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  چکیده

ست. ا پرورش گیاهچه سالم و قوي برنج شرط اولیه و اساسی در تولید و دستیابی به سطوح عملکرد باال

حرارت در اوایل فروردین ماه، موجب تقویم زراعی و یا کاهش درجهگیري در خارج از خزانه ،هر ساله

 مرحله مانند متفاوتی فاکتورهاي خزانه برنج به در سرما خسارت شود. شدتها میخسارت گیاهچه در خزانه

 خطر این معرض در گیاه که زمانی مدت و دما کاهش اي، میزانگیاه، مدیریت زراعی، مدیریت تغذیه رشد

زا همراه  در برخی از موارد تنش سرما ممکن است با خسارت عوامل بیماري .دارد بستگی است هگرفت قرار

شود. مشاهده شده است که در بسیاري از موارد، کشاورزان به جاي پرداختن به اصل مشکل یعنی مدیریت 

ده یا سموم کنندرجه حرارت، بالفاصله پس از ایجاد تنش، به مصرف انواع مواد شیمیایی اعم از تقویت

شود. کند بلکه سبب تشدید خسارت نیز میآورند که نه تنها کمکی به حل مشکل نمیمی روي شیمیایی

عملیات مراقبتی  ،تر از حد بهینه استبراي مقابله با تنش سرما، الزم است تا زمانی که درجه حرارت پایین

در خزانه به ویژه در طول شب) انجام مانند استفاده از پوشش پالستیکی مضاعف و مدیریت آب (وجود آب 

شود. در صورت بروز خسارت ناشی از تنش سرما، الزم است تا گیاهچه با شرایط مناسب سازگار شود و 

هاي توصیه شده کشسپس نسبت به استفاده از یکی از مواد محرك رشد و یا در صورت نیاز یکی از قارچ

  توسط کارشناسان اقدام کرد.

  زا، گیاهچه برنجبستر خزانه، خسارت سرما، عوامل بیماري :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

 هاي سالم و قوي برنج، گام اساسی و ضروري در دستیابی به سطوح عملکرد باالپرورش گیاهچه

ست. عواملی مانند کیفیت بذر انتخابی، ضدعفونی بذر، کیفیت مناسب بستر خزانه و استفاده از مقدار ا

دهاي آلی و مخلوط کردن آن با خاك خزانه، تاریخ مناسب بذرپاشی، تراکم مناسب مناسب یکی از انواع کو

مدیریت درجه حرارت با استفاده از پوشش پالستیکی و مدیریت آب در تولید گیاهچه سالم نقش  ،بذرپاشی

د نشاهاي سازي آن در تولیاساسی دارند. بنابراین توجه به اصولی مانند زمان تهیه خزانه و نیز عملیات آماده
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باشد تا حدي که برخی از متخصصین برنج، تهیه مناسب خزانه سالم، شاداب و قوي، بسیار حایز اهمیت می

(محمدیان و  دانندترین مرحله کشت برنج میهاي قوي و سالم را اساسیو پرورش گیاهچه

  .)1393همکاران،

 و دوري دریا، سطح از ارتفاع رز،الب جبال سلسله جغرافیایی، عرض تاثیر تحت مازندران استان طبیعت

 قرار جنگلی و گیاهی پوشش و ايناحیه و محلی بادهاي وزش ترکمنستان، هاي جنوبیبیابان دریا، به نزدیکی

 انواع و است گوناگون و متفاوت جغرافیایی مختلف هايدر کانون مازندران هواي و آب جهت همین به .دارد

 مرطوب و معتدل هايزمستان مرطوب و و گرم هاي تابستان که ريخز معتدل هواي و آب ،از عبارتند آن

 و آب کوتاه دارد. و معتدل هايتابستان و یخبندان با سرد هايزمستان که کوهستانی معتدل هواي و دارد. آب

- دارد. بارش خنک و کوتاه هايتابستان و سرد هايزمستان و طوالنی هايیخبندان که کوهستانی سرد هواي

(دواتگر و  آوردمی دوام نیز گرما دوره اواسط تا که است برف صورت به غالباً کوهستانی ي نواحیجو هاي

 .)1391همکاران، 

گیري برنج در استان مازندران از دیرباز مصادف با آغاز فصل بهار بوده است و از عملیات خزانه

شد. اگرچه از ق جنگلی ختم میاراضی شالیزاري همجوار دریا شروع و به اراضی شالیزاري همجوار مناط

اند، اما توسعه کردهحدود دو دهه پیش، برخی از کشاورزان حتی در اواخر اسفندماه اقدام به تهیه خزانه می

کشت مجدد برنج و یا پرورش رتون موجب شده است تا در چند سال اخیر بسیاري از شالیکاران از اوایل 

دیدگی خزانه در اثر هیه زودهنگام و خارج از تقویم کشت، آسیباسفندماه اقدام به تهیه خزانه نمایند. ت

ماه را به همراه بینی در فروردینبارش برف و دماي پایین اسفندماه و نیز وقوع کاهش دماي غیرقابل پیش

هایی که به دنبال تهیه زودهنگام خزانه و پرورش دیدگی حتی ممکن است گیاهچهداشته است. این آسیب

  ). 1(شکل  )1391(دواتگر و همکاران،  دربرگیردنیز  را اندماه نشا شده وایل فروردینگیاهچه در ا

 
   پالستیکی پوشش برداشت از بعد خزانه در سرما : خسارت1شکل 
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باشد.  می زمان مناسب تهیه خزانه و به عبارت دیگر تاریخ بذرپاشی یکی از نکات مهم در تولید برنج

به ترتیب  ،زیر پوشش پالستیک بهترین زمان تهیه خزانه و بذرپاشی ،اصلهاساس مطالعات و تجربیات ح بر

بهترین  ،هاي تحقیقاتیباشد. بر اساس نتایج چندین سال فعالیت می نیمه دوم اسفند و نیمه اول فروردین

). درجه حرارت 1391باشد (دواتگر و همکاران، نیمه اول اردیبهشت میدر شمال کشور تاریخ نشاکاري 

باشد که از این  می گراد بر اساس طول دوره رشد رقمدرجه سانتی 3000تا  1800ورد نیاز گیاه برنج از روز م

). حداقل دماي پایه یا 2014باسوچادوري، درجه روز رشد به مرحله خزانه تعلق دارد ( 300مقدار حدود 

 زنی و رشد گیاهچهجوانه درجه در مرحله 35گراد و حداکثر آن درجه سانتی 10صفر فیزیولوژیک در برنج 

درجه متوقف شده که اگر  35درجه و بیشتر از  10زنی و رشد گیاهچه در دماي کمتر از باشد. جوانه می

ها ها و گیاهچهبه جوانه ،گراد برسددرجه سانتی 40به باالتر از  حداکثرو دماي  5دماي حداقل به کمتر از 

ها به طول دوره زمانی دماي حداقل و حداکثر بستگی دارد شود. میزان خسارت به گیاهچهوارد میخسارت 

  .)1384(کریمی، 

 
   پالستیکی پوشش برداشت از بعد سرما تنش شرایط در خزانه در نشا : زردي2شکل 

شود، مدت زمان اي از رشد که گیاه دچار سرمازدگی میاثر سرما در برنج به نوع رقم و مرحله

دارد. مقاومت به سرما در یک مرحله از رشد براي ارقام  بستگی گیاهسرمازدگی و وضعیت فیزیولوژیکی 

درجه سانتیگراد قرار گیرد سبب زرد شدن  12روز در آب سرد  7مختلف متفاوت است. اگر گیاه به مدت 

گیرد و از نوك یا سرعت صورت میه زرد شدن ب ،شود. در بعضی از ارقامها و حتی مرگ گیاه میبرگ

علت سرماي آب، باال ه ). چنانچه ب2کند (شکل هاي برگ سرایت میده و به سایر قسمتها شروع شرگبرگ

- ها را خشک می هاي سبز شده و آنسریعاً سبب پیچیدگی برگ ،رفتن آب از گیاه به آهستگی صورت گیرد

ر اثر تر هستند. اگر رشد برنج بشوند حساساي و سپس زرد و بعد پیچیده میارقامی که ابتدا قهوه .کند
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بیند. اثر سرما در ضعیف باشد از تنش سرما خسارت بیشتري می ،عوامل فیزیولوژیکی یا تغذیه نامناسب

  ).1379اي است (محدثی، رشد برنج پدیده بسیار پیچیده

هاي غیرزنده در اثر نامساعد بودن شرایط محیطی زندگی گیاه مانند شرایط نامساعد آب و بیشتر تنش

