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 مقدمه -9
برنج در . ترین گیاهان زراعی و غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان است برنج، یکی از مهم

 میلیون تن شلتوک است 772میلیون هکتار کشت شده و تولید سالیانه آن نیز حدود  167معادل سطحی 

(FAO, 2017).  سه میلیون و دویست میزان تولید هزار هکتار و  598در ایران حدود برنج سطح زیر کشت

 درصد از برنج دنیا 92طور کلی،  به(. 95-96آمارنامه کشاورزی، سال زراعی )گزارش شده است هزار تن 

و در آسیا تولید ( میلیون تن شلتوک 693میلیون هکتار سطح زیر کشت و تولید سالیانه  146حدود )

  .(FAO, 2017) دشو میمصرف 

حدود میزان  بهتولید  افزایشنیاز به ، 2235تا سال  جهانی برنج تأمین نیازمنظور  به مطابق برآوردها،

سال آینده  25درصد افزایش در  26، که معادل وجود داردتر  میلیون تن برنج سفید بیش 114

دلیل عواملی همچون  ک بهای نزدی مکان گسترش سطح زیر کشت برنج در آیندها  (IRRI, 2008).است

بنابراین، این . های کشاورزی محدود است زمین ی باالی تهیه ی آبی، نیاز به تغییر کاربری اراضی و هزینه کم

 . میزان اضافی برنج باید با افزایش تولید حاصل شود

ود، آب، ک) ها نامناسب از نهاده ی استفاده -1 :دلیل های مبتنی بر برنج به تولید و پایداری سیستم

بحران در حال ظهور انرژی و افزایش قیمت  -3 ،تغییر اقلیم -2 ،و افزایش کمبود منابع( نیروی کارگری

تغییرات اجتماعی و اقتصادی نوظهور از قبیل شهرنشینی، مهاجرت  -5کشت و  ی افزایش هزینه -4 ،سوخت

های مرتبط با مزرعه، مورد تهدید قرار  کشاورزی و نگرانی در ارتباط با آلودگی نیروی کار، ترجیح کارهای غیر

منظور حل این مسائل در آسیا و حفظ پایداری  های فناورانه به مدیریت زراعی و نوآوری رو، ازاین است، گرفته

 . بلند مدت مورد نیاز است

خرابی  گل. شود انجام میشده    خراب گل  طور معمول از طریق نشاکاری در خاک در آسیا، کشت برنج به

های نشایی را تسهیل  استقرار گیاهچه ،های هرز کنترل مناسب علف و طریق کاهش تلفات نفوذ آب از

. مغذی برای برنج سودمند است  هوازی جهت افزایش فراهمی و در دسترس بودن مواد شرایط بی .نماید می

 ش تراواییها، کاه های فیزیکی خاک از طریق تخریب خاکدانه اثرات منفی بر ویژگیخرابی زیاد  گل

 ,.Sharma et al) دهای سخت در اعماق خاک دار های زیرسطحی و تشکیل الیه در الیه( نفوذپذیری)

ها  که هر دوی آن خرابی و نشاکاری نیاز به میزان زیادی آب و نیروی کارگری دارد عالوه بر این، گل .(2003

نشاکاری که تا . یابد کاهش میتولید برنج  سودآوری دررو  ازاین پر هزینه است،ای فزاینده کمیاب و  گونه به

تری برای  تمایل کمهای دشوار در تولید برنج است که امروزه  ، از فعالیتشود حد زیادی توسط زنان انجام می

نشاکاری دستی سرعت جایگزین  به نشاکاری ماشینیهای اخیر  در سال .دستی وجود دارد صورت انجام آن به

( ورزی متداول خاک) شده خراب گل  تغییر کشت برنج از نشاکاری در خاک ،ها تمحدودیتمام این  .است شده

 . طلبند به کشت مستقیم برنج در نواحی تحت آبیاری را می
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، که در آن بذور (کشت مرطوب) کشت مستقیم در بستر مرطوب( 1) صورت کشت مستقیم به

( 2)شوند،  صورت خطی کاشته می ده یا بهشده پاشی خراب گلیا  برنج بر روی خاک مرطوب ی زده جوانه

ورزی خشک، حداقل  ، که در آن بذور خشک برنج پس از خاک(کاری خشکه) کشت مستقیم در بستر خشک

صورت  پاشیده شده یا به( ورزی حداقل یا خاک) نشده  خراب ورزی بر روی خاک گل ورزی یا بدون خاک خاک

برنج  ی شده دار  صورت پخش بذور جوانه که بهغرقاب ستر کشت مستقیم در ب( 3)شوند و  ردیفی کاشته می

منظور مدیریت  کشت مستقیم در بستر مرطوب بهطور عمده  به. شود بندی می در آب ایستا است، طبقه

. شود کمبود نیروی کار، انجام شده و در حال حاضر در مالزی، تایلند، ویتنام، فیلیپین، و سریالنکا اجرا می

مناطق . کمبود آب، توسعه و پذیرش کشت مستقیم در بستر خشک افزایش یافته است کلمش اما با افزایش

تر  طور سنتی در بیش تحت کشت مستقیم در بستر خشک در نواحی تحت آبیاری ناچیز است ولی به

ای گسترده در  گونه کشت در بستر آبی نیز به. شود کاری انجام می کشورهای آسیایی در مناطق تحت دیم

طور معمول کنترل  ، که به(برنج قرمز) های هرز مانند برنج هرز متحده آمریکا جهت مدیریت علفایاالت 

 .شود ها دشوار است، اجرا می آن

دو سیستم کشت مستقیم در بستر خشک و مرطوب، پتانسیل کاهش مصرف آب و نیروی کارگری هر 

متر  میلی 122تا  62ور میانگین در حدود ط به. ورزی متداول دارا هستند را در مقایسه با نشاکاری تحت خاک

آب آبیاری در کشت مستقیم در بستر مرطوب در مقایسه با نشاکاری تحت مصرف در جویی  صرفه

درصد  52تا  12در کشت مستقیم در بستر خشک میزان مصرف آب . استپذیر  امکانورزی متداول  خاک

سیستم کشت مستقیم همچنین . اول استورزی متد مصرفی در نشاکاری تحت خاکآب تر از میزان  کم

بسته به فصل، مکان و نوع  ،درصد 72تا  12میزان حدود  تواند سبب کاهش نیاز به نیروی کارگری به می

 . (Kumar et al., 2009) ورزی متداول شود سیستم کشت مستقیم در مقایسه با نشاکاری تحت خاک

 سازی زمین آماده. تفاوت استروش اجرای سیستم کشت مستقیم در کشورهای مختلف، م

مغذی از مکانی  هرز و مواد علفمدیریت  و استقرار، میزان بذر، مدیریت آبکشت و های  ، روش(ورزی خاک)

کیلوگرم در هکتار در  62تا  22 ی عنوان مثال، میزان مصرف بذر در محدوده به. کند به مکان دیگر تغییر می

 . هکتار در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا متغیر استکیلوگرم در  222تر از  شرق آسیا تا بیش

های بسیاری در جهت یافتن جایگزینی برای کشت نشایی برنج تحت  گذشته، تالش ی طی دهه

کشت برنج در  ی که روش عمده در ایران نیز با در نظر گرفتن این. ورزی متداول صورت گرفته است خاک

روش سنتی نشاکاری بوده و مصرف آب در  و بخشی از گلستان به مناطق مختلف از جمله گیالن، مازندران

 کشت مستقیم برنجکه های زیرزمینی است، کارشناسان معتقدند  این روش خارج از توان منابع آبی و سفره

های  خشکسالی برای مقابه بامناسبی عنوان راهکار  تواند به می( یا بذرکاری روش بذرپاشی هکاری ب خشکه)

( خوزستان گرگان و خیز همانند مناطق برنج)آب کشور  مزارع برنج در مناطق کم ی ر و توسعههای اخی سال

عنوان جایگزینی برای کشت  هدف از این بازبینی ارزیابی کشت مستقیم برنج به .در دستور کار قرار گیرد

که  ،آن ی های آن، همچنین بررسی مزایا و معایب کشت مستقیم و پرداختن به مشکل عمده نشایی، روش

  .استهای هرز هستند،  علف
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 برنج ميمستقبه كشت  يینشا كشت از انتقال ليدال -2

 كمبود آب -2-9

درصد از کل آب آبیاری  52زمین بوده و در حدود  ی های شیرین کره اصلی آب ی کننده برنج مصرف

شاکاری در خاک ن) سیستم متداول کشت برنج. شود مورد استفاده در آسیا در مزارع برنج مصرف می

 822 ی ، در محدودهلیتر آب 2522طور متوسط،  به. نیازمند مصرف مقادیر زیادی آب است( خراب شده گل

  .لیتر، برای تولید یک کیلوگرم شلتوک مورد نیاز است 5222تر از  تا بیش

تر کشورهای تحت  در بیش. استیک تهدید جدّی در سطح جهانی، کاهش دسترسی به آب شیرین 

کاهش  2225تا  1952های  بین سال ،درصد 76تا  34میزان  فراهمی آب به ی برنج در آسیا، سرانهکشت 

 . تقلیل خواهد یافت 2252درصد تا سال  88تا  18میزان  یافته و احتماالً به

های آب  سهم آب بخش کشاورزی نیز به دالیل مختلفی همچون افزایش جمعیت، کاهش سطح سفره

های آبیاری ناکارآمد، تغییر  شدن، سیستم  های شیمیایی و شور آلودگی ی واسطه به زیرزمینی و کیفیت آب

کمبود آب، . سرعت در حال کاهش است ، بهویژه صنعت بهکشاورزی  های غیر رژیم غذایی و رقابت با بخش

است که  بینی شده پیش. نماید های مبتنی بر آبیاری برنج را در آسیا تهدید می وری و پایداری سیستم بهره

تا میلیون هکتار از برنج آبی مناطق مرطوب و دو میلیون هکتار از برنج آبی نواحی خشک آسیا  13در حدود 

  (.Toung and Bouman, 2003) با کمبود آب مواجه خواهند شد، 2225سال 

های وسیعی از ایران بوده و باتوجه به روند  آبی تهدیدی برای حیات در بخش خشکسالی و کم

های آینده  آبی در سال مشکل کمشود که  بینی می پیشهای مختلف به آب،  نیاز بخشافزایش زون روزاف

شدت کاهش پیدا کرده و برای حفظ وضع فعلی  ی اخیر به منابع آبی ایران در چند دهه. تر خواهد شد بحرانی

برای  ثر و عملیمؤکار رسد تنها راه نظر می درحال حاضر به. جویی شدید در مصرف منابع است نیازمند صرفه

 . استکشاورزی بخش جویی در مصرف آب  بهینه و صرفه ی ، استفادهحفظ و یا بهبود وضعیت موجود

بخش  آب رضایت ویژه زراعت برنج غرقاب در مناطق کم وری آب در کشاورزی به وضعیت موجود بهره

و در مصرف آب کارآمدتر باشند  تری داشته های جایگزین تولید برنج که نیاز به آب کم معرفی روش. نیست

جویی در  هایی را برای صرفه یکی از راهکارها، کشت مستقیم برنج است که فرصت. بسیار ضروری است

کشت مستقیم در هر دو سیستم بستر خشک و یا بستر مرطوب نسبت به کشت . نماید مصرف آب فراهم می

رسد، با افزایش کمبود  نظر می با این وجود به. استی یها نشایی از نظر مصرف آب کاراتر بوده و دارای برتری

ورزی از نظر  ورزی یا بدون خاک با حداقل خاک( کاری خشکه) آب، کشت مستقیم در بستر خشک

تری برای  تر، دارای پتانسیل بیش نیروی کارگری و نیز امکان مکانیزاسیون بیش ،جویی در مصرف آب صرفه

 .کشت غرقاب باشد با جایگزینی

 هاي كارگري كمبود كارگر و افزايش هزينه -2-2

خرابی، مرزبندی،  ورزی متداول نیاز به نیروی کار زیادی جهت گل سیستم کشت نشایی تحت خاک

 و بیمارهارواج برخی دلیل  به خزانه  در   برنج  نشاهای پرورش   عالوه هب  .نشاکاری و حفظ غرقاب دائم دارد
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رشد . کاهند موعه عواملی هستند که از جذاب بودن کشت نشایی میمشکالتی از قبیل سرمازدگی، از مج

کشاورزی و در نتیجه  های غیر اقتصادی سریع در آسیا سبب افزایش تقاضا برای نیروی کارگری در بخش

اجتماعی -این، در شرایط اقتصادی بر  عالوه. کاهش دسترسی به نیروی کارگری برای کشاورزی شده است

تشدید کمبود نیروی . دهند کشاورزی را ترجیح می تر مردم کارهای غیر در آسیا، بیش در حال تغییر کنونی

های کارگری شده و نشاکاری را در بسیاری از کشورهای آسیایی بسیار پرهزینه و  سبب افزایش هزینه کار

های  ، هزینههای تولید برنج درصد هزینه 85طبق نظر کارشناسان در ایران، بیش از . اقتصادی نموده است غیر

های هرز بخش قابل توجهی را به خود اختصاص  برای نشاکاری و وجین علف ها این هزینهکارگری است که 

گیری از  روز کارگر در هکتار نیاز دارد که با بهره-نفر 22-25نشاکاری دستی نیازمند به . داده است

به یک تا دو روز کارگر در هکتار های نشاکار، این مشکل در حال حل شدن است و ممکن است نیاز  ماشین

روز -نفر 5نیاز به دستپاش یا ماشینی روش  بهبرای کاشت در کشت مستقیم . جهت واکاری مزرعه نیاز باشد

 (.Dawe, 2005). کشت است ی مرحلهجویی در  درصد صرفه 92حدود در هکتار کارگر وجود دارد که بیانگر 

 يی به كشت مستقيمديگر عوامل مؤثر بر تغيير روش كشت نشا -3

 هاي توليد كشت مستقيم برنج هاي اخير در روش محصول و پيشرفت 9سيستم كشت متمركز -3-9

های اصلی تغییر روش کشت برنج از نشاکاری به مستقیم  اگرچه کمبود نیروی کارگری و آب محرک

ی مناطق مؤثر های اقتصادی دیگری نیز در گسترش و پذیرش سریع کشت مستقیم در برخ هستند، انگیزه

بار کشت در سال را فراهم  برای مثال در برخی از نواحی فیلیپین، کشت مستقیم برنج امکان دو. اند بوده

سبب تسریع برداشت کشت مستقیم در بستر خشک شده و ( روز 95-125) کشت ارقام زودرس. آورد می

کشت مستقیم برنج در این . هم استفرصت کافی و باران الزم برای رشد گیاه برنج دیم بعدی فرا ،بنابراین

سه  ی درصد مناطق را پوشش داده و گاه اجازه 122طور پیوسته افزایش یافته و تقریباً  تدریج و به مناطق، به

های جدید برای  کش در دسترس بودن ارقام زودرس با عملکرد باال و علف. دهد مرتبه کشت در منطقه را می

 .(My et al., 1995) آمیز نموده است ت نشایی به مستقیم را موفقیتانتقال از کش ،های هرز کنترل علف

 هاي فيزيکی خاک و گياه زراعی بعدي خرابی بر ويژگی اثرات مضر گل -3-2

ویژه خصوصیات فیزیکی خاک و گیاهان دیم غیر برنج که  خرابی بر کیفیت خاک، به اثرات سوء گل

ل برای افزایش گرایش به تغییر جهت از نشاکاری به کشت شوند، از دیگر دالی پس از برداشت برنج کشت می

نشده یا در  خراب  گل  تواند در خاک کاری برنج می خشکه. است( کاری خشکه) مستقیم برنج در بستر خشک

ها، تخریب  خرابی سبب فروپاشی کامل خاکدانه گل. ورزی و یا حداقل خاکورزی انجام شود شرایط بدون خاک

این نوع عملیات . شود سطحی خاک زراعی می ی غیرقابل نفوذ در زیر الیه ی الیه منافذ درشت و تشکیل

های هرز، کاهش اتالف آب و مواد  تر علف زیادی از جمله کنترل آسانهای  دارای برتریسازی خاک  آماده

برنج و تسهیل  ی های نشاء شده مغذی از طریق نفوذ عمقی، سهولت نشاکاری، استقرار سریع گیاهچه

 تواند اثر سوء بر رشد و عملکرد گیاهان دیم  خرابی می با این وجود گل. رسی برنج به عناصر غذایی استدست

                                                 
1. System of Rice Intensification 
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تر از حد  های فیزیکی خاک، شامل ساختمان ضعیف خاک، نفوذپذیری کم دلیل اثرات مضر بر ویژگی بعدی به

کشت ) خرابی یگزین برای گلرو معرفی روش جا ازاین .سطحی و فشردگی خاک بگذارد زیر ی بهینه در الیه

ویژه در مناطقی که آب در حال کمیاب شدن است و گیاه دیم بعد از برنج  ، به(کاری مستقیم به روش خشکه

پتانسیل کشت گیاه بعدی غیربرنج، پس  خراب شده های گل خاکدر . ز اهمیت استیشود، حا کشت می

 .یابد ازبرداشت برنج کاهش می

 قيم برنجهاي كشت مست انواع روش -4

 : تواند به چهار روش اصلی استقرار یابد برنج می

 (کاری خشکه) کشت مستقیم در بستر خشک -1

 کشت مستقیم در بستر مرطوب -2

 کشت مستقیم در بستر آبی یا غرقاب -3

 . کشت نشایی یا نشاکاری در شرایط غرقاب -4

تقرار گیاه و یا هر دو ، روش اس(ورزی خاک) سازی زمین آماده ی ها با یکدیگر در نحوه تفاوت این روش

طور مستقیم در  ها بذر یا شلتوک به کشت در بستر خشک، بستر مرطوب و شرایط غرقاب، که در آن. است

ترین روش استقرار برنج  کشت مستقیم قدیمی. شوند شود، کشت مستقیم نامیده می زمین اصلی کشت می

تدریج با نشاکاری در  بهروش کشت  این، کشت مستقیم بسیار متداول بود، 1952 ی پیش از دهه. است

کمبود آب و نیروی کارگری، کشاورزان دوباره  ی واسطه با این وجود، به. شده جایگزین شد خراب خاک گل

 Rao)اند و این روش کشت در حال گسترش است  نظر قرار داده های کشت مستقیم تولید برنج را مدّ سیستم

et al., 2007.) دشواری مدیریت کمبود کارگر) های کشت نشایی برخی محدودیتبر  عالوهرسد  نظر می به ،

ی ها کش علفی  توسعهدلیل  به ...(آالت مناسب کشت مستقیم برنج و  خزانه، کمبود آب و معرفی ماشین

 در آینده آنجایگزینی کشت نشایی با و این روش زراعت برنج ، امکان گسترش کشت مستقیم مناسب

 .است تر بیش

سازی زمین، شرایط بستر  ف کشت مستقیم در شرایط مختلف بر اساس روش آمادههای مختل شیوه

 .اند بندی و مقایسه شده طبقه ،های کاشت زنی و روش بذر، میزان اکسیژن محیط بذر در حال جوانه

 (كاري خشکه) كشت مستقيم در بستر خشک -4-9

 :ملیابد، شا های گوناگونی استقرار می در این روش کشت برنج به شیوه

 بدون( کشت در سطح خاک) نشده  خراب صورت دستی بر روی خاک گل پخش بذور خشک به -1

 (.هکتار کیلوگرم بذر در 82تا  62با سطح خاک  کشت در) ورزی متداول ورزی یا خاک خاک

 .شود های پشت تراکتوری نیز در برخی مناطق انجام می پاش بذرپاشی با کود

 82و میزان بذر حدود  متر سانتی 1-3عمق با )است  ماده شدهخوبی آ ای در زمینی که به روش کپه -2

 (.کیلوگرم در هکتار 122تا 
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با استفاده از ی خاک متر سانتی 2-3عمق در  ورزی متداول کشت ردیفی بذور پس از خاک -3

 .در هکتاربذر کیلوگرم  122تا  82طور معمول با  های بذرکار و به دستگاه

هایی که با عملیات  متر خاک در زمین سانتی 2-3در عمق کارهای گندم  کشت خطی با خطی -4

 .خاکورزی متداول آماده شده است

کار  کودکار به-ورزی، دستگاه بذرکار ورزی متداول و بدون خاک برای کشت ردیفی پس از خاک

را  گذاری نموده و بذرها ها را جای ورزی، کود سازی زمین یا در شرایط بدون خاک رود، که پس از آماده می

 کاره، ماشینی است که به آن یک بذرکار و غلتک فشرده دستگاه بذرکار چند. کارد صورت ردیفی می به

 4-5)کم زمان خاک را در عمق  طور هم این دستگاه به. اند خاک به یک تراکتور متصل شده ی کننده 

ها را  اید، سپس روی آننم ردیف مناسب کشت می ی هایی با فاصله شخم زده و بذور را در ردیف( متر سانتی

 . نماید آرامی جهت تماس بهتر بذر با خاک فشرده می با خاک پوشانده و خاک را به

گیرد، که پس از  هایی مورد استفاده قرار می شده، ماشین برای کشت ردیفی در بستر بذر آماده

