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  چکیده

بر  یزیولوژیکی گیاه برنج باشد.بایستی بر اساس دانش اکوف مدیریت مزرعه در کشت مجدد برنج می

هزار  45سازمان جهاد کشاورزي، سطح زیر کشت مجدد برنج در استان مازندران  1396اساس آمار سال 

شوند. بنابراین بکارگیري  هاي زنده و غیر زنده باعث کاهش محصول در کشت مجدد می هکتار بود. تنش

نشاکاري در کشت  تاریخ مناسب ري است.رقم مناسب، جهت حصول عملکرد مطلوب ضرو توصیه فنی و

روز است. جهت تهیه  17تا  15طول دوره رشد گیاهچه در خزانه  مجدد برنج، نیمه اول مرداد ماه است.

 آوري کاه و کلش حاصل از کشت اول برنج و خروج آن از سطح مزرعه ضروري است. جمعزمین اصلی، 

ر واحد سطح بیشتر از کشت اصلی باشد. وجین تر از کشت اول ولی تراکم نشا د کم NPKمصرف کود 

در دو نوبت، مرحله  توصیه شده توسط حفظ نباتات کش خوار از حشره دستی یکبار، کنترل آفت ساقه

گرم در هکتار در صورت نیاز در  160به میزان  کش ناتیوو با قارچ، کنترل بیماري بالست رویشی و زایشی

خاطر بارندگی  اوبی تا مرحله گلدهی ادامه یابد و در مهر وآبان ماه بهشود. آبیاري تن مرحله گلدهی استفاده 

  نیازي به آبیاري نیست.

  راعی، زمان نشاکاري، کشت مجدد برنج، عملکرد ز به هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه

هاي شمالی ایران سازگار شده و قدمت زراعت آن به هزاران  خوبی با شرایط اقلیم استانه گیاه برنج ب

 در استان مازندران، بیشترین سطح زیر کشت برنج در حوضه آبریز هراز بوده که شامل گردد. ش برمیسال پی

بر اساس آمار سال  باشد. می هاي آمل، بابل، فریدونکنار، محمودآباد و بخشی از شهرستان بابلسر شهرستان

ار هکتار بود (آمارنامه هز 45سازمان جهاد کشاورزي، سطح زیر کشت مجدد برنج در استان مازندران  1396

 30هزار هکتار به کشت اول و  100در حوضه آبریز هراز سطحی معادل  ).1397وزارت جهاد کشاورزي، 

بایستی بر اساس دانش اکوفیزیولوژیکی  مدیریت مزرعه می هزار هکتار به کشت مجدد اخصاص یافته است.

و شرایط یی غذا مواد ،آب که شد خواهد محققی صورت درمحصول برنج  تولید لیپتانس گیاه برنج باشد.
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 فراهم هرزي هاعلف و هايماریب آفات، ازي عاری طیمح در و مطلوب دح در رشدي برا ازین موردمحیطی 

 خواهد نییتع حرارت درجه و تشعشع ،اکسید کربندي زانیم توسطبرنج  اهیگ عملکرد ،طیشرا نیا در. باشد

هستند که در صورت عدم  عملکرد دهنده کاهش عواملاز جمله  هرزي ها علفو  ها يماریب آفات، .شد

موقع باعث کاهش عملکرد برنج خواهند شد. البته عوامل نامساعد محیطی مثل گرماي زیاد یا دماي  کنترل به

پایین، وزش باد و بارندگی شدید نیز باعث کاهش عملکرد برنج خواهد شد و در نتیجه کاهش بیشتري در 

هاي فنی و رقم مناسب،  کارگیري توصیهه ب ت به پتانسیل عملکرد برنج ایجاد خواهد کرد.عملکرد واقعی نسب

بر اساس دانش اکوفیزیولوژي گیاه برنج است که  ازجمله راهکارهاي بهبود تولید در کشت مجدد برنج

