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  چکیده

باشد از تالقی رقم  رقم جدید برنج با نام تیسا که داراي عملکرد باال و کیفیت دانه مطلوب و زودرس می

المللی تحقیقات برنج به دست آمده است. کارهـاي مقـدماتی    موسسه بیناز  و یک الین خارجیمحلی بینام 

هـاي   متعدد و انجـام گـزینش و بررسـی    هاي آغاز و پس از انجام آزمایش 1378براي تهیه این رقم در سال 

در سـال   اي و آزمایشگاهی، پس از تایید زودرسی، کیفیت مطلوب و عملکرد باال، ایـن رقـم   مختلف مزرعه

 مقـاوم  رقـم  نیا انجام شده، هاي آزمایش جینتامعرفی شد. بر اساس  "تیسا" به عنوان رقم جدید با نام 1397

 لـوز یآم میـزان داراي ایـن رقـم    .باشـد  یمخوار  ساقه کرمبه آفت  متحمل و تیبال تیبالست و ش  يماریبه ب

 اهیـ گ مناسـب  ارتفـاع ، )متـر  میلـی  7/14ت و پس از پخ متریلیم 9/7(بلند دانه  طولدرصد)،  9/21( متوسط

تـن   5/7شـلتوك (  يو عملکرد باال روز) 90-95زودرس ( گرم)، 30( دانه هزار وزن)، متریسانت 115-110(

، از هـا  يماریب به رقم نیا بودن مقاوم به توجه با .باشد می تن در هکتار) 11-12و با پتانسیل تولید  در هکتار

ـ  درنیـز  را  یطیمح ستیزي هایآلودگ کاهش و شده سموم کاستهاز مصرف  یناش یاضاف نهیهز  دارد. بـا  یپ

ـ اکشـت   ،کشـت  ریـ ز سطح بودن محدود و تیجمع رشد به رو روند به توجه توانـد رضـایت    مـی رقـم   نی

گامی در جهت افزایش ضریب خود کفایی، امنیت غذایی و  ی و کیفی تأمین کند وکمکشاورزان را به لحاظ 

  باشد.اقتصاد مقاومتی 

 برنج، رقم جدید، تیسا، عملکرد دانه، کیفیت پخت، زودرس  هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه

کیلوگرم  36برنج یکی از غذاهاي اصلی مردم ایران است که مصرف سرانه آن در سال به حدود 

). تولید داخلی این محصول ساالنه حدود دو میلیون تن است که این 1395محدثی و همکاران، رسد ( می

شود. با محدود شدن  توجهی برنج به کشور وارد می ساله مقادیر قابل دار جوابگوي نیاز کشور نبوده و هرمق

هاي شمالی، راهکارهاي ممکن براي افزایش تولید و کاهش واردات شامل معرفی ارقام  کشت برنج به استان

ا و کشت مجدد و پرورش ه هاي مدیریت زراعی و مبارزه با آفات و بیماري جدید پرمحصول، بهبود روش

هاي افزایش تولید براي  ترین روش هزینه باشند. در این میان، معرفی ارقام پرمحصول یکی از کم رتون می

  باشد.  می ستیز طیمحکشاورزان و نیز حفظ 
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کنندگان ایرانی قرار دارند، داراي درصد آمیلوز،  ذائقه مصرف موردپسندارقام کیفی محلی ایرانی که 

باشند (شریفی و همکاران،  درجه حرارت ژالتینه شدن متوسط و عطر و طعم مناسب می غلظت ژل و

رغم بازارپسندي و کیفیت  گیرند، علی ). ارقامی چون هاشمی، طارم و دمسیاه که در این گروه قرار می2017

کان افزایش ، امخوابیدگیباال، عملکرد پایینی دارند و به دلیل بلند بودن ارتفاع بوته و حساس بودن به 

). لذا متخصصان ژنتیک 1395ها از طریق کوددهی چندان فراهم نیست (محدثی و همکاران،  عملکرد آن

کنند تا ارقام جدید عالوه بر افزایش عملکرد، از نظر کیفیت پخت  گیاهی در اصالح ارقام جدید، تالش می

حداقل یکی از والدین از بین ارقام کیفی ها، معموال  دانه مشابه ارقام محلی باشند. به همین دلیل در تالقی

شود. جدا از عملکرد و کیفیت دانه، صفات دیگري نیز در معرفی ارقام جدید از جمله  محلی انتخاب می

گر قرار  ها و تحمل به آفات مدنظر اصالح زودرسی، ارتفاع مناسب بوته، ضخامت ساقه و مقاومت به بیماري

  گیرند. می

المللی  موسسه بیناز  نیز از تالقی رقم محلی بینام و یک الین خارجی "تیسا "رقم جدید برنج با نام

آغاز شد و  1378تحقیقات برنج به دست آمده است. برنامه تهیه این رقم با انجام تالقی فوق در سال 

هاي  هاي متعاقب آن انجام شد. در طی سال هاي حاصل از این تالقی طی سال بررسی و گزینش در بین الین

این رقم همراه با چند الین خالص دیگر به همراه رقم شاهد شیرودي در سه منطقه از استان  1394تا  1392

 مازندران (آمل، بابل و تنکابن) کشت شدند تا برترین رقم از نظر عملکرد و پایداري عملکرد مشخص شود.

برتري خود را ها  ن سایر الینالین مربوط به رقم تیