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 پیشگفتار 
امــروزه تأمیــن غــذاي ســالم، کافــي و بــا کیفیــت 
بــراي جمعیــت در حــال افزایــش جهــان در شــرایطی 
ــد  ــدات کشــاورزی رون ــرای تولی ــع در دســترس ب ــه مناب ک
کاهشــی دارد بــه  عنــوان چالشــی مهــم در مقابــل بشــریت 
ــن  ــاورزی و تأمی ــوالت کش ــدار محص ــد پای ــرار دارد. تولی ق
ــا حداقــل تأثیــرات مضــر زیســت محیطی و  امنیت غذایــی ب
ــدی  ــه  ج ــتی، دغدغ ــتم ها و تنوع زیس ــه اکوسیس ــیب ب آس
جامعــه جهانــی اســت. ایــن دغدغــه در حوضــه محصــوالت 

ــری دارد. ــود بارزت ــج نم ــدم و برن ــر گن ــتراتژیک نظی اس
ــدم  ــس از گن ــان زراعــی و پ ــن گیاه ــج از قدیمی تری برن
ــان را  ــن ســطح زیر کشــت اراضــی کشــاورزی جه بیش تری
بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن محصــول غــذای اصلی 
میلیون هــا نفــر در جهــان اســت و نقــش بــارزی در تغذیــه، 
درآمــد و اشــتغال زایی مــردم جهــان، از جملــه کشــور ایــران 
دارد. برنــج مــاده غذایــی اصلــی بیــش از نیمــی از جمعیــت 
ــه  ــاز روزان ــری مورد نی ــد از کال ــا 80 درص دنیاســت و 35 ت

3/3 میلیــارد نفــر در آســیا از آن تأمیــن می شــود. 
ــد روبه رشــد تقاضــا و مصــرف برنــج،  ــه  رون ــا عنایــت ب ب
ــارد نفــر جمعیــت در ســال 2050  ــه میلی تأمیــن غــذای نُ



یکــی از دغدغه هــای اصلــی جهــان در آینــده خواهــد بــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه تأثیــرات مخــرب رونــد تغییــرات 
بــه  عنــوان  جهانــی،  گرم شــدن  بخصــوص  اقلیمــی، 
ــج در دنیــا و  مهم تریــن عامــل کاهــش  ظرفیــت تولیــد برن
تهدید کننــده تــوان تأمیــن غذاســت. تولیــد برنــج در دنیــا 
از ســال 2000 میــادي بــا چالش هــاي جــدي مواجه شــده 
اســت، بــه  طوري کــه جامعــه جهانــي را نگــران بــروز بحــران 
در تأمیــن غــذا کرده اســت. تقریبــاً 95 درصد برنــج تولیدی، 
ــود  ــرف مي ش ــج مص ــده برن ــورهاي تولیدکنن ــود کش در خ
ــا وارد عرصــه  ــج دنی ــد برن و فقــط پنــج درصــد از کل تولی
ــج  ــدک برن ــد ان ــن درص ــا ای ــود. ب ــی می ش ــارت جهان تج
ــیر  ــکل، مس ــن مش ــروز کوچک تری ــادرات، ب ــه ص در چرخ
تولیــد و صــادرات ایــن محصــول اســتراتژیک بخصــوص در 
ــا  کشــورهای اصلــی تولیدکننــده، نظیــر چیــن و هنــد را ب
خطــر و ریســک پذیری باالیــی مواجــه می ســازد. همچنیــن 
عواقــب ناشــی از آن می توانــد در کشــورهای مصرف کننــده 
ــش تقاضــای ناشــی  ــد. افزای ــری ایجــاد کن بحــران جدی ت
از افزایــش جمعیــت در پرجمعیت تریــن کشــورهای جهــان 
مثــل چیــن و هنــد، می توانــد کل برنج هــای چرخــه 

صــادرات را بــه مصــرف ایــن کشــورها برســاند. 



ــع آب و خــاک و  ــه از مناب ــرداری بهین حفاظــت و بهره ب
ــدار هســتند.  ــل توســعه پای ــی، از عوام ــع طبیع ــایر مناب س
ــل در  ــن عوام ــب از ای ــتفاده مناس ــت و اس ــرورت حفاظ ض
ــوری  ــج در کش ــر برن ــتراتژیک نظی ــوالت اس ــد محص تولی
ماننــد ایــران کــه بــا چالش هــای جــدی و فزاینــده ای 
ــاز  ــاک و نی ــع آب و خ ــت مناب ــت و کیفی ــظ کمی در حف
روزافــزون بــه ایــن منابــع روبــرو اســت، دوچنــدان می  شــود. 
ــه جنبه هــای زیســت محیطی در  ــژه ب ــن، توجــه وی همچنی
ــرف  ــت مص ــرد. مدیری ــر قرار گی ــد مدنظ ــج بای ــد برن تولی
ــع آب،  نهاده هــا در اراضــی شــالیزاری، حفــظ کیفیــت مناب
خــاک و جلوگیــری از تخریــب محیط زیســت در کنــار 
پایــداري تولیــد و تأمیــن نیــاز داخلی برنــج، از اهــداف اصلی 

ــج کشــور اســت. ــات برن مؤسســه تحقیق
ــي از  ــج یک ــی برن ــاز داخل ــن نی ــد و تأمی ــداري تولی پای
ــي  ــه خوداتکای ــداوم برنام ــذار در ت ــم و تأثیرگ ــداف مه اه
ــن، توجــه جــدي  ــج اســت. بنابرای ــی برن و اقتصــاد مقاومت
بــه  تدویــن و اجــراي برنامه هــا، طرح هــا و پروژه هــاي 
ــي  ــدات بین الملل ــا، تهدی ــا چالش ه ــب ب ــي متناس تحقیقات
و ملــي پیــش روي شــالیزار، بویــژه موضــوع گرم شــدن 
ــه  ــوا و مقابل ــي آب و  ه ــرات جهان ــر تغیی ــن و تأثی ــره زمی ک



بــا تنش هــاي زنــده و غیرزنــده  محیطــي، نظیــر خشــکي و 
ــت. ــه اس ــت برنام ــروري و حائز اهمی ــوري، ض ش

عرصــه  در  تحقیقاتــی  یافته هــای  عملیاتی کــردن 
تولیــد، انتقــال نتایــج و دســتاوردهای تحقیقاتــی بــه مزرعــه 
کشــاورزان از راهکارهــای اصلــی پر کــردن خــأ موجــود در 
ــر  ــت نامه حاض ــت. دس ــج اس ــد برن ــش تولی ــد و افزای تولی
ــان در  ــای محقق ــج یافته ه ــرای تروی ــتا و ب ــن راس در همی
ــه  ــد این ک ــه امی ــت. ب ــن شده اس ــاورزان تدوی ــزارع کش م
ــه  ــود در زمین ــش موج ــال دان ــا انتق ــش رو ب ــت نامه  پی دس
ــل  ــول در داخ ــن محص ــد ای ــای تولی ــج در ارتق ــد برن تولی

ــردارد. ــری ب ــور گام مؤث کش

فرامرز علی نیا

رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور



 مقدمه 
رشــد روزافــزون جمعیــت موجــب فشــار زیادی بــر عرصه 
ــواع نهاده هــا بــرای افزایــش تولیــد  تولیــد و به  کارگیــری ان
شــده اســت. ایــن امــر، بــا در نظــر گرفتــن محدودیت هــای 
ــش آلودگــی محیــط  ــز افزای ــد و نی ــع تولی موجــود در مناب
ــت. در  ــدی شده اس ــای ج ــروز نگرانی ه ــث ب ــت، باع زیس
ــد  ــای جدی ــرد رویکرده ــا، کارب ــن نگرانی ه ــه ای ــش ب واکن
در اســتفاده بهینــه از منابــع تولیــد در سیســتم کشــاورزی 
ــت.  ــروری اس ــت ض ــظ محیط زیس ــا حف ــراه ب ــدار هم پای
ــن  ــود و تدوی ــتورالعمل های موج ــری دس ــن، بازنگ بنابرای
ــع  ــی مناب ــری حداقل ــد در به  کارگی ــتورالعمل های جدی دس
شــیمیایی و آلوده کننده هــا، اســتفاده از مــواد آلــی، کشــت 
گیاهــان علوفــه ای، رعایــت تنــاوب زراعــی بویــژه با اســتفاده 
از گیاهــان خانــواده بقــوالت در دســتور کار قرار گرفته اســت 
تــا ضمــن حفــظ عملکــرد مطلــوب و پایــداری در تولیــد و 
حفــظ ســامت محیط زیســت، بــه تولیــد محصولــی ســالم 
ــاوری در  ــش و فن ــال دان ــان انتق ــن می ــود. در ای ــر ش منج
ــزایی  ــش بس ــد نق ــی می توان ــتورالعمل های فن ــب دس قال

در بهبــود فراینــد تولیــد محصــول داشــته باشــد.
امیــد اســت دســتورالعمل کاربــردی پیــش رو، کــه ابعــاد 



مختلــف تولیــد برنــج از کاشــت تــا برداشــت را بــه  ســبکی 
ــدی  ــای مفی ــد راهنم ــد، بتوان ــان می کن ــاده و روان بی س
ــج باشــد.  ــد برن ــه تولی ــدان ب ــرای کشــاورزان و عاقه من ب

عبدالرحمان عرفانی

معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشور- مازندران



فصل اول

برنج را بهرتبشناسیم

عبدالرحمــان	عرفانی





 مقدمه 
پیــش از کشــت  وکار یــک محصــول، داشــتن شــناخت 
اولیــه ای از آن الزم اســت. بنابرایــن قبــل از ورود بــه 
ــورد  ــج، در م ــد برن ــردی تولی بحــث دســتورالعمل های کارب
خصوصیــات مرفولوژیکــی و گیاه شناســی ایــن گیــاه مطالبی 
ذکــر می  شــود. ایــن شــناخت اولیــه بــه کشــاورزان کمــک 
ــردی  ــای کارب ــل توصیه ه ــی از دالی ــه برخ ــا ب ــد ت می کن
در مــورد محصــول آگاهــی یابنــد و در صــورت لــزوم از 

ــد. ــودداری کنن ــروری خ ــات غیرض ــی اقدام برخ

 گیاه شناسی برنج 
اســت  از خانــواده غــات  برنــج گیاهــی یک ســاله 
ــدل  ــا معت ــتوایی و ی ــوب اس ــرم و مرط ــق گ ــه در مناط ک
رشــد می کند)شــکل 1(. ســرما و کمبــود آب، عامــل 
ــق  ــران، مناط ــتند. در ای ــج هس ــد برن ــده رش محدود کنن
مســاعد رشــد برنــج دامنــه گســترده ای از شــمال تــا جنــوب 
کشــور اســت، امــا بیش تریــن ســطح کشــت ایــن گیــاه بــه 
اراضــی شــمال کشــور )مازنــدران و گیــان( اختصــاص دارد 
ــز  ــاک حاصلخی ــی و خ ــب، آب کاف ــم مناس ــه دارای اقلی ک

ــتند.  هس
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   شکل 1- گیاه برنج

اندام	های	رویشی	برنج

الف- ریشه
ــه های  ــود دارد. اول، ریش ــه وج ــوع ریش ــج دو ن  در برن
ــد و عمــل جــذب مــواد  ــذر منشــأ می گیرن ــذری کــه از ب ب
ــن  ــد. ای ــده دارن ــه  عه ــاه ب ــد گی ــدای رش ــی را در ابت غذای
ــن  ــی از بی ــد از مدت ــد و بع ــی دارن ــر کوتاه ــه ها عم ریش
می رونــد. دوم، ریشــه های ثانویــه یــا نابه جــا هســتند؛ 
ــأ  ــاقه منش ــن س ــای پایی ــه ها از گره ه ــته از ریش ــن دس ای
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ــن ریشــه ها  ــی توســط ای ــه و عمــده جــذب مواد غذای گرفت
ــا از  ــال نش ــه انتق ــن، در مرحل ــرد. بنابرای ــورت می گی ص
خزانــه بــه زمیــن اصلــی، بایــد نهایــت دقــت را به عمــل آورد 
تــا بــه ریشــه های برنــج آســیبی وارد نشــود. بــا توجــه بــه 
سیســتم ریشــه ای افشــان )شــکل 1( و کــم عمــق )20 تــا 
ــق  ــخم عمی ــه ش ــازی ب ــج نی ــه برن ــانتی متر(، مزرع 25 س

ــدارد. ن
ب- ساقه

ســاقه برنــج از تعــدادی گــره و فواصــل گــره )میان گــره( 
ــج  ــاقه برن ــت. س ــده اس ــکیل ش ــاوب تش ــتقیم و متن مس
راســت، اســتوانه ای و توخالــی )جــز در قســمتی کــه گره هــا 
وجــود دارنــد( اســت. هرگــره یــک بــرگ و جوانــه ای تولیــد 
می کنــد کــه ممکــن اســت بــه  صــورت یــک پنجــه ظاهــر 
ــاقه  ــا از س ــوالً پنجه ه ــکل2(. معم ــد )ش ــد کن ــود و رش ش
اصلــی بــه وجــود می آینــد. پنجه هــای اولیــه از پایین تریــن 
گــره ســاقه شــکل گرفتــه و پنجه هــای ثانویــه را بــه وجــود 
ــن پنجه هــا ممکــن اســت گــروه ســومی از  ــد. از ای می آورن
ــام پنجه هــای ســوم  ــه ن پنجه هــا نیــز خــارج شــوند کــه ب
ــه رقــم،  )ثالثیــه( نامیــده می شــوند. ارتفــاع ســاقه بســته  ب
عوامــل جــوی )دمــا(، عمــق آب و مــواد غذایــی بــه ۶0 تــا 
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ــد  ــرای رش ــوب ب ــای مطل ــد. دم ــانتی متر می رس 200 س
ــا 35 درجــه ســانتی گراد اســت. ســاقه 25 ت

شکل 2- جوانه زنی و آغاز رشد ساقه

پنجه	زني	در	برنج

طــول دوره پنجه زنــي بســته  بــه نوع رقــم 35 تــا 55 روز 
اســت. پنجه هایــی کــه زودتــر تشــکیل می شــوند ظرفیــت 
بــاروری خوشــه و عملکردشــان بیش تــر اســت. اگــر ارتفــاع 
پنجــه ای بیــش از ۶۶ درصــد ارتفــاع بلندتریــن پنجه باشــد، 
ــر از 45 درصــد ارتفــاع  ــارور اســت و اگــر ارتفــاع آن کم ت ب
بلندتریــن پنجــه باشــد، بــارور نمی شــود. پنجه هایــی 
ــن  ــول بلندتری ــا ۶۶ درصــد ط ــن 45 ت ــه ارتفاعشــان بی ک



23فصل اول: برنج را بهتر بشناسیم

ــارور و  ــت ب ــن اس ــتند و ممک ــط هس ــد حدوس ــه باش پنج
یــا غیربــارور باشــند. معمــوالً غیر بارورهــا و پنجه هــای 
ــوع ســوم  ــا ن ــه ی ــه پنجه هــای ثالثی ــوط ب حــد واســط مرب
هســتند. بنابرایــن، پنجه هایــی کــه در اواخــر طــول زندگــی 
گیــاه تشــکیل می شــوند، پنجه هایــی کــه در مرکــز تــوده 
ــل  ــه  دلی ــه ب ــی ک ــز پنجه های ــد و نی ــاع کرده ان ــاه اجتم گی
حملــه عوامــل بیمــاری زا و آفــات خســارت دیده انــد، بــارور 
نمی شــوند. نیتــروژن و ترکیــب فســفات و نیتــروژن، تعــداد 
ــت  ــن ظرفی ــد. همچنی ــش می ده ــاه را افزای ــه در گی پنج
بــاروری پنجه هایــی کــه دیرتــر تشــکیل شــده اند را افزایــش 
ــش  ــه کاه ــر ب ــا منج ــن کپه ه ــم بی ــه ک ــد. فاصل می ده

ــکل3(. ــود )ش ــه  می ش ــداد پنج تع
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پنجه های اولیه

پنجه های ثانویه

پنجه های

ثالثیه

 

شکل 3- به  ترتیب پنجه های اولیه، پنجه های ثانویه و پنجه های ثالثیه
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اندام	های	زایشی	در	برنج

ــپرم و  ــه، اندوس ــش گندم ــته، پوش ــج از پوس ــه برن دان
ــه در  ــد دان ــای مول ــت. اندام ه ــده اس ــکیل ش ــن تش جنی
ــع  ــه در واق ــت ک ــه چه اس ــه و خوش ــامل خوش ــج ش برن
گیاهــی  برنــج  هســتند.  تغییرشــکل یافته  ســاقه های 
ــی  ــیار اندک ــه درصــد بس ــارور( اســت ک خودگشــن )خودب
)کم تــر از 5 درصــد( دگرگشــنی دارد. رطوبــت نســبی 
ــر اســت. مناســب ترین  ــی بســیار مؤث در طــول دوره گلده
رطوبــت نســبی هــوا در زمــان گل دهــی 70 تــا 80 درصــد 
اســت. در رطوبــت نســبی کم تــر از 40 درصــد و بیشــتر از 
95 درصــد گل دهــی متوقــف و تلقیــح صــورت نمی گیــرد. 
ــان  ــج نش ــی در برن ــای جنس ــاختار اندام ه ــکل 4 س در ش

ــت. ــده اس داده ش
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شکل 4- ساختار اندام های جنسی در برنج

ترکیب	شیمیایی	دانه

ــته  ــج را نشاس ــه برن ــیمیایی دان ــب ش ــن ترکی مهم تری
ــه را  ــک دان ــد وزن خش ــه 90 درص ــد ک ــکیل می ده تش
ــه برنــج از دو بخــش آمیلــوز  شــامل می شــود. نشاســته دان
و آمیلوپکتیــن تشــکیل شــده اســت. ایــن دو جــزء، کیفیــت 
ــد  ــه فاق ــی ک ــد. برنج های ــن می کنن ــج را تعیی ــی برن غذای
ــا برنج هــای  آمیلــوز هســتند برنج هــای مومــی )واکســی( ی



27فصل اول: برنج را بهتر بشناسیم

ــی،  ــر گلوتین ــای غی ــوند. در برنج ه ــی می ش ــی تلق گلوتین
حــدود 8 تــا 37 درصــد نشاســته را آمیلــوز تشــکیل 
ــوز  ــدار آمیل ــد مق ــی می توان ــرایط آب و هوای ــد. ش می ده

ــر دهــد. ــه را تغیی دان
ارقامی از برنج که دارای آمیلوز باال )بیش تر از 25 درصد( 
آمیلوز  با  ارقام  اما  می شوند،  خشک  پخت  از  پس  هستند 
نرم  شدن  سرد  و  پخت  از  بعد  درصد(   25-  20( متوسط 
باقی می مانند. این دسته معموالً دارای پذیرش بیش تری نزد 
مصرف کنندگان ایرانی هستند. ارقامی که دارای آمیلوز کم تر 
از 20 درصد باشند )مانند بیش تر ارقام گرده( پس از پخت 
حالت چسبنده به  خود می گیرند. پروتئین از دیگر ترکیبات 
دانه برنج است. مقدار پروتئین برنج سفید از 5 تا 1۶ درصد 
متغیر است و تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می گیرد. ارقام 
زودرس در مقایسه با ارقام دیررس معموالً پروتئین باالتری 
دارند. در میان غات، پروتئین برنج از کیفیت باالیی برخوردار 
است. در شکل زیر تصاویر مربوط به برنج سفید، قهوه ای و 

شلتوک ارائه شده است )شکل5(.
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 شکل 5- به  ترتیب از باال شلتوک، برنج قهوه ای و سفید 
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ــول دوره  ــر ط ــج، از نظ ــر برن ــم دیگ ــیم بندی مه تقس
ــا برداشــت( اســت و  ــه ت ــذر در خزان رســیدن )از کاشــت ب
ــر  ــد کم ت ــواع زودرس )دوره رش ــه ان ــج را ب ــر، برن از این نظ
از 120 روز(، متوســط رس )130 -120 روزه( و دیــررس 
ــول دوره  ــد. ط ــیم بندی می کنن ــر از 130 روز( تقس )بیش ت
رســیدگی از نظــر فــرار از خشــکی آخــر فصــل، تأمیــن آب و 
امــکان کشــت مجــدد برنــج پــس از برداشــت اول، از اهمیت 
باالیــی برخــوردار اســت. برنج هــای بومــی مثــل انــواع طــارم 
محلــی )طــارم مازنــدران، هاشــمی، حســنی، حســن ســرایی 
ــام زودرس و  ــروه ارق ــار( در گ ــده کوهس ــاح ش ــم اص و رق
ــدران  ــج مازن ــات برن ــه تحقیق ــده  مؤسس ــاح ش ــام اص ارق
ماننــد فجــر، شــیرودی و کشــوری در گــروه متوســط رس و 
ارقامــی چــون نــدا، نعمــت و آمــل 3 در گــروه ارقــام دیررس 
قــرار می گیرنــد. شــکل ۶ ارقــام مختلــف برنــج را در مزرعــه 
نشــان می دهــد. ارتفــاع کوتــاه ســاقه ارقــام اصــاح شــده و 
ایســتادگی و تحمــل بــه خوابیدگــی در مقابــل ارقــام محلــی 

ــده می شــود. ــه  روشــنی دی ــن شــکل ب در ای
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شکل 6- ارقام مختلف برنج در مزرعه به ترتیب رقم 
شیرودی، کوهسار
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ادامه شکل 6- ارقام مختلف برنج در مزرعه به 
ترتیب رقم الین 843 و الین در دست معرفی 926 )با نام 

پیشنهادی دماوند( 





فصل دوم

مدیریت تولید برنج
 از انتخاب رقم تا تهیه نشای مناسب

 با تأکید بر کشاورزی پایدار

عبدالرحمــان	عرفانی
فرامــرز	علی	نیا





 مقدمه 
مدیریــت مزرعــه مبتنــی  بــر کشــاورزی پایــدار، رعایــت 
ــود و  ــامل می ش ــول را ش ــک محص ــد ی ــول تولی ــه  اص هم
ــا  ــذر ت شــامل اقداماتــی از قبیــل انتخــاب رقــم، انتخــاب ب
برداشــت محصــول و فرایندهــای پــس از برداشــت اســت. به 
 عبارتــی، کشــاورزی پایــدار همــه اهــداف مدیریــت مزرعــه 
از جملــه، دســتیابی بــه حداکثــر عملکــرد، تولیــد محصــول 
ســالم تــا حفــظ محیط زیســت را شــامل می شــود. بنابرایــن 
ــع  ــت از مناب ــتی، حفاظ ــظ تنوع زیس ــتم حف ــن سیس در ای
آب و خــاک و منابــع طبیعــی، بهبــود ســودآوری کشــاورزان 

ــه محصــول ســالم مورد توجــه اســت.  و دســتیابی ب

 انتخاب رقم مناسب 
در کشــاورزی پایــدار به  کارگیــری روش هایــی بــرای 
کاهــش آســیب پذیری، یکــی از اصــول اولیــه تولیــد 
محصــول ســالم اســت. یکــی از ایــن روش هــا، قبــل از هــر 
فعالیتــی، انتخــاب رقــم مناســب کشــت اســت. مواردی کــه 
ــارت  ــد عب ــرار گیرن ــه ق ــد مورد توج ــم بای ــاب رق در انتخ

ــت از: اس
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الف-	ویژگی	های	اقلیمی	و	خاک	مزرعه

 در منطقــه ای کــه درجــه حــرارت یــا دمــای بهــاره پایین 
ــام  ــا ارق ــاب ب ــت انتخ ــتانی( اولوی ــه کوهس ــت )منطق اس
مقــاوم بــه ســرمای بهــاره و در منطقــه ای کــه محدودیــت 
ــام  ــا ارق ــاب ب ــت انتخ ــد اولوی ــت بی تردی ــرح اس آب مط
زودرس و یــا مقــاوم بــه خشــکی اســت. مثــًا رقــم کوهســار 
یکــی از ارقــام خیلــی زودرس و متحمــل بــه سرماســت کــه 
هــم در مناطــق بــا دمــای پائیــن، ماننــد مناطق کوهســتانی 
اســتان مازنــدران، مناطــق برنــج کاری اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری، اردبیــل و هــم در مناطقــی که طــول دوره رویش 
ــا  ــا و ی ــد، ماننــد اســتان خوزســتان کــه گرم ــری دارن کم ت
ــج  ــش برن ــول دوره روی ــده ط ــل محدود کنن ــی عام کم آب

ــود. ــه می ش ــت، توصی اس
بــه  همیــن ترتیــب، در منطقــه ای کــه خاکــش شــور و یــا 
ــل  ــد ارقامــی انتخــاب شــوند کــه حداق لب شــور اســت بای
ــد  ــند، مانن ــته باش ــوری داش ــل ش ــبی در مقاب ــل نس تحم
ــی  ــدر انزل ــتان بن ــزر در شهرس ــای خ ــک دری ــزارع نزدی م
ــار در اســتان  ــا شهرســتان فریدونکن در اســتان گیــان و ی
ــد ارقامــی  ــدران. در منطقــه ای کــه بادخیــز اســت، بای مازن
انتخــاب شــوند کــه پاکوتــاه و در مقابــل خوابیدگــی مقــاوم 
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باشــند ماننــد رقــم کشــوری، شــیرودی و فجــر در مناطــق 
ــارس و سیســتان و بلوچســتان.  بادخیــز اســتان ف

ب-	تحمل	به	آفات	و	بیماری	ها

 یکــی  از مــواردی کــه نقش بســزایی در انتخــاب رقم دارد 
دانســتن وضعیــت منطقــه از نظــر آفــات و بیماری هاســت. 
بــه  عنــوان مثــال، در مناطقــی کــه بر اســاس شــرایط 
ــد  ــاص مانن ــاری خ ــک بیم ــترش ی ــکان گس ــی ام اقلیم
ــک  ــرال در ی ــا ژیب ــاف ی ــوختگی غ ــت، س ــاری ِباس بیم
ــاب  ــی انتخ ــت ارقام ــر اس ــود دارد، بهت ــی وج ــع زمان مقط
ــته  ــاری داش ــل آن بیم ــل نســبی در مقاب ــه تحم ــوند ک ش
ــه حداقــل ممکــن  ــا مصــرف ســموم شــیمیایی ب باشــند ت
کاهــش پیــدا کنــد. انتخــاب ارقــام مقــاوم بــه بیمــاری یکــی 

ــی اســت. ــارزه زراع از اصــول مب

ج-	اهداف	کشاورز

یکــی از مــواردی کــه در انتخاب رقم مناســب مؤثر اســت، 
هــدف کشــاورز از کشــت اســت. بــه  عنــوان مثــال، برخــی از 
کشــاورزان رقــم خاصــی را انتخــاب می کننــد تــا پــس از آن 
بتواننــد کشــت دوبــاره ای داشــته باشــند، ماننــد رقــم طــارم 
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محلــی، طــارم هاشــمی، اونــدا و کوهســار. همچنیــن بعضــی 
کشــاورزان  قصــد آن دارنــد کــه رتــون مناســبی برداشــت 
کننــد. بنابرایــن، بایــد رقمــی مــورد  انتخــاب قــرار گیــرد که 
ــارم  ــد ط ــد؛ مانن ــته باش ــبی داش ــی مناس ــدرت رتون زای ق
ــا  ــم پرمحصــول کشــوری و ی ــی، طــارم هاشــمی و رق محل
زودرس باشــد ماننــد رقــم انــواع طــارم و ارقــام اصاح شــده 
کشــوری، کوهســار و گیانــه تــا امــکان کشــت مجــدد و یــا 

کشــت دوم بــرای آنهــا فراهــم شــود.

د-	نیاز	بازار	و	براورد	اقتصادی

از دیگــر معیارهــای انتخــاب رقــم، نیاز بــازار و ســودآوری 
بــرای کشــاورز اســت. برخــی از کشــاورزان در بــراورد اولیــه، 
متناســب بــا شــرایط بــازار ارقــام محلــی ماننــد انــواع طــارم 
از جملــه طــارم محلــی و هاشــمی در اســتان های مازنــدران 
ــتان،  ــتان خوزس ــوری در اس ــا و عنب ــام چمپ ــان، ارق و گی
رقــم کامفیــروزی در اســتان فــارس و رقــم لنجان در اســتان 
اصفهــان را انتخــاب می کننــد. برخــی دیگــر، ارقــام اصــاح 
ــیرودی،  ــر، ش ــم فج ــد رق ــی مانن ــول کیف ــده و پرمحص ش

کشــوری، شــفق کوهســار و گیانــه را انتخــاب می کننــد. 
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ه-	رعایت	تناوب	زراعی

از آن جایـی کـه تناوب زراعـی یکـی از روش هـای مبـارزه 
تلفیقـی اسـت، بنابرایـن می توانـد بـه انتخـاب مؤثـر رقـم 
مناسـب کشـت کمـک کنـد. گرچـه در بسـیاری از مناطـق 
شـالیزاری شمال کشـور، بویژه مازندران، کشـت دوم مرسوم 
اسـت و پـس از برنـج محصـول دیگـری، مانند شـبدر، کلزا، 
سـیر، باقا، انواع سـبزی و.... کشـت می شـود؛ ولی در برخی 
از اراضـی نیـز تنـاوب یک سـاله برنـج _ برنـج _ سـبزیجات، 
یـا برنـج _ کشـت دوم )انواع محصـول مثل شـبدر، کاهو ویا  
سـبزی( _  برنـج )شـامل سـه کشـت در یـک سـال( رایـج 
اسـت. بنابرایـن، شـاید تغییـر نـوع رقـم بـا ویژگی هـای برتر 

بتوانـد گام مؤثـری در بهبـود وضعیت کشـت باشـد. 
ــی  ــت تلفیق ــاخص های مدیری ــاال از ش ــوارد ب ــه م هم
ــش  ــه کاه ــد ب ــه می توان ــد ک ــمار می رون ــه  ش ــول ب محص
مصــرف ســموم و ســایر آالینده هــای محیط زیســت منجــر 
شــود. بنابرایــن، انتخــاب رقــم مناســب کشــت اولیــن گام 
در جهــت کاهــش مصــرف مــواد شــیمیایی بــا هــدف تولیــد 

محصــول ســالم در کشــاورزی پایــدار اســت.
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 اهمیت انتخاب بذر 
ــاس  ــالوده و اس ــاورزی، ش ــاده کش ــن نه ــذر اصلی تری ب
فعالیــت کشــاورزی اســت. بــذر مرغــوب می توانــد به تنهایــی 
ــد.  ــته باش ــهم داش ــد س ــش تولی ــا 20 درصــد در افزای 5 ت
بــذر زمانــی ارزش دارد کــه دارای صفــات زراعــی ارزشــمند 
ــات و  ــه آف ــوص، مقاومــت ب ــی، خل ــه کاف ــوه نامی )ماننــد ق
بیماری هــا و ...( باشــد. در چنیــن شــرایطی، اســتفاده از بــذر 
ــه  همــراه داشــته باشــد: ــر را ب ــد فوایــد زی مرغــوب می توان

• کاهــش مصــرف بــذر بــه  علــت درصــد باالتــر 
نــی نه ز ا جو

• کاهــش بــذور نــارس و پــوک )عدم نیــاز بــه واکاری در 
سیســتم کشت مســتقیم(

• رویش یکنواخت گیاهان  و تسهیل در برداشت
• تسریع رشد گیاه در مراحل اولیه

• رقابــت مطلــوب بــا علف هــای  هــرز و مقاومــت در برابر 
ــات و بیماری ها آف

• کمــک بــه زودرســی گیــاه و افزایــش مقاومــت در برابر 
خشکی

ــت  ــه  عل ــر ب ــذر باالت ــت ب ــرد وکیفی ــتن عملک • داش
داشــتن خلــوص ژنتیکــی
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ــا  ــذر ت • کاهــش ضایعــات در همــه مراحــل تولیــد از ب
برداشــت محصــول

• کاهــش هزینــه   تولیــد، افزایــش درامــد کشــاورز، 
ــی ــاد مل ــه اقتص ــک ب ــد و کم ــش تولی افزای

 مقدار مناسب بذر برای هر هکتار شالیزار 
ــتگی  ــالیزار بسـ ــار شـ ــر هکتـ ــرای هـ ــذر بـ ــدار بـ مقـ
بـــه قوه نامیـــه بـــذر، شـــرایط اقلیمـــی منطقـــه، تاریـــخ 
ــتم کشـــت  ــا تاریـــخ کاشـــت در سیسـ ــری )یـ خزانه گیـ
مســـتقیم( و یـــا درجـــه حـــرارت در زمـــان خزانه گیـــری 
ـــک  ـــرای ی ـــاز ب ـــی مورد نی ـــذر واقع ـــزان ب ـــه می دارد. اگرچ
هکتـــار شـــالیزار بر اســـاس وزن هـــزار دانـــه برنـــج )25 
ـــا  ـــزار ت ـــار )1۶0 ه ـــه در هکت ـــداد بوت ـــرم( و تع ـــا 30 گ ت
250 هـــزار بوتـــه در هکتـــار( از 20 تـــا 30 کیلوگـــرم متغیـــر 
ــات  ــی، تلفـ ــرایط اقلیمـ ــه شـ ــه بـ ــی با توجـ ــت، ولـ اسـ
ـــی  ـــای کاف ـــتن نش ـــان از داش ـــه، اطمین ـــذر در خزان ـــاد ب زی
ـــه در  ـــج بوت ـــا پن ـــه ت ـــت س ـــا و کش ـــال نش ـــان انتق در زم
ـــدار در  ـــن مق ـــر از ای ـــی بیش ت ـــذر خیل ـــدار ب ـــه، مق ـــر کپ ه
نظـــر گرفتـــه می شـــود. بـــرای مثـــال، در زراعـــت برنـــج 
در مناطـــق شـــمالی کشـــور، میـــزان بـــذر از 40 تـــا ۶0 
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کیلوگـــرم در هکتـــار متغیـــر اســـت. البتـــه میـــزان بـــذر 
مصرفـــی در گذشـــته خیلـــی بیش تـــر، تقریبـــاً دو برابـــر 
ـــرم  ـــا 120 کیلوگ ـــی 100 ت ـــی، یعن ـــرف کنون ـــدار مص مق
در هکتـــار بوده اســـت. بنابرایـــن، در صورتـــی کـــه دقـــت 
ـــدار  ـــش مق ـــکان کاه ـــم ام ـــوز ه ـــود هن ـــاظ ش ـــی لح کاف
بـــذر مصرفـــی وجـــود دارد، کـــه باعـــث صرفه جویـــی در 

ـــود. ـــور می ش ـــذر کش ـــت ب صنع

 جوانه دار کردن بذر 
قبــل از جوانــه دار کــردن بــذر الزم اســت اقدامــات زیــر 

صــورت گیــرد:

کردن	 سنگین	 و	 )سبک	 پوک	 بذرهای	 جدا		کردن	 الف-	

بذر	در	محلول	نمک	15	درصد(:	

برای این کار بهتر است بذرها در ظرفی حاوی محلول آب 
نمک قرار داده شوند. برای تنظیم مقدار نمک در درون آب از 

دو روش زیر استفاده می شود:
ــرغ  ــدد تخم م ــک ع ــه از ی ــن اســت ک اول: راه ســاده ای
تــازه اســتفاده شــود. بــرای این منظــور، تخم مــرغ در داخــل 
ظــرف آب قــرار گرفتــه و بــه آب داخــل ظــرف آن قــدر نمک 
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اضافــه می شــود تــا ســطح تخم مــرغ بــه  انــدازه یــک 
ســکه دو ریالــی بیــرون از محلــول قــرار گیــرد، کــه در ایــن 
صــورت نشــان دهنده مناســب بــودن غلظــت محلــول اســت 

)شــکل 7(.

)15 درصد( نمک  تهیه محلول آب  شکل7- 

دوم: بــر اســاس غلظــت کــه نســبت 1/5 کیلوگــرم در10 
ــرای  ــول مناســبی را ب ــول 15 درصــد( محل ــر آب )محل لیت

ایــن کار فراهــم می کنــد.
بذرهایــی کــه نــارس، ضعیــف، شکســته، پــوک و بیمــار 
ــد دور  ــه بای ــد ک ــرار می گیرن ــطح آب ق ــتند روی س هس

ریخته شــوند. 
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ب-	خیساندن	بذر	در	آب	معمولی	ولرم

الزم اســت پــس از جدا کــردن بذرهــای پــوک، بذرهــای 
ســالم بــه  مــدت حداقــل 24 ســاعت در آب معمولــی ولــرم 
قــرار داده شــوند. هــدف از ایــن کار جــذب آب توســط بــذر 
ــود در  ــی موج ــای احتمال ــا و باکتری ه ــک قارچ ه و تحری
ــی  ــا ضدعفون ــدی ب ــه بع ــا در مرحل ــت ت ــذر اس ــته ب پوس

مناســب از بیــن برونــد.

ج-	ضد	عفونی	بذر

ــب  ــش مناس ــک قارچ ک ــی از ی ــه محلول ــن مرحل در ای
ــول تهیــه شــده اضافــه می کنیــم.  ــه محل ــذر را ب تهیــه و ب
ــودر  ــرام )پ ــین تی ــش کاربو کس ــال، قارچ ک ــوان مث ــه  عن ب
وتابــل75 درصــد بــه  میــزان 3 در هــزار، یعنــی بــه  ازای هــر 
یــک لیتــر آب 3 گــرم پــودر فــوق، یــا 50 لیتــر آب بــا 150 
گــرم ســم کاربوکســین تیــرام(، سلســت )مایــع قابــل حــل 
2/5 درصــد بــه  میــزان دو در هــزار( و تریفمیــن )امولســیون 

15 درصــد بــه  میــزان ســه در هــزار(.
ــل  ــدت حداق ــه  م ــا ب ــت بذره ــه الزم اس ــن مرحل در ای
ــا عمــل  ــد ت ــی بمانن ــول موردنظــر باق 24 ســاعت در محل
ــرد. ســپس بذرهــا را  ــی صــورت پذی ــذر بخوب ــی ب ضدعفون
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ــا  ــه ب ــب )گرم خان ــی مناس ــه  مکان ــرده و ب ــارج ک از آب خ
ــه دار  ــرای جوان ــانتی گراد( ب ــه س ــا 30 درج ــای 25 ت دم
کــردن منتقــل می کنیــم. بــرای بهبــود جوانه زنــی، بذرهــا 
را روزانــه بــا آب ولــرم تیمــار می کنیــم. ایــن عمــل ضمــن 
ــود.  ــذر می ش ــت ب ــی یکنواخ ــب جوانه زن ــی، موج هواده
بــذر برنــج در صورتی کــه در شــرایط مناســب حرارتــی قــرار 
گیــرد معمــوالً پــس از 4-3 روز جوانــه می زنــد )شــکل 8(. 
مناســب ترین انــدازه جوانــه بــرای انتقــال بــه خزانــه زمانــی 
ــه چه دارای  ــه ریش ــاقه چه( ب ــه )س ــول جوان ــه ط ــت ک اس

نســبت 1 بــه 2 باشــد. 

شکل 8- شکل بذر برنج در زمان مناسب برای انتقال به خزانه
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 تهیه خزانه برنج 
خزانــه بــه قطعــه زمیــن کوچکــی گفتــه می شــود کــه 
در داخــل زمیــن اصلــی یــا خــارج از مزرعــه بــرای پــرورش 
نشــای برنــج تهیــه می شــود و هــدف از آن حمایــت و 
ــه  ــن خزان ــج اســت. زمی ــاه برن ــه گی تســریع در رشــد اولی

ــد: ــر باش ــای زی ــد دارای ویژگی ه بای
1- بستر خزانه باید خوب تهیه شود.

2- حاصلخیز باشد.
ــرار  ــور خورشــید ق ــد در معــرض ن ــه بای 3- مــکان خزان

داشــته باشــد. 
ــی  ــز بخوب ــاری آن نی ــد و آبی ــترس باش ــل دس 4- قاب

ــرد.  ــورت گی ص
ــد  ــه بای ــه  منظــور تســهیل زهکشــی، ســطح خزان 5- ب
حــدود 5-4 ســانتی متر باالتــر از ســطح زمیــن قــرار گیــرد. 
۶- بهتــر اســت در جهــت شــمال و جنوبــی تهیــه شــود 

ــی در امــان باشــد. ــا از باد هــای غرب ت
ــه از  ــرای بهبــود حاصلخیــزی ســطح خزان در گذشــته ب
ــفانه  ــه متأس ــد ک ــتفاده می کردن ــا اس ــون باق ــی چ گیاهان
توصیــه  قــرار می گیــرد.  امــروزه کم تــر مورد اســتفاده 
می شــود پــس از برداشــت برنــج نــه تنهــا در بســتر خزانــه 
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بلکــه در کل مــزارع اصلــی از گیاهــان خانــواده لگــوم بویــژه 
شــبدر بِرســیم کــه ســازگار بــا منطقــه اســت کشــت  شــود. 
ایــن کار ضمــن ایجــاد تنــاوب زراعــی مناســب در شــالیزار و 
تولیــد علوفــه الزم بــرای دام، بــا اضافــه کــردن ازت به خاک 
ــه  ــود. الزم ب ــز می ش ــاختمان خــاک نی ــود س موجــب بهب
 ذکــر اســت در آن دســته از اراضــی کــه گیاهــان علوفــه ای 
کشــت شــده باشــد زمیــن خزانــه حداقــل بایــد 20 تــا 30 
روز زودتــر شــخم زده شــود و چیــن آخــر علوفــه کامــًا بــه 
خــاک برگردانــده شــود تــا در ایــن مــدت کامــًا بپوســد. در 
غیــر ایــن صــورت، در مراحــل اولیــه رشــد نشــا در خزانــه و 
یــا در مزرعــه، کمبــود ازت نســبی مشــاهده می شــود کــه 

ناشــی از عــدم پوســیده شــدن گیــاه علوفــه ای اســت. 

مساحت خزانه
ســطح خزانــه مــورد نیــاز بــرای هــر هکتــار زمیــن حدود 
ــر  ــت بهت ــرای مدیری ــت. ب ــع اس ــر مرب ــا 350 مت 250 ت
خزانــه بهتــر اســت عــرض خزانــه کــم و حــدود 1 تــا 1/5 
متــر باشــد. طــول خزانــه نیــز 12-10 متــر و بعضــی تــا 18 
متــر مناســب اســت )شــکل 9(. عــرض زیــاد خزانــه باعــث 
باالرفتــن احتمــال خشــکیدگی قســمت های میانــی کــرت 
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ــکل 10(. ــود )ش ــت آن می ش ــواری مدیری ــه و دش خزان

 

شکل 9- خزانه ای با عرض مناسب
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شکل10- خزانه ای با عرض نامناسب

	بذر پاشی در خزانه	
ـــه  ـــطح خزان ـــده در س ـــه دار ش ـــذور جوان ـــت ب ـــر اس بهت
در دو مرحلـــه پاشـــیده شـــود: مرحلـــه اول بـــه  صـــورت 
ـــتر  ـــر بس ـــت ب ـــورت کم پش ـــه  ص ـــازک و ب ـــه ی ن ـــک الی ی
ــده  ــد باقی مانـ ــه بعـ ــود و در مرحلـ ــیده شـ ــه پاشـ خزانـ
بذرهـــا بـــه  صـــورت یکنواخـــت در ســـطح خزانـــه قـــرار 

گیـــرد )شـــکل های 11 و 12(.
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شکل 11- بذرپاشی در خزانه )مرحله اول، به  صورت کم پشت(

 

شکل 12- بذر پاشی در خزانه )مرحله دوم، پاشیدن باقی مانده بذر بر 
بستر خزانه(
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 مدیریت خزانه برنج 
زمان خزانه گیری و جلوگیری از سرما در خزانه

امــروزه بــا تغییــر اقلیــم و آب و هــوای مناطــق، توجــه به 
زمــان خزانه گیــری بیــش از پیــش ضــروری اســت. افزایــش 
ــی  ــول فصــل زراع ــش تدریجــی ط ــرارت و افزای ــه ح درج
ایــن امــکان را به  وجود آورده اســت تــا از منابــع تولیــد، 
ــت  ــن رو، رعای ــد. از ای ــل آی ــه  عم ــری ب ــرداری بیش ت بهره ب
تقویــم زراعــی منطقــه، بویــژه بــرای مناطقــی کــه بــا فراهم 
بــودن آب، امــکان رتون گیــری )دونــوج( یــا کشــت مجــدد 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــت از اهمی ــم اس ــج فراه برن
بنابرایــن، در منطقــه شــمال کشــور بویژه اســتان مازنــدران، 
ــرای  ــاده می شــوند. ب ــن آم ــل از فروردی ــا قب ــب خزانه ه اغل
ــرما،  ــت از س ــرای محافظ ــا ب ــت ت ــور الزم اس ــن منظ ای
ــیبی  ــا آس ــد ت ــوردار باش ــبی برخ ــش مناس ــه از پوش خزان
ــکات  ــن حــال، یکــی از ن ــا وارد نشــود. در عی ــه گیاهچه ه ب
ــت  ــی، رعای ــا پوشــش نایلون ــی ب ــه در خزانه های ــل توج قاب
ــب  ــه مناس ــام تهوی ــرم و انج ــای گ ــی الزم در روزه هواده
ــالم  ــان آب س ــق جری ــه از طری ــای خزان ــرل دم ــز کنت و نی
و خنــک اســت. توجــه بــه  توصیه هــا و پیش بینی هــای 
هواشناســی منطقــه می توانــد راهنمــای خوبــی بــرای 
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ــد.  ــری باش ــان خزانه گی ــم زم تصمی

آبیاری خزانه

ــان  ــه از هم ــه بذرپاشــی در خزان ــای اولی ــج در روزه برن
ــازی  ــد و نی ــتفاده می کن ــه اس ــتر خزان ــه بس ــت اولی رطوب
بــه آبیــاری خزانــه نیســت. امــا بعــد از چهــار تــا پنــج روز، 
ــه  اصطــاح  ــد و ب ــا رشــد کردن ــه جوانه ه ــی ک ــی زمان یعن
بــاال آمدنــد، خزانــه را به صــورت مایــم آبیــاری و بتدریــج، 
عمــق آب را بــه 3-2 ســانتی متر می رســانیم و بــا افزایــش 
رشــد گیاهچــه بتدریــج عمــق آب بــه 5 ســانتی متر افزایــش 
ــا ضمــن کنتــرل علف هــای هــرز، کنــدن  داده می شــود ت

ــرای نشــا تســهیل شــود. ــا ب گیاهچه ه
ــه را از  ــد خزان ــرم، بای ــای گ ــی الزم در روزه ــا هواده ب
ــکات  ــی از ن ــرد. یک ــت ک ــاال محافظ ــای ب ــای دم تنش ه
قابل توجــه در مدیریــت خزانــه، اســتفاده از آب بــرای 
کنتــرل دمــای درون پوشــش نایلونــی )پاســتیک( در 
ــا  ــرم باشــد ب ــوا گ ــه ه ــی ک ــرم اســت. در زمان ــای گ روزه
بــه  جریــان درآوردن آب درون خزانــه و خــروج آن می تــوان 
ــه، گیاهچــه را از آســیب های  ــا خنک کــردن محیــط خزان ب
ــز آب  ــی، در شــرایط ســرما نی ــی نجــات داد. از طرف حرارت
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بــه متعــادل کــردن درجــه حــرارت محیــط خزانــه کمــک 
شــایانی می کنــد. از ایــن رو، مدیریــت آبیــاری در خزانــه از 
ــب های  ــن در ش ــت. بنابرای ــوردار اس ــی برخ ــت باالی اهمی
ــی برخــوردار باشــد و  ــه از آب کاف ــر اســت خزان ســرد بهت
در روز، خــروج آب از خزانــه، ضمــن هوا دهــی مناســب، بــه 

ــد. ــر گیاهچــه کمــک می کن رشــد بهت

مدیریت تغذیه در خزانه

بــرای رشــد بهتــر بــذر، الزم اســت خزانــه از حاصلخیــزی 
ــل از  ــور، قب ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــوردار باش ــبی برخ مناس
بذرپاشــی، زمیــن خزانــه را بایــد بــا کــود پایــه تقویــت کــرد. 

بــرای هــر 100 متــر مربــع خزانــه:
√ 2/5-2 کیلوگــرم از هــر یــک از کودهــاي اوره و 

سوپرفســفات  تریپــل
ــه  ــیم توصی ــولفات پتاس ــود س ــرم ک √ و 1/5-1 کیلوگ

می شود.
بــا  همــراه  پتاســیمی  و  فســفاته  کــود  تمامــي   
1/5-1کیلوگــرم اوره چنــد روز قبــل از آخریــن مرحلــه 
ــوط  ــاک مخل ــا خ ــن داده و ب ــه زمی ــه ب ــازي خزان آماده س
می شــود. درضمــن پس از برداشــت پوشــش پاســتیکی، در 
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صــورت نیــاز بــه اســتفاده از کود ســرک اوره )براســاس رنگ 
بــرگ و تجربــه کشــاورز( و شــرایط مناســب آب و هوایــی، 
یــک کیلوگــرم کــود اوره در همیــن ســطح مصــرف شــود. 
ــه  ــه خزان ــن اســت ک ــه برای ــدار توصی در کشــاورزی پای
ــه ای ماننــد  ــاه علوف در محلــی احــداث شــود کــه قبــًا گی
شــبدر کشــت شده باشــد. در این صــورت، چیــن آخــر 
ــا  ــه ب شــبدر حتمــاً بایــد ســه هفتــه قبــل از احــداث خزان
ــوط  ــاک مخل ــا خ ــود و ب ــده ش ــاک برگردان ــه خ ــخم ب ش
شــود تــا زمــان کافــی بــرای پوســیدن بقایــای شــبدر وجــود 
ــا توجــه  بــه برگشــت ازت کافــی  داشــته باشــد. بنابرایــن ب
ــه، در  ــا بســتر خزان ناشــی از پوســیدن شــبدر در خــاک ی
این گونــه از خزانه هــا نیــازی  بــه مصــرف کــود اوره نیســت. 
از طرف دیگــر، اســتفاده از کودهــای دامــی کامــًا پوســیده 
بــرای خزانــه توصیــه می شــود. بی تردیــد اســتفاده از مــواد 
آلــی طبیعــی ماننــد کــود ســبز و کودهــای دامــی، ضمــن 
کاهــش نیــاز بــه مصــرف مــواد شــیمیایی و تولیــد محصــول 
ــه حفــظ محیط زیســت کمــک فراوانــی می کنــد. ســالم، ب

در صورتــی کــه در طــول رشــد گیاهچــه، زردی در 
ــن اســت که  پاییــن برگ هــا مشــاهده شــود نشــاندهنده ای
ــد 0/5  ــورت بای ــد. در این ص ــاز دارن ــه ازت نی ــا ب گیاهچه ه
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ــع  ــر مرب ــر 100 مت ــه ازای ه ــود اوره ب ــرم ک ــا 1 کیلوگ ت
خزانــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. یکــی از نــکات مهــم در 
ــل از  ــه 7-5 روز قب ــن اســت ک ــه ای ــه خزان ــت تغذی مدیری
انتقــال نشــا بــه زمیــن اصلــي، نبایــد کــود اوره بــه  صــورت 

ــه مصــرف شــود. ســرک در خزان

کنترل علف های هرز در خزانه 

ــج و  ــای برن ــا گیاهچه ه ــت ب ــا رقاب ــرز ب ــای ه علف ه
ــکات  ــاه، مش ــاز گی ــورد نی ــی م ــواد غذای ــرف آب و م مص
ــرای  ــی ب ــن اصل ــه در زمی ــه و چ ــه در خزان ــادی را چ زی
برنــج بــه وجــود می آورنــد. بــرای کنتــرل علف هــای هــرز 
در خزانــه برنــج بهتــر اســت قبــل از بذرپاشــی، بســتر بــذر 
به گونــه ای آمــاده شــود کــه امــکان رشــد علف هــای هــرز 
در خزانــه فراهــم نشــود. بــه  ایــن  منظــور، بهتــر اســت چنــد 
روز قبــل از بذرپاشــی، خزانــه را بــه  عمــق پنــج ســانتی متر 
ــر  ــد بوتاکل ــد، مانن ــورد تأیی ــای م ــا علف کش ه ــاری و ب آبی
)ماچتــی( بــه  میــزان 40 ســانتی متر مکعــب )40 سی ســی( 
ــرد. الزم  ــار ک ــه، تیم ــع خزان ــر مرب ــر 100 مت ــه  ازای ه ب
اســت خزانــه پس از سمپاشــی حداقــل 48 تا 72 ســاعت در 
همیــن حالــت باقی مانــده و از خــروج آب جلوگیــری شــود و 
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ــه خــارج و ســپس نســبت  پــس از این مــدت آب را از خزان
ــری   ــن روش موجــب جلوگی ــرد. ای ــدام ک ــه بذرپاشــی اق ب
از رشــد اولیــه علف هــای هــرز می شــود. در نتیجــه، 
گیاهچه هــای جــوان برنــج فرصــت می یابنــد تــا در مراحــل 
ــد،  ــد می کنن ــداً رش ــه بع ــرزی ک ــای ه ــا علف ه ــدی ب بع
ــوالً در  ــکات، معم ــن ن ــت ای ــا رعای ــد. ب ــت کنن ــر رقاب بهت

ــرد. ــد ک ــد نخواهن ــرز رش ــای ه ــه، علف ه خزان

 محافظت از گیاهچه ها در مقابل آفات و امراض 
ــد  ــا تأکی ــه ب ــواری در خزان ــاقه خوار ن ــت س ــت آف مدیری

برکشــاورزی پایــدار

ــول  ــد محص ــرای تولی ــدار ب ــاورزی پای ــتم کش در سیس
ســالم، بــر رعایــت اصــول زراعــی بــه  منظــور پیشــگیری در 
ــم  ــای مه ــی از روش ه ــود. یک ــد می ش ــات تأکی ــل آف مقاب
ــژه  ــج، بوی ــم برن ــات مه ــی آف ــرای کاهــش آلودگ ــی ب زراع
کــرم ســاقه خوار در خزانــه، شــخم بافاصلــه بعد از برداشــت 
محصــول برنــج و کاشــت محصــوالت غیــر برنــج در زمیــن 
ــر  بســزایی در کاهــش  ــد تأثی ــن فراین ــی اســت کــه ای اصل
جمعیــت انتقالــی الروهــای زمســتان گذران بــه فصــل 
زراعــی بعــد دارد. همچنیــن، حملــه  عوامــل بیمارگــر ماننــد 



57فصل دوم: مدیریت تولید برنج ...

ــب  ــتان موج ــز و زمس ــول پایی ــدگان در فص ــا و پرن قارچ ه
می شــود.  زمســتان گذران  الروهــای  کاهــش جمعیــت 
چــون الرو هــای زمســتان گذران بخــش قابل توجهــی از 
بافــت چربــی ذخیــره شــده در بــدن خــود را در زمســتان از 
ــتان گذران  ــب پره های زمس ــن ش ــد، بنابرای ــت می دهن دس
ــد  ــاال همانن ــزی ب ــه تخم ری ــادر ب ــا ق ــن الروه حاصــل از ای
شــب پره های نســل دوم و ســوم نیســتند. از ایــن رو، تعــداد 
دســته  تخــم کم تــری در خزانه هــا قابــل مشــاهده و در هــر 
ــورد  ــم  می خ ــه  چش ــری ب ــم کم ت ــداد تخ ــم تع ــته ه دس
)شــکل 13(. در نتیجــه، روش هایــی ماننــد کنــدن نشــاهای 
آلــوده بــه تخــم ســاقه خوار در جلوگیــری از انتقــال نشــاهای 
ــت  ــادی مؤثر اس ــدار زی ــه  مق ــی ب ــن اصل ــه زمی ــوده ب آل

)شــکل 14(.
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شکل 13- دسته های تخم ساقه خوار روی برگ  

شکل 14- حشره ماده ساقه خوار، تخم ساقه خوار و بازدید از خزانه و 
وجین نشاهای حاوی تخم 
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همچنیـن، بـرای خزانـه فـوق کـه خزانـه کشـت اول نیز 
نامیـده می شـود، رهاسـازی زنبـور تریکوگرامـا )شـکل 15( 
به مقـدار یـک عـدد تریکوکارت بـا فاصله هر 5 متـر بویژه در 
ایـام شـکار شـب پره ها در کاهـش جمعیـت سـاقه خوار تأثیر 
بسـزایی دارد. در صـورت نیـاز، می تـوان از دیگـر روش هـای 
کاهش دهنـده  جمعیـت شـب پره های سـاقه خوار، ماننـد تله 
شـب پره ها  جفت گیـری  در  اختـال  موجـب  کـه  فرمونـی 

می شـوند نیـز اسـتفاده کرد. 

شکل 15- زنبور تریکوگراما 

ــژه کــرم ســاقه خوار در  ــج بوی ــات برن ــت آف ــرای مدیری ب
ــری عمــل کــرد.  ــت بیش ت ــا دق ــد ب ــه کشــت دوم بای خزان
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زیــرا احــداث خزانــه کشــت دوم مصــادف بــا فصــل تابســتان 
اســت و کشــاورزان بــرای جلوگیــری از گیاهچه ســوزی 
ــتفاده  ــتیکی اس ــش پاس ــا از پوش ــش دم ــی از افزای ناش
نمی کننــد. در نتیجــه، گیاهچه هــا در معــرض حملــه 
بیشــتر شــب پره های ســاقه خوار قــرار می گیرنــد کــه 
بــرای مدیریــت آفــات برنــج به ویــژه کــرم ســاقه خوار 

پیشــنهاد می شــود: توصیه هــای 
کنتــرل مکانیکــی آفــات از طریــق کنــدن بــرگ حــاوی 
تخــم، رهاســازی تریکــوکارت بــه  ازای هــر 5 متــر دو عــدد، 
نصــب تلــه فرمونــی بــا ســازوکار اختــال در جفــت گیــری 
ــت  ــدد و در نهای ــر یک ع ــر 15 مت ــه  ازای ه ــب پره ها ب ش
ــول  ــیون گران ــتفاده از فرموالس ــا اس ــیمیایی ب ــرل ش کنت
ــه 200-150  ــع خزان ــر 100 مترمرب ــه  ازای ه ــون ب دیازین
گــرم در صــورت وجــود آب کافی در خزانه و بســتن ورودی و 
خروجــی آب خزانــه یــا اســتفاده از محلــول کلرپایریفوس به  
مقــدار 1/5 در هــزار. بــا رعایــت نــکات و دســتورالعمل های 
فنــی فــوق توســط کشــاورزان، آلودگــی در خزانــه و نیــز در 
زمیــن اصلــی کاهــش یافتــه و نیــاز بــه اســتفاده از ســموم 

ــت. ــد یاف حشــره کش کاهــش خواه



61فصل دوم: مدیریت تولید برنج ...

مدیریت بیماری در خزانه برنج 

در صورتــی کــه تراکــم بــذر و نشــا در خزانــه زیاد نباشــد 
و هوادهــی خزانــه بــه  منظــور کنتــرل دمــا و رطوبت نســبی 
ــه بیماری هــای  بموقــع صــورت گیــرد، احتمــال آلودگــی ب
قارچــی مثــل باســت و لکــه قهــوه ای کاهــش پیــدا می کند. 
بــا ایــن حــال، در صــورت مشــاهده آلودگــي زیــاد قارچــی 
روی نشــای برنــج در خزانــه )شــکل 1۶(، بــرای مبــارزه بــا 
ــا ســموم مناســب  ــه ب ــاری، سم پاشــي نشــاها در خزان بیم
ــت در  ــاری باس ــا بیم ــارزه ب ــراي مب ــود. ب ــه می ش توصی
خزانــه، بــا مشــاهده عایــم بیمــاري، سم پاشــي بــا محلــول 
یــک در هــزار قارچ کــش بیــم توصیــه می شــود؛ بــه 
ــر آب  ــم در 10 لیت ــن س ــرم از ای ــه 10 گ ــورت ک ــن ص  ای
ــود.  ــي ش ــه سم پاش ــع خزان ــده و در 100 مترمرب ــل ش ح
سم پاشــی خزانــه بــا قارچ کــش ناتیــُوو بــه  میــزان 7 گــرم 
در 20 لیتــر آب، بیمــاری باســت و لکــه قهــوه ای را کنتــرل 
می کنــد. چنانچــه توصیه هــای گفتــه شــده در ایــن بخــش 
رعایــت شــود، پــس از 35- 30 روز گیاهچه های یک دســت، 
قــوی و ســالم تولیــد می شــود کــه بــرای انتقــال بــه زمیــن 

اصلــی آمــاده اســت.
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شکل 16- عالیم بیماری لکه قهوه ای در خزانه



فصل سوم

دستورالعمل كاشت و  
 برداشت مکانیزه برنج

مرتضــی	نصیری
	محمــد	محمدیان





 دستورالعمل کاشت و برداشت مکانیزه برنج 
بــه  منظــور ایجــاد انگیــزه در تولیــد برنــج بویــژه توســط 
ــره وري از  ــش به ــد و افزای ــه تولی ــش هزین ــان، کاه جوان
ــد  ــای جدی ــتقبال از تکنولوژي ه ــن، اس ــروي کار و زمی نی
ــا  ــت ب ــاکار و برداش ــین های نش ــا ماش ــاکاري ب ــد نش مانن
ــن  ــت. در ای ــروري اس ــج ض ــوص برن ــای مخص کمباین ه
ــت  ــتفاده درس ــواردی را در اس ــد م ــاورزان بای ــاط، کش ارتب
از ایــن تکنولوژي هــا رعایــت کننــد؛ کــه بــه  طــور خاصــه 
بــه مهم تریــن ایــن مــوارد بــه  شــرح ذیــل اشــاره مي شــود: 

 پرورش نشای جعبه اي 
بــراي تولیــد نشــای ســالم، قــوي و بــدون آفــات و 
بیماري هــا، الزم اســت مــوارد زیــر به طــور کامــل و درســت 

ــت شــود: رعای

تهیه	بذر

ــص و  ــه خال ــده ک ــی ش ــای گواه ــت از بذره ــر اس بهت
فاقــد آلودگــی بــه علــف هــرز، آفــات و بیماری هــا هســتند، 
ــذر  ــه ب ــتن  ب ــی نداش ــورت دسترس ــود. در ص ــتفاده ش اس
گواهــی شــده، بــذر مــورد نیــاز بایــد از مــزارع ســالم و فاقــد 
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ــًا  ــه شــود و از نظــر فیزیکــي و ژنتیکــي کام آلودگــی تهی
خالــص باشــد و در جــای خشــک و خنــک تــا فصــل کشــت 

نگهــداری شــوند.

سبک	و	سنگین	کردن	بذر	

بــه  منظــور جداســازی بذرهــای ســالم از بذرهــای پــوک 
و ناســالم، بایــد بذرهــا در محلــول آب نمــک 15 درصــد )بــه  
صورتــی کــه یــک تخــم مــرغ تــازه در محلــول نمک شــناور 
ــنگین تر  ــه س ــالم ک ــای س ــوند. بذره ــرار داده ش ــد( ق بمان
ــه شــدن نمــک از  ــرای گرفت ــد جــدا شــده و ب هســتند بای

ــوند. ــو ش ــا شست وش روی آن ه

ضدعفونی	بذر	

تمیــز  و  ولــرم  آب  در  ســاعت  به مــدت 24  بذرهــا 
خیســانده می شــوند. ســپس بــه  مــدت 24 ســاعت در 
محلــول قارچ کش هــای توصیــه شــده حفــظ نباتــات، 
ــد  ــل 80 درص ــودر وتاب ــرام )پ ــل تی ــات متی ــد تیوفان مانن
ــذر در 1/5  ــو ب ــک کیل ــرای ی ــرم ســم ب ــزان 4/5 گ ــه  می ب
لیتــر آب حــل شــود( کاربوکســین تیــرام )پــودر وتابــل 75 
ــرای  ــرم قارچ کــش ب ــج گ ــی پن ــزان ســه ال ــه  می درصــد ب
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یــک کیلوگــرم بــذر در 1/5 لیتــر آب حــل شــود(، سلســت 
ــزار( و  ــزان دو در ه ــه  می ــد ب ــل 2/5 درص ــل ح ــع قاب )مای
تریفمیــن )امولســیون 15 درصــد بــه  میــزان 3/3 در هــزار( 

ــود. ــانده می ش خیس

جوانه	دار	کردن	بذر	

بعــد از ضدعفونــی، بذرهــا در حوضچــه جوانه زنــي قــرار 
ــتگاه  ــرارت دس ــه ح ــم درج ــا تنظی ــه ب ــوند، ک داده می ش
ــج روز  ــي پن ــار ال ــدت چه ــه  م ــانتی گراد ب ــه س )25 درج
ــدت 2 روز(  ــه  م ــانتی گراد ب ــه س ــر 32 درج ــا حداکث و ی
ــه  طــور یکنواخــت انجــام مي شــود. راه دیگــر،  ــي ب جوانه زن
اســتفاده از گرم خانــه اســت کــه در آن، بذرهــا بــا آب 
ولــرم 30 تــا 40 درجــه ســانتی گراد تیمــار شــده و ســپس 
پوششــی روی بذرهــا قــرار داده می شــود تــا درجــه حــرارت 
ــي حفــظ شــود. طــول مناســب  ــرای جوانه زن ــاز ب مــورد نی
ــر  ــک میلي مت ــا ی ــه نش ــی در جعب ــرای بذرپاش ــه ب جوان

اســت. 

مصرف	کود	در	خزانه	جعبه	اي

 چنانچــه از خــاک خشــک بــرای بســتر خزانــه جعبــه ای 
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اســتفاده می شــود، بــه  هنــگام آمــاده کــردن خــاک، مقــدار 
دو گــرم از کودهــای اوره، سوپرفســفات تریپــل و ســولفات 

پتاســیم بــه خــاک هــر جعبــه اضافــه شــود.
نکته 1: نکته مهم در خزانه جعبه  ای تنظیم pH خاک مورد 
استفاده برای جعبه هاست، که ابتدا باید pH خاک اندازه گیری 
شود و در صورتی که pH آن باال باشد باید با استفاده از گوگرد 
 pH عنصری آن را به  مقدار مناسب )5-۶( رساند. برای کاهش
به  میزان 2 تا 2/5 واحد، در خاکی به وزن 100 کیلوگرم به 

 حدود 200 گرم گوگرد عنصری نیاز است.

کود مورد نیاز براي خاک جعبه

 کــود شــیمیایی مــورد نیــاز بــرای خــاک هــر جعبــه از 
هــر یــک از عناصــر ازت، فســفر و پتــاس دو گــرم اســت.

بذرپاشی	در	جعبه

 بـرای ارقـام محلـی، 180 الـی 200 گـرم بـذر جوانه زده، 
و بـرای ارقـام اصـاح شـده، 150 گـرم بـذر جوانـه زده براي 
هـر جعبـه الزم اسـت. در زیـر تصاویـر نحـوه خیس کـردن 
جعبه هـای پـر از خاک و عملیات بذرپاشـی جعبه نشـا آمده 

اسـت )شـکل 17 و 18(.
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شکل 17- نحوه خیس کردن جعبه های پر از خاک

 

شکل 18- عملیات بذرپاشی جعبه نشا
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	ظهور	نشا	بعد	از	بذرپاشی

ــه(  ــور )گرم خان ــده را در انکوبات ــای بذرپاشــی ش جعبه ه
ــدت 48  ــانتی گراد به م ــه س ــر 32 درج ــای حداکث ــا دم ب
ــا  ســاعت قــرار مي دهیــم. در روش غیرگرمایــی، می تــوان ب
ــتفاده  ــط اس ــای محی ــی از گرم ــش نایلون ــتفاده از پوش اس
کــرد تــا طــول جوانه هــا بــه 10 الــي 12 میلي متــر برســد.

سبز	کردن	نشا

ــا،  ــد نش ــبز شــدن و رش ــرای س ــا، ب ــور نش ــد از ظه  بع
جعبه هــا را بایــد در ســالن پــرورش نشــا قــرار دهیــم و یــا 
ــه، جعبه هــا را در بســتر چیــده  ــا آماده کــردن بســتر خزان ب

و بــا پوشــش نایلونــی دمــای آن را حفــظ کنیــم.

مدیریت	بستر	خزانه	از	نظر	آب	و	درجه	حرارت

ــی در طــول روز  ــر پوشــش نایلون ــای مناســب در زی دم
20 تــا 30 درجــه ســانتی گراد و در شــب 15 تــا 20 درجــه 

ــت. ــانتی گراد اس س
ــام  ــاه، انج ــد گی ــاک و رش ــت خ ــن رطوب ــت تأمی جه
ــه  ــه طــول نشــا ب ــد از اینک ــاری الزم اســت. بع منظــم آبی
ــانتی متر آب  ــی روز دو س ــید، در ط ــانتی متر رس ــج س پن
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می توانــد پــای بوتــه باشــد و در شــب ایــن آب بایــد خــارج 
ــن کار باعــث فعــال شــدن ریشــه و خــوب رشــد  شــود. ای

ــود. ــا می ش ــردن نش ک

کود	سرک

 در صــورت ضعیــف و زرد بــودن نشــا، می تــوان جعبه هــا 
را بــا محلــول دو در هــزار کــود اوره محلول پاشــی کــرد. در 
حالتــی کــه کاهــش درجــه حــرارت شــدید باشــد، بایــد از 
مصــرف کــود اوره خــودداری کــرد، بویــژه اگــر ایــن کاهــش 
ــی  ــن اصل ــه زمی ــا ب ــال نش ــان انتق ــرارت در زم ــه ح درج

اتفــاق بیفتــد.

انتقال	نشا	به	زمین	اصلی

 پــس از حــدود 15 الــی 20 روز، زمانــی کــه نشــاها ســه 
ــی 15 ســانتی متر  ــه 10 ال ــا ب ــاع آن ه برگــی شــدند و ارتف
ــرد.  ــل ک ــی منتق ــه اصل ــه مزرع ــا را ب ــد آن ه ــید، بای رس
ــرای ارقــام  ــرای ارقــام محلــی 12×30 و ب فاصلــه کاشــت ب
پرمحصــول پرپنجــه و حســاس بــه بیمــاری شــیت بایــت 

ــکل 19(. ــود )ش ــه می ش 18×30 توصی
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 شکل19- جعبه نشا آماده انتقال به زمین اصلی

واکاری

 گاهی به  علت عدم وجود نشا در بعضي از نقاط جعبه و یا 
عمق نامناسب خاک، ماشین نشاکار نمی تواند نشای مناسبي 
داشته باشد. در این صورت، بهترین زمان واکاری نشاهای از 

دست رفته حداکثر 5 الي 10 روز پس از نشاکاری است.

آماده	کردن	زمین

 شخم برگردان، در طول زمستان و شخم دوم در فروردین 
و شخم سوم همراه با تسطیح و آماده سازی باید حدود 20 روز 

قبل از نشا انجام شود.
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عمق	خاک	در	زمین	اصلي

ــي  ــن اصل ــاده ســازی خــاک در زمی  عمــق مناســب آم
ــت. ــي 25 سانتی متراس ــاکار 20 ال ــین نش ــرای ماش ب

کود	مورد	نیاز	زمین	اصلي

 بــا آزمایــش خــاک نــوع رقــم مــورد کشــت، مقــدار کــود 
فســفاته، پتاســه و همچنیــن کــود ازتــه را مي تــوان تعییــن 
ــه  ــه  آن پرداخت ــل ب ــدی به  تفصی ــول بع ــه در فص ــرد ک ک

شــده اســت.

علف	کش

ــا  ــل از نشــاکاری ب ــد قب ــي بای ــن اصل علف کــش در زمی
ماشــین مصــرف شــود. چــون نشــاها کوچــک هســتند، اگــر 
ــن اســت  ــد از نشــاکاری مصــرف شــود ممک علف کــش بع

اثــر نامطلوبــی روی نشــاها داشــته باشــد.

برداشت

ــه  ــورد توجـ ــزه مـ ــت مکانیـ ــه در برداشـ ــي کـ  مطلبـ
اســـت مناســـب بـــودن مزرعـــه شـــالیزار بـــراي کار 
کمبایـــن اســـت. شـــرط اساســـي ایـــن مطلـــب داشـــتن 
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زهکـــش مناســـب اســـت تـــا کشـــاورز بعـــد از رســـیدن 
ــد  ــدود 10 روز( بتوانـ ــان )حـ ــول در کم تریـــن زمـ محصـ
مزرعـــه را خشـــک کنـــد تـــا ادوات کشـــاورزي براحتـــي 
ـــن روش،  ـــد. در ای ـــام دهن ـــد و کار انج ـــت کنن در آن حرک
ـــاً  ـــت حتم ـــش رطوب ـــرای کاه ـــده ب ـــت ش ـــول برداش محص

ــود )شـــکل 20(.  ــرده شـ ــد بـــه خشـــک ُکن بـ بایـ

 

شکل20- برداشت مکانیزه برنج

روش دیگر برداشت، درو محصول با ماشین و یا به  صورت 
دستی است که بعد از کاهش رطوبت، خرمن کوبی با کمباین 
انجام مي شود و محصول برداشت شده احتیاج به خشک کردن 
شلتوک ندارد، ولي هزینه برداشت بیشتر از هزینه برداشت 

مستقیم است )شکل 21(.



75فصل سوم: دستورالعمل كاشت و برداشت مکانیزه برنج

شکل 21- برداشت با دست و خرمن کوبی با کمباین

توجه: برای مدیریت مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های 
و  پرمحصول  ارقام  به  دستورالعمل  مکانیزه،  کشت  در  هرز 

محلی مراجعه شود.





فصل چهارم

مدیریت تلفیقی تغذیه 
گیاه برنج در رشایط تولید پایدار

محمــد	محمدیان





 مقدمه 
ــراي  ــیمیایي ب ــاي ش ــه کوده ــا از جمل ــرف نهاده ه مص
ــد  ــا چن ــت. ت ــروري اس ــج ض ــدار برن ــد پای ــش و تولی افزای
ســال پیــش دولــت بــراي انــواع کودهــاي شــیمیایي یارانــه 
پرداخــت مي کــرد ولــي بــا جهت گیري هــاي جدیــد مبنــي 
ــاي شــیمیایي و  ــه کوده ــا، هزین ــر برداشته  شــدن یارانه ه ب
ســایر نهاده هــا ســهم بیش تــري از هزینه هــاي تولیــد را در 
آینــده بــه  خــود اختصــاص خواهنــد داد. نگرانــي از افزایــش 
هزینــه تولیــد بــه  همــراه نگراني هــاي مربــوط بــه خطــرات 
دالیلــي  شــیمیایي  کودهــاي  مصــرف  زیســت محیطي 
هســتند کــه مصــرف بهینــه آن هــا را توجیــه مي کنــد. چــرا 
کــه در حــال حاضــر نیــز هزینــه تولیــد برنــج بــه  انــدازه اي 
زیــاد هســت کــه توجیــه اقتصــادي کشــت ایــن محصــول 

راهبــردي را زیــر ســؤال بــرده اســت. 
از ســوی دیگر خطــرات زیســت محیطي ناشــي از مصرف 
ــا آلودگــي  ــه و نادرســت(  ب ــژه مصــرف بي روی کودهــا )به وی
ــد.  ــد مي کن ــان را تهدی ــامت انس ــاک، س ــع آب و خ مناب
ــل  ــع غیرقاب ــر از مناب ــیمیایی بیش ت ــای ش ــاخت کوده س
تجدیــد شــونده صــورت می گیــرد. بــه  عبــارت دیگــر روزی 
ــا در  ــاخت کوده ــرای س ــع ب ــن مناب ــه ای ــد ک ــرا می رس ف
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دســترس نباشــند. بــرای مثــال کودهــای فســفاته از ســنگ 
فســفات ســاخته می شــوند کــه در معــادن ســنگ فســفات 
ــادن  ــن مع ــه، ای ــد و در صــورت مصــرف بی روی وجــود دارن
بــه  اتمــام خواهنــد رســید و بــرای نســل های آتــی امــکان 
ــد  ــود نخواه ــفاته وج ــای فس ــتفاده از کوده ــاخت و اس س
داشــت. از طــرف دیگــر، اگرچــه ممکــن اســت منابــع اولیــه 
ــی  ــد ول ــترس باش ــور در دس ــد وف ــا در ح ــی از کوده برخ
بــرای ســاخت ایــن کودهــا و تبدیــل منابــع اولیــه بــه کــود 
شــیمیایی، الزم اســت تــا از ســوخت های فســیلی اســتفاده 
شــود کــه ایــن ســوخت ها نیــز رو بــه  اتمــام هســتند. بــرای 
ــود اوره، حــدود 4 بشــکه  ــن ک ــک ت ــد ی ــرای تولی ــال ب مث
ــا  ــن نگراني ه ــن، ای ــود. بنابرای ــرف می ش ــام مص ــت خ نف
ــه  ــرف بهین ــت مص ــورد اهمی ــا در م ــوند ت ــث می ش باع

ــم. ــر کنی ــر تفک ــا بیش ت کوده
ــه  ــود ک ــث می ش ــود باع ــي ک ــت و اصول ــرف درس مص
کشــاورزان بــدون تغییــر در مقــدار مصــرف کــود و فقــط بــا 
ــه دســت  ــري ب ــرد بیش ت ــه و درســت، عملک مصــرف بهین
ــش  ــز کاه ــد نی ــه تولی ــورت هزین ــن ص ــه در ای ــد ک آورن
ــرف  ــه مص ــه همیش ــد ک ــد بدانن ــاورزان بای ــد. کش مي یاب
کــود بیش تــر مســاوي عملکــرد و محصــول بیش تــر 
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نیســت. بــراي مثــال، ممکــن اســت کشــاورزي بــا مصــرف 
400 کیلوگــرم کــود اوره و 300 کیلوگــرم کود سوپرفســفات 
تریپــل )جمعــاً 700 کیلوگــرم در هکتــار( ۶ تــن عملکــرد 
از رقــم فجــر بگیــرد در حالــي کــه کشــاورز دیگــر ممکــن 
اســت بــا مصــرف 200 کیلوگــرم اوره، 150 کیلوگــرم 
ــیم  ــولفات پتاس ــرم س ــل و 150 کیلوگ ــفات تریپ سوپرفس
)جمعــاً 500 کیلوگــرم در هکتــار( محصــول بیش تــري بــه 

ــت آورد.   دس
در ایـن بخـش سـعي شـده اسـت تـا بـا بیانـي سـاده بـه 

چهـار پرسـش اساسـي زیـر پاسـخ داده شـود:
1- چه نوع کودي باید در شالیزار مصرف شود؟

2- کودها باید به چه روشي مصرف شوند؟
3- به چه مقدار از هر یک کودها نیاز است؟

4- هر یک از کودها در چه زماني باید مصرف شوند؟
در واقـع عمل به پاسـخ پرسـش هاي باال، همـان مدیریت 

مناسـب کود در اراضي شـالیزاري است.
گیاهـان عناصـر معدنـي الزم را از خـاک جـذب مي کنند 
ولـي در بیش تـر مـوارد، مقـدار جـذب شـده از خـاک بـراي 
رشـد بهینه گیاه و دسـتیابي به عملکرد بهینه کافي نیسـت. 
کودهـا بـه  منظـور جبـران آن مقـدار از عناصر غذایـي مورد 
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نیـاز گیـاه کـه خـاک قـادر بـه  تأمیـن آنهـا نیسـت، مصرف 
مي شـوند. از میـان عوامـل تولیـد، افزایـش عملکـرد ناشـي 
از مصـرف کـود بـه  طـور متوسـط حـدود 35 تـا 55 درصـد 
اسـت و ایـن نشـان دهنده اهمیـت فـراوان مصـرف کـود در 
افزایـش تولیـد اسـت. در اراضـي شـالیزاري مازنـدران، در 
شـرایط مسـاوی سـایر عوامـل )از قبیل نـوع رقم، مقـدار آب 
و ...( و افزایـش تولیـد ناشـي از مصرف کـود مي تواند از صفر 
تـا 100 درصـد نوسـان داشـته باشـد. بـه ایـن معنـي که در 
برخـي از خاک هـا کـه از فقـر عناصـر غذایـي ضـروري برنج 
رنـج مي برنـد، مي تـوان بـا مصـرف مناسـب کـود، عملکـرد 
در واحـد سـطح را بـه دو برابـر افزایـش داد )در مقایسـه بـا 
حالتـي کـه کـود مصرف نشـود( و در برخـي از اراضـي که از 
خـاک حاصلخیـزي برخوردارنـد مصرف کود بی فایـده  بوده و 
تأثیـري بـر عملکرد ندارد و جز اتاف سـرمایه و آلوده سـازي 
محیط زیسـت پیامـدي نـدارد. عمـده خاک هـاي شـالیزاري 
بسـیار  و  فقیـر  بسـیار  خاک هـاي  بیـن  مازنـدران  اسـتان 
حاصل خیـز قـرار دارنـد کـه بـر حسـب درجـه حاصلخیزي 
نیازمنـد بـه مصـرف مقادیر مختلف کود هسـتند تـا حداکثر 
تولیـد اقتصـادي بـه دسـت آیـد. ایـن گفتـه بـه ایـن معني 
اسـت کـه دو مزرعـه اي کـه در کنـار هم قـرار دارنـد ممکن 
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اسـت در شـرایط مشـابه از نظـر تأمیـن عوامـل رشـد و نوع 
رقـم، بـه  مقادیـر متفاوتـي از کودها نیاز داشـته باشـند.

نکتــه مهــم دیگــري نیــز کــه در مصــرف کودهــا وجــود 
دارد مصــرف متعــادل کودهاســت. یعنــي مصــرف نــه فقــط 
یــک یــا دو نــوع کــود، بلکــه مصــرف هــر نــوع کــودي اســت 
کــه خــاک قــادر بــه  تأمیــن مقــدار کافــي آن جهــت تولیــد 
ــد  ــاده تر، تولی ــارت س ــه  عب ــد. ب ــول نباش ــادي محص اقتص
اقتصــادي وقتــي میســر اســت کــه تمامــي نیازمندي هــاي 
گیــاه بــه عناصــر غذایــي مختلــف در حــد کفایــت باشــد. 

 عناصر مورد نیاز گیاه برنج 
ــرای  ــاً ب ــه تقریب ــی ک ــر 1۶ عنصــر غذای ــاوه ب ــج ع برن
ــه   ــاز اســت ب تمامــی محصــوالت زراعــی و باغــی مــورد نی
ــر  ــن عناص ــی از ای ــاز دارد. برخ ــز نی ــیم نی ــر سیلیس عنص
ــری  ــا عناص ــوند ام ــن می ش ــوا تأمی ــی از راه آب و ه غذای
ــاز اســت  ــورد نی ــاد توســط محصــول م ــدار زی ــه  مق ــه ب ک
ــروژن،  ــر نیت ــوند عناص ــن ش ــاک تأمی ــق خ ــد از طری و بای
فســفر و پتاســیم هســتند. اگــر از زمیــن مــورد کشــت هــر 
ســاله محصــول مناســبی انتظــار داشــته باشــیم، الزم اســت 
ــم  ــرف کنی ــود مص ــورت ک ــه  ص ــی را ب ــر غذای ــن عناص ای
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کــه کشــاورزان ایــن عناصــر را بیش تــر در قالــب کــود اوره، 
سوپرفســفات تریپــل و ســولفات پتاســیم مصــرف می کننــد. 
کلســیم، منیزیــم و گوگــرد جــزء عناصــر پرمصــرف و آهــن، 
ــر  ــزء عناص ــر ج ــدن و کل ــر، مولیب ــس، روي، ب ــز، م منگن
ــري از آنهــا  ــه  مقــدار کم ت ــاه ب کم مصــرف هســتند کــه گی
نیــاز دارد. ســیلیس یــک عنصــر مفیــد بــراي برنــج اســت. 
همــه عناصــر یــاد شــده از طریــق خــاک تأمیــن مي شــوند 
ــاک در  ــط خ ــي توس ــور طبیع ــه  ط ــت ب ــن اس ــه ممک ک
ــه  ــا از طریــق مصــرف کــود ب ــد ی ــرار گیرن اختیــار گیــاه ق

ــه شــوند و ســپس جــذب گیــاه شــوند.  خــاک اضاف
عناصر فرعی یا ثانویه و عناصر کم مصرف اگرچه به  مقدار 
بسیار کمی برای محصول مورد نیاز است و مقادیر کمی از 
آنها توسط گیاه از خاک جذب می شود ولی چنانچه مقدار هر 
یک از این عناصر غذایی در خاک کم باشد دیگر عناصر غذایی 
حتی اگر به  مقدار کافی در اختیار گیاه قرار گیرند نمی توانند 

نقش و وظیفه خود را به  درستی انجام دهند. 

