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 شْزتزرسي اثز کن آتياري تزػولکزد ٍاجشاي ػولکزد صًَتيپ ّاي هختلف تزًج َّاسي در ًيک

 3ٍ حسيي صثَري 2، قاسن هحوذي ًضاد۱*حوشُ ریگي 

 هدتوؽ آهَسػ ؾبلی گٌجذ کبٍٍط اعتبدیبر -3ثبٌّزکزهبى  اعتبدیبر داًؾگبُ ؽْیذ-2داًؾگبُ آساد خیزفت  داًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ-1

 ((www.hamze.rigi@yahoo.com هذیزیت خْبد کؾبٍرسی ؽْزعتبى ًیک ؽْز ،حوشُ ریگی: َلًَیغٌذُ هغئ

  :چکيذُ

رقن تزًج هحلي تَتَ ٍ دهسياُ، ایي  2هختلف تزًج َّاسي ٍ رقن اس صًَتيپْاي۱3تِ هٌظَر تزرسي اثز کن آتياري تز ػولکزد ٍ اجشاء ػولکزد 

-در شْزستاى ًيک ۱399 -98ّاي کاهل تصادفي تا دٍ تيوار ٍ سِ تکزار در سال سراػيآسهایش تِ صَرت اسپليت پالت در قالة طزح تلَک 

ساًتي  5تِ ػوق ) تيوارّاي آسهایش شاهل آتياري غزقاتي تِ ػوق پٌج ساًتي هتزتا هزحلِ خَشِ دّي ٍ تيوار آتياري تٌاٍتي. شْز اجزا گزدیذ

در آسهایش هذکَر صفاتي اس قثيل . تَدًذ( َر تزکْاي هَیي تا هزحلِ خَشِ دّيسهيي ٍ ظْ سطح اس آب شذى ًاپذیذ اس پس هتز ٍ آتياري هجذد

ارتفاع تَتِ، طَل خَشِ، تؼذاد پٌجِ در تَتِ، تؼذاد خَشِ در تَتِ، تؼذاد داًِ پز در خَشِ، تؼذاد داًِ پَک در خَشِ، ػولکزد شلتَک 

 ػولکزدصفات تؼذاد داًِ پَک درخَشِ ٍ لحاظ اس دائن غزقاب آتياري ٍ(آتياري کن)تٌاٍتي آتياري تيي ًتایج ًشاى داد کِ. ارسیاتي گزدیذ

ًشاى  هختلف ارقام رٍي هقایسِ هياًگيي اثزکن آتياري ٍ تز رٍي سایز صفات هَرد تزرسي هؼٌي دار ًثَد داشت دار ٍجَد هؼٌي تفاٍت شلتَک

 اثزتَد  دار هؼٌي شلتَک ػولکزد تز تٌش در رقن هتقاتل ثزا داشت ٍجَد %۱ي درسطح دار هؼٌي اختالف تاصف کليًِظز استيي ارقام  داد کِ

ًتایج ایي آسهایش ًشاى هي دّذکِ رصین کن . ًيش هؼٌي دارتَددرخَشِ  شلتَک ٍ ػولکزدپَک رٍي تؼذاد داًِ پز،   تز تٌش در رقن هتقاتل

 .استآتياري تز رٍي صفات رٍیشي غيز هؼٌي دار ٍ تز رٍي تؼضي اس صفات سایشي هؼٌي دارتَدُ 

 ػولکزدارقام، تزًج، کن آتياري، : يکلوات کليذ

کوجَد آة هطوئي، ارساى ٍ ؽَر ؽذى . ثزًح یکی اس هحصَالت سراؾی اعت کِ عطح سیز کؾت آى ّز عبلِ کبّؼ هی یبثذ :هقذهِ

یبسهٌذ صزف تذریدی آثْبی هَخَد اس ؾَاهل هْن کبّؼ عطح سیز کؾت ثِ ؽوبر هی آیٌذ ٍ گغتزػ ٍ اعتحصبل هٌبثؽ خذیذ آة ً

اس عَی دیگز افشایؼ عطح سیزکؾت ثزای تَلیذ ثیؾتز ثِ دلیل ًجَدى اراضی هٌبعت ٍ کبّؼ کیفیت آة ٍ  .ّشیٌِ ّبی ٌّگفت هی ثبؽذ