د حاصل کار تحقیقاتی دو پروژه مستقل در مورد اثر تاریخ کاشت، رقم و نیتروژن بر زراعت کشت مجد

 )در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران (آمل 1396تا  1394هاي زراعی برنج بود که در سال

. با توجه به انجام شدهاي آمل و بابل  اجرا شد و بررسی میدانی کشت مجدد برنج در سطح شهرستان

آن توسط گسترش سطح زیر کشت مجدد برنج در استان مازندران و عدم رعایت اصول فنی زراعت 

  ارایه شده است.  طور اجمال و ساده در ادامه مقالهه نتایج حاصل و مطالعه میدانی ب کاران، برنج

  خزانه

د. مدیریت خزانه وش انجامتیر ماه براي کشت مجدد برنج بهتر است در تهیه خزانه در تابستان 

وکسین بکارو سپس در محلول  ساعت در آب خسیانده 24 هابذر باشد. تابستانه متفاوت از خزانه بهاره می

سانده تا فرآیند ضدعفونی بذر انجام شود. سپس بذرپاشی یساعت خ 24تیرام با غلظت دو در هزار به مدت 

جاي پوشش پالستیکی  به باشد. تر از خزانه بهاره می گیرد. تراکم بذر در واحد سطح خزانه کم در خزانه انجام 

شود. طول دوره رشد گیاهچه برنج در  رندگان استفاده میاز پوشش توري براي جلوگیري از خسارت پ

گراد سانتیدرجه  25-27تیرماه بین  يچون متوسط حداقل دماتر از خزانه بهاره است.  خزانه تابستانه کم

 ).1397و  1396(فالح،  است گراددرجه سانتی 12- 14دین ماه متوسط حداقل دما بین رولی در فرو باشدمی

 شود. زنی و رشد گیاهچه برنج در خزانه تابستانه می حیط و خاك باعث تسریع فرآیند جوانهباال بودن دماي م

براي کاهش اثر دما در خزانه تابستانه، دقت در آبیاري خزانه ضروري است. در طول روز آب پاي گیاهچه 

بندي بین  زمان برنامه برنج در خزانه تابستانه باشد ولی از غروب آفتاب تا طلوع خورشید بدون آب باشد.

  روز در نظر گرفته شود. 20حداکثر نیز تاریخ بذرپاشی در خزانه و آماده شدن زمین براي نشاکاري 

  تهیه زمین

پس از برداشت برنج کشت اول، ابتدا کاه و کلش در سطح مزرعه جمع آوري شود. زمین آبیاري و با 

کشی،  گیرد. پس از تسطیح زمین و ماله  امروز انج 2- 3عملیات تهیه زمین در عرض  .روتاري شخم زده شود

نیمه اول مرداد ماه باشد. بهتر  حداکثر تا مزرعه آماده نشاکاري است. تاریخ نشاکاري در کشت مجدد برنج،
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است بین گل کردن و نشاکاري یک هفته فاصله باشد تا بخش باقیمانده کاه و کلش در خاك تجزیه و نشاها 

  ). 1396(فالح،  بهتر مستقر شوند

   تراکم کاشت

تعداد نشاء در کپه در کشت دوم برنج باید بیشتر از کشت اول باشد چون دماي باالي محیط در نیمه 

ویژه براي رقم کوهسار که  به .دهد زنی بیشتر را به گیاه برنج نمی دوم مرداد ماه و اوائل شهریور، اجازه پنجه

بهتر است  ).1397(فالح،  رسد خوشه جوان میروز بعد از نشاکاري به ظهور  25رقمی زودرس بوده و 

  تر از کشت اصلی باشد. فاصله کاشت کم

   زمان و نحوه کود دهی

 ومتري خاك تهیه  سانتی 30قبل از نشاءکاري، از مزرعه آزمایشی نمونه مرکب خاك از عمق صفر تا 

کود  نشاءکاري داده شود.کیلوگرم در هکتار قبل از  100میزان   ل بهپکود فسفره از نوع سوپر فسفات تری

