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 مقدمه -9
 کند درصد منبع انرژی غذایی جهان را فراهم می 22برنج غذای پایدار نیمی از جمعیت جهان و 

یی، توانایی منحصر به فرد در رشد طیف مواد غذا ی برنج در میان محصوالت عمده(. 2212فائو، )

ای  برنج تنها غلهن و همچنی است داشته ییای از شرایط هیدرولوژیکی، خاکی و آب و هوا گسترده

کشت برنج در ایران دارای (. 2227بومن و همکاران، ) تواند در شرایط تاالب رشد کند است که می

مهم در سبد غذایی مردم ایران  ی م، دومین غلهاهمیت اقتصادی و اجتماعی زیادی بوده و بعد از گند

زمین، از نظر شرایط آب و هوایی، ایران با میانگین  ی نظر به موقعیت جغرافیایی کشورها در کره. است

 خشک جهان قرار دارد مناطق خشک و نیمه ی متر در زمره میلی 242مقدار بارندگی ساالنه معادل

آبی و  تغییرات اقلیمی چند سال اخیر و وقوع کم عالوه به(. 1388سلیمانی و همکاران، )

بینی افزایش شدت این روند در آینده و همچنین روند رو به رشد  های ناشی از آن و پیش خشکسالی

. هایی در مورد پایداری تولید برنج در این مناطق شده است تغییر کیفیت آب، باعث ایجاد نگرانی

وری آب و  افزایش بهره ،کاهش آب مصرفی ،رو ای پیشه چالشبرون رفت از برخی از راهکارهای 

برنج در ایران، مبتنی بر ( مرسوم) سیستم کشت(. 1335 ،اسدی) باشد آب می جدید منابع استحصال

درصد از  82در این سیستم کشت، برنج بیش از . باشد استفاده از ارقام برنج آبی با آبیاری غرقابی می

 غرقاب دهد، می نشان شواهد که توجه این قابل نکته .ائم استرشد به صورت غرقاب د ی طول دوره

 ایجاد جمله از برنج رشد ی دوره طول در مشکالتی موجب بروز روش کشت مرسوم، در طوالنی

 و به آفات گیاه حساسیت ریشه، محیط در سمی مواد تجمع تهویه، عدم اثر احیاء در شرایط

سازی  یکی از عملیات مهم در آماده (.2222ماوز، ) دشو می خاك و آب آلودگی همچنین و ها بیماری

 پادلینگ. باشد می( خرابی گل) زمین زراعی جهت کشت برنج در روش کشت سنتی عملیات پادلینگ

 22 -2عمق ) خاك زراعی( مخلوط کردن خاك و آب) آب کردن عبارت است از گل( خراب گل)

ور درآیند و بعد از اتمام عملیات، ذرات  صورت غوطه نحوی که ذرات رس در آب به به( متر سانتی

پوشانند و  ور در آب، در سطح خاك نشست نموده و مسیر خلل و فرج موجود در خاك را می غوطه

های معمول  خرابی یکی از روش گل(. 1381، پور هدایتی) کنند ند میب را به شدت کُآنفوذ 

خرابی بر شرایط فیزیکی خاك تأثیرات  گل. باشد سازی اراضی شالیزاری در کشورهای آسیایی می آماده

طور  به. شود تر پادل می تر مستعد تغییرات باشد راحت خاکی که ساختمان آن بیش. خوب و بد دارد

دارند، که ممکن است واقعاً مورد نیاز خرابی  گلمعمول کشاورزان تمایل زیادی به انجام عملیات 

دهد  یی و بیولوژیک خاك را نیز تحت تأثیر قرار میخصوصیات شیمیاخرابی  گلعالوه بر این، . نباشد

 همچنین(. 1386مقدم،  یوسفی) که این تغییرات به نوبه خود بر رشد گیاه و تولید برنج موثرند
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سهولت عملیات نشاکاری، کاهش تلفات آب و از دست دادن مواد مغذی و  منظور بهخرابی  گل عملیات