ضوي حفع آثْب ٍ اراضی هَخَد، تَلیذ ارقبم ثب ؾولکزد ثبال، هقبٍم  ثزًح لذا خْت افشایؼ تَلیذ. خبک اراضی ؽبلیشاری، هقذٍر ًوی ثبؽذ

ری ٍ عزهب، تَلیذ ثزًح ّبی َّاسی ثب ًیبس آثی کن ٍ اعتفبدُ اس رٍػ آثیبری تٌبٍثی هی تَاى اراضی ثیؾتزی را ثِ کؾت ثزًح ثِ ؽَ

ثب تَخِ ثِ ثْزاى آة در عبلْبی اخیز تَخِ ثِ رٍؽْبی ًَیي آثیبری خْت اعتفبدُ ثْیٌِ اس هٌبثؽ آثی اهزی ضزٍری ثِ ًػز  .اختصبؿ داد

هبى آثیبری، کبّؼ ّشیٌِ آثیبری ٍ صزفِ خَیی در هصزف آة ثزای اعتفبدُ در هکبى یب سهبى دیگز اس اّذاف اصلی افشایؼ راًذ. هی رعذ

 .کن آثیبری اعت

در قبلت طزح ثلَکْبی کبهل تصبدفی در دٍ تیوبر ٍ ثب عِ  ثصَرت اعپلیت پالت ٍ یي تحقیق یک آسهبیؼ هشرؾِ ایا :هَاد ٍ رٍشْا

 26ثب ؾزض خغزافیبئی )کیلَهتزی ؽْزعتبى چبثْبر135ؽزایط اراضی ؽبلیشاری هٌطقِ ًیکؾْز در فبصلِ در 1389در عبل سراؾی تکزار در 

هتَعط . ثِ اخزاء در آهذ( هتزی اس عطح دریب 435دقیقِ ؽوبلی ٍ ارتفبؼ  12درخِ ٍ  60دقیقِ ؽوبلی ٍ طَل خغزافیبئی  12درخِ ٍ 

درخِ عبًتیگزاد ثَدُ ٍ حذاقل هیبًگیي آى در  1/42تزیي هبُ عبل در خزدادهبُ ثب حذاکثز هیبًگیي گزههیلیوتز ٍ  95ثبرًذگی هٌطقِ 

فبکتَر ّبی آسهبیؼ ؽبهل آثیبری غزقبثی ثِ ؾوق پٌح عبًتی هتزتب هزحلِ خَؽِ . درخِ عبًتیگزاد هی ثبؽذ 11عزدتزیي هبُ عبل دی هبُ ثب 

سهیي ٍ غَْر تزکْبی هَیی تب هزحلِ  عطح اس آة ؽذى ًبپذیذ اس پظ ذدعبًتی هتز ٍ آثیبری هد 5ثِ ؾوق ) دّی ٍ تیوبر آثیبری تٌبٍثی

الیي اصالح ؽذُ اهیذ ثخؼ  13ٍ( رقن هحلی ًیکؾْز)ارقبم هَرد ثزرعی ؽبهل دٍ رقن ثزًح ایزاًی دهغیبُ ٍ ثَتَ .ثَدًذ( خَؽِ دّی
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 -  AE13  -AE28  - AE52 - AE71 -AE82- تْیِ ؽذًذ ثِ ًبهْبی (IRRI)کِ اس هزکش تحقیقبت ثیي الوللی ثزًح  ثزًح َّاسی

AE83-AE87  -AE90  - AE95 -AE96  -AE104  - S 2- S 22َدًذت. 

ثبفت خبک لَهی رعی عیلتی ثَدُ ٍ اس لحبظ هیشاى اهالح ٍ ؽَری ّیچگًَِ هحذٍدیتی ًذاؽت اس ًػز هیشاى اعیذیتِ ثب ٍاکٌؼ خبک 

 . قیز ثَد خبک اس ًػز هیشاى فغفز ٍ پتبعین قبثل خذة ًیش در حذ هتَعط ثَدحبلت قلیبیی هتَعط داؽت ٍ اس لحبظ هیشاى هبدُ آلی ف

