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 مقدمه 
ذاي نيمـي ازمـردم     تامني غ نابع  برنج يكي از مهمرتين م    

برنج در ايران بعـد از گنـدم بـه عنـوان            . استدنيا  
مهمرتين غله به مشارمي آيد به طوريكه سرانه مصرف هـر           

استاهناي  .آيلوگرم درسال مي باشد    38 ايراني بالغ بر  
سـطح   درصـد  70 بادراختيارداشـنت گيالن ومازندران    مشايل



يكي ازروشهاي موجود براي آاهش مصرف آب درآشت برنج          
 سـنيت   حالـت قطع موقت آبيـاري وتغـيري روش آبيـاري از         

ش غرقاب دائـم بـه روش آبيـاري متنـاوب           موسوم به رو  
ويل مهـواره   . )5(بااعمال دورآبياري مناسـب مـي باشـد       

يافنت دورآبياري مناسب آه ضمن آاهش مـصرف آب تغـيريي           
.  مهمـي بـوده اسـت       مسئله ،اجيادنكند درميزان عملكرد 

اين نشريه سعي دارد براساس حتقيقات اجنام يافته توسط         
به پرسش فوق جواب      وراوًال موسسه حتقيقات برنج آش    نيحمقق

سپس به بررسـي اثـرات جـانيب ايـن          وده،مناسيب ارائه من  
نقـش آب   .)4 و  3،  2،  1( تغيري درروش آبياري بپـردازد    

. در آشت برنج حمدود به تامني نياز آبي گياه منـي شـود            
آب به عنوان يك عامل مهم ومؤثردرآنرتل علفهـاي هـرز           

نـه فقـط رشـد      وضعيت غرقاب   . شاليزارشناخته شده است  
هـارا    آـش   دهد بلكه آارايي علـف      علفهاي هرزرا آاهش مي   

  .برد باال مي
 

 خزانه 
شـودآه    خزانه برنج به قطعـه زمـني آـوچكي گفتـه مـي            

وحمـل  داشته  زمني اصلي يا خارج از مزرعه قرار       درداخل
 اوليه تا زمان انتقال به زمني اصلي است         يپرورش نشا 

وجودنشاء  .ردار است و به مهني دليل ازامهيت خاصي برخو      
  حمـصول در نتيجـه باعـث      سامل منجر به بوته هاي قوي و      

به منظور برخورداري از باران اوائـل        .بيشرت مي شود  
فصل هبار هبرت است آه در ابتداي سال به آمـاده سـازي             

ارقام برنج نـسبت    ه دليل حساسيت    بويل   خزانه پرداخت 
ايـل  سـرماي او  دراثر هـا   رفنت نشاء  زبنياوبه تنش سرما  

خزانه بـا    هبرت است     ها،  هباروآمك به زودرس آردن نشاء    
 مواد   آردن آب در خزانه باحل   .پو شانيده شود  نايلون  
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 منايي از خزانه برنج درموسسه حتقيقات برنج آشور
 
 
 

 آماده سازي زمین
روش معمول آماده سازي بسرت برنج شخم اوليه و ثانويه          

بـدين   .با تيلر وسپس گلخرابي با پيشكاول مـي باشـد         
آـشت  بـراي   ترتيب ضمن بوجودآوردن سطحي صاف ومناسـب        

   بـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــرنج
بـسيار  اي   بني بردن ساختمان خاك اليه      به هم زدن واز   

 آـف شـاليزار    مقاوم در بـرا بـر نفـوذ آب در          سفت و 
دآه درحفظ آب واجيادايستابي درشاليزار نقش      اجيادمي شو 

ــا  ــده اي را ايفـــــــــــــــ   عمـــــــــــــــ
 آب مقـدار نفـوذ    شـده براساس مطالعات اجنام     . مي آند 

 ميلـيمرتدرروز   5 حـدود     گيالن درسطح شاليزارهاي استان  
اين مقدار بسته  به بافت خـاك ومقـدار رس           . مي باشد 