نیتروژن،	نقش	و	وظیفه	آن	در	گیاه

ــاع و  ــش ارتف ــاه )افزای ــریع گی ــد س ــه رش ــروژن ب نیت
ــه  ــرگ، تعــداد دان ــدازه ب ــاه( و افزایــش ان تعــداد پنجــه گی
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ــدار  ــه و مق ــر خوش ــر در ه ــاي پ ــه، درصــد دانه ه در خوش
پروتئیــن دانــه کمــک مي کنــد. نیتــروژن در سرتاســر دوره 
رشــد مــورد نیــاز اســت، امــا بیش تریــن نیــاز بــه ایــن عنصر 
بیــن مراحــل اولیــه تــا اواســط پنجه زنــي و مرحلــه ظهــور 
ســنبله جوان )جفــت پــر( اســت. نیتــروژن در داخــل گیــاه 
متحــرک اســت و از آنجایــي کــه نیتــروژن از برگ هــاي پیــر 
ــود  ــم کمب ــود، عائ ــل می ش ــر منتق ــاي جوان ت ــه برگ ه ب

ــود. ــر مي ش ــر ظاه ــاي پیرت ــدا در برگ ه ــروژن، ابت نیت

عالئم ظاهری کمبود نیتروژن و تأثیر کمبود آن بر رشد گیاه 

گیاهــان مبتــا به کمبــود نیتــروژن متمایــل به زرد شــده 
و در کمبــود شــدید رشــد آن هــا متوقــف مي شــود و ضمــن 
ــی، تولیــد برگ هــای کوچــک  و گیاهانــی  کاهــش پنجه زن
بــا قــد کوتــاه می کننــد. همچنیــن، تعــداد دانــه در خوشــه 
آنهــا کاهــش پیــدا می کنــد )شــکل 22(. کمبــود نیتــروژن 
در جایــي کــه مقــدار زیــادي از کــود اوره نابه هنــگام و 
ــاً  ــد. تقریب ــاق مي افت ــا روش نادرســت مصــرف شــود، اتف ب
ــف  ــوزاندن تل ــر س ــود در کاه در اث ــروژن موج ــي نیت تمام
ــود  ــه مي ش ــه توصی ــت ک ــل اس ــن دلی ــود و به همی مي ش
ــده پــس از برداشــت، ســوزانده نشــوند  کاه و کلــش باقیمان
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ــق  ــا از طری ــت ت ــک اس ــاک خش ــه خ ــي ک ــه در حالت بلک
شــخم بــا خــاک مخلــوط شــود و در اثــر پوســیدن و تجزیــه، 
ــول  ــراي محص ــده و ب ــود در آن آزاد ش ــي موج ــواد غذای م

ســال بعــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
نکتــه اساســي کــه در مــورد کــود نیتروژنــه در شــالیزار 
وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن کودهــا بشــّدت در 
ــه   ــد. ب ــرار دارن ــف ق ــیوه هاي مختل ــه  ش ــات ب ــرض تلف مع
ــه   ــود نیتروژن ــش از 50 درصــد ک ــه همیشــه بی ــوري ک ط
مصرفــی شــالیزار، تلــف مي شــود. ایــن تلفــات عــاوه 
ــرمایه  ــات س ــب تلف ــت، موج ــازي محیط زیس ــر آلوده س ب
کشــاورز نیــز مي شــود. بخــش زیــادي از کــود نیتروژنــه بــه 
 محــض مصــرف در اراضــي غرقابــي بــه  شــکل گاز آمونیــاک 

درآمــده و وارد هــوا مي شــوند. 
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 شکل22-  عالئم کمبود نیتروژن در برنج:  )الف( در کرت شاهد 
که نیتروژن مصرف نشده است برگ ها داراي رنگ سبز متمایل به زرد 

هستند )ب( در گیاهان مبتال به کمبود نیتروژن، برگ ها کوچک تر 
هستند )ج( پنجه زني در جایي که کمبود نیتروژن وجود دارد کاهش 
مي یابد )د( پنجه زني بیش تر در جایي که کود نیتروژنه مصرف شده 

است.

الف

ج

د

ب
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روش مصرف کود اوره در شالیزار
کـود پایه نیتروژنه باید قبل از نشـاکاري بـا خاک مخلوط 
شـود. بـراي کاهـش تلفـات بایـد پـس از جابه جایـي خـاک 
در آخریـن مرحلـه آماده سـازي زمیـن )بـه  اصطـاح محلـي 
آخریـن پـر( بدون حضـور آب )مزرعـه بدون آب باشـد( کود 
اوره را مصـرف و بافاصلـه آن را بـا تیلـر )داراي چرخ هـاي 
باتاقـي یـا نیم باتاقـي( یـا بـا تراکتـور )داراي دنباله بنـد( 
بـه  زیـر خـاک بـرد. پـس از مصـرف و زیـر خـاک بـردن آن 
بایـد 5 تـا ۶ سـاعت از آبیـاري خـودداري و سـپس اقـدام به 
آبیـاري شـود. یکـي دیگـر از مـوارد، مصرف کود سـرک بعد 
از زهکشـي و خشـکاندن مزرعه در مرحلـه حداکثر پنجه زني 
اسـت. در ایـن مرحلـه بایـد مزرعـه را در صـورت تأمیـن آب 
آنقـدر خشـکاند تـا زمیـن تـرک مویـي بـردارد و نسـبت به 
دادن کـود سـرک اقـدام کـرد و سـپس آبیـاري کـرد. توجه 
داشـته باشـید در انتهاي مزرعه باید از خـروج آب جلوگیري 
کـرد، یعنـي قبـل از اینکـه آب به  انتهـاي مزرعه برسـد باید 
آبیـاري مزرعـه را قطع کنید. مصرف کـود اوره قبل از آخرین 
مرحله آماده سـازي زمیـن و وجیـن اول در افزایش پنجه زني 

بویـژه پنجه هـاي مؤثـر نقش مهمـي دارد.
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مقدار مصرف کود نیتروژنه
ــه دو  ــج ب ــام برن ــي، ارق ــه  عناصــر غذای ــاز ب براســاس نی
دســته ارقــام محلــي کم محصــول و ارقــام اصاح شــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــوند. روش ــیم بندي مي ش ــول تقس پرمحص
ــري  ــرد بیش ت ــار عملک ــج انتظ ــم برن ــک رق ــه از ی هرچ
ــر  ــد بیش ت ــز بای ــود نی ــرف ک ــدار مص ــیم، مق ــته باش داش
باشــد. توصیــه کــودی براســاس نیــاز محصــول )بــر اســاس 
ــه  ــراورد توصی ــن ب ــن و صحیح تری ــاه(، معتبرتری ــاز گی نی
کــود در اراضــی شــالیزاری غرقــاب اســت. بنابرایــن باتوجــه 
بــه اینکــه درحــال حاضــر شــاخص خاکــی مناســبی بــرای 
توصیــه کــود نیتروژنــه در اراضــی شــالیزاری غرقابــی وجــود 
ــر  ــه روش  زی ــوان ب ــه را می ت ــود نیتروژن ــه ک ــدارد، توصی ن

ــام داد: انج

توصیه کود نیتروژنه براساس نیاز گیاه
ــن  ــر ت ــه ازاي ه ــرم اوره ب ــدود 30 کیلوگ ــرف ح    مص
دانــه مــورد انتظــار بــرای رقــم پرمحصولــی مثــل شــیرودی 
بــا فــرض عملکــرد مــورد انتظــار 7 تــن در هکتــار در اراضی 
شــالیزاری، بایــد حــدود 210 کیلوگــرم کــود اوره بــا توجــه 
بــه شــرایط رشــد محصــول و شــرایط آب و هوایــی مصــرف 
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کــرد. در صورتــی کــه منبــع کــود نیتروژنــه از ســایر منابــع 
ــد  ــبات بای ــد محاس ــردی باش ــش گوگ ــا پوش ــل اوره ب مث
براســاس مقــدار نیتــروژن موجــود در کــود مــورد اســتفاده، 

صــورت گیــرد.

زمان مصرف کود اوره در برنج
کــود اوره را نبایــد یک بــاره در اراضــي شــالیزاري مصــرف 
ــاد و  ــي زی ــورت خیل ــن ص ــود در ای ــات ک ــرا تلف ــرد، زی ک
ــي  ــات آلودگ ــاورز، موجب ــرمایه کش ــاف س ــر ات ــاوه ب ع
ــه  ــده شــده اســت ک ــي آورد. دی ــم م محیط زیســت را فراه
ــا  ــه ت ــک هفت ــه را حــدود ی ــود پای برخــي از کشــاورزان ک
ــه مصــرف  ــد ک ــاکاري مصــرف مي کنن ــس از نش 10 روز پ
کــود اوره در ایــن مرحلــه تلفــات زیــادي را بــه همــراه دارد. 
بنابرایــن بــه کشــاورزان توصیــه مي شــود در صــورت نیــاز به 
کــود پایــه اوره، حتمــاً  ایــن کار را قبــل از نشــاکاري انجــام 
ــود  ــاز خ ــد نی ــاه نمي توان ــه گی ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب دهن
ــده اند  ــراع ش ــي اخت ــایل کمک ــد وس ــان کن ــود بی ــه ک را ب
کــه مي تواننــد انســان را در تشــخیص زمــان مصــرف کــود 
ســرک اوره در شــالیزار یــاري کننــد. یکــي از ایــن وســایل 
کــه ارزان و اســتفاده از آن بســیار ســاده اســت نمــودار رنــگ 
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ــیار  ــیله بس ــن وس ــتفاده از ای ــام دارد. اس ــرگ )LCC( ن ب
ــز در پشــت آن  ــوده و راهنمــاي اســتفاده از آن نی آســان ب

نصــب شــده اســت )شــکل 23(.

شکل 23- استفاده از نمودار رنگ برگ )LCC( برای تشخیص زمان 
مناسب مصرف سرک کود اوره

توصیه هایی درمورد مصرف کود اوره 
ــود اوره در ســه  ــه می شــود ک ــی توصی ــه طــور کل 1- ب

نوبــت و بــه صــورت زیــر مصــرف شــود:
ــل از  ــود قب ــه )ک ــورت پای ــه ص ــود ب ــد ک *40 درص
نشــاکاري در مزرعــه بــدون آب مصــرف و ســپس بــا چــرخ 

ــوط شــود(. ــا خــاک مخل ــر ب ــی تیل آهن
*30 درصــد در اوایــل مرحلــه پنجه زنــی )قبــل از 
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ــود ســرک مصــرف و  ــدا ک ــه ابت ــه طــوری ک ــن اول ب وجی
ســپس وجیــن انجــام شــود(. ایــن مرحلــه در ارقــام محلــی 
ســه هفتــه پــس از نشــاکاری و در ارقــام پرمحصــول حــدود 

ــه پــس از نشــاکاری اســت.  4 هفت
*30 درصــد در اواخــر مرحلــه پنجه زنــی )مرحلــه ظهــور 
ــاح  ــر در اصط ــه جفت پ ــان مرحل ــا هم ــوان( ی ــنبله ج س
کشــاورزان مصــرف شــود. ایــن مرحلــه در ارقــام محلــی 30 
تــا 35 روز پــس از نشــاکاری و در ارقــام پرمحصــول حــدود 

40 روز پــس از نشــاکاری اســت.
ــدود 100  ــي ح ــه )یعن ــود پای ــاد ک ــرف زی 2-  از مص
ــه  ــي س ــایي در ط ــج نش ــار( در برن ــرم اوره در هکت کیلوگ
ــد  ــول کن ــد محص ــه رش ــاکاري ک ــس از نش ــه اول پ هفت

ــرد.  ــاب ک ــد اجتن ــت، بای اس
3- یــک نوبــت مصــرف اوره بایــد در اواخــر مرحلــه رشــد 
)در مرحلــه گلدهــي( صــورت گیــرد تــا پیــري برگ هــا بــه 
تأخیــر افتــاده و باعــث افزایــش پرشــدن دانــه شــود. بــراي 
کاهــش خطــر ورس و حملــه آفــات، از مصــرف مقــدار زیــاد 
کــود اوره بیــن مرحلــه ظهــور ســنبله  جــوان و گلدهــي باید 

پرهیــز شــود. 
4- مصــرف کــود ســرک اوره در مواقعــي کــه بارندگــي 
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ــود  ــود. ک ــام ش ــد انج ــود نبای ــي مي ش ــنگین پیش بین س
ــا تحــت شــرایط  ــاي بوته ه ــد در آب ایســتابي  پ اوره را نبای
وزش بــاد، قبــل از پوشــش کامــل زمیــن توســط محصــول 
یــا در وســط روز کــه درجــه حــرارت آب در باالتریــن حــد 

خــود قــرار دارد، مصــرف کــرد.
ــا  ــدی ب ــل رش ــود اوره در فص ــرف ک ــه مص ــاز ب 5- نی
ــر، پتانســیل  ــر )تابــش کم ت ــر بیش ت بارندگــی و پوشــش اب
عملکــرد پایین تــر( کم تــر از نیــاز کــودي در فصــل رشــد بــا 
ــر، پتانســیل  ــر )تابــش بیش ت ــر کم ت بارندگــی و پوشــش اب

عملکــرد باالتــر( اســت.
۶- توصیــه مي شــود در اراضــي شــور در صــورت امــکان 
ــتفاده  ــوم اس ــولفات آمونی ــود س ــود اوره از ک ــاي ک ــه ج ب

شــود.
توصیــه شــده اســت کــه پــس از یــک دور کشــت شــبدر 
ــود  ــای آن، از مصــرف ک ــل چین ه برســیم و برداشــت کام
ــودداری  ــارم( خ ــل ط ــج )مث ــی برن ــام محل ــرای ارق اوره ب
شــود و بــرای ارقــام پرمحصــول برنــج مقــدار کــود اوره را بــه 

نصــف مقــدار توصیــه شــده کاهــش داد.
بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده و تجربیــات محققان 
ــرد،  ــورت مي گی ــا ص ــج کاري در آنه ــه برن ــي ک از خاک های
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ــه خــاک  ــا تجزی ــه اطاعــات مرتبــط ب چنانچــه کشــاورز ب
ــد  ــر مي توان ــي زی ــه کل ــد از توصی ــته باش ــي نداش دسترس

اســتفاده کنــد:
-براي ارقام محلي 100 کیلوگرم اوره در هکتار 

تـا250  و اصـاح شـده 200  ارقـام پرمحصـول  -بـراي 
هکتـار. در  اوره  کیلوگـرم 

اثرات مصرف بي رویه و بیش از حد کود نیتروژنه )اوره(
مصــرف کــود بیــش از نیــاز گیــاه نــه تنهــا باعــث افزایش 
ــن  ــوارد ممک ــیاري از م ــه در بس ــود، بلک ــول نمي ش محص
ــش از  ــرف بی ــود. مص ــرد ش ــش عملک ــث کاه ــت باع اس
ــوأم  ــاد اوره ت ــر زی ــرف مقادی ــادل اوره )مص ــا نامتع ــد ی ح
بــا مصــرف مقادیــر کــم فســفر و پتاســیم یــا ســایر عناصــر 
غذایــي( ممکــن اســت بــه یــک یــا چنــد دلیــل زیــر باعــث 

کاهــش عملکــرد شــود:
ــه  ــر( ک ــارور )غیرمؤث ــاي ناب ــداد پنجه ه ــش تع - افزای
ــش  ــب کاه ــدازد و موج ــایه مي ان ــارور س ــاي ب ــر پنجه ه ب

ــود. ــه مي ش ــد دان تولی
ــل  ــدي، در مقاب ــا بلن ــت پ ــه عل ــارم ب ــي ط ــم محل - رق
مصــرف بي رویــه کــود اوره حســاس اســت و همیــن 
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موضــوع باعــث افزایــش اســتعداد خوابیدگــي آن مي شــود. 
ــام پرمحصــول مثــل شــیرودی نیــز ممکــن  ــه عــاوه ارق ب

ــوند.  ــه ش ــي مواج ــا مشــکل خوابیدگ اســت ب
بــراي جلوگیــري از مشــکل خوابیدگــي الزم اســت تــا در 
مــواردي کــه از شــبدر برســیم و گیاهــان خانــواده بقــوالت 
)مثــل باقــا( بــه عنــوان کشــت دوم بعــد از برداشــت برنــج 
ــا در مــواردي کــه بقایــاي گیاهــي و  اســتفاده مي شــود و ی
ــواردي  ــن در م آزوال در خــاک انباشــته مي شــود و همچنی
ــود اوره  ــرف ک ــدار مص ــي، در مق ــاي حیوان ــرف کوده مص

دقــت کنیــم.
مصــرف کــود در زمــان مناســب نیــز ازخوابیــدن محصول 
ــورت  ــه ص ــود ب ــرف ک ــه مص ــرا ک ــد چ ــري مي کن جلوگی
تقســیطي باعــث کاهــش ارتفــاع ارقــام پابلنــد محلــی بدون 

ــرد مي شــود. کاهــش عملک
ــد  ــري از ورس بای ــراي جلوگی ــه ب ــری ک ــاي دیگ  کاره
ــري  ــیمي، جلوگی ــاي پتاس ــرف کوده ــرد مص ــورت گی ص
ــاي  ــق آب پ ــش عم ــری از افزای ــي، جلوگی ــاب دائم از غرق
بوته هــا در کــرت، اســتفاده از خشــکاندن میان فصلــي 

ــت. ــي اس ــاري تناوب ــتفاده از روش آبی ــه و اس مزرع
خسارت ناشي از خوابیدگي )ورس( فقط در استان مازندران 



دستورالعمل تولید برنج سالم ... 96

ساالنه چندین میلیارد تومان براورد شده است.
در زیــر عائــم ظاهــری مربــوط بــه مصــرف بیــش   از حــد 

اوره ارائــه شــده اســت )شــکل های 24 و 25 و 2۶(. 
                    

شکل 24- خوابیدگی )ورس( محصول برنج ناشی از مصرف بیش از 
حد کود اوره
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شکل 25- جوانه زنی دانه در بوته هایی که دچار ورس شده اند و در 
نهایت کاهش کیفت محصول )باال(، محصولی
سالم با مدیریت بهینه کود اوره )پایین(
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شکل 26- وقوع بیماری ِبالست بویژه در ارقام محلی ناشی از مصرف 
بیش از حد کود اوره )باال(، رگه های سبز تیره که نشانگر مصرف بیش 
از حد کود اوره در خزانه و سپس تأثیر روی محصول در زمین اصلی 

است )پایین(
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فسفر	و	نقش	آن	در	گیاه	

ــو  ــي، نم ــه پنجه زن ــاه متحــرک اســت و ب فســفر در گی
ریشــه، پیــش انداختــن گلدهــي و رســیدن کمــک مي کنــد. 
ــم  ــه رشــد بســیار مه ــژه در مراحــل اولی ــف بوی ــن وظای ای

اســت. 

عالئم کمبود فسفر و تأثیر آن بر رشد گیاه
کاهــش شــدید پنجه زنــی و کاهــش ارتفــاع گیــاه. 
ــه گیــاه  تغییــر رنــگ گیــاه دارای کمبــود فســفر نســبت ب

ــت. ــوس اس ــًا محس ــالم کام س
ــیانین  ــد آنتوس ــوان تولی ــت ت ــورد کش ــم م ــر رق - اگ
داشــته باشــد، ممکــن اســت رنگ هــاي قرمــز و ارغوانــي در 

ــود. ــر ش ــا ظاه برگ ه
- کمبــود فســفر موجــب تأخیــر در رســیدن )اغلــب تــا 
ــود  ــگام کمب ــه هن ــود. ب ــر( می ش ــا بیش ت ــه ی ــک هفت ی
ــه  ــکیل دان ــد و تش ــان گل نمي دهن ــفر، گیاه ــدید فس ش

اتفــاق نمي افتــد.
ــا  ــد ب ــف رش ــره و توق ــبز تی ــگ س ــا رن ــي ب - گیاهان
ــکل 27 و 28(. ــي )ش ــش پنجه زن ــت و کاه ــاي راس برگ ه
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شکل27- کاهش پنجه زنی ناشی از کمبود شدید فسفر ) باال (، 
ساقه های نازک و سوزنی و تعویق نمو گیاه به دلیل کمبود خفیف فسفر 

)پایین(
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شکل28- گیاهاني کوچک و راست با توقف رشد در مقایسه با 
گیاهان سالم
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مقدار مصرف کود فسفاته 

ــي از  ــود فســفره، آگاه ــدار مصــرف ک ــن مق ــراي تعیی ب
ــاه  ــاز گی ــل جــذب خــاک و نی ــزان فســفر قاب ســطح و می
)رقــم مــورد کشــت( ضــروري اســت. معمــوالً مقــدار 
ــه  ــق تجزی ــاک از طری ــود در خ ــذب موج ــل ج ــفر قاب فس
ــر  ــفره اث ــود فس ــرف ک ــود. مص ــري مي ش ــاک اندازه گی خ
ــراي  ــت ب ــن اس ــه ممک ــد ک ــاد مي کن ــده اي ایج باقیمان
چندیــن ســال دوام داشــته باشــد. بدیــن معنــي کــه اگــر 
ــش از  ــفره بی ــود فس ــال ک ــد س ــا چن ــک ی ــاورز در ی کش
حــد نیــاز گیــاه مصــرف کــرده باشــد ایــن فســفر در خــاک 
ــد از آن  ــدي مي توانن ــده و محصــوالت ســال هاي بع باقیمان

ــد.  ــتفاده کنن اس
چنانچــه نتایــج تجزیــه خــاک در دســت باشــد براســاس 
ــام داد  ــفره را انج ــود فس ــه ک ــوان توصی ــر مي ت ــدول زی ج

)جــدول 1(.
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جدول 1- توصیه کود فسفره براساس سطح فسفر قابل جذب خاک

فسفر قابل جذب 
خاک)میلی گرم 

در کیلوگرم 
خاک(

مقدار کود سوپرفسفات تریپل مصرفی 
)کیلوگرم در هکتار(

ارقام  پرمحصولارقام محلی

150200کم تر از 5

5-10100150

10-1550100

15-20-50

--بیش تر از 20

در صورتــی کــه نتایــج تجزیــه خاک در دســترس نباشــد 
ــفاته  ــود فس ــه ک ــرای توصی ــر ب ــای زی ــوان از روش ه می ت

اســتفاده کــرد:

توصیه کود فسفاته براساس نیاز گیاه

ــرف  ــراي مص ــوان ب ــي را مي ت ــاي کل ــي توصیه ه برخ
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ــام داد: ــج انج ــفاته در برن ــیمیایي فس ــاي ش کوده
- توصیــه کــود فســفاته براســاس عملکــرد مــورد انتظــار 
ــه ازای  ــل ب ــود سوپرفســفات تریپ ــرم ک مصــرف 15 کیلوگ
هــر تــن عملکــرد دانــه مــورد انتظــار یعنــی اگــر عملکــرد 
ــا هاشــمی پنــج  ــرای رقــم طــارم محلــی ی مــورد انتظــار ب
ــود  ــار ک ــرم در هکت ــد 75 کیلوگ ــد بای ــار باش ــن در هکت ت

سوپرفســفات تریپــل اســتفاده شــود.

زمان مصرف کودهاي فسفاته

بــه  دلیــل حالیــت کــم و نیــز تحــرک پاییــن کودهــاي 
ــرار  ــه ق ــودي ک ــي ک ــه تمام ــود ک ــه مي ش ــفاته، توصی فس
اســت مصــرف شــود بــه صــورت پایــه و قبــل از نشــاکاري 
ــا خــاک  ــا چــرخ آهنــی تیلــر ب مصــرف شــود. همچنیــن ب
ــدن  ــل ش ــراي ح ــي ب ــت کاف ــا اوالً فرص ــود ت ــوط ش مخل
ــراي مراحــل حســاس رشــد  ــل جــذب شــدن کــود ب و قاب
کــه گیــاه بــه فســفر زیــاد نیــاز دارد، وجــود داشــته باشــد و 
دوم اینکــه در اثــر مخلــوط شــدن بــا خــاک، کــود در عمــق 

ــرار گیــرد. ریشــه و در دســترس آن ق
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کود	پتاسیم

برخــاف نیتــروژن و فســفر، پتاســیم تأثیــر زیــادی روي 
ــه  در خوشــه ، درصــد  ــدارد. پتاســیم تعــداد دان ــي ن پنجه زن
ــود  ــش مي دهد.کمب ــه را افزای ــر و وزن هزاردان ــاي پ دانه ه
ــا وزن  ــط ب ــاي حدواس ــع قنده ــه تجم ــر ب ــیم منج پتاس
ــه  ــود ک ــا مي ش ــه وآمین ه ــیدهاي آمین ــم، اس ــي ک ملکول
ــرگ  ــاري زاي ب ــل بیم ــراي عوام ــي مناســبي ب ــع غذای مناب
هســتند. پتاســیم تحمــل گیــاه برنــج را به شــرایط نامســاعد 
ــه  ــد. ب ــش مي ده ــا افزای ــات و بیماري ه ــوي، ورس، آف ج
ــم کمبــود پتاســیم ابتــدا در برگ هــاي  نظــر مي رســد عائ
قدیمــي ظاهــر شــود زیــرا پتاســیم در داخــل گیــاه بســیار 
متحــرک اســت و از برگ هــاي پیرتــر بــه برگ هــاي جــوان 

ــد. ــال مي یاب انتق

عالئم ظاهری کمبود پتاسیم در برنج

عائم کمبود پتاسیم بر رشد گیاه برنج عبارتند از: 
ــوه ای  ــا حاشــیه قه ــره ب ــگ ســبز تی ــا رن ــی ب * گیاهان
متمایــل بــه زرد در برگ هــا یــا لکه هــای نکــروزه قهــوه ای 
تیــره کــه ابتــدا از نــوک برگ هــای مســن تر ظاهــر 
ــه  ــا پای ــت ت ــا و در نهای ــه برگ ه ــپس در لب ــوند س می ش

ــکل 29(. ــد )ش ــدا می کنن ــترش پی ــرگ گس ب
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*خشک شدن حاشیه و نوک برگ  )شکل 29 و 30(.
ــه شــکل رشــد  * خســارت کمبــود پتاســیم در گیــاه ب

ــود. ــر می ش ــه( ظاه ــت )لکه لک غیریکنواخ
ــیم  ــدید پتاس ــی ش ــود خیل ــت کمب ــی تح * پنجه زن

ــد. ــش می یاب کاه
*وقوع بیش تر ورس محصول )خوابیدگی(.

*درصــد زیــاد دانه هــای عقیــم یــا پــوک و کاهــش وزن 
هزاردانه.

ــاد ریشــه های  ــداد زی * سیســتم ریشــه ای ناســالم )تع
ســیاه، کاهــش طــول و تراکــم ریشــه(، کــه موجــب کاهــش 

میــزان جــذب ســایر عناصــر غذایــی می شــود. 
ــه موجــب  ــف ریشــه ک ــدرت اکســیدکنندگی ضعی * ق
کاهــش مقاومــت در مقابــل مــواد ســمی تولیــد شــده تحــت 
ــود  ــال کمب ــرای مث ــود ب ــاک می ش ــوازی خ ــرایط بی ه ش

پتاســیم موجــب ســمیت آهــن می شــود.
* افزایــش شــیوع بیماري هــا بویــژه لکــه قهــوه اي 
ــیدگي  ــاف، پوس ــوختگي غ ــا س ــت ی ــیت بای ــرگ، ش ب
غــاف و باســت در جایــي کــه کــود نیتروژنــه زیــاد و کــود 

ــد. ــده باش ــرف ش ــي مص ــیمي ناکاف پتاس
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شکل29- رنگ قهوه ای مایل به زرد حاشیه برگ در اثر کمبود 
پتاسیم
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شکل30- مزرعه دچار کمبود 

مقدار مصرف کودهاي پتاسیمي

√ توصیــه کــود پتاســیمی بــا اســتفاده از نتایــج تجزیــه 
خــاک

   در صورتی کــه نتایــج تجزیــه خــاک در دســترس باشــد 
ــی  ــیمی در اراض ــود پتاس ــه ک ــرای توصی ــر ب ــدول زی از ج

ــدول 2(. ــود )ج ــتفاده می ش ــالیزاری اس ش
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جدول 2- توصیه کود پتاسیمی با استفاده از نتایج تجزیه خاک

پتاسیم قابل جذب 
خاک

)میلی گرم در 
کیلوگرم(

مقدار کود سولفات پتاسیم توصیه شده
)کیلوگرم در هکتار(

رس بیش تر از 30 درصدرس کم تر از 30 درصد

ارقام 
محلی

ارقام 
پرمحصول

ارقام ارقام محلی
پرمحصول

کم تر از 
100

200300250400

100-150100200150300

150-20050100100200

200-2500050100

بیش تر از 
250

00050

ــاال  ــوان از جــدول ب ــی می ت ــا در صورت ــه مهــم: تنه نکت
بــرای توصیــه کــود پتاســیمی اســتفاده کــرد کــه وضعیــت 
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زه کشــی خــاک مناســب باشــد، درغیــر ایــن صــورت 
اســتفاده از آن توصیــه نمی شــود.

در صورتــی کــه نتایــج تجزیــه خاک در دســترس نباشــد 
ــای  ــرف کوده ــه و مص ــرای توصی ــر ب ــوان از روش  زی می ت

پتاســیمی اســتفاده کــرد.
√ توصیه کود پتاسیمی براساس نیاز گیاه

1- اگــر مقــدار بیش تــر کاه در مزرعــه باقــي بمانــد 
ــت  ــن( الزم اس ــا کمبای ــت ب ــد از برداش ــال بع ــراي مث )ب
بــرای هــر تــن شــلتوک مــورد انتظــار حــدود 10 کیلوگــرم 
ــر  ــال اگ ــرای مث ــود. ب ــرف ش ــیم مص ــولفات پتاس ــود س ک
ــورد  ــرد م ــارم و عملک ــورد کشــت ط ــم م ــه ای رق در مزرع
انتظــار پنــج تــن باشــد حــدود 50 کیلوگــرم در هکتــار کود 

ــود. ــه می ش ــیم توصی ــولفات پتاس س
2- اگــر کاه از مزرعــه خــارج  شــود و کــود مــورد اســتفاده 
ــورد  ــلتوک م ــن ش ــر ت ــرای ه ــد ب ــیم باش ــولفات پتاس س
انتظــار، حــدود 25 کیلوگــرم کــود ســولفات پتاســیم بایــد 
ــرای مثــال اگــر در مزرعــه ای رقــم مــورد  مصــرف شــود. ب
ــد  ــن باش ــج ت ــار پن ــورد انتظ ــرد م ــارم و عملک ــت ط کش
ــیم  ــولفات پتاس ــود س ــار ک ــرم در هکت ــدود 125 کیلوگ ح

ــود. ــه می ش توصی
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ضمنــاًً اراضــي کــه بــا آب چــاه و چشــمه آبیــاري 
ــه  ــا آب رودخان ــه ب ــي ک ــا اراض ــه ب ــوند در مقایس مي ش
ــد. در  ــاز دارن ــري نی ــیم بیش ت ــه پتاس ــوند ب ــاري مي ش آبی
اراضــي ماندابــي و غرقابــي بــه دلیــل نبــود تهویــه مناســب 
ــذب  ــکات در ج ــر، مش ــاي مض ــود گازه ــه وج و در نتیج
ــکلي  ــي، مش ــن اراض ــد. در چنی ــود مي آی ــه وج ــیم ب پتاس
ــه نرمــي معــروف اســت( اتفــاق  ــزد کشــاورزان ب )کــه در ن
ــود. در  ــکل مي ش ــار مش ــاه دچ ــتقرار گی ــه اس ــد ک مي افت
در  مي شــوند.  زرد  پایینــي  برگ هــاي  بوته هــا،  برخــي 
چنیــن اراضــي چــاره کار مصــرف کــود پتاســیمي و اجــراي 
تهویــه و زهکشــي )تخلیــه آب( و خشــکانیدن مزرعه اســت.

نکات مهم در مدیریت پتاسیم در مزارع برنج غرقابی

ــل در دو  ــه می شــود کــود پتاســیمی حداق ــف- توصی ال
نوبــت و در مراحــل زیــر مصــرف شــود:

* 50 درصــد کــود بــه صــورت پایــه )قبــل از نشــاکاری 
و مخلــوط بــا خــاک(

ــی  ــه پنجه زن ــر مرحل ــده در اواخ ــد باقیمان * 50 درص
)مرحلــه ظهــور ســنبله جــوان( یــا همــان مرحلــه جفت پــر 
ــام محلــی 30  ــه در ارق در اصطــاح کشــاورزان. ایــن مرحل
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تــا 35 روز پــس از نشــاکاری و در ارقــام پرمحصــول حــدود 
40 روز پــس از نشــاکاری اســت.

ــیم از  ــرور پتاس ــود کل ــیم و ک ــولفات پتاس ــود س ب- ک
کودهــای رایــج پتاســیمی هســتند کــه بــا کارآیــی یکســانی 
در برنــج غرقابــی، قابــل کاربــرد هســتند. در جایی کــه بافت 
ــه  ــت ب ــن اس ــیم ممک ــرور پتاس ــد کل ــبک باش ــاک س خ

ــد.  ــته باش ــاز داش ــری نی ــیط بیش ت ــات تقس دفع
ــد  ــه مشــکل زهکشــی دارن ــالیزاری ک ج- در اراضــی ش
ــل  ــه ســطح پتاســیم قاب ــاه ب وضعیــت جــذب پتاســیم گی
ــن  ــا ممک ــن خاک ه ــدارد. در ای ــی ن ــاک ارتباط ــذب خ ج
ــاد  ــد ایج ــا ح ــاک ت ــردن خ ــک ک ــا خش ــا ب ــت تنه اس
ترک هــای مویــی، مشــکل کمبــود پتاســیم برطــرف شــود. 
ــا  ــوأم ب ــیمی ت ــود پتاس ــرف ک ــورت مص ــن ص ــر ای در غی

ــاز اســت. ــاره س ــه، چ ــردن مزرع خشــک ک

عنصر	روي

روي یکــي از عناصــر ضــروري و مــورد نیــاز گیــاه برنــج 
کــه پــس از فســفر، نیتــروژن و پتاســیم مهم تریــن عنصــري 
ــج مي شــود.  ــت در عملکــرد برن ــه باعــث محدودی اســت ک
کمبــود روي بــه طــور عمــده در اراضــي ماندابــي و باتاقــي، 
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ــرف  ــاد مص ــفاته زی ــود فس ــه ک ــي ک ــبک و اراض ــت س باف
شــده باشــد، مشــاهده مي شــود. بنابرایــن مي تــوان انتظــار 
ــي  ــا و اراض ــر آب بندان ه ــي زی ــدران اراض ــت در مازن داش

ــود روي باشــند.  دارای زهکشــی ضعیــف داراي کمب

عالئم کمبود روی

- از عائــم کمبــود روی لکه هــاي قهــوه اي غبــاري 
اســت کــه در برگ هــاي باالیــي در گیاهانــي کــه رشدشــان 
متوقــف شــده اســت دو تــا چهــار هفتــه پــس از نشــاکاري 

ــکل 31(. ــود )ش ــر مي ش ظاه
- عائــم کمبــود روی بیــن دو تــا چهــار هفتــه پــس از 
نشــاکاري بــا رشــد غیریکنواخــت گیــاه و اســتقرار ضعیــف 
ــود  ــر مي ش ــه ظاه ــمت هاي مزرع ــي قس ــا در برخ بوته ه

)شــکل 31(. 
- در شرایط کمبود شدید روي، پنجه زني کاهش مي یابد و 
ممکن است به طور کامل متوقف شود و مدت زمان رسیدن 

محصول افزایش مي یابد. 
- برگ ها با پیدا شدن لکه هاي قهوه اي در آن ها به رنگ 
ظاهر  پایین تر  برگ هاي  در  نوارهایي  و  مي آیند  در  قهوه اي 
می شود که این نوار ها، توسعه یافته و به هم مي پیوندند. گاهي 
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اوقات خط سفیدي در طول رگبرگ اصلي برگ ظاهر مي شود. 
رشد گیاه متوقف شده و اندازه پهنک برگ کاهش مي یابد. 

شکل 31- رشد به شدت تحت تأثیر کمبود روي قرار گرفته است 
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ادامه شکل 31- ظهور لکه هاي قهوه اي غباري در برگ هاي باالیي

مقدار مصرف کودهاي محتوي روي

ــر از  ــش جداناپذی ــک بخ ــود روي ی ــگیري از کمب پیش
ــت. ــي اس ــت زراع مدیری

- کمبــود روي عمدتــاً بــا مصــرف روي در خــاک برطــرف 
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ــاال در آب،  ــت ب ــت حالی ــه عل ــولفات روي ب ــود. س مي ش
ــورد اســتفاده اســت. ــع روي م ــن منب معمول تری

- ســولفات روي هنگامــي بــه طــور مؤثــر جذب مي شــود 
کــه در ســطح خــاک پخــش شــود )در مقایســه بــا مخلــوط 
ــه  کــردن در خــاک(. همچنیــن مصــرف کــود روی تنهــا ب

صــورت پایــه و قبــل از نشــاکاری توصیــه می شــود.
ــرم ســولفات  ــا 50 کیلوگ ــي مصــرف 40 ت ــه طــور کل ب
روي در هکتــار بــراي اراضــي شــالیزاري در معــرض کمبــود 

ــود. ــه مي ش ــان( توصی ــال در می ــک س روي )ی
ــوب،  ــه مرط ــي همیش ــا اراض ــي و ی ــي باتاق  - در اراض
خشــکاندن دوره اي مزرعــه در اوایــل دوره رشــد بــراي 

ــت. ــروري اس ــود روي ض ــدت کمب ــري از ش جلوگی

سایر	عناصر	غذایي

اهمیــت برخــي عناصــر دیگــر از قبیــل آهــن و منگنــز 
نــه بــه دلیــل کمبــود آن هــا، بلکــه بــه خاطــر خطري اســت 
ــر در  ــن عناص ــد ای ــش از ح ــدار بی ــت مق ــن اس ــه ممک ک
اراضــي شــالیزاري غرقابــي، گیــاه برنــج را دچــار مســمومیت 
ــیاري از  ــن را در بس ــژه آه ــمومیت بوی ــم مس ــد. عائ کن
اراضــي شــالیزاري بخصــوص در اراضــي شــالیزاري ماندابــي 
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مي تــوان دیــد. تاکنــون بــه عائــم مســمومیت آهــن کم تــر 
توجــه شــده اســت و متأســفانه دیده شــده اســت کــه برخي 
از کودهــاي مایعــي کــه در بــازار وجــود دارنــد محتــوي آهن 
هســتند. معمــوالً ســمیت آهــن بــا ظهــور لکه هــاي قهــوه اي 
ریــز بــر روي برگ هــاي پایین تــر کــه از مرکــز یــا کل بــرگ 
شــروع شــده و داراي رنــگ نارنجــي- زرد تــا قهــوه اي اســت 
ــا پوشــش ســیاه  شــناخته مي شــود و روي ســطح ریشــه ب
ــه  ــا دو هفت ــک ت ــم مســمومیت ی ــود. عائ ــانده مي ش پوش
ــر  ــد از نشــاکاري ظاه ــاه( بع ــات بیــش از دو م )گاهــي اوق
مي شــود. در حالــت مســمومیت شــدید،  برگ هــا بــه رنــگ 

ــه نظــر مي رســند. ــي- قهــوه اي ب ارغوان
مســمومیت آهــن و یــا کاهــش قابلیــت جــذب عناصــري 
ــي  ــکاندن موقت ــا خش ــوان ب ــیم و روي را مي ت ــل پتاس مث
ــرک مویــي در خــاک برطــرف کــرد.  مزرعــه و برداشــتن ت
ــت  ــدن، غلظ ــاب ش ــس از غرق ــا 20 روز پ ــوالً 10 ت معم
ــد و  ــود مي رس ــر خ ــدار حداکث ــه مق ــي ب ــن دو ظرفیت آه
بهتــر اســت نشــاکاري تــا ایــن مرحلــه بــه تعویــق بیفتــد. 
همچنیــن بایــد از آبیــاري متنــاوب اســتفاده کــرد و از 
ــاوي  ــف ح ــي ضعی ــا زهکش ــاي ب ــداوم خاک ه ــاب م غرق

ــرد. ــاب ک ــاد اجتن ــي زی ــاده آل ــاد آهــن و م غلظــت زی
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محلول	پاشی	در	برنج

بــرای اینکــه عناصــر غذایــی موجــود در انواع کود توســط 
گیــاه جــذب شــوند، الزم اســت در خــاک بــه شــکلی درآیند 
کــه گیــاه قــادر بــه جــذب آنهــا باشــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه برخــی عناصــر غذایــی وقتــی بــه شــکل کــود بــه خاک 
اضافــه می شــوند بــه شــکلی در می آینــد کــه دیگــر گیــاه 
ــارز  ــال ب ــا نیســت. مث ــتفاده از آن ه ــه جــذب و اس ــادر ب ق
آن در برنــج، عنصــر روی اســت کــه اگرچــه ممکــن اســت 
مقــدار کافــی از آن در داخــل خــاک وجــود داشــته باشــد 
ــا  ــت و ی ــذب نیس ــل ج ــکل قاب ــه ش ــر آن ب ــی بیش ت ول
حتــی زمانــی کــه بــه صــورت کــود )عمدتــاً ســولفات روی( 
بــه خــاک اضافــه می شــود در خــاک تثبیــت شــده و گیــاه 

ــد.  ــتفاده کن ــد از آن اس نمی توان
اگرچــه گیاهــان بخــش عمــده عناصــر غذایــی مــورد نیاز 
ــی  ــی توانای ــد، ول ــق ریشــه جــذب می کنن خــود را از طری
ــز  ــرگ نی ــق ب ــی را از طری ــر غذای ــی از عناص ــذب برخ ج
ــود در  ــرف ک ــه مص ــواردی ک ــن، در م ــتند. بنابرای دارا هس
خــاک ممکــن اســت باعــث تثبیــت آن شــود، مصــرف آن 
ــن،  ــاوه برای ــه شــکل محلول پاشــی  چاره ســاز اســت. ع ب
ــر  ــاه ظاه ــر در گی ــک عنص ــود ی ــم کمب ــه عائ ــی ک زمان
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شــده باشــد، محلول پاشــی آن عنصــر ســریع تر از مصــرف 
ــه در  ــه ای ک ــد. نکت ــود را برطــرف می کن ــی آن، کمب خاک
اســتفاده از کودهــای مایــع و محلــول بــه صــورت محلــول-

ــی و  ــزان کارآی ــرد می ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــی بای پاش
ــت.  ــول اس ــرد محص ــش عملک ــا در افزای ــذاری آن ه تأثیرگ
بنابرایــن، شــالیکاران زمانــی می تواننــد از یــک کــود مایــع 
ــه  ــت و از جمل ــع دارای صاحی ــه مراج ــد ک ــتفاده کنن اس
مؤسســه تحقیقــات برنــج کشــور اثرگــذاری آنهــا را تأییــد 

کــرده باشــند. 
در تولیــد کودهــای مایــع و عرضــه آن هــا بــه بــازار، الزم 
اســت اصــول فنــی زیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و رعایــت 

: د شو
ــود،  ــخص ش ــود مش ــته  ک ــود روی بس ــات ک 1- محتوی
ــا چــه  یعنــی اینکــه کــود حــاوی چــه عناصــر غذایــی و ی

