P. 2001. Field water management to save water 
and increase its productivity in irrigated rice. Agri. Water Manag., 49: 11-30. 

5.Bouman, B.A.M., Xiaoguang, Y., Huaqi, W., Zhiming , W., Junfang , Z., 

Changgui, W., and Bin, C. 2002. Proceedings of the 12th International Soil 
Conservation Organization Conference, 26-31 May, Beijing, China. Tsinghua 

University Press. pp175-181. 
6.Clewer, A.G., and Scarisbrick, D.H. 2001. Practical statistics and experimental 

design for plant and crop science. John Wiley & Sons Ltd., New York. 

 



 علي مومني

552 

7.Geng, S., Zhou, Y., Zhang, M., and Smallwood, K.S. 2001. A sustainable agro-

ecological solution to water shortage in the North China Plain (Huabei Plain). J. 

Environ. Planning and Manag., 44:345-355 . 
8.Narciso, J., and Hossain, M. 2002. World Rice Statistics. In. (IRRI). www.irri.org. 
9.O'Toole, J.C. 1982. Adaptation of rice to drought-prone environments. In 'in 

Drought Resistance in Crops, with Emphasis on Rice', International Rice 

Research Institute, P.O. Box933, Manila, Philippines, pp. 195-213 . 
10.Peng, S., Bouman, B., Visperasa, R. M., Castañedaa, A., Nieb, L., and Park, H.K. 

2006. Comparison between aerobic and flooded rice in the tropics: Agronomic 

performance in an eight-season experiment. Field Crops Res., 96:252-259. 
11.Postel, S. 1997. Last Oasis. Facing Water Scarcity. Norton and Company, New 

York, USA. 239 pp. 
12.Rice Today, 2007. High and dry. Rice Today (China Special), Int. Rice Res. Ins. 

6:29-33. 
13.Templeton, D., and Bayot, R. 2011. Aerobic rice - responding to water scarcity: 

An impact assessment of the ‘developing a system of temperate and tropical 
aerobic rice (STAR) in Asia’ project. CGIAR Challenge Program on Water and 
Food. www.waterandfood.org. 

14.Vial, L.K. 2007. Aerobic and Alternate-wet-and-dry (AWD) Rice Systems. 

Nuffield Australia publishing. Griffith NSW 2680. Australia. 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

http://www.waterandfood.org/


 1925(، 4) نشريه توليد گياهان زراعي، جلد ششم

552 

 

EJCP., Vol. 6 (4): 215-228

http://ejcp.gau.ac.ir 

 

(Short Technical Report) 

 

Study on possibility of changing rice cultivation system from  

irrigation to aerobic condition in Mazandaran province 
 

A. Moumeni 
Assistant Prof., Rice Research Institute of Iran (Mazandaran) 

Recived: 07-07-2012; Accepted: 06-10-2012 

 

Abstract 
Water shortage and competition in water consumption are major challenges in 

irrigated-rice production. Hence, there is a need to develop a suitable rice cultivation 

system which use less water. Therefore, this preliminary research was carried out to 

study the possibility of coversion of irrigated system of rice cultivation to aerobic. 
Sixty one aerobic rice genotypes, in which were developed at International Rice 

Research Institute (IRRI), with three diverse local checks such as Fajr, Neda and 

Tarom were evaluated in an augmentedexperiment based on randomized complete 
block design with five replicatation Dash-e-Naaz, Sari, Mazandaranin 2009.We 

evaluated some important agronomical traits including headings (HDG), plant height 

(HT), number of filled (FG) and non-filled grain (NFG) per panicle, grain length 

(GL) and width (GW), 1000-grain weigth (TGW) together with some others which 
was observationaly scored. Analysis of collected data showed that eight genotypes 

showed a better performance than the others in aerobic condition for most of the 

traits like shorter time to ripening, suitable grain length and wideth and 1000-grain 
weight. Hence, these selected aerobic rice genotypes in aerobic condition, could be 

suggest to be used for further/details tests to select the best genotypes, develop 

related agronomic managements, and apply in rice breeding programs for drought 
stress condition. 
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