موضوع قابل بررسی درخصوص  .(1385رما و همکاران، شا) گیرد صورت میهای هرز  کنترل علف

توجه به مزایای ذکر  باشد که با خرابی می سازی بستر کشت در روش کشت سنتی، عملیات گل آماده

 . باشد شده برای این عملیات، مصرف زیاد آب و همچنین سختی انجام این عملیات می

 

 مروري بر منابع -2
در این  .شوند های مختلف زنده و غیرزنده مواجه می با تنششرایط محیطی نامناسب  گیاهان در

وری محصوالت کشاورزی  طور موثر بر رشد و بهره بهمیان، خشکی یک عامل مهم غیرزنده است که 

منظور بهینه کردن  زیادی بهمطالعات  .(2214محمد و همکاران، ) گذارد در سطح جهان اثر می

یکی از  .انجام شده است رهای استان مازندران و گیالنوری در شالیزا مصرف آب و افزایش بهره

سدی و ا) استفاده از روش آبیاری تناوبی یا تر و خشک کردن استآبی  کمهای غلبه بر مشکل  راه

از  دیگر کشت هوازی، یکی روشغرقابی به  روش تغییر روش کشت از(. 1335و  1332 ،همکاران

کشت هوازی، عملیات  سیستمدر . باشد وری آب می رهها، برای کاهش مصرف آب و افزایش به گزینه

 سیستمسازی زمین در این  شود و آب مورد نیاز جهت آماده پادلینگ در بستر کشت انجام نمی

 خرابی گلگزارش نمودند عملیات ( 2212) زنگا و همکاران .(1335 ،اسدی) شود جویی می صرفه

و همچنین با افزایش شدت  است د شدهموجب کاهش تلفات آب و نیتروژن موجب افزایش عملکر

( 2222) کابانگون و همکاران .است تر شده تر و افزایش عملکرد بیش خاکورزی مقدار تلفات آب کم

داری از عملکرد در سیستم کشت هوازی  طور معنی عملکرد در کشت غرقابی به که گزارش کردند

تر نسبت به وری باال تر و بهره مهمچنین کشت بذر در بستر خشک دارای مصرف آب ک. تر است بیش

در سیستم کشت سنتی مصرف آب در کرت . روش کشت بذر در بستر مرطوب و کشت نشایی است

های کشت  اما در سیستم. تر است اصلی به سبب کوتاهی مدت استقرار، نسبت به دو روش دیگر کم

 ول، مصرف کل آب آبیاری به سبب استفاده از آب ناشی از بارندگی در ابتدای فص در بستر خشک بذر

 .ه روش سنتی کاهش یافتطور قابل توجهی نسبت ب به سازی زمین همچنین مدت آماده

های کشت نشان  در خصوص سیستم( 2225) مطالعات صورت گرفته توسط بومن و همکاران

صورت  کشت هوازی، رشد برنج در خاك غیر غرقاب و غیر اشباع بوده و آبیاری بهدر روش داد که 

 .اسب استـآب کافی این روش کشت من ودـرد و در صورت نبـگی لی صورت میـمیتک

عنوان کشت دوم، روش کشت  آبی در سیستم کشت برنج، به های مقابله با کم یکی دیگر از روش

 -گندم در مکزیک این روش برای کشت برنج -باشد، که بعد از موفقیت در کشت ذرت ای می پشته
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  توان آن ه میـدر این روش ک. (2228در و همکاران، ـتالک؛ 2227ا و همکاران، شارم) کار رفت هگندم ب

وسیله شیارهایی که در  شود که به برنج در بسترهایی کشت می ،را معادل آبیاری شیاری در نظر گرفت

آبیاری به صورت متناوب است و سطح پشته عموماً غیر . اند ها آب در جریان است از هم جدا شده آن

در این . باشد شوند می صورت نشایی یا کشت مستقیم کاشته می ی و هوازی با بسترهایی که بهغرقاب