ــی اســت. ترکیبات
2- غلظــت هــر یــک از عناصــر غذایــی و ترکیبــات روی 

برچســب کــود مشــخص شــود.
ــان مناســب  3- در صــورت امــکان مقــدار مصــرف و زم
ــود  ــته ک ــی روی بس ــکل محلول پاش ــه ش ــود ب ــرف ک مص

ــود.  آورده ش
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4- اینکــه کــود را بــا چــه ترکیبــات دیگــری )کود، ســم و 
...( می تــوان بــه صــورت مخلــوط اســتفاده کــرد، بایــد روی 

بســته بندی آن آورده شــود.
ــد  ــع بای ــی کــه شــالیکاران در اســتفاده از کــود مای نکات

ــرار دهنــد عبارتنــد از:  آنهــا را مــورد توجــه ق
1- در صورتــی کــه محلول پاشــی در عصــر صــورت 

ــود. ــد ب ــر خواه ــرد، مؤثرت گی
ــر  ــگام محلول پاشــی پایین ت ــط در هن ــرارت محی 2- ح

ــانتی گراد باشــد. از 29 درجــه س
ــه  ــاری مزرع ــس از محلول پاشــی، آبی ــر اســت پ 3- بهت

انجــام گیــرد.
4- در هنــگام محلول پاشــی رطوبــت نســبی هــوا باالتــر 

از 70 درصــد باشــد.
ــزار( و اوره )5 در  ــان )0/5 در ه ــواد موی ــزودن م 5- اف
ــد. ــش می ده ــول را افزای ــود محل ــر ک ــزار( جــذب عناص ه

۶- سرعت باد در هنگام محلول پاشی پایین باشد.
pH -7 محلــول تهیــه شــده در محــدوده شــش تــا 

ــد. ــت باش هش
8- بافت هــای جــوان مــواد محلــول را بهتــر از بافت هــای 

پیــر و ســخت جــذب می کنند. 
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مصــرف کودهــای مایــع و محلــول در دو یــا ســه نوبــت 
ــاه الزم اســت. نکتــه مهــم، زمــان  در طــول دوره رشــد گی
مصــرف کــود در طــول دوره رویــش گیــاه اســت. بــا توجــه 
ــود،  ــیده ش ــرگ پاش ــطح ب ــد روی س ــود بای ــه ک ــه اینک ب
بهتــر اســت اولیــن نوبــت محلول پاشــی زمانــی باشــد کــه 
بیش تــر ســطح مزرعــه بــا شــاخ و بــرگ محصــول پوشــیده 
شــده باشــد تــا بیش تــر کــود به طــور مســتقیم روی ســطح 
ــع  ــن صــورت، کــود مای ــر ای برگ هــا پاشــیده شــود. در غی
وارد آب آبیــاری شــده و راندمــان مصــرف کــود کاهــش پیدا 
می کنــد. بــا توجــه بــه مــوارد یــاد شــده، توصیــه می شــود 
ــی  ــه پنجه زن ــت محلول پاشــی در اواســط مرحل ــن نوب اولی
انجــام شــود. مرحلــه ظهــور ســنبله جــوان و مرحلــه ظهــور 
حــدود 10 درصــد خوشــه ها از دیگــر مراحلــی هســتند کــه 

ــام داد. ــا انج ــی را در آن ه ــوان محلول پاش می ت
مایــع،  کــود  عرضه کننــده  شــرکت های  از  برخــی 
مصــرف آن هــا را در خزانــه نیــز توصیــه می کننــد. آغشــته 
کــردن بــذر در محلــول کــود بــه هنــگام جوانــه دار کــردن 
بــذر و یــا مصــرف کــود محلــول بــه طــور مســتقیم در آب 
آبیــاری از دیگــر مــواردی اســت کــه توســط برخــی از ایــن 
ــا آن  ــاط ب ــا احتی ــد ب ــه بای ــه می شــود ک شــرکت ها توصی
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برخــورد کــرد. مصــرف کــود بــه ایــن شــکل بایــد پــس از 
انجــام آزمایــش و حصــول اطمینــان از عــدم ســمیت کــود 
ــاالی  ــی ب ــز کارآی ــردن و نی ــته ک ــر آغش ــذر در اث ــرای ب ب
ــام  ــرای انج ــود. ب ــام ش ــاری انج ــود در آب آبی ــرف ک مص
ــرای  ــه از آن ب ــتگاهی ک ــا دس ــت ت ــی، الزم اس محلول پاش
بــه  کالیبــره شــود.  اســتفاده می شــود  محلول پاشــی 
عبــارت دیگــر، بایــد مشــخص شــود کــه بــا اســتفاده از ایــن 
دســتگاه چنــد لیتــر آب الزم اســت تــا یــک هکتــار مزرعــه 
را در مرحلــه رشــدی معیــن خیــس کنــد. بــرای این منظــور، 
ابتــدا بــا آب خالــی مخــزن دســتگاه را پر و در ســطح معینی 
ــورد  ــدار آب م ــد. ســپس براســاس آن، مق مصــرف می کنن
نیــاز بــرای یــک هکتــار مشــخص می شــود. تنظیــم نــازل 
دســتگاه از جملــه مــواردی اســت کــه در افزایــش کارآیــی 
کــود بســیار حائــز اهمیــت اســت. چنانچــه ذرات ریزتــر و بــا 
فشــار کم تــر از نــازل خــارج شــوند راندمــان کــود افزایــش 
ــه هنــگام  ــاد ب ــر آن کــه وزش ب پیــدا می کنــد، مشــروط ب

ــد. ــته باش ــود نداش ــی وج محلول پاش
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 مقدمه 
برنــج  آفــت  برنــج، جدی تریــن  نــواری  ســاقه خوار 
ــام  ــج را در تم ــای برن ــه بوته ه ــت ک ــور اس ــمال کش در ش
مراحــل رشــدی آن آلــوده می کنــد. جــدای از نقــش آن در 
کاهــش عملکــرد برنــج، حملــه ایــن آفــت باعــث مشــکات 
ــموم  ــه از س ــتفاده بي روی ــه اس ــددی از جمل ــی متع جانب
ــش  ــن افزای ــا و همچنی ــع آن ه ــرف بي موق ــب، مص نامناس
دفعــات سم پاشــي و میــزان ســم مصرفــي می شــود. 
اســتقبال کشــاورزان از پــرورش رتــون و دوبــار کشــت 
برنــج در اســتان مازنــدران و همزمانــی آن بــا اوج جمعیــت 
ــی  ــش و جابه جای ــرای گرای ــه را ب ــواری زمین ــاقه خوار ن س
شــب پره هــای ســاقه خوار از مــزارع کشــت اول بــه کشــت 
دوم و نیــز مــزارع اختصــاص داده شــده بــه برداشــت مجــدد 

ــد. ــم می کن ــون( فراه ــج )رت برن

 چرخه زندگی کرم ساقه خوار نواری برنج 
1-	پروانه

مناســب ترین درجــه حــرارت بــرای شــروع پــرواز پروانــه 
ــت.  ــانتی گراد اس ــه س ــا 33 درج ــواری 19 ت ــاقه خوار ن س
ــا  ــانتي گراد ب ــه س ــرواز در 29 درج ــزان پ ــن می بیش تری
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رطوبــت 90 درصــد مشــاهده می شــود و در دمــای زیــر 15 
ــرد )شــکل 32(. ــرواز صــورت نمي گی درجــه ســانتي گراد پ

 

شکل 32- پروانه  ساقه خوار نواری

2-	تخم

آستانه حرارتي براي رشد تخم 10 الي 12 درجه و دوره 
رشد تخم ها 5  الي 9 روز است. طول دوره جنینی با افزایش 
درجه حرارت کاهش پیدا می کند، که از 30 درجه سانتی گراد 
شروع می شود و تا 35 درجه ادامه می یابد و در این درجه 
حرارت اگر چه رشد جنینی می تواند کامل شود ولی الروها 
در داخل پوسته تخم می میرند. درجه حرارت مطلوب براي 
خارج شدن کرم از داخل تخم 21 الي 33 درجه و رطوبت 90 
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درصد است و در رطوبت پایین تر از 70 درصد تلفات تخم ها 
زیاد است )شکل 33(. 

شکل 33- دسته های تخم کرم ساقه خوار روی برگ برنج
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3-	کرم	)الرو(

کرم های تازه از تخم خارج شده برای مدت کوتاهی به نوک 
برگ می روند، سپس بین غاف برگ و ساقه قرار می گیرند 
و در قسمت غاف برگ به مدت یک هفته تغذیه می کنند 
)شکل 34(. حداقل دمای الزم براي رشد کرم ها 10/5 الي 
12 درجه و بهترین دما برای رشد آن ها 22 الي 33 درجه 
سانتي گراد است. در زمستان، آفت ساقه خوار برنج به شکل 
کرم های درشت در داخل کاه وکلش و علف های هرز زندگی 
می کنند و با گرم شدن هوا خواب زمستانی شکسته شده و 

شروع به رشد می کنند و تبدیل به شفیره می شوند.

  

شکل 34- الرو سن آخر و شفیره کرم ساقه خوار نواری برنج
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4-	شفیره

ــاقه  ــل س ــه در داخ ــفیره درون پیل ــه ش ــرم ب ــل ک تبدی
ــد  ــراي رش ــا ب ــل دم ــد. حداق ــاق مي افت ــش اتف و کاه و کل
ــا  ــش دم ــا افزای ــت و ب ــانتي گراد اس ــه س ــفیره 10 درج ش
ــفیره  ــد ش ــرعت رش ــانتي گراد، س ــه س ــا 30 درج از 15 ت
بتدریــج افزایــش مي یابــد )شــکل 35(. در دمــای بــاالي 35 
درجــه ســانتي گراد مــرگ و میــر شــفیره ها زیــاد می شــود. 
طــول دوره تبدیــل کــرم بــه شــفیره ۶ الــی 12 روز اســت، 
اگــر کــرم در مقابــل روشــنایي قــرار گیــرد ســریع تر تبدیــل 
ــد  ــث کن ــي باع ــه تاریک ــی ک ــود، در حال ــه می ش ــه پیل ب

شــدن رونــد تبدیــل کــرم بــه پیلــه می شــود.

  

شکل 35- شفیره کرم ساقه خوار نواری برنج



دستورالعمل تولید برنج سالم ... 130

 نحوه و میزان خسارت کرم ساقه خوار
الرو یــا کــرم ایــن حشــره در مرحلــه رویشــی بــا تغذیــه 
از بافــت ســاقه گیــاه موجــب زردی و خشــکیدگی پنجــه و 
ــه زایشــی باعــث پوکــی  ــه مرکــزی و در مرحل مــرگ جوان
خوشــه های برنــج و بــروز عامــت سرســفیدی خوشــه 

می  شــوند )شــکل 3۶(.

  

شکل 36- سفید شدن خوشه ها در مرحله زایشی
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 مدیریت تلفیقی آفت ساقه خوار نواری برنج 
کنترل	زراعی

در مناطــق برنج خیــز شــمال ایــران، طبــق معمــول 
مــزارع برنــج را از اواســط تــا اواخــر تابســتان درو مي کننــد. 
ــه حــال خــود رهــا مي شــوند.  ــج ب ــزارع برن ــس از درو، م پ
در فاصلــه ایــن مــدت طوالنــی، الروهــای کــرم ســاقه خوار 
ــان را  ــد و خودش ــه می دهن ــود ادام ــو خ ــد و نم ــه رش ب
ــا قــدرت بیش تــر و  بــرای حملــه مجــدد در ســال آینــده ب
جمعیــت باالتــر آمــاده مي کننــد. بــرای جلوگیــری از ایــن 

امــر بایــد اقدامــات زیــر را انجــام داد: 
ــن و  ــد پایی ــدور بای ــزارع حتی المق ــول م 1. دروی محص
ــا هــر چــه ممکــن  ــاه انجــام گیــرد ت ــه ی گی نزدیــک طوق

ــد.  ــی بمان ــه باق ــری در مزرع ــت الرو کم ت اس
ــد روز در  ــدت چن ــه م ــده ب ــده ش ــه های بری 2. خوش
ــک  ــا خش ــوند ت ــداری ش ــن نگه ــه روی زمی ــان مزرع هم

ــوند. ــه ش ــوب ل ــا خرمن ک ــپس ب ــده و س ش
ــر هــم  ــت عمــود ب ــر در دو نوب ــا تیل 3. شــخم مزرعــه ب

انجــام شــود )شــکل37(. 
ــت  ــر آب تخ ــه زودت ــر چ ــورده ه ــخم خ ــن ش 4. زمی

شود)شــکل38(.
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5. علف هــای هــرز کنــار و حاشــیه مــزارع کــه پناهــگاه 
الروهــا در زمســتان هســتند، کنــده و ســوزانده شــوند. 

۶. خزانه هــای برنــج همــه روزه بازرســی، برگ هــای 
ــوند.  ــرده ش ــن ب ــده و از بی ــوده چی آل

7. تنظیــم تاریــخ کاشــت: همــه ی ارقــام برنــج در 
آلــوده  بــه کــرم ســاقه خوار  بیــش  و  مازنــدران کــم 
مي شــوند. بــا کاشــت زودهنــگام برنــج، گیــاه در نســل دوم 
ســاقه خوار خشــبی شــده و آفــت را کم تــر جــذب می کنــد.

8. استفاده از ارقام با تحمل نسبی باال
9. کنتــرل فیزیکــی: نصــب تلــه نــوری در اول بهــار بــرای 
تعییــن اعــام حضــور آفــت، تعیین تغییــرات جمعیــت آفت 
و تعییــن زمــان مناســب مبــارزه شــیمیایی یــا بیولوژیکــی 

)شکل39(.
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شکل 37- شخم اول )باال(، شخم دوم )پایین(

    

  

شکل 38- آب تخت        
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شکل 39- کنترل فیزیکی

کنترل	مکانیکی

کنتــرل مکانیکــی می توانــد شــامل بریــدن نــوک 
ــه  ــد ک ــی باش ــن اصل ــه زمی ــال ب ــل از انتق ــا قب گیاهچه ه
ــکل  ــود )ش ــم می ش ــل تخ ــای حام ــدام برگ ه ــث انه باع
40(. روش دیگــر کنتــرل مکانیکــی، کنــدن پنجه هــای 
آلــوده )جوانه هــای مرکــزی خشــک شــده( و از بیــن بــردن 
آن هــا از ســه هفتــه بعــد از نشــاکاری تــا زمــان خوشــه دهی 

ــکل41(. ــت )ش اس
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شکل 40- بریدن نوک گیاهچه ها قبل از انتقال به زمین اصلی به 
منظور انهدام برگ های حامل تخم
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شکل 41- کندن پنجه های آلوده )جوانه های مرکزی خشک شده( و از 
بین بردن آن ها از سه هفته بعد از نشاکاری تا زمان خوشه دهی
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	کنترل	بیولوژیکی	

1- رهاسازی زنبور تریکوگراما

ــل 10  ــه، حداق ــد در خزان ــور بای ــازی زنب ــن رهاس اولی
روز قبــل از انتقــال نشــا بــه زمیــن اصلــي باشــد. رهاســازی 
زنبــور بــرای مقابلــه بــا نســل اول ســاقه خوار، بایــد زمانــی 
ــت  ــاي برداش ــد از نمونه ه ــه در 50 درص ــرد ک ــورت گی ص
شــده، شــفیره داخــل ســاقه باشــد و یــک هفتــه بعــد از آن 
نیــز رهاســازي مجــدد انجــام شود)شــکل42(. بــراي مقابلــه 
ــرواز پروانه هــا از  ــا آشــکار شــدن شــروع پ ــا نســل دوم، ب ب
طریــق تله هــاي نــوري، رهاســازی زنبورهــا انجــام و پــس از 
آن هــم ســه بــار بــا فاصلــه هفــت تــا 10 روز تکرار می شــود.

شکل 42 - رهاسازی زنبور تریکوگراما به کمک تریکوکارت
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ادامه شکل 42- حمله زنبور تریکوگراما به تخم های کرم ساقه خوار 
)راست( از بین بردن تخم های کرم ساقه خوار برنج به وسیله زنبور 

تریکوگراما )چپ(

2- استفاده از فرومون های جنسی

بــا اســتفاده از تله هــای فرومونــی، پروانه هــای نــر محیــط 
مزرعــه در محــل فرومــون جمــع شــده و شــکار می شــوند و 
در نتیجــه درصــد تخم هــای بــارور در ســطح مزرعــه کاهش 
می یابــد. ایــن امــر باعــث کاهــش تعــداد دفعــات سمپاشــی 
و حتــی در مــواردی باعــث حــذف کامــل ســموم شــیمیایی 

می شود)شکل43(.
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شکل 43- استفاده از فرمون های جنسی
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کنترل	شیمیایی

استفاده از سموم شیمیایی در خزانه اصًا الزم نیست. پس 
از نشا در زمین اصلي، آن دسته از نشاهایي که تاریخ کاشت 
آن ها قبل از نیمه اول اردیبهشت باشد نیاز به سمپاشي دارند. 
اگر رقم زودرس و یا میانرس باشد حداکثر یک بار سمپاشی 
)15 کیلو دیازینون یا 20 کیلو ریجنت 0/2 درصد در هکتار( 
باید به صورت گرانول پاشي  توصیه مي شود. سمپاشی حتماً 
انجام شود تا حشرات مفید و غیر هدف از بین نروند. اگر رقم 
کشت شده دیررس باشد حداکثر دو بار سمپاشی برای نسل 
دوم و سوم با فاصله 15 روز توصیه می شود. چنانچه تاریخ 
کاشت بعد از نیمه اول اردیبهشت باشد، اگر رقم مورد کاشت 
زودرس باشد یک بار سمپاشی برای نسل دوم و اگر دیررس 
باشد حداکثر دو بار سمپاشي برای نسل دوم و سوم با فاصله 

15 روز توصیه می شود.
 



فصل ششم

بی�ری های مهم برنج 
و مدیریت تلفیقی آن ها 
برای تولید محصول سا�

خسروی وحید	





 مقدمه 
مبتا  بیماری هایی  به  رشد  مراحل  طی  در  برنج  گیاه 
می دهند.  کاهش  را  محصول  کیفیت  و  کمیت  که  می شود 
در شمال کشور، بیماری هایی مانند باست، سوختگی غاف 
برگ، پوسیدگی طوقه و ریشه، لکه قهوه ای، پوسیدگی ساقه، 
همه  خوشه ها  رنگ  تغییر  و  پرچم  برگ  غاف  پوسیدگی 
برنج وارد می کنند.  قابل توجهی به محصول  ساله خسارات 
برخی  محیطی،  شرایط  بودن  مساعد  با  سال ها  بعضی  در 
بیماری ها به صورت همه گیری محلی و منطقه ای در می آیند و 
خسارات غیرقابل جبرانی وارد می کنند. وقوع بیماري و شدت 
آن بستگي به حضور عامل بیماري زا، شرایط محیطي، میزان 

حساسیت رقم کاشته شده و مدیریت محصول دارد.
پیشگیری و کنترل زودهنگام بیماری بر اساس شناخت 
عوامل مؤثر در توسعه و گسترش آن، نتیجه مطلوبی به دنبال 
عنوان  به  تغذیه ای محصول  و  زراعی  مدیریت صحیح  دارد. 
آخر  گام  عنوان  به  شیمیایی  مبارزه  و  پیشگیری  روش های 
و درمان در مدیریت مبارزه مطرح است. در جدول 3 عوامل 

زنده و غیرزنده بیماری زای برنج آمده است.



دستورالعمل تولید برنج سالم ... 144

جدول 3- عوامل بیماری زای برنج 

عوامل غیر زندهعوامل زنده 

قارچ ها:عامل بیماری 
ِباست برنج

کمبود و یا بیش بود عناصر 
غذایی

شرایط نامساعد محیطی: 
سرما، گرما، کمبود یا زیادی 

رطوبت

باکتری ها: عامل 
بیماری سوختگی 

باکتریایی برنج

مسمومیت ها

نامناسب بودن pH خاک

ویروس  ها: عامل 
بیماری کوتولگی گال 

سیاه برنج 
رعایت نکردن اصول زراعی

نماتودها: عامل 
بیماری نوک سفیدی 

برگ برنج

کمبود و زیادی نور

آالینده های هوا
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 عارضه کوتولگی برنج 
علف کش هــا،  از  برخــی  زیــاد  مصــرف  در صــورت   
ــاهد  ــاکاری، ش ــد از نش ــی و بع ــزارع باتاق ــاً در م خصوص
ســوختگی، توقــف رشــد و تحلیــل رفتــن تدریجــی بوته هــا 
خواهیــم بــود. ایــن حالــت اگــر بــا وزش بــاد همراه باشــد در 
حاشــیه های کرت هــا شــدیدترخواهد بــود. در ایــن صــورت 
علف کــش در آن قســمت های مزرعــه تجمــع و باعــث 
ــت در تمــام کــرت یکســان  ــن حال ســوختگی می شــود. ای
ــک  ــای ی ــایر کرت ه ــع در س ــی از مواق ــت و در بعض نیس
ــرگ،  ــر ســوختگي ب کشــاورز مشــاهده نمی شــود. عــاوه ب
ــا  ــاد علف کش ه ــع زی ــت تجم ــه عل ــا را ب ــي بوته ه کوتولگ
ــرد )شــکل44  ــوان مشــاهده ک ــه می ت در قســمتي از مزرع

و 45(.

مبارزه

* مصــرف مناســب علف کــش، تنظیــم ارتفــاع آب، 
زه کشــی و خشــکی دادن مزرعــه توصیــه می شــود.
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شکل 44- کوتولگی بوته برنج )راست(، در مقایسه با بوته سالم )چپ( 

  

شکل 45- عالئم و خسارت عارضه کوتولگی در مزرعه برنج
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 بیماری بالست برنج 
ــان  ــور جه ــش از 70 کش ــج در بی ــت برن ــاری باس بیم
گــزارش شــده اســت. در ایــران ایــن بیمــاری بــرای اولیــن 
ــت.  ــده اس ــاهده ش ــان مش ــال 1328 در الهیج ــار در س ب
ــن  ــترش ای ــت. گس ــا اس ــارچ پیریکوالری ــاري ق ــل بیم عام
ــه  ــده ک ــب ش ــان موج ــدران و گی ــزارع مازن ــارچ در م ق
ــي  ــاري قارچ ــن بیم ــوان مهم تری ــه عن ــت ب ــاري باس بیم
ــال حاضــر  ــود. در ح ــناخته ش ــور ش ــج در مناطــق مزب برن
ــي و  ــاس محل ــام حس ــت ارق ــت کش ــه عل ــاري ب ــن بیم ای
موقعیــت خــاص میکروکلیمایــي )میکروکلیمــا یــا ریزاقلیــم 
شــرایط موضعــی دمــا، رطوبــت و اتمســفر محیــط مجــاور 
یــک موجــود زنــده اســت( در بعضــي از مــزارع کــه شــرایط 
مناســبي بــراي توســعه بیمــاري فراهــم مي شــود هــر ســاله 

ــود. ــش محصــول مي ش موجــب خســارت و کاه

عالئم	بیماري

قسمت هاي  ساقه،  گره  برگ،  روي  بیماري  عامل  قارچ 
ایجاد  لکه  پرچم  برگ  روي غاف  بندرت  و  مختلف خوشه 
مي کند. لکه هاي روي برگ ابتدا سفید تا خاکستري با حاشیه 
نکروز و لوزي شکل هستند. اندازه و شکل لکه ها بستگي به 
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سن و رقم دارد. گره هاي آلوده، سیاه شده و براحتي شکسته 
صورت  در  و  مي شود  قهوه اي  آلوده  خوشه   گردن  مي شوند. 
پیشرفت بیماري و آلودگي زودهنگام، دانه ها پوک می شوند 
و خوشه به رنگ سفید مایل به خاکستري در مي آید و گاهي 
این آلودگي باعث شکستگي گردن خوشه و خسارت مي شود. 
دم  به  قارچ  که  است  زمانی  بیماری  مرحله  پرخسارت ترین 

خوشه حمله می کند )شکل4۶ و 47(. 

شکل 46- عالئم و خسارت بیماری بالست در خزانه 
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ادامه شکل 46- مزرعه برنج با آلودگی شدید به بیماری بالست 

شکل47- عالئم بیماری بالست خوشه                    
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ادامه شکل47- عالئم بیماری بالست برگ

عوامل	مؤثر	بر	توسعه	و	شدت	بیماري

ــذب،  ــه و زود ج ــاي ازت ــدازه کوده ــش از ان ــرف بی مص
آســمان ابــري و بــاران پي درپــي و نم نــم باریــدن، رطوبــت 
ــدت،  ــبنم طوالني م ــد، ش ــر از 90 درص ــوا بیش ت ــبي ه نس
ــاس  ــم حس ــت رق ــا و کاش ــطح برگ ه ــودن س ــس ب خی
ماننــد طارم هــاي محلــي در توســعه بیمــاري مهــم هســتند.

 مدیریت کنترل بیماری باست:
1- کاشــت ارقــام مقــاوم و یــا متحمــل: بــه عنــوان مثــال 
ارقــام پرمحصــول معرفــی شــده توســط مؤسســه تحقیقــات 
برنــج )معاونــت مازنــدران( نعمــت، فجــر، ســاحل، شــفق و 
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شــیرودی و هیبریــد در مقابــل بیمــاری باســت )مهم تریــن 
بیمــاری برنــج در دنیــا( مقــاوم هســتند. 

2- بذرگیري از مزارع سالم و عاري از آلودگي 
3- کاشــت زودهنــگام بــرای فــرار از بیماری هایــی ماننــد 

باســت بــرگ و پوســیدگی غــاف بــرگ پرچم 
4- مصــرف بهینــه و متعــادل کودهــا و بخصــوص مصرف 

تقســیطی کودهــای ازتــه توصیــه می شــود. 
5- رعایــت اصــول صحیــح زراعــت برنــج ماننــد فاصلــه 

کاشــت و تراکــم بوتــه.
۶- ضدعفونــي بــذر بــا قارچ کش هــاي مناســب: بــه 
ــول آب  ــا را در محل ــدا آن ه ــذور، ابت ــی ب ــور ضدعفون منظ
ــرم  ــد و ســپس در آب ول نمــک ســبک و ســنگین می کنن
ــذر را  ــس از آن ب ــانیم. پ ــاعت می خیس ــدت 24 س ــه م ب
ــظ  ــده حف ــه ش ــای توصی ــمی قارچ کش ه ــول س در محل
ــل 80  ــودر وتاب ــرام )پ ــل تی ــات متی ــد تیوفان ــات، مانن نبات
ــذر  ــو ب ــک کیل ــرای ی ــرم ســم ب ــزان 4/5 گ ــه می درصــد ب
ــودر  ــد پ ــرام )75 درص ــین تی ــر آب(، کاربوکس در 1/5 لیت
وتابــل بــا محلــول دو در هــزار(، سلســت )مایــع قابــل حــل 
2/5 درصــد بــه میــزان دو در هــزار( و تریفمیــن )امولســیون 
15 درصــد بــه میــزان 3/3 در هــزار( بــه مــدت 24 ســاعت 
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خیســانده و ســپس بــرای جوانــه زدن در گرم خانــه نگهداری 
ــای مهــم  ــا بیماری ه ــارزه ب ــرای مب ــات ب ــن عملی شــود. ای
بــذرزاد ماننــد پوســیدگی طوقــه، لکــه قهــوه ای، باســت و 

ــه می شــود. ــرگ پرچــم توصی پوســیدگی غــاف ب
ــاهده  ــورت مش ــه در ص ــاها در خزان ــي نش 7- سمپاش
ــا باســت در  ــارزه ب ــراي مب ــوط: ب ــا ســموم مرب ــي ب آلودگ
خزانــه، بــا مشــاهده عائــم بیمــاري، سمپاشــي بــا محلــول 
ــن  ــه ای ــود. ب ــه می ش ــم توصی ــش بی ــزار قارچ ک ــک در ه ی
گونــه کــه 10 گــرم از ایــن ســم در 10 لیتــر آب حــل شــده 
و بــرای سمپاشــي 100 متــر مربــع خزانه اســتفاده می شــود. 
ــه میــزان 7 گــرم  ــا قارچ کــش ناتیــوو ب ــه ب سمپاشــی خزان
در 20 لیتــر آب، بیمــاری باســت و لکه قهــوه ای را کنتــرل 
می کنــد. همچنیــن خزانه هــا را مي تــوان بــا محلــول دو در 
هــزار بنومیــل علیــه باســت و دیگــر عوامــل بیمــاري زا مثل 

ــرد.  ــي ک ــا سمپاش فوزاریوم ه
8- در مزرعــه، مبــارزه در دو مرحلــه رویشــي و زایشــي 
اول  از  گیــاه  رویشــي،  مرحلــه  در  مي گیــرد.  انجــام 
ــي حســاس  ــر پنجه زن ــه حداکث ــا رســیدن ب ــي و ت پنجه زن
ــور  ــاه از ظه ــیت گی ــي، حساس ــه زایش ــت و در مرحل اس
ــد.  ــدا مي کن ــه پی ــا ادام ــدن دانه ه ــفت ش ــا س ــه ت خوش
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ــی  ــه پنجه زن ــت در مرحل ــاری باس ــا بیم ــارزه ب ــرای مب ب
ارقــام حســاس، در صــورت مســاعد بودن شــرایط آب و 
ــای  ــری، باران ه ــمان اب ــد آس ــاری )مانن ــرای بیم ــی ب هوای
ــه را  ــد مزرع ــاالی 90 درص ــبی ب ــت نس ــتمر و رطوب مس
بایــد بــا ســموم بیــم )0/5 کیلوگــرم در هکتــار( و یــا ویــن 
)400 سی ســی در هکتــار( و یــا ناتیــوو )1۶0 گــرم در 
هکتــار( سمپاشــی کــرد. همچنیــن غوطــه ور کــردن ریشــه 
ــدازه  محلول پاشــی،  ــه ان نشــا در محلــول قارچ کــش ویــن ب
بیمــاری باســت بــرگ را کنتــرل می کنــد و دیگــر نیــازی 
بــه مبــارزه شــیمیایی در مرحلــه برگــی نیســت. همچنیــن 
ــری از خســارت باســت گــردن و خوشــه در  ــرای جلوگی ب
ــه  ــوان مزرع ــه ها، می ت ــد خوش ــور 20-10 درص ــان ظه زم

ــرد. ــی از ســموم ذکرشــده سمپاشــی ک ــا یک را ب
9- سمپاشــی مزرعــه برنــج در ســاعات خنــک روز 

)ترجیحــاً عصــر( توصیــه می شــود. 
10- از اختــاط ســموم و محلول هــای کــودی خــودداری 
ــه شــرکت  ــه توصی ــا ب ــف بن ــاط ســموم مختل ــود. اخت ش

ســازنده آن هــا و کارشناســان خبــره صــورت گیــرد. 
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 بیماری سوختگی غالف برگ برنج )شیت بالیت( 
ــا،  ــارچ رایزوکتونی ــاف، ق ــوختگي غ ــاري س ــل بیم  عام
ــن بیمــاري  ــي بســیار وســیع اســت. ای ــه میزبان داراي دامن
ــیر  ــي گرمس ــا از نواح ــج کاري دنی ــق برن ــر مناط در سراس
و نیمه گرمســیر وجــود دارد و روي ارقــام اصــاح شــده 
پرمحصــول بیش تریــن خســارت را مي زنــد. از ســال 13۶0 
بــه بعــد بــا افزایــش کشــت ارقــام پرمحصــول ماننــد آمل 2، 
آمــل 3، خــزر، نعمــت و نــدا ایــن بیمــاري ابتــدا در مازندران 
ــه طــوري کــه  و ســپس در گیــان گســترش پیــدا کــرد ب
ــه  طــور وســیعي گســترش  اکنــون در سراســر دو اســتان ب
دارد و بــه عنــوان یکــي از عوامــل بازدارنــده در توســعه ارقام 

پــر محصــول محســوب مي شــود.

عالئم	بیماري

 ایــن بیمــاري معمــوالً از اواخــر مرحلــه پنجه زنــي 
ــه  ــم اولی ــد. عائ ــرار مي ده ــه ق ــورد حمل ــج را م ــاه برن گی
ــول 10  ــه ط ــوي ب ــا بیض ــرد و ی ــاي گ ــورت لکه ه ــه  ص ب
ــه رنــگ ســبز خاکســتري روي غــاف بــرگ  میلي متــر و ب
ــر مي شــود )شــکل50(.  ــه( ظاه ــک ســطح آب مزرع )نزدی
در شــرایط مســاعد، لکه هــا بــه قســمت هاي باالیــي غــاف 
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و حتــي روي ســطح بــرگ وســعت یافتــه و بــه طــول 2-3 
ــفید و  ــتري س ــا خاکس ــز لکه ه ــد. مرک ــانتی متر مي رس س
حاشــیه آن هــا قهــوه اي اســت. در روي لکه هــاي پیشــرفته 
ــدا ســفید و  ــارچ تشــکیل مي شــود کــه در ابت اســکلروت ق
ســپس قهــوه اي مي شــود. در اثــر اتصــال چندیــن لکــه بــه 
یکدیگــر برگ هــا خشــک و در ایــن حالــت باعــث ضعیــف و 
چروکیــده شــدن دانه هــا  بویــژه در قســمت پاییــن خوشــه 

ــکل48(.  ــود )ش ــج مي ش برن

 

 شکل 48- توسعه عالئم بیماري سوختگي غالف  برگ برنج
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ادامه شکل 48- پیشرفت بیماری و آلودگی غالف، برگ، پرچم و 
خوشه )باال(، تشکیل اسکلروت قارچ )پایین(
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عوامل	مؤثر	بر	توسعه	و	شدت	بیماري	

اندازه  از  افزایش دما و رطوبت نسبی هوا، مصرف بیش   
کودهاي ازته، کاشت ارقام پر محصول و پرپنجه اصاح شده 
در توسعه بیماری نقش دارند. بعد از مرحله حداکثر پنجه زني، 

میزان آلودگي در مزرعه افزایش مي یابد.

مدیریت	کنترل	بیماری

1- کاشــت ارقــام متحمــل یــا نیمه حســاس، ماننــد 
ــی  ــارم محل ــام ط ــي از ارق برخ

2- رعایــت بهداشــت زراعــي و جمــع آوري بقایــاي 
گیاهــي آلــوده، شــخم زمیــن و زیــر خــاک بــردن بقایــا )15 
ــتان و  ــل زمس ــز و اوائ ــر پایی ــانتی متر( در اواخ ــی 18 س ال

ــخم.  ــس از ش ــه پ ــردن مزرع ــاب ک غرق
3- از بین بردن علف های هرز میزبان. 

ــاب از  ــیمیایی و اجتن ــای ش ــادل کود ه ــرف متع 4- مص
ــورت  ــه ص ــی ب ــه )کودده ــاي ازت ــه کوده ــرف بي روی مص
تقســیط در ســه مرحلــه صــورت گیــرد(. همچنین اســتفاده 

ــه می شــود. از کــود پتاســه توصی
5- اعمال مدیریت صحیح زراعي و رعایت فاصله کاشت 

۶- کــم کــردن ارتفــاع آب پــای گیــاه از زمــان پنجه زنــی 
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تــا حداکثــر پنجه زنــی
7- نبــودن تنــاوب برنــج بــا ســویا، لوبیــا، باقا و ســورگوم 
در زمین هــای آلــوده ای کــه شــدت بیمــاری در آن هــا زیــاد 

ست. ا
8- در صــورت مشــاهده عائــم بیمــاری روی 20 درصــد 
از ســاقه یــا پنجه هــا در مرحلــه حداکثــر پنجه زنــی و 
ــد  ــتنی باش ــان آبس ــا زم ــادف ب ــه مص ــاه ک ــاقه دهی گی س

ــه می شــود. ــارزه شــیمیایی توصی مب
9- استفاده از قارچ کش تیلت )پروپیکونازول( به میزان یک 
لیتر در هکتار و یا رورال تی اس به میزان یک کیلو در هکتار. 
در صورت لزوم، سمپاشی 15-10 روز بعد )در زمان ظهور 50 

درصد خوشه ها( تکرار شود. 

 بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه
 عامــل بیمــاري نوعــی قــارچ فوزاریوم اســت )شــکل49(. 
کشــاورزان مازندرانــی آن را بــه نــام بیمــاري ژیبــرال 
مي شناســند. ایــن بیمــاری از مهم تریــن بیماري هــاي 
ــج  ــا شــالیزار روي برن ــه ت ــه از خزان ــج اســت ک ــذرزاد برن ب
دیــده مي شــود. خســارت ناشــي از بیمــاري در نقــاط 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــز گ ــد نی ــا 70 درص ــا ت ــف دنی مختل
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 شکل 49- اسپور های قارچ فوزاریوم عامل بیماري پوسیدگي طوقه 
و ریشه

عالئم	بیماري

بذرهــاي شــدیداً آلــوده، جوانــه نمی زننــد و یــا در صورت 
ــد. در  ــي مي میرن ــا دو برگ ــک ی ــه ی ــدن در مرحل ــبز ش س
خزانــه، نشــاهاي آلــوده بلندتــر و ضعیــف و بــه رنــگ ســبز 
ــه زرد و داراي برگ هــاي باریــک و ریشــه هاي کــم  مایــل ب
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و کوچــک و قهــوه اي تــا تیــره رنــگ هســتند و براحتــي از 
خــاک جــدا مي شــوند. مشــخص ترین عائــم بیمــاري 
طویــل شــدن غیــر طبیعــي بوته هــاي برنــج اســت کــه در 
خزانــه و مزرعــه بخوبــي مشــهود اســت )شــکل50(. ایجــاد 
ریشــک هاي نابه جــا از بندهــاي بــاالي طوقــه و پوســیدگی 
ــت  ــوده اس ــاي آل ــر بوته ه ــم دیگ ــه از عائ ــه و طوق ریش
)شــکل 51 و 52(، کــه براحتــی از زمیــن کنــده می شــوند. 
اگــر بوته هــاي آلــوده در مزرعــه بــه مرحلــه گل دهــي 
برســند داراي خوشــه هاي ســبک و بــا دانه هــاي پــوک و یــا 

ــوند. ــوک مي ش ــا پ ــدي از دانه ه درص

 

شکل 50- عالئم قد بلندی و زردی بوته ها در بیماري پوسیدگي 
طوقه )ژیبرال(
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شکل 51- عالئم بیماري پوسیدگي طوقه )باال(، پوسیدگي و سیاه 

شدن ریشه و طوقه )پایین(
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شکل 52- عالئم بیماري پوسیدگي طوقه )مرگ بوته برنج قبل از 
خوشه دهی(

عوامل	مؤثر	برتوسعه	و	شدت	بیماري

ــاري 35-27 درجــه  ــراي توســعه بیم ــوب ب ــاي مطل دم
ــی  ــد و غیراصول ــش از ح ــرف بی ــت. مص ــانتی گراد اس س
ــت  ــدم رعای ــاس، ع ــام حس ــت ارق ــه، کاش ــاي ازت کوده
ــعه و  ــذر در توس ــی ب ــدم ضدعفون ــي و ع ــت زراع بهداش

ــد.  ــش دارن ــاری نق ــدت بیم ش
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مدیریت	کنترل	بیماری

1- تهیه بذر سالم از مزارع غیرآلوده 
ــل  ــات متی ــاي تیوف ــا قارچ کش ه ــذور ب ــي ب 2- ضدعفون
ــزار  ــه در ه ــول س ــد( محل ــل80 درص ــودر وتاب ــرام )پ تی
ــول دو  ــد( محل ــل 40 درص ــودر وتاب ــرام )پ ــل تی ــا بنومی ی
ــن  ــول ای ــردن در محل ــه ور ک ــورت غوط ــه ص ــزار، ب در ه
قارچ کش هــا بــه مــدت 24 ســاعت و محلول پاشــي در 
خزانــه بــه نســبت ســه گــرم در هــر متــر مربــع، 24 ســاعت 
ــي  قبــل از نشــاکاري توصیــه می شــود. همچنیــن ضدعفون
ــه  ــن( ب ــزول )تریفیمی ــاي تري فلومی ــا قارچ کش ه ــذور ب ب
ــل 2/5  ــل ح ــع قاب ــت )مای ــزار و سلس ــزان 3/3 در ه می

ــه شــده اســت. ــزار توصی ــزان دو در ه ــه می درصــد( ب
ــزر  ــل خ ــي مث ــام حساس ــي ارق ــت متوال ــود کاش 3- نب
در مزارعــي کــه ســابقه آلودگــي دارنــد و برقــراري تنــاوب 
ــي  ــام کــه تحمــل خوب ــي مثــل بین ــام محل ــا ارق کاشــت ب

ــد.  دارن
4- نبود تهیه خزانه در زمین هاي آلوده 

5- نبــود کاشــت نشــاهاي بــه دســت آمــده از خزانه هایي 
کــه بــه صــورت لکــه اي آلودگــي دارند.

