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 خزانه داری

  .یابند می پرورش نهال کاشت برای که هستند هایی مکان ها خزانه•
 را زمین سخت شرایط بتواند که کند رشد ای گونه به تا شود می کاشته بذر از جوان نهال خزانه در•

 .کند تحمل
 کاشته طبیعی بازآفرینی طریق از یا مزرعه در مستقیماً که بذرهایی به نسبت نهالستان های نهال •

 .دارند بیشتری بقای شوند، می
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 :انواع خزانه 

 می کاشت محل از بخشی پرورش از پس یا شوند می بنا کاشت محل نزدیک در : موقت خزانه1.
 .شوند

 خزانه .باشد بزرگ یا کوچک تواند می ها نهال تعداد و هدف به بسته خزانه این :دائم خزانه2.
 .دارند تعداد این از بیش بزرگ های خزانه حالیکه در هستند نهال100000 حاوی کوچک های

 
 کافی آب و شده ساخته درستی مکان در و شوند طراحی درستی به باید ها خزانه حال هر در•

 .باشند داشته
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 (موقتی / دائمی)خزانه نوع•
  خزانه اندازه•
   نهال تقاضای•
   اصلی محل تا خزانه از فاصله•

 : که شود می ساخته جایی در خزانه نهایت در گرفت قرار مدنظر نکات این زمانیکه
 .باشد داشته مناسبی دسترس در آب منبع1.
 .باشد داشته مناسبی خاکی منبع2.
 .باشد داشته خوبی زهکش3.
 .شود محافظت منطقه غالب بادهای برابر در4.
 .باشد داشته مناسب دسترسی5.
 ساخته است استقرار و تهیه قابل راحتی به یا است دسترس در کار نیروی که جاهایی در باید خزانه6.

 .شود
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 :  نشاء کاری برنج

 برای را پروتئین ٪75 از بیش و دریافتی کالری ٪60 از بیش که است غالت خانواده از برنج•
 .کند می تأمین جهان در توسعه حال در کشورهای

 یک و صاف های برگ ،(ساقه) پیوندی توخالی، گرد، پیازهای دارای ساله، یک علف یک برنج، گیاه•
 .است انتهایی خوشه

 .آسیاست در برنج برای محصول استقرار روش ترین پیچیده و ترین رایج نشا•
 :شوند تقسیم زیر صورت به است ممکن برنج گیاه قسمتهای•

   (ها برگ و گیاهان ها، ریشه) رویشی های اندام1.

 .(دانه / سنبلچه و خوشه) گل های اندام2.
 
 .استدو روش معمول استقرار برنج نشاء بذرپاشی مستقیم برنج و •

 .اکثر مزارع برنج در آسیا به صورت دستی پیوند می شوند•

 بذر گیاه برنج
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:روش های برنج کاری  

اصلی غذای مهمترین و غالت محصوالت مهمترین از یکی برنج  
   .است هند در بخصوص

 
شود می انجام دستگاه توسط یا دستی صورت به یا برنج نشاءکاری. 

 
ترین رایج شده شسته های ریشه با برنج نشاهای دستی کاری نشا 

 .است هندی زارعین بین روش
 
است فرسا طاقت و کننده خسته گیر، سخت بسیار فرایند این. 

 
و نهال کردن کن ریشه نهالستان، پرورش) دستی نشاکاری برای 

 .است نیاز مورد هکتار 1 برای کار ساعت هزار 250 به نزدیک (پیوند
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 :نشاکاری دستی 

 :است انجام قابل روش دو به دستی نشاکاری•
 :تصادفی روش1.
 گیاهان از مشخصی فاصله یا فاصله بدون ها نهال تصادفی، روش در

 .شوند می پیوند
 :مستقیم ردیف روش1.
 .کند می پیروی یکنواخت الگوی یا فاصله از روش این

 
هرز های علف مانند مدیریتی های شیوه مستقیم های ردیف  

 تسهیل را ها کش حشره یا ها کش علف کودها، از استفاده و
 روش این طریق از تواند می نیز گیاه مطلوب فاصله .کند می

 .شود حاصل

 خزانه از نوع حصیری 
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 مرد کارگران مصرفی انرژی کل از ٪87 تا 72 تنهایی به انباشته مزارع در روی پیاده نشاکاری، برای 
 .است متغیر ٪89 تا 83 از زن کارگران برای که حالی در کند می مصرف را

 
کارند می متری سانتی 2 عمق در را نشاها روش این در.   