شود. چنانچه گیاه پس از انیکی و شرایط نامساعدي مانند خشکی و شوري حاصل میهاي مکهوایی، آسیب

هاي شود. از طرف دیگر تنشبر طرف شدن تنش، زنده بماند، وقفه قابل توجهی در رشد و نمو آن وارد می

ش ها فراهم نموده و خسارات و صدمات وارده را بیش از پیغیرزنده شرایط را براي حمله آفات و بیماري

 فیزیولوژیکی فرآیندهاي بر تأثیر از طریق گیاه برنج نمو و رشد بر ). دما1378دهند (بهداد، افزایش می

 درجه 10 داد که دماي گزارش) 1981( یوشیدا. اندامک سلولی موثر است و بافت در سطح سلول، مختلف

برنج،  در تنش سرما. زندنمی وانهتر از آن جدر این دما و پایین برنج است که بحرانی دماي حداقل سانتیگراد

 دماي دهد.ماندن بذر را کاهش می احتمال زنده نهایت درصد در را به تاخیر انداخته و ظهور و زنیجوانه

گراد درجه سانتی 16 تا 7 ساقه رشد و نمو براي است، سانتیگراد درجه 16 تا 12ریشه  رشد براي بحرانی

بذرپاشی زود  ).2014باسوچاودوري، (است  سانتیگراد درجه 10 ریشه و ساقه رشد و نمو براي و است

خساراتی بر رشد  ،هاي اسفند و اوایل فروردینشود تنش دماي پایین در خزانه در ماههنگام برنج باعث می

گیاهچه بوجود بیاورد. هدف این مقاله ارائه راهکارهاي ساده زراعی براي مدیریت و کاهش تنش سرما در 

گیري زود هنگام خارج از تقویم کشت و یا کاهش دماي بهاره دچار تنش ت که به دلیل خزانههایی اسخزانه

  اند.شده

  

  هاي ترویجی توصیه

گیاهچه رفتن   بین از موجبباشند به نحوي که سرما  ر ارقام برنج نسبت به تنش سرما حساس میبیشت

پیشگیري از تنش سرما در خزانه، تهیه اي براولین توصیه  د.شو زمین اصلی مینشا در حتی یا در خزانه و 

جلوگیري از خسارت باشد. راهکار دیگر براي هاي توصیه شده میاساس تقویم کشت و تاریخ خزانه بر

است (دواتگر و از بذرپاشی ایجاد پوشش پالستیکی بستر خزانه پس ، رشد بهتر گیاهچهسرما و کمک به 

  ). 1391همکاران، 

 مصرف شود. مقدارمی محسوب سرما از ناشی خسارت کاهش در مهم واملع جمله از تغذیه مدیریت

 هستند نیتروژن کمبود داراي باشد. گیاهانی که مؤثر تواندمی سرمازدگی خطر از جلوگیري در نیتروژن کود

 شادابی و رویشی رشد افزایش موجب کود نیتروژن تري دارند. مصرفعملکرد پایین و ترکوچک ظاهري

(اوره) قبل از  نیتروژن کود بیش از حد مصرف از شوند. بایدمی سرمازدگی مستعد و هاي آبدارساقه و گیاه

 قوي جهت رشد فسفر کافی مقادیر اما .نمود اجتناب بذرپاشی و همچنین بعد از برداشت پالستیک در خزانه

 به سرمازدگی لباغ اند،نکرده دریافت پتاسیم کافی اندازهبه هایی کهشود. گیاهچهمی توصیه ریشه

 است عاملی پتاسیم، نبودن میزان کافی بنابراین .شودمی مربوط سلول در آب کمبود به امر این که ترند حساس
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 و قندها قبیل از محلول آلی موادانتقال  افزایش با طرفی از .شودمی منجر سرمازدگی خطر افزایش به که

داد. استفاده از مقدار  افزایش سرمازدگی برابر در را ها نآ مقاومت توانگیاهچه، می هايسلول به هاپروتئین

مناسب ماده آلی شامل یکی از انواع کودهاي دامی از جمله کود مرغی، گوسفندي و یا کمپوست بقایاي 

 حدودي تا تواندمی کارهایی و ساز با ها با خاك بستر خزانه نیز محصول و اسید هیومیک و مخلوط کردن آن

 که شودمی مربوط خاك هايمیکروارگانیسم فعالیت افزایش سازوکارها بهاین  ود. یکی ازسرمازدگی ش مانع

در  آوندها درون گیاهی شیره چرخش شود. اگرچهمی ریشه اطراف خاك شدن گرم خود سببخود به

 هوایی هايقسمت را به ریشه گرماي حدودي تا تواندمی هم کند چرخش همین اما است، ندروزهاي سرد ک

 درون بیشتري کالري مقدار ،آب ویژه گرماي بودن باال دلیل کند. وجود آب یا رطوبت در خزانه، به تقلمن

). مواد آلی با بهبود شرایط 1393دهد (مشیري و همکاران، کرده و تنش سرما را کاهش می  ذخیره خاك

نیکی زمان کندن هاي مکافیزیکی و بیولوژیکی بستر خزانه موجب سهولت کندن گیاهچه و کاهش آسیب

توده تازه برخی از گیاهان مانند گزنه و آقطی با عنوان انباره، در بستر خزانه د. در گذشته نیز از زیستنشومی

اي داشته باشند براي بهبود شرایط فیزیکی خاك بستر خزانه و که نقش تغذیه شد که پیش از آناستفاده می

-متر مربع خزانه توصیه می 100کیلوگرم ماده آلی در هر  50تا  40. مقدار گردیدمقابله با سرما استفاده می

شود. بهتر است کودهاي آلی اعم از کود مرغی، کود گوسفندي و کمپوست، حداقل سه هفته قبل از 

آور آن تا استقرار گیاهچه از محیط خاك خارج شود تا اثرات زیان شوندخوبی با خاك مخلوط ه بذرپاشی ب

  ).1391گر و همکاران، ؛ دوات1377(محتشمی، 

هاي زراعی که در باال بیان شد یا عدم رعایت سایر مدیریت که به دلیل عدم رعایت مواردي در صورتی

تواند در کاهش خسارت سرما خزانه دچار تنش سرما شود توجه به راهکارهاي ساده ترویجی زیر می

دار باشد استفاده از گراد) ادامهانتیدرجه س 12که کاهش درجه حرارت (به زیر  کارساز باشد. در صورتی

تواند در تعدیل درجه حرارت کمک کند. ضمن پوشش پالستیکی مضاعف یا استفاده از انواع بخاري می

شود تا زمانی که درجه حرارت پایین است آب در خزانه وجود داشته باشد. متاسفانه که توصیه می این

پوشش پالستیکی و چه پس از برداشتن آن)، بیشتر کشاورزان بالفاصله پس از وقوع تنش سرما (چه در زیر 

کنند که کننده و یا سموم شیمیایی براي بهبود شرایط استفاده میاز انواع مواد شیمیایی تحت عنوان تقویت

کند بلکه ممکن است باعث شدت خسارت نیز بشود. در این موارد این کار نه تنها کمکی به گیاهچه نمی

ننده رشد است بایستی ابتدا به حالت مناسب درآید. سپس مدت یک تا ک عامل محدود چون درجه حرارت

دو روز الزم است گیاهچه خود را با شرایط مناسب جدید سازگار کند و سپس در صورت نیاز یکی از 

  عناصر غذایی مانند اوره یا مواد محرك رشد توصیه شده توسط کارشناسان در خزانه مصرف شود. 

هاي هواشناسی توجه داشته بهتر است قبل از برداشت پوشش پالستیکی، به پیش آگاهیکشاورزان 

باشند و چنانچه کاهش درجه حرارت در روزهاي آتی مورد انتظار باشد از برداشتن پوشش پالستیکی 



25

مجـله ترویـجی
سـال اول -  شـماره اول مدیریت تنش سرما در خزانه برنج

ها وقوع سرما در فصل بهار رغم رعایت تمام شرایط علمی و ترویجی، در برخی سالخودداري کنند. علی

به خسارت شدید  مناطق پایین دست، منجر اه با بارش برف در ارتفاعات و استقرار جبهه هواي سرد درهمر

صورت مصرف کودهاي نیتروژنه  شود. این خسارت درهایی که پوشش پالستیکی را برداشتند، میدر خزانه

-ري کاهش میگیبیشتر شده و در صورت فراهم بودن پوشش مجدد پالستیک، این خسارت به مقدار چشم

اگر کاهش درجه حرارت پس از برداشت پوشش پالستیکی اتفاق بیفتد بایستی نسبت به وجود آب در  یابد.