ــاك  ــود درخـــــــــــــــــ   موجـــــــــــــــــ
ي لـذابراي حفـظ آب وجلـوگري      . مي تواند متفاوت باشـد    
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اداره هواشناسی کشاورزی رشت  دربراساس آمارموجود
 فروردین و ،ماههای اسفند ساله بارندگی در 8متوسط 

لیمرتاست که ي م66 و 84 ،115 برابربه ترتيب اردیبهشت 
  جمموع  با

 بارندگی سالیانه راتشکیل می ددرص 21 لیمرتي م265
هاي بارندگي  ازه برداري ربنابراین براي هب .دهد

سال قبل  اسفند اواخر توان شخم اول رادر هباره مي
پس از اجنام آماده سازی  .ویا اوائل هبار اجنام داد

وتسطیح و یادر مواردی که ناچار به جاجبایی زیاد خاک 
 ساعت 24دت  از ختلیه آب داخل کرهتا به ممي شويد

   در طی این مدت با خودداری گردد تا
ته نشین شدن موادمعلق داخل آب ضمن حفظ خاک داخل 

امهيت  از زمنيتسطیح مناسب . کرهتا تسطیح هبرتی بدست آید
تسطيح زمني دقت آايف  الزم است در زيادي برخوردار است

يد تا ازعدم یکنواختی که خود باعث اتالف آب  آبه عمل
 باعث دور مزرعه عدم يكنواخيت .گرددمی شود جلوگیری 

بودن بوته هاي آه روي نقاط مرتفع آاشته شده اند از 
  آب

 .مي شود
 

  نشاء
وقتی که در خزانه روز پس از بذر پاشی  30-25معموال 

به   اقدام به انتقال آهنا،برگی هستند 2-3 هانشاء
 ابتدا آب درون آاريبرای نشاء .ین اصلی می شودزم

کرهتا ختلیه شده سپس نشاءکاری با فاصله مناسب که از 
فاصله . طرف حمققان ومروجان توصیه میشود اجنام میگیرد

 سانتیمرت 20×20) هامشیمانند (حملي م ارقامناسب کاشت 
درصورت کشت مکانیزه .  بوته می باشد3-4 به تعداد

ط دستگاه رعایت گردد در غیر این فاصله توسبايد 
  صورت

درصورتیکه هیچکدام . استفاده منود مارکر می توان از
 به صورت حدودی و اختیار نباشد وسایل فوق در از

برای اینکه گیاه . تقریبی فاصله مناسب رعایت گردد
به منظور  و مزرعه راداشته باشد در خوداستقرارفرصت 

 آبیاری  به روز شروعاغلب اوقات ریشه  تقویت رشد
 .بعد از نشاکاری موکول می شود

 
 آبیاری

 درابتدای  خشكيجلوگیری ازهرگونه تنشه منظورب
  ها رشدامکان استقرارمناسب نشاء
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ئم                     غرقاب دا 
 آبیاری تناوبی 

 
 زمـان  به تنش آبـي در     برنج    زیاد  حساسيت   به دليل 

 )بـه مـدت يـك هفتـه       ( طی ایـن دوره    ، الزم است  گلدهي
ونـه افـت    گهر  تناوبی اعمـال نگـردد تـا از        آبياري
درطي اين مدت متام مزرعه      .حمصول جلوگیری گردد  وآاهش  
روز قبـل از     10 .رت غرقاب دائم آبيـاري شـود      به صو 

 قطع گردد تادر هنگام درو به راحتـی         ياريبرداشت آب 
بتوان در مزرعه رفت و آمد منود و حمصول برداشت شـده            

صـورت مـشاهده     در .را به بیرون از زمین انتقال داد      
 طعمـه مـسموم   روش   بـا اسـتفاده از      مي توان  1آبدزدک

 و يـا    %)85 وتابل   آاربايل پودر   سم  + سبوس برنج   (
                                                 

 . ناميده مي شود گيالن آاپيش استان آبدزدك در مناطقي از-1
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