شیارها جهت عبور  متر عرض سانتی 32متر عرض بستر و  سانتی 37) سازی زمین و تشکیل بستر بذر آماده

. نماید صورت ردیفی کشت می گذاری نموده و بذرها را در هر دو طرف بستر به ، کودها را جای(چرخ تراکتور

شرایط بستر بذر، . گیرد زنی سریع و یکنواخت صورت می های سبک مکرر جهت جوانه در این روش، آبیاری

عنوان   رو، این روش تحت این هوازی است، از ها عمدتاً و محیط بذر در تمامی روش( نشده خراب گل) خشک

 و آبی( مرتفع) مناطق دیم ای سنتی در گونه این روش به. شود کشت مستقیم در بستر خشک شناخته می

در مناطق تحت آبیاری که میزان دسترسی به آب در حال کاهش  ها اخیر در سالرایج بوده و ( اراضی پست)

کاری نسبت به بذرپاشی در مناطق تحت آبیاری یا مناطق مناسب  یفرد. تری یافته است است، اهمیت بیش

صورت ردیفی کاشته  شود، زیرا بذور به یافته و در حال توسعه ترجیح داده می کاری در کشورهای توسعه دیم

جویی شده  ، در مصرف بذر و زمان صرفهشود میها تسهیل  های هرز میان ردیف شده و در نتیجه کنترل علف

با این حال، در برخی شرایط بذرپاشی حتی در مناطق تحت . گیرد نحو بهتری انجام می ر بذر بهو استقرا

ویژه در شرایطی که سرعت کشت مهم است، ترجیح  به( با استفاده از هواپیما در کشورهای پیشرفته) آبیاری

لی مثل گرمای های فص در کشت مستقیم زمان کشت باید طوری تنظیم شود تا از محدودیت. شود داده می

های آخر  خوار و بارندگی و یا طغیان نسل سوم کرم ساقه( شرایط اقلیمی خوزستان) زیاد در زمان گلدهی

 .شود، اجتناب شود که سبب ورس می( گیالن و مازندران) فصل

. توان بحث برنج هوازی را نیز مطرح نمود در ارتباط با کشت مستقیم بذر خشک در بستر خشک می

جدید کشت و کار با بذر خشک در  ی خاصی از برنج که به شیوه ی شده عموماً به ارقام اصالحبرنج هوازی 

مناسبی  ی خراب نشده و غیر اشباع سازگار بوده و عملکرد دانه کشی شده، گل غرقاب و کامالً زه  خاک غیر

ه و طبق کشت برنج هوازی از جمله راهکارهای کاهش مصرف آب بود. شود تولید نمایند، اطالق می

که  درحالی ،متر است میلی 935های انجام شده، میزان نیاز آبی برای کشت و کار در این روش حدود  پژوهش

کشت، بذر خشک  ی در این شیوه .متر است میلی 3222تا  1652های متداول نشایی و غرقابی بین  در روش

 ( متناوب)بارانی و یا آبیاری مقطعی  صورت طور مستقیم در بستر خشک کاشته شده و آبیاری آن عمدتاً به به
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که شرایط اشباع در خاک ایجاد نشده و تنها رطوبت کافی در  طوری شود، به ها انجام می و یا از طریق جویچه

بر قابلیت کشت در مناطقی   ارقام برنج هوازی عالوه. گیاه و در حد ظرفیت زراعی فراهم شود ی اطراف ریشه

یاز به آبیاری تکمیلی و همچنین در نواحی با شیب تند که امکان تسطیح و آبیاری با بارندگی کافی و بدون ن

کشی مناسب باشند،  حال دارای بارندگی کافی و ساختمان خاک با زه  پذیر نبوده و در عین به سهولت امکان

بیاری و امکان آ آبی قرار دارد در معرض تنش خشکی و کمرشد و نمو گیاه  ی در مناطقی که در طی دوره

این نوع از ارقام برنج جهت برقراری تناوب با سایر گیاهان . ، بسیار مناسب استیستصورت غرقابی فراهم ن به

که زمین  وری از اراضی که شرایط برای کشت مستقیم و هوازی فراهم باشد، بدون این زراعی و افزایش بهره

 . باشد پذیر می ، امکانشودخراب و غرقاب  گل

و با هدف تولید برنج  1982سال از کشور چین در کشت برنج هوازی  ی طه با توسعهتحقیقات در راب

سسه مؤ 2221سپس از سال  .آغاز شدخرابی  متحمل به خشکی و قابلیت کشت در اراضی بدون گل

 ی سسات مختلف در چین، هند و فیلیپین، مطالعات در زمینهمؤبا همکاری ( ایری) المللی تحقیقات برنج بین

با  1تولید برنج هوازی توسط باس بومن ی نخستین بار ایده. چنین سیستم کاشت برنج را آغاز نمود ی توسعه

متخصصین زراعت و فیزیولوژی گیاهی مطرح شد که چرا نتوان برنج را مانند دیگر غالت که در اراضی 

و چین به واقعیت این ایده با تالش و همکاری محققین در ایری  .شوند، رشد داد غرقاب کشت می خشک غیر

درصد اراضی زراعی  26های، که  -هوای -ویژه در دشت هوانگ نزدیک شده و در پی کمبود آب در چین و به

شود، توجه  ای درآن انجام می درصد از تولید کل محصوالت دانه 24درصد اراضی تحت آبیاری و  32چین، 

برنج هوازی در چین و ایری سرانجام به  ی هتحقیقات در جهت توسع. تر شد به تولید برنج هوازی بسیار جدی

 .(Templeton and Bayot, 2011) اکنون در سطح وسیعی اجرایی شده است ثمر رسید و هم

جهت دستیابی به . میزان بذر مصرفی در کشت مستقیم در بستر خشک دارای نوسانات زیادی است

کیلوگرم بذر در هکتار در کشت  122تا  62عملکرد مناسب بسته به شرایط و امکانات در کشور، مصرف 

موسوی و همکاران، ) کیلوگرم در هکتار در روش بذرپاشی 122ای و  و کپه( 1396گیالنی و جاللی، ) ردیفی

 172و  142تا  تر بذر با این حال، برخی از منابع نیز به کاربرد مقادیر بیش. توصیه شده است( 1392

در  (.Hill et al., 1991) اند نموده شت ردیفی و بذرپاشی اشارههای ک ترتیب در روش کیلوگرم در هکتار به

کیلوگرم بذر در هکتار برای کشت مستقیم در بستر خشک استفاده  222کشور جمهوری آذربایجان، تا 

 .شود می

 كشت مستقيم در بستر مرطوب -4-2

 3تا  1 ی در اندازهای  چه شده با ریشه دار  جوانه کشت مستقیم در بستر مرطوب شامل کشت بذور پیش

خاک  شده بر روی سطح  دار جوانه زمانی که بذور پیش. شده است خراب متر بر روی یا داخل خاک گل میلی

در  کشت مستقیم  عنوان   تحت  بوده و این هوازی  بذر عمدتاً   شوند، محیط شده کاشته می خراب گل

 شده کاشته خراب شده داخل خاک گل دار جوانه که بذور پیش هنگامی. شود می  هوازی نامیده مرطوب  بستر 
 

                                                 
1  . Bass Bouman 
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هوازی نامیده  هوازی بوده و این تحت عنوان کشت در بستر مرطوب بی شوند، محیط بذر عمدتاً بی می

شده با پراکسید کلسیم جهت   دار در کشت مستقیم در بستر مرطوب در زیر سطح، بذور پوشش. شود می

زمانی که بذرپاشی دستی صورت . روند کار می زنی به حال جوانه رسانی در اطراف بذور در بهبود اکسیژن

ساعت در محیطی گرم نگه  24مدت  ساعت در آب خیسانده شده و پس از آن به 24مدت  گیرد، بذور به می

کیلوگرم در  122کیلوگرم در هکتار و گاه تا  122میزان  در این روش کشت، مصرف بذر به. شوند داشته می

 222تا  72 ی با این وجود، میزان بذر مصرفی توسط برخی کشاورزان در محدوده. ر استت هکتار متداول

 کیلوگرم در هکتار متغیر است 222تا  152و گاه  کیلوگرم در هکتار 125تا  35کیلوگرم در هکتار، 

 (Khan et al., 2009 Kumar and Ladha, 2011;.) های در دست انجام در شرایط اقلیمی  مطابق بررسی

کیلوگرم  122تا  72 مورد نیاز برای کشت مستقیم یک هکتار حدود میزان بذراحتماالً گیالن، استان 

 .پیشنهاد خواهد شد

 كشت مستقيم در بستر غرقاب -4-3

عنوان مشکلی جدی مطرح  کشت مستقیم در بستر غرقاب در مناطقی که برنج هرز یا برنج قرمز به

. شود ندرت توسط دست و عمدتاً توسط هواپیما اجرا می کشت بهاین روش . تری دارد است، عمومیت بیش

کشت . ترین روش کشت مورد استفاده در نواحی معتدل است پاشی هوایی در بستر غرقاب متداول بذر

درصد از  98درصد و در ایتالیا  81و  33ترتیب  مستقیم در بستر غرقاب در ایاالت متحده آمریکا و استرالیا به

های هرز بوده و  این اراضی دارای آلودگی شدید به علف. خود اختصاص داده است  رنج را بهسطح زیر کشت ب

در ایالت کالیفرنیا تمام سطح زیرکشت برنج منحصر . های هرز دارد غرقاب نقش اصلی در کاهش رقابت علف

نیز این روش در برخی از کشورهای آسیایی از جمله مالزی . به کشت مستقیم در بستر غرقاب است

هوازی،  دلیل در دسترس نبودن ارقام برنج متحمل به غرقاب و شرایط بی با این وجود به. عمومیت یافته است

سسه مؤبا این حال، در . ای گسترده مورد پذیرش قرار نگرفته است گونه این روش کشت در آسیا به

هوازی خاک  به شرایط بی المللی تحقیقات برنج، تحقیقات در جهت یافتن ارقام مناسب متحمل نسبت بین

شده  دار جوانه در این روش، بذور پیش .(Chauhan, 2012) برای برخی نواحی خاص در حال توسعه است

 بر روی آب ایستا در خاک( و مرطوب در محیط گرمقرار دادن ساعت  24آب و  ساعت خیساندن در 24)

خیساندن . شوند پاشیده می( خشک-یکشت آب) نشده خراب یا خاک گل( مرطوب -کشت آبی) شده خراب گل 

شده در اثر جذب آب سبب  درصد شده و وزن اضافه 32میزان تقریبی  ها به بذور در آب سبب افزایش وزن آن

صورت  بذور خشک نیز ممکن است به. شود ها در خاک می فرو رفتن بذور در آب ایستا و استقرار مناسب آن

منظور افزایش وزن  چسبنده به ی سط مخلوطی از تالک و مادهآبی کشت شوند، ولی الزم است که ابتدا تو

شده در آب   دار صورت کشت بذور پوشش درصد از اراضی برنج به 12-15در کالیفرنیا، . دار شوند بذر پوشش

در این روش کشت، ارقامی از برنج که تحمل خوبی نسبت به سطح پایین اکسیژن . شوند ایستا کشت می

بر مناطق تحت آبیاری،   عالوه .گیرند های محیطی دارند، مورد استفاده قرار می ر تنشمحلول، نور کم و دیگ

آبی در مناطقی که سیالب اولیه رخ داده و آب قادر به خارج شدن از مزرعه نیست  کشت مستقیم در بستر

 . شود نیز اجرا می
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بر مبنای بذر ) تارکیلوگرم در هک 122-142طور معمول  در این روش کشت، میزان بذر مصرفی به

مربع عملکرد مطلوبی حاصل  گیاهچه در متر 152-252بوده و تحقیقات نشان داد که از تراکم ( خشک

کیلوگرم در هکتار عنوان  172تا  122برخی منابع نیز میزان بذر مصرفی را  (.Hill et al., 1991) شود می

نسبت به ارقام رایج و همچنین در ( هیبرید) رگ واین، میزان بذر مصرفی برای ارقام د  بر  عالوه. اند نموده

 . تر است ریز کم ارقام دانه

 توزيع جهانی كشت مستقيم برنج -5

درصد از کل برنج  23حدود . استهای کشت برنج در مناطق مختلف جهان دارای تنوع زیادی  روش

کشت برنج در دو  لیا و اروپادر ایاالت متحده آمریکا، استرا. شود صورت مستقیم کشت می در سراسر دنیا به

. شود درصد زراعت برنج در استرالیا با بذرپاشی هوایی انجام می 92بیش از . شود بستر خشک و آبی انجام می

صورت خشک یا مرطوب  درصد از کل سطح زیر کشت را شامل شده و به 21-22کشت مستقیم در آسیا، با 

ترین  بذرپاشی و کشت ردیفی متداول. زایش استشود، و سطح زیرکشت آن به سرعت رو به اف کشت می

های خشک در کشورهای آمریکای التین، کشت ردیفی  های کشت برنج دیم در آفریقا بوده و در خاک روش

های اشباع در نواحی جنوبی برزیل، شیلی،  با این وجود، کشت مستقیم در خاک. گیرد مورد استفاده قرار می

 Fischer and) میزان زیادی پذیرفته شده است از کشورهای کارائیب بهونزوئال، کوبا، کلمبیا و برخی 

Antigua, 1996.) ای در هند، در اراضی پست که با آب باران  طور گسترده کشت مستقیم در بستر خشک به

عنوان روشی متداول  که کشت در بستر مرطوب به حالی شود، در شوند و اراضی دیم انجام می آبیاری می

ویژه در دلتای مکونگ، برنج  در نواحی جنوبی ویتنام، به. دارای سیستم آبیاری است واحیمنحصر به ن

یک درصد از کل سطح زیر کشت برنج در  .(Luat, 2000) شود صورت بذرپاش در بستر مرطوب کشت می به

. (Kim et al., 2001) گیرد کره جنوبی تحت کشت مستقیم است که در دو بستر خشک و مرطوب انجام می

گیرند،  درصد از مزارع برنج تحت کشت مستقیم در بستر خشک قرار می 82-92در شمال کامبوج، 

در فیلیپین، . (CIAP, 1998) شود های جنوبی، کشت در بستر مرطوب و آبی انجام می که، در استان حالی در

وده و کشت در تر ب شود، که کشت در بستر مرطوب متداول کشت در هر دو بستر خشک و مرطوب انجام می

گیرند و اراضی پست  بستر خشک در نواحی با ارتفاع و شیب زیاد، اراضی مسطح که تحت آبیاری قرار نمی

ای از برنج  در تایلند، بخش عمده. تحت آبیاری که دارای خاکی با بافت متوسط تا سبک هستند، رایج است

ای مرکزی، عمدتاً در بستر مرطوب و ه که، کشت برنج در دشت حالی شود، در دیم در بستر خشک کشت می

عالقه است ولی تشویق به اجرای آن   در مالزی، کشت در بستر مرطوب مورد. شود تحت آبیاری انجام می

. (Azmi et al., 2005) گیرد پذیر باشد، صورت می ثر امکانمؤای  گونه تنها در مناطقی که مدیریت آب به
در کشورهای هند، برزیل، استرالیا، ایالت متحده آمریکا، جنوب امروزه تحقیق و استفاده از برنج هوازی 

در مناطق شمال و شمال شرقی چین . ای مورد توجه قرار گرفته است طور گسترده شرقی آسیا و آفریقا به

شود و هم اکنون رقم  خراب نشده، انجام می غرقاب و گل صورت مستقیم در خاک غیر کشت برنج هوازی، به

Han Dao بینی های چین کشت شده و پیش -هوای-هزار هکتار از دشت هوانگ 122ی بیش از در سطح 
 



 ...مروری بر کشت مستقیم برنج /  13   
 

در  (.Templeton and Bayot, 2011) نزدیک تا سطح یک میلیون هکتار توسعه یابد ی شود در آینده می

تن در هکتار کشت  11با پتانسیل تولید حدود  Takanari ژاپن نیز ارقام مختلف برنج هوازی از جمله رقم

های دهه  صورت هوازی از سال در مناطق معتدله نظیر ایاالت متحده آمریکا نیز کشت برنج به. شوند می

 Rajakumar et) درصد گزارش شده است 52تا  22میالدی آغاز و میزان کاهش مصرف آب آن بین 1982

al., 2009). 

 كشت مستقيم برنج در ايران -6
-96آمارنامه محصوالت زراعی، ) ار گزارش شده استهزار هکت 598سطح زیر کشت برنج در ایران 

استان خوزستان با . های مازندران و گیالن است درصد از این مساحت منحصر به استان 72که حدود ( 95

برخی آمارهای غیررسمی سطح زیرکشت برنج . هزار هکتار کشت برنج، در جایگاه سوم قرار دارد 45حدود 

صورت  سطح زیر کشت برنج به. اند هزار هکتار گزارش کرده 85دود ها ح درخوزستان را در برخی سال

آن در استان خوزستان و مقدار  ی هزار هکتار گزارش شد که عمده 45، حدود 1392مستقیم در سال 

سطح زیر کشت برنج در  لاز ک(. 1394غالمی رضوانی و همکاران، ) تری در آذربایجان شرقی کشت شد کم

نشایی بوده  ی صورت مستقیم در بستر مرطوب و باقیمانده آن به شیوه درصد به 75تا  72استان خوزستان، 

سرعت در حال جایگزین شدن با روش رایج منطقه یعنی کشت  های اخیر به کاری در سال و روش خشکه

کشت مستقیم برنج در  ی های متعدّدی در زمینه های اخیر پژوهش در سال. مستقیم در بستر مرطوب است

 . شود ها پرداخته می وزستان صورت گرفته که در ذیل به مرور برخی از آناستان خ

سطح زیر کشت برنج در  ی کننده ترین عوامل تعیین دسترس، از مهم که میزان آب در  باتوجه به این

بستر و مدیریت آب آبیاری در کل  ی های کاشت برنج در عملیات تهیه استان خوزستان است و سیستم

های مختلف کاشت از نظر آب مصرفی بسیار حائز  ی شیوه یکدیگر متفاوت هستند، مقایسه رشد با ی دوره

 -قرمز عنبوری -چمپا) ارقام برنج( نشایی) رایج کاشت ی  کاری با شیوه ی خشکه در مقایسه. اهمیت است

به روش کیلوگرم در هکتار مربوط  6394ترین عملکرد دانه با متوسط  ، نتایج نشان داد که بیش(دانیال

ترین و  وجود، کم با این(. 1395گیالنی، ) دست آمد ترین عملکرد در کشت مستقیم به نشایی بود و کم

ترتیب مربوط به کشت نشایی و  مکعب به کیلوگرم بر متر 255/2و  171/2ترین راندمان آب مصرفی با  بیش

بهینه از آب در زراعت ی  رای استفادهعنوان یک راهبرد ب بهکاری را  توان خشکه رو می ازاین. کاری بود خشکه

 (Hyb2و  Hyb1) های هیبرید برنج در بررسی سازگاری الین( 1391) گیالنی و موسوی. برنج در نظر گرفت

کیلوگرم بذر در  42با احتساب ( تیر 22و  12، 1) کاری و نشایی طی سه تاریخ بذرپاشی به روش خشکه

تری در هر سه تاریخ  نشایی در هر دو الین، عملکرد کم هکتار به این نتیجه رسیدند که در روش کشت

تر از  ثیرپذیری یا حساسیت محیطی عملکرد دانه در روش نشایی بیشتأمیزان . کاشت مشاهده شد

ترین جزء عملکرد دانه  کاشت در مهم ی نظر از تفاوت این دو شیوه کاری بوده و عنوان شد که صرف خشکه

کاری، تا حدود زیادی  در کشت نشایی و تعداد دانه در خوشه در خشکهیعنی تعداد خوشه در واحد سطح 

بنابراین، اثر حذف یا از دست رفتن یک بوته یا کپه درکاهش . ناشی از اثرات سوء شرایط گرم منطقه است

 های هیبرید  واکنش عملکردی الین. کاری است روش خشکه از   تر بسیار بیش نشایی  کشت   در دانه تولید 
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ترین عملکرد در تاریخ کاشت دوم بوده و پس از آن  ، بیش1ثر از تاریخ کاشت و در الین شماره متأالً کام

ترین و  ، این روند کامالً خطی و دارای شیب منفی بوده و بیش2شدت کاهش یافت ولی در الین شماره  به

 .های اول و سوم مشاهده شد ترتیب در تاریخ ترین میزان عملکرد دانه به کم

و  کار ردیف-کار خطی) برنج با استفاده از سه نوع بذرکار ی کشت مکانیزه ی با مقایسه( 1385) ویمیل

کاری اعالم نمود  صورت خشکه به( LD183چمپا و  -قرمز عنبوری) در سه رقم برنج( پاش گریز از مرکز بذر

های کشت از نظر  روش. تاس کاری برنج مناسب و قابل توصیه های مکانیزه برای خشکه کارگیری روش که به

حال کشت از طریق پخش کردن بذر در سطح مزرعه  با این ،داری را نشان ندادند عملکرد تفاوت معنی

تر و  تر، مصرف سوخت کم ای باالتر، سرعت بیش علت ظرفیت مزرعه بذرپاش گریز از مرکز به ی وسیله به

موفقیت این روش، کالیبره نمودن  ی چه الزمهاگر. تری را نشان داد بیش ی تر قابلیت توصیه فناوری ساده

کار  در صورت نبود بذرپاش گریز از مرکز، خطی. زدن یکنواخت در عمق کم است پاش و دیسک دقیق بذر

تواند مورد  کار می کارگیری ردیف تر، به قابل توصیه بوده و در صورت تمرکز صرف بر روی بذر مصرفی کم

های  موقع و وافری از نظر کود و دفع علف های به چنین حالتی، رسیدگی وجود در با این. توصیه قرار گیرد 

تر  های کم علت خوشه ها، از کاهش عملکرد به زنی کافی بوته ها ضروری است تا با پنجه هرز، آفات و بیماری 

 لویمی .ها نشان داد ، نتایج بهتری را از نظر عملکرد و دیگر ویژگیLD183در میان ارقام نیز . جلوگیری شود

دوبار ) های کشت برنج کاشت نواری و مقایسه با دیگر روش-ورز در بررسی فنی دستگاه خاک( 1395)

در رقم دانیال ( کیلوگرم در هکتار 122و  75، 52)در مقادیر مختلف بذر ( ورزی خاک کار و بی خطی+دیسک

ی حداقل میزان مصرف کاشت نوار-ورز کاری در خوزستان، به این نتیجه رسید که خاک روش خشکه به 

. ای را داشتند نیاز و باالترین ظرفیت مزرعه  ترین زمان مورد ورزی کم خاک هکتاری و بی ی سوخت و هزینه

تواند آن را از نظر زمان عملیات به روش  کاشت نواری می-ورز سازی دستگاه خاک اصالح و بهینه

کیلوگرم در  75ترین عملکرد دانه به میزان بذر  بین مقادیر مختلف بذر نیز بیش. ورزی نزدیک نماید خاک بی

کار و سانتریفیوژ یا گریز از  خطی) دو نوع بذرکار ی ، در مقایسه(1385) گیالنی. هکتار اختصاص داشت

قرمز در کشت مستقیم   رقم عنبوری( کیلوگرم در هکتار 122و  82، 62) با مقادیر مختلف بذر( مرکز

که عملکرد دانه مستقل از عوامل و تیمارهای آزمایشی بود، ولی میانگین کاری به این نتیجه رسیدند  خشکه

کیلوگرم در بذرکار گریز از مرکز تا متوسط  382کیلوگرم در هکتار و افزایش  4/5524 ی تولید دانه از دامنه

میزان  هدر بین تراکم بذر نیز با افزایش مصرف بذر، عملکرد دانه ب. کار متغیر بود کیلوگرم در خطی 4/5124

در تمام سطوح بذر مصرفی، تعداد بوته در واحد سطح در بذرکار گریز از مرکز . بسیار کمی افزایش نشان داد

ها در نهایت نشان  یافته. تری برخوردار بودند کار بود که در مقادیر باالتر بذر از اختالف بیش تر از خطی بیش

کاری کشت  صورت خشکه کیلوگرم در هکتار به 62-122میزان  توان برنج را به داد که بسته به شرایط می

کاری،  کارگیری هر دو نوع بذرکار در شرایط خشکه و به( کیلوگرم در هکتار 62) با مصرف حداقل بذر. نمود

های متفاوت آبیاری  ارزیابی اقتصادی رژیم. کیلوگرم در هکتار قابل دسترس بود 5522عملکرد معادل 

در ( قرمز، چمپا، دانیال  عنبوری) بر تولید سه رقم برنج( شاهد، دو و سه روزه های یک یا با تناوب) غرقابی

 ورزی ورزی در خوزستان جهت دستیابی به رژیم آبیاری مناسب در شرایط حداقل خاک شرایط حداقل خاک
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ز خصوص ا های آبیاری وجود نداشته و بسته به شرایط منطقه به داری میان رژیم نشان داد که تفاوت معنی

رسی و شرایط حداقل -توصیه بوده ولی در خاکی با بافت لومی نظر بافت خاک، هر سه رژیم آبیاری قابل 

های پیشین، امکان  طی بررسی(. 1385گیالنی، ) تر است رژیم آبیاری سه روز در میان مناسب ورزی، خاک

رو، گیالنی و  ثبات رسیده و ازاینجویی در مصرف آب به ا عنوان یکی از راهکارهای صرفه آبیاری بارانی برنج به

و  7، گچساران 5، گچساران 16، چمپا 6قرمز، چمپا  عنبوری) در ارزیابی عملکرد ارقام برنج( 1385) آبساالن

LD183 )به روش کشت ( درصد آب مورد نیاز گیاه 125و  122 ،75در سه سطح ) تحت آبیاری بارانی

ا هدف دستیابی به ارقام سازگار به این شیوه آبیاری به این کار در خوزستان ب مستقیم با استفاده از خطی

و چمپا  7قرمز، گچساران  ، عنبوری5نتیجه رسیدند که بهترین ارقام متناسب با آبیاری بارانی، رقم گچساران 

، رژیم 16و چمپا  7، گچساران 5بر اساس کارآیی مصرف آب، رژیم مناسب برای ارقام گچساران . هستند 16

 LD183کاشت ارقام . باشد درصد نیاز آبیاری می 122قرمز، رژیم  ی نیاز آبیاری و برای رقم عنبوردرصد  75

کاربرد دو روش آبیاری بارانی و استغراقی  ی در مقایسه( 1382) گیالنی و رضایی. نیز توصیه نشد 6و چمپا 

که در سال اول، میزان قرمز به این نتیجه رسیدند  جهت کشت مستقیم در خوزستان در رقم محلی عنبوری

درصد آن در حالت  1/25حدود ( عنوان تلفات با در نظر گرفتن نفوذ عمقی به)مصرف آب در آبیاری بارانی 

در سال دوم نیز میزان مصرف آب در آبیاری . درصد بود 6/23استغراقی و مقدار کاهش محصول حدود 

ها اعالم نمودند که  آن. استغراقی بوددرصد حالت  27/32درصد و کاهش محصول  1/22بارانی در حدود 

خرابی  خرابی در آبیاری سطحی بوده و با انجام گل تر اختالف مصرف آب از تلفات نفوذ ناشی از عدم گل بیش

صورت مکانیزه  کاری در استان خوزستان به با توجه به این که خشکه. این اختالف به حداقل خواهد رسید

ب بذر در واحد سطح از اهمیت زیادی برخوردار بوده و سبب کاهش گیرد، تعیین میزان مناس صورت می

و  62) مقادیر مختلف بذر ی در مقایسه( 1386) نژاد در این راستا، گیالنی و کریمی. شود های تولید می هزینه

کیلوگرم در  82ترین میزان بذر را  کاری، مناسب رقم چمپای محلی در شرایط خشکه( کیلوگرم در هکتار 82

در پژوهشی دیگر در . اساس این میزان بذر نمودند های کارنده بر ر دانسته و توصیه به تنظیم دستگاههکتا

نکاتی را ( 1396) کاری برنج، گیالنی و جاللی ارتباط با اهمیت روش بذرکاری و تراکم بوته در کشت خشکه

 62-122از مزرعه برنج را با  توان هر هکتار که بسته به شرایط و امکانات می از جمله این ،اعالم نمودند

گریز از مرکز و ) توان از هر دو نوع بذرکار برای این امر می. کاری کشت نمود کیلوگرم به روش خشکه

تواند سبب تولید  تر در تراکم بذر پایین می های قوی با تعداد کم داشتن گیاهچه. استفاده کرد( کار ردیف

مصرف بذر . تر شود تر و نسبتاً ضعیف های بیش باالتر یا گیاهچه های بذر تر از تراکم عملکرد مشابه یا بیش

در صورت فراهم . تواند سبب کاهش تولید دانه شود کاری می کیلوگرم در هکتار در خشکه 122تر از  بیش

متر با مصرف  سانتی 25×25یا  22×22توان در فواصل ردیف  می( کاشت بذرکار تک) بودن امکانات ماشینی

 5و  3، 1) رسی اثر تعداد متفاوت بذر در کپهدر بر. م بذر خشک یک هکتار را کشت نمودکیلوگر 42-35

قرمز، چمپا، دانیال و  عنبوری) عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم برنج کاری بر در روش خشکه( بذر در کپه

دریافت که  (1394) ای بذر خشک، گیالنی با هدف کاهش مصرف بذر ارقام برنج و امکان کشت کپه( کادوس

 داری عدد در کپه، عملکرد دانه روندی افزایشی را نشان داد؛ اگرچه تفاوت معنی 5به  1با تغییر تعداد بذر از 
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داری از نظر  در میان ارقام نیز تفاوت معنی. مشاهده نشد( دارای عملکرد دانه باالتر) بذر 5و  3میان تعداد 

در روش کشت ( بذر 8و  6، 4، 2) ی اثرات تعداد بذر در کپهدر بررس( 1386) باوی. عملکرد دانه دیده نشد

در ( LD183قرمز، چمپا و  عنبوری) های رشد سه رقم برنج مستقیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص

تمامی ارقام با این تعداد بذر در کپه . ترین معرفی نمود بذر در کپه را مطلوب 6شرایط خوزستان، تیمار 

ارقام برنج بیش  ی بذر در کپه در کلیه 6سود خالص حاصل از کاشت . انه را نشان دادندترین عملکرد د بیش

ترین سرعت جذب خالص و سرعت رشد را  نیز باالترین عملکرد دانه، بیش LD183رقم . از دیگر تیمارها بود

زایش یافته و با این، با افزایش تعداد بذر در کپه، سرعت جذب خالص اف بر  عالوه. در میان ارقام نشان داد

در کشت ( 8و  6، 4، 2) بررسی اثر تعداد بذر در کپه. رسیدن به حد باالتر از مطلوب، کاهش نسبی پیدا کرد

در شرایط ( قرمز، چمپا و دانیال عنبوری) مخزن و عملکرد ارقام برنج-بر روابط منبع( کاری خشکه) مستقیم

بذر در کپه، عملکرد دانه افزایش یافته ولی در تراکم  6 به 2خوزستان نیز نشان داد که با افزایش تراکم از 

رقم دانیال نسبت به دو رقم دیگر از نظر عملکرد دانه برتری . بذر، روندی کاهشی را نشان داد 6بیش از 

د عملکرد و رون ی مقایسه(. 1386گوهری، ) ارقام مورد مطالعه فاقد محدودیت مخزن بودند ی کلیه. داشت

مستقیم یا رایج -نشایی) روش کاشت 3در ( قرمز، چمپا و دانیال عنبوری) ارقام برنج ی وشهشدن دانه و خ پر

شدن دانه در هر سه رقم در کشت نشایی  در استان خوزستان نشان داد که روند پر( کاری منطقه و خشکه

انه در کشت نشایی باالترین عملکرد د. دارای نمودار باالتری بوده و رقم دانیال بر دو رقم دیگر برتری داشت

با ( 1386) گیالنی(. 1391پور،  امیدعلی) کاری در جایگاه دوم قرار گرفت مشاهده شده و پس از آن، خشکه

های  های تولید شود، اثر روش تواند سبب کاهش هزینه ورزی می خاک های کم که روش در نظر گرفتن این

 -3گاوآهن قلمی با تیغه ساده، -2 ،(شاهد)م دو دیسک عمود بر ه+ دار گاوآهن برگردان -1) ورزی خاک کم

گاوآهن قلمی با تیغه  -5غازی،  گاوآهن قلمی با تیغه پنجه -4یک دیسک، + گاوآهن قلمی با تیغه ساده 

همراه با مالچ کلش گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد ( دودیسک عمود برهم -6یک دیسک و + غازی پنجه

کاری را بررسی نمود و با در نظر گرفتن  در روش خشکه( 6و الین LD183قرمز،  عنبوری) سه رقم برنج

داری از نظر آماری مشاهده نشد، اعالم  ورزی تفاوت معنی خاک های کم که، میان سطوح مختلف روش این

نمود که با توجه به نتایج حاصله، بسته به شرایط خاک و نوع گیاه در تناوب با برنج و همچنین امکانات در 

ورزی بر روش رایج و عملیات کامل بسترسازی از مزیت  های مختلف خاک عین عمدتاً شیوهدسترس زار

ای برنج از لحاظ آبیاری و سرعت  گیاهچه ی نسبی برخوردار بوده و مدیریت مزرعه از زمان کاشت تا مرحله

توجه قرار   ید موردزنی بذر و استقرار گیاهچه با دگرآسیبی بر جوانه ی بقایا و کاهش اثرات ناخواسته ی تجزیه

زمین ضروری نبوده و بسته به شرایط منطقه و  ی او در ادامه اعالم نمود که انجام عملیات کامل تهیه. گیرد

 ی تواند با حذف بخشی از عملیات و مراحل تهیه ورزی می خاک های کم امکانات کشاورزان، هر یک از شیوه

نیز در پژوهش خود مبنی بر ( 1394) قشقایی. صیه باشدهای تولید قابل استفاده و تو زمین و کاهش هزینه

کیلوگرم در 122و  75، 52) ها علیت میان صفات زراعی و عملکرد در تراکم ی تعیین همبستگی و تجزیه

کار غالت،  ورز، کاشت نواری متصل به خطی ماشین خاک) ورزی های مختلف خاک و مدیریت( هکتار

 ورز و خاک بیورزی با ماشین  خاک کار غالت و بی ماله و کشت با خطی ی عالوه به دیسک  بار   ورزی دو خاک
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که تعداد خوشه  این  توجه به کاری برنج در خوزستان به این نتیجه رسید که با در شرایط خشکه( بدون شخم

رم کیلوگ 75در مترمربع، باالترین اثر مستقیم و مثبت را بر عملکرد دانه داشت، گزینش این صفت در تراکم 

در . ورز سبب افزایش عملکرد دانه خواهد شد خاک ورز نواری و ماشین بی در هکتار و کاشت با ماشین خاک

باال،  ی هایی با بنیه زنی و خروج بذر از خاک، ظهور و استقرار گیاهچه پژوهشی با هدف افزایش سرعت جوانه

کش  هرز، اثر قارچ های  ی گیاه با علفمناسب جهت افزایش توانایی رقابت ی ایجاد پوشش سریع و تراکم بوته

بر ( کیلوگرم در هکتار 82و  62، 42) و مقادیر مختلف بذر( درصد 6 و 3، 1، 2غلظت ) زیستی تریکودرمین

کاری در خوزستان  به روش خشکه( دانیال قرمز، چمپا و عنبوری) رقم برنج 3عملکرد و اجزای عملکرد 

کیلوگرم  82به  42درصدی در میزان بذر مصرفی از  122افزایش بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که با 

مصرف . بوته در واحد سطح رسید 222به  154درصدی از  44در هکتار، تعداد گیاهچه با افزایش 

درصد ضمن افزایش تعداد بوته در واحد سطح و درصد سبز مزرعه، فضای بین  6تریکودرمین با غلظت 

داری میان تیمارها از نظر عملکرد دانه مشاهده نشد، اگرچه به دلیل وقوع  یتفاوت معن. ای راکاهش داد بوته

در نهایت اعالم شد که در صورت . آبی طی اجرای آزمایش، رقم پرمحصول دانیال حذف شد تنش شدید کم

کیلوگرم  42برگی برنج، کاشت  4-5 ی های اولیه از زمان کاشت تا مرحله مدیریت بهینه بخصوص مراقبت

 تحت این شرایط،. کاری منجر به عملکرد مطلوبی خواهد شد ار از بذر ارقام برنج در روش خشکهدر هکت

 ی گیاهچه در برابر عوامل بازدارنده از حمله ی کننده عنوان حمایت زیستی به  استفاده از مواد

ند سبب تولید توا های برنج می سریع ریشه در بوته ی زی و نیز توسعه زای خاک های بیماری میگروارگانیسم

های مختلف تریکودرمین بر اساس مقادیر  مصرف غلظت(. 1389گیالنی، ) تر شود قوی ی هایی با بنیه گیاهچه

کاری در خوزستان نیز  در سه رقم شفق، شیرودی و تابش در شرایط خشکه( درصد 6و  3، 1، 2) تجارتی

برخی صفات زراعی، هر سه رقم در  رغم تفاوت بین سه رقم از نظر اجزای عملکردی و نشان داد که علی

 تر بیش ی در ارقام دارای وزن هزاردانه. باشند کشت می قابل  کاری با در نظر گرفتن تولید دانه شرایط خشکه

تر از ارقام  طور نسبی کم ها به زنی و استقرار بوته ، اهمیت استفاده از مواد زیستی در فرآیند جوانه(تر سنگین)

درصد و در دو رقم دیگر  1توان از غلظت  تری دارد، می رقم شیرودی که بذور سنگین سبک است؛ لذا در دانه

ها در واحد سطح، نتایج نشان داد که واکنش  در ارتباط با تعداد بوته. درصد نیز استفاده نمود 6تا غلظت 

ریکودرمین، که در رقم تابش با افزایش غلظت ت طوری ارقام در سطوح مختلف تریکودرمین متفاوت بوده، به

درصد کاهش یافت و این موضوع  6بوته در غلظت  256در سطح شاهد به  368تعداد بوته در واحد سطح از 

مثبت نشان نداده و یا در غلظت باال اثر سوزانندگی  ی مواد زیستی گاهی ممکن است نتیجه. شودباید لحاظ 

 (.1392گیالنی، ) داشته باشند

های محلی استان، رقم  منتخب از توده 65و  32، 4های  الین)مقایسه عملکرد ارقام برنج 

24IRCTN90 در کشت مستقیم و نشایی در استان چهارمحال و بختیاری نشان ( و رقم گرده محلی جونقان

تر از کشت  شناختی، اجزای عملکرد و عملکرد تمامی ارقام در کشت نشایی بیش داد که صفات ریخت

 (.1379نوربخشیان، ) ترین عملکرد بود یش، دارای ب 65مستقیم بوده و الین 
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هایی در ارتباط با کشت مستقیم برنج  نیز پژوهش( گیالن، مازندران) های شمالی کشور در استان

با نشاکاری در ( ماشینی و دستی) دار های کشت مستقیم برنج جوانه روش ی مقایسه. صورت گرفته است

 ها و اختالفات مشاهده وش نشا با دست، باالتر از دیگر روشنشان داد که عملکرد ر( آمل) استان مازندران

دلیل کاهش عملکرد در کشت مستقیم به شرایط اقلیمی، نوع . دار بود درصد معنی 5شده در سطح آماری  

از طرفی، اختالف عملکرد در استفاده از . های هرز و سایر عوامل نسبت داده شد رقم، زمان مبارزه با علف

کار کشت  ماشین خطی. دار نبود مستقیم نسبت به روش دستپاش ازنظر آماری معنی کار در کشت خطی

تری نسبت به روش  تری نسبت به نشاکاری و یکنواختی بیش مستقیم، بازده کاری باالتر و نیاز کارگری کم

کارگر و . درصد بود 22ضریب تغییرات یکنواختی ریزش بذر در روش کشت مستقیم باالی . دستپاش داشت

ترتیب به  نشاکاری به  کار در مقایسه با روش نیاز برای کاشت یک هکتار برنج با استفاده از خطی  مان موردز

بودن عملکرد تیمار  رغم پایین با توجه به ارزیابی اقتصادی تیمارها، علی. بیستم کاهش یافت هفتم و یک یک

ایوانی و ) ن توجیه اقتصادی داشتکار، این روش از نظر اقتصادی برای زارعی استفاده از ماشین خطی

که انتخاب تاریخ کاشت مناسب، اهمیت زیادی در بهبود عملکرد دانه در  باتوجه به این(. 1393همکاران، 

فجر، ) های برنج سیستم کشت مستقیم دارد، بررسی امکان افزایش ضریب موفقیت کشت مستقیم ژنوتیپ

فروردین،  29) با تغییر تاریخ کاشت( 2و  18هیبرید، شماره : های وارداتی اروگوئه طارم محلی، هاشمی، الین

 18فروردین به  29نشان داد که با تغییر تاریخ کاشت از ( آمل) در استان مازندران( اردیبهشت 18و  8

و رقم طارم محلی  2اردیبهشت، عملکرد دانه افزایش یافته و باالترین میزان این صفت در الین شماره 

 29در  2اس نتایج، جهت حصول حداکثر عملکرد دانه الزم است که کاشت الین شماره بر اس. مشاهده شد

 18در  18های هیبرید، طارم محلی، هاشمی و الین شماره  اردیبهشت و ژنوتیپ 8فروردین، فجر در 

ترین  که بیماری بالست از مهم با در نظر گرفتن این (.1394جاللی و همکاران، ) اردیبهشت صورت گیرد

 های مختلف بذر نماید، ارزیابی تراکم توجهی به محصول برنج وارد می های برنج بوده و خسارت قابل اریبیم

 در کاشت مستقیم برنج روی بیماری بالست و خصوصیات زراعی برنج( کیلوگرم در هکتار 122و  75، 52)

و استفاده ( رودی و فجرشی) نشان داد که انتخاب رقم مناسب( ارقام طارم محلی، شیرودی، فجر و کوهسار)

کیلوگرم در هکتار عالوه بر کاهش بیماری بالست در مقایسه با کشت نشایی، سبب  75و  52های  از تراکم

این، کشت  بر  عالوه. شود تر می کم ی بهبود مدیریت آب، کاهش استفاده از سموم شیمیایی و صرف هزینه

 ن با کشت نشایی مقایسه نمود، ایجاد کردمستقیم برنج عملکرد مطلوب زراعی را در حدی که بتوا

بر عملکرد دانه و ( کیلوگرم در هکتار 122و  82، 62) ارزیابی اثر میزان بذر(. 1395نیا و همکاران،  کاظمی)

در استان ( ای و دستپاش ردیفی، کپه) های کشت مستقیم اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روش

ای در بستر  صورت کپه شده به  دار ستفاده از روش کاشت مستقیم بذر جوانهنشان داد که با ا( رشت) گیالن

قبولی در زراعت برنج رقم هاشمی  قابل  ی توان عملکرد دانه کیلوگرم در هکتار می 122مرطوب و میزان بذر 

 کعبی رهنما(. 1394غالمی رضوانی و همکاران، ) دست آورد مورد نظر به ی در شرایط اقلیمی منطقه

خراب و  ای در بستر گل صورت کپه شده به دار بر مبنای تحقیقات خود، کشت مستقیم بذور جوانه( 1392)

 قبول در برنج رقم خزر در شرایط آب قابل  ی کیلوگرم در هکتار را جهت حصول عملکرد دانه 82میزان بذر 



 ...مروری بر کشت مستقیم برنج /  19   
 

بر روند تجمع مواد ( خرداد 9اردیبهشت و  32، 22، 12) ثیر تاریخ کاشتتأ. و هوایی رشت معرفی نمود

نشان داد که با ( رشت) در گیالن( ی، طارم محلی و الپاسوهاشم) ارقام مختلف برنج ی فتوسنتزی در دانه

ها به دانه  ها و انتقال آن رشد و زمان الزم برای تجمع مواد در بافت ی خیر در تاریخ کاشت، طول دورهتأ

پر شدن دانه و عملکرد  ی دارای باالترین طول دورهاردیبهشت و رقم طارم  22تاریخ کاشت . کاهش یافت

زنی و افزایش عملکرد و  تأثیر مثبت پرایمینگ بذر در یکنواختی جوانه(. 1389بشرخواه و همکاران، ) بودند

اثر پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد دو ( 1396) اخگری و همکاران. افزایش عملکرد برنج گزارش شده است

و عامل دوم ( خزر و هاشمی) عامل اول دو رقم برنج. مستقیم را ارزیابی نمودند رقم برنج در روش کشت

اسید،  اسید، سالیسیلیک هشت تیمار پرایمینگ شامل هیدروپرایمینگ، اسکوربیک) شامل ده سطح

پرایم که   کردن بذر و بذر خشک بدون  دار سرما، پوشش+کلسیم، پرایمینگ با سرما، پرایمینگ با گرما کلرید

همراه کاشت  رها پس از پرایمینگ در نوار کاغذی قرار داده شده و به صورت نوار بذر کشت شدند بهبذ

ترین سرعت  نتایج نشان داد که بیش. بود( روزه 25های  شده و نشاکاری گیاهچه دار مستقیم بذر جوانه

زرعه مربوط به تیمار بذر ترین میزان استقرار گیاهچه در م زنی مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ و بیش جوانه

داری نبود و برهمکنش رقم در پرایمینگ بر عملکرد دانه  تأثیر پرایمینگ بر عملکرد دانه معنی. خشک بود

ترین عملکرد دانه مربوط به رقم خزر در روش کشت نشایی و رقم هاشمی در تیمار  بیش. دار بود معنی

کاشت مستقیم با استفاده از نوار بذر  ی شان داد که شیوهنتایج همچنین ن. پرایمینگ بذر با کلرید کلسیم بود

درصدی در تعداد کارگر، نسبت به کشت نشایی برتری  32رشد و  ی درصدی در طول دوره 11با کاهش 

تولید برنج در کشت مستقیم با نوار بذر  ی درصدی هزینه 12کلی نیز حاکی از کاهش  ی نتیجه. داشت

 . نسبت به نشاکاری بود

های متحمل به تنش خشکی و مناسب برای شرایط  تی بر روی امکان کشت برنج هوازی و الینمطالعا

های زراعی و  ارقام مناسب، مدیریت ی در مازندران آغاز شده و توسعه 1386بحران آب و خشکسالی از سال 

ویژه در  شکی، بهها به ارقام برنج ایرانی که اغلب به تنش خ امکان انتقال صفات مطلوب این دسته از ژنوتیپ

های برنج هوازی  اساس، ژنوتیپ  این بر(. 1392مومنی، ) زایشی حساس هستند، انجام شده است ی مرحله

های قوی و  با قابلیت تحمل به تنش خشکی باال و ریشه( دیم) های ارقام آپلند عنوان ترکیبی از ویژگی به

آبی، از  ، ولی اغلب حساس به تنش خشکی و کمارقام مرسوم مبتنی بر کشت نشایی با پتانسیل عملکرد باال

در آزمایشی که نخستین بار (. 1395مومنی، ) اند یاد شده اصالح و معرفی شده ی تالقی بین ارقام دو دسته

ژنوتیپ هوازی برنج ارسالی از ایری و  68بر روی تعداد ( ، منتشر نشده1387) توسط مومنی و همکاران

زراعی دشت ناز ساری و در شرایط آبیاری بارانی و در بستر خشک انجام شد، تعدادی ارقام ایرانی در شرکت 

اند، دارای  هایی که مبتنی بر سیستم کشت هوازی توسعه داده شده که اغلب ارقام و ژنوتیپ شدمشخص 

ولید که ت که اغلب ارقام ایرانی یا از بین رفتند و یا این واکنش مطلوبی در شرایط مورد آزمایش بودند؛ درحالی

رود  انتظار می. ی ارتفاع نبودند عملکرد اقتصادی نداشته، حساس به بیماری بالست بوده و قادر به توسعه

آب و با تنوع کشت مانند شرق  این زراعت را در مناطق کم ی های هوازی امکان کشت و توسعه برنج

 کشت  امکان تغییر الگوی ی لعهپژوهشی که با هدف مطا. و یا شرایط مشابه فراهم نماید مازندران، گلستان 
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همراه سه رقم شاهد  ژنوتیپ برنج هوازی به 61برنج از شرایط غرقابی به هوازی در استان مازندران و روی 

شامل فجر، ندا و طارم محلی اجرا شد، حاکی از برتری هشت ژنوتیپ هوازی برنج بر ارقام شاهد بود که 

از میان . باالتری بودند ی مطلوب و وزن هزار دانه ی و عرض دانه تر، طول عمدتاً دارای زمان رسیدگی کوتاه

عنوان رقم متحمل به  های شاهد نیز رقم ندا وضعیت مطلوبی را در شرایط هوازی نشان داد که به ژنوتیپ

 (.1392مومنی، ) استفاده قرار گیرد تواند در مطالعات مرتبط با تحمل به خشکی مورد آبی می شرایط کم

 برنج ميمستق كشت بالقوه مخاطرات و ايمزا -7
خرابی و نشاکاری، مزایای متعددی برای  های متداول گل کشت مستقیم برنج در مقایسه با روش

بینی مخاطرات و یا تهدیدهایی که ممکن است  با این وجود، درک و پیش. کشاورزان و محیط زیست دارد

صورت  برخی از مزایا و مخاطرات به. مهم هستندمدت با آن مواجه شود نیز  کشت مستقیم برنج در طوالنی

 :خالصه در زیر آورده شده است

 ي كشت مستقيمايمزا -7-9

درصد در کشت مستقیم  25درصد، با میانگین  46صفر تا  ی جویی در نیروی کارگری در محدوده صرفه -1

  .درصد در کشت مستقیم در بستر خشک 29درصد، با میانگین  62تا  4در بستر مرطوب و 

 .ویژه برای زنان کارگر از طریق حذف عملیات نشاکاری کاهش سختی کار به -2

 . تر و آسانتر کشت سریع -3

جویی  صرفه. درصد بسته به نوع سیستم کشت مستقیم 35تا  12جویی در مصرف آب در محدوده  صرفه -4

ی در جوی کلی میزان صرفه طور در مصرف آب در انواع مختلف کشت مستقیم برنج متفاوت است و به

کشت در بستر خشک با  ی ترین است و در مقایسه ورزی متداول کم بستر کشت مرطوب با خاک

تری است که مشابه کشت مستقیم در بستر خشک بدون  جویی بیش ورزی متداول دارای صرفه خاک

ورزی  ترین با هر نوع سیستم خاک کشت مستقیم در بستر بذر خشک دارای بیش. ورزی است خاک

 .جویی در مصرف آب است ترین صرفه رای بیشمعموالً دا

سازی خزانه،  دلیل حذف مراحل آماده به( درصد سوخت 62تر از  بیش) جویی در مصرف انرژی صرفه -5

 .خرابی و کاهش مصرف آب برای آبیاری گل

 .های خاک دلیل کاهش ترک نفوذ عمقی به ی واسطه کاهش تلفات آب آبیاری به -6

 .ریشه ی لیل قرارگیری کود در ناحیهد افزایش کارآیی مصرف کود به -7

 (.درصد بسته به نوع سیستم کشت مستقیم و مدیریت آب 92تا  6)  کاهش نشر متان -8

درصد در کشت در  32تا  6درصد در کشت در بستر مرطوب و از  16تا  2کشت، از  ی کاهش هزینه -9

 .بستر خشک

 .افزایش درآمد کلی کشاورزان بسته به نوع سیستم کشت برنج -12

 .شدن کشت مستقیم برنج ا بودن قابلیت مکانیزاسیون یا ماشینیدار -11
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شوک ) خیر رشد ناشی از آسیب گیاهچهتأکشت مستقیم برنج در مقایسه با کشت نشایی بدون  -12

استقرار یافته و این امر سبب تسریع ( ها در خزانه و انتقال به زمین اصلی حاصل از کندن گیاهچه

 Kumar and) شود پذیری در اثر خشکی انتهای فصل می یبرسیدگی فیزیولوژیکی و کاهش آس

Ladha, 2011) . 

 مخاطرات كشت مستقيم -7-2

 .استقرار گیاه بگذارد تواند اثرات مضری بر باران ناگهانی بالفاصله پس از کشت می -1

ویژه در کشت  کاهش فراهمی و قابلیت دسترسی مواد مغذی خاک نظیر نیتروژن، آهن و روی به -2

 .بستر خشک مستقیم در

 .های هرز جدید از جمله برنج قرمز یا هرز شیوع علف -3

 .ها کش افزایش وابستگی به علف -4

 .زی مانند نماتد های خاک افزایش شیوع آفات و بیماری -5

 .از خاک( مونوکسید دی نیتروژن) افزایش نشر اکسید نیتروس -6

 .دلیل تکرار خشک و مرطوب شدن تر کربن از خاک به تلفات نسبتاً بیش -7

 ميمستق كشت در یاصل یستيز تيمحدود ،هاي هرز علف -8
عنوان تهدید اصلی در تولید گیاه زراعی برنج در سیستم کشت مستقیم مطرح  های هرز به علف

تری در مقایسه با  تر و فراوانی بیش های هرز در کشت مستقیم برنج دارای فلور متنوع جوامع علف. هستند

هرز   های تر علف وند که سیستم کشت مستقیم در معرض فشار بیشش سیستم کشت نشایی بوده و سبب می

گذشته نشان داده است که، در غیاب  ی تجربیات بیش از سه دهه .در مقایسه با کشت نشایی قرار گیرد

های هرز در سیستم کشت  علف ی واسطه های هرز، افت عملکرد به اقدامات مناسب جهت کنترل علف

های هرز  رشد علف (.Rao et al., 2007) شده در کشت نشایی است ادیر مشاهده تر از مق مستقیم بسیار بیش

زنی  حال جوانه های در تری نسبت به گیاهچه بیش های برنج که دارای ارتفاع در کشت نشایی توسط گیاهچه

ایل های هرز ظاهر شده در او این، در کشت نشایی برنج، علف بر  عالوه. شود هرز هستند، بازداشته می علف

هوازی ایجاد شده توسط غرقاب زودهنگام، که در مورد کشت مستقیم وجود  شرایط بی ی واسطه فصل به

های هرز را در  های برنج، کنترل علف های هرز با گیاهچه زمان علف شدن هم سبز. شوند نشانده می ندارد، فرو

ای پیچیده  هرز به پدیده دلیل همپوشانی و تداخل کشت و نیاز به کنترل علف سیستم کشت مستقیم به

 . کند تبدیل می

 هاي هرز در كشت مستقيم برنج فلور علف -1
ثیر عوامل تأهای هرز در مزارع برنج تحت  های هرز در طبیعت پویا هستند و ترکیب جوامع علف علف

ری به استقرار گیاه از نشاکا ی هرگونه تغییر در نحوه. گیرد زراعی، مکانیکی، شیمیایی و محیطی قرار می

ها بر روی گیاه  زمان آن ثیر همتأهرز مربوطه و  های  تواند تنوع زیادی را در جوامع علف کشت مستقیم می

 .زراعی ایجاد نماید 
 



 22/ بیژن یعقوبی و مریم رجبیان                                                                                                        

 

 

ای  گونه دهند، به های رطوبتی نشان می های متفاوتی را نسبت به رژیم های هرز واکنش های علف گونه

ثیر قرار تأمیزان زیادی تحت  های هرز را به ر علفکه وضعیت رطوبت خاک متعاقب کشت، ترکیب فلو

هرز  علفشدن  که سبز حالی تحت شرایط اشباع افزایش یافته، در های سوروف غالبیت گونه. دهد می

تر از حد اشباع است،  که رطوبت خاک پایین زمانی در  (Leptochloa chinensis) لپتوکلوآبرگ  باریک

هرز شالیزار در ایران است و  ترین علف سوروف مهمبرگ،  هرز باریکهای  در بین علف. باشد می تر بیش

هرز در کشت مستقیم دارای تنوع   های کلی فلور علف طور به. لپتوکلوآ از اهمیت چندانی برخوردار نیست

های اشباع در مقایسه با شرایط غرقاب  های هرز در خاک علف ی واسطه تری بوده، و افت عملکرد به بیش

های برنج، یک مزیت رقابتی در مقابل  گیاهچه "تفاوت اندازه"های غرقاب و  محیط. استتر  بیشمراتب  به

زمان  شدن هم  شرایط هوازی و سبز ی واسطه صورت، به است که در غیر ایندر کشت نشایی های هرز  علف

ست فلور سیستم کشت مستقیم ممکن ا .تر خواهد بود های هرز خسارت به گیاه زراعی بیش برنج و علف

 Bhagat) تر تحریک کند های سرسخت با قدرت رقابتی بیش ها و جگن برگ های هرز را به سمت باریک علف

et al., 1999.) 
. ها است برگ ها و پهن ها، جگن برگ های هرز در کشت مستقیم برنج شامل باریک فلور متداول علف

، (Echinochloa crus-galli) دار یشکبرگ مؤثر در کاهش شدید عملکرد، سوروف ر های هرز باریک علف

 O. sativa) برنج قرمز ،(Leptochloa chinensis) لپتوکلوآ ،(Echinochloa colona) ریشک  سوروف بدون

f. spontanea) و ایسکموم (Ischaemum rugosum) هایی که در کاهش شدید عملکرد مؤثر  جگن. هستند

اویارسالم ، (Cyperus difformis) ساله اویارسالم یک، (Cyperus iria) بذری  هستند شامل اویارسالم

های مسبب اُفت عملکرد نیز  برگ پهن و (.Schoenoplectus sp) پیزور، (Cyperus rotundus) ارغوانی

 Ludwigia) آبی پامچال، (Spheoclea zeylanica) آبی ورث، (Eclipta prostrata) آردی شامل گل

hyssopifolia) بیدی و برگ (Commelina diffusa) هستند.  
 ی ترین دسته برگ، غالب های هرز باریک ای بیانگر این واقعیت هستند که علف های مزرعه بررسی

 عالوه. دهند های هرز را تشکیل می درصد از جمعیت علف 82های هرز در کشت مستقیم بوده و حدود  علف

هرزی که احتماالً در مزارع برنج شایع   های هرز یا علف های جدید علف این، ممکن است برخی از گونه بر 

ممکن است که  ،بنابراین. نیستند نیز توزیع و پراکنش چشمگیری را در کشت مستقیم برنج نشان دهند

 شویم هرزی که با آن مواجه می ای ه انتخاب سیستم کشت مستقیم برنج به تغییراتی در تنوع گونه

ها، و در نتیجه، رقابت درون و  چنین تراکم نسبی و سهم آنو هم( ها برگ ها در مقابل پهن برگ باریک)

هرز خاص در کشت مستقیم در مقایسه با کشت نشایی  توانایی رقابتی یک علف. ای منجر شود گونه بین

ترتیب  درصد در تراکم یکسان گیاه زراعی، به 22میزان  عنوان مثال برای کاهش عملکرد به به. تر است بیش

بر مبنای فلور . (Hill et al., 1990) ته سوروف در کشت مستقیم و نشایی وجود داردبو 66و  3نیاز به 

های هرز در کشت  های مدیریت علف ها، انتخاب و پذیرش روش بحرانی رقابت آن ی های هرز و دوره علف

 . مستقیم باید بسیار هوشمندانه صورت گیرد
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 شت مستقيم برنجهرز در ك علف -فت عملکرد و رقابت گياه زراعیاُ -91
شاخص . ی خاص زراعت برنج به روش کشت مستقیم است های هرز مشخصه تر فلور علف تنوع بیش

. است 317/2آن در کشت مستقیم  ی شده  که میزان مشاهده حالی بود، در 118/2تنوع در کشت نشایی تنها 

گونه  52که، بیش از  لیدرصد برسد، درحا 42میزان  آفات ممکن است به ی واسطه افت عملکرد برنج به

های هرز  بنابراین، علف .درصد در کشت مستقیم برنج هستند 98تا  32هرز مسبب اُفت عملکرد، از  علف

واقع، افت   در. مطرح هستند افت عملکرد در کشت مستقیم برنج ی کننده ترین عامل تحمیل عنوان بزرگ به

ها بوده و  شده توسط کمبود نیتروژن، آفات یا بیماری  تر از افت ایجاد های هرز بیش علف ی واسطه عملکرد به

ازای هر یک  به .(Chauhan, 2012) تر است میزان آن در کشت مستقیم نسبت به کشت نشایی بسیار بیش

. یابد کیلوگرم کاهش می 75/2میزان  هرز، عملکرد برنج به شده توسط علف  تولید ی توده کیلوگرم زیست

 C4ها دارای مسیر تثبیت کربن  تر آن در کشت مستقیم برنج آن است که بیشهرز رقیب  ویژگی مهم علف

های هرز نسبت به  در برتری رقابتی قطعی علف ،C3که در مقایسه با برنج دارای مسیر تثبیت کربن  هستند

درصد و افت  52جهت اُفت عملکرد ( مربع در متر) دار تراکم نه بوته سوروف ریشک. گیاه زراعی مؤثر است

 Mercado and) ریشک گزارش شده است  سوروف بدون( مربع در متر) بوته 282درصد در تراکم  75االی ب

Talatala, 1977.) 