۶- تهویــه مناســب و مرتــب خزانه هایــي کــه زیر پوشــش 
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پاســتیکي تهیه مي شــوند.
7- بــه منظــور جلوگیــري از جریــان آب از مــزارع 
آلــوده بــه مــزارع دیگــر الزم اســت آب آبیــاري مســتقیماً از 

ــود.  ــن ش ــاري تأمی ــاي آبی کانال ه
8- وجین بوته های آلوده قبل از زمان گل دهی

ــری در  ــی تأثی ــن اصل ــارزه شــیمیایی در زمی توجــه: مب
ــود.  ــه نمی ش ــدارد و توصی ــاري ن ــرل بیم کنت

 بیماری لکه قهوه ای برنج 
بیمــاري لکــه قهــوه اي یکــي از مهم تریــن بیماري هــاي 
ــدران  ــالیزارهاي مازن ــه در ش ــت ک ــج در دنیاس ــذرزاد برن ب
ــاي  ــاري در خاک ه ــن بیم ــان شــیوع بســیار دارد. ای و گی
ــت.  ــج اس ــیار رای ــش بس ــدون زهک ــا ب ــر و ی ــف، فقی ضعی
ایــن قــارچ کــه بــه  طــور مکــرر از بــذر برنــج جــدا می شــود 
ــا ۶5 درصــد از بذرهــای مــورد آزمایــش( پتانســیل  )از 1 ت
ــل  ــپورهای عام ــکل 53 اس ــی دارد. در ش ــری پایین همه گی

وکلنــی قــارچ بیمــاری ارائــه شــده اســت.
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شکل53- اسپورهای عامل بیماری )باال(، کلنی قارچ عامل بیماری 
)پایین(
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عالئم	بیماري

بیضــوي و گــرد مشــخص روي  لکه هــاي قهــوه اي 
ــا پراکندگــي  ــدازه 0/5 × 2-1ســانتی متر( ب ــه ان برگ هــا )ب
یکنواخــت از عائــم بیمــاري اســت )شــکل54(. در مرحلــه 
ــل  ــا مای ــگ خاکســتري ی ــه رن ــن لکه هــا ب ــوغ، مرکــز ای بل
ــي  ــه جوانه زن ــارچ در مرحل ــن ق ــد. ای ــفید در مي آی ــه س ب
ــا ایجــاد گیاهچه هــاي غیــر طبیعــي باعــث کاهــش  ــذر ب ب
درصــد جوانه زنــي بــذر برنــج مي شــود. همچنیــن در خزانــه 
ــت نشــاها مي شــود )شــکل55(.  ــا بای ســبب ســوختگي ی
ــا و  ــا، گلوم ه ــي روي برگ ه ــاد لکه های ــا ایج ــه ب در مزرع
بــا نفــوذ در آن هــا باعــث ایجــاد لکه هــاي مایــل بــه ســیاه در 
آندوســپرم و بــروز خســارت مي شــود. بــذر، خــاک، بقایــاي 
گیاهــي آلــوده و میزبان هــاي واســطه، بقــا و انتقــال قــارچ را 

ســبب مي شــوند.
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شکل 54- عالئم بیماري لکه قهوه اي برنج در خزانه )باال(، و مزرعه 
)پایین(
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شکل55- سوختگی نشای برنج ناشی از لکه قهوه اي در خزانه

عوامل	مؤثر	بر	توسعه	و	شدت	بیماري

 شــرایط خــاک در ایجــاد و شــدت بیمــاري لکــه قهوه اي 
بســیار مهــم اســت. برنــج کاشته شــده در خاک هــاي فاقــد 
زهکشــي مناســب و داراي کمبــود ســیلیس و پتاســیم 
براحتــي مــورد هجــوم ایــن بیمــاري قــرار مي گیــرد. 
همچنیــن عدم رعایــت بهداشــت زراعــی و عــدم ضــد 

ــش دارد.  ــاری نق ــدت بیم ــعه ش ــذر در توس ــي ب عفون
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مدیریت	کنترل	بیماری

1- رعایــت اصــول صحیــح تغذیــه گیــاه برنــج و اســتفاده 
بهینــه از کودهــای ازتــه، پتاســه و فســفره توصیــه می شــود. 
ــه  ــد ب ــاک می توان ــاح خ ــه و اص ــب مزرع ــي مناس زهکش

کنتــرل بیمــاری لکــه قهــوه ای کمــک کنــد. 
ــرای  ــذرزاد اســت، ب 2- از آن جایــی کــه ایــن بیمــاري ب
مبــارزه بــا آن، تهیــه بــذر ســالم، ســبک و ســنگین کــردن 
بــذر در محلــول آب نمــک و ضدعفونــی بــا قارچ کــش 
مناســب ضــروری اســت. ضدعفونــي بــذر بــا ســموم 
ــه  ــرام ب ــل تی ــا بنومی ــرام و ی ــین تی ــش کاربوکس قارچ ک

ــود.  ــه مي ش ــزار توصی ــزان دو در ه می
3- اجتناب از کاشت انبوه بذر در خزانه.

ماننــد  قارچ کش هایــی  بــا  4- محلول پاشــی خزانــه 
تیلــت، یــا بیــم )بــه میــزان یــک در هــزار(، و یــا ناتیــوو )بــه 
ــی  ــر آب( در صــورت آلودگ ــرم در 20 لیت ــت گ ــزان هف می
ــن  ــه زمی ــال نشــا ب ــل از انتق ــوه اي قب ــه لکــه قه ــه ب خزان

ــی ضــروری اســت. اصل
ــر  ــک لیت ــزان ی ــه می ــت ب 5- اســتفاده از قارچ کــش تیل
در هکتــار در زمــان ظهــور 50 درصــد خوشــه ها از غــاف. 
۶- از بین بردن علف های هرز خانواده غات و شخم بقایا. 
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 بیماری پوسیدگی ساقه برنج 
 بیماری پوسیدگی ساقه، از بیما ری های مهم برنج و در 
اغلب نقاط دنیا وجود دارد، به طوری که در نقاط گرمسیری، 
با  شدت  نظر  از  شمالی  آمریکای  همچنین  و  آسیا  معتدل 
بیماری هایی نظیر بیماری پوسیدگی طوقه و لکه قهوه ای برابر 
است. اسکلروت های قارچ نقش بسیار زیادی در شروع بیماری، 
توسعه، انتشار و همچنین بقای قارچ دارند )شکل5۶(. ازت 
اضافی باعث افزایش شدت بیماری و پتاس باعث کاهش آن 
می شود. عوامل مؤثر در بیماری پوسیدگی ساقه شامل وجود 
آب اضافی، پتاسیم کم در خاک و استفاده از ازت و فسفر زیاد 
در مزرعه است. در زمین های باتاقی عائم و خسارت بیماری 

بیشتر است )شکل57(. 

 
شکل 56- تشکیل اسکلروت قارچ عامل درون ساقه در آخر فصل 

زراعی
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شکل57- عالئم بیماری پوسیدگی ساقه
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مدیریت	کنترل	بیماری

1- استفاده بهینه از کود ازته، فسفره و پتاس فراوان
2- جمـع آوری و از بیـن بـردن بقایـای گیاهـی پـس از 

برداشـت محصـول و شـخم زمیـن 
3- رعایـت تنـاوب زراعـی برنـج بـا بعضـی گیاهـان دیگر 

مثـل گنـدم، خـردل، یونجه و شـبدر برسـیم
4- زهکشـی مـزارع باعث کاهش جمعیت اسـکلروت های 

قـارچ عامل بیماری می شـود.
5- خشـکی مزرعـه باعث کم شـدن جمعیت قـارچ عامل 

بیماری می شـود.
۶- تنظیـم ارتفـاع آب بـه انـدازه دو الـی سـه سـانتی متر 
در زمـان پنجه زنـی گیـاه و رعایـت فاصلـه کاشـت توصیـه 

می شـود. 

 بیماری پوسیدگی غالف برگ پرچم 
 بیمــاری پوســیدگي غــاف بــرگ پرچــم، یکــي از 
ــت.  ــز اس ــورهاي برنج خی ــر کش ــم در اکث ــاي مه بیماري ه
ــن  ــتند. ای ــا هس ــا و باکتري ه ــاري قارچ ه ــن بیم ــل ای عام
ــاهده  ــج مش ــول برن ــی و پرمحص ــام محل ــاری روی ارق بیم
ــول  ــام پرمحص ــاری روی ارق ــت بیم ــی اهمی ــود، ول می ش
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ــت. ــر اس ــج بیش ت برن
عالئم	بیماری

بیمــاری بــه صــورت پوســیدگی قهــوه ای غــاف انتهایــی 
ــروع و در  ــه ش ــش خوش ــاقه و پیدای ــورم س ــه ت در مرحل
مرحلــه گلدهــي و خوشــه دهي بوضــوح مشــاهده مي شــود. 
در آلودگــي شــدید، همــه قســمت های غــاف بــرگ و 
ــوه ای  ــگ قه ــه رن ــلتوک ب ــود. ش ــک مي ش ــه خش خوش
بــه رنــگ  کم رنــگ مشــاهده می شــود کــه بتدریــج 
قهــوه اي تیــره در مي آیــد. از عائــم دیگــر بیمــاری خــارج 
ــاری  ــاف اســت. خســارت بیم ــل خوشــه از غ نشــدن کام
ــر  ــه الغ ــلتوک، دان ــدن ش ــوک ش ــی، پ ــورت عقیم ــه ص ب
ــول را  ــت محص ــت و کیفی ــه و کمی ــدن دان ــوه ای ش و قه

ــکل58(. ــد )ش ــش ده کاه
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شکل 58- پوسیدگی غالف و قهوه ای شدن خوشه ها )باال( و 
پوسیدگی غالف و قهوه ای شدن خوشه ها در رقم طارم محلی )پایین(
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شرایط	مساعد	برای	ظهور	بیماری

ــا  ــی ب ــک و باران ــی خن ــرایط آب و هوای ــاری در ش بیم
ــه  ــانتی گراد ک ــه س ــی 22 درج ــای 17 ال ــه حرارت ه درج
ــه  ــاف و مرحل ــه از غ ــروج خوش ــه خ ــا مرحل ــان ب همزم
ــث  ــد باع ــری دارد و می توان ــیوع بیش ت ــت، ش ــی اس گلده

ایجــاد خســارت شــود.

مدیریت	کنترل	بیماری

1- تهیه بذر از مزارع سالم 
2- کاشت زود هنگام 

3- اســتفاده صحیــح از کودهــای پتاســه و خــودداری از 
مصــرف بیــش از انــدازه کــود ازتــه 

4- ســبک و ســنگین کــردن بــذر در محلــول آب نمــک 
ــا قارچ کش هــای مناســب و اســتفاده از  و ضدعفونــی بــذر ب
قارچ کــش تیلــت )پروپیکونــازول( بــه میــزان یــک لیتــر در 
هکتــار در زمــان آبســتنی و در صــورت شــدید بــودن میــزان 
بیمــاری تکــرار آن در زمــان ظهــور50 درصــد خوشــه ها از 

غــاف توصیــه می شــود.
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 بیماری تغییر رنگ خوشه های برنج 
 بیمــاري تغییــر رنــگ خوشــه هاي برنــج یــک بیمــاری 
پیچیــده کــه عمدتــاً قارچ هــا و باکتری هــا در ایجــاد 
ــگ  ــر رن ــم تغیی ــاری، عائ ــن بیم ــد. در ای ــت دارن آن دخال
ــا بخشــي از آن، کاهــش  و قهــوه اي شــدن تمــام خوشــه ی
ــود  ــاهده می ش ــذر مش ــي ب ــي و عقیم ــذر، پوک ــت ب کیفی
)شــکل59 و ۶0(. عائــم بیمــاري در شــرایط مســاعد جــوي 
ــوا و  ــبی ه ــت نس ــش رطوب ــا افزای ــه ب ــي از جمل و محیط
بارندگــي مســتمر در مرحلــه گلدهــي و ظهــور خوشــه بــه 
صــورت شــدید ظاهــر مي شــود و در بعضــي مــزارع باعــث 
خســارت و کاهــش محصــول مي شــود. همچنیــن بیمــاری 

ــذور مي شــود. ــی ب ــه زن ســبب کاهــش درصــد جوان
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 شکل 59- تغییر رنگ خوشه )باال(، پوسیدگي غالف برگ پرچم و 

تغییر رنگ خوشه )پایین(
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 شکل60-  مزرعه رقم طارم با آلودگی شدید به بیماری تغییر رنگ 
خوشه

مدیریت	کنترل	بیماری

1- تهیه بذر از مزارع سالم 
2- شخم بقایای گیاهی پس از برداشت برنج

3- کاشت زود هنگام برنج
3-  تنظیم فاصله کاشت

4-  اســتفاده بهینــه از کودهــای پتاســه و مصــرف نکردن 
بیــش از حد کــود ازت 
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5- از بیــن بــردن علف هــای هــرز میزبــان مانند ســوروف، 
اویارســام و سل واش .

۶- ســبک و ســنگین کــردن بــذر در محلــول آب نمــک 
ــه  ــب توصی ــش مناس ــا قارچ ک ــذر ب ــی ب ــپس ضدعفون و س

می شــود. 
7- در صـورت بـروز شـرایط آب و هوایـی مسـاعد بـرای 
شـیوع بیمـاری ماننـد بارندگی های فصلی مسـتمر و افزایش 
رطوبـت نسـبی در زمـان ظهـور خوشـه، مبارزه شـیمیایی با 
اسـتفاده از قارچ کـش تیلـت )پروپیکونـازول بـه میـزان یک 
لیتـر در هکتـار( و یـا ناتیـوو )1۶0 گـرم در هکتـار( در زمان 

خـروج 50 درصـد خوشـه ها از غـاف توصیه می شـود. 





فصل هفتم

کنرتل علف های هرز 
در شالیزار

 با تأکید بر کشاورزی پایدار

محمــد	تقی	کربالیــی	آقاُملکی
	محســن	عمرانی





 مقدمه 
ــای  ــر کوده ــرف کم ت ــدف مص ــا ه ــدار ب ــاورزی پای کش
ــاک، آب  ــه از خ ــتفاده بهین ــا، اس ــیمیایی و آفت کش ه ش
ــتم  ــک سیس ــده و ی ــاده ش ــا نه ــد بن ــع تولی ــایر مناب و س
تلفیقــی از تولیــدات گیاهــی و حیوانــی در بلندمــدت اســت. 
کشــاورزی پایــدار موجــب افزایــش کیفیــت محیط زیســت، 
ــن از  ــود. همچنی ــی می ش ــع طبیع ــای مناب ــظ و احی حف
نظــر اقتصــادی پایــدار و موجبــات بهبــود کیفیــت زندگــی 
کشــاورزان و افــراد جامعــه را فراهــم مــی آورد. برنــج هــم بــه  
ــده مســتثنی نیســت و  ــن قاع ــک محصــول از ای ــوان ی عن
بــه  عنــوان مهم تریــن عامــل در امنیــت غذایــي و معیشــت 
ــرز  ــاي ه ــود. علف ه ــداد مي ش ــیا قلم ــردم آس ــي م اصل
ــا  ــارزه ب ــه مب ــج هســتند ک ــد برن ــع در تولی ــن مان مهم تری
آن هــا بــه انــدازه تاریــخ زراعــت ایــن محصــول قدمــت دارد. 
ــرز  ــاي ه ــرل علف ه ــي کنت ــاي ابتدای ــري از روش ه بهره گی
)وجیــن دســتي و غرقــاب( در جوامــع اولیــه، بیانگــر اهمیت 
ــترده  ــرف گس ــع و مص ــج در آن جوام ــرز برن ــاي  ه علف ه
ایــن  بــر  تأییــدي  پیشــرفته  دنیــاي  در  علف کش هــا 
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واقعیــت اســت. علف هــای هــرز نــه تنهــا بــر عملکــرد، بلکــه 
ــد.  ــر منفــی می گذارن ــر روی کیفیــت محصــول هــم تأثی ب
ــه ي  ــا از ده ــرف علف کش ه ــه مص ــش بی روی ــا افزای ب
ــه  ــواد شــیمیایي منجــر ب ــن م ــه بعــد، مصــرف ای 1940 ب
ــر  ــر ب ــرات مض ــي، اث ــت محیط ــکات زیس ــش مش پیدای
موجــودات غیرهــدف، افزایــش مقاومــت برخــي از علف هــاي 
ــوالت  ــموم در محص ــن س ــاي ای ــدن بقای ــي  مان ــرز و باق ه
و در نتیجــه توجــه بیش تــر بــه روش هــاي مبــارزه ي 
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــان ش ــر جه ــیمیایي در سراس غیرش
مدیریــت تلفیقــي بــه  عنــوان یکــي از راهکارهــاي مناســب 

ــود. ــه مي ش ــر گرفت ــه در نظ ــن زمین در ای
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 جنبه های خسارت علف های هرز در برنج  
کشــاورز بــرای کم کــردن خســارت علف هــای هــرز 
ــه  ــار مزرع ــه ب ــا س ــواردی ت ــا در م ــتند دو و ی مجبورهس
را وجیــن کننــد. میــزان کاهــش محصــول ناشــی از 
ــه روش  ــته ب ــج بس ــت برن ــرز در زراع ــف ه ــارت عل خس
ــود  ــه کاشــت و مصــرف ک ــج، فاصل ــم برن ــوع رق کشــت، ن
ــرز  ــای ه ــارت علف ه ــط خس ــت. متوس ــاوت اس ــه متف ازت
ــد  ــط 25-10 درص ــور متوس ــه ط ــرل ب ــس از کنت ــج پ برن
بــرآورد شــده کــه بــه نظــر می رســد ایــن میــزان در ایــران 
ــر باشــد. علف هــای هــرز بعضــاً در مــزارع  ــه مراتــب کم ت ب
ــز  ــای گیاهــی نی ــات و بیماری ه ــش آف ــج موجــب افزای برن
ــوروف  ــل س ــرز مث ــای ه ــرا برخــی از علف ه ــوند، زی می ش
ــج  ــه تک نقطــه ای برن ــه آفاتــی از قبیــل پروان ــان ثانوی میزب
ــتان را  ــج، زمس ــاقه خوار برن ــرم س ــن ک ــتند. همچنی هس
در ســاقه این گونــه علف هــای هــرز ســپری می کنــد و 
ــن  ــی آن در ای ــاقه، درصــد زنده مان ــت س ــل ضخام ــه  دلی ب
گیــاه بیش تــر از ســاقه برنــج اســت. علف هاي هــرز بــا 
ایجــاد مانــع در برداشــت برنــج نیــز موجــب افزایــش هزینــه 

ــوند. ــت می ش برداش
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 تقسیم بندی علف های هرز مهم مزارع برنج 
بــه طــور کلــی، علف هــای هــرز مــزارع برنــج بــر اســاس 
ــا،  ــا، جگن ه ــار دســته نازک برگ ه ــه چه ــری ب شــکل ظاه

ــوند. ــیم می ش ــرخس ها تقس ــا و س پهن برگ ه

الف-	نازک	برگ	ها

نازک برگ  ها داراي برگ هایي با رگبرگ هاي موازي و تعداد 
اجزاي گل در آن ها سه یا مضربي از سه است، مانند سوروف 
)با نام محلي: وازمل، زرا، وازمبیل، کل دمه( )شکل ۶1 و ۶2(، 
قیاق )با نام محلي ارداله(، بند واش یا سگ واش. این علف ها 
با جذب آب و مواد غذایی و همچنین نور و اشغال فضا، موجب 

ضعیف شدن نشاها می شوند. 

 

شکل 61-گیاه سوروف در مرحله پنجه زنی 
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شکل 62-گیاه سوروف در مرحله خوشه

ب-	جگن	ها	

ــا  ــبیه نازک برگ ه ــری ش ــکل ظاه ــر ش ــا از نظ جگن ه
هســتند، امــا فــرق ایــن گــروه بــا نازک برگ هــا ایــن اســت 
کــه ســاقه ها اغلــب توپــر و ســه گــوش هســتند و برگ هــا 
در امتــداد هــم روی ســاقه قــرار دارنــد، ماننــد انــواع 
ــای  ــر نمونه ه ــام زرد. در زی ــی و اویارس ــام ارغوان اویارس
اویارســام بــذری و پیــزور دریایــی )شــکل ۶3 و ۶4( آمــده 

اســت. 
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شکل 63- اویارسالم بذری        
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شکل 64- پیزور دریایی
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ج-پهن	برگ	ها

ایـن علف هاي هـرز داراي برگ هایي پهن بـا رگبرگ هایي 
منشـعب هسـتند. جوانـه زدن در علف هاي هـرز پهن برگ با 
دو لپـه و یـا دو برگ بذري آغاز می شـود کـه در موقع کنترل 
شـیمیایي بـا ایـن دسـته از علف هاي هـرز قابل توجه اسـت. 
از ایـن گروه قاشـق  واش )قاشـقک یا بارهنگ آبـي(، تیرکمان 
آبـي، عدسـک آبـي، علـف ارزنـي و سـل واش را مي تـوان نام 

برد )شـکل۶5 و ۶۶(.

          

شکل 65- علف هرز قاشق واش
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ادامه شکل 65- علف هرز قاشق واش

شکل 66- علف هرز گوشاب یا روغن واش 
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ادامه شکل 66- علف هرز تیرکمان آبی         

                     
د-	سرخس	ها	

آزوال یکــی از گیاهــان مهــم اســت کــه در ابتــدای فصــل 
ــود   ــه می ش ــاورزان منطق ــت کش ــب آزار و اذی ــی موج زراع
سه گوشــه،  متفــاوت  شــکل های  در  آزوال  )شــکل۶7(. 
ــدا  ــود. آزوال در ابت ــده می ش ــره ای دی ــا دای ــه و ی چندگوش
ــرل  ــرای کنت ــک ب ــل بیولوژی ــک عام ــود و ی ــوان ک ــه عن ب
علف هــای هــرز برنــج معرفــی شــد، چــون بــا ایجاد پوشــش 
ســبز در ســطح آب از رویــش علف هــای هــرز داخــل کــرت 
جلوگیــری می کنــد. افزایــش پوشــش آزوال روی آب، شــدت 
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ــد.  ــش می ده ــر آب کاه ــدی در زی ــور تصاع ــه ط ــور را ب ن
ــیله آزوال  ــه وس ــل ب ــور کام ــه ط ــطح آب ب ــه س ــی ک زمان
پوشــانده شــود، 90 درصــد نــور خورشــید بــه وســیله آزوال 

جــذب می شــود.

 

شکل 67- علف هرز آزوال

 کنترل علف های هرز
ــرز  ــای ه ــرل علف ه ــح در کنت ــت صحی ــال مدیری اِعم
نقــش مهمــی در جلوگیــری از کاهــش محصــول و در عیــن 
ــزان  ــادی در می ــل زی ــارت دارد. عوام ــش خس ــال کاه ح
ــا  ــه ب ــد ک ــش دارن ــالیزارها نق ــرز ش ــای ه ــم علف ه تراک
ــن عوامــل  ــرات ای ــوان از اث ــع می ت ــه موق ــات الزم و ب اقدام
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جلوگیــری و خســارت ناشــی از آن هــا را بــه شــرح زیــر بــه 
ــل رســاند: حداق

- اســتفاده از بــذور عــاری از بــذر علــف هــرز در خزانــه و 
در مــزارع بــا کشــت مســتقیم .

- در نشــاکاری دســتی، امــکان انتقــال علف هــای هــرز از 
خزانــه بــه مــزارع بــا شــناختی کــه کشــاورزان دارنــد عمــًا 

ــت. منتفی اس
- فاصلــه کشــت یکــی از عوامــل مهــم تراکــم علف هــای 
ــر باشــد امــکان  هــرز اســت؛ هــر قــدر فاصلــه کشــت کم ت

رقابــت بــرای علــف هــرز کم تــر اســت.
- مصــرف کــود ازتــه در شــالیزارهای آلــوده ســبب رشــد 
علف هــای هــرز می شــود، زیــرا علف هــای هــرز نســبت بــه 

برنج کود ازته را بهتر جذب می کنند. 

روش	های	کنترل	علف	های	هرز

روش کنترل زراعي 

ـــه  ـــت ک ـــرایطي اس ـــردن ش ـــن روش فراهم ک ـــاس ای اس
ـــع  ـــد مان ـــا بتوان ـــد ت ـــش ده ـــج را افزای ـــت برن ـــت رقاب قابلی
ـــه  ـــارت آن را ب ـــا خس ـــده و ی ـــرز ش ـــاي ه ـــد علف ه از رش

ـــاند. ـــل برس حداق
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انواع روش هاي کنترل زراعي: 
الف-پیشگیری: 

پیشــگیری بــه مفهــوم جلوگیــری از ورود یــک علف هــرز 
جدیــد بــه یــک منطقــه یــا محــدود ســاختن و جلوگیــری 
ــس از ورود اســت. پیشــگیري از  ــت آن پ ــش جمعی از افزای
ــذر  ــه در آن از ب ــت ک ــر اس ــي میس ــت زراع ــق بهداش طری
ــیه  ــتفاده و حاش ــز اس ــین آالت تمی ــده و ماش ــاری ش بوج
ــرز  ــود. علف ه ــته می ش ــرز نگه داش ــاري از علف ه ــزارع ع م
ــذر آن  ــه ب ــت ک ــج اس ــرز برن ــن علف ه ــوروف مهم تری س
ــرز  ــن علف ه ــود. ای ــل می ش ــج منتق ــذر برن ــا ب ــراه ب هم
ــی رود،  ــه م ــه خوش ــج ب ــر از برن ــه زودت ــک هفت ــدود ی ح
بنابرایــن بایــد قبــل از خوشــه دهی برنــج، اقــدام بــه حــذف 
ــد  ــع تولی ــا مان ــرد ت ــرز ک ــن علف ه ــه ای ــگام خوش زودهن
ــه ســال بعــد شــود. ــذر، افزایــش آلودگــی و انتقــال آن ب ب

ب- عملیات خاک ورزی: 
گرچــه خــاک ورزي بــه منظــور آماده ســازي بســتر 
کشــت )شــکل۶8( در اول فصــل در بســیاري از محصــوالت 
ــاک ورزي  ــد خ ــر مي رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــج اس ــی رای زراع
در کنتــرل علف هــاي هــرز برنــج داراي اهمیــت و ضــرورت 
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بیش تــري باشــد. اولیــن شــخم زمانــی آغــاز می شــود کــه 
بارندگــی ســنگین شــالیزار را ســیراب کنــد کــه زمــان آن 
ــا ِگل  ــش کاول ی ــگ )پی ــل از پادلین ــاه قب ــک م ــل ی حداق
خرابــی( اســت. در اجــرای شــخم، کــه شــامل دو بــار شــخم 
عمــود بــر هــم بــا گاوآهــن اســت، زمیــن از حالــت ســختی 
خــارج شــده و علف هــای هــرز و کاه و کلــش بــه زیــر خــاک 

می رود.
شــخم عمیــق )بیشــتر از 20 ســانتی متر( بــرای کشــت 
برنــج مناســب نیســت. همچنیــن شــخم اول را نبایــد قبــل 
از ســرد شــدن هــوا، یعنــی در اوائــل یــا اواســط پاییــز انجــام 
داد، زیــرا میکروارگانیســم های خــاک ایــن مــواد را تجزیــه 
می کننــد و مــواد غذایــی آن هــا در اثــر بارندگــی از دســترس 
ــا  ــخم ب ــر ش ــی اگ ــود. ول ــارج می ش ــد خ ــال بع ــاه س گی
ــه دلیــل ســرما و  ســرد شــدن هــوا زده شــود ایــن مــواد ب
ــا شــروع  در نتیجــه کاهــش فعالیــت میکروارگانیســم ها، ت
ــا  ــه حالــت خــود باقــی می ماننــد و ب فصــل بهــار تقریبــاً ب
ــار  ــوند و در اختی ــه می ش ــار تجزی ــوا در به ــرم شــدن ه گ
گیــاه قــرار می گیرنــد. شــخم دوم 10-7 روز قبــل از 
ــد  ــاع آب نبای ــه در آن ارتف ــود ک ــام می ش ــاکاری انج نش
ــه همــان  ــر از 3-2 ســانتی متر باشــد. شــخم دوم ک بیش ت
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عملیــات پادلینــگ اســت از ویژگی هــای جدایی ناپذیــر 
ــیمیایی  ــی و ش ــواص فیزیک ــه خ ــت ک ــج اس ــت برن کش
خاک هــای شــالیزاری را بــه طــور قابــل ماحظــه ای تغییــر 
می دهــد. ایــن تغییــرات رونــد فیزیولوژیــک گیــاه برنــج را 

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــدت تح بش
ــن  ــازی زمی ــه آماده س ــن مرحل ــی، آخری ــطیح نهای تس
اســت کــه بــه منظــور صــاف و همــوار کــردن ســطح زمیــن 
انجــام می شــود. چنانچــه تســطیح شــالیزار بــه طــور 
یکنواخــت صــورت نگیــرد، بــه طــوری کــه در بعضــی نقــاط 
ــیژن و  ــادل اکس ــد تب ــته باش ــود نداش ــش آب وج آن پوش
نفــوذ نــور در آن نقــاط موجــب جوانــه زدن بــذور علف هــای 
ــکل  ــار مش ــت آن را دچ ــرل یکنواخ ــود و کنت ــرز می ش ه
ــد از  ــه بع ــار هفت ــی چه ــه ال ــد س ــالیزار نبای ــد. ش می کن
نشــاکاری بــه تنــاوب خشــک شــود تــا علــف هــرز فرصــت 

ــد. ــدا نکن ــه زدن پی جوان
 



دستورالعمل تولید برنج سالم ... 198

شکل 68- آماده سازی زمین به نحوه مطلوب

ج- روش کشت:
روش کشـت بـر توانایـی گیاه برنـج در رقابت بـا علف هرز 
و کاهش خسـارت آنها مؤثر اسـت. در روش نشـاکاری دستی 
امـکان انجـام وجیـن دسـتی میسـر اسـت، در حالـی که در 
کشـت ردیفی )بـذرکاری یـا نشـاکاری( امکان انجـام وجین 
دسـتی و ماشـینی هـر دو فراهـم اسـت. در روش کشـت 
مسـتقیم )بذرپاشـی(، انجـام وجین ماشـینی میسـر نیسـت 
و وجیـن دسـتي داراي کارآیـي پاییـن و موجب خسـارت به 

گیـاه زراعی می شـود. 
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د- مدیریت آب: 
آب به عنــوان یــک عامــل مهــم و مؤثــر در کنتــرل 
ــداد  ــت. تع ــده اس ــناخته ش ــالیزار ش ــرز ش ــای ه علف ه
زیــادی از علف هــای هــرز در وضعیــت غرقــاب نمی تواننــد 
جوانــه بزننــد )البتــه آب بایــد بــه مقــدار کافی وجود داشــته 
باشــد(. بنابرایــن، جمعیــت علف هــای هــرز بــا افزایــش عمق 
ــه  ــرل عمــق آب در مراحــل اولی ــد. کنت آب کاهــش می یاب
ــر عمــده ای در کنتــرل علف هــای  ــد اث ــج می توان رشــد برن
ــرز  ــای ه ــر علف ه ــه اگ ــه طوری ک ــد، ب ــته باش ــرز داش ه
بیــش از حــد رشــد کننــد کنتــرل آن هــا از طریــق مدیریــت 
ــطیح  ــوب تس ــالیزار خ ــه ش ــود. چنانچ ــکل می ش آب مش
ــرد.  ــم ک ــی تنظی ــوان عمــق آب را براحت شــده باشــد می ت
بهتریــن زمــان غرقــاب ســه تــا چهــار روز بعــد از نشــاکاری 
اســت. در تنظیــم عمــق آب بایــد دقــت شــود که ســطح آب 
خیلــی پاییــن نباشــد و شــالیزار صــاف و تســطیح شــده و 
بایــد فاقــد نواحــی بــا خــاک خشــک باشــد. بویــژه ســه الــی 
چهــار هفتــه بعــد از نشــاکاری، شــالیزار بــه تنــاوب خشــک 
ــا  ــه زدن پیــدا نکنــد. ب ــا علــف هــرز فرصــت جوان نشــود ت
ــای  ــر علف ه ــانتی متر، اکث ــق 10 س ــه عم ــم آب ب تنظی
هــرز از بیــن می رونــد. ســطح آب بایــد متناســب بــا رشــد 
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گیــاه برنــج حداکثــر پنــج تــا 10 ســانتی متر باشــد. وجــود 
ــاری  ــم آب و آبی ــی در تنظی ــش مهم ــی نق ــای بتن کانال ه

منظــم شــالیزار دارد )شــکل۶9(.

شکل 69- آبیاری منظم و صحیح با استفاده از کانال های بتنی

ه- تناوب کشت: 
ــه مفهــوم کشــت گیاهــان مختلــف در  تنــاوب کشــت ب
ــاله  ــان یک س ــت. در گیاه ــی اس ــال های زراع ــا و س فصل ه
ــت  ــاي مدیری ــن روش ه ــاوب از موفق تری ــاله، تن ــد س و چن
ــا  ــرز ب ــز، علف هاي ه ــالیزار نی ــت. در ش ــرز اس علف هاي ه
زیســتگاه کشــت برنــج ســازگار مي شــوند. مــزارع برنــج کــه 
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بــه طــور مــداوم عملیــات خــاک ورزي در آن انجــام مي شــود 
بــه  نســبت  بیش تــري  یک ســاله  علف هاي هــرز  داراي 
ــش  ــراري موجــب افزای ــر اراضــي هســتند. کشــت تک دیگ
جمعیــت علف هاي هــرز مي شــود. روش هــای مختلــف 
کشــت نیــز علف هــاي هــرز مختــص خــود را دارد کــه بــه 
ــه  ــت. ب ــته اس ــت وابس ــج در آن زراع ــي رای ــات زراع عملی
ــرز خــاص  ــاب، علف هــاي ه ــال، در اراضــي غرق ــوان مث عن
ســازگار بــه ایــن اقلیــم فراوان ترنــد کــه بــا علف هــاي هــرز 
ــن خشــک  ــج در زمی ــد )کشــت برن ــب در کشــت آپلن غال
ــاوت  ــج متف ــاب( برن ــن غرق ــای زمی ــه ج ــک ب و نیمه خش

هســتند. 

و- زمان کشت برنج: 
زمــان کشــت برنــج بــر نــوع علف هــرز و میــزان 
ــج  ــي زود برن ــت خیل ــت. کش ــر اس ــارت زایي آن مؤث خس
ــود،  ــرز مي ش ــاي ه ــا علف ه ــر آن ب ــت مؤث ــع از رقاب مان
زیــرا در هــواي ســرد اول فصــل، ســرعت رشــد برنــج ُکنــد 
ــوروف و  ــرز س ــع  علف ه ــه نف ــگام ب ــت زود هن ــت. کش اس
کشــت دیــر هنــگام مســاعد جگن هــا و پهن برگ هــا 
اســت. زمــان کشــت بایــد نــه فقــط بــر اســاس تأثیــر آن بــر 
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رشــد علف هــاي هــرز، بلکــه بــر اســاس پتانســیل عملکــرد 
ــم شــود.  ــج تنظی برن

ز- تراکم کشت:
 یکــي از اصــول مهــم در زراعــت برنــج، انتخــاب فاصلــه 
ــر  ــه حداکث ــیدن ب ــت رس ــوب جه ــم مطل ــا تراک کاشــت ی
ــش  ــطه کاه ــه واس ــد ب ــر مي توان ــن ام ــت. ای ــرد اس عملک
ــع را  ــه از مناب ــتفاده بهین ــرز، اس ــاي ه ــا علف ه ــت ب رقاب
ــن  ــور مهم تری ــه ن ــی ک ــد. از آنجای ــته باش ــراه داش ــه هم ب
ــا علف هــاي هــرز  ــج ب عامــل تعییــن کننــده در رقابــت برن
اســت، تنظیــم تراکــم مناســب گیــاه زراعــی جهــت کاهــش 
ســهم نــور دریافتــی توســط علــف هــرز از اهمیــت خاصــی 
ــی  ــم گیاه ــه تراک ــت هرچ ــی اس ــت. بدیه ــوردار اس برخ
افزایــش یابــد بــه همــان نســبت میــزان نفــوذ نــور بــه زیــر 
ــا افزایــش غیرمتعــارف  ــد، ام ــج کاهــش می یاب ســایبان برن
تراکــم رقابــت زودهنــگام در گیــاه زراعی را ســبب می شــود 
ــج، ورس  ــرد برن ــش عملک ــر کاه ــاوه ب ــد ع ــه می توان ک
ــته  ــال داش ــه دنب ــه را ب ــح دان ــدم تلقی ــگام آن و ع زودهن
باشــد. تراکــم در کشــت نشــایی بــه رقــم برنــج، حاصلخیزی 
خــاک و فصــل کاشــت بســتگی دارد. میانگیــن تراکم کشــت 
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حــدود 20 کپــه1  در متــر مربع و در کشــت مســتقیم بســیار 
متغیــر )100-20 کیلوگــرم شــلتوک در هکتــار( اســت، کــه 

بســته بــه تکنولــوژی و شــرایط منطقــه دارد. 

ک- وجین دستي: 
ــا  ــا پ ــه وســیله دســت ی ــت ب ــر در دو نوب وجیــن بیش ت
انجــام می شــود. نوبــت اول 15 تــا 20 روز بعــد از نشــاکاری 
و نوبــت دوم حــدود 30 تــا 35 روز بعــد از نشــاکاری 
اســت. ایــن روش امتیــازات زیــادی نســبت بــه روش هــای 
ــچ  ــه هی ــت اینک ــیمیایی دارد. نخس ــژه روش ش ــر بوی دیگ
علفــی در برابــر ایــن روش مقاومــت نشــان نمی دهــد 
ــا  ــاله ت ــرز از یک س ــوع علف ه ــر ن ــن ه ــگام وجی ــرا هن زی
ــون  ــا مدف ــع آوری ی ــرگ جم ــا نازک ب ــرگ ی ــی پهن ب دائم
ــًا بی ضــرر اســت.  ــرای محیط زیســت کام می شــوند. دوم ب
دلیــل ســوم موجــب تهویــه خــاک و خــروج گازهــای مضــر 
ــرار  ــه ها ق ــار ریش ــری در اختی ــیژن بیش ت ــود و اکس می ش
می گیــرد و دلیــل چهــارم نیــروی انســانی موجــب کاهــش 
مصــرف ســموم شــیمیایی می شــود. چنانچــه وجیــن 
دســتي در مرحلــه مناســب رشــد برنــج )پنجه زنــي( انجــام 

 Bunch 1. در زراعت نشایی برنج در هرکپه5- 3 گیاهچه کشت می شود که به آن

يا Hill مي گويند.
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ــد  ــرز دیر رش ــاي ه ــي علف ه ــدد برخ ــش مج ــود، روی ش
ــد  ــي نخواه ــل توجه ــن واش( خســارت قاب ــا و روغ )جگن ه
ــرار  ــب، تک ــه نامناس ــن در مرحل ــورت وجی ــت. در ص داش
ــن  ــد. ای ــدا کن ــرورت پی ــت ض ــن اس ــتي ممک ــن دس وجی
ــي  ــام بوم ــر از ارق ــده بیش ت ــام اصاح ش ــت در ارق وضعی

ــود. ــاهده مي ش ــد مش پابلن
مکانیکــي  وجین کــن  هماننــد  ســاده اي  ابزارهــاي 
)کونوویــدر1 ( در ایــران وجــود دارنــد که در کشــت ماشــیني 
و ردیفــي برنــج )کشــت نشــایي و کشــت مســتقیم( جهــت 
ــورد اســتفاده  ــا م ــرل علف هــاي هــرز در بیــن ردیف ه کنت
ــد از  ــه بع ــه هفت ــوالً س ــکل70(. معم ــد )ش ــرار مي گیرن ق
ــر از  ــرز کم ت ــای ه ــدازه علف ه ــه ان ــاکاری هنگامی ک نش
10 ســانتی متر باشــد، مناســب ترین زمــان اســتفاده از 
ــه  ــان ســطح آب مزرع ــن زم ــن اســت. در ای ــن وجین ک ای
ــتفاده  ــد. اس ــانتی متر برس ــاع حــدود 3-2 س ــه ارتف ــد ب بای
از وجین کــن مکانیکــي موجــب کاهــش زمــان مــورد نیــاز 

بــراي کنتــرل دســتي علف هاي هــرز مي شــود.