 که هنگامیعملکرد برنج در مقایسه با روش کشت نشایی مرسوم کاهش خواهد داشت و حتی  ،شرایط

 ریشه در هر دو سیستم ی دلیل عدم توسعه به ،شود تراکتور سنگین ایجاد می ی این بسترها به وسیله

صورت دائمی مورد  اگر این بسترها به ، ویابد کشت نشایی و کشت مستقیم میزان عملکرد کاهش می

الرن و  ؛2228کوکال و همکاران، ) تر خواهد شد استفاده قرار گیرد این کاهش به مرور زمان شدید

کشت  اگر ارقام مناسب در این روشگزارش کردند که  (2228) تالکدر و همکاران (.2228همکاران، 

آید و در مواقعی که این بسترها هر ساله با دست و یا تراکتورهای  دست می هشود عملکرد مناسبی ب

 افزایش در مدیریت آبیاری اهمیت. شود دوچرخ و سبک ایجاد شود کاهش عملکرد مشاهده نمی

 رنجکشت ب سازی بهینه برای تالش گونه که هر باشد مؤید این موضوع می زراعی، محصوالت عملکرد

برای غلبه بر معضالت  .آمیز نخواهد بود موفقیت بخش مدیریت آب به ویژه بدون توجه کشور در

به دنبال کاهش  ،تولید پایدار برنج، متخصصین مرتبط با آب و کشاورزی در دنیا رسیدن به و رو پیش

 ،زرعههای مختلف از جمله مدیریت آب در م آب مصرفی در کشت برنج بدون کاهش عملکرد به شیوه

ذکر موارد به  باتوجه بنابراین. باشند میتغییر در روش کشت های جدید و یا  گیری تکنولوژی کار هب

خرابی در معاونت موسسه  بدون عملیات گلدر بستر کاری  کشت نشا سیستمروی  پژوهشی شده،

عملیات  حذف) کم کردن سختی کار ووری آب  ههدف افزایش بهربا  تحقیقات برنج کشور در مازندران

 .به اجرا در آمد (پادلینگ

 

 ( پادل)خرابی  روش انجام عمليات نشاكاري در بستر بدون گل -3

 صورت خشک، شخم و روتاری زده  سه هفته قبل از نشاکاری زمین را به -1

 ( 1شکل )طور کامل صاف شود  کشی به سطح کرت با عملیات ماله -2

امولسیون  درصد 48رز از سم تریفلورالین ه های هرز و از بین بردن بذر علف برای کنترل علف -3

های پهن  کش پیش رویشی با اثر انتخابی برای مبارزه با علف با نام تجاری ترفالن که یک علف

لیتر آب با توجه به  622 – 222)لیتر  3 – 5/3باشد با میزان مصرف  برگ و کشیده برگ می

 .دهیم سطح مزرعه انجام می را درپاشی  در هکتار عملیات سم( ها پاش و آبدهی نازل نوع سم

 .زنیم طور خشکه یک بار دیگر روتاری می پاشی زمین را به بعد از عملیات سم -4
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نحوی که موجبات رشد سایر  پاشی اولیه، خاك را مرطوب نموده به یک هفته بعد از سم -5

 . های هرز موجود در خاك را فراهم سازد علف

پاشی با سم  اقدام به سم ،ها برگ ها و پهن جگن ،لفیهای هرز نظیر گیاهان ع بعد از رشد علف -6

 .نماییم لیتر در هکتار می 4الی  3با مصرف ( بوتاکلر) ماچیتی

 .نماییم پس از حذف اثرات سم، زمین را برای نشاکاری آماده می -7

شود که رطوبت  نحوی انجام می کاری یک آبیاری اولیه به سازی نهایی جهت نشا برای آماده -8