 7-10طور کلی ه . بشودخزانه در طول شب و روز مطمئن بود و در روز با گرم شدن هوا آب خزانه تخلیه 

تدریج از یک طرف و سپس ه ی را بهواده ، بایدشودبرگه می 2- 3روز بعد از بذرپاشی زمانی که گیاهچه 

 .شودگیاهچه پس از سازگاري با شرایط محیط بیرون تبدیل به یک گیاهچه قوي  تادو طرف آغاز نمود 

زمان با شروع تهویه، آبیاري متناوب و سپس آبیاري مداوم و غرقاب را به منظور تامین آب گیاه، کنترل  هم

ل امطور که کاري نیز ب و حدود یک هفته قبل از نشاام هاي هرز و تنظیم حرارت داخل خزانه انجعلف

  د.شو یبرداشته مپوشش نایلونی 

زنی تر)، جوانه درجه سانتیگراد یا کم 18دلیل آب خنک (ه کاهش رشد گیاهچه، کاهش استقرار نشا ب

سارت ترین خهاي قارچی و باکتریایی، متداولناقص بذر، کاهش رشد و تغییر رنگ گیاهچه و شیوع بیماري

زاي بذرزاد و  دو دسته از عوامل بیماري ها خزانهدر ). 1379باشد (محدثی، ناشی از درجه حرارت پایین می

ها از عوامل مهم  ها و باکتريقارچدر این میان  ها شوند. توانند باعث ایجاد بیماري روي گیاهچه زاد می خاك

  .)1397(خسروي و همکاران،  باشند مرگ و میر گیاهچه در خزانه می

مرگ و میر  خاك از عوامل pHو باال بودن گرما  ،سرما تنشتغییرات ناگهانی درجه حرارت محیط، 

 یاییو باکتری قارچ هاي گونه تعدادي از ،در شرایط نامساعد محیطی همچنیند. نباش ها می گیاهچه در خزانه

در دهه سوم  شوند. هچه میفعالیت نموده و باعث سوختگی گیا شروع به روي گیاهچه ،ضعیف يزابیماري

هاي سنتی خزانهآب در ناحیه ریشه گیاهچه برنج در اسفند و نیمه اول فروردین چنانچه هوا سرد باشد و 

 ،زنی سبب به تاخیر انداختن جوانهکه  بسیار مساعد است ها شبه قارچبرخی ، شرایط براي رشد راکد باشد

 و سوختگیهاي جوان  زنی و گیاهچه در حال جوانه پوسیدگی بذرهاي کشت شده، از پا افتادگی بذرهاي

هاي همراه بذر برنج، قارچ ).3 ) (شکل2013شوند (فوکوتومی و همکاران،  میگیاهچه همراه با پژمردگی 

هایی نظیر پوسیدگی طوقه، لکه زنی بذر، مرگ نشاي برنج در خزانه، ایجاد بیماريباعث کاهش قدرت جوانه

ه و زمین اصلی خواهند شد که گاهی اوقات منتج به خسارت به محصول خواهد اي و بالست در خزانقهوه

سالم و عاري از  هايها در خزانه و مزرعه، استفاده از بذر شد. اولین راهبرد براي مدیریت این بیماري

آلودگی است. بنابراین براي پرورش نشاي سالم در شرایط تنش سرما، رعایت اصول صحیح تهیه خزانه و 

کش ضد عفونی بذر برنج با قارچو سپس  در محلول نمک هاسبک و سنگین نمودن بذرنشاي برنج،  پرورش

همچنین بعد از  .)1397باشد(خسروي و همکاران،  ضروري می بذرزاد هاي کنترل بیماريمناسب براي 
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ها، انهاي و یا بالست در خزهاي لکه قهوه به بیماري لودگیآدر صورت مشاهده برطرف شدن تنش سرما و 

  د.شو قارچکش مناسب توصیه میبا خزانه سمپاشی 

 
   خزانه در سرد هواي شرایط در برنجهاي  گیاهچه پوسیدگی و رشد : توقف3شکل 
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