رشد که گیاه زراعی تحت شرایط دیم هوازی رشد  ی ویژه در مراحل اولیه های هرز به هجوم علف

عوامل متعدد اقلیمی و . تتری است، بسیار شدید اس اندازی کم کند و دارای قدرت رقابتی و سایه می

توان به فصل،  ها می آن ی های گیاه هرز و زراعی بر رقابت در کشت مستقیم مؤثر هستند که از جمله ویژگی

برنج،   توانایی رقابتی ژنوتیپ کوددهی، های هرز، روش ی هرز، نوع و طول مدت رقابت علف اندازه و گونه

های هرز عالوه بر رقابت برای فضا، آب،  علف .اشاره نمود هرز و برنج و اعمال مدیریت زراعی تراکم علف

توانند  زا هستند که می و محل تکثیر عوامل بیماری( آفات)غذایی و نور خورشید پناهگاه حشرات  عناصر 

عنوان   تحت 1(CPWC)های هرز  بحرانی رقابت علف ی دوره. کیفیت محصول تولیدی را کاهش دهند

 ی واسطه گیری بوده و طی آن عملکرد به ی که از راه مشاهده و عملی قابل اندازهای از رشد گیاه زراع دوره

  .(Zimdahl, 1999) یابد، توصیف شده است هرز کاهش می  رقابت علف
ثیر کمی بر تأزمانی ممکن است  ی های هرز زودتر و دیرتر از این محدوده صورت نظری، رقابت علف به

هرز باید  زمانی بحرانی که کنترل علف ی تواند آگاهی الزم در جهت دوره بحرانی می ی دوره. عملکرد بگذارد

تواند  می( شدن پیش از سبز) رویشی کش پیش  این، زمان مصرف علف بر  عالوه. انجام شود را فراهم نماید

عنوان  به. یابد ها کاهش می کش درست علف و خطرات مرتبط با مصرف نا ،بحرانی مشخص شده ی مطابق دوره

است، مطابق  شده   تعیین  هفته  6 تا   2زراعت برنج  در  هرز  های  بحرانی کنترل علف  ی دوره اگر   ثالم

 رشد دارای ی ها اجتناب نمود که برنج نیز در مراحل اولیه کش توان از مصرف زودهنگام علف فوق می ی یافته

 
 

                                                 
 1.Critical period of weed control 
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تواند در  های هرز می انی کنترل علفبحر ی شروع و پایان دوره. ها است کش تری به علف حساسیت بیش

 . متفاوت باشد... هرز و  های گیاه زراعی و علف واکنش به عملیات زراعی، ویژگی

های هرز در سیستم کشت  شده در رابطه با رقابت علف  شده از تحقیقات انجام  کلی دریافت ی نتیجه

پذیرتر  های هرز آسیب رقابت علفصورت مستقیم نسبت به  شده به مستقیم برنج این است که گیاه کشت

های هرز در اوایل  دهد، کنترل علف زراعی رخ می رشد گیاه  ی که رقابت در مراحل اولیه توجه به این بوده و با

این است  ی دهنده دهد، نشان های هرز رخ می واسطه علف اُفت باالی عملکرد که به. نیاز است فصل رشد مورد 

 .هرز وجود دارد ثر مدیریت علفمؤد عملکرد از طریق راهبردهای های مهمی برای بهبو که فرصت

 هرز يها علف تيريمد يراهبردها -99
های هرز موجود بوده و بر مبنای مکان و منابع موجود، برخی  راهبردهای متعددی برای مدیریت علف

گیرند تنها در  رار میبرخی از راهکارهایی که در ذیل مورد بحث ق. نیاز باشد از راهبردها ممکن است مورد 

بستر خشک، ) کشت مستقیم در بستر خشک قابلیت کاربرد داشته و برخی دیگر در تمامی شرایط کشت

 . قابل اجرا هستند( مرطوب و غرقاب

 پيشگيري -92
نظر از گیاه  های هرز صرف ترین راهبرد مدیریت علف هرز، مهم پیشگیری از ورود و گسترش علف

ورزی، کاشت، برداشت و  برای خاک استفاده   مورد آالت  ماشین  .است  بوم زیست و   استقرار  روش  زراعی،

ترین  مهم. شوند( هرز عاری از بذور علف)دیگر تمیز  ی ای به مزرعه کوبی باید قبل از انتقال از مزرعه خرمن

هرز در مرزها یا های  مدیریت علف (.Chauhan, 2013) اقدام پیشگیرانه، استفاده از بذور تمیز برنج است

 . های هرز در مزارع برنج کمک نماید تواند به پیشگیری از تهاجم علف ها نیز می جاده

 سازي زمين آماده -93
نشدنی کشت گیاهان زراعی بوده و محیطی مناسب را برای رشد و نمو   ورزی، جزء جدا عملیات خاک

های هرز نادیده  پیدایش، توزیع و خفتگی علفورزی بر  تأثیر خاک ،با این وجود اغلب. نماید آن فراهم می

ورزی، ترکیب جوامع  های خاک سیستم. شود و یا شناخت کافی در این خصوص وجود ندارد گرفته می

شدن، فراوانی   های هرز در خاک، زمان نسبی سبز ثیر بر توزیع عمودی علفتأهای هرز را از طریق  علف

ساله تحت  ساله در مقابل چند های هرز یک هرز و نسبت علف های هرز، بقای بذر علف های خاص علف گونه

تواند بر ترکیب، تراکم، و پایداری  روش کشت، عمق شخم، زمان و تعداد کشت می. دهد ثیر قرار میتأ

ورزی در رطوبت خاک،  تغییرات حاصل از خاک. های هرز اثر بگذارد علف ی مدت جامعه طوالنی( ماندگاری)

هرز بوده و  ترس بودن و فراهمی نور، و شکار بذر ممکن است در ترکیب و تنوع علفدس  دمای روزانه، در

های هرز  علف ی شناخت الگوهای سبزشدن گیاهچه. های هرز را موجب شوند رو تفاوت در فشار علف ازاین

های هرز در مزارع  بینی و مدیریت مشکل علف ورزی ممکن است به پیش های مختلف خاک تحت سیستم

 . ت مستقیم کمک نمایدتحت کش
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تواند در بستر بذر آماده شده یا تحت شرایط  بر مبنای سیستم تولید، کشت مستقیم برنج می

ورزی ممکن است سبب  خاک انتخاب بی. انجام گیرد( ورزی خاک  ورزی صفر یا بدون خاک) ورزی خاک  بی

ساله که از  هرز چند های  ه و علفساله شد های یک برگ های هرز به سمت باریک تحریک تغییر فلور علف

نخورده یا شخم  هم های به تری را در خاک نمایند نیز گاه شیوع بیش های رویشی زیرزمینی رشد می بخش

های هرز دائمی یا  دار سهم علف ورزی مداوم سبب افزایش معنی خاک  طورکلی بی هب. دهند نخورده، نشان می

. شود ورزی متداول می در مقایسه با خاک( متری رویی خاک تیسان 5صفر تا ) سطحی ی چندساله در الیه

که تحت  مشاهده شد، درحالی( متر سانتی 2) فوقانی خاک ی درصد از بذور در الیه 77ورزی،  خاک تحت بی

. (Chauhan and Johnson, 2009) متری دفن بودند سانتی 2-5درصد بذور در عمق  62ورزی متداول  خاک
 .مانند گونه تغییری باقی می ورزی بدون هیچ های خاک ز توسط سیستمهای هر برخی از علف

هرز   های بستر بذر کاذب، یکی از راهبردهای مدیریت علف ی  روش تهیه سازی بستر کشت به آماده

پس از . کار رود هرز به های  تواند قبل از هرگونه کشت گیاه زراعی جهت کاهش بانک بذر علف است که می

  های سبز شدن به علف ی تر بذر، گیاه زراعی بالفاصله کاشته نشده و با آبیاری سبک اجازهسازی بس آماده

انتخابی  های غیر کش استفاده از علف) های شیمیایی های هرز توسط روش پس از آن، علف. شود هرز داده می

ند با کاهش توا این روش می. شوند مدیریت می( ورزی سطحی خاک) و مکانیکی( گلیفوسیت یا پاراکوآت

تواند  استفاده از بستر بذر کاذب می. هرز بکاهد  های بانک بذر از فشار علف ی شده و تخلیه هرز سبز  های علف

 .های کشت مستقیم برنج سودمند باشد در تمامی سیستم

هرز  های  انتخابی در بازدارندگی از رشد علف های غیر کش روش بستر بذر کاذب همراه با کاربرد علف

درصد از  52به وجین مکانیکی تحت شرایط کشت مستقیم بسیار کاراتر بوده و حتی ممکن است تا  نسبت

های  تواند به کاهش علف این روش همچنین می .(Singh et al., 2009) های هرز جلوگیری نماید رشد علف

غم اهمیت بسیار ر با این وجود، علی. کنترل همچون اویارسالم ارغوانی و برنج قرمز کمک نماید هرز سخت

های هرز نیست و الزم است تا  تنهایی قادر به کنترل مناسب تمام علف ورزی به زیاد بستر بذر کاذب، خاک

گذارند؛ به  ثیر میتأها  کش ورزی همچنین بر کارآیی علف های خاک سیستم. کار رود ها به کش همراه علف به

ورزی در مقایسه با  خاک  حت شرایط بیها در سیستم کشت مستقیم ت کش ای که کارآیی علف گونه

 . تر است ورزی متداول بسیار کم خاک

. دهد های تولید در برنج تحت آبیاری را تشکیل می درصد از کل هزینه 15ورزی حدود  عملیات خاک

جویی در  عالوه بر صرفه. ها شود تواند سبب کاهش هزینه ورزی می خاک کشت مستقیم برنج تحت شرایط بی

های فیزیکی و شیمیایی  تواند در بهبود و اصالح ویژگی ت و نیروی کارگری، این سیستم میمصرف سوخ

سطحی خاک  ی های هرز در الیه ورزی، توزیع بذور علف خاک  انتخاب سیستم بی. خاک نیز نقش داشته باشد

خورده باقی ن ورزی که خاک دست خاک های بی در سیستم. دهد هرز را تغییر می  های شدن علف و زمان سبز

هرز در داخل خاک در مقایسه  های  مانده و سطح خاک توسط بقایای گیاهی پوشیده شده است، تراکم علف

تواند در شکستن  هرز درون خاک می های  دفن بذور علف. یابد ورزی کاهش می های خاک با دیگر سیستم

 .هرز مؤثر باشد های  خواب بذر و کاهش تراکم علف
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. هرز متناقض است  های های علف شدن و ترکیب گونه  ورزی بر سبز به تأثیر خاک گاه اطالعات مربوط

یافته را نابود کند، با این وجود ممکن است  هرز استقرار های  ورزی متداول ممکن است برخی از علف خاک

از . ایدتر به سطح خاک ایجاد نم های عمیق های هرز را با آوردن بذور جدید از الیه رویش مجدد برخی علف

دلیل برهم نزدن  هرز شود که به  های ورزی ممکن است سبب کاهش جمعیت علف خاک سوی دیگر، بی

های  هرز در سال های  عالوه گاه ممکن است جمعیت علف هب. روند محیط توسط عوامل مختلفی از بین می

مالحظه  ای قابل نهگو تر، به سطحی و تشکیل بانک بذری بزرگ ی شدن بذور در الیه دلیل جمع بعدی به

هرز   های ورزی و رشد علف کنش میان خاک تر در ارتباط با برهم های بیش این امر نیاز به بررسی. افزایش یابد

 . نماید هرز در کشت مستقیم کمک  های  های مدیریت تلفیقی علف تواند به ایجاد و طراحی روش دارد که می

 (تراكم كاشت)ر  زمان كاشت و ميزان بذ -94
برنج، زمان کاشت از اهمیت  هرز های هرز و تداخل علف ثیرگذار بر پویایی علفتأر میان عوامل د

های متعدد  تواند سبب کاهش نیاز به استفاده از روش انتخاب زمان مناسب کاشت می. ای برخوردار است ویژه

ای هرز تحت ه تواند جهت تنظیم ترکیب علف حفاظت از گیاه زراعی شده و همچنین تاریخ کاشت می

های مختلف کاشت، سبب ایجاد تغییرات فصلی  سازی زمین در زمان آماده. ای دستکاری شود شرایط مزرعه

طریق تناوب  ها، شده و بدین  بقا و توزیع گونه ی کننده های دمایی و رطوبتی خاک، دو عامل تعیین در رژیم

این  ی کننده تواند تعیین زدن خاک می رهمزمان ب. نماید های هرز را کنترل می های علف شدن گیاهچه سبز

طریق  زنی آمادگی دارند و بدین خفتگی برای جوانه ی های هرز در کدام مرحله باشد که کدام بذور علف

های هرز در گیاهان  ترکیب جوامع علف. نماید های هرز را تنظیم می زنی و رشد متعاقب علف جوانه

های هرز تنها طی زمانی خاص  های علف گونه .یگر متفاوت استشده در اواسط یا انتهای فصل با یکد کشت

این . شود ها زنی آن اوج جوانه ی تواند سبب جلوگیری از دوره خیر در کاشت میتأدر سال سبز شده و 

فت عملکرد در شرایطی که طورکلی، اُ به. های هرز پس از کشت گیاه زراعی را کاهش دهد تواند فشار علف می

استقرار اولیه،  ی تر است؛ زیرا طی دوره شوند، بیش زمان با گیاه زراعی سبز می دتر یا همهای هرز زو علف

درصد از رشد  2-3که گیاه زراعی تنها  حالی دهند، در درصد از رشد خود را انجام می 22-32های هرز  علف

 (.Moody, 1990) کند خود را طی می

. شود های هرز می تر فشار علف هش بیشکشت دیرهنگام در مقایسه با کشت زودهنگام سبب کا

هرز  های  بر جمعیت و تنوع علف( تیر 5خرداد و  25و  15) ثیر تاریخ کاشتتأ، در ارزیابی (1395) گیالنی

کاری برنج در استان خوزستان به این نتیجه رسید که در هر سه تاریخ کاشت،  در کشت مستقیم خشکه

روز پس از کاشت حداکثر بوده و  22-42ای، در دامنه زمانی  ونهنظر از ترکیب گ هرز صرف های  جمعیت علف

گیری از زمان کاشت  بهره. هرز نیز در تاریخ کاشت اول دیده شد باالترین تعداد علف. پس از آن، کاهش یافت

 .ای است های گسترده ویژه تحت شرایط هوازی نیازمند بررسی هرز برنج به در مدیریت علف

افزایش . است هرز بر گیاه زراعی مطرح  ثر در کاهش اثرات رقابتی علفمؤابزاری عنوان  تراکم کاشت به

 . کند های هرز و همچنین جبران استقرار ضعیف گیاه زراعی کمک می میزان بذر به بازدارندگی از رشد علف
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قادیر باالی شوند که م کار برده می های کشت مستقیم به در بسیاری از کشورها، مقادیر زیاد بذر در سیستم

منظور جبران  شدن ضعیف گیاه زراعی و همچنین به بذر را عمدتاً جهت جبران کیفیت پایین بذر و سبز

هرز  الگوی رشد علف. برند کار می ها به تلفات ناشی از خسارت جوندگان، پرندگان، حشرات، نماتدها و حلزون

عنوان ابزاری در جهت  تواند به و این میهای مختلف گیاهی متفاوت بوده  و گیاه زراعی اغلب تحت تراکم

 . (Mahajan et al., 2010) استفاده قرار گیرد های هرز مورد  کاهش فشار علف

برگ و میزان تجمع   سطح  پوش، میزان جذب نور، شاخص تواند پوشش تاج تراکم کشت گیاه زراعی می

شوند  هرز بیان می  علف ی توده ان زیستعنو توانایی رقابتی آن هستند و تحت  ی کننده ماده خشک که تعیین

ویژه در ارتباط با  های هرز به های مدیریت علف همراه دیگر روش افزایش تراکم کاشت به .را کنترل نماید

میزان . تواند بسیار مهم باشد عنوان مثال برنج، می های هرز دارند، به گیاهانی که توانایی رقابتی پایینی با علف

های هرز  برتری توان رقابتی را به گیاه زراعی تحت شرایط رقابت کامل یا نسبی علفتر، اغلب  بذر بیش

  .(Mahajan et al., 2010) هرز از دست رفته است طور معمول در شرایط کامالً عاری از علف دهد که به می
 و هرز های علف شناسی زیست به هرز های علف رشد از بازدارندگی بر بذر باالتر مقادیر اثر طورکلی، به

 باال مقادیر تحت است ممکن دانه عملکرد هرز، علف از عاری های محیط در. دارد بستگی برنج رقم همچنین

با این وجود، در شرایط حضور . در هکتار، مشابه باشد کیلوگرم 125 تا 25 از مثال برای بذر، پایین یا

شدن  مقادیر باالی بذر سبب بسته. ایش یابدهای هرز، عملکرد دانه ممکن است با افزایش مقادیر بذر افز علف

در نهایت، مقادیر باالی بذر ممکن است به . دهد هرز را کاهش می پوش شده و رقابت علف تر تاج سریع

ادعای . های هرز کمک نمایند کنترل علف ی واسطه فت عملکرد بههای هرز و کاهش اُ بازدارندگی از رشد علف

که کنترل نسبی  های هرز صورت نگرفته و یا این گونه کنترل علف هیچ ،فوق درصورتی صحیح است که

بار  های مرطوب، ممکن است مشکالت زیان مصرف مقادیر باالی بذر در محیط. های هرز صورت گیرد علف

ها و  های نابارور، هجوم آفات و بیماری زایش تعداد پنجهبرای عملکرد دانه، همچون کمبود نیتروژن، اف

 ،در برخی از کشورها مثل هند، کشاورزان برای کشت مستقیم بذور. خوابیدگی گیاه زراعی را تشدید نماید

دلیل قیمت باالی بذر قادر به مصرف مقادیر باالی بذر  نمایند که به را خریداری می( هیبرید) ارقام دورگ

های دارای ابزارهای دقیق  کارهای پیشرفته و کارنده نین شرایطی با در دسترس بودن ردیفدر چ. نیستند

کیلوگرم در هکتار برای کشت در بستر خشک مورد استفاده قرار  25تا  15گیری بذر، میزان بذر تنها  اندازه

بذور با کیفیت و دارای با این وجود، برای حصول تراکم یکنواخت در مقادیر پایین بذر، استفاده از . گیرد می

 بر  عالوه. نیاز است شده، عمق کشت مناسب و رطوبت مطلوب مورد  زنی باال، بستر بذر تسطیح درصد جوانه

ی میزان  الزم است در محاسبه ،ها ها، حشرات، نماتدها و حلزون این، تلفات ناشی از خسارت پرندگان، موش

های  تر از محدودیت تر و شناخت بیش های بیش یازمند بررسیاستفاده از مقادیر پایین بذر ن. بذر لحاظ شود

 . (Chauhan, 2012) هر منطقه است
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 فاصله رديف كشت -95
ردیف و تراکم  ی هایی متمایز با فاصله ویژه غالت، در ردیف در کشاورزی پیشرفته، گیاهان زراعی، به

هرز با دستکاری ردیف کشت گیاهان  های کاهش نور دریافتی توسط علف. شوند متفاوت کشت می ی بوته

تر  شدن زودتر و سریع دلیل بسته های باریک به کشت گیاه در ردیف. پذیر است زراعی و جهت آن امکان

تر  بیش ی توده درصد زیست 34حدود . دهد هرز می پوش به گیاه زراعی برتری رقابتی نسبت به علف تاج

 ی شده در فاصله های کشت متری نسبت به برنج سانتی 32های  شده در ردیف در گیاه برنج کشت ،هرز علف

ردیف کشت دارای  ی گیری نمودند که فاصله ها همچنین نتیجه آن. متری گزارش شده است سانتی 15ردیف 

بحرانی  ی زیرا دوره، (Chauhan and Johnson, 2011) هرز است علف-اثری قطعی بر رقابت گیاه زراعی

ردیف  ی اگرچه فاصله. تر بود متر کم سانتی 15ردیف  ی مستقیم در فاصله صورت شده به برای برنج کشت

های هرز  تواند علف بخش می کش امید یک علف. نماید های هرز را تسهیل می کنترل مکانیکی علف ،تر بیش

ف ردی. ثر کنترل نمایدمؤای  گونه های باریک به شده در ردیف ها را در گیاهان زراعی کشت درون و بین ردیف

کش کمک  رو به کارآیی علف های هرز را انجام داده و ازاین تواند کنترل تکمیلی علف کشت باریک می

 . نماید می

هرز  علف ی ویژه در مزارعی که کنترل اولیه تواند برای برنجکاران به ردیف کم می ی طورکلی فاصله به

تواند به  شدن زودهنگام می پس از سبز شدن یا های پیش از سبز کش کاربرد علف. شود، مفید باشد انجام می

ردیف کم  ی هرز را داده و فاصله صورت مستقیم نوید شروع فصل رشد عاری از علف شده به برنج کشت

 Chen) پوش تکمیل نماید شدن سریع و زودهنگام تاج کش را از طریق بسته تواند پس از آن، کارآیی علف می

et al., 2008) . 
 

 هاي رقابتی برنج پاستفاده از ژنوتي -96
های هرز دارای توان رقابتی باالتری هستند،  هایی از برنج که در تداخل با علف استفاده از ژنوتیپ

هایی  کاربرد چنین ژنوتیپ. زراعی است های هرز در هر گیاه  نیازی کلیدی در راهبردهای مدیریت علف

 . ای کارگری شوده ها و هزینه کش ممکن است سبب کاهش فشار انتخابی، مصرف علف

هرز را   شده در کنترل علف های تحمیل تواند هزینه های هرز می زراعی با علف افزایش توان رقابتی گیاه 

هرز و   تحمل علف: هرز دارای دو جزء است  زراعی با علف توانایی رقابتی گیاه  .درصد کاهش دهد 32بیش از 

هرز،  تحمل علف. (Jannink et al., 2000; Zhao et al., 2006) هرز  علف( بازدارندگی رشد) توانایی فرونشانی

که توانایی  حالی های هرز است، در زراعی در جهت حفظ عملکرد باال با وجود رقابت با علف توانایی گیاه 

هر دو جزء بسیار مهم . های هرز از طریق رقابت است های هرز، توانایی بازدارندگی رشد علف فرونشانی علف

هرز در گیاهان  پایداری عملکرد و جلوگیری از تولید بذر و متعاقب آن، تولید بانک بذر علف هستند زیرا

تفاوت ارقام در توانایی فرونشانی  .(Jordan, 1993) نمایند، مطلوب است هرز رشد می  زراعی که همراه با علف 

. شود ت رقابت تعیین میهای تح هرز در کرت  علف ی توده های هرز از طریق برآورد تفاوت در زیست علف

 های هرز بر تحمل علف هرز برتری دارد؛ ها در فرونشانی علف منظور اصالح ارقام گیاهان زراعی، توانایی آن به
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های هرز در  هرز را کاهش داده و جهت مدیریت علف تولید بذر علف ،های هرز زیرا توانایی فرونشانی علف

رز تنها در فصل زراعی جاری مفید بوده و ممکن است سبب ه  که تحمل علف حالی در ؛آینده مفید است

های هرزی شود که در فصل قبل تکثیر  هرز و فشار وارده در فصول بعدی از سوی علف  افزایش بانک بذر علف

هایی با توانایی فرونشانی و پتانسیل عملکرد یکسان،  تواند برای ژنوتیپ هرز تنها می  تحمل علف. اند پیدا کرده

صورت   هرز در های  علف( بازدارندگی از رشد) این، توانایی زیاد در جهت فرونشانی بر  عالوه. شودتعیین 

هرز، عملکرد  تحت شرایط رقابت کامل علف. لزوماً یک مزیت عملکردی باال نیست ،پایین بودن عملکرد بالقوه

هرز قرار  هرز و تحمل علف های ثیر پتانسیل عملکرد، توانایی بازدارندگی رشد علفتأزراعی تحت  گیاه 

 Zhao) ای دشوار است ها تحت شرایط مزرعه آمیخته بوده و تشخیص آن هم ثیرات اغلب درتأگیرد و این  می

et al., 2006). هرز در مناطق مختلف مشاهده و  های تفاوت میان ارقام برنج از نظر توانایی رقابتی با علف

تر  بهتر و تمایل به بستن سریع ی بنیه ی واسطه ودرس برنج بهبرخی ارقام و هیبریدهای ز. گزارش شده است

 .تری دارند کنندگی بیش های هرز اثر خفه پوش بر روی علف تاج

. اثبات شده است ،زراعی و افزایش توان رقابتی  منظور استقرار مطلوب گیاه گیاهچه به ی اهمیت بنیه

تر از خاک یا آب بوده و نقشی حیاتی را در  عشدن سری  گیاهچه، توانایی گیاه زراعی جهت سبز ی بنیه

  تر گیاه زیرا به استقرار بهتر گیاه کمک نموده و سبب رقابت بیش ؛نماید سیستم کشت مستقیم ایفا می

صورت  بنیه در برنج همچنین بر بسیاری از صفات زراعی اثر گذاشته و به. شود هرز می های  زراعی با علف

بنیه رویشی  ی نمره. دهد می ثیر قرار تأهای هرز تحت  رقابت با علف ی واسطه به مستقیم، عملکرد دانه را غیر

درصد از تفاوت عملکرد میان ارقام تحت  87هرز مسئول  در دو هفته پس از کشت و عملکرد عاری از علف

بهبود  مستقیم در جهت توانند معیار مفید انتخاب غیر های هرز بوده و این دو صفت می شرایط رقابت با علف

 . عملکرد برنج تحت شرایط رقابت کامل باشند
 

همچنین نسبت ریشه به شاخساره در  و برگ اولیه ،گیاهچه، ریشه، مزوکوتیل ی طول شاخساره

همراه  که برنج به هنگامی. گیرند استفاده قرار می   مورد ،مراحل رشدی معین برای تشخیص ارقام رقیب برنج

کند، رقابت شاخساره در مقایسه با ریشه، میزان رشد و عملکرد را  یهرزی همچون سوروف رشد م   علف

دهد که رقابت شاخساره برای نور ممکن است  ها نشان می این یافته. دهد تری کاهش می میزان بیش به

 ,Chauhan and Johnson) رقابت میان برنج و سوروف باشد ی نتیجه ی کننده تعیین ی مکانیسم اولیه

این . زمینی است های هوایی و زیر اندام ی توده برنج دارای همبستگی باالیی با زیست ی انهعملکرد د(. 2010

گیری کل گیاه زراعی در زمان تالش برای درک تفاوت میان  اهمیت ارزیابی و اندازه ی دهنده نتایج نشان

د همبستگی میان دلیل عدم وجو در کشت نشایی، اصالحگرها به. توانایی رقابتی در کشت مستقیم برنج است

 . دهند تری بر صفات مرتبط با توان رقابتی نشان می عملکرد دانه و صفات مربوط به توان رقابتی، توجه کم

شاخساره در  ی توده زنی، زیست و آغاز زودهنگام پنجه( تر بیش ی پنجه)تعداد پنجه ، زراعی  ارتفاع گیاه

، (باالتر) برگ  سطح  زنی، شاخص پنجه ی ی در مرحلهزراع باالتر گیاه  ی توده رشد، زیست ی مراحل اولیه

 ، سطح(پوش بسته شدن زودتر تاج) پوش در ابتدای فصل، پوشش تاج  تر برگ بیش   سطح  ی  توسعه  سرعت
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برگ و   گیاهچه و سطح ی اولیه ی تر ریشه، بنیه های افتاده یا خمیده، رشد بیش برگ باالتر، برگ ی  ویژه 

 . صفات مرتبط با توان رقابتی هستند تر گیاهچه،باال ی توده زیست

ها اغلب دارای پتانسیل عملکرد پایین بوده و   گیاهان پابلند دارای توان رقابتی باالیی هستند ولی آن

رو، ارتفاع  گیاهان پابلند رقابتی باشند و ازاین ی اندازه توانند به پاکوتاه می ارقام نیمه. تمایل به خوابیدگی دارند

خیر در تأدر کشت نشایی، نشاکاری سبب . تر باشد ط ممکن است برای کشت مستقیم مطلوبمتوس

توانایی  ،زنی مانعی در کشت مستقیم باشد و بنابراین رسد که پنجه نظر نمی وجود، به شود؛ با این زنی می پنجه

زنی بیش از  پنجه. (Song et al., 2009) گیرد ظر قرار نمیعنوان صفتی اولیه جهت انتخاب مدن زنی به پنجه

برگ و فتوسنتز در مراحل بعدی شده و سرانجام،  ی توده رشد سبب کاهش زیست ی اندازه در مراحل اولیه

با پتانسیل عملکرد ، Oryza glaberrima برنج زراعی آفریقایی. شود یکی از دالیل مهم کاهش عملکرد می

ثر مؤهای هرز بسیار  رگ باال است که در فرونشانی علفب  ی ویژه همراه سطح  های افتاده به پایین، دارای برگ

 برگ پایین ی  ویژه های عمود و افراشته و سطح  اگر این صفت محدود به رشد اولیه شده و با برگ. است

 O. sativa توانند برای کشت مستقیم مفید باشند ترکیب شود، چنین ارقامی می (Jones et al., 1997) . 
تواند ابزاری ایمن و  های کشت مستقیم می های رقابتی برنج در سیستم ز ژنوتیپدر مجموع، استفاده ا

. تر فراهم آورد کم ی کش و همچنین صرف هزینه تر علف های هرز با مصرف کم سازگار برای مدیریت علف بوم

ی ژنتیک، های برنج وجود داشته و با فراهم بودن ابزارهای نوین در مهندس براین، تنوع خوبی در ژنوم عالوه

های هرز بوده و توانایی  صفات مرتبط با توان رقابتی با علف ی ارقامی از برنج که دارای کلیه ی امکان توسعه

 Mahajan and) های هرز در سیستم کشت مستقیم را دارا هستند، ممکن خواهد بود مقابله با علف

Chauhan, 2013) . 
 

 ارقام دگرآسيب -97
توانند  ارقام دگرآسیب برنج می. کنند ق دگرآسیبی نیز با یکدیگر رقابت میهای هرز از طری برنج و علف

رقم برنج جهت  111در یک بررسی، . لپه اثرگذار باشند لپه و دو های هرز تک در بازدارندگی از رشد علف

ه هرز سوروف مطالعه شد و نتایج نشان داد ک  ها در ممانعت از رشد علف ارزیابی توانایی بازدارندگی آن

در هشت هفته پس از  های هرز خشک علف درصدی در وزن 34خاصیت دگرآسیبی برخی ارقام کاهش 

شیمیایی نسبت  شدن مواد آللو  آزاد به های هرز در این ارقام خشک علف  کاهش وزن. کاشت را موجب شد

رقم برنج  27 اثرات دگرآسیبی (Seal and Pratney, 2010) سیل و پراتنی (.Olofsdotter, 2001) داده شد

های  از رشد علف Amaroo هرز مهم آبزی در استرالیا ارزیابی نموده و دریافتند که رقم  را بر روی چند علف

که میزان بازدارندگی از رشد سوروف،  درصد جلوگیری نمود، درحالی 97میزان  واشیان به قاشق ی هرز خانواده

درصد  22میزان تقریبی  دار را به وروف ریشکس ی رشد ریشه Langi دگرآسیب رقم غیر. درصد بود 72

گیری ارقام دگرآسیب برنج  وسیعی برای بهره ی گونه اعالم نمود که زمینه توان این رو، می ازاین. افزایش داد

 .های هرز وجود دارد های کشت مستقیم جهت مدیریت علف در سیستم
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 (پوش خاک)عنوان مالچ  استفاده از بقاياي گياهی به -98
های هرز در کشت مستقیم  بر سطح خاک روشی دیگر برای کنترل علف( پوش خاک) ستفاده از مالچا

های هرز، جلوگیری از فرسایش  پوش سبب بازدارندگی از رشد علف عالوه بر حفظ رطوبت، خاک. برنج است

پوش از  اکخ. شود خاک، افزودن مواد آلی به خاک، بهبود سالمت خاک و کاهش نوسان در دمای روزانه می

های هرز، جلوگیری از دریافت نور خورشید و با آزادسازی مواد  زنی بذور علف طریق انسداد فیزیکی جوانه

های هرز به  با این وجود، واکنش علف. شود های هرز می دگرآسیب خاص سبب بازدارندگی از رشد علف

پوش،  های هرز نسبت به خاک علفپوش به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله تعداد و موقعیت بذر  خاک

های  عنوان مثال، بقایای برنج در سیستم به. هرز های علف شناسی گونه پوش و زیست توانایی دگرآسیبی خاک

گندم، بقایای ذرت در سیستم  -برنج، بقایای گندم در سیستم کشت برنج -برنج -برنج یا برنج -کشت برنج

هرز در سیستم کشت مستقیم  علف ی شدن گیاهچه وت بر سبزای متفا گونه ذرت ممکن است به -کشت برنج

هرز در خاک،  دلیل ضخامت بقایا در مزرعه، عمق بذر علف ها ممکن است به برنج اثرگذار باشند و این تفاوت

تر  از آنجا که بذور برنج معموالً بزرگ. (Chauhan, 2012) نوع خاک و توانایی دگرآسیب بقایای گیاهی باشد

تواند به بازدارندگی از رشد  پوش می عنوان خاک های هرز هستند، استفاده از بقایا به تر علف از بذر بیش

 .های هرز در کشت مستقیم کمک نماید علف

زا برای کشت  های هرز مشکل گزارش نمودند که علف (Kumar et al., 2013) کومار و همکاران

 ای مصری و مستور خوابیده لف پنجهریشک، ع  دار، سوروف بدون مستقیم از جمله سوروف ریشک

 (Eclipta alba) رود، حساس هستند کار می پوش به عنوان خاک نسبت به بقایای گندم که به . 

این . تواند جهت پخش در سطح خاک مورد استفاده قرار گیرد شده توسط گندم می کاه و کلش تولید

زیرا سوزاندن بقایا نیز مشکل جدی دیگری  تواند مشکل مدیریت کاه و کلش را نیز حل نماید؛ همچنین می

تواند  شدن می های پس از سبز کش همراه مصرف علف استفاده از بقایای کاه و کلش گیاه زراعی قبلی به. است

ویژه در کشورهای آسیایی با توجه  های هرز در کشت مستقیم برنج به راهبردی نویدبخش جهت کنترل علف

 Singh et) مواد آلی خاک پس از سوزاندن بقایا باشد ی های محیطی و تخلیه های مرتبط با آلودگی به نگرانی

al., 2018). 

 تناوب گياهی -91
 ی تناوب گیاهی به شکستن چرخه. های هرز بسیار مفید و سودمند است تناوب گیاهی در کنترل علف

ر سیستم کشت کنترل راحتی با تغیی های هرز متعددی وجود دارند که به هرز کمک نموده و علف بذر علف

های هرز  ای که برخی از علف گونه دهد، به های هرز را تغییر می تغییر در سیستم کشت فلور علف. شوند می

 . شوند های هرز جدیدی سبز می ناپدید شده و علف

از طریق تناوب برنج با . نماید کمک می( هرز) گندم همچنین به مدیریت برنج قرمز-تغییر تناوب برنج

های زراعی دیگر که  ها و روش کش تواند کنترل شود؛ زیرا علف ماش، ذرت پاییزه یا پنبه، برنج قرمز میسویا، 

 ای در وارد نمودن گیاهان علوفه . (Singh et al., 2013) کار روند توانند به در برنج قابل استفاده نیستند، می
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زنی کمک  رقابت، چرانیدن و علف ی واسطه ز بههای هر تواند به بازدارندگی از رشد علف تناوب زراعی نیز می

 (. Gill and Holmes, 1997) نماید

 (كشتی با سسبانيا هم) اي كود قهوه -21
صورت مخلوط با برنج، کود  عنوان کود سبز قبل از کشت برنج یا همراه کشت و به به 1کشت سسبانیا

کیلوگرم در هکتار همراه برنج کاشته شده  25 میزان سسبانیا به. شود نامیده می( کشتی سسبانیا هم) ای قهوه

متر رسید، توسط توفوردی استر  سانتی 32-42که سسبانیا به ارتفاع  روز پس از رشد، هنگامی 25-32و 

تواند سبب کاهش جمعیت  کشتی می این فناوری هم. شود کیلوگرم در هکتار از بین برده می 5/2میزان  به

عالوه بر . صف شود، بدون اینکه هیچ اثر مضری بر عملکرد برنج بگذاردمیزان تقریباً ن های هرز به علف

کشتی سسبانیا شامل تثبیت نیتروژن اتمسفری و تسهیل  های هرز، دیگر مزایای هم بازدارندگی از رشد علف

 . یک معضل است( بستن سله)سخت خاک  ی شدن گیاه زراعی در مناطقی است که تشکیل پوسته سبز

با ( همان روز) زمان های هرز، هم ترین بازدارندگی از رشد علف ت سسبانیا برای بیشبهترین زمان کاش

ثرتر مؤها  برگ و جگن های هرز پهن کشتی با سسبانیا علیه علف هم (.Singh et al., 2007) کشت برنج است

کش پندیمتالین  فتوصیه به استفاده از عل ،بنابراین، در این روش. ها دارد برگ تری بر باریک بوده و اثر کم

 (.Kumar and Ladha, 2011) ها شده است برگ شدن جهت غلبه بر مشکل باریک صورت پیش از سبز به
بلبلی یا سسبانیا  شده توسط انجمن تحقیقات کشاورزی هند نشان داد که کشت لوبیا چشم مطالعات انجام

زان یک کیلوگرم در هکتار و می کش پندیمتالین به شدن علف صورت کشت درهم و مصرف پیش از سبز به

های هرز  عنوان راهبردی تلفیقی، جهت کاهش رقابت علف روز پس از کاشت به 22دنبال آن وجین دستی  به

  (.ICAR, 2007) در برنج دیم مناسب تشخیص داده شد

 (تيمارسازي بذر پيش) پرايمينگ بذر -29
بگیری نسبی تا  آ ی ه به بذور که اجازهشد دقت کنترل پرایمینگ بذر عبارت است از افزودن رطوبت به

 ی زنی نیز رخ داده ولی بذور به نقطه های سوخت و سازی مرتبط با جوانه ها داده شده، فعالیت ای به آن نقطه

تواند سبب بهبود صفات مرتبط با توانایی  پرایمینگ بذر می .رسند چه نمی شدن ریشه ناپذیر سبز برگشت

اولیه  ی اولیه گیاه و بنیه ی توده نج از جمله ارتفاع اولیه، سرعت رشد، زیستهای هرز در بر رقابت با علف

زنی بذر،  زمانی جوانه کار برده شده جهت بهبود سرعت و هم های متعدد پرایمینگ به روش. شود

، پرایمینگ هورمونی، هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ، (هاردنینگ) سازی خیساندن، مقاوم پیش

توانند سبب  تیمارهای پرایمینگ می. است( پرایمینگ با آسکوربات) آسکوربات پرایمینگ اسموپرایمینگ، و

وزن خشک . نشده شوند باالتر نسبت به بذور پرایم ی درصد شاخص بنیه 52هایی پرتوان با  تولید گیاهچه

شدن  سبز. ابدی پرایمینگ افزایش می ترتیب هاردنینگ و هیدرو توسط به ،درصد 35و  62میزان گیاهچه نیز به

سریع  ی گیاهی پرتوان با توسعه ی توده ی کننده تواند تضمین شده می تر بذور پرایم تر و یکنواخت بیش

 در پژوهشی، افت نسبی عملکرد. بخشد های هرز می برتری اولیه نسبت به علف  برنج  به  که باشد  پوش تاج
 

                                                 
1. Sesbania aculeata 
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این عمدتاً  .(Juraimi et al., 2012) فته بودپرایمینگ کاهش یا ی واسطه درصد به 12میزان تقریبی  به

دلیل وجود  ضعیف گیاهی و تلفات گیاه به ی این واقعیت است که پرایمینگ خطر استقرار توده ی واسطه به

 . دهد های هرز را کاهش می علف

 دهی خاک آفتاب -22
دام  ب و بهاتیلن جهت جذ های شفاف پلی دهی، گرم کردن سطح خاک با استفاده از ورقه آفتاب

این روش دمای خاک را باال برده، به سطوحی کشنده برای بسیاری از عوامل . انداختن تابش خورشید است

 . برد شدن از بین می های هرز را پیش از سبز رو، علف های هرز رسانده و ازاین زی و بذور علف زای خاک بیماری

عالوه بر اثرات کنترلی . و داغ به کار رود ثر در مناطق بسیار گرممؤای  گونه تواند به این روش می

 دهی دارای مزایای دیگری همانند بهبود ساختار خاک و تقویت فراهمی و در دسترس های هرز، آفتاب علف

زای خاک همچون نماتدها و  مغذی مورد نیاز گیاه و کنترل زیستی عوامل بیماری  بودن نیتروژن و دیگر مواد 

اتیلن با  های پلی پوشاندن خاک پیش از کاشت توسط ورقه .(Raj and Syriac, 2017) باشد فوزاریوم نیز می

برگ و  برگ و پهن های هرز باریک تواند در کاهش تراکم علف روز می 32مدت  میکرون به 122ضخامت 

پوش شفاف  متری زیر خاک دمای خاک در عمق پنج سانتی. ثر باشدمؤهای هرز  خشک علف همچنین وزن

گراد باالتر  سانتی ی درجه 12-12میزان  متری به سانتی 12گراد و در عمق  سانتی ی درجه 5-12میزان  به

 (. Khan et al., 2003) خواهد بود
 

 مديريت آب -23
بودن آب و نوع سیستم کشت مستقیم  میزان در دسترس  وضعیت آب در کشت مستقیم برنج بسته به

در شرایط کشت مستقیم در بستر مرطوب که برنج پس از . ندک تغییر میدائم هوازی تا غرقاب  ی در محدوده

صورت پیوسته نگه داشته  راحتی به تواند به ، آب ایستا می(سخت ی حضور الیه) شود خرابی کاشته می گل

شخم و خروج  ی سخت در زیر الیه ی دلیل عدم وجود الیه ولی در شرایط کشت در بستر خشک به. شود

بنابراین، مدیریت آب بستگی به . صورت پیوسته مشکل است آب ایستا بهسریع آب از خاک، نگهداری 

خود را  ی تر کشاورزان مزرعه سیستم کشت مستقیم برنج دارد؛ با این وجود، اگر آب آبیاری کافی باشد، بیش

ار ثرترین ابزمؤعنوان  صورت غرقاب، به شدن گیاه زراعی غرقاب خواهند کرد؛ زیرا آب به بالفاصله پس از سبز

 .(Chauhan, 2012) شود های هرز در برنج شناخته می کنترل علف
های  ثیرگذار بر تراکم، رشد و ترکیب گونهتأعامل اصلی ( زمان، مدت و عمق غرقاب) مدیریت آب

های هرز و برنج به غرقاب، جزء مهم مدیریت  های متفاوت علف واکنش .هرز در کشت مستقیم برنج است علف

ممکن است به بازدارندگی از ( متر عنوان مثال، دو سانتی به) غرقاب سطحی. دهد یل میهای هرز را تشک علف

های کشت مستقیم برنج، غرقاب پس از  در سیستم. هرز کمک نماید های علف تر گونه شدن و رشد بیش سبز

توانند تحت  یهای فعلی برنج دارای عملکرد باال در آسیا نم شود، زیرا ژنوتیپ شدن گیاه زراعی انجام می سبز

های هرز ممکن است سبز  شود، علف که مزرعه غرقاب می طی زمانی. شرایط غرقاب جوانه زده و سبز شوند

 المللی تحقیقات برنج اخیراً، موسسه بین. نماید ها توسط غرقاب را دشوار می آن  که این مدیریت  شده باشند
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در . هوازی هستند پرورش داده است بی/ ط غرقابزنی در شرای هایی از برنج را که قادر به جوانه ژنوتیپ

های هرز طی  شدن و رشد علف تواند در بازدارندگی از سبز هایی می دسترس بودن و استفاده از چنین ژنوتیپ

. های کشت مستقیم در بستر مرطوب و آبی بسیار سودمند باشد ویژه در سیستم شدن گیاه زراعی به سبز