1. Conoweeder
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شکل 70- نمونه اي از وجین کن مکانیکی دستی

کشت توأم برنج و اردک

بــه طــور کلــی در همــه مناطــق برنــج کاری کــه خیلــي 
ــرورش اردک در شــالیزار  ــکان پ گــرم و خشــک نباشــد، ام
ــرای  ــران ب ــداول در ای ــام مت ــه ارق ــاً هم ــود دارد. تقریب وج
ــه طــول  ــی ک ــی ارقام ــرورش اردک مناســب هســتند ول پ
ــه  ــی بوت ــه خوابیدگ ــر و نســبت ب ــا بیش ت دوره رشــد آن ه
)ورس( متحمــل باشــند مناســب تر هســتند. بــه طــور 
ــدا و  ــر خــزر، ن ــررس نظی ــام اصــاح شــده و دی ــال، ارق مث



دستورالعمل تولید برنج سالم ... 206

نعمــت بــرای ایــن کار مناســب هســتند. البتــه ارقــام محلی و 
اصــاح شــده زودرس بــا رعایــت نــکات الزم، قابــل اســتفاده 
ــر  ــان حضــور اردک در شــالیزار کم ت ــی مــدت زم اســت ول
ــدداً  ــج مج ــت برن ــد از برداش ــوان بع ــن می ت ــت. بنابرای اس

ــرد.  ــازی ک ــالیزار رهاس اردک را در ش
بــا رعایــت مدیریــت تلفیقــی، اردک هــا نــه تنها مشــکلی 
بــراي بوته هــای برنــج ایجــاد نمی کننــد، بلکــه از حشــرات 
و آفــات موجــود در روی بوته هــا تغذیــه کــرده و بــا ایجــاد 
ــوان  ــه عن ــزودن فضــوالت ب ــه مناســب در خــاک و اف تهوی
ــد  ــاک و رش ــری خ ــش حاصلخی ــث افزای ــی باع ــود دام ک
بهتــر بوته هــای برنــج می شــود و در نتیجــه موجــب 
افزایــش حــدود پنــج درصــدی عملکــرد شــلتوک می شــوند. 
همچنیــن حضــور اردک در شــالیزار باعــث کاهــش مصــرف 
مــواد شــیمیایی نظیــر ســموم علف کــش و آفت کــش 

ــود.  ــد می  ش ــالم تر تولی ــج س ــده و برن ش
ــا  ــازی جوجــه اردک ه ــرای رهاس ــان ب مناســب ترین زم
ــاکاری  ــد از نش ــج بع ــای برن ــه گیاهچه ه ــت ک ــی اس وقت
ــه  ــازي ب ــان رهاس ــند. زم ــدا کرده باش ــتقرار الزم را پی اس
ــدی بســتگي  ــم و نشــاهای تولی ــوع رق ــالیزار، ن ــرایط ش ش
ــا دو هفتــه بعــد از نشــاکاري اســت.  دارد و معمــوالً یــک ت
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ــه  ــالیزار ب ــار ش ــر هکت ــرای ه ــا ب ــه اردک ه ــداد جوج تع
ــتگی دارد و  ــالیزار بس ــود در ش ــی موج ــواد غذای ــزان م می
ــای  ــواع علف ه ــم و ان ــامل تراک ــي ش ــواد غذای ــزان م می
هــرز و بــذور آن هــا، موجــودات و جانــوران ریــز موجــود در 
ــا  ــه طــور متوســط 250 ت ــزان آزوال اســت. ب شــالیزار و می
300 جوجــه اردک بــا ســن یــک تــا دو هفتــه ای )100 تــا 

ــوب اســت.  ــار مطل ــر هکت ــراي ه ــی( ب 150 گرم
اردک هــا پــس از رهاســازی در شــالیزار نــه تنهــا از 
ــی از  ــه حت ــد، بلک ــه نمی کنن ــج تغذی ــبز برن ــه س گیاهچ
علف هــای هــرزی کــه از آب خــارج شــده و اســتقرار پیــدا 
کرده انــد نیــز تغذیــه نمی کننــد. اردک هــا معمــوالً از 
علف هــای هــرزی کــه خیلــی کوچــک و در زیــر آب هســتند 
و نیــز از بــذور علــف هــرز تغذیــه می کننــد. عــاوه بــر آن، 
اردک هــا بــا گل آلــود کــردن آب مانــع رســیدن نــور کافــی 
بــه ســطح خــاک شــالیزار شــده و بــا منقــار و پاهــای خــود 
ــی گل از رشــد علف هــای هــرز  ــر هــم زدن و جابه جای در اث

ــکل71(.  ــد )ش ــری می کنن جلوگی
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شکل 71- فعالیت اردک ها و عاري بودن مزرعه از علف هاي هرز

کشت	همزمان	برنج	و	ماهی

پــرورش ماهــی در مــزارع برنــج یکــی از مهم تریــن 
روش هــا بــرای اســتفاده بهینــه از شــالیزار اســت. ایــن روش 
ــعه  ــی، توس ــیایی و آفریقای ــورهای آس ــیاری از کش در بس
یافتــه و بــه  عنــوان بخشــی از فعالیت هــای کشــاورزی 

ــه اســت.  ــورد توج م

شالیزارهای مناسب کشت توأم برنج و ماهی

شــالیزارهای مناســب کشــت برنــج و ماهــی بایــد دارای 
شــرایط زیــر باشــند:
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1-  امکان تأمین آب مورد نیاز 
2- باال بودن درصد رس خاک 

3- داشتن مرز و مناسب بودن ارتفاع آن 
4- ورودی و خروجی مناسب آب 

5- آفتاب گیر باشد تا دمای مطلوب ایجاد شود
۶- شیب مایم زمین و عدم اختاف ارتفاع در کرت ها

7- دسترسی آسان به مزرعه و نزدیکی به منزل مسکونی 
بهره بردار

مدیریت	صحیح	شیمیایی	با	تأکید	بر	کشاورزی	پایدار

1- استفاده از علف کش ها قبل از بذرپاشی در خزانه
حدود سه روز قبل از بذرپاشی، بستر خزانه کامًا ماله کشی 
سپس  می شود.  تنظیم  سانتی متر   5 حدود  آب،  ارتفاع  و 
علف کش مورد نظر به مقدار 30 سی سی برای 100 متر مربع 
خزانه به صورت قطره پاشی در سطح خزانه پخش می شود. 
الزم به ذکر است که باید از ورود و خروج آب تا مدت 48 
ساعت جلوگیری شود و سپس آب خزانه تخلیه شده و چند 
بار این کار تکرار شود و سپس با دست کشیدن در سطح بستر 

بذرها و اندکی هوادهی اقدام به بذرپاشی شود.
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2- کنترل علف هرز سوروف بعد از سبز شدن خزانه 
در مرحله  با سوروف  مبارزه  عللی فرصت  به  بنا  چنانچه 
قبل از بذر پاشی از دست رفته باشد، در دو تا سه هفته بعد از 
بذرپاشی زمانی که تراکم علف هرز سوروف خیلی زیاد است و 
از لحاظ اقتصادی انجام عملیات وجین امکان پذیر نیست، در 
مرحله2 تا 3 برگی سوروف در خزانه، با استفاده از علف کش 
پروپانیل باید خزانه را سمپاشی کرد که برای این کار یک روز 
قبل از سمپاشی الزم است آبیاری را قطع و یک روز بعد از 

سمپاشی، مجدداً جریان آب را برقرار کرد.
بــه منظــور پرهیــز از هرگونــه اثــر نامطلــوب علف کــش، 
حداقــل یــک هفتــه قبــل از سمپاشــی تــا یــک هفتــه بعــد 
از سمپاشــی بایــد از مصــرف حشــره کش و کود هــای 
ــاز  ــورد نی ــدار علف کــش م شــیمیایی خــودداری شــود. مق
ــا ســه  ــع، 120 سی ســی علف کــش ب ــر مرب ــرای 100 مت ب
ــک  ــل ی ــم پروپانی ــون س ــت. چ ــاز اس ــورد نی ــر آب م لیت
علف کــش تماســی اســت، در حیــن سمپاشــی بایــد دقــت 
کــرد کــه ســم بــا تمــام ســوروف ها تمــاس پیــدا کنــد تــا 
اثــر کنــد. ضمنــاً رعایــت نــکات ایمنــی از قبیــل اســتفاده از 

دســتکش و ماســک الزامــی اســت.
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 مصرف علف کش ها قبل از نشاکاری در زمین اصلی
1- مزرعــه خــوب تســطیح شــده باشــد و پســتی و 

بلنــدی در آن دیــده نشــود.
2- بــا توجــه بــه نــوع علــف هــرز منطقــه از علف کشــی 

اســتفاده شــود کــه بیش تریــن کارآیــی را داشــته باشــد.
ــان  ــه زم ــود ک ــتفاده ش ــع اس ــه موق ــش ب 3- علف ک
درســت مصــرف علف کش هــا 5-3 روز قبــل از نشــا اســت.

ــن 5-7  ــان و بی ــه یکس ــطح مزرع ــاع آب در س 4- ارتف
ــروج  ــی از ورود و خ ــن سمپاش ــد و در حی ــانتی متر باش س

ــود. ــری ش ــل 5-3 روز جلوگی ــه حداق آب مزرع
قطره پاشــی  صــورت  بــه  علف کش هــا  مصــرف   -5
ــه  ــه در دهان ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــام ش ــتی انج بدرس
ــده  ــه ش ــی تعبی ــوراخ های خاص ــاش س ــای قطره پ بطری ه
اســت، پــس از برداشــتن در بطــری بایــد از ابتــدای کــرت به 
فاصلــه 2/5-2 متــر از یــک مــرز مســتقیم شــروع و حرکــت 
کــرد و در هــر قــدم یــا در هــر دو یــا ســه قــدم )بســته بــه 
مقــدار علف کشــی کــه بایــد در هکتــار مصــرف شــود( یــک 
بــار بــه چــپ و یــک بــار بــه راســت بطــری را حرکــت داد، 
بــه طــوری کــه قطــرات علف کــش از هــر طــرف تــا فاصلــه 
ــر،  ــرض 5-4 مت ــه ع ــوار ب ــع در ن ــری و در واق 2/5-2 مت
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ــا  ــود و ب ــیده ش ــت پاش ــورت یکنواخ ــه  ص ــکان ب حتی االم
مســیر قبلــی و بــه فاصلــه 5-4 متــری آن حرکــت برگشــت 
ــورت در  ــن ص ــه همی ــام و آن را ب ــیوه انج ــان ش ــا هم را ب

ــد. ــه ده ــا ادام ــه کرت ه بقی
ــن  ــدار تعیی ــرف، از مق ــزان مص ــتن می ــرای دانس ۶- ب

ــود. ــتفاده ش ــموم اس ــور س ــده در بروش ش
بــرای اســتفاده از علف کش هــا بعــد از نشــاکاری در 
زمیــن اصلــی، همــان نــکات و روش هایــی را کــه در مــورد 
اســتفاده از علف کش هــا قبــل از نشــاکاری گفتــه شــد 
ــرف  ــان مص ــه زم ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود، ب ــت ش ــد رعای بای

علف کــش 7-5 روز بعــد از نشــاکاری اســت. 



فصل هشتم

مدیریت آب در اراضی 
شالیزاری
اسدی رضا	

	بهــروز	عرب	زاده





 مقدمه 
بحــران آب، سیســتم های کشــت برنــج و امنیــت غذایــی 
ــطح  ــج در س ــی برن ــاز آب ــد. نی ــد می کن ــان تهدی را در جه
ــا دیگــر محصــوالت زراعــی )غــات(  مزرعــه در مقایســه ب
بســیار زیــاد اســت کــه بــه دلیــل آب فــراوان مــورد نیــاز در 
آماده ســازی زمیــن، نشــت و فرونشــت دائمــی و تبخیــر آب 
از ســطح مزرعــه اســت. از ایــن رو روش هــای مختلف کشــت 
برنــج کــه در آن، کارایــی مصــرف آب بیشــتر اســت اهمیــت 
ــری  ــي در به کارگی ــدف اساس ــد. ه ــدا می کنن ــی پی خاص
ــش  ــج، افزای ــت برن ــاری در کش ــف آبی ــای مختل  فناوری ه
ــاري، چــه از  ــرد آبی ــان کارب ــي و راندم بهــره وري آب مصرف
ــه  ــت و چ ــر نوب ــاري در ه ــزان آب آبی ــش می ــق کاه طری
ــي را  ــن بازده ــه کم تری ــي ک ــذف آبیاري های ــق ح از طری
دارنــد و یــا در افزایــش ســود خالــص نقشــي ندارنــد، اســت.

که  است  نیمه آبزی  گیاه  یک  گیاه شناسی  نظر  از  برنج 
با  برنج شناور  از  می تواند در دامنه رطوبتی بسیار متنوعی، 
عمق آب شش متر تا برنج دیم به صورت خشکه کاری، رشد 
و تولید محصول کند. در نتیجه، آبیاري غرقابي یک ضرورت 
براي گیاه برنج نیست، بلکه تنها یک ابزار مدیریتي مناسب 
و  غذایي  مواد  به  گیاه  آسان  دسترسي  آفات،  کنترل  جهت 
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جلوگیري از تنش آبي است. از  فناوری  های نوین به کار گرفته 
بستر  در  بذر  مستقیم  کاشت  برنج می توان  در کشت  شده 
مرطوب، کاشت مستقیم بذر در بستر خشک، کشت نشایی 

در فارو و کم آبیاری تنظیم شده را نام برد.
در شرایطی که آب از نظر فیزیکی در دسترس ولی هزینه 
استحصال آن زیاد است، انتخاب روش های جدید کشت و کار 
بیش تر از جنبه اقتصادی آن مد نظر قرار می گیرد. زیرا اعمال 
هر کدام از روش های نوین کشت منجر به کاهش درصدی از 
عملکرد می شود. اگر در روشی از کشت، صرفه جویی مالی با 
استفاده از مصرف کم تر آب، بیش تر از ضرر مالی ناشی از اُفت 
عملکرد باشد، این روش از سوی کشاورزان مورد استقبال قرار 

می گیرد.
همــواره ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه گیــاه برنــج بــراي 
تولیــد یــک کیلوگــرم شــالي چقــدر آب مصــرف مي کنــد؟ 
ــه  ــاه پنب ــرف آب در گی ــزان مص ــه می ــه اینک ــب توج جال
ــل برداشــت، دو  ــک کیلوگــرم محصــول قاب ــد ی ــرای تولی ب
برابــر برنــج اســت. میــزان آب مــورد نیــاز بــرای تولیــد یــک 
کیلوگــرم شــالی شــامل همــه تلفــات آب، از جملــه تبخیــر 
ــزان  ــي اســت. می ــوذ جانب ــي و نف ــرق، فرونشــت عمق و تع
تغییــرات در آب مــورد نیــاز برنــج بســیار باالســت کــه بــه 
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ــه،  ــوع واریت ــد ن ــه )مانن ــي مزرع ــات مدیریت ــل عملی دلی
مدیریــت کوددهــي و مبــارزه بــا آفــات و بیماري هــا(، 
ــت  ــاک و در نهای ــات خ ــي و خصوصی ــرایط آب و هوای ش

ــاری اســت. ــت آبی مدیری
اگرچه میزان بهره وري آب در برنج بر اساس تبخیر و تعرق 
مشابه غاتي مانند گندم است، اما سیستم کشت غرقابی برنج 
نسبت به دیگر غات دانه اي، به خاطر تلفات زیاد مزرعه ای به 
شکل فرونشت عمقي و نفوذ جانبي، نیاز به آب بیش تري در 
سطح مزرعه دارد. البته این جریانات خروجي مي تواند دوباره 
قرار  استفاده  مورد  پایین دست  اراضي  در  و  استحصال شده 
گیرد. از این رو، راندمان مصرف آب برنج در سطح سیستم 
آبیاري )در مقایسه با گیاهان زراعي دیگر( ممکن است باالتر 
به  توجه  با  باشد.  مزرعه  سطح  در  آب  مصرف  راندمان  از 
بروز خشکسالی و کاهش نزوالت جوی، ضرورت دارد عاوه 
بر شناخت میزان آب مصرفی گیاه برنج در مراحل مختلف 
کشت، تمهیدات الزم برای مقابله با کم آبی و حفظ سطح زیر 
کشت و تولید پایدار برنج انجام گیرد. در فصل حاضر مدیریت 
مصرف آب در برنج، همچنین فناوری آبیاری تناوبی با هدف 
حفظ تولید و افزایش بهره وری آب و مبارزه با کمبود آب در 

کشت برنج ارائه می شود.
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در  آبي  کم  شرایط  در  آب  بهینه  مصرف  مدیریت   
زراعت برنج 

مرحله	اول	-	آماده	سازي	زمین

میــزان مصــرف آب اراضــی شــالیزاری اســتان مازنــدران، 
در خاک هــای بــا بافــت متوســط، در مرحلــه آمــاده ســازی 
زمیــن )بــا اعمــال روش هــای صحیــح و مدیریــت مناســب( 
در حــدود 2000 متــر مکعــب در هکتــار اســت. بــرای 
ــی  ــای فن ــه، توصیه ه ــن مرحل ــرف آب در ای ــش مص کاه

زیــر بایــد لحــاظ شــوند:
1- جهــت اســتفاده بهینــه از هــرزآب و آب بــاران، انجــام 
عملیــات آماده ســازی زمیــن پــس از بارندگــی توصیــه 

ــود. می ش
2- شــخم اولیــه خــاک بافاصلــه پــس از برداشــت 
محصــول زراعــی ســال قبــل، موجــب کاهــش تلفــات آب 

می شــود. 
3- کاهش طول دوره عملیات آماده سازی زمین

4- کاهــش فاصلــه زمانــی بیــن عملیــات آمــاده ســازی 
نهایــی زمیــن تــا نشــاکاری

5- اســتفاده از حجــم مناســب آب آبیــاری جهــت 
عملیــات آمــاده ســازی زمیــن و تســطیح 
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باعث کاهش  )پادلینگ( مناسب  ۶- عمل گل آب کردن 
ویژه   ،)72 )شکل  روتاری  از  استفاده  مي شود.  آب  مصرف 
شالیزار برای شخم اولیه، پادلینگ و تسطیح نهایی با شدت 
باال صورت گیرد، به طوری که ذرات جامد خاک به طور کامل 

در داخل آب غوطه ور شود.
7- حداکثر عمق خاک ورزی باید 15 سانتی متر باشد.

ــبز  ــود س ــیده و ک ــی پوس ــای دام ــتفاده از کوده 8- اس
ــن  ــازی زمی ــات آماده س ــل از عملی ــاه قب ــک م ــل ی حداق
ــا  ــی ب ــاک )در اراض ــر آب در خ ــداری بیش ت ــت نگه جه

ــب( ــی مناس زه کش
9- تســطیح مناســب کرت هــا باعــث ایجــاد عمــق 
یکنواخــت آب در مزرعــه و در نتیجــه کاهــش مصــرف آب، 
کنتــرل علف هــای هــرز، و مدیریــت بهینــه مصــرف کــود و 

ســم مي شــود.
10- پوشــش مناســب مرزهــا بــا نایلــون باعــث جلوگیري 
ــراوش( و همچنیــن باعــث  از هــدر رفتــن آب از اطــراف )ت

جلوگیــري از رشــد علف هــاي هــرز مي شــود.
11- مصــرف بهینــه کودهــای شــیمیایی، بویــژه کودهای 
پتاســیمی و فســفره، بــه صــورت پایــه )کــود بــه طــور کامل 

بــا گل شــالیزاری مخلوط شــود(.
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ــرف  ــکی، از مص ــاالی خش ــر ب ــا خط ــی ب 12- در اراض
ــت  ــه کاش ــه در مرحل ــورت پای ــه ص ــود اوره ب ــه ک بی روی

ــود. ــودداری ش خ
ــی آب  ــی و مکان ــع زمان ــب توزی ــزی مناس 13- برنامه ری

توســط ســازمان آب منطقــه اي یــا جهــاد کشــاورزي
 

شکل72- روتاری تیلری برای شخم اول

مرحله	دوم	-	خزانه	گیري

زمیــن الزم بــرای خزانه گیــری بــه طــور متوســط چهــار 
ــاز  ــورد نی ــن، آب م ــت. بنابرای ــی اس ــن اصل ــد زمی درص
مرحلــه خزانه گیــری در طــول دوره یک مــاه رشــد نشــا بــه 
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طــور متوســط حــدود 150 تــا 200 متــر مکعــب در هکتــار 
اســت. عمــق زیــاد آب در خزانــه باعــث کنــدي رشــد ریشــه 
نشــاها، رشــد ضعیــف انــدام هوایــی و تولید نشــاهای ضعیف 

می شــود. 
توصیه هــای فنــی بــرای کاهــش مصــرف آب در مرحلــه 

ــارت هســتند از: خزانه گیــری عب
1- اســتفاده از بــذور ســالم و توپــر باعــث افزایــش درصد 
جوانه زنــی، اســتقرار بهتــر گیاهچه هــا، کاهــش مصــرف بــذر 

و افزایــش راندمــان مصرف آب می شــود.
2- تراکــم مناســب بــذر و کاهــش ســطح خزانــه باعــث 

ــود. ــرف آب می ش ــی در مص صرفه جوی
3- کاهــش طــول دوره رشــد نشــاها و اســتفاده از 
نشــاهای 20 تــا 25 روزه باعــث افزایــش کیفیــت نشــاها و 

ــود. ــرف آب می ش ــش مص کاه
4- اســتفاده از بــذور ارقــام زودرس در اراضــی و مناطــق 

بــا مشــکل کــم آبــی 

مرحله	سوم	-	نشاکاری

نیز  و  از خشکی  اجتناب  نشاها،  بهتر  پاگیری  منظور  به 
غرقابی  بی رویه علف های هرز، وجود آب  از رشد  جلوگیری 
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در مرحله نشاکاری ضروری است، اما توصیه می شود از ارتفاع 
زیاد آب در زمان نشاکاری اجتناب شود. 

ــه  ــرف آب مرحل ــش مص ــرای کاه ــی ب ــای فن توصیه ه
ــد از: ــاکاری عبارتن نش

1- اســتفاده از تراکــم بهینــه کشــت در زمان نشــاکاری و 
کاهــش تعــداد نشــا در کپــه )ســه تــا چهار عــدد( .

2- حفــظ ســطح آب پــای بوتــه در طــول دوره پاگیــری 
نشــاها بــه انــدازه ســه تــا پنــج ســانتی متر و کاهــش ســطح 
ــاها و  ــت نش ــه کیفی ــته ب ــاها )بس ــری نش ــد از پاگی آب بع

دمــای هــوا، بعــد از دو تــا هفــت روز(.
ــاری دوره ای،  ــال آبی ــرای اعم ــود ب ــنهاد می ش 3- پیش
ــترک  ــع مش ــک منب ــق ی ــه از طری ــی ک ــته از اراض آن دس
آبیــاری می شــوند، در عملیــات زراعــی نظیــر تاریــخ 
کاشــت و نــوع رقــم هماهنــگ باشــند تــا در هنــگام اجــرای 
آبیــاری دوره ای دچــار مشــکل نشــده و توزیــع آب براحتــی 

امکان پذیــر باشــد. 

مرحله	چهارم-	دوره	پنجه	زنی

گیــاه برنــج از نظــر فیزیولوژیــک در طــول دوره پنجه زنی 
نیــاز بــه آب غرقابــی بــا ارتفــاع زیــاد نــدارد. در ایــن دوره، 
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ــاد آب،  ــر مصــرف زی ــاوه ب ــه ع ــای بوت ــاد پ وجــود آب زی
باعــث کاهــش رشــد ریشــه، پنجــه زنــی و در نهایــت کاهش 
ــرف آب  ــش مص ــرای کاه ــود. ب ــول می ش ــرد محص عملک
ــد  ــر می توانن ــی زی ــای فن ــی، توصیه ه ــه پنجه زن در مرحل

مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد:
ــن  ــد بی ــی می توان ــاع آب در طــول دوره پنجه زن 1- ارتف

یــک تــا ســه ســانتی متر حفــظ شــود.
2- در مراحــل آخرپنجه زنــی یــا زمــان تشــکیل خوشــه 
جــوان، می تــوان بــه افزایــش تدریجــی ارتفــاع آب تــا پنــج 

ــرد.  ــدام ک ــانتی متر اق س
ــی  ــول دوره پنجه زن ــاوب در ط ــاری متن ــرای آبی 3- اج

ــه می شــود. توصی
4- کنتــرل علف هــای هــرز در دو مرحلــه کلیــدی 10 تــا 
12 روز و 14 تــا 20 روز بعــد از نشــاکاری بــا وجیــن دســتی 
و وجین ُکن هــای مکانیکــی بســیار مؤثــر اســت. عــدم 
اســتقرار جوانــه بذرهــای علف هــای هــرز در مراحــل اولیــه 
ــل  ــر قاب ــد از نشــاکاری( تأثی ــا 10 روز بع ــت ت ــن )هف وجی
ــش  ــرز و کاه ــای ه ــت علف ه ــش جمعی ــی در کاه توجه

مصــرف آب دارد.
5- کشــت تــوأم برنــج- اردک و اســتفاده از وجین کن های 
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ــدر و کونوویدر(.  مکانیکی )روتاری وی
۶- مصــرف بیــش از انــدازه کودهــای نیتروژنــه بــه صورت 
تأخیــری )پــس از مراحــل یــاد شــده( باعــث افزایــش طــول 
ــا و  ــات و بیماری ه ــه آف ــیت ب ــش حساس ــد، افزای دوره رش

کاهــش راندمــان مصــرف آب می شــود. 
ــاً مصــرف  ــاک )ترجیح ــا خ ــود ب ــردن ک ــوط ک 7- مخل
ــرای افزایــش راندمــان جــذب و  ــا وجیــن( ب کــود همــراه ب

ــر اســت. ــت آب مؤث کاهــش هدررف

 آبیاري تناوبي 
روش هــای مختلفــی هماننــد آبیــاری تناوبــی، کشــت در 
شــرایط اشــباع خــاک و کشــت مســتقیم در بســتر خشــک 
در  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی  )خشــکه کاری(جهت 
ــاوري  ــي فن ــاري تناوب ــده اند. آبی ــی ش ــج معرف ــت برن کش
نوینــي اســت کــه از آن در بســیاري از کشــورهاي برنج خیــز 
دنیــا ماننــد چیــن، هندوســتان، بنــگادش و فیلیپین جهت 
ــتفاده  ــج اس ــت برن ــود آب در کش ــکل کمب ــر مش ــه ب غلب
مي شــود. آبیــاري تناوبــي بــه اِعمــال مقادیــر آب مــورد نیــاز 
در مزرعــه در فواصــل معیــن اطــاق مي شــود. در فواصــل 
ــت  ــي اس ــاع آب غرقاب ــدون ارتف ــب ب ــه اغل ــاري، مزرع آبی
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امــا خــاک جهــت تنــش رطوبتــي بــه طــور کامــل خشــک 
نمي شــود. آبیــاري تناوبــي اغلــب بــراي اراضــي وســیعي کــه 
بــا محدودیــت منابــع آب روبــرو اســت و بــه منظــور توزیــع 

عادالنــه آب بیــن مصــرف کننــدگان توصیــه مي شــود.
ــرای کاهــش مصــرف آب در  ــن راهــکار موجــود ب بهتری
کشــت برنــج، تغییــر روش آبیــاری غرقــاب دائــم بــه روش 
ــت. در روش  ــم اس ــب آن رق ــا دور مناس ــی ب ــاری تناوب آبی
ــاری  ــن، آبی ــردن زمی ــاب ک ــس از غرق ــی پ ــاری تناوب آبی
قطــع و بعــد از ناپدیــد شــدن آب از ســطح خــاک و ایجــاد 
تــرک مویــی، آبیــاری مجــدد صــورت می گیــرد. یــک روش 
ــه  ــی، مشــاهده عمــق آب در مزرع ــاری تناوب ــردی آبی کارب
بــا اســتفاده از ســیلندر اســت. ســیلندرهای مشــاهده ای بــه 
کشــاورزان جهــت مشــاهده آب زیرزمینــی کمــک می کنــد 
ــرت  ــاری، عمــق آب در ک ــار آبی ــر ب ــد از ه )شــکل73(. بع
ــق آب  ــه عم ــی ک ــد. هنگام ــدا می کن ــش پی ــج کاه بتدری
ــاع آب در  ــاک )ارتف ــطح خ ــر س ــانتی متر زی ــج س ــه پن ب
ــود.  ــام می ش ــه انج ــاری مجــدد مزرع ــید آبی ــیلندر( رس س
الزم بــه ذکــر اســت کــه آبیــاری تناوبــی می توانــد از چنــد 
روز بعــد از نشــاکاری تــا اولیــن ظهــور خوشــه اعمــال شــود.
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شکل 73- استفاده از سیلندر مشاهده ای در شالیزار

روش	اجرای	فنی 

ــردي آبیــاري تناوبــي، مشــاهده عمــق آب در  روش کارب
مزرعــه بــا اســتفاده از ســیلندر اســت. بعــد از هــر آبیــاري، 
ــا قطــع آب، عمــق آب در کــرت بتدریــج کاهــش  همــراه ب
ــالیزاری  ــرت ش ــق آب در هرک ــه عم ــي ک ــد. هنگام مي یاب
بــه پنــج ســانتي متر زیر ســطح خــاک )انــدازه ارتفــاع آب در 
ســیلندر( می رســد، آبیــاري مجــدد مزرعــه انجــام مي شــود 
ــد. در  ــانتي متر برس ــج س ــه پن ــرت ب ــاع آب در ک ــا ارتف ت
یــک هفتــه قبــل و یــک هفتــه بعــد از حداکثــر گلدهــي، 
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ــزان  ــه می ــاع آب ب ــي ارتف ــري از اســترس آب جهــت جلوگی
پنــج ســانتي متر حفــظ شــود، زیــرا اســترس آبــي در ایــن 
ــاری در  ــرد مي شــود. آبی ــه کاهــش عملک ــه منجــر ب مرحل
زمــان رســیدن آب بــه عمــق پنــج ســانتي متر در ســیلندر را 
آبیــاري تناوبــي مطمئــن مي گوینــد، زیــرا در ایــن وضعیــت 
ــه  ــادر ب ــج ق ــاه برن ــم و ریشــه هاي گی ــت عملکــرد نداری اف
ــي  ــفره هاي آب زیرزمین ــباع و س ــاک اش ــذب آب از خ ج
هســتند. درآبیــاري تناوبــی مطمئــن صرفه جویــي در 

مصــرف آب حــدود 25 درصــد اســت. 
ــد رعایــت  ــل بای ــي مطمئــن اصــول ذی در آبیــاري تناوب

شــود:
آبیــاري تناوبــي مي توانــد بعــد از چنــد روز از نشــاکاري 
تــا اولیــن سرکشــیدن برنــج انجــام شــود. در دوره اول ســر 
ــه ارتفــاع  ــا یــک هفتــه بعــد از گلدهــي بایــد ب کشــیدن ت
پنــج ســانتي متر در مزرعــه آب وجــود داشــته باشــد. بعــد از 
ایــن مرحلــه، در زمــان پرشــدن دانه هــا و رســیدن، دوبــاره 
آبیــاري تناوبــي انجام شــود. در روش آبیاري تناوبــي، آبیاري 
کــرت بعــد از چنــد روز ناپدیــد شــدن آب از ســطح خــاک 
ــي  ــداد روزهای ــاری تع ــن روش آبی ــرد. در ای صــورت مي گی
کــه خــاک غرقــاب نیســت مي توانــد یــک تــا ده روز باشــد. 
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گیــاه برنــج در دو مرحلــه از دوران رشــد خــود بــه نوســانات 
رطوبتــی حســاس اســت و بایــد آب کافــی در اختیــار گیــاه 

قــرار گیــرد. ایــن مراحــل عبارتنــد از:
ــی  ــش رطوبت ــه تن ــاکاری ک ــس از نش ــه پ 1. بافاصل

می توانــد گیــاه را بــه طــور کامــل از بیــن ببــرد.
ــل  ــه قب ــی )دو هفت ــه دهی و گل ده ــه خوش 2. در مرحل
ــه تنــش  ــور خوشــه جــوان( ک ــد از ظه ــه بع ــک هفت ــا ی ت
رطوبتــی در ایــن مرحلــه منجــر بــه عــدم تلقیــح و افزایــش 

ــه می شــود. پوکــی دان

نتایج حاصل از آبیاری تناوبی 

* صرفه جویی در مصرف آب تا حدود 20 درصد
* کاهش مشکات ناشی از عدم زهکشی 

* تهویه خاک و خروج گازهای سمی 
* افزایش پنجه دهی و در نهایت عملکرد محصول 
* افزایش مقاومت گیاه در برابر باد و باران و ورس 

* جلوگیری از بیماری آگاکاره )نرمی خاک( 
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  مروری بر ارقام اصالح شده برنج در کشور 
تولیــد در  افزایــش  از مهم تریــن راهکارهــای  یکــی 
واحــد ســطح، گســترش کشــت ارقــام پرمحصــول اســت. بــا 
نگاهــی بــه ارقــام معرفــی شــده توســط مؤسســه تحقیقــات 
ــام  ــی ارق ــد معرف ــف، رون ــال های مختل ــج کشــور در س برن
را می تــوان بــه چهــار مرحلــه تکاملــی تقســیم کــرد. 
مرحلــه اول منحصــراً بــه انتخــاب الین هــای برتــر از میــان 
توده هــای بومــی مناطــق مختلــف اختصــاص دارد. مرحلــه 
ــا  ــری ب ــق دور گ گی ــول از طری ــام پرمحص ــاح ارق دوم اص
تأکیــد بــر کمیــت ارقــام اســت. مرحلــه ســوم معرفــی ارقــام 
ــج  ــه کیفیــت فیزیکــی و خصوصیــات پخــت برن و توجــه ب
در کنــار عملکــرد مطلــوب اســت. در ایــن مرحلــه، گرچــه 
برخــی ارقــام، عملکــرد افزایــش قابــل توجهــی نیافــت ولــی 
ــت.  ــش داش ــی داری افزای ــور معن ــه ط ــت ب ــت پخ کیفی
ــده و  ــروع ش ــل ش ــال قب ــد س ــه از چن ــارم ک ــه چه مرحل
ــای  ــا قابلیت ه ــام ب ــی ارق ــه دارد، معرف ــز ادام ــون نی اکن
ــا حفــظ  ــه تنش هــای محیطــی ب خــاص نظیــر مقاومــت ب

ــت اســت.  عملکــرد و کیفی
از شــروع فعالیــت رســمی تحقیقــات برنــج تاکنــون، 48 
ــج در کشــور معرفــی شــده اســت کــه در برخــی  ــم برن رق
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ســال ها ایــن ارقــام بیــش از 50 درصــد ســطح زیــر کشــت 
ــه  خــود اختصــاص داده اســت )جــدول  ــج کشــور را  ب برن
ــت مؤسســه  ــن تعــداد، 22 رقــم توســط معاون 4 و 5(. از ای
تحقیقــات برنــج در مازنــدران، 10 رقــم توســط ســتاد 
ــی  ــا معرف ــتان ه ــایر اس ــه در س ــان و بقی مؤسســه در گی
شــده اســت )نمــودار 1(. گرچــه ارقــام پرمحصــول معرفــی 
شــده در اغلــب اســتان های برنج خیــز کشــور کشــت 
می شــوند، ولــی همــواره بیش تریــن ســطح زیرکشــت 
ارقــام پرمحصــول را اســتان مازنــدران بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. از میــان ارقــام پرمحصــول، ارقام شــیرودی، فجر 
و نــدا بیش تریــن ســطح زیــر کشــت را در ایــن اســتان بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. ســازگاری و پایــداری گســترده 
ایــن ارقــام در نقــاط مختلــف اســتان، بــه همــراه عملکــرد 
ــن  ــوب از مهم تری ــاال، بازارپســندی و کیفیــت پخــت مطل ب

عوامــل اســتقبال از ایــن ارقــام اســت. 
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نمودار 1- تعداد ارقام برنج معرفی شده به تفکیک استان ها
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جدول 4- معرفي ارقام برنج پیش از ابالغ تشکیالت مؤسسه  تحقیقات
برنج کشور

ف
ردی

استان نام رقم

)محل معرفي(

 نام معرفیمعرفی سال

کننده)نفر اول(

 عملکرد

 )تن در

هکتار(

4/5-4محمد جوادمعین1345مازندرانمهر1

4/5-4محمد جواد معین1345مازندرانفیروز2

6-5/5محمد جواد معین134۶مازندرانمصباح3

6/5-6محمد جواد معین134۶مازندرانگرده4

5

تایچونگ

65

7-6/5محمد جواد معین1350مازندران

6
 فوجی

مینوری
8-7/5محمد جواد معین1350مازندران

1351گیالنگیل 71
 محمد صالح محمد

صالحی
4/5-5

1351مازندرانآمل81
 حسن عباسخانی

دوانلو
6/5-7

6-5/5حسین عطار1353خوزستاناهواز91
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ف
ردی

استان نام رقم

)محل معرفي(

 نام معرفیمعرفی سال

کننده)نفر اول(

 عملکرد

 )تن در

هکتار(

6/5-6احمد اشراقی1358مازندرانآمل102

1358مازندرانآمل113
 حسن عباسخانی

دوانلو
7/5-8

1359گیالنگیل 123

 محمد صالح

 محمد صالحی و

محمدجواد معین

5-5/5

13۶2گیالنخزر13
 محمد صالح محمد

صالحی
5-5/5

7/5-7احمد اشراقی13۶4مازندرانهراز14

13۶۶گیالنسپیدرود15
 محمد صالح محمد

صالحی
6/5-7

6/5-6غالمعباس کیانوش13۶8مازندرانمازند16

5/5-5غالمعباس کیانوش13۶9مازندراناوندا17

18
 زاینده

رود
8/5-8حسنعلی عابدی1371اصفهان

7/5-7احمد اشراقی1372مازندراندشت19

ادامه جدول 4
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جدول 5- معرفي ارقام برنج پس از ابالغ تشکیالت مؤسسه تحقیقات 
برنج کشور

استاننام رقمردیف

 محل(
)معرفي

 نام معرفی سال معرفی

کننده)نفر اول(

 عملکرد

 )تن در

هکتار(

1372گیالنبجار1
 محمد صالح محمد

صالحی
6-6/5

8-7/5باقری1373فارسدورودزن2

چرام31
 کهگیلویه

وبویراحمد
6/5-6کریم حسینی1373

7/5-7قربانعلی نعمت زاده1374مازندراننعمت4

7/5-7حسنعلی عابدی1374اصفهانسازندگي5

چرام62
 کهگیلویه

وبویراحمد
8-7/5کریم حسینی1374

یاسوج71
 کهگیلویه

وبویراحمد
5/5-5احد کریمی1375

یاسوج82
 کهگیلویه

وبویراحمد
4/5-4احد کریمی1375
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استاننام رقمردیف

 محل(
)معرفي

 نام معرفی سال معرفی

کننده)نفر اول(

 عملکرد

 )تن در

هکتار(

یاسوج93
 کهگیلویه

وبویراحمد
6-5/5احد کریمی1376

چرام103
 کهگیلویه

وبویراحمد
7/5 -7کریم حسینی1376

عنبربو11
 ایالم و

لرستان
3/5-3آقای راد1376

5/750مجید میرگوهر1376ایالمایالم12

8-7/5قربانعلی نعمت زاده1377مازندرانندا13

کوهرنگ14
 چهارمحال

وبختیاري
1379

 سید جلیل

نوربخشیان
4-4/5

5/5-5مجیدنحوی1380گیالندرفک15

7-6/5احمد اشراقی1380مازندرانساحل16

6/5-6احمد اشراقی1380مازندرانفجر17

1381گیالنصالح18
 محمد صالح محمد

صالحی
4/5-5

ادامه جدول 5
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استاننام رقمردیف

 محل(
)معرفي

 نام معرفی سال معرفی

کننده)نفر اول(

 عملکرد

 )تن در

هکتار(

1382گیالنکادوس19
 حسین رحیم

سروش
6/5-6

8-7/5مرتضی نصیری1382مازندرانشفق20

6-5/5حبیب اهلل عارفی1382مازندرانتابش21

6-5/5حبیب اهلل عارفی1382مازندرانپویا22

6-5/5عبدالعلی گیالنی1385خوزستاندانیال23

7/5-7حمید درستی1386گیالندیلم24

8-7/5علی محدثی1387مازندرانشیرودي25

کریم26
 کهگیلویه و

بویر احمد

1387
سیدکریم حسیني

-8/1

7/8

8-7/5مرتضی نصیری1390مازندرانکشوري27

5/5-5مرتضی نصیری1390مازندرانکوهسار28

8-7/5حمید درستی1390گیالنگوهر29

ادامه جدول 5
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ــدران در  ــتان مازن ــده در اس ــام ش ــی های انج در بررس
بــازه زمانــی 1387 تــا 1394، در مجمــوع، ارقــام پرمحصول 
ــدران  ــالیزارهای مازن ــار از ش ــزار هکت ــش از 580 ه در بی
کشــت شــده اســت )جــدول ۶(. اگــر متوســط حداقــل دو 
تــن عملکــرد برنــج ســفید بیش تــر ایــن ارقــام در مقایســه 
بــا ارقــام محلــی را مــد نظــر قــرار دهیــم، بــا تولیــد بیــش 
ــج ســفید، غــذای  ــن برن از یــک میلیــون و یکصــد هــزار ت
ــام  ــرد ارق ــاوت عملک ــی از تف ــاً ناش ــر صرف ــون نف 30 میلی

ــن می شــود. پرمحصــول تأمی
بـا معرفی ارقام جدید در طول سـال های فعالیت مؤسسـه 
کشـاورزان،  بـه  تحقیقاتـی  دسـتاوردهای  نتایـج  انتقـال  و 
میانگین عملکرد برنج کشـور طي 40 سـال گذشـته از 2 به 
4/8 تـن در هکتـار افزایش یافـت. معرفي ارقامـی با عملکرد 
بیـش از هفـت تـن در هکتار سـهم قابل توجهـی در افزایش 
تولیـد داشـته اسـت. در حـال حاضـر از بیـن ارقـام اصـاح 
شـده کـه سـطح زیـر کشـت قابـل قبولـی در سـطح کشـور 
را دارنـد می تـوان بـه ارقـام فجـر، شـیرودی و ندا در اسـتان 
مازنـدران )۶0 هـزار هکتـار( و در اسـتان گلسـتان )20 هزار 
هکتـار(، خـزر و گوهـر در اسـتان گیـان )5 هـزار هکتـار(، 
شـفق، فجر، آمل 3، دانیال، سـازندگی، خـزر، کادوس، گوهر 
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و تعـدای از ارقـام دیگـر در اسـتان های خوزسـتان، فـارس و 
سـایر اسـتان ها )حدود 20 هزار هکتار( اشـاره کرد. مقایسـه 
پراکنـش عملکـرد برنـج درکشـور و متوسـط عملکـرد ارقام 
معرفـی شـده مؤسسـه تحقیقـات برنـج، بیانگـر تأثیرگذاری 
ارقـام معرفـی شـده در تولید برنج کشـور اسـت )نمـودار 2(.