ی  ی نقطه متر باالی ظرفیت زراعی و در محدوده سانتی 15الی  12عه تا عمق خاك در مزر

 . شود اشباع نگهداری می

 (.2شکل ) شود نشاکاری به سبک کشت در اراضی سنتی انجام می -3

 5الی  2صورت غرقاب و با عمق  از انجام نشاکاری برای استقرار نشا، سطح کرت بهپس  -12

 .شود هداری میروز نگ 14الی  7متر به مدت  سانتی

 (.3شکل ) گیرد روز انجام می 3-4صورت تناوبی و با فواصل  مدیریت آبیاری به -11

بینی تلفات به مقدار  ی نیاز آبی گیاه و با پیش حجم آب مورد نیاز برای آبیاری به اندازه -12

 .درصد خواهد بود 25الی  15

( بنتازون) کش بازاگران های هرز، با علف با توجه به آماده بودن محیط برای رشد علف -13

روز بعد از  32الی  15کش  ی مصرف این علف نحوه. نماییم های هرز می اقدام به مبارزه با علف

ی  کیلوگرم ماده 75/2 -2با مقدار مصرف ( برگی 2-1ی  های هرز در مرحله علف) نشاکاری

 .است موثر در هکتار

ی  ها و همچنین مبارزه سایر عملیات زراعی نظیر مصرف کود، مبارزه با آفات و بیماری -14

های هرز، مانند کشت در اراضی سنتی با مدیریت آبیاری غرقابی انجام  مکانیکی با علف

 .شود می
  

 بسترخشک بدون عملیات پادلینگ -9شکل  نشا در بستر بدون عملیات پادلینگ -9شکل 
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 تايج ناشی از تاثير روش كشت بر عوامل مرتبط به كشت برنجن -4

درصد در روش کشت نشایی  25طور متوسط معادل  به( بارندگی+ آبیاری ) مقدار آب مصرفی -

توجه به  با. شود جویی می خرابی در مقایسه با کشت به روش سنتی صرفه بدون عملیات گل

ی  خرابی در مرحله ام عملیات گلمدیریت یکسان آبیاری در هر دو روش کشت، عدم انج

 .سازی زمین علت اصلی کاهش مصرف آب در روش کشت هوازی است آماده

خرابی در مقایسه با روش کشت  وری آب در روش کشت نشایی بدون عملیات گل مقدار بهره -

 . یابد درصد افزایش می 22طور متوسط معادل  سنتی به

خرابی در مقایسه با روش کشت  ن عملیات گلهرز در روش کشت نشایی بدو ی علف زیست توده -

 .یابد داری افزایش می صورت قابل توجه و معنی سنتی به

دار  خرابی افزایش معنی مقدار کل نفوذ عمقی آب در روش کشت نشایی بدون عملیات گل -

درصد در مقایسه با مقدار کل نفوذ عمقی در روش  242تواند معادل  این افزایش می. یابد می

 .باشد( کشت سنتی) خاك پادلکشت با 

 
  

 مدیریت آب در روش کشت بدون عملیات پادلینگ -3شکل 

 

 كارگيري اين روش در عرصه همزاياي حاصل از ب -5

سازی زمین  گیرد که آب به مقدار کافی برای آماده این یافته در مواردی مورد استفاده قرار می

درصد از آب مصرفی در کشت برنج به روش سنتی  25 -32که حدود  این به توجه با. در اختیار نباشد

لذا با حذف این مقدار از آب از کل آب مصرفی عالوه بر کاهش  ،باشد سازی زمین می مربوط به آماده

هرز نسبت به کشت  همچنین کنترل رشد علف. شود وری آن می مصرف آب، موجب افزایش بهره

 .روش استمستقیم بذر در بستر خشک از دیگر مزایای این 
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 كارگيري اين روش در عرصه معايب حاصل از به -6

تر خاك در مقایسه  پذیری بیش نفوذ ،کش تر سموم علف مصرف بیش ،های هرز تر علف رشد بیش

ورزی با تاخیر  با کشت متداول و همچنین در صورتی که بارندگی اول فصل زیاد باشد عملیات خاك

 .صورت خواهد گرفت
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