ویژه در جایی که آب  ها در مزارع تحت کشت مستقیم برنج، به کش بار علفتوانند  هایی می چنین ژنوتیپ

  .(Mahajan and Chauhan, 2013) فراوان است را کاهش دهند

 يمغذ مديريت مواد  -24
. رقابت بین گیاهی است ی خشک توسط گیاه زراعی نتیجه ی  تفاوت در کسب منابع و تجمع ماده

. های هرز دارد کننده بر تعادل رقابتی میان برنج و علف ست که اثری تعیینمغذّی ا ی ترین ماده نیتروژن مهم

های هرزی که دوستدار مواد مغذی  های هرز است، علف پذیری با علف اگرچه کوددهی قادر به افزایش رقابت

رل رو، در غیاب کنت کار برده شده را مصرف نموده و ازاین تری از مواد مغذی به هستند، معموالً بخش بیش

گیاه  ی تواند توده هرز تا سطحی است که می طور قطعی به سود رشد علف هرز، کوددهی به مطلوب علف

ها نشان داده است که مزایای مربوط به نیتروژن برای اویارسالم ارغوانی نسبت  پژوهش .زراعی را کاهش دهد

هرز  توانایی رقابتی این علفهرز و افزایش  علف ی تر بوده و کوددهی سبب رشد، توسعه به برنج دیم بیش

کیلوگرم در هکتار سبب کاهش کارآیی مصرف نیتروژن،  152تر از  میزان بیش استفاده از نیتروژن به. شود می

این  ی دهنده این نشان. های هرز و عقیمی سنبلچه در کشت مستقیم برنج خواهد شد افزایش رشد علف

های نسبتاً  های هرز را در خاک فشار اضافی علف واقعیت است که گیاه زراعی در سیستم کشت مستقیم

منطقی  ی چنین شرایطی، استفاده. شود حاصلخیز یا در جایی که کوددهی مفرط متداول است، متحمل می

های هرز اجتناب  که از رقابت علف از کود جهت حفظ سودمندی سیستم کشت مستقیم برنج، درحالی

دستکاری در کوددهی گیاه زراعی، روش . (Mahajan and Timsina, 2011) نماید ورزد را ضروری می می

ویژه  ثیر کوددهی، بهتأبا این حال، . کار برده شود های هرز به تواند در مدیریت علف زراعی مهمی است که می

 . تر است های بیش های هرز مختلف نیازمند بررسی گونهنیتروژن، بر تداخل 

 كنترل زيستی -25
خوار مختلف همچون ماهی، میگو و  رز با استفاده از عوامل زیستی گیاههای ه کنترل زیستی علف

های هرز در مناطق تحت آبیاری برنج در تعداد معدودی از کشورها انجام  منظور کنترل علف اردک به

های  اردک. گیرد ولی این روش قابلیت استفاده در برنج هوازی که آب ایستا وجود ندارد را دارا نیست می

به ( هرز) زتوانند سبب کاهش بذر برنج قرم می( هرز) کننده در مزرعه برنج آلوده به برنج قرمز یهوحشی تغذ

کپور و ) ماهی-و سیستم کشاورزی برنج (Smith and Sullivan, 1980) درصد شده 92تر از  میزان بیش

و اویارسالم  (Fimbristylis miliacea) ارزنی هایی همچون علف  سبب کنترل خوب جگن( خوار کپور علف

منظور کاهش تکیه  ها به کش علف های هرز توسط ریز کنترل علف. (Pane and Fagi, 1992) شود بذری می 

 Colletotrichum فرموالسیون پودری، COLLEGO .ها نیز در حال بررسی است کش به علف

gloeosporioides،  شمالی برای کنترل ماشک 1982در سال (Aeschynomene virginica) در برنج ثبت 
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 Exserohilum monocerus شده برای کنترل زیستی سوروف،  های امیدبخش شناسایی دیگر قارچ. شده بود

 . هستند Alternaria alternate و Cocholiobolus lunatus و

هرز لپتوکلوآ  عنوان قارچی با کارایی بسیار باال جهت کنترل علف به Setosphaeria)) ستوسفاریا

 ی درصد خرفه 82تر از  قادر به کنترل بیش Colletotrichm gloeosporioides شده و قارچ شناسایی

  (.Boyette et al., 1979) باتالقی در برنج پس از چهار هفته است

 كنترل مکانيکی و دستی -26
ه از های هرز با استفاد های هوایی علف اندام( قطع) بری، برداشتن یا بریدن علف(: چینی علف) بری علف

های  آمیز بوده ولی در ارتباط با علف ساله موفقیت های هرز یک این روش در کنترل علف. داس یا دروگر است

غذایی در  ی ساله دارای اندوخته های هرز چند تری دارد؛ زیرا علف ساله قابلیت کاربرد عملی کم هرز چند

بری  علف. نمایند هوایی دوباره رشد می های های زیرزمینی بوده و در چندین مرتبه پس از قطع اندام بخش

های هرز  علف. های هرز انجام گیرد باید پیش از گلدهی یا تولید بذر جهت جلوگیری از انتشار بذور علف

های هرز،  مانی بذور علف طور عمیق دفن شده یا جهت از بین بردن احتمال زنده حاصل از این روش باید به

 . سوزانده شوند

ای  های هرز به اندازه پذیر است که علف های هرز تنها زمانی امکان دستی علف وجین: وجین دستی

های باالی کارگر، شرایط نامناسب  کمبود نیروی کارگری، هزینه. شدن باشند برسند که قابل کشیده و کنده

 .شود ساله سبب کاهش کارآیی وجین دستی می های هرز چند آب و هوایی و حضور علف

عنوان روشی کاربردی و اقتصادی برای  ین مکانیکی با استفاده از ابزارهای ساده بهوج: وجین مکانیکی

صورت  سیستم کشت مستقیم به .ای در آسیا و آفریقا است های کوچک و حاشیه کشاورزان دارای زمین

های هرز تنها محدود به گیاهان  قلمرو کنترل مکانیکی علف. گیرد ردیفی و همچنین دستپاش انجام می

ها  شده در داخل ردیف  های هرز سبز بردن علف با این وجود، از بین. باشد صورت ردیفی می شده به کشت

براین،  عالوه. ها در چنین مواقعی ضروری است ها مشکل بوده و وجین دستی آن کن توسط این وجین

با این . را دارندثر و کامؤای  گونه جهت عمل به رطوبتی خاکهای مکانیکی نیاز به شرایط مطلوب  کن وجین

( همزن چرخ، کونوویدر کن دستی، خاک عنوان مثال، استفاده از وجین به) های مکانیکی کن وجود، وجین

های هرز  توانند ابزاری مناسب در مدیریت تلفیقی علف شدن می های پیش از سبز کش همراه مصرف علف به

بارندگی و خشکی  ی های پیوسته هوجین مکانیکی در شرایطی که دور. در سیستم کشت مستقیم باشند

های مکانیکی همچنین  کن وجین. ثرتر استمؤشود،  شدن می های پس از سبز کش سبب کاهش اثر علف

با این وجود، نیاز به ارزیابی نیازهای کارگری و . ها کمک نمایند کش توانند به کاهش مصرف کلی علف می

 . (Singh et al., 2018) دارد اقتصادی در مقایسه با کنترل شیمیایی وجود ی جنبه

 كنترل شيميايی -27
بردن عملکرد و  های کارگری، نیاز مبرم جهت باال نبودن نیروی کارگری، افزایش هزینه در دسترس

 کشاورزان است  دالیل متعددی هستند که سبب شده بر مبنای محدودیت تدریجی زمین،  سودآوری حفظ 
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عنوان  ها به کش در سیستم کشت مستقیم برنج، علف. ی باشنددر جستجوی جایگزینی برای وجین دست

ها در کشت مستقیم بسیار زیاد  کش اهمیت علف. شوند جایگزین یا مکمل وجین دستی در نظر گرفته می

. های هرز ضروری است زمان سبز شده و کنترل زودهنگام علف صورت هم های هرز و برنج به است، زیرا علف

هرز جهت بیرون کشیدن، مانعی  علف ی کوچک گیاهچه ی برگ از برنج و اندازه ریکهای هرز با تقلید علف

موجود بوده و  ی شوند تا کنترل شیمیایی تنها گزینه ها سبب می این محدودیت. برای وجین دستی هستند

رویشی در صورت مصرف درست  کش پیش و پس هر دو نوع علف. ناپذیر و ضروری باشد ها اجتناب مصرف آن

. ثر و کارا هستندمؤهای هرز در کشت مستقیم  ناسب، تا اندازه نسبتاً زیادی در جهت فرونشانی علفو م

. های گذشته دارای روند افزایشی بوده است ها با گسترش کشت مستقیم برنج در دهه کش میزان مصرف علف

دود سه برابر حطور تقریبی  میزان چشمگیری، به به 1995تا  1982ل کش از سا در آسیا، مصرف علف

درصد از مناطق زیر کشت مستقیم  92در آمریکا، استرالیا، اروپا و آسیای شرقی، بیش از . افزایش یافته است

هایی از شرق و جنوب شرقی آسیا و آمریکای التین، مصرف  در بخش. ها تیمار شدند کش برنج با علف

کشت مستقیم تحت شرایط آبی کش در  در آسیا، مصرف علف. کش به سرعت افزایش یافته است علف

با این وجود، . تر بود کاری و این میزان در برنج دیم تحت شرایط گرمسیری و آفریقا بسیار کم تر از دیم بیش

ها گزارش شده است که دلیل احتمالی آن، ورود محصوالت بدون  ها در برخی سال کش کاهش مصرف علف

  .(Rao et al., 2007) عالمت تجاری از کشورهای چین و هند است
کش و زمان مصرف  تواند بر انتخاب نوع علف ها می هرز و الگوی سبزشدن آن  های تفاوت در فلور علف

نیازمند مصرف دو یا در سیستم کشت مستقیم ( خاکزی و آبزی)های هرز  فلور متنوع علف. آن مؤثر باشد

مصرف دو یا . هرز است د علفهای متعد بخش گونه ثر و رضایتمؤکش جهت کنترل  تری علف تعداد بیش

ها در  کش کنندگی علف صورت متوالی یا ترکیبی جهت گسترش طیف کنترل کش به تعداد بیشتری علف

 های تولید و جلوگیری از تغییر فلور و گسترش مقاومت تواند سبب کاهش هزینه روش مدیریت شیمیایی می

 .های خاص باشد کش هرز به علف علف

کش  جز علف ای به حاضر هیچ گزینه ها، در حال کش ات جانبی نامطلوب علفبا وجود مخاطرات و اثر

عنوان ابزاری جامع  ها نباید به کش با این وجود، علف. های هرز موجود نیست جهت رهانیدن کشاورزان از علف

های هرز در سیستم کشت مستقیم در نظر گرفته شوند، بلکه باید  مشکالت علف ی و عمومی برای کلیه

های هرز،  مراه دیگر راهبردها مورد استفاده قرار گیرند، با این وجود در برنامه مدیریت تلفیقی علفه به

که روشی بر  مانند تا زمانی عنوان ابزار یا راهکار اصلی کنترل جهت مصرف در آینده باقی می همچنان به

منظور  کش به مصرف علف. شناسی توسط ابزارها یا راهکارهای متعدد دیگر توسعه یابد بوم مبنای زیست

های هرز در کشت مستقیم برنج بر اساس روش استقرار گیاه متفاوت است، زیرا کارآیی  کنترل علف

 .کند تغییر می( آبی)های رطوبتی  کش بسته به رژیم علف
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 (كاري خشکه) كش در كشت مستقيم در بستر خشک مصرف علف -28
ن است میان زمان کشت و زمان ایجاد غرقاب دائم و یا کاری تحت آبیاری، ممک های خشکه در سیستم

های هرز طی این دوره جهت  هفته فاصله باشد و کنترل علف 4-6های هرز،  دوره بحرانی کنترل علف

طور معمول،  بستر خشک، به رو، برای کشت مستقیم در این از. دستیابی به حداکثر عملکرد دانه ضروری است

شدن برنج و  خشکی و درست قبل یا پس از سبز ی ابتدا طی دوره: شود میکش توصیه  دو بار مصرف علف

توانند پس از جذب آب توسط برنج و  های پندیمتالین و تیوبنکارب می کش علف. غرقاب ی دیگری طی دوره

توان  کلوراک را می کوئین. های هرز مصرف شوند شدن برنج و علف زنی، ولی پیش از سبز آماس آن برای جوانه

در خاک بوده ( پسماند) 1مانده ها دارای باقی کش این علف. شدن مصرف کرد شدن یا پس از سبز از سبز پیش

با وجود . کنند هفته کنترل می 4تا  2برگ را برای  های هرز پهن ساله و بعضی از علف های یک برگ و باریک

لومی هستند، ولی معموالً  یهای سیلت ها قادر به کنترل سوروف طی فصل رشد در خاک کش که این علف این

ها جهت تغییر حجم  ظرفیت این خاک. نیستند( رسوبی)آبرفتی  های رسی قادر به کنترل تمام فصل در خاک

نشده در معرض شرایطی قرار گیرد که سبب تقویت  شود که خاک تیمار  از طریق انقباض و انبساط سبب می

های هرز  رشد بعدی علف. شود کش  شده با علف یه تیمارشدن از خاک زیر ناح های هرز و سبز زنی علف جوانه

عدم موفقیت در کنترل . شود شدن، یا وجین دستی کنترل می های پس از سبز کش معموالً توسط علف

 9میزان  برنج به ی رویشی ممکن است سبب کاهش عملکرد دانه های پس کش های هرز در تیمار با علف علف

، 2شامل آسیفلورفن( شدن پس از سبز)رویشی  های پس کش ز علفهایی ا نمونه. درصد شود 62تا 

فوردی، فنوکساپروپ،  هالوفوپ، تو ، سای6، کلومازون5پایریباک، کارفنترازون ، بیس4، بنتازون3سولفورون بن

 . هستند 8کلوپیر کلوراک و تری ، مولینیت، پروپانیل، کوئین7هالوسولفورون

. کنند برگ را کنترل می های هرز پهن کلوپیر علف وفوردی و تریسولفورون، ت بنتازون، آسیفلورفن، بن

کلومازون . ها شده است کش برگ ها سبب ادامه یافتن تقاضا برای باریک ها و جگن برگ دشواری کنترل باریک

ای  کلومازون، سوروف را به گونه. اند های انتخابی برنج هستند که اخیراً معرفی شده کش و هالوسولفورون علف

ها  جگن ،هالوسولفورون. نماید وسیعی از شرایط محیطی و مدیریت آب کنترل میی  لوب در محدودهمط

های هرز در کشت مستقیم در  دلیل تنوع فلور علف به .کند ها کنترل می برگ همراه پهن ویژه اویارسالم را به به

ها ضروری  بخش آن ایتمنظور کنترل رض کش به معموالً مصرف دو یا چند علف( کاری خشکه)بستر خشک 

 . راهبردهای مدیریتی مهم است ی ها برای این شرایط در توسعه کش بوده و تعیین سازگاری علف

 

                                                 
1. Residual effect 

2. Acifluorfen 

3. Bensulfuron 

4. Bentazon 

5. Carfentrazone 

6. Clomazon 

7. Halosulfuron 

8. Triclopyr 
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کاری از مکانی به مکان دیگر و از سالی به سال دیگر در همان محل  کنترل شیمیایی در خشکه

، شرایط اقلیمی و خاک متفاوت هرز  هرز، جمعیت علف های علف تفاوت در گونه نظیردلیل عوامل متنوع  به

 . های هرز ضروری است ای مطلوب جهت مدیریت گونه گونه کش به بنابراین، انعطاف در مصرف علف. است

 :صورت ذیل باشد تواند به ها در کشت مستقیم می کش ها برای مصرف علف برخی توصیه

پرتیالکلر،  وتاکلر،مصرف نظیر ب های خاک کش علف( روز پس از غرقاب 2-12)مصرف زودهنگام  -1

، و 3متیل متیل، پیرازوسولفورون سولفورون ها با بن کش مخلوط این علف 2، مولینیت1تیوبنکارب،

 .توصیه شده است 4ایمازوسولفورون

های  برگ ها جهت کنترل باریک اوره مخلوط سولفونیل( روز پس از غرقاب 15 -25)مصرف متوسط  -2

 .ساله های چند ساله و جگن یک

سدیم،  پریباک ها با استفاده از بیس کش مخلوط علف( روز پس از غرقاب 32-42)دیرهنگام مصرف  -3

و  6سولفورون با پروپانیل، بنتازون، آزیم 5بنزوکسیم اتیل، پیری  پی بوتیل، فنوکساپروپ هالوفوپ سای

 . 7سولفورون اتوکسی

و پس از آن، وجین دستی را  رویشی مصرف نموده صورت پیش را به 8در هند پندیمتالین یا پرتیالکلر

فنوکساپروپ را حدود سه هفته پس از کشت توصیه + سدیم  پریباک بیس+ سولفورون انجام و همچنین آزیم

رویشی و سپس یک بار وجین  صورت پیش کاربرد اگزادیازون به. (Mahajan and Chauhan, 2015)اند  کرده

 /توفوردی، و تیوبنکارب/ اگزادیازون، بوتاکلر؛ (Mazid et al., 2005) دستی در بنگالدش توصیه شده است

کلوراک؛ پرتیالکلر و متعاقب آن  کوئین؛ (Pane and Mortimer, 2002) اندونزی پروپانیل در

؛ 9فنکلوریم+ کلوراک؛ پرتیالکلر کوئین+ سولفورون تیوبنکارب؛ پرتیالکلر و متعاقب آن بن+ متیل سولفورون بن

+ سولفورون؛ پرتیالکلر بن+ ؛ تیوبنکارب11ترازآمید ؛ فن12اگزازیکلومفنفنوکساپروپ؛  هالوفوپ؛ سای

+ پرتیالکلر، (He et al., 2000) سدیم در چین -پریباک سولفورون؛ و بیس بن+ سولفورون؛ پندیمتالین بن

 (Chauhan et al., 2013)در سریالنکا  12متامیفوپ+ پریباک پروپانیل؛ و بیس+ بنزوکسیم، تیوبنکارب پیری
 . (Awan et al., 2015) های هرز در کشت مستقیم توصیه شده است ی کنترل علفبرا

 

 

 

                                                 
1. Dithiopyr 

2. Esprocarb 

3. Pyrazosulfuron- methyl  

4. Imazosulfuron  

5. Pyribenzoxim 

6
. 
Azimsulfuron 

7. Etoxysulfuron 

8. Pretilachlor  

9. Fenclorim 

10. Oxaziclomefone 

11. Fentrazamide  

12. Metamifop 
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 كش در كشت مستقيم در بستر مرطوب مصرف علف -21
های  منظور کنترل اقتصادی علف ها در کشت مستقیم برنج در بستر مرطوب به کش استفاده از علف

تقیم در بستر مرطوب، که خاک ممکن است کش برای کشت مس کلی، انتخاب علف طور به. هرز، ضروری است

کاری برنج نسبتاً محدودتر است و اثرات  اشباع بوده و یا آب ایستا وجود داشته باشد، در مقایسه با خشکه

 12-22)برای مصرف زودهنگام در اوایل فصل . ها برروی گیاه زراعی یک نگرانی جدّی است کش سوء علف

بوتیل، -هالوفوپ ، سای5، مفناست4، پیرازوالت3، فنکلوریم2، دیمرون1ات، مولینیت، دیمپیپر(روز پس از کاشت

اوره، توصیه  های خانواده سولفونیل کش صورت مخلوط با علف تنهایی یا به ، به6متیل-بوتیل، و پیریمینوباک

های  کش در ایران در دسترس نیستند و علف( استثنای مولینیت به)های فوق  کش تر علف بیش. اند شده

ها در کشور ما قابل  های آن کش جای علف پندیمتالین، پرتیالکلر، فلوستوسولفورون و کانسیل به تیوبنکارب،

ها در   کش مصرف علف .استبرگی برنج قابل توصیه  5/1ی  ها پس از مرحله کش این علف. توصیه هستند

های هرز  فها به ترکیب فلور عل روز پس از کاشت خواهد بود که نوع آن 32-42بعدی حدود  ی مرحله

ها و یا  کش پاشی ترکیب علف در این مرحله محلول. داردبستگی قبلی  ی موجود و کنترل نشده در مرحله

سدیم،  پریباک همانند بیس ،های هرز های دارای طیف وسیع در کنترل علف کش استفاده از علف

 یها کش علف. شود وصیه میسولفورون ت بوتیل، پروپانیل، بنتازون یا اتوکسی هالوفوپ پیریبنزوکسیم، سای

های  کش ها با علف کش برگ عالوه کاربرد ترکیبی از باریک هب. فوق در ایران ثبت شده یا در دست ثبت هستند

+ سولفورون، مولینیت بن+ سولفورون، مولینیت بن+ کلوراک ها نظیر کوئین ها و جگن برگ پهن ی کننده کنترل

های هرز در کشت مسقیم برنج  نیز کارایی خوبی در کنترل علفپیرازوسولفورون + توفوردی، و تیوبنکارب

 .اند نشان داده

سوزی برای گیاه  حداقل رساندن خطر گیاه کش و به  های هرز توسط علف موفقیت در کنترل علف

