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 -9مقدمه
برنج غذای پایدار نیمی از جمعیت جهان و  22درصد منبع انرژی غذایی جهان را فراهم میکند
(فائو .)2212 ،برنج در میان محصوالت عمدهی مواد غذایی ،توانایی منحصر به فرد در رشد طیف
گستردهای از شرایط هیدرولوژیکی ،خاکی و آب و هوایی داشته است و همچنین برنج تنها غلهای
است که میتواند در شرایط تاالب رشد کند (بومن و همکاران .)2227 ،کشت برنج در ایران دارای
اهمیت اقتصادی و اجتماعی زیادی بوده و بعد از گندم ،دومین غلهی مهم در سبد غذایی مردم ایران
است .نظر به موقعیت جغرافیایی کشورها در کرهی زمین ،از نظر شرایط آب و هوایی ،ایران با میانگین
مقدار بارندگی ساالنه معادل 242میلیمتر در زمرهی مناطق خشک و نیمهخشک جهان قرار دارد
(سلیمانی و همکاران .)1388 ،بهعالوه تغییرات اقلیمی چند سال اخیر و وقوع کمآبی و
خشکسالیهای ناشی از آن و پیش بینی افزایش شدت این روند در آینده و همچنین روند رو به رشد
تغییر کیفیت آب ،باعث ایجاد نگرانیهایی در مورد پایداری تولید برنج در این مناطق شده است.
برخی از راهکارهای برون رفت از چالشهای پیشرو ،کاهش آب مصرفی ،افزایش بهرهوری آب و
استحصال منابع جدید آب میباشد (اسدی .)1335 ،سیستم کشت (مرسوم) برنج در ایران ،مبتنی بر
استفاده از ارقام برنج آبی با آبیاری غرقابی میباشد .در این سیستم کشت ،برنج بیش از  82درصد از
طول دورهی رشد به صورت غرقاب دائم است .نکته قابل توجه اینکه شواهد نشان میدهد ،غرقاب
طوالنی در روش کشت مرسوم ،موجب بروز مشکالتی در طول دورهی رشد برنج از جمله ایجاد
شرایط احیاء در اثر عدم تهویه ،تجمع مواد سمی در محیط ریشه ،حساسیت گیاه به آفات و
بیماریها و همچنین آلودگی آب و خاك میشود (ماوز .)2222 ،یکی از عملیات مهم در آمادهسازی
زمین زراعی جهت کشت برنج در روش کشت سنتی عملیات پادلینگ (گلخرابی) میباشد .پادلینگ
(گلخراب) عبارت است از گلآب کردن (مخلوط کردن خاك و آب) خاك زراعی (عمق 22 -2
سانتیمتر) بهنحوی که ذرات رس در آب بهصورت غوطهور درآیند و بعد از اتمام عملیات ،ذرات
غوطه ور در آب ،در سطح خاك نشست نموده و مسیر خلل و فرج موجود در خاك را میپوشانند و
نفوذ آب را به شدت کُند میکنند (هدایتیپور .)1381 ،گلخرابی یکی از روشهای معمول
آمادهسازی اراضی شالیزاری در کشورهای آسیایی میباشد .گلخرابی بر شرایط فیزیکی خاك تأثیرات
خوب و بد دارد .خاکی که ساختمان آن بیشتر مستعد تغییرات باشد راحتتر پادل میشود .بهطور
معمول کشاورزان تمایل زیادی به انجام عملیات گلخرابی دارند ،که ممکن است واقعاً مورد نیاز
نباشد .عالوه بر این ،گلخرابی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیک خاك را نیز تحت تأثیر قرار میدهد
که این تغییرات به نوبه خود بر رشد گیاه و تولید برنج موثرند (یوسفیمقدم .)1386 ،همچنین
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عملیات گلخرابی بهمنظور سهولت عملیات نشاکاری ،کاهش تلفات آب و از دست دادن مواد مغذی و
کنترل علفهای هرز صورت میگیرد (شارما و همکاران .)1385 ،موضوع قابل بررسی درخصوص
آمادهسازی بستر کشت در روش کشت سنتی ،عملیات گلخرابی میباشد که با توجه به مزایای ذکر
شده برای این عملیات ،مصرف زیاد آب و همچنین سختی انجام این عملیات میباشد.
 -2مروري بر منابع
گیاهان در شرایط محیطی نامناسب با تنشهای مختلف زنده و غیرزنده مواجه میشوند .در این
میان ،خشکی یک عامل مهم غیرزنده است که بهطور موثر بر رشد و بهرهوری محصوالت کشاورزی
در سطح جهان اثر میگذارد (محمد و همکاران .)2214 ،مطالعات زیادی بهمنظور بهینه کردن
مصرف آب و افزایش بهرهوری در شالیزارهای استان مازندران و گیالن انجام شده است .یکی از
راههای غلبه بر مشکل کمآبی استفاده از روش آبیاری تناوبی یا تر و خشک کردن است (اسدی و
همکاران 1332 ،و  .)1335تغییر روش کشت از روش غرقابی به روش کشت هوازی ،یکی دیگر از
گزینهها ،برای کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری آب میباشد .در سیستم کشت هوازی ،عملیات
پادلینگ در بستر کشت انجام نمیشود و آب مورد نیاز جهت آمادهسازی زمین در این سیستم
صرفهجویی میشود (اسدی .)1335 ،زنگا و همکاران ( )2212گزارش نمودند عملیات گلخرابی
موجب کاهش تلفات آب و نیتروژن موجب افزایش عملکرد شده است و همچنین با افزایش شدت
خاکورزی مقدار تلفات آب کمتر و افزایش عملکرد بیشتر شده است .کابانگون و همکاران ()2222
گزارش کردند که عملکرد در کشت غرقابی بهطور معنیداری از عملکرد در سیستم کشت هوازی
بیشتر است .همچنین کشت بذر در بستر خشک دارای مصرف آب کمتر و بهرهوری باالتر نسبت به
روش کشت بذر در بستر مرطوب و کشت نشایی است .در سیستم کشت سنتی مصرف آب در کرت
اصلی به سبب کوتاهی مدت استقرار ،نسبت به دو روش دیگر کمتر است .اما در سیستمهای کشت
بذر در بستر خشک به سبب استفاده از آب ناشی از بارندگی در ابتدای فصل ،مصرف کل آب آبیاری و
همچنین مدت آمادهسازی زمین بهطور قابل توجهی نسبت به روش سنتی کاهش یافت.
مطالعات صورت گرفته توسط بومن و همکاران ( )2225در خصوص سیستمهای کشت نشان
داد که در روش کشت هوازی ،رشد برنج در خاك غیر غرقاب و غیر اشباع بوده و آبیاری بهصورت
تکمیـلی صورت میگیـرد و در صورت نبـود آب کافی این روش کشت منـاسب است.
یکی دیگر از روشهای مقابله با کمآبی در سیستم کشت برنج ،بهعنوان کشت دوم ،روش کشت
پشتهای میباشد ،که بعد از موفقیت در کشت ذرت -گندم در مکزیک این روش برای کشت برنج-
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گندم بهکار رفت (شارما و همکاران2227 ،؛ تالکـدر و همکاران .)2228 ،در این روش کـه میتوان آن
را معادل آبیاری شیاری در نظر گرفت ،برنج در بسترهایی کشت میشود که بهوسیله شیارهایی که در
آنها آب در جریان است از هم جدا شدهاند .آبیاری به صورت متناوب است و سطح پشته عموماً غیر
غرقابی و هوازی با بسترهایی که بهصورت نشایی یا کشت مستقیم کاشته میشوند میباشد .در این
شرایط ،عملکرد برنج در مقایسه با روش کشت نشایی مرسوم کاهش خواهد داشت و حتی هنگامیکه
این بسترها به وسیلهی تراکتور سنگین ایجاد میشود ،بهدلیل عدم توسعهی ریشه در هر دو سیستم
کشت نشایی و کشت مستقیم میزان عملکرد کاهش مییابد ،و اگر این بسترها بهصورت دائمی مورد
استفاده قرار گیرد این کاهش به مرور زمان شدیدتر خواهد شد (کوکال و همکاران2228 ،؛ الرن و
همکاران .)2228 ،تالکدر و همکاران ( )2228گزارش کردند که اگر ارقام مناسب در این روش کشت
شود عملکرد مناسبی بهدست می آید و در مواقعی که این بسترها هر ساله با دست و یا تراکتورهای
دوچرخ و سبک ایجاد شود کاهش عملکرد مشاهده نمیشود .اهمیت مدیریت آبیاری در افزایش
عملکرد محصوالت زراعی ،مؤید این موضوع میباشد که هر گونه تالش برای بهینهسازی کشت برنج
در کشور بدون توجه ویژه به بخش مدیریت آب موفقیتآمیز نخواهد بود .برای غلبه بر معضالت
پیشرو و رسیدن به تولید پایدار برنج ،متخصصین مرتبط با آب و کشاورزی در دنیا ،به دنبال کاهش
آب مصرفی در کشت برنج بدون کاهش عملکرد به شیوههای مختلف از جمله مدیریت آب در مزرعه،
بهکارگیری تکنولوژیهای جدید و یا تغییر در روش کشت میباشند .بنابراین باتوجه به موارد ذکر
شده ،پژوهشی روی سیستم کشت نشاکاری در بستر بدون عملیات گلخرابی در معاونت موسسه
تحقیقات برنج کشور در مازندران با هدف افزایش بهرهوری آب و کم کردن سختی کار (حذف عملیات
پادلینگ) به اجرا در آمد.
 -3روش انجام عمليات نشاكاري در بستر بدون گلخرابی (پادل)
 -1سه هفته قبل از نشاکاری زمین را بهصورت خشک ،شخم و روتاری زده
 -2سطح کرت با عملیات مالهکشی بهطور کامل صاف شود (شکل )1
 -3برای کنترل علفهای هرز و از بین بردن بذر علفهرز از سم تریفلورالین  48درصد امولسیون
با نام تجاری ترفالن که یک علفکش پیش رویشی با اثر انتخابی برای مبارزه با علفهای پهن
برگ و کشیده برگ میباشد با میزان مصرف  3 – 3/5لیتر ( 622 – 222لیتر آب با توجه به
نوع سمپاش و آبدهی نازلها) در هکتار عملیات سمپاشی را در سطح مزرعه انجام میدهیم.
 -4بعد از عملیات سمپاشی زمین را بهطور خشکه یک بار دیگر روتاری میزنیم.