جدول 6- سطح زیرکشت )هکتار( برخی ارقام پرمحصول برنج در 
مازندران طی سال های 1387 لغایت 1396

 جمعسایرنعمتخزرشیرودیشفقفجرنداسال

کل

87313۶11574240811158۶51029489233773۶0

8822040152903222۶147512۶19057135779۶5

8920004149831۶573707252131884۶02۶8۶839

9011۶45145907445354845971987539392504

918042140254894۶1۶025۶381848207۶917

928518135371749220245۶47725217۶74۶

93399489223۶33305704110274۶49817



241فصل نهم: مروری بر ارقام اصالح شده برنج در کشور

 جمعسایرنعمتخزرشیرودیشفقفجرنداسال

کل

945۶7090338730۶58481220143247581

253150010؟301514۶؟95821۶90۶۶

166450100؟31120158؟9۶581411343

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

نمودار 2- مقایسه پراکنش عملکرد برنج کشور و متوسط عملکرد 
ارقام معرفی شده مؤسسه تحقیقات برنج





فصل دهم

برنج هیربید   
و نقش آن در افزایش تولید

علیرضــا	نبی	پور





 برنج هیبرید و نقش آن در افزایش تولید 
افزایـش روز افـزون جمعیـت نیاز بـه بهبود کّمـی و کیفی 
تولیـد محصـوالت کشـاورزي از جملـه برنج را بیـش از پیش 
پررنگ سـاخته و آن را در صـدر توجهات، فعالیت هاي دولت ، 
متخصصـان زراعـت و اصـاح نباتات قرار داده اسـت. با توجه 
بـه محـدود بـودن مسـاحت قابـل کشـت برنـج و همچنیـن 
منحصـر شـدن کشـت برنج بـه دو اسـتان شـمالی مازندران 
و گیـان کـه کاهـش سـطح زیر کشـت ایـن محصـول را در 
کشـور بـه دنبـال داشـته اسـت، افزایـش عملکـرد در واحـد 
سـطح مهم ترین راه حل برای رسـیدن به خودکفایی اسـت. 
در زمانـی کـه اسـتفاده از زمین های کشـاورزی برای کشـت 
برنـج بـا رقبـای روزافزونـی روبروسـت، باالتر بـردن عملکرد 
برنـج می تواند به افزایش سـودآوری و مطلوبیت کشـت برنج 
منجر شـود. اسـتفاده از ارقام برنج هیبرید یکـی از مهم ترین 

راهکارهـای افزایـش عملکرد در واحد سـطح اسـت.
برنــج هیبریــد نوعــی از برنــج اســت کــه حاصــل تاقــی 
دو والــد پــدری و مــادری جداگانــه اســت. مهم تریــن تفــاوت 
برنــج هیبریــد بــا ارقــام خالــص ایــن اســت کــه از بــذر ارقام 
ــتفاده  ــد اس ــال بع ــت در س ــرای کش ــوان ب ــص می ت خال
ــزارع  ــد هــر ســاله در م ــد بای ــج هیبری ــذر برن ــی ب کــرد ول
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ــذر  ــد ب ــاورزان بای ــن، کش ــود. بنابرای ــد ش ــی تولی اختصاص
ــج  ــج هیبریــد را هــر ســاله خریــداری کننــد. ارقــام برن برن
ــری  ــرد باالت ــد عملک ــل 20 درص ــد حداق ــد می توانن هیبری
نســبت بــه ارقــام خالــص در شــرایط مشــابه تولیــد کننــد. 
ــه  ــتم های س ــتفاده از سیس ــا اس ــد ب ــج هیبری ــد برن تولی

ــت. ــر اس ــد امکان پذی ــوپر هیبری ــی و س ــی، دو الین الین
کشــور چیــن بــا حــدود 15 میلیــون هکتــار ســطح زیــر 
کشــت برنــج هیبریــد کــه حــدود 50 درصــد شــالیزارهای 
ــن  ــگامان ای ــی از پیش ــود یک ــامل می ش ــور را ش ــن کش ای
تکنیــک اســت و اســتفاده از ارقــام هیبریــد در ایــن کشــور 
ــدر  ــور در ص ــن کش ــد ای ــن تولی ــه میانگی ــد ک ــث ش باع
کشــورهای آســیایی قــرار گیــرد. در ســال 2011، دو رقــم 
ســوپر هیبریــد در کشــور چیــن توانســتند ســقف عملکــرد 
را بــه 13 الــی 14 تــن در هکتــار برســانند. برنــج هیبریــد 
در بســیاری از کشــورهای مهــم تولیدکننــده برنــج در دنیــا، 
نظیــر اندونــزی، ویتنــام، برمــه، بنــگادش، هنــد، ســریانکا، 
ــز کشــت می شــود. جــدا از  ــن نی ــکا و فیلیپی ــل، آمری برزی
ــر  ــز کار ب ــی دیگــری نی ــن، مؤسســات تحقیقات کشــور چی
ــه  ــه از آن جمل ــد، ک ــال می کنن ــد را دنب ــج هیبری روی برن
مؤسســه تحقیقــات بین المللــی برنــج اســت، که کنسرســیوم 
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تولیــد برنــج هیبریــد را هدایــت می کنــد. 
بر اسـاس مطالعه  ای که در سـال 2010 توسـط مؤسسـه 
سـود  شـد،  منتشـر   )IRRI( برنـج  تحقیقـات  بین المللـی 
حاصـل از کشـت برنـج هیبریـد در سـه ایالت هنـد از میزان 
برابـر بـا ارقـام معمولـی تـا 34 درصـد بیش تـر از آن، متغیر 
بـود. بـرای بهره بـرداری کامل از پتانسـیل عملکـرد یک رقم 
هیبریـد، بایـد مدیریـت تلفیقـی زراعـی، خصوصـاً مدیریـت 
تغذیـه و مبـارزه با آفات بـه طور دقیق و متناسـب با هیبرید 
مـورد نظـر و شـرایط محیطـی اعمـال شـود. بـا ایـن وجود، 
کشـاورزان عمومـاً مدیریـت زراعـی را بـر اسـاس تجربیـات 
خـود و میـزان فراهم بـودن نهاده ها و یـا توصیه های عمومی 

مروجـان اعمـال می کنند. 
در تولیـد رقـم هیبریـد، عملکرد باالی محصـول به همراه 
کیفیـت مناسـب دانـه از مهم ترین اهـداف  هسـتند. در کنار 
ایـن دو، بسـته به شـرایط محیطـی، برخی خصوصیـات دیگر 
نظیـر مقاومـت بـه بیماری هـا و آفـات، تحمل بـه تنش های 
محیطـی مانند شـوری و کم آبی، زودرسـی، کارآیـی باالتر در 
مصرف نهاده ها و سـازگاری با شـرایط کشـت هوازی یا کشت 
مسـتقیم هـم می تواننـد مد نظـر قـرار گیرند. در بسـیاری از 
کشـورها، ارقـام هیبریـد برنـج، هتروزیس بهتری در شـرایط 
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نامطلـوب خـاک و اقلیـم، ماننـد خاک هـای شـور و شـرایط 
کشـت آپلند)کشـت برنج در زمین خشـک و نیمه خشـک به 
جـای زمیـن غرقاب( وکشـت هوازی )کشـت بـدون غرقاب( 
نشـان داده انـد. در مصر، هیبریدهای برنـج عملکرد خوبی در 
خاک هـای شـور نشـان داده اند، بـه طوری که عملکـرد آن ها 
35 درصـد بیـش از عملکـرد ارقـام خالـص بـوده اسـت. در 
دلتـای مکونـگ در ویتنـام نیز یک بـذر هیبریـد جدید برنج 
مقاوم به شـوری، بـا عملکرد باالیی به کشـاورزان این منطقه 
در سیسـتم کشـاورزی منحصـر به فردشـان که برنـج بعد از 
میگـو نامیـده می شـود، کمک کـرده اسـت. در ایـن منطقه، 
تنـاوب زمین بین کشـت میگـو و برنج، باعـث افزایش درامد 

کشـاورزان و پایـداری کشـت و تولید شده اسـت.
بـرای  منطقـی  قیمـت  بـا  هیبریـد  بـذر  بـودن  فراهـم 
کشـاورزان، نقش بسـیار مهمی در توسـعه کشـت هیبریدها 
دارد. بـرای اطمینـان از فراهم بودن بـذر هیبرید، باید صنعت 
تولیـد بـذر هیبرید توسـعه پیدا کنـد. این کار بایـد از طریق 

مکانیسـم هایی همچـون: 
* فعال شدن بخش خصوصی 

* اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد بـرای افزایـش عملکرد 
مزرعـه تولید بـذر هیبرید 
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* گواهی بذر و کنترل کیفی آن 
* بازاریابـی، تبلیغـات و ترویـج بـرای ایـن بذرهـا صورت 

. گیرد
 اگرچـه بـه دلیل متفاوت بودن فراینـد تولید بذر هیبرید، 
قیمت تمام شـده ارقـام هیبرید بیش تر از ارقام خالص اسـت 
ولـی میـزان تولیـد باالتـر ارقـام هیبریـد بسـادگی می توانـد 

هزینـه خرید بذر توسـط کشـاورز را جبـران کند.
در ایـران، فنـاوری تولیـد رقـم برنـج هیبرید بومی سـازی 
شـده و بـه عنوان یکی از گزینه های مهم بـرای افزایش تولید 
در واحد سـطح مطرح اسـت. مؤسسـه تحقیقات برنج کشـور 
در سـال 1389 رقـم هیبریـد دیلـم را بـه جامعه کشـاورزان 
عرضـه کـرد. این رقم با دوره رشـد 125 تـا 130 روزه دارای 
متوسـط عملکـرد 7 تـا 8/5 تن شـلتوک در هکتار اسـت که 
حـدود 40 درصـد بیش تـر از رقـم اصاح شـده خـزر و بیش 
از دو برابـر میانگیـن ارقـام محلـی نظیـر بی نـام و هاشـمی 
اسـت. بـا توجـه به سـوابق و تجربیات موجـود در زمینه برنج 
هیبریـد و بـا درک شـرایط اقتصـادی و سـلیقه کشـاورزان و 
مصـرف کننـدگان، مؤسسـه تحقیقـات برنج کشـور در حال 
بررسـی و توسـعه هیبریدهـای جدیـد برنـج با عملکـرد باال، 

بازارپسـندی وکیفیت پخت مناسـب اسـت.





فصل یازدهم

معرفی طبقات بذری 
و راهکارهای توليد بذر خالص برنج

ســید	صادق	حســینی	ایمنی 	





 مقدمه 
ــت  ــام اصاح شــده و دارای کیفی ــذر ارق ــه ب دسترســی ب
بــاال در کنــار ماشــین آالت مــدرن، بهبود کودهای شــیمیایی 
ــات و علف هــای هــرز،  ــا آف ــارزه ب و روش هــای مناســب مب
ــت  ــت. صنع ــود آورده اس ــه وج ــاورزی ب ــی را در کش انقاب
بــذر بــا گســترش تــوان تولیــد، افزایــش راندمــان، ســرعت 
تولیــد ارقــام جدیــد و حفــظ خلــوص ژنتیکــی ایــن ارقــام، 
ــش از  ــده دارد. پی ــر عه ــاب ب ــن انق ــی در ای ــی حیات نقش
دوران کشــاورزی نویــن، بــذر یکــی از محصــوالت فرعــی در 
تولیــد غــات و یــا علوفــه محســوب می شــد، بــه طــوری که 
ــا،  ــه از کاه دان ه ــان ک ــش گیاه ــن بخ ــاً کم  ارزش تری عموم
ــذر، علف هــای هــرز و ســایر  ــا ب ــه همــراه ب انبارهــای علوف
ــذر در نظــر  ــوان ب ــه عن ناخالصی هــا جمــع آوری می شــد، ب
ــا  ــي ب ــوب حت ــذر خ ــتفاده از ب ــدون اس ــد. ب ــه می ش گرفت
ــرد  ــر عملک ــه حداکث ــوان ب ــراوان نمي ت ــرژي ف ــرف ان مص
دســت یافــت. بــذر تنهــا نهــاده اي اســت کــه بــدون صــرف 
ــش  ــرد نق ــش عملک ــد در افزای ــي مي توان ــاي اضاف هزینه ه
مهمــي داشــته باشــد. عــاوه بــر ضــرورت اســتفاده از بــذر 
گیاهــان اصاح شــده پرمحصــول و مقــاوم، اســتفاده از 
بــذری کــه بــه طــور صحیــح تولیــد شده باشــد نیــز ضــروری 
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اســت. کیفیــت نامناســب بــذر موجــب کاهــش تعــداد بوتــه 
در واحــد ســطح )تراکــم کشــت( و تولیــد گیــاه می شــود. 
قــوه نامیــه نشــان دهنده درجــه زنــده بــودن بــذر، 
ــه  ــت ک ــي اس ــودن آنزیم های ــي و دارا ب ــت متابولیک فعالی
توانایــي الزم بــراي جوانه زنــي و رشــد گیاهچــه را بــه دانــه 
می دهنــد. معمــوالً بذرهــا بعــد از مدتــي بتدریــج خاصیــت 
زنــده بــودن خــود را از دســت می دهــد و قــوه نامیــه آن هــا 
ــر  ــا عم ــای ب ــته بذره ــج از دس ــذر برن ــد. ب ــش می یاب کاه
متوســط اســت و بــراي مــدت دو تــا ســه ســال و حداکثــر 
15 ســال زنــده مي مانــد. هــر چــه محیــط نگهــداري بــذر 
گرم تــر و مرطوب تــر باشــد بــه همــان نســبت طــول عمــر 
بــذر کوتاه تــر می شــود و برعکــس، محیــط ســرد و خشــک 
موجــب حفــظ قــوه نامیــه مي شــود. اســتفاده از روش هــای 
ــذر  ــداری ب ــردن و نگه ــک ک ــت، خش ــب در برداش نامناس
ــدرت  ــذر دارد و ق ــی ب ــدرت حیات ــر روی ق ــادی ب ــر زی اث
جوانه زنــی آن را کاهــش می دهــد و باعــث کاهــش ســطح 
ســبز و گیاهــان ناقــص می شــود. اثــرات منفــی ایــن گونــه 
ــر  ــرز بیش ت ــای ه ــا علف ه ــه ب ــی در مقایس ــان حت گیاه
اســت و درصــد کاهــش محصــول کــه از کشــت ایــن گیاهان 

ــود. ــراورد می ش ــد ب ــن 20-5 درص ــود بی ــل می ش حاص
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بــه منظــور اطمینــان از داشــتن مزرعــه ای یکنواخــت از 
یــک رقــم مشــخص، بــا تراکــم مناســب و عــاری از علف های 
هــرز، الزم اســت بذرهــای مــورد نیــاز کشــاورزان بــه  صورت 
بــذر تجــاری در اختیــار آنــان قــرار گیــرد. اســتفاده از بــذر 
تجــاری تضمیــن می کنــد کــه بــذر خریداری شــده مربــوط 
بــه چــه رقمــی اســت و درصــد خلــوص و قــوه نامیه بــذر آن 
چقــدر اســت و اینکــه بــذر علف هــای هــرز خطرنــاک در آن 
وجــود نــدارد. بنابرایــن بــا اســتفاده از ایــن بــذور، مدیریــت 
ــات  ــت الزام ــورت رعای ــود و در ص ــاده تر می ش ــه س مزرع
مزرعــه ای رقــم مــورد کاشــت، انتظــار عملکــرد باالتــری از 

مزرعــه می رود.

 تولید بذر 
ــا کاشــت  ــد و ب ــی توســط کشــاورزان معتم ــذر تجارت ب
بــذر گواهی شــده تولیــد می شــود. رشــد گیاهــان در 
مزرعــه تولیــد بــذر و تولیــد بــذر مرغــوب و قابــل کشــت، 
بــه طــرق مختلــف مي توانــد تحــت تأثیــر عوامــل محیطــي 
ــد طــول فصــل رشــد  ــذر بای ــراي رســیدن ب ــرار گیــرد. ب ق
کافــي باشــد، بــه عبــارت دیگــر، بــراي گل دهــي، تشــکیل 
ــا برداشــت  ــان بیــن کاشــت ت ــد زم ــذر و رســیدن آن بای ب
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کافــي باشــد. زمــان مناســب کاشــت تابــع درجــه حــرارت 
اســت، بــه طــوری کــه خــاک بایــد بــه انــدازه مناســب گــرم 
و رطوبــت کافــي بــراي ســبز شــدن دانــه داشــته باشــد. در 
طــول فصــل رشــد درجــه حــرارت و رطوبــت خــاک بــراي 
رشــد گیــاه بایــد در حــد مطلــوب باشــد و بــراي تحریــک 
گلدهــي و تشــکیل بــذر حفــظ شــود و رســیدن بــذر مقــارن 
بــا بارندگــي زیــاد نباشــد تــا بتــوان برداشــت را در شــرایط 
خشــک انجــام داد. در هــواي خشــک آلودگي هــاي قارچــي 
و بیماري هــاي باکتریایــي کم تــر اســت و بــه همیــن دلیــل 

ــذر مناســب تر اســت.  ــراي تولیــد ب مناطــق خشــک ب
بــراي تولیــد بــذر گواهي شــده و متعاقــب آن بــذر 
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــد ط ــي بای ــل مختلف ــاری، مراح تج

ــت:  ــل اس ــرح ذی ــه ش ــل ب مراح
1. بذور پرورده یک یا بذر نوکلئوس 

2. بذور پرورده دو یا بذر مادر
3. بذور پرورده سه یا بذر سوپر الیت 

4. بذر الیت 
5. بذر اصیل یا مادري 

۶. بذر گواهي شده 
7. بذر مرغوب یا تجاري 



257فصل یازدهم: معرفی طبقات بذری ...

بذور	پرورده	یک	یا	بذور	نوکلئوس

ــه هاي  ــاب خوش ــت از انتخ ــارت اس ــرورده عب ــذور پ ب
ــان و  ــري یکس ــخصات ظاه ــا مش ــم ب ــک رق ــادي از ی زی
ــرض ۶0  ــول و ع ــه ط ــطحي ب ــه در س ــر خوش ــت ه کش
ســانتي متر کــه درجــه  خلــوص بذرهــاي حاصــل 100 

ــت.  ــد اس درص

بذور	پرورده	دو	یا	بذور	مادر	

محصول به دست آمده از کشت بذور پرورده یک را بذور 
پرورده دو یا بذور مادر می گویند. نشا به  صورت تک بوته از 
یک خوشه در دو خط کاشته مي شود که تنها چند کپه به 
طور جداگانه برداشت مي شوند. شکل7۶ بذور پرورده دو یا بذر 

مادر را نشان می دهد.

 

شکل 76- انتخاب تک کپه از پرورده دو یا بذر مادر
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پرورده	سه	یا	سوپرالیت

دو  پــرورده  از  برداشت شــده  کپــه  هــر  خوشــه هاي 
ــای  ــود و نش ــت می ش ــه کش ــه در خزان ــور جداگان ــه ط ب
ــام  ــرت انج ــک ک ــه در ی ــورت تک بوت ــه  ص ــه ب ــر خوش ه
مي شــود )شــکل77(. هــر کرتــي کــه یــک بوتــه خــارج از 
ــود و  ــده و برداشــت نمي ش ــد حــذف ش ــته باش ــپ داش تی
ــکل 78  ــوند. ش ــت مي ش ــص برداش ــاي خال ــا کرت ه تنه

ــد. ــان می ده ــدن را نش ــد از سبزش ــه بع خزان

 

شکل 77- خزانه سوپر الیت و الیت
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از سبز شدن شکل 78- خزانه بعد 

بذر	الیت

بــذر بــه دســت آمــده از ســوپرالیت در خزانــه کشــت و 
ــه در  ــورت تک بوت ــه ص ــم، ب ــر رق ــل از ه ــاهای حاص نش
ســطح 300 متــر مربــع کشــت مي شــود. در طــول کاشــت، 
ــارج از  ــای خ ــرز و بوته ه ــای ه ــت، علف ه ــت و برداش داش
تیــپ بــه شــدت کنتــرل مي شــوند. بــذر بــه دســت آمــده 
ــوص  ــه خل ــه درج ــت ک ــت اس ــذر الی ــان، ب ــن گیاه از ای
ــه  ــه مزرع ــوط ب ــر مرب ــر تصاوی ــت. در زی ــي باالس آن خیل
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ــی  ــان پنجه ده ــاکاری، زم ــل از نش ــت قب ــوپر الیت و الی س
ــکل79 و 80 و  ــت )ش ــه شده اس ــه دهی ارائ ــد از خوش و بع

.)81

شکل 79- مزرعه سوپر الیت و الیت قبل از نشاکاری
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شکل 80- مزرعه سوپر الیت و الیت زمان پنجه دهی

 
شکل 81- مزرعه سوپر الیت و الیت بعد از خوشه دهی با حاشیه 

اطراف
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بذر	مادري

ــه دســت آمــده، خزانه گیــري و هــر رقــم  ــذور الیــت ب ب
ــه  ــاز کشــت مي شــود. کشــت در مزرع ــورد نی در ســطح م
مــادري بــا رعایــت اصــول به زراعــي انجــام مي شــود. 
و  آفــات  هــرز،  علف هــای  تیــپ،  از  خــارج  بوته هــای 
ــذر  ــده ب ــت آم ــه دس ــذر ب ــرل   و ب ــًا کنت ــا کام بیماري ه
مــادري اســت کــه بایــد کلیــه اســتانداردهای بــذری را دارا 

ــرد. ــرار گی ــد ق ــورد تأیی ــا م باشــد ت

بذر	گواهي	شده

بــذور گواهی شــده معمــوالً توســط پیمانــکاران و در قالب 
ــایل و  ــن، وس ــدا زمی ــوند. ابت ــد می ش ــرارداد تولی ــد ق عق
تجهیــزات زراعــي پیمانــکار عاقمنــد و داوطلــب تولیــد بذر 
گواهي شــده مــورد بازدیــد مشــترک کارشناســان مؤسســه 
ــات  ــال و شــرکت خدم ــذر نه ــات ثبــت و گواهــی ب تحقیق
حمایتــي کشــاورزی قــرار مي گیــرد. در صــورت تأییــد 
ــود.  ــد مي ش ــرارداد منعق ــکار ق ــا پیمان ــت الزم، ب صاحی
پیمانــکار موظــف اســت کلیــه مقــررات و ضوابط منــدرج در 
متــن قــرارداد را رعایــت کنــد. اگــر قــرارداد بــه طــور کامــل 
ــه  ــه تهی ــق اســتانداردهاي مصوب ــذر مطاب ــرد و ب انجــام گی
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شــود، بــذر تولیدشــده از طریــق شــرکت خدمــات حمایتــي 
کشــاورزی خریــداري می شــود. پیمانــکاری کــه بــرای تولید 
ــتعد  ــاورزی مس ــن کش ــد زمی ــود بای ــاب می ش ــذر انتخ ب
کشــت رقــم مــورد نظــر حداقــل بــه مســاحت دو هکتــار را 
داشــته باشــد، مشــکل نهــاده و تأمیــن آب نداشــته باشــد، 
مزرعــه نزدیــک محــل ســکونت کشــاورز یــا قابل دسترســي 
ــات الزم  ــت، کشــاورز امکان ــرل باشــد و در نهای جهــت کنت

بــرای تولیــد را در اختیــار داشــته باشــد. 
ــط  ــه توس ــت، مزرع ــت و داش ــف کاش ــل مختل در مراح
کارشناســان مؤسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر و نهال 
و شــرکت خدمــات حمایتــي کشــاورزی مــورد بازدیــد قــرار 
ــل  ــي از قبی ــه مراقبت های ــاز ب ــه نی ــر مزرع ــرد و اگ مي گی
ــارج از  ــای خ ــود، ســم و حــذف بوته ه ــن، ک ــاري، وجی آبی
ــود.  ــر داده مي ش ــاورز تذک ــه کش ــد ب ــته باش ــپ داش تی
آخریــن بازدیــد حــدود یــک هفتــه قبــل از برداشــت انجــام 
مي گیــرد. در صــورت رضایت بخــش بــودن وضعیــت مزرعــه، 
ــه های  ــلتوک را در کیس ــود ش ــه می ش ــاورز توصی ــه کش ب
ــار  ــوب انب ــه مطل ــا تهوی ــاي مناســب ب ــه و در ج ــو ریخت ن
ــورت  ــرداری ص ــدی نمونه ب ــذور تولی ــد ب ــرای تأیی ــد. ب کن
می گیــرد. نمونه بــرداری در دو مرحلــه انجــام می شــود: 
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ــام  ــاورز انج ــار کش ــاری و در انب ــل از بوج ــه اول قب مرحل
می شــود و مرحلــه دوم بعــد از بوجــاری و در انبــار شــرکت 
خدمــات حمایتــی کشــاورزی انجــام می شــود. نحــوه 
ــد  ــوري باش ــد ط ــار بای ــر دو انب ــه ها در ه ــدن کیس چی
ــر  ــي امکان پذی ــه ها براحت ــه کیس ــري از هم ــه نمونه گی ک
باشــد. مقــدار نمونــه بــه میــزان محصــول پیمانــکار بســتگي 
ــه  ــن ک ــرم تعیی ــل 400 گ ــارت حداق ــر پ ــه  ه دارد و نمون
ــخصات  ــتن مش ــس از نوش ــود. پ ــه مي ش از کیســه ها گرفت
ــم،  ــوع رق ــد، ن ــده، محــل تولی ــام تولیدکنن ــذر از قبیــل ن ب
ــا  ــا ب ــن نمونه ه ــرداري، ای ــخ نمونه ب ــه و تاری ــداد نمون تع
ــات  ــه تحقیق ــگاه مؤسس ــه آزمایش ــوص ب ــد مخص ــک ک ی
ــل  ــذر تحوی ــه ب ــذر و نهــال جهــت تجزی ثبــت و گواهــی ب

مي شــود. داده 
هــدف اصلــي از تجزیــه بــذر، تعییــن کیفیــت و خلــوص 

بــذر در آزمایشــگاه اســت.

 ناخالصي هاي موجود در بذر دو نوع است:

1. ناخالصي هــاي بي ضــرر، مثــل بذرهــای شکســته، 
ــه و  ــن و ماس ــاه، ش ــاقه گی ــي از س ــوک، اجزای ــای پ دانه ه

خــاک و ســنگ ریزه 
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ــذر  ــرز، ب ــف ه ــذر عل ــل ب ــر، مث ــاي مض 2. ناخالصي ه
ــوالت  ــایر محص ــام و س ــایر ارق س

در بررســی نمونه هــای گرفته شــده از انبــار کشــاورز 
ــت و  ــر، رطوب ــاي مض ــه اول، ناخالصي ه ــکار در مرحل پیمان
ــر مــورد توجــه اســت. در صورتــي  ــذر، بیش ت قــوه نامیــه ب
ــت  ــي مطابق ــتاندارد بین الملل ــا اس ــش ب ــه آزمای ــه نتیج ک
ــه  ــط مؤسس ــذر توس ــي ب ــدول7(، گواه ــد )ج ــته باش داش
ــود  ــادر مي ش ــال ص ــذر و نه ــی ب ــت و گواه ــات ثب تحقیق
و شــرکت خدمــات حمایتــي کشــاورزی مبــادرت بــه خریــد 
بــذر می کنــد و بذرهــا را جهــت بوجــاري بــه انبــار حمــل 
مي کنــد. طــی بوجــاري، دانه هــای پــوک، نیمه پــر، کاه 
ــارج و  ــرز خ ــاي ه ــذر علف ه ــاک و ب ــن، خ ــش، ش و کل
ــر  ــاري حداکث ــود. در بوج ــص کیســه گیري مي ش ــذر خال ب
ــرد.  ــورت مي گی ــذري ص ــاط ب ــدم اخت ــراي ع ــاش ب ت
نمونه گیــری مرحلــه دوم از بذرهــای بوجاری شــده در انبــار 
ــي  ــود. در صورت ــام می ش ــي انج ــي حمایت ــرکت خدمات ش
کــه نتیجــه آزمایــش بــا اســتاندارد موجــود مطابقــت 
داشــته باشــد، گواهــي صــادر و کیســه ها برچســب گــذاری 
ــتاندارد  ــش از اس ــی بی ــوارد ناخالص ــه م ــود. چنانچ مي ش
تعییــن شده باشــد، گواهــي بــذر صــادر نمي شــود. در 
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ــازمان  ــت س ــق درخواس ــده طب ــای گواهي ش ــت، بذره نهای
جهــاد کشــاورزي اســتان بــه مدیریت هــاي کشــاورزي 
ــی  ــان متقاض ــار زارع ــات در اختی ــز خدم ــل و در مراک حم

ــرد.  ــرار مي گی ــذر ق ــد ب تولی

جدول 7- استاندارد بذر بعد از بوجاری

عوامل 
ناخالصی

گواهی شده

مادریالیت
گواهی 

شده
حداقل 
بذر خالص

98درصد98درصد98درصد

حداکثر 
مواد جامد

2 درصد2 درصد2 درصد

حداکثر 
بذر علف 

هرز
0/1درصد0/05درصد0/05درصد

حداکثر 
بذر سایر 

ارقام
0/2درصد0/1درصد0/05درصد
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عوامل 
ناخالصی

گواهی شده

مادریالیت
گواهی 

شده
حداکثر 

بذر سایر 
محصوالت

0/2درصد0/1درصد0/05درصد

حداکثر 
رطوبت

14درصد14 درصد14درصد

حداقل 
قوه نامیه 

بذر
80درصد 80درصد80درصد

 تولید بذر مرغوب یا تجارتي 
در حــال حاضــر تنهــا حــدود پنــج درصــد از بــذر مصرفی 
در مــزارع برنــج مازنــدران از محــل بــذور گواهی شــده تأمین 
می شــود و بقیــه، توســط خــود کشــاورزان تولیــد و کشــت 
ــتفاده از  ــراوان اس ــای ف ــه مزیت ه ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ــوص  ــان از خل ــه اطمین ــی، از جمل ــوب و تجارت ــذر مرغ ب
بــذر، قــوه نامیــه مناســب، نبــودن بــذر علــف هــرز و عوامــل 
بیمــاری زا، تهیــه بــذر توســط خــود کشــاورز دقــت و توجــه 
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ــه  ــی ک ــود، در صورت ــن وج ــا ای ــد. ب ــری را می طلب بیش ت
کشــاورز مایــل باشــد شــخصاً نســبت بــه تولیــد بــذر مــورد 
ــذر توصیــه  ــرای تولیــد ب ــر ب نیــازش اقــدام کنــد، روش زی

می شــود:
کشاورز باید منطقه مناسبی از شالیزار به مساحت تقریبی 
300 الی 400 متر مربع )بر اساس مقدار بذر مورد نیاز برای 
سال آینده( انتخاب و آن را مرزبندی وکامًا تسطیح کند، به 
طوری که با آبیاری در آن، در همه جای کرت سطح آب به 
یک اندازه باشد. بعد از آماده شدن نشاها، مزرعه باید به صورت 
تک خال نشا شود. با مصرف کود کم تر، مقاومت گیاه نسبت 
به آفات و بیماری ها بیش تر و حساسیت به ورس یا خوابیدگی 
آن کم تر می شود. در طول مراحل داشت دقت در کنترل آفات 
و بیماری ضروری است و در طی مراحل رشد اگر بوته های 
خارج از تیپ مشاهده شد ترجیحاً قبل از خوشه دهی به  طور 
کامل حذف شود و تا رسیدن محصول نیز در حذف بوته های 
خارج از تیپ دقت شود. بعد از رسیدن، محصول باید با دست 
درو و با خرمن کوِب کامًا تمیز و عاری از بذور ارقام دیگر، 
خرمن کوبی شود. با به کارگیری این روش، کشاورز می تواند 

بذر نسبتاً مرغوبی برای کشت سال آینده داشته باشد. 



فصل دوازدهم

دستورالعمل فنی   
کشت محصوالت دوم در اراضی 

شالیزار

مرتضــی	نصیری	





 مقدمه 
بخــش قابــل توجهــی از اراضــی شــالیزاری فقــط در پنــج 
مــاه از ســال زیرکشــت محصــول برنــج قــرار می گیرنــد و در 
بقیــه ایــام ســال بــدون اســتفاده رهــا می شــوند. ایــن اراضی 
ــوالت  ــواع محص ــت ان ــر کش ــال زی ــول س ــد در ط می توانن
ــرای  ــوان ب ــن فرصــت می ت ــد و از ای ــرار بگیرن کشــاورزی ق
ایجــاد اشــتغال، افزایــش درامــد کشــاورزان و افزایــش 
تولیــدات داخلــی اســتفاده کــرد. محصوالتــی از قبیــل ترب، 
ــوان در  ــو را می ت ــدم و ج ــزا، گن ــبدر، کل ــا، ش ــواع لوبی ان
فصــل غیــر برنجــکاری در اراضــی شــالیزاری دوبــاره کشــت 
کــرد. یکــی از پرطرفدارتریــن محصــوالت کشــت دوم لوبیــا 
ــن محصــول  ــوب حــدود چهارت اســت کــه در شــرایط مطل
ــار آن برداشــت می شــود. از دیگــر محصــوالت  در هــر هکت
ــی  ــرورش ماه ــون و پ ــه کشــت رات ــوان ب کشــت دوم می ت

قــزل آال در شــالیزار اشــاره کــرد.
ــق  ــی مناط ــاعد آب و هوای ــرایط مس ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــف  ــای مختل ــترش بیماری ه ــیوع و گس ــراي ش ــمالي ب ش
قارچــی و باکتریایــی در محصــوالت کشــت دوم، آمــوزش و 
آگاهــی کشــاورزان در ایــن زمینه ضروری اســت. کشــاورزان 
ــودداری  ــموم خ ــه س ــرانه و بی روی ــرف خودس ــد از مص بای
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کننــد و بــا مشــورت کارشناســان مربــوط نســبت بــه مبارزه 
ــد. ــدام کنن ــا اق ــات و بیماری ه ــا آف ب

 گیاه علوفه اي شبدر برسیم 
شــبدر برســیم از گــروه گیاهــان تثبیت کننــده ازت اســت 
کــه باعــث افزایــش حاصلخیــزی خــاک شــالیزار و عملکــرد 
ــران در  ــمالي ای ــق ش ــاه در مناط ــن گی ــود. ای ــج می ش برن
نیمــه دوم شــهریور و در مناطــق جنوبــي و شــرقي ایــران در 
ــرای  ــذر الزم ب ــدار ب ــود. مق ــت می ش ــان کش ــه دوم آب نیم
کشــت، 25 الــی 30 کیلوگــرم در هکتــار اســت. در کشــت 
ــای  ــت و کوده ــود اوره نیس ــه ک ــازی ب ــیم نی ــبدر برس ش
فســفات آمونیــوم و ســولفات پتاســیم هــر کــدام بــه میــزان 

100 کیلوگــرم در هکتــار مصــرف می شــوند.
ــان برداشــت شــبدر برســیم در اســتان های شــمالي  زم
ــور 15  ــرقي کش ــي و ش ــق جنوب ــن و در مناط 15 فروردی
ــه  ــر، توصی ــتفاده بهت ــور اس ــه منظ ــت. ب ــت اس اردیبهش
ــاک  ــردان وارد خ ــخم برگ ــا ش ــن ب ــن چی ــود آخری می ش
شــود تــا میــزان ازت خــاک افزایــش یابــد. در صــورت انجــام 
ایــن کار، در کشــت ارقــام محلــی دیگــر نیــازی بــه اســتفاده 
از کــود اوره نیســت و بــرای ارقــام پرمحصــول میــزان مصرف 
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ــکل82(. ــود )ش ــف می ش ــود اوره نص ک

 
شکل82- گیاه علوفه اي شبدر برسیم

 باقال 
ــت  ــده ازت اس ــان تثبیت کنن ــه گیاه ــز از جمل ــا نی باق
و بنابرایــن برگردانــدن بقایــای ایــن گیــاه بــه خــاک باعــث 
افزایــش حاصلخیــزی آن می شــود. زمــان کاشــت باقــا در 
مناطــق شــمالي کشــور اوائــل آذر مــاه اســت. در کاشــت بــه 
روش دســتی 120 کیلوگــرم بــذر در هکتــار الزم اســت. در 
ــه  ــا فاصل ــار ب ــذر در هکت ــرم ب کاشــت ماشــینی 70 کیلوگ
کشــت 30×50 ســانتی متر توصیــه می شــود. در زمــان 



دستورالعمل تولید برنج سالم ... 274

کاشــت، مصــرف کودهــاي اوره، فســفات آمونیوم و ســولفات 
پتاســیم بــه ترتیــب بــه میــزان 50، 100 و 100 کیلوگرم در 
ــا نیمــه دوم  ــار توصیــه می شــود. زمــان برداشــت باق هکت

اردیبهشــت اســت )83(. 

 
شکل83- گیاه باقال

 نخود فرنگي 
نخود فرنگی هم از دسته گیاهان تثبیت کننده ازت است 
و کشت آن در تناوب با برنج باعث افزایش حاصلخیزی خاک 
آبان است  نیمه دوم  این گیاه  شالیزار می شود. زمان کشت 
و مقدار بذر 50 کیلوگرم در هکتار با فاصله کاشت 50×20 
سانتی متر توصیه می شود. در زمان کاشت، استفاده از کودهاي 
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اوره، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم به ترتیب به مقدار 
100، 200 و 100 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. زمان 

برداشت نخودفرنگی نیمه اول اردیبهشت است )شکل84(.

شکل84- گیاه نخود فرنگی

 کلزا 	
ــزا یــک گیــاه علفــی یــک ســاله و از گــروه گیاهــان  کل
روغنــی اســت کــه دانــه آن حــاوی 40 تــا 45 درصــد روغــن 
و 25 تــا 35 درصــد پروتئیــن اســت. روغــن کلــزا بــه دلیــل 
ــد  ــباع و درص ــرب غیراش ــیدهای چ ــب اس ــب مناس ترکی
ــزو  ــون ج ــد زیت ــباع همانن ــرب اش ــیدهای چ ــن اس پایی
باکیفیت تریــن روغن هــای خوراکــی اســت. ایــن گیــاه 
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دارای دو تیــپ رشــد بهــاره و زمســتانه اســت کــه تیپ هــای 
ــد.  ــه زمســتان گذرانی دارن ــرای گل دهــی نیــاز ب زمســتانه ب
کلــزا بــه خاطــر نیــاز بــه رطوبــت انــدک بهتریــن گیــاه برای 
ــکل85(. ــود )ش ــوب می ش ــالیزارها محس ــت دوم در ش کش

شکل85- گیاه کلزا

ــوان  ــج مي ت ــت برن ــد از برداش ــالیزاری بع ــي ش در اراض
از ارقــام بســیار زودرس کلــزا بــرای کشــت اســتفاده کــرد. 
زمــان کشــت کلــزا در مناطــق شــمالی ایــران 15 شــهریور 
لغایــت 15 مهــر در مناطــق جنوبــی ایــران 15 مهــر الی 15 
آبــان اســت. مقــدار بــذر الزم، در صــورت کشــت در زمیــن 
ــار و در  ــرم در هکت ــل 8 کیلوگ ــل و حداق ــخم کام ــا ش ب



277فصل دوازدهم: دستورالعمل فنی کشت محصوالت ...

کشــت بــدون شــخم 12 کیلوگــرم در هکتــار اســت. فاصلــه 
ــت. در  ــانتی متر اس ــف 30 س ــن ردی ــت بی ــب کاش مناس
زمــان کاشــت اســتفاده از کودهــاي اوره، فســفات آمونیــوم و 
ســولفات پتاســیم بــه ترتیــب بــا مقادیــر 300، 100 و 200 
کیلوگــرم در هکتــار توصیــه می شــود. زمــان برداشــت کلــزا 

نیمــه دوم فرودیــن تــا نیمــه اول اردیبهشــت اســت.
کشــت مــداوم کلــزا در اراضــی شــالیزاری باعــث کاهــش 
حاصلخیــزی خــاک می شــود، زیــرا میــزان جــذب عناصــر 
غذایــی از خــاک توســط گیــاه کلــزا ســه برابــر گنــدم و دو 
برابــر برنــج اســت. در نتیجــه، برگردانــدن بقایای کلــزا، نظیر 
برگ هــا، گل، پوســته غــاف، ســاقه و ریشــه بــه خــاک باعث 
افزایــش حاصلخیــزی و بهبــود ســاختمان خــاک می شــود. 
همچنیــن بایــد بعــد از برداشــت کلــزا از ســوزاندن بقایــای 
ــور  ــه منظ ــود ب ــه می ش ــود. توصی ــودداری ش ــا خ بوته ه
ــه  ــی س ــد از دو ال ــالیزار، بع ــاک ش ــزی خ ــظ حاصلخی حف
ســال کشــت کلــزا کشــت گیاهــان لگومینــوز ماننــد شــبدر 

و باقــا یــک بــار انجــام گیــرد. 
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 کلم 
ــت  ــا کش ــری و نش ــورت خزانه گی ــه  ص ــم ب ــاه کل گی
ــان  ــهریور و زم ــل ش ــری در اوای ــان خزانه گی ــود. زم می ش
انتقــال در اوائــل مهــر و در مرحلــه ســه الــی چهــار برگــی 
ــار در  ــرم در هکت ــا ۶00 گ ــذر الزم 400 ت ــدار ب ــت. مق اس
خزانــه و فاصلــه کاشــت مناســب در زمیــن اصلــي 20×50 
ســانتی متر اســت. مصــرف کودهــاي اوره، فســفات آمونیــوم 
ــر 300، 200 و  ــه مقادی ــب ب ــه ترتی ــیم ب ــولفات پتاس و س
100 کیلوگــرم در هکتــار در زمــان کشــت توصیــه می شــود. 
ــاک  ــزی خ ــش حاصلخی ــث کاه ــم باع ــداوم کل ــت م کش

شــالیزار می شــود. 

 کاهو 
گیــاه کاهــو بــه صــورت خزانــه و نشــا کشــت می شــود. 
ــاکاری  ــت و نش ــهریور اس ــل ش ــري در اوای ــان خزانه گی زم
ــرای کشــت  ــذر ب در اواخــر مهــر انجــام می شــود. مقــدار ب
در خزانــه 400 تــا 500 گــرم )در هکتــار( و کشــت در 
زمیــن اصلــی بــا فاصلــه کاشــت 20×50 ســانتی متر 
انجــام می شــود. مصــرف کودهــاي اوره، فســفات آمونیــوم و 
ســولفات پتاســیم بــه ترتیــب بــا مقادیــر 300، 200 و 100 



279فصل دوازدهم: دستورالعمل فنی کشت محصوالت ...

کیلوگــرم در هکتــار باعــث تولیــد محصــول رضایــت بخــش 
ــود. می ش

زمــان برداشــت کاهــو اواســط دی تــا اوائــل فروردیــن ماه 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه کاهــو یکــی از محصــوالت 
پرتوقعــی اســت کــه کشــت طوالنی مــدت آن باعــث کاهش 

حاصلخیــزی خــاک می شــود )شــکل8۶(.
 

شکل86- کشت گیاه کاهو

 گندم 	
زمــان مناســب کشــت گنــدم در مناطــق شــمالي کشــور 
ــور 15  ــي کش ــق جنوب ــان و در مناط ــی 15 آب ــر ال 15 مه
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آبــان الــی 15 آذر اســت. مقــدار بــذر الزم در هکتــار برابــر 
150 تــا 200 کیلوگــرم اســت. در زمــان کاشــت، اســتفاده 
از کود هــاي اوره، فســفات آمونیــوم و ســولفات پتاســیم بــه 
ترتیــب بــه مقادیــر 150، 150 و 100 کیلوگــرم در هکتــار 
ــتان های  ــدم در اس ــت گن ــان برداش ــود. زم ــه می ش توصی
ــه  ــي نیم ــق جنوب ــرداد و در مناط ــه اول خ ــمالی نیم ش
ــج  ــدم و برن ــه گن ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــاه اس ــر م اول تی
ــد از  ــدم بع ــداوم گن ــت م ــتند از کش ــواده هس ــک خان از ی
برنــج خــودداری شــود. توصیــه می شــود بعــد از دو الــی ســه 
ســال از کشــت گنــدم در توالــی بــا برنــج، محصوالتــی مانند 

شــبدر، باقــا و کلــزا در تنــاوب قــرار گیــرد.

 سیر 	
زمــان مناســب کشــت ســیر در مناطــق شــمالي کشــور، 
نیمــه دوم مهــر مــاه اســت. فاصلــه مناســب کاشــت بــرای 
ــت،  ــان کاش ــت. در زم ــانتی متر اس ــاه 25×12 س ــن گی ای
ــه  ــیم ب ــولفات پتاس ــوم و س ــفات آمونی ــاي اوره، فس کود ه
ترتیــب بــا مقادیــر 100، 150 و 100 کیلوگــرم در هکتــار به 
زمیــن داده می شــوند. زمــان برداشــت ایــن گیــاه نیمــه دوم 

اردیبهشــت اســت. 
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میــزان عملکــرد برنــج بعــد از کشــت ســیر در مقایســه با 
ــد.  ــواده بقــوالت کاهــش می یاب ــا محصــوالت خان تنــاوب ب
بنابرایــن توصیــه می شــود بعــد از یــک ســال کشــت ســیر 
ــت دوم  ــوان کش ــه عن ــد ب ــال بع ــالیزاری، س ــی ش در اراض
از محصوالتــی ماننــد شــبدر، باقــا و نخودفرنگــی اســتفاده 

شــود )شــکل87(.

 

شکل87- کشت سیر
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ــزک،  ــری، تره تی ــده ای )جعف ــی و غ ــبزیجات برگ س
شــلغم، تربچــه، هویــج(: 

زمــان کشــت ایــن گونــه محصــوالت در مناطــق شــمالي 
کشــور نیمــه دوم مهــر مــاه اســت. کودهــاي اوره، فســفات 
ــر  ــا مقادی ــه ترتیــب ب ــد ب آمونیــوم و ســولفات پتاســیم بای
100، 150 و 100 کیلوگــرم در هکتــار در زمــان کاشــت بــه 
زمیــن داده می شــود. برگردانــدن بقایــای محصــوالت فــوق 
و کلیــه محصــوالت دوم در اراضــی شــالیزاری بایــد حداقــل 
ــه داشــته باشــند. در  ــه نشــاکاری فاصل ــا مرحل ــه ت دو هفت
ــای  ــیدن بقای ــئله، پوس ــن مس ــت ای ــدم رعای ــورت ع ص
مذکــور باعــث ایجــاد مــواد ســمی در شــالیزار و منجــر بــه از 

بیــن رفتــن یــا توقــف رشــد برنــج می شــود.
 



