
آب ، سيسـتم مـديريت آب و الزامـات آبيـاري بـراي بـرنج در       ) سختي ( اثرات فشار 
   ريالنكاس

  .برنج هم به صورت آبياري باراني و هم به صورت محصول با آبياري كامل يا تكميلي كشت مي شود 
ك نيمـه خشـ  عموماً در نواحي . سيستم زراعت برنج  به طور عمده بستگي به بارندگي و توزيع آن دارد 

است ، ميانگين بارنـدگي در نـواحي رشـد بـرنج سـريالنكا مـي توانـد        ) حاشيه اي ( كه كشت برنج كم 
بارندگي در نواحي رشد برنج سريالنكا مي تواند با نياز به آب براي محصول برنج در طي فصل زراعت 

بـرنج  . ود نـدارد  بنابراين به بيان اكيدتر هيچ كشت برنج با آبياري كامـل در سـريالنكا وجـ   . مواجه شود 
اگرچـه ، غيـر   . يك يگاه نيمه وابسته به آب است و نياز به آب دائمي براي داشتن محصول خوب ندارد 

حتي بودن تهيه آب ، چه از طريق باران چه آبياري ، و بـراي كـاهش هجـوم آفـات از بـرنج هميشـه بـه        
آب بنابر مرحلـه  ) كمبود ( واكنش گياه برنج به سختي . صورت محصولي با آب دائمي كشت مي شود 

محصول برنج مستقيم كاشـته شـده نسـبت بـه     . هاي كشاورزي متغير است ) فعاليت ( رشد و ديگر ترين 
مقدار آب زيادي در طي آمـاده  . است ) خشك شدن ( محصوالت انتقال يافته كم تر مستعد خشكسالي 

بازمـان بنـدي كـم و اسـتفاده از آب      سازي زمين مورد استفاده قرار مي گيرد بنابراين آماده سازي زمـين 
  . زياد در زمان مناسب فصل پيشنهاد مي شود 

  : اثر كمبود آب 
  . بهر گونه عامل محيطي با قابليت القا كردن فشار مضر بالقوه به گياهان معنا مي شود « : فشار به صورت 

ش جـايگيري بـراي   آب اصلي ترين ساختمان بافت ، يك معرف در واكنش هاي شيميايي ، حالل و رو
واكنش هاي متابوليسمي و مواد معدني در گياه است و همچنين بـراي بـزرگ شـدن سـلول در افـزايش      

لـوژيكي  با بروز كمبود آب بسياري از فرآينـدهاي فيزبو . فشار و ورم سلول هاي زنده گياهي موثر است 
اثـر فشـار   . خ مـي دهـد   مرتبط با رشد تحت تاثيرقرار مي گيرند و تحت كمبود آب شديد مرگ گيـاه ر 

آب ممكن است با گوناگوني، درجه و طي مدت فشـار آب و مرحلـه رشـد از محصـول بـرنج متفـاوت       
مگر اينكه فشار آب سختي وجودداشته باشد ، اثـر در طـي   . نياز به آب در مرحله جوانه كم است .باشد 

فاع گياه تعداد جوانـه و نـواحي   فشار آب در طي مرحله رويش گياه ارت. اين مرحله مي تواند بهبود يابد 
. فـرق مـي كنـد    اگر چه اثرات در طي اين مرحله با سختي فشار و سـن محصـول   . برگ را كم مي كند 

گوناگوني هاي طوالني مدت سبب خسارات محصول كم تري نسبت بـه گونـاگوني كوتـاه مـدت مـي      
  . شار آب از بين رفت بهبود يابد تازمانيكه دوره رويش گياه بتواند به گياه كمك كند زماني كه ف. شود 

بزرگ شدن سـلول نيازمنـد ورم سـلول    . انبساط برگ در طي رويش براي فشار آب بسيار حساس است 
در حال بزرگ شدن است بنابراين فشـار آب  براي توسعه ديواره سلولي و شيب در توانايي آب به سلول 

 .هش مي دهد نواحي برگ را افزايش مي دهد كه قطع تابش خورشيدي را كا