پظ اس ایٌکِ . در خشاًِ کؾت ؽذ( در ّشار 3ثٌَهیل ) ثذرّبی ارقبم هَرد آسهبیؼ پظ اس ضذؾفًَی ثبعن قبرذ کؼ : ػوليات سراػي

ؾزض آى یک هتز در ًػز گزفتِ ؽذ در ّز کپِ ثطَر هتز ٍ  3طَل ّز کزت . ثزگی رعیذًذ ثِ هشرؾِ هٌتقل ؽذًذ 5/4ًؾبّب ثِ هزحلِ 

سهیي  . کپِ کؾت گزدیذ 48ٍ در ّز کزت  25×25ردیف ًؾبکبری ثِ فَاصل کبؽت  4ًؾبء کبؽتِ ؽذ ّز کزت آسهبیؾی ؽبهل  2هتَعط 

کیلَگزم  150تزٍصى ثِ هیشاى هشرؾِ اثتذا در حبلت گبٍرٍ ؽخن سدُ ؽذ ٍ قجل اس اًدبم پبدلیٌگ خْت تبهیي ًیبس کَدی ارقبم ثزًح، کَد ًی

 100در ّکتبر ًصف در سهبى آهبدُ عبسی ٍ یک چْبرم در هزحلِ پٌدِ دّی ٍ یک چْبرم در هزحلِ عبقِ دّی ٍ کَد فغفزُ ثِ هیشاى 

بقِ دٍ عَم آى در هزحلِ آهبدُ عبسی سهیي ٍ یک عَم در هزحلِ ع)کیلَگزم در ّکتبر  80کیلَگزم در ّکتبر ٍ کَد پتبعین ثِ هقذار 

ثِ فبصلِ یک رٍس اًدبم ٍ در ًْبیت تغطیح کبهل هشرؾِ اًدبم ( گل خزاثی)ثِ هشرؾِ دادُ ؽذ ٍ عپظ دٍ هزحلِ پبدلیٌگ ( دّی

عبًتیوتز اس اثتذای کبؽت تب هزحلِ رعیذى اًدبم ؽذ ٍ در تیوبر کن آثیبری ثِ  5آثیبری در تیوبر غزقبة ثِ ؽکل غزقبة دائن ثِ ؾوق .ؽذ

عبًتیوتز غزقبة ؽذ ٍ عپظ تیوبر کن آثیبری ثذیي ًحَ کِ پظ اس  5خْت پبگیزی ٍ اعتقزار کبهل ًؾبّب ثِ ؾوق هذت عِ ّفتِ اٍل 

رٍػ کن . اًدبم آثیبری ٍرٍدی آة ثِ سهیي ثغتِ ؽذ ٍ در سهبى خؾک ؽذى سهیي ٍ غَْر تزکْبی هَیی اٍلیِ آثیبری هدذد اًدبم ؽذ

ٍ در طَل فصل رؽذ عبیز . ب هزحلِ رعیذگی آثیبری ثِ رٍػ غزقبة دائن اًدبم ؽذآثیبری تب هزحلِ غَْر خَؽِ ّب اًدبم ٍ عپظ ت

  .ؾولیبت سراؾی، کَددّی ٍ ٍخیي ؾلفْبی ّزس اًدبم ؽذ ٍ آفت ٍ ثیوبری خبصی در هشرؾِ هؾبّذُ ًگزدیذ

ثزداؽت ٍ ( اس ردیفْبی ٍعط) ثَتِ تصبدفی 10اس ّز کزت آسهبیؼ تؿذاد در پبیبى فصل رؽذ ثِ هٌػَر اًذاسُ گیزی صفبت هَرد ثزرعی 

 .صفبت هَرد هطبلؿِ اًذاسُ گیزی ٍ ثجت گزدیذ عپظ اس دادُ ّبی حبصلِ هیبًگیي گیزی ثؿول آهذُ ٍ در هحبعجبت آهبری اعتفبدُ گزدیذ

ّبی دادُ  .ّوچٌیي ثزای تؿییي ؾولکزد داًِ در ٍاحذ عطح ، هحصَل کل ّزکزت ثزداؽت ٍ ؾوکلزد داًِ در ٍاحذ عطح هحبعجِ ؽذ 

خوؽ آٍری ؽذُ ثزاعبط هَاسیي طزح آهبری هَرد اعتفبدُ ٍ تدشیِ ٍاریبًظ گزدیذ تب تفبٍت ثیي تیوبرّب اس ًػزصفبت هختلف ثزرعی 

ٍ رعن  SAS9-1  ٍMstat-cهقبیغِ هیبًگیي ّب ثب اعتفبدُ اسآسهَى داًکي اًدبم گزدیذ ٍ هحبعجبت آهبری ثباعتفبدُ اس ًزم افشارّبی . گزدد

 .اًدبم ؽذ Excelًوَدار ثب 

 در هیبًگیي هقبیغِ(.1خذٍل)ت دار ًذاؽ هؿٌی تأثیز ثَتِ در خَؽِ تؿذاد رٍی ثز آثیبری کن ًتبیح تدشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد :تحث ٍ ًتایج

ػز آهبری در اس ً کِ ثَد خَؽِ 14/20 غزقبثی آثیبری در ٍ 88/18 ثَتِ در خَؽِ تؿذاد آثیبری کن رصین در کِ داد ًؾبى ًیش آثیبری رصین دٍ

 98/25 رقن دهغیبُ ثب .داؽتٌذ % 1 عطح در یدار هؿٌی اختالف ّن ثب صفت ایي ًػز اس ثزًح ارقبم(. 2خذٍل )داؽتٌذ  قزار یک گزٍُ

 ًغجت تٌؼ در ارقبم هتقبثل اثز (.3خذٍل) ثَدًذ دارا را ثَتِ در خَؽِ تؿذاد کوتزیي 35/15ثب  AE104رقن  ٍ ثَتِ در خَؽِ تؿذاد ثیؾتزیي

 . یؿٌی یک رقن ًغجت ثِ ؽزایط آثیبری یکغبى ؾول کزدُ اعت ًجَد، دار هؿٌی ثَتِ در خَؽِ تؿذاد ثِ

 ٍ 82 درخَؽِ پز داًِ تؿذاد هیبًگیي آثیبری کن تیوبر در(. 1خذٍل) ًجَد دار هؿٌی خَؽِ پزدر داًِ تؿذاد صفت رٍی ثز آثیبری اثز رصین کن

ثیي ارقبم هَرد هطبلؿِ اس ًػز تؿذاد داًِ پز در . داؽتٌذ قزار کالط یک در دٍ ّز کِ ثَد 9/85 خَؽِ در پز داًِ تؿذاد غزقبثی تیوبر در

 دهغیبُ رقن ٍ خَؽِ در پز دا59/135ًِ هیبًگیي ثب ثبالتزیي AE96 رقن. خَؽِ در عطح یک درصذ اختالف ثغیبر هؿٌی داری هؾبّذُ ؽذ
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 %1درعطح پز در خَؽِ داًِ تؿذاد صفت لحبظ اس رقن ثز آثیبری رصین هتقبثل تأثیز. ثَدًذ خَؽِ در پز دا34/28ًِ هیبًگیي تزیي پبییي ثب

 8/27 ثب دهغیبُ رقن در آى کوتزیي ٍ ًزهبل تیوبر در خَؽِ در پز دا4/160ًِثب  AE96  رقن در خَؽِ در داًِ تؿذاد ثیؾتزیي .ثَد دار هؿٌی

 . ُ اعتَدوً ر گشارػدا هؿٌی را خَؽِ پزدر داًِ تؿذادرٍسُ  9درتٌبٍة ( 1387)تقی سادُ . ؽذ هؾبّذُ ًزهبل تیوبر در پز در خَؽِ داًِ

 آثیبری کن تیوبر در خَؽِ در پَک داًِ تؿذاد هیبًگیي .دارثَد هؿٌی %1درعطح خَؽِ در پَک داًِ ثزتؿذاد آثی تٌؼ اثزدرایي آسهبیؼ 

ؾلت هؿٌی دار ؽذى تؿذاد داًِ پَک  .هطبثقت دارد( 1384)بییایي ًتبیح ثب آسهبیؼ رض(. 1ٍ2خذٍل )ثَد 99/33 غزقبثی تیوبر ٍ در15/44

 ًػز اس ثزًح ارقبم .در خَؽِ ثِ دلیل اثزات تٌؼ آثی در هزحلِ گلذّی کِ حغبعتزیي هزحلِ اس رؽذ ثزًح اس ًػز ًیبس آثی اعت، هی ثبؽذ