فصل سیزدهم

جنبه های مختلف
 کشت مجدد برنج

 در مازندران
فالح الهیار	





 جنبه های مختلف کشت مجدد برنج در مازندران 
ــا بخشــي  ــام ی ــج ممکــن اســت در تم ــاه برن ــد گی تولی
ــي و  ــواد غذای ــا م ــود آب ی ــل کمب ــه دلی ــد ب ــل رش از فص
عوامــل نامســاعد اقلیمــی یــا خاکــی محــدود شــود. از آنجــا 
کــه میــزان حساســیت هــر کــدام از مراحــل رشــدی گیــاه 
ــی  ــاعد محیط ــل نامس ــا و عوام ــن کمبوده ــه ای ــبت ب نس
متفــاوت اســت، شــناخت کامــل از مراحــل رشــد و فنولوژی 
گیــاه برنــج مــا را در مدیریــت زراعــی و انتقــال تنش هــا بــه 
ــدی  ــل رش ــد. مراح ــک می کن ــر کم ــای کم خطرت زمان ه
گیــاه برنــج در کشــت اول و دوم )دوبــاره کشــت( در جــدول 

زیــر ارائــه شــده اســت )جــدول8(.
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جدول 8- مقایسه مراحل رشدی گیاه برنج در کشت اول و دوم

کشت دومکشت اولمراحل رشد

استقرار 
گیاهچه

اردیبهشت و 
سه تا شش روز 
طول می کشد

مرداد و سه تا 
چهار روز طول 

می کشد

پنجه زنی
30-45 روز به 

طول می انجامد
25-35 روز 

نیاز دارد

طوالنی تر استبه ساقه رفتن
زمان کم تری 

نیاز دارد

گلدهی
کوتاه تر و 

یکنواخت تر است

طوالنی تر و 
غیر یکنواخت تر 

است

پر شدن دانه
کوتاه تر و 

یکنواخت تر است

طوالنی تر و 
غیر یکنواخت تر 

است
طوالنی ترکوتاه تررسیدن

درجه روز مورد 
نیاز

کم تربیش تر

کم تر بیش ترعملکرد
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ــه  ــه خزان ــدران تهی ــر، در اســتان مازن در ســال های اخی
در تابســتان )تیــر مــاه( بــرای کشــت مجــدد برنــج مرســوم 
شــده  اســت. مدیریــت خزانــه تابســتانه مشــابه خزانــه بهــاره 
اســت، ولــی بــه جــای پوشــش پاســتیکی از پوشــش توری 
ــدگان اســتفاده می شــود.  ــرای جلوگیــری از خســارت پرن ب
طــول دوره رشــد گیاهچــه برنــج در خزانــه تابســتانه کم تــر 
از خزانــه بهــاره اســت. بــاال بــودن دمــای محیــط و خــاک 
باعــث تســریع فراینــد جوانه زنــی و رشــد گیاهچــه برنــج در 
ــه در  ــد گیاهچ ــول دوره رش ــود. ط ــتانه می ش ــه تابس خزان
ــه  ــا خزان ــه بیــن 20-15 روز اســت کــه در مقایســه ب خزان

ــت.  ــر اس ــاره کم ت به
بــه منظــور تهیــه زمیــن و نشــاکاری در کشــت مجــدد، 
بهتــر اســت بافاصلــه پــس از برداشــت برنــج کشــت اول و 
جمــع آوری کاه و کلــش، زمیــن آبیــاری و بــا روتــاری شــخم 
زده شــود. عملیــات تهیــه زمیــن در نیمــه اول مــرداد مــاه 
ــی،  ــن و ماله کش ــطیح زمی ــس از تس ــرد. پ ــورت می گی ص
ــخ نشــاکاری  ــن تاری ــاده نشــاکاری اســت. بهتری مزرعــه آم
در کشــت مجــدد برنــج نیمــه اول مــرداد مــاه اســت. 
همچنیــن بهتــر اســت بیــن عملیــات پادلینــگ و نشــاکاری 
یــک هفتــه فاصلــه باشــد. میــزان تراکــم کاشــت در کشــت 
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دوم برنــج بایــد بیش تــر از کشــت اول باشــد، چــون دمــای 
بــاالی محیــط در نیمــه دوم مــرداد مــاه و اوائــل شــهریور، 
ــر را  ــی بیش ت ــازه پنجه زن ــت اول، اج ــا کش ــه ب در مقایس
بــه گیــاه برنــج نمی دهــد؛ بویــژه بــرای رقــم کوهســار کــه 
رقمــی زودرس اســت و 25 روز بعــد از نشــاکاری بــه ظهــور 

خوشــه جــوان می رســد.
میــزان کودهــای پایــه اوره، فســفات آمونیــوم و ســولفات 
پتاســیم بــه میــزان 50 کیلوگــرم در هکتار توصیه می شــود. 
ــا داده  ــدن نش ــتقر ش ــد از مس ــت بع ــر اس ــه بهت ــود پای ک
ــزان  ــه می ــاکاری و ب ــد از نش ــرک اول 25 روز بع ــود. س ش
ــوم و  ــفات آمونی ــود )اوره، فس ــه ک ــر س ــرم از ه 50 کیلوگ
ســولفات پتاســیم( اســت. میــزان کــود مصرفــی در کشــت 
ــد  ــاه اول بع ــک م ــج اســت. ی ــر از کشــت اول برن دوم کم ت
از نشــاکاری مزرعــه بایــد بیــن 5-3 ســانتی متر آب داشــته 
ــتفاده  ــی اس ــاری تناوب ــوان از آبی ــداً می ت ــی بع ــد، ول باش
ــهریور و  ــر ش ــی در اواخ ــتن بارندگ ــورت داش ــرد. در ص ک

مهــر مــاه نیــاز بــه آبیــاری نیســت.
ــرز  ــای ه ــزان رشــد علف ه ــج، می در کشــت مجــدد برن
کم تــر از کشــت اول اســت و یــک بــار وجیــن دســتی همــراه 
بــا آبیــاری کامــل بــرای یــک مــاه علف هــای هــرز را کنتــرل 
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می کنــد. از طــرف دیگــر، میــزان شــیوع کــرم ســاقه خوار و 
بیمــاری باســت در مزرعــه کشــت دوم بــه شــرایط اقلیمــی 
و مدیریــت زراعــی بســتگی دارد. چنانچــه ســاعات آفتابــی 
ــاال باشــد میــزان باســت در  ــاد و دمــای محیــط هــم ب زی
ــی مصــرف  ــد، ول ــج کاهــش می یاب ــه کشــت دوم برن مزرع
زیــاد کــود اوره )نیتروژنــه( و افزایــش رطوبــت نســبی ناشــی 
ــش بیمــاری  ــودن هــوا باعــث افزای ــری ب ــا اب از بارندگــی ی

باســت می شــود. 
در بعضــی از ســال ها بــروز تداخــل نســل ها در جمعیــت 
کــرم ســاقه خوار، مبــارزه را دچــار مشــکل می کنــد و 
کشــاورزان مجبــور بــه ســه یــا چهــار بار سمپاشــی هســتند. 
ــه اینکــه مصــرف بیــش از حــد ســموم باعــث  ــا توجــه ب ب
ــان  ــود، محقق ــی می ش ــت محیط ــی زیس ــش آلودگ افزای
حداکثــر دوبــار سمپاشــی بــر علیــه کــرم ســاقه خوار 
و بیمــاری باســت را در صــورت آلــوده بــودن مزرعــه 
توصیــه می کننــد. بــرای مبــارزه شــیمیایی بــر علیــه کــرم 
ــه میــزان  ســاقه خوار از امولوســیون ۶0 درصــد دیازینــون ب
ــد از  ــت، 20 و 40 روز بع ــار در دو نوب ــر در هکت ــک لیت ی
ــه  ــم ب ــم از ســم بی ــرل باســت ه ــرای کنت نشــاکاری، و ب
ــل از  ــه رویشــی و قب ــزار در مرحل ــا ســه در ه ــزان دو ی می
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ــود. ــتفاده می ش ــی اس گلده
ارتفــاع بوتــه، تعــداد پنجــه در کپــه، ســطح بــرگ، و وزن 
ــر از کشــت اول  خشــک کل محصــول در کشــت دوم کم ت
اســت، در نتیجــه میــزان عملکــرد برنــج در واحــد ســطح در 
کشــت مجــدد کم تــر از کشــت اصلــی اســت. بــرای مثــال، 
ــی  ــار در کشــت اول 4/5 ال ــم کوهس ــرد رق متوســط عملک
5/5 تــن در هکتــار اســت ولــی در کشــت دوم3 الــی 4 تــن 
در هکتــار اســت. ارقــام بومــی بینــام و طــارم در کشــت اول 
دارای متوســط تولیــد 4/5 تــن هســتند، ولی در کشــت دوم 
عملکــرد آن هــا بــه 3-2/5 تــن در هکتــار می رســد. بــا ایــن 
وجــود، اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه کیفیــت دانــه برداشــت 
ــت  ــر از کشــت اول اســت. کیفی شــده در کشــت دوم باالت
برنــج متأثــر از رقــم، اقلیــم، خــاک و مدیریــت زراعی اســت. 
ــی  ــت زراع ــم و مدیری ــاک، رق ــودن خ ــت ب ــرض ثاب ــا ف ب
ــط  ــای محی ــودن دم ــن ب ــج، پایی ــت اول و دوم برن در کش
ــت دوم،  ــج در کش ــیدن برن ــه و رس ــدن دان ــان پرش در زم
باعــث بهبــود طعــم برنــج و افزایــش عطــر و کیفیــت برنــج 
ــث  ــج باع ــت برن ــط کش ــن در محی ــای پایی ــود. دم می ش
افزایــش تولیــد فراورده هــای جانبــی فتوســنتزی و افزایــش 
عطــر و طعــم برنــج کشــت دوم در مقایســه بــا کشــت اول 
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می شــود. در کشــت دوم، طــول دوره رشــد بیش تــر از 
ــرا کاهــش دمــای محیــط در مهــر و  کشــت اول اســت، زی
آبــان مــاه در اســتان های شــمالی و وقــوع بارندگــی باعــث 
تأخیــر در زمــان برداشــت یــا افزایــش طــول دوره رشــد در 

مقایســه بــا کشــت اول می شــود.
ــي محقــق می شــود  کــه آب،  ــوه در صورت عملکــرد بالق
مــواد غذایــي و شــرایط محیطــی مــورد نیــاز بــراي رشــد، 
در حــد مطلــوب، در محیطــي عــاري از آفــات، بیماري هــا 
و علف هــاي هــرز فراهــم باشــد. در ایــن شــرایط، عملکــرد 
گیــاه برنج توســط میزان کربن دی اکســید )CO2(، تشعشــع 
ــا و  ــات، بیماري ه ــود. آف ــن می ش ــرارت تعیی ــه ح و درج
علف هــاي هــرز از جملــه عوامــل کاهــش دهنــده عملکــرد 
هســتند کــه در صــورت عــدم کنتــرل بموقــع باعــث کاهش 
عملکــرد برنــج می شــود. البتــه عوامــل نامســاعد محیطــی 
مثــل گرمــای زیــاد یــا دمــای پاییــن، وزش بــاد و بارندگــی 
ــود و در  ــج می ش ــرد برن ــش عملک ــث کاه ــز باع ــدید نی ش
ــه  ــری در عملکــرد واقعــی نســبت ب نتیجــه کاهــش بیش ت
ــاه  ــناخت گی ــد. ش ــاد می کن ــج ایج ــرد برن ــیل عملک پتانس
برنــج همــراه بــا مدیریــت صحیــح زراعــی می توانــد باعــث 
کاهــش فاصلــه موجــود بیــن تولیــد بالقــوه و تولیــد بالفعــل 
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شــود. خاصــه  مدیریــت زراعــی در کشــت مجــدد برنــج و 
مقایســه آن بــا کشــت اول در جــدول زیــر ارائــه شده اســت 

)جــدول9(.

جدول 9- مقایسه مدیریت زراعی کشت اول با کشت دوم برنج

کشت اولمدیریت زراعی 
کشت دوم 

)مجدد(

تهیه زمین

شخم زمستانه و 
بهاره همراه با گل 
کردن ، تسطیح و 

ماله کشی

زدن روتاری 
بافاصله پس از 
برداشت محصول 
اول همراه با گل 
کردن و تسطیح و 

ماله کشی

نیمه اول تاریخ نشاکاری
نیمه اول مرداداردیبهشت

آبیاری
یک ماه اول غرقابی 
و بقیه رشد گیاه 

آبیاری تناوبی

یک ماه اول غرقابی 
و بقیه رشد گیاه 

آبیاری تناوبی و در 
صورت بارندگی نیاز 

به آبیاری نیست

کوددهی
بیش تر )در دو 

یا سه مرحله(
کم تر )در دو 

مرحله(
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کشت اولمدیریت زراعی 
کشت دوم 

)مجدد(

یک بار و در صورت دو باروجین دستی
نیاز بار دوم

کنترل شیمیایی 
علف های هرز

علف کش انتخابی 
برنج )بوتاکلر، 
رونستار( به 

میزان 3 تا 4 لیتر 
در هکتار قبل 
از نشاکاری یا 

یک هفته بعد از 
نشاکاری

بهتر است علف کش 
مصرف نشود و 

وجین دستی شود.

کنترل باست

سمپاشی در مرحله 
برگی و ظهور 

خوشه در صورت 
وجود بیماری 

باست

سمپاشی در مرحله 
برگی و ظهور 

خوشه در صورت 
وجود بیماری 

باست

کنترل ساقه خوار

امولوسیون ۶0 
درصد دیازینون 
به میزان یک 

لیتر در هکتار در 
صورت وجود کرم 

ساقه خوار

امولوسیون ۶0 
درصد دیازینون 
به میزان یک 

لیتر در هکتار در 
صورت وجود کرم 

ساقه خوار 

ادامه جدول 9





فصل چهاردهم

صنایع تبدیلی 
و کیفیت برنج

عاصفــه	لطیفی	





 صنایع تبدیلی و فراورده های جانبی برنج 
پوســته  برنــج،  کارخانــه  جانبــی  محصــوالت 
ــوه ای  ــج قه ــج اســت. برن ــرده برن ــبوس و خ سیلیســی، س
ــدا  ــود را پی ــرف خ ــازار مص ــم ب ــز کم ک ــده نی بسته بندی ش
کرده اســت. ایــن فــراورده بــرای ورزشــکاران و افــراد مبتــا 

ــکل88(. ــرد دارد )ش ــت کارب ــه دیاب ب

شکل 88- به ترتیب از چپ برنج سفید، برنج قهوه ای و شلتوک
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پوسته

پوســته حــدود 20 درصــد وزن شــلتوک و بیش تــر 
و  ســلولز  ماننــد  کربوهیدرات هایــی  را  آن  ترکیبــات 
همی ســلولز تشــکیل می دهــد. هرچنــد کــه پوســته ارزش 
ــره   ــد جی ــا 20 درص ــد ت ــا می توان ــی دارد، ام ــی کم غذای
ــه  ــته ب ــی از پوس ــد. گاه ــن کن ــخوارکنندگان را تأمی نش
ــای  ــازی خاک ه ــا سبک س ــن و ی ــرای زمی ــود ب ــوان ک عن
ــن  ــیلیس از ای ــا جــذب س ــود، ام ــتفاده می ش ــنگین اس س
طریــق کــم اســت. بــرای اســتفاده بهتــر از مــواد مؤثــر آن، 
ــی  ــار حرارت ده ــت تیم ــود و تح ــیاب ش ــد آس ــته بای پوس
یــا محلول هــای شــیمیایی قرارگیــرد. یکــی از کاربردهــای 
ــوان ســوخت اســت کــه در  ــه عن پوســته، اســتفاده از آن ب
بســیاری از کشــورها ماننــد هنــد بــه کار مــی رود وکارآیــی 

آن ۶0 درصــد زغال ســنگ اســت.

سبوس

ســبوس حــدود 10 درصــد وزن شــلتوک را شــامل 
می شــود و حــاوی 20-15 درصــد روغــن اســت کــه جــزء 
روغن هــای خوراکــی مطلــوب اســت. از آنجایــی کــه 
ــد  ــن مانن ــده روغ ــای تجزیه کنن ــاوی آنزیم ه ــبوس ح س
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لیپــاز اســت، روغــن آن بــه ســرعت تجزیــه می شــود. 
ــرای اســتحصال موفقیت آمیــز روغــن، آنزیم هــا  بنابرایــن، ب
ــال  ــام اکســترودر غیرفع ــه ن ــتگاهی ب ــا کمــک دس ــد ب بای
ــه  ــد دقیق ــدت چن ــرای م ــن روش، ســبوس ب شــوند. در ای
در دمــای بــاالی 100 درجــه بخاردهــی می شــود. ســبوس 
پایدار شــده بــه صــورت پلــت درمی آیــد و بــرای اســتخراج 
ــه  روغــن آمــاده می شــود. پــس از اســتخراج روغــن، کنجال

ــوراک دام دارد. ــرای خ ــرف ب ــت مص ــز قابلی آن نی

آرد	برنج

ــرای  ــه می شــود، ب ــا تهی ــه از خــرده برنج ه ــج ک آرد برن
ــکویت،  ــف، بیس ــیرینی های مختل ــر و ش ــواع دس ــه ان تهی
غــذای کــودک و تهیــه نــان بــرای بیمارانــی کــه بــه گلوتــن 

گنــدم حساســیت دارنــد، بــه کار مــی رود.

بسته بندی

ــش  ــی، افزای ــراورده غذای ــر ف ــته بندی ه ــدف از بس ه
طــول عمــر نگهــداری آن، محفــوظ مانــدن از خطــر عوامــل 
فســاد درونــی و بیرونــی و آســان کــردن حمــل و نقل اســت. 
ــا  ــی و ی ــه های پلی اتیلن ــج از کیس ــته بندی برن ــرای بس ب
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ترکیــب پلی اتیلــن بــا گونــی اســتفاده می شــود. از آنجایــی 
کــه برنــج جــزء غــات خشــک و تقریبــاً فســادناپذیر اســت، 
هــدف عمــده بســته بندی آن راحتــی حمــل و نقــل اســت، 
ــز  ــرات نی ــد آب و حش ــی مانن ــواد خارج ــوذ م ــه از نف البت
ــوه ای  ــج قه ــته بندی برن ــرای بس ــود. ب ــری می ش جلوگی
به دلیــل حساســیت آن بــه نــور، از انــواع نفوذناپذیــر بــه نور، 
ماننــد ورق آلومینیــوم نیــز در ترکیــب مــواد فــوق اســتفاده 

می شــود. 

خشک	کردن	شلتوک

شلتوک در زمان برداشت، رطوبتی بین 18 تا 24 درصد 
دارد. در صورت نیاز به نگهداری طوالنی مدت، این رطوبت 
باید به زیر 15 درصد و برای تبدیل به برنج سفید باید به 11 
درصد برسد که در این صورت، نیاز به خشک کردن شلتوک 
است. الگوی خشک کردن همه ارقام تا حدود زیادی شبیه به 
هم است، به طوری که در خشک کردن یک مرحله ای، هر چه 
رطوبت دانه باالتر باشد دمای خشک کردن آن باید پایین تر 
باشد. در خشک کردن یک مرحله ای بهتر است دما از 45 
درجه باالتر نرود، ولی در خشک کردن چند مرحله ای می توان 
از دماهای باالتر و بعد استراحت دهی به شلتوک استفاده کرد.
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انواع	خشک کن ها

دو نوع خشک کن برای خشک کردن برنج به کار می رود:
 1- خشک کن بستر ثابت

 2- خشک کن های جریان گردشی )شکل89(.
در کشورهای پیشرفته، بیش تر از خشک کن جریان گردشی 
برای خشک کردن اولیه شلتوک استفاده می شود، که در آن 
طی چند مرحله شلتوک در مسیر خشک کن حرکت داده 
می شود و در هر مرحله رطوبت آن چند درصد پایین می آید 
و ممکن است بین مراحل هم شلتوک کمی نگه داشته شود. 
در ایران، هنوز در بسیاری از کارخانه های سنتی از خشک کن 
بستر ثابت با ارتفاع یک تا دو متر استفاده می شود. عیب این 
روش، ناهمگون خشک شدن شلتوک است؛ الیه های پایینی 
زیاد خشک می شوند در حالی که الیه های باالیی مرطوب تر 
هستند. عیب دیگر آن طوالنی شدن زمان خشک کردن است 
که گاهی به 48 تا 72 ساعت می رسد. طی تحقیقات صورت 
اینکه خشک شدن  برای  برنج،  گرفته در مؤسسه تحقیقات 
شلتوک به طور یکنواخت اتفاق بیفتد، ارتفاع خشک کن بستر 
طی  همچنین،  باشد.  سانتی متر   40 از  بیش تر  نباید  ثابت 
تحقیقات دیگری، با طراحی پره هایی در خشک کن های بستر 
ثابت، زمان خشک کردن به نصف زمان نمونه سنتی کاهش 
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پیدا کرد و کاهش رطوبت به صورت یکنواخت صورت گرفت، 
که این امر موجب صرفه جویی بسیاری در مصرف سوخت و 

زمان خشک کردن می شود)شکل89(.

  

  شکل 89- خشک کن جریان گردشی
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ادامه شکل 89- 
 خشک کن پره دار

                                                  ادامه شکل 89- 
                                                                         خشک کن سنتی



دستورالعمل تولید برنج سالم ... 304

تبدیل	برنج

بعــد از رســاندن رطوبــت بــه حداقــل 11 درصد، شــلتوک 
آمــاده تبدیــل بــه برنــج ســفید اســت. بــه ایــن منظــور، ابتدا 
ــه  ــپس الی ــت کن و س ــتگاه پوس ــا دس ــی ب ــته بیرون پوس
ســبوس بــا دســتگاه ســفید کن برداشــته می شــود. در 
کارخانه هــای قدیمــی، پوســت کن ممکــن اســت تیغــه ای 
ــت شــلتوک  ــه در این صــورت رطوب ــا مالشــی باشــد ک و ی
بایــد بــه 8 درصــد برســد. در ایــن روش، اُفــت وزنــی زیــاد 
اســت. در کارخانه هــای مــدرن  از پوســت کن های غلطــک 
الســتیکی )شــکل90( اســتفاده می شــود و از چرخــش دو 
غلطــک الســتیکی خــاف جهــت هــم بــرای گرفتن پوســته 
ــل  ــوه ای حاص ــج قه ــود. برن ــتفاده می ش ــج اس ــه برن اولی
بایــد بــا ســفیدُکن الیه بــرداری شــود. ســفیدُکن نیــز 
ــاره  ــی، دوب ــوع مالش ــی دارد. در ن ــی و سایش ــوع مالش دو ن
ــر اســت. ســفیدکن  ــت پایین ت ــا رطوب ــه شــلتوک ب ــاز ب نی
ــوع سایشــی کــه از ســنگ ســنباده )شــکل91( تشــکیل  ن
ــل و  ــد از تبدی ــت. بع ــی اس ــوع مالش ــر از ن ــود، بهت می ش
گاهــی پولیــش زدن، برنــج ســفید حاصلــه از دســتگاه غربال 
ــج ســالم جــدا و  ــج از برن ــور داده می شــود و خــرده برن عب

ــوند. ــته بندی می ش ــه بس ــک جداگان ــر ی ه
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شکل 90- پوست کن غلطک الستیکی آزمایشگاهی

شکل 91- سفیدکن سنگ سنباده )سایشی( آزمایشگاهی
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 کیفیت برنج 
ــت آن  ــج، کیفی ــندی برن ــل در بازارپس ــن عام مهم تری
ــج  ــی برن ــی کیف ــرای ارزیاب ــی ب ــای مختلف ــت. روش ه اس
وجــود دارد، از جملــه می تــوان خصوصیــات فیزیکــی، 

ــرد.  ــام ب ــت را ن ــت پخ ــیمیایی و کیفی ش
خصوصیــات فیزیکــی، طــول دانــه )دانــه بلند، متوســط و 
ــر  ــش از 7 میلی مت ــد بی ــای بلن ــاه( اســت. دانه ه ــه کوت دان
طــول دارنــد. دانه هــای متوســط بیــن 5/5 تــا 7 و دانه هــای 
ــدگان  ــد. مصرف کنن ــر طــول دارن ــر 5/5 میلی مت ــاه زی کوت

ایرانــی ارقــام دانــه بلنــد را می پســندند.
در بیــن خصوصیــات شــیمیایی، مهم تریــن مــورد میــزان 
ــاال  ــوز ب ــته آمیل ــه دس ــه س ــام ب ــت. ارق ــه اس ــوز دان آمیل
)بیــش از 25 درصــد( آمیلــوز متوســط )20 تــا 25 درصــد( 
و آمیلــوز پاییــن )زیــر 20 درصــد( تقســیم می شــوند. 
مصرف کننــدگان ایرانــی بیش تــر ارقــام آمیلــوز متوســط را 

ــندند.  می پس
ــامل  ــا ش ــن آن ه ــت، مهم تری ــات پخ ــن خصوصی در بی
ــم  ــا از ه ــدن دانه ه ــدا مان ــت و ج ــد از پخ ــیدن بع قدکش
ــد از  ــه بع ــول دان ــش ط ــا مشــخصه های افزای ــه ب اســت ک
ــبندگی  ــت رفته و چس ــد از دس ــواد جام ــزان م ــت و می پخ
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دانــه ســنجیده می شــوند. مصرف کننــدگان ایرانــی برنجــی 
ــم نچســبد را  ــه ه ــد پخــت ب ــد بکشــد و بع ــه خــوب ق ک

ــد. ــح می دهن ترجی

استاندارد	برنج

 اســتاندارد شــماره 127 ســازمان ملــی اســتاندارد 
ــتاندارد  ــون اس ــای آزم ــا و روش ه ــامل ویژگی ه ــران ش ای
ــار  ــه تج ــت ک ــران اس ــج در ای ــت برن ــن کیفی ــرای تعیی ب
ــن  ــه ای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــج می توانن ــدگان برن و تولیدکنن
ــر اســاس معیارهــای اســتاندارد  ــج خــود را ب اســتاندارد برن

درجه بنــدی )درجــه 3، 2، 1( کننــد.

تغییرات	کیفی	ارقام	طی	انبارمانی

بــا افزایــش مانــدگاری برنــج، کیفیــت آن افزایــش 
می یابــد. علــت آن، برهم کنــش بیــن اجــزای داخلــی برنــج، 
ــن  ــزان ای ــی و نشاســته اســت. می ــه پروتئیــن، چرب از جمل
تغییــرات بــا آزمون هــای مختلــف مــواد غذایــی و کیفیــت 

ــود.  ــنجیده می ش ــج س برن
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پاربویل

ــل  ــلتوک قب ــی آن ش ــه ط ــت ک ــدی اس ــل فراین پاربوی
ــد  ــرای چن ــپس ب ــانده و س ــدن در آب خیس ــک ش از خش
ــلتوک  ــپس ش ــکل92(. س ــود )ش ــی می ش ــه بخارده دقیق
مراحــل خشــک کردن و تبدیــل را ماننــد روش عــادی طــی 
ــا بررســی روش هــای مختلــف پاربویــل، اعــم از  می کنــد. ب
ــی در  ــه، بخارده ــا آب 70 درج ــرد ت ــاندن در آب س خیس
ــردن  ــف خشــک ک ــای مختل ــف و روش ه ــای مختل زمان ه
شــلتوک، معلــوم شــد کــه پاربویــل بــرای ارقــام پرمحصــول، 
ــد، توصیــه مــی شــود.  کــه درصــد شکســتگی باالیــی دارن
ــو  ــردن عطــر و ب ــن ب ــل از بی ــه دلی ــی ب ــام محل ــرای ارق ب
و حتــی ارقــام پرمحصولــی کــه درصــد شکســتگی پایینــی 
ــه  ــد توجی ــن فراین ــه، ای ــش هزین ــل افزای ــه دلی ــد ب دارن
ــردن  ــل ک ــل پاربوی ــن دلی ــرا مهم تری ــدارد، زی ــادی ن اقتص
ــد  ــی مانن ــام اســت و دالیل کاهــش درصــد شکســتگی ارق
ــرار  ــت ق ــدی اهمی ــه بع ــی در مرتب ــن ارزش غذای ــاال رفت ب

ــد. دارن
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شکل 92- نمای کارخانه پاربویل

انبارمانی	تسریع یافته	برای	ارقام	برنج

انبارمانــی تســریع یافته برنــج روشــی بــرای کاهــش 
دوران خــواب برنــج اســت کــه بــه کمــک آن، برنــج بعــد از 
مــدت کوتاهــی پــس از برداشــت قابلیــت خوراکــی مطلوبــی 
دارد و نیــاز بــه زمــان انبارمانــی طوالنــی چنــد ماهــه 
نخواهــد داشــت. از دو روش روش بخاردهــی شــلتوک و 
روش نگهــداری شــلتوک در دمــا و رطوبت نســبی مشــخص 
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ــن  ــود. از ای ــتفاده می ش ــریع یافته اس ــی تس ــرای انبارمان ب
روش در مؤسســه تحقیقــات برنــج کشــور در مازنــدران برای 
دو رقــم پرمحصــول و محلــی در مقیــاس آزمایشــی اســتفاده 
شــد. نتایــج حاکــی از آن بــود کــه بــرای ارقــام محلــی روش 
نگهــداری شــلتوک در شــرایط محیطــی مشــخص و بــرای 
ارقــام پرمحصــول بخاردهــی شــلتوک بــرای مــدت محــدود، 

ــج را دارد. قابلیــت کاهــش دوره خــواب برن



فصل پانزدهم

مديريت مرصف كاه  
 و مرضات سوزاندن آن در شالیزار

محمــد	محمدیان





در  آن  سوزاندن  مضرات  و  کاه  مصرف  مدیریت   
شالیزار 

ــرای  ــترس ب ــل دس ــي قاب ــي اصل ــاده آل ــج، م کاه برن
ــا  ــروژن، 80 ت ــد از نیت ــدود 40 درص ــت. ح ــالیکاران اس ش
ــفر و 40  ــد از فس ــا 35 درص ــیم، 30 ت ــد از پتاس 85 درص
ــا  ــج ت ــه وســیله برن ــا 50 درصــد از گوگــرد جذب شــده ب ت
مرحلــه رســیدن، در کاه باقــي مي مانــد. همچنیــن، کاه 
ــوص  ــرف )بخص ــر کم مص ــن عناص ــم تأمی ــع مه ــک منب ی
عنصــر روي( و نیــز سیلیســیم اســت. بنابرایــن، برگردانــدن 
ــاز  ــی از نی ــن بخش ــب تأمی ــن موج ــه زمی ــش ب کاه و کل
ــه  ــاز ب ــه نی ــود و در نتیج ــدی می ش ــول بع ــی محص غذای
مصــرف کودهــای شــیمیایی نیــز کاهــش می یابــد. قبــل از 
پیدایــش کودهــای شــیمیایی، بخــش قابل توجهــی از نیــاز 
محصــوالت بــه عناصــر غذایــی از طریــق برگردانــدن بقایــای 
محصــول بــه زمیــن تأمیــن می شــد. در طــول چنــد ســال 
گذشــته بــه دلیــل پرداخــت یارانــه از ســوی دولــت بــرای 
ــع کــود شــیمیایي و نیــز ســهولت مصــرف  ســاخت و توزی
ــي و از  ــاي آل ــرف کوده ــا مص ــد ت ــث ش ــا، باع ــن کوده ای
جملــه اســتفاده از کاه و کلــش بــه عنــوان یــک مــاده آلــی 

ــد. ــج کاهــش یاب ــی محصــول برن ــاز غذای در تأمیــن نی



دستورالعمل تولید برنج سالم ... 314

ــج  کاه و کلــش موجــود در مزرعــه پــس از برداشــت برن
ممکــن اســت از مزرعــه خــارج و در مزرعــه ســوزانده  شــود 
ــوان  ــه عن ــود و ب ــع آوري ش ــي جم ــورت کپه های ــا به ص ی
ــرای بســتر دام مــورد اســتفاده قــرار گیــرد  علوفــه و نیــز ب
ــود.  ــوط  ش ــاک مخل ــا خ ــش و ب ــه پخ ــطح مزرع ــا در س ی
ــا  ــه خــروج تمامــی ی خــارج کــردن کاه از مزرعــه منجــر ب
ــج  ــه برن ــود در آن از مزرع ــي موج ــر غذای ــي از عناص بخش
می شــود. ایــن امــر دلیــل اصلــی کمبــود برخــی از عناصــر 
غذایــی مثــل پتاســیم در بســیاري از خاک هــای شــالیزاری 
اســت. ســوزاندن کاه پــس از برداشــت برنــج نیــز عملیاتــی 
رایــج و معمــول در نزد بســیاری از شــالیکاران در کشــورمان 
ــن کار،  ــه ای ــی و اولی ــل اصل ــه نظــر می رســد دلی اســت. ب
ــات و عوامــل  ــا ســایر آف ــردن الرو ســاقه خوار و ی از بیــن ب
بیماری زایــی اســت کــه ممکــن اســت در بقایــای محصــول 
وجــود داشــته باشــند. عــاوه برایــن، در مزارعــی کــه پس از 
برداشــت برنــج، کشــت دوم صــورت می گیــرد، کاه و کلــش 
ــده ممکــن اســت مشــکاتی را در عملیــات شــخم  باقی مان
ــد  و شــیار زمیــن ایجــاد کنــد. البتــه ایــن مشــکل می توان
در آماده ســازی زمیــن بــرای کشــت برنــج ســال بعــد نیــز 
مطــرح باشــد. از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه ایــن کــه پخــش 
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ــا خــاک  کــردن یکنواخــت و ســپس مخلــوط کــردن کاه ب
ــادی دارد،  ــروی کارگــری و زحمــت زی ــه نی ــاز ب ــه نی مزرع
ــش مناســب ترین  ــه نظــر کشــاورزان، ســوزاندن کاه و کل ب
ــادی را  ــرات زی ــن کار مض ــه ای ــت. در حالی ک ــل اس راه ح
ــاره  ــا اش ــه برخــی از آن ه ــا ب ــه در اینج ــال دارد ک ــه دنب ب

می شــود:
ســوزاندن کاه تقریبــاً موجــب تلفــات کامــل عنصــر 
ــیم  ــد پتاس ــفر، 20 درص ــد فس ــدود 25 درص ــروژن، ح نیت
ــه  ــي ک ــود. در نواح ــرد مي ش ــد گوگ ــا ۶0 درص ــج ت و پن
برداشــت بــه طــور مکانیــزه انجــام مي شــود، تمامــي کاه در 
ــل  ــریعاً در مح ــد و س ــي مي مان ــی باق ــه در ردیف های مزرع
ــت  ــا دس ــت ب ــه برداش ــی ک ــود. در مناطق ــوزانده مي ش س
ــل  ــي در مح ــورت کپه های ــه ص ــرد، کاه ب ــورت می گی ص
از برداشــت ســوزانده  خرمن کوبــي جمــع آوري و بعــد 
ــوالً در  ــوزاندن کاه معم ــل از س ــتر حاص ــود. خاکس مي ش
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــود و ای ــش نمي ش ــه پخ ــطح مزرع س
ــل پتاســیم(  ــي )مث ــادي از عناصــر معدن ــدار زی ــات مق تلف
از طریــق آب شــویي کپه هــاي خاکســتر مي شــود. گذشــته 
ــه  ــل توج ــال قاب ــه انتق ــي منجــر ب ــن عملیات ــن، چنی از ای
عناصــر غذایــي از پیرامــون مزرعــه بــه مرکــز آن یــا حتــي 
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ــه مزرعــه اي مي شــود کــه بعــد  ــزارع مجــاور ب ــال از م انتق
ــول  ــود. در ط ــوزانده مي ش ــا در آن س ــي، بقای از خرمن کوب
زمــان، ایــن عملیــات منجــر بــه تجمع برخــي عناصــر غذایي 
ــي  ــم( در بخش های ــیم و منیزی ــیم، کلس ــیم، سیلیس )پتاس
ــر  ــاي دیگ ــي در بخش ه ــر غذای ــه عناص ــه و تخلی از مزرع
ــی  ــا یکنواخت ــود ت ــب می ش ــل موج ــن عم ــود. ای مي ش
حاصلخیــزی خــاک مزرعــه از بیــن بــرود و رشــد محصــول 
در ســال بعــد در کل مزرعــه یکنواخــت نباشــد. ســوزاندن 
کاه عــاوه بــر مشــکات یاد شــده موجــب آلودگــي اتمســفر 

ــود.  ــاک می ش ــد خ ــودات مفی ــن موج و از بین رفت
مخلــوط کــردن بخــش برداشت نشــده ســاقه و کاه 
ــاک  ــه خ ــي را ب ــر غذای ــر عناص ــه، بیش ت ــاک مزرع در خ
غذایــي  عناصــر  ذخایــر  حفــظ  بــه  و  بر مي گردانــد 
ــدت  ــرات دراز م ــد. اث ــک مي کن ــدت کم ــاک در دراز م خ
مخلوط کــردن کاه و بخــش برداشــت  نشــده ســاقه در خــاک 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ــرد دان ــر روي عملک ب
 نقــش و اثــرات مثبــت اســتفاده از کاه بــه عنــوان کــود 

آلــی عبارتنــد از: 
1- افزایش ظرفیت نگهداري آب توسط خاک 
2- اصاح ساختمان خاک و افزایش نفوذ آب 



317فصل پانزدهم: مديريت مصرف كاه و مضرات ...

3- کاهش فرسایش خاک
4- تحریک فعالیت موجودات گیاهي و جانوري خاک 

5- افزایش حاصلخیزی خاک
ــد از  ــه بع ــه هفت ــا س ــود دو ت ــه می ش ــن، توصی بنابرای
ــا  برداشــت برنــج )در مــرداد و شــهریور(، بقایــای گیاهــی ب
شــخم و شــیار بــا خــاک مخلــوط شــوند. مخلوط کــردن کاه 
ــا کاه فرصــت  ــا خــاک در ایــن زمــان موجــب می شــود ت ب
کافــی بــرای پوســیدن داشــته باشــد. پوســیدن کاه و تجزیــه 
ــای ســمی  ــد و آزاد شــدن برخــی از گازه آن موجــب تولی
ــدن کاه  ــر برگردان ــن، اگ ــود. بنابرای ــوای خــاک می ش در ه
در زمــان نزدیــک بــه نشــاکاری صــورت گیــرد، آزاد شــدن 
ایــن گازهــا موجــب آســیب جــدی بــه ریشــه محصــول برنج 
ــا خــاک، خــاک  ــوط کــردن کاه ب ــان مخل می شــود. در زم
ــت آن بســیار پاییــن باشــد، چــرا  ــا رطوب ــد خشــک و ی بای
ــه کاه و کلــش در خاکــی کــه دارای  کــه پوســیدن و تجزی
رطوبــت زیــاد اســت یــا در خــاک غرقــاب بــه صــورت کامــل 
صــورت نمی گیــرد و از طــرف دیگــر بــه زمــان زیــادی نیــاز 

دارد. 
ــه  ــدام ب ــت اق ــن نوب ــالیکاران در چندی ــته ش در گذش
ــاً  ــد و شــخم و شــیار عمدت شــخم و شــیار زمیــن می کردن
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ــا جایگزیــن  ــا تیلــر انجــام می شــد. در ســال های اخیــر ب ب
ــر، بســیاری از کشــاورزان در  ــه جــای تیل شــدن تراکتــور ب
ــه شــخم و  ــدام ب ــه نشــاکاری اق ــده ب ــه چنــد روز مان فاصل
شــیار زمیــن و آب تخــت کــردن آن می کننــد. ایــن عمــل، 
ــدن  ــب آزاد ش ــد، موج ــاره ش ــًا اش ــه قب ــوری ک همان ط
گازهــای حاصــل از تجزیــه کاه می شــود کــه بــه محصــول 
برنــج خســارت وارد می کنــد. نتایــج تحقیقــات اخیــر 
نشــان مي دهــد کــه شــخم و شــیار اولیــه و ســطحي خــاک 
خشــک )بــراي مخلــوط کــردن بقایــاي محصــول و افزایــش 
ــر  ــر ســودمندي ب ــش( تأثی ــه خــاک در طــي دوره آی تهوی
حاصلخیــزي خــاک دارد. ایــن اثــرات ســودمند عبارتنــد از: 
√ تجزیــه هــوازي بقایــاي محصــول کــه از ایــن طریــق 
اثــرات منفــي فراورده هــاي تجزیــه بي هــوازي را در مراحــل 
اولیــه رشــد برنــج بــه حداقــل کاهــش مي دهــد و برگشــت 

ــود. ــر انجــام مي ش ــز کامل ت ــن نی کرب
√ بهبود تهویه خاک

√ افزایــش معدنــي شــدن نیتــروژن و آزاد شــدن فســفر 
خــاک بــراي رشــد مطلــوب محصــول برنــج

√ کاهش رشد علف هرز در طي دوره آیش
ــه آب آبیــاري در طــي مرحلــه آمــاده  √ کاهــش نیــاز ب
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ــات  ــم خــاک و تلف ــي درز و شــکاف ک ــن )یعن ــردن زمی ک
ــت رســي  ــا باف ــاي ب ــي در خاک ه ــان جانب ــم آب از جری ک

ســنگین(
ــین و  ــت ماش ــر حرک ــده در اث ــوارد یادش ــر م ــاوه ب ع
ــرم  ــای ک ــردن کاه، الروه ــوط ک ــاک و مخل ــدن خ برگردان
ــي  ــی رود. از آنجای ــن م ــود در کاه از بی ــوار موج ــاقه خ س
کــه ســاختمان خــاک در حیــن انجــام عملیــات ِگل خرابــي 
)آمــاده کــردن زمیــن در حالــت غرقــاب( از بیــن مــي رود، 
تأثیــرات مثبــت افزایــش کاه بــر روي خصوصیــات فیزیکــي 
خــاک در محصــول برنــج، در مقایســه بــا ســایر محصــوالت 
کــه در حــال خشــکه کاری کشــت و کار می شــوند، از 
ــده کاه در  ــش عم ــت. نق ــوردار اس ــري برخ ــت کم ت اهمی
ــتقیم آن در  ــتقیم و غیرمس ــرات مس ــه اث ــج ب ــت برن کش
ــن،  ــت. بنابرای ــي اس ــر غذای ــردن عناص ــم ک ــن و فراه تأمی
ــاي  ــي، کاه و کوده ــاي دام ــه از کوده ــود ک ــه می ش توصی
ســبز همــراه بــا کودهــاي شــیمیایي معدنــي بــراي برطــرف 
کــردن بخشــي از نیــاز محصــول برنــج بــه عناصــر غذایــي و 
بــراي حفــظ کیفیــت خــاک در طــول زمــان اســتفاده شــود. 