میزان صورت پایه و نصف در سرك اول مصرف شود.  کیلوگرم در هکتار، نصف به 100پتاسیمی به میزان 

کیلوگرم در هکتار براي ارقام بومی طارم  50کودهاي پایه اوره، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم به میزان 

سرك  شده وایه بهتر است بعد از مستقر شدن نشا داده ). کود پ1396، شود (فالح هاشمی و بینام توصیه می

کیلوگرم از هر دو کود اوره و پتاس استفاده شود. تقسیط  50روز بعد از نشاکاري و به میزان  15-25اول 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با دو بار سرك  90کود نیتروژنه براي رقم پرمحصول کوهسار به میزان 

  ).1396، (فالح است در هکتار کافی کیلوگرم نیتروژن خالص 60 ل بیناماي ارقام بومی مثشود ولی بر توصیه می

  زمان و نحوه وجین

کش یک  تر از کشت اول بوده و با مصرف علف هاي هرز کم در کشت مجدد برنج، میزان رشد علف

یکبار وجین دستی،  هفته بعد از نشاکاري با آبیاري کامل براي دو هفته اول بعد از نشاکاري و همراه با

  ).1397(فالح،  دنشو هاي هرز کنترل می علف

  زمان و نحوه آبیاري

 اواخر در بارندگی داشتن صورت در در طول دوره رشد گیاه برنج. تناوبی استفاده از روش آبیاري

  ).1396(فالح،  آبیاري مزرعه نیست به نیاز مهرماه و شهریور

  کنترل بالست

در مزرعه کشت دوم به شرایط اقلیمی و مدیریت زراعی بستگی دارد. میزان شیوع بیماري بالست 

چنانچه ساعات آفتابی زیاد و دماي محیط هم باال باشد میزان بیماري بالست در مزرعه کشت دوم برنج 

ولی مصرف زیاد کود اوره (نیتروژنه) و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارندگی یا ابري بودن  .یابد کاهش می
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 160میزان  کش ناتیوو به با قارچجهت کنترل بیماري بالست  افزایش بیماري بالست خواهد شد. هوا باعث

  ).1396(فالح،  شود گرم در هکتار در صورت نیاز در مرحله گلدهی استفاده 

  خوار کنترل کرم ساقه

شده و باعث خوار از ساقه برنج تغذیه کرده و مانع انتقال مواد غذایی از ریشه به برگ  الرو کرم ساقه

شود (اسکو و  خشک شدن جوانه مرکزي در مرحله رویشی و سفید شدن خوشه در مرحله زایشی می

 در نتیجه باعث کاهش عملکرد برنج خواهد شد. بنابراین کنترل آن ضروري است.، )1395همکاران، 

کنند. براي مبارزه  خوار را در صورت آلوده بودن مزرعه توصیه می محققان حداکثر دوبار سمپاشی علیه ساقه

در دو نوبت، مرحله رویشی و  توصیه شده توسط حفظ نباتات کش از حشره خوار شیمیایی علیه کرم ساقه

مشاهده  خوار در کشت مجدد برنج ها در جمعیت کرم ساقه شد ولی تداخل نسل خواهد  زایشی، استفاده

 که دهدمی. مشاهدات میدانی نشان شدخواهد بنابراین کنترل آن در کشت مجدد برنج دچار مشکل  ،دوش

که مصرف بیش  . با توجه به ایندهندمیخوار انجام  بار سمپاشی علیه کرم ساقه 3-6بعضی از کشاورزان بین 

شود، بنابراین کشت مجدد برنج با انجام دوبار  محیطی می از حد سموم باعث افزایش آلودگی زیست

راهکار دیگري است که با استفاده از زنبور تریرکوگراما و  شود. مبارزه بیولوژیکی هم سمپاشی توصیه می

  ).1395(اسکو و همکاران،  خوار جلوگیري کرد توان از خسارت کرم ساقه هاي فرمونی می تله