 تؿذاد کوتزیي ٍ ثیؾتزیي تزتیت ث08/13ِ ثب  ثَتَ قنر ٍ 80/81 ثب AE96  رقن .داؽتٌذ فزاٍاًی اختالف یکذیگز ثب خَؽِ در پَک داًِ تؿذاد

 . داؽتٌذ را خَؽِ در پَک داًِ

داؽت  ٍخَد %5عطح  در داری هؿٌی تفبٍت ؽلتَک ؾولکزد لحبظ اس ؽذُ اؾوبل تیوبرّبی ثیي کِ داد ًؾبى ٍاریبًظ تدشیِ ًتبیح

 ؾولکزد هتَعط ثب آثیبری کن تیوبر ثِ ًغجت ّکتبر در کیلَگزم 7956 ؾولکزد هتَعط ثب دائن غزقبة آثیبری تیوبر کِ ثطَری (.1خذٍل)

 ،ثلذر ٍ ّوکبراى)ٍ (1387، تقی سادُ)ر ثب ًتبیح آسهبیؼ ًتبیح هذکَ .(2خذٍل) داؽت قزار ثبالتز کالط در ّکتبر در گزم کیلَ 6096

 هتَعط ثیؾتزیي داؽت ٍخَد %1عطح در ردا هؿٌی ثغیبر اختالف ؽلتَک ؾولکزد صفت ًػز اس هختلف ارقبم ثیي. هطبثقت دارد( 2005

 (3خذٍل)ثَدًذ  دارا ّکتبر در کیلَگزم 2538 ثب دهغیبُ رقن را ؾولکزد هتَعط کوتزیي ٍ ّکتبر در کیلَگزم 12362 ثب ثَتَ رقن را ؾولکزد

 هتقبثل اثز .ٍ هطبثقت دارد( 2005، ٍ ّوکبراى  ثلذر)ٍ( 1992،رائَ ٍ پزاعبد)، (1989)عبّب ٍ ّوکبراى آسهبیؾْبی ًتبیح هذکَر ثب ًتبیح 

 آثیبری ّبی رصین ثِ ًغجت ؽلتَک ؾولکزد ًػز اس ارقبم کِ اعت هؿٌی ثذاى ایي. ثَد دار هؿٌی% 1 عطح در ؽلتَک ؾولکزد ثز تٌؼ در رقن

 ثِ احتوبالً ؽلتَک لکزدؾو ٍ خَؽِ در پَک داًِ تؿذاد رٍی ثز آثی تٌؼ اثز ؽذى دار هؿٌی .اًذ دادُ ًؾبى را هتفبٍتی ٍاکٌؾْبی ؽذُ اؾوبل

 رطَثت در اثز تٌؼ آثی کوجَد دلیل ثِ کِ .اعت گلذّی تب رفتي خَؽِ ثِ فبصل حذ ثزًح در آثی کن تٌؼ ثِ هزحلِ حغبعتزیي ایٌکِ دلیل

افشایؼ تؿذاد  ثب طجؿبً یبفتِ اعت، افشایؼ خَؽِ در پَک داًِ تؿذاد ٍ ؽذُ کن گلْب تلقیح درصذ گزم، ثبدّبی ٍسػ ٍ هٌطقِ ثبالی گزهبی ٍ

  (2008اعالم ٍّوکبراى،).یبثٌذ هی کبّؼ ًیش ؽلتَک ؾولکزد ٍ رعیذگی درصذ داًِ پَک درخَؽِ

(. 2خذٍل)داؽتٌذ  قزار a کالط در ّز دٍ کِ ثَد 012/121عبًتی هتز ٍ در تیوبرغزقبثی 882/118آثیبری کن تیوبر در ثَتِ ارتفبؼ هیبًگیي  

 آثیبری رٍؽْبی هتقبثل اثزات. دارد قزار ّن صًَتیپ تأثیز تحت هحیطی ؾَاهل ثز ؾالٍُ کِ اعت صفتی ِثَت ارتفبؼ کِ گزفت ًتیدِ تَاى هی