 
بودن دسترس در افزایش و کشاورزی کارهای برای انسانی نیروی بودن دسترس در کاهش 

 استفاده سمت به را خود الگوی تغییر تا کند می مجبور را گذاران سیاست مکانیکی، پیوندهای
 .دهند تغییر برنج کشاورزی در مکانیکی عملیات از بیشتر
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 :نشاکاری مکانیکی

 را سازی مکانیزه دولت مزرعه، عملیات در کار نیروی کمبود به نگاه با•
 .دهد می ارتقا کشاورزی سودآوری برای ممکن راه هر از

 از شدن خالص برای ممکن های گزینه از یکی شالی مکانیکی پیوند•
 .است مزرعه عملیات در کار نیروی کمبود

 
 .شوند می بندی طبقه استفاده مورد خزانه براساس مکانیکی نشاکاری•
 

  سازی آماده در مکانیکی پیوند در نیاز مورد انرژی کل از ٪40 حدود•
 خزانه برای انرژی سهم که حالی در است نیاز مورد حصیری خزانه
   .است ٪11 فقط دستی پیوند تحت سنتی

 
 نیاز دستی پیوند به نسبت کمتری بسیار کار و زمان به مکانیکی پیوند•

 .دارد نیاز نفر 1 روزانه احداث برای زمین هکتار یک .دارد
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 .اند شده تعبیه نهال های جعبه یا ها سینی در مکانیکی پیوندهای•
 

 .یابند می پرورش ها نهال متر سانتی 60 در متر سانتی 30 سینی یک در نهال جعبه یک در•
 

 نوارهای صورت به سپس و شوند می داده پرورش تری وسیع مناطق در ها نهال موارد، بعضی در•
 .شوند می بریده مستطیلی
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 :شود آماده خوبی به مکانیکی کاشت برای باید برنج زمین•
 از هکتار هر برای .دهند می پرورش نهال های سینی در یا حصیر مخصوص های نهالستان در را ها نهال1.

 بذر از پس روز21-15 در نهال .کنند می استفاده نهال از مربع متر 10 هر در خوب بذر کیلوگرم 18−25
 .بود خواهد پیوند آماده

 .اند شده تراز و ریزی پوسته خوبی به ها زمینه که کنید حاصل اطمینان2.

 .شود نشین ته نهایی گودال از پس روز21 الی و گل دهید اجازه و کرده تخلیه را مزارع3.

 .کنند پشتیبانی را پیوند دستگاه بتوانند تا باشند سخت کافی اندازه به باید سطحی زیر خاک های الیه4.
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روزه را در روز پیوند از  18نهال 1.
 .ریشه جدا کنید

  20طناب کاشت آماده را در هر یک . 2
نهال ها را به ترتیب . سانتی متر تهیه کنید

 .سانتی متر پیوند دهید 20و با فاصله 

. نهال پیوند دهیدیک هر تپه در .3
سانتی متر   2نهال را در عمق حدود 
 .قرار دهید

از انجام پیوند پی در پی،  پس .4
 .به ردیف بعدی بروید

  آب عمق پیوند از پس.5
 متر سانتی 3 حدود در را

 .دارید نگه عمق

  را گیاهان پیوند، هفته 2 یا 1 از پس.6
  پیوند رفته دست از های تپه در مجدداً
 از پس را اضافی های نهال .بزنید

 .بردارید شالیزار مزارع از مجدد کاشت

 :مراحل نشاکاری دستی
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 :مقایسه نشاکاری مکانیزه و کاشت مستقیم

 نشاکاری مکانیزه در اراضی غرقاب کاشت مستقیم بذر

بذر کار مستقیم در اراضی غرقاب به منظور کاشت 
بذر های جوانه زده در زمین غرقاب استفاده می 

 .شود

نشاکار از جمله ادوات کشاورزی جهت کاشت نشاها  
 .است در اراضی

زمان الزم برای کاشت بیشتر از نشا کاری دستی 
 .است

 .برا نشاکاری کمتر است زمان الزم

 .مشکل علف هرز وجود ندارد .علف هرز بزرگترین مشکل در کاشت دستی است

ممکن  فاصله گذاری یکنواخت و تراکم کشت بهینه
 .نیست

 .بهینه ممکن است فاصله و تراکم کشت

تعداد گیاهان کشت شده در محل غیر یکنواخت 
 .  است

 .معموال دو یا سه گیاه در یک محل کاشته می شود

 .هزینه کارگر کمتر است .باالتر است هزینه نیروی کارگری
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 :نتیجه گیری 

 
 (روز18 -14)نهال در سن مطلوب پیوند •
 .شودیکنواخت و تراکم مطلوب گیاه حفظ می در این روش فاصله •
بهره وری باالتر در مقایسه با روش های سنتی که فاصله و تراکم •

 .نیستگیاه همیشه ممکن 
کاهش استرس، سخت کوشی و خطرات بهداشتی برای کارگران •

 مزرعه
 افزایش درآمد خالص کشاورزان•
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