ثیر تأهایی که بر روی شاخ و برگ  کش علف. زراعی برنج، تا اندازه زیادی به مدیریت آب وابسته است

آب از  ی پاشی و تماس با برگ و تخلیه نیاز به محلول ،(کلوپیر انند بنتازون، توفوردی و تریم)گذارند  می

کش مولینیت باید در داخل آب مصرف  علف. ها دارند کش های هرز با علف مزرعه جهت تماس کامل علف

ها  اوره ونیلسولف. شود کشی شده سبب اتالف آن از طریق تبخیر می زیرا مصرف آن در شالیزارهای زه ،شود

عنوان ناقلی برای توزیع یکنواخت  در زمان مصرف در شرایط غرقاب بهترین کارآیی را دارند، زیرا غرقاب به

وزش باد سبب رانش این  اآب برای توزیع و حفظ کارایی تیوبنکارب ضروری است، ام .نماید  آن عمل می

ها موجب اختالالت رشدی در برنج  ی کرت های غرقاب شده و تجمع آن در حاشیه آبگریز در کرت  کش علف

                                                 
1. Dimepiperate  

2. Dimeron 

3. fenclorim 

4. Pyrazolate 

5. Mefenacet  

6. Pyriminobac- methyl 
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اتیل  -پیرازوسولفورون 1رویشی زودهنگام کش پس افزایش عمق غرقاب سبب افزایش کارآیی علف. شود می

 در ( ثره در هکتارمؤ  کیلوگرم ماده 6/2)ترکیب پیش از کاشت پرتیالکلر . شد( ثره در هکتارمؤ گرم ماده  22)
 

در  هرز اصلی ، علفکلوریم در جهت کنترل برنج هرز اشت و تیمار بذر با فنکشی قبل از ک شرایط غرقاب، زه

مصرف متوالی  ،(1395)اعالیی بازکیایی و همکاران . ثر بودمؤکشت مستقیم برنج در بستر مرطوب، 

روز بعد از کاشت را  32و  9روز قبل،  9ترتیب  متیل و پروپانیل به سولفورون های تیوبنکارب، بن کش علف

. دکردنهرز در کشت مستقیم در بستر مرطوب در برنج رقم هاشمی معرفی  های  نترل مطلوب علفجهت ک

متیل و پروپانیل را ترکیب تیماری  سولفورون ، مصرف متوالی اگزادیارژیل، بن(1394)پور استخری  علی

هایی  کش لفاستفاده از ع. های هرز در کشت مستقیم در بستر مرطوب اعالم نمود مناسبی جهت کنترل علف

، روشی جدید 2مصرف پاششی. شود ها می کش خیر در مقاومت نسبت به علفتأبا نحوه عمل متفاوت سبب 

این روش . نماید لیتر در هکتار مصرف می 5-12کش است که میزان نسبتاً کمی آب،  مصرف علف ی در نحوه

 . شود ای انجام می های ساده کش با دستگاه مصرف علف

 در كشت مستقيم در بستر غرقابكش  مصرف علف -31
ها از دیگر  کش کشت برنج در شرایط غرقاب دائم، جهت کنترل زراعی سوروف، توسعه یافته و علف

هرز وابسته به نوع  های  ثر علفمؤکنترل . های هرز در این سیستم کشت هستند اجزاء مدیریت تلفیقی علف

تطبیق . کش است ز در زمان مصرف علفهر رشدی علف ی کش، شرایط محیطی و مرحله و میزان علف

هرز بسیار مؤثر  کش جهت کنترل علف استفاده در موفقیت علف  کش مورد های علف مدیریت آب با ویژگی

هرز باید  درصد از شاخ و برگ علف 72کلوپیر، تنها  کش سیستمیک تری برای مثال، برای موفقیت علف. است

رویشی نیاز به مصرف در مزارعی که تا  های پس کش تر علف بیش. کش قرار گیرند در معرض تماس با علف

های  دلیل این امر اطمینان حاصل نمودن از پوشش کامل علف. اند، دارند کشی شده طور کامل زه حدی یا به

در زمان مصرف ( 2224)فیشر و همکاران  .(Scherder et al., 2004)ها است  کش هرز توسط علف

ثره مؤگرم ماده  1122-2242صورت مخلوط با  ثره در هکتار بهمؤگرم ماده  12میزان  سدیم به -پریباک بیس

 Echinochloa) را بر روی سوروف آبی دیررس( کنندگی تشدید)افزایی  در هکتار تیوبنکارب، اثرات هم

phyllopogon) گزارش نمودند (Fischer et al., 2004 .)که  باشد میهای متعدد  افزایی دارای مزیت این هم

مولینیت و بنتازون با + پروپانیل. کش است تر علف های هرز با مقادیر کم ترین آن کنترل علف یا علف همم

تری هستند،  کیلوگرم در هکتار جهت کنترل سوروف دارای سازگاری بیش 275/2میزان  فنوکساپروپ به

کارایی فنوکساپروپ در کنترل توانند  کلوپیر می سولفورون، کارفنترازون، هالوسولفورون و تری که بن حالی در

صورت  درصد از سطح زیر کشت برنج به 95در کالیفرنیا که . (Zhang et al., 2005) سوروف را کاهش دهند

ای، و  پی سی سولفورون، فنوکساپروپ، توفوردی، ام کلوپیر، بن آبی است، پروپانیل، مولینیت، تیوبنکارب، تری

در کشت آبی برنج در . (Gianessi et al., 2002) اند اده قرار گرفتهاستف  ترتیب کاهشی مورد پندیمتالین به

                                                 
7. Early postemergence  

2. Splash application  
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های  متر و بهبود کنترل گونه سانتی 22تا  5برهمکنش ارتفاع آب از ( 1992)کالیفرنیا، ویلیامز و همکاران 

ا ب. تر آب کنترل شد ساله نیز توسط ارتفاع بیش اویارسالم یک. ندکرددرصد را برآورد  77تا  16سوروف از 

 کش بهبود یافته بودند، تیمارهای از طریق مصرف علف  غرقاب ( ارتفاع)کلیه تیمارهای عمق   که این وجود  
 

. ها داشتند کش تری به علف جهت حصول عملکردهای باال وابستگی بیش( سطحی)تر آب  ارتفاع کم

هالوفوپ،  ، مولینیت، سایرویشی متداول در اروپا شامل پروپانیل، پرتیالکلر، تیوبنکارب های پس کش علف

سولفورون، سینوسولفورون، پروپانیل و توفوردی  کلوراک، بنتازون، بن سولفورون، کوئین فنوکساپروپ، آزیم

در . رویشی در کشت مستقیم برنج هستند های پیش کش پندیمتالین، تیوبنکارب و مولینیت علف. است

صورت  کار بردن مولینیت به به ،رد جایگزینمزارعی که سوروف مقاوم به پروپانیل وجود دارد، راهب

 هالوفوپ است سولفورون یا سای آزیم+ کلوراک رویشی کوئین رویشی و سپس کاربرد پس پیش

 (Gianessi et al., 2003) .سولفورون، بنزوفناپ، کلومازون،  های مورد استفاده در استرالیا شامل بن کش علف

، پندیمتالین و پروپانیل هستند 2سدیم، گلیفوسیت، پاراکوآت ای پی سی ، ام1کامبا مولینیت، تیوبنکارب، دی

(Taylor, 2004) . های پرتیالکلر،  کش ، کاربرد متوالی علف(1397)در ایران نیز رجبیان و همکاران

های هرز در ارقام  کشی مطلوبی جهت مدیریت علف عنوان ترکیب علف متیل، پروپانیل را به سولفورون بن

امیدبخش برنج در شرایط آب و هوایی رشت و جایگزین مناسبی جهت وجین  3های ده و رگهبومی، اصالح ش

 . دستی در کشت آبی معرفی نمودند

 هاي هرز  فناورانه كنترل علف رويکرد زيست -39
. های خاصی مقاوم است کش کش یا علف نوعی از برنج است که نسبت به علف کش، برنج مقاوم به علف

های هرز از  ثر و انتخابی علفمؤکش، دستیابی به کنترل  برنج مقاوم به علف ی الیل توسعهترین د یکی از مهم

کش ایمیدازولینون، برنج مقاوم به گلیفوسیت و برنج مقاوم  امروزه برنج مقاوم به علف. جمله برنج قرمز است

وم به گلیفوسیت و های مقا ها، برنج در میان این. فوسینیت در سطح تجاری در دنیا موجود است به گلی

که برنج مقاوم به ایمیدازولینون تراریخته نبوده و از طریق جهش  فوسینیت، تراریخته هستند، درحالی گلی

تمام گیاهان  در کنندگی وسیع کشی با طیف کنترل گلیفوسیت، با نام تجاری رانداپ، علف. تولید شده است

های گیاه زراعی مقاوم به گلیفوسیت  رگه. نماید میجلوگیری  بوده و از بیوسنتز اسیدهای آمینه آروماتیک

 کند و که آنزیم متحمل به گلیفوسیت را رمزگذاری می ،CP4 دارای ژنی هستند که از اگروباکتریوم سویه
CP4 EPSP بیان. شود، مشتق شده است سنتاز نامیده می CP4 EPSP  سنتاز سبب تولید گیاهان متحمل

های پس از  کش های هرز را از طریق اجازه به مصرف علف ثرتر علفؤمشود که کنترل  به گلیفوسیت می

فسفینوتریسین جزء فعال در چندین  -DL فوسینیت یا نمک آمونیوم آن گلی. شود شدن سبب می سبز

این در مسیر . است Liberty و ،Basta ،Rely ،Finale ،Ignite ،Challenge کش غیر انتخابی همچون علف

                                                 
1. Dicamba 

2. Paraquat 

3. lines 



 42/ بیژن یعقوبی و مریم رجبیان                                                                                                        

 

ژنی که مقاومت به . کند سمی نمودن آمونیوم دخالت می گلوتامین و با غیر بیوسنتزی اسید آمینه

مشتق شده  1نماید، ژنی است که از باکتری استرپتومیسس هیگروسکوپیکوس فوسینیت را ایجاد می گلی

 سمّی را رمزگذاری نموده و فسفینوتریسین را غیر  (PAT) استیل ترانسفراز  این ژن، فسفینوتریسین  .است
 

 

های ایمیدازولینون  کش از طریق جهش تولید شده است که تحمل به علف CLEARFIELDبرنج . نماید می

 ,Raj and Syriac) سازی شده است کش است که تجاری این تنها برنج مقاوم به علف. نماید را اعطا می

2017 .) 

 كش علف به مقاوم برنج ضعف نقاط -32
 کش به برنج هرز یا وحشی احتمال جریان ژن از برنج مقاوم به علف -1

 کش توسعه جمعیت مقاوم به علف -2

های بعد که ارقام متفاوت برنج کشت  کش در خاک ممکن است در سال بذور برنج مقاوم به علف -3

 .هرز شوند شوند، تبدیل به علف می

 هاي هرز مديريت تلفيقی علف -33
استفاده از تنها . جود داردهای هرز در سیستم کشت مستقیم برنج و راهبردهای متعدد مدیریت علف

های هرز مختلف از نظر  زیرا علف ،های هرز نیست مدت و پایدار علف ثر، طوالنیمؤیک راهبرد قادر به کنترل 

رو، الزم است که راهبردهای متفاوت پیشگیرانه،  این از. بذر با یکدیگر متفاوت هستند عادات رشدی و خواب

بر مبنای . های هرز با یکدیگر ترکیب شوند های مدیریت تلفیقی علف زراعی، مکانیکی و شیمیایی در برنامه

های هرز  های مختلف تا حد ممکن کنترل علف منابع موجود و نوع سیستم کشت مستقیم، ترکیبی از روش

آالت  عنوان مثال، استفاده از بذور و ماشین به. نماید ثرتر فراهم میمؤای  گونه را در مقایسه با تنها یک روش به

های کشت مستقیم بسیار ضروری  هرز، روشی پیشگیرانه است که استفاده از آن در سیستم عاری از علف

در پژوهشی اخیر در سریالنکا، استفاده از بذور تمیز برنج، تولید بذر برنج هرز را در مقایسه با اقدامات . است

های بدون  در سیستم. (Chauhan et al., 2014) درصد کاهش داد 29-41میزان  معمول کشاورزان به

دنبال نگهداری بقایای گیاهی متعاقب مصرف  عنوان مثال، استفاده از بستر بذر کاذب به ورزی، به خاک

های هرز در کشت مستقیم  تواند سبب کاهش تراکم علف هنگام می شدن زود و دیر های پس از سبز کش علف

کش  همراه مصرف علف مربع به در متر بوته 62به  42افزایش تراکم بوته از . در بستر خشک شود

های  توده علف روز پس از کاشت سبب کاهش زیست 32گرم در هکتار در  25میزان  سدیم به پایریباک بیس

 15به  35کاهش فاصله ردیف کشت از . (Singh et al., 2017) برنج شد یهرز و افزایش عملکرد دانه

+ بنتازون، پروپانیل+ آ.پی.سی .ام+ بروماکسینیل+ م سدیمهای ستوکسیدی کش همراه مصرف علف متر به سانتی

ثر سبب کاهش مؤای  گونه آ نیز به. پی. سی. ام+ بروماکسینیل+ سینوسولفورون و کلودینافوپپروپارژیل

( 1392)مهر  افراسیابی(. 1392درخشان و همکاران، )های هرز در کشت مستقیم برنج شدند  توده علف زیست

                                                 
1. Streptomyces hygroscopicus 
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صورت  به)سینوسولفورون + های پروپانیل کش و مصرف علف( متر سانتی 15به  25ز ا)کاهش فاصله ردیف 

هرز و حصول  های  جهت کاهش تراکم و وزن خشک علف( زنی مختلط طی دو مرحله، ابتدا و انتهای پنجه

 25و  5، تاریخ کاشت (1388)تنکابنی . عملکرد مطلوب در کشت مستقیم برنج در گرگان را توصیه نمود

 18و  2پالس و کشت ارقام پرمحصول فجر، هیبرید، الین شماره  رایس کش سان هشت، استفاده از علفاردیب

 موسوی. حصول عملکرد مطلوب در کشت مستقیم برنج در آمل اعالم نمود هرز و های  را جهت کنترل علف
 

ا جهت کنترل کش مولینیت ر کیلوگرم در هکتار و مصرف پنج لیتر علف 122، تراکم (1392)و همکاران 

در شرایط آب و  LD183 کاری رقم هرز و حصول عملکرد مطلوب در کشت مستقیم خشکه های  مناسب علف

 . هوایی خوزستان توصیه نمودند

تواند با تلفیق عملیات زراعی  های هرز می کش و توانایی رقابتی برنج در مقابل علف کارآیی مصرف علف

اطالعات در رابطه با . دهی مطلوب و مدیریت آب بهبود یابدموقع بودن عملیات، کود شده، به اصالح

ویژه در کشورهای آسیایی بسیار محدود بوده و نیاز به بررسی راهبردهای  های کشت مستقیم برنج به سیستم

ای از مشکل  های هرز تنها نشانه اگرچه، الزم به ذکر است که علف. های هرز وجود دارد مختلف کنترل علف

منظور کاهش اندازه  گونه تالشی باید به از این رو، هر. های هرز است اصلی بانک بذر علفهستند، مشکل 

 . های هرز در خاک صورت گیرد بانک بذر علف

 گيري  نتيجه -34
کمبود آب و نیروی کارگری در  مشکل دلیل سطح زیر کشت زراعت برنج به روش کشت مستقیم به

انتخاب . تولید هستند  هرز محدودیت اصلی زیستی در این سیستمهای  با این وجود، علف. حال افزایش است

آمیز سیستم کشت مستقیم در مزارع کشاورزان تا حد زیادی وابسته به شناخت و انتخاب صحیح  موفقیت

های  ها، راه حل احتمالی برای مدیریت علف کش علف. های هرز است های موجود برای مدیریت علف حل راه

 عالوه. های هرز نیست مدت علف ثر و طوالنیمؤها قادر به کنترل  کش ا استفاده از علفهرز هستند، ولی تنه

مخاطرات دارای ) خطر نبوده شناسی بی کش از نظر بوم های هرز متمرکز بر علف ، روش کنترل علفبراین 

های هرز  نیست و در مقابل فلور متنوع علف به صرفه مقروناز نظر اقتصادی  همچنین ،(یطی بودهحم زیست

های هرز وجود دارد که به برنج  ، نیاز به راهبردهای مدیریت پایدار علفبنابراین. فاقد کارایی کافی است نیز

مصرف و  ی میزان، زمان، نحوه) ها کش مصرف علف. های هرز توانایی رقابتی باالتری دهد در مقابل علف

های  هرز، روش ده از بذور عاری از بذر علفهای پیشگیرانه همچون استفا باید با دیگر روش( ترکیب مناسب

پوش، پرایمینگ  استفاده از ارقام رقیب، زمان کاشت مطلوب، استفاده از بستر بذر کاذب، خاک مانندزراعی 

تر، مصرف بهینه آب و کود، وجین  فاصله ردیف کمتر بذر،  دهی خاک، استفاده از مقادیر بیش بذر، آفتاب

های هرز در سیستم کشت مستقیم برنج  مدت علف ثر، پایدار و طوالنیمؤرل جهت حصول کنت... مکانیکی و 

 . ادغام شود
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 طیدر شرا یبرنج با استفاده از سه نوع بذرکار در سه رقم برنج به صورت خشکه کار زهیکشت مکان سهیمقا. 1385. ن ،یمیلو -

 . صفحه 22. خوزستان یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق. یاتقیپروژه تحق ییگزارش نها. خوزستان
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 . صفحه 25. خوزستان یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق. یقاتیپروژه تحق ییگزارش نها. در خوزستان یکار روش خشکه

بر  تینیکش مول اثر تراکم کاشت و مقدار علف. 1392. ح. م نه،یو قر. ر. ع اهپوش،یا، س. ق ،ی، فتح.خ د،یسع ی، عالم.ه ،یموسو -

 . 83-92: 92( . یپژوهش و سازندگ)زراعت  هینشر. اهواز طیبرنج در شرا میکنترل سوروف در کشت مستق
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(: 4)6. یزراع اهانیگ دیتول هینشر. در مازندران یبه هواز یغرقاب طیکشت برنج از شرا رییتغ یالگومطالعه امکان . 1392. ع ،یمومن -

228-215. 

. رانیا یمجله علوم زراع. رانیبحران کمبود آب در ا طیدر شرا یتوسعه کشت برنج هواز یها تیبر قابل ینگرش. 1395. ع ،یمومن -

18(3 :)195-179 . 
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه
 

شماره 

 نشريه
 سال (گان)  نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5222 1392 فاطمه حبیبی ی برنج های کیفی دانه گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش 9

 5222 1392 فرزاد مجیدی (شناسی، خسارت و کنترل شناسایی، زیست)خوار نواری برنج  کرم ساقه 2

 5222 1392 مریم خشکدامن یماری سوختگی باکتریایی برگ برنجب 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پور قلی مهرزاد اله
1393 5222 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 5222 

6 
 روش اساس بر برنج ی دانه در میلوزآ میزان گیری اندازه روش اصالح

 6647 ایزو
 5222 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 5222 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8
نیا، مهدی  فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 --- 

 5222 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و رنجب ای نقطه تک ی پروانه 1

 5222 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 99
 گر و ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5222 

 5222 1394 و همکاران  فریدون پاداشت های قارچی در برنج زهرابه 92

 5222 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 5222 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 94

 تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 95
 پور و تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 5222 

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 5222 

 5222 1395 مسعود کاوسی های شالیزاری گیری آن در خاک های عصاره پتاسیم در خاک و روش 97

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 5222 

 5222 1395 پور قلی مهرزاد اله ید برنجگیالنه، رقم جد 91

 5222 1396 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 5222 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجان توده 29
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 5222 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 

شماره 

 نشريه
 سال (گان) نويسنده عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5222 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 5222 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنج خوار قهوه پره برگ معرفی شب

Rivula sericealis 
 (ارت در مزراع برنج شمال ایراناولین گزارش خس)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5222 

 5222 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

27 
  Succinea putrisخوار برنج  حلزون گیاهچه

 (شناسی و کنترل زیست)

طبری و  مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5222 

 5222 1397 فالح الهیار اکولـــوژی برنــــج 28

 استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 21
حبیبی و کبری  فاطمه

 طلب تجددی
1397 5222 

 5222 1397 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرم سبز برگ 31

 5222 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنج تغذیه روی در سیستم 39

 5222 1397 پور و همکاران علیرضا نبی در اصالح برنجیی القاکاربرد جهش  32

33 
کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 خرابی گل
 5222 1397 رضا اسدی

 5222 1397 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 34

 تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35
دی و فاطمه اکبر عبا علی

 دهر فرح
1397 5222 

36 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5222 1398 ناهید فتحی و همکاران

37 
های  کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با 

 هرز
 8222 1398 بیژن یعقوبی و مریم رجبیان

 

ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با  به آدرس موسسهتوانند  مي  مندان به خرید نشریه عالقه

؛ 993داخلي    193-33511109: تلفن: ی تماس شماره. ی موسسه تماس حاصل فرمایند مسئول كتابخانه

 193-33511109: دورنگار

 