 تٌؼ آثی اؾوبل ؽذُ ٍ ثَدُ یکغبى ثَتِ ارتفبؼ ًػز اس آثیبری رٍؽْبی ثِ ثزًح ارقبم ٍاکٌؼ ٍاقؽ در. ثَد دار هؿٌی غیز ثَتِ ارتفبؼ ثز رقن ٍ

 . ّوخَاًی دارد (1384ًٍحَی، رضبیی)، (1383)ًتبیح حبصلِ ثب ًتبیح آسهبیؼ اعذی ٍ ّوکبراى. اعت ًذاؽتِ تأثیزی ثزًح ارتفبؼ ثز

 یک در دٍ ّز کِ ثَد 28/24 ٍ 92/24 تزتیت ثِ ؽذُ اؾوبل غزقبثی آثیبری ٍ آثیبری کن رٍػ در خَؽِ طَل صفت ثزای تٌؼ هیبًگیي

 طَل رٍی ثز تأثیزی آثیبری ًَؼ ثٌبثزایي .ًجَد دار هؿٌی خَؽِ طَل ثز قنر ٍ آثیبری رٍؽْبی هتقبثل اثزات. (2خذٍل)داؽتٌذ قزار گزٍُ

ًیشآثیبری تٌبٍثی ثزرٍی طَل خَؽِ ثزًح رقن ّبؽوی تبثیز ( 1384)ٍّوکبراى رضبییدر تحقیق  .اعت ًذاؽتِ هختلف ارقبم در خَؽِ

 .  هؿٌی دار ًذاؽتِ اعت

 دٍ در پٌدِ تؿذاد صفت ثزای تٌؼ هیبًگیي .ثَد هتفبٍت ثزًح هختلف ارقبم ثیي در ثزرعی هَرد رٍیؾی صفبت هبًٌذ ًیش پٌدِ تؿذاد صفت

ثِ طَر کلی هؿٌی دار ًؾذى صفبت رٍیؾی درتٌؼ آثی  . داؽتٌذ قزار کالط یک در ٍ ًذاؽت داری هؿٌی تفبٍت ؽذُ اؾوبل آثیبری رصین
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س ثِ آثیبری آثیبری درتیوبر آثیبری تٌبٍثی ثبؽذ ٍ در ایي هزحلِ ًیبهی تَاًذ ًؾبى دٌّذُ عبسگبری ارقبم ثِ کن آثیبری ٍ یب کبفی ثَدى هیشاى 

  (.1384، ٍّوکبراى رضبیی ) غزقبة دائن ًوی ثبؽذ

 ًتایج تجشیِ ٍاریاًس صفات هَرد تزرسي-۱جذٍل 

 تؼذاد پٌجِ طَل خَشِ ارتفاع تَتِ df هٌاتغ تغييز

 درتَتِ

 تؼذاد خَشِ

 درتَتِ

 تؼذاد داًِ پز 

 درخَشِ

 ِ پَک تؼذاد داً

 درخَشِ

 ػولکزد شلتَک

 27177209.7 287.78 1822.95 17.43 28.29 5.92 266.02 2 تکزار

 *ns 9.21 ns 16.98 ns 35.60 ns 345.11 ns 2323.69** 77872623.2   102 1 تٌش آتي

 a 1 161 3.85 26.95 9.31 141.01 8.83 1713154.7خطاي 

 **46029625.9 **2056.80 **5777.29 **69.57 **139.11 **32.82 **1721 14 رقن

 **ns 2.78 ns 32.8 ns 8.2 ns 1075.88** 648.59* 5470500.2 38.21 14 تٌش×رقن 

 b 56 51.88 1.55 29.56 8.61 423.47 329.34 1830191.3خطاي 

 19.25 46.44 24.5 15.04 21.38 5.06 6-  ضزیة تغييزات

 درصذ ۱ٍ  5تِ تزتية هؼٌي داري در سطح احتوال ** ٍ*

 ًتایج هقایسِ هياًگيي اثز تٌش کن آتياري تز صفات هَرد تزرسي -2جذٍل 

 ػولکزد شلتَک تؼذاد داًِ پَک درخَشِ تؼذاد داًِ پز درخَشِ تؼذاد خَشِ تؼذاد پٌجِ طَل خَشِ ارتفاع تَتِ تيوار