   عملکرد

باشد که ناشی از  تر از کشت اول می میزان محصول تولیدي در واحد سطح در کشت مجدد برنج کم

متوسط  برگ، وزن خشک کل، تشعشع خورشیدي و وزن هزار دانه است. کاهش تعداد پنجه در کپه، سطح

تن  3- 4تن در هکتار است ولی در کشت دوم  5/5الی  5/4عملکرد شلتوك رقم کوهسار در کشت اول 

 به  ولی در کشت دوم عملکرد آن استتن  5/4باشد. رقم بومی بینام در کشت اول داراي متوسط تولید  می

پایین بودن دماي محیط در زمان پرشدن دانه و  رسد. عه کشاورز میردر سطح مز تن در هکتار 5/3-5/2

. دماي پایین محیط باعث دوشمیبرنج رسیدن برنج در کشت مجدد، باعث افزایش عطر و بهبود طعم 

هاي جانبی فتوسنتزي یا همان مواد آروماتیک در گیاه برنج شده که باعث افزایش عطر  افزایش سنتز فرآورده

کاهش ساعات آفتابی در مهر  ).1396 و 1397(فالح، شود طعم برنج کشت دوم در مقایسه با کشت اول میو 

و در نتیجه روند پر شدن دانه کاهش یافته و  شد خواهدماه، سبب کاهش میزان فتوسنتز گیاه برنج  و آبان

توسنتز جاري و انتقال زیرا پر شدن دانه ناشی از ف دوشمیمجدد سبب افزایش درصد خرده برنج در کشت 

با  طارم، بینام و کوهسار نسبت طویل شدن دانه، در هر سه رقم مواد فتوسنتزي ذخیره شده در ساقه است.

در  ترین نسبت طویل شدن دانه را ولی رقم بینام، بیش ردداري ندا افزایش مصرف نیتروژن، تفاوت معنی

شوند و  مواد فتوسنتزي است که در دانه ذخیره می عملکرد دانه تابع ).1396، (فالح شرایط کشت دوم دارد
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فتوسنتزي ذخیره  هاي سبز غیر از برگ و انتقال مواد جاري قسمت جاري برگ، فتوسنتز فتوسنتز معموال از

 شوند. هاي گیاه تأمین می سایر اندام شده در

   کلی گیري نتیجه

خ نشاکاري در نیمه اول مرداد براي برداشت مناسب و اقتصادي برنج در کشت مجدد، بهتراست تاری

مل به دماي حماه انجام گیرد. رقم بینام و کوهسار براي کشت مجدد مطلوب هستند چون رقم کوهسار مت

کشت مجدد  و بیماري بالست دارد. تري نسبت به خسارت کرم ساقه خوار و رقم بینام حساسیت کم پایین

ي، در حوضه آبریز هراز مناطقی از استان مازندران مصرف متعادل کودهاي شیمیائی و سموم کشاورز برنج با

  قابل توصیه است. که آب کافی دارند

   ترویجی توصیه

. برداشت کشت اول در هفته اول مرداد باشدمیخزانه تابستانه نیمه اول تیر ماه  بهترین زمان براي تهیه

زمین تا نشاکاري، یک هفته وقت . از تهیه شودکاه و کلش از سطح مزرعه برداشت و خارج  و شودماه انجام 

مرداد ماه انجام  15نشاکاري از اول مرداد ماه لغایت  شودتوصیه میالزم است تا مزرعه آماده نشاکاري شود. 

تناوبی انجام شود. در مقایسه با کشت اول، تراکم نشاکاري بیشتر باشد ولی میزان صورت بهآبیاري  .شود

سمپاشی علیه بالست و کرم ساقه خوار، حداکثر دو مرتبه در طول شود.  تر توصیه می مصرف کودها، کم

تخریب محیط عدم رعایت توصیه فنی بیان شده سبب  شود. دوره رشد گیاه برنج در کشت مجدد توصیه می
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