رضا اسدی6 /

 -5یک هفته بعد از سمپاشی اولیه ،خاك را مرطوب نموده بهنحوی که موجبات رشد سایر
علفهای هرز موجود در خاك را فراهم سازد.
 -6بعد از رشد علفهای هرز نظیر گیاهان علفی ،جگنها و پهنبرگها ،اقدام به سمپاشی با سم
ماچیتی (بوتاکلر) با مصرف  3الی  4لیتر در هکتار مینماییم.
 -7پس از حذف اثرات سم ،زمین را برای نشاکاری آماده مینماییم.
 -8برای آمادهسازی نهایی جهت نشاکاری یک آبیاری اولیه بهنحوی انجام میشود که رطوبت
خاك در مزرعه تا عمق  12الی  15سانتیمتر باالی ظرفیت زراعی و در محدودهی نقطهی
اشباع نگهداری میشود.
 -3نشاکاری به سبک کشت در اراضی سنتی انجام میشود (شکل .)2
 -12پس از انجام نشاکاری برای استقرار نشا ،سطح کرت بهصورت غرقاب و با عمق  2الی 5
سانتیمتر به مدت  7الی  14روز نگهداری میشود.
 -11مدیریت آبیاری بهصورت تناوبی و با فواصل  3-4روز انجام میگیرد (شکل .)3
 -12حجم آب مورد نیاز برای آبیاری به اندازهی نیاز آبی گیاه و با پیشبینی تلفات به مقدار
 15الی  25درصد خواهد بود.
 -13با توجه به آماده بودن محیط برای رشد علفهای هرز ،با علفکش بازاگران (بنتازون)
اقدام به مبارزه با علفهای هرز مینماییم .نحوهی مصرف این علفکش  15الی  32روز بعد از
نشاکاری (علفهای هرز در مرحلهی  2-1برگی) با مقدار مصرف  2/75 -2کیلوگرم مادهی
موثر در هکتار است.
 -14سایر عملیات زراعی نظیر مصرف کود ،مبارزه با آفات و بیماریها و همچنین مبارزهی
مکانیکی با علفهای هرز ،مانند کشت در اراضی سنتی با مدیریت آبیاری غرقابی انجام
میشود.

شکل  -9نشا در بستر بدون عملیات پادلینگ

شکل  -9بسترخشک بدون عملیات پادلینگ
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 -4نتايج ناشی از تاثير روش كشت بر عوامل مرتبط به كشت برنج
 مقدار آب مصرفی (آبیاری  +بارندگی) بهطور متوسط معادل  25درصد در روش کشت نشاییبدون عملیات گلخرابی در مقایسه با کشت به روش سنتی صرفهجویی میشود .با توجه به
مدیریت یکسان آبیاری در هر دو روش کشت ،عدم انجام عملیات گلخرابی در مرحلهی
آمادهسازی زمین علت اصلی کاهش مصرف آب در روش کشت هوازی است.
 مقدار بهرهوری آب در روش کشت نشایی بدون عملیات گلخرابی در مقایسه با روش کشتسنتی بهطور متوسط معادل  22درصد افزایش مییابد.
 زیست تودهی علفهرز در روش کشت نشایی بدون عملیات گلخرابی در مقایسه با روش کشتسنتی بهصورت قابل توجه و معنیداری افزایش مییابد.
 مقدار کل نفوذ عمقی آب در روش کشت نشایی بدون عملیات گلخرابی افزایش معنیدارمییابد .این افزایش میتواند معادل  242درصد در مقایسه با مقدار کل نفوذ عمقی در روش
کشت با خاك پادل (کشت سنتی) باشد.

شکل  -3مدیریت آب در روش کشت بدون عملیات پادلینگ

 -5مزاياي حاصل از بهكارگيري اين روش در عرصه
این یافته در مواردی مورد استفاده قرار میگیرد که آب به مقدار کافی برای آمادهسازی زمین
در اختیار نباشد .با توجه به اینکه حدود  25 -32درصد از آب مصرفی در کشت برنج به روش سنتی
مربوط به آمادهسازی زمین میباشد ،لذا با حذف این مقدار از آب از کل آب مصرفی عالوه بر کاهش
مصرف آب ،موجب افزایش بهرهوری آن میشود .همچنین کنترل رشد علفهرز نسبت به کشت
مستقیم بذر در بستر خشک از دیگر مزایای این روش است.

رضا اسدی8 /

 -6معايب حاصل از بهكارگيري اين روش در عرصه
رشد بیشتر علفهای هرز ،مصرف بیشتر سموم علفکش ،نفوذپذیری بیشتر خاك در مقایسه
با کشت متداول و همچنین در صورتی که بارندگی اول فصل زیاد باشد عملیات خاكورزی با تاخیر
صورت خواهد گرفت.
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