 118.882a 24.9222a 25.036a 18.8778a 44.156a 82.004a 6096b کن آتياري

 121.012a 24.2822a 25.904a 20.1358a 33.9936b 85.921a 7956a يغزقات

 (آسهَى داًکي).ًذارًذ %5در سطح آهاري تيوارّاي داراي حزٍف هشاتِ اختالف هؼٌي داري 

 ًتایج هقایسِ هياًگيي اثز کن آتياري تز صفات هَرد هطالؼِ در ارقام هَرد هطالؼِ -3جذٍل 

 د پٌجِتؼذا طَل خَشِ ارتفاع تَتِ ارقام

 درتَتِ

 تؼذاد خَشِ

 درتَتِ

 تؼذاد داًِ پَک 

 در خَشِ

 تؼذاد داًِ پز

 در خَشِ

 ػولکزد شلتَک

 114.53g-f 26.38b 23.16cb 20.60b-d 13.08g 111.88ab 12362.7a تَتَ
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 124.93c-e 24.93bc 33.08a 25.98a 24.13d-g 28.34e 2538.3j دهسياُ

S 2 108.5 g 28.23a 29.26ab 20.91bc 33.33c-g 114.55ab 11087.5ab 

AE 13 153.68 a 24.46cd 29.96bc 16.15e-g 44.02b-e 112.29ab 9952.3bc 

AE 95 135.11b 25.83bc 22.53bc 18.53c-g 81.80a 48.08de 5250.3f-h 

AE 104 134.6b 25.91bc 22.55bc 15.35e 47.57b-d 92.18bc 6208.2e-g 

AE 90 131.05bc 25.31bc 20.18c 15.83fg 64.31ab 103.97b 6885.3d-f 

AE 87 127.53b-d 23.08d 25.55bc 20.95bc 39.33c-f 69.72cd 5002.2gh 

،  S2،AE104 ختالف ؾولکزد آًْب دردٍ رصین آثیبری اس عبیز ارقبم کوتز ثَد ؽبهلکِ داری ثجبت ؾولکزد ثَدًذ ٍاارقبهی : ًتيجِ گيزي

AE83 ،AE82 ،AE13 ،S22  ٍ َهٌبعت کؾت در هٌطقِ ثِ رٍػ آثیبری تٌبٍثی ثَیضُ در سهبى خؾکغبلی ٍکوجَد آة کِ  .ثبؽٌذهی  ثَت

 .ّوچٌیي در عبلْبی پزآثی ثب صزفِ خَیی در هصزف آة هی تَاى عطح سیز کؾت ثزًح ٍ اًَاؼ هحصَالت سراؾی را افشایؼ داد .هی ثبؽٌذ

 :هٌاتغ

 .ایزاى خبک ؾلَم کٌگزُ ًْویي .درگیالى ثزًح آة هصزف ثزکبرایی آثیبری یزیتهذ هختلف اثزرٍؽْبی .1384 .م ًحَی، ٍ .رضبئی، م -1

 .کزج
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For studying the insufficient effect of irrigation on yield and yieldal parts, 13 types of  various 

genotypes in aerobic rice together with 2 types of local rice namely Boto and Domsiah have been 

studied. This experiment was performed in cases of split plot in form of coincident complete blocks 

project with two cares and three repetitions in agricultural year 88-89 in the city of Nikshahr. Cares 

include deep water irrigation to depth of five centimetres to clusterious phase and alternative care 

irrigation (depth of 5 centimetres and renewed irrigation after disappearing water from earth level and 

appearance of hair cracks till clusterious phase). Plant height, length of cluster, number of claws in 

Plant, panicle number per Plant, Grain number per panicle,  empty seed number per panicle and paddy 

yield bearing at the end of growth season were evaluated. The results of this experiment showed that 

there is a significant difference between alternative irrigation (a little irrigation) and continual deep 

water irrigation in number of empty seed per panicle and paddy yield but for other qualities it was not 

so significant. The comparison of mean of little irrigation effect on different kinds showed that there 

was 1% significant difference for all qualities between different types. Reciprocal effect in kind for 

quality of number of full seed,  empty seed number per panicle and paddy yield was significant.The 

results of this experiment showed that the diet of little irrigation is insignificant on growth qualities 

and is significant on some of birth qualities 

Keywords: Rice, Low Irrigation, various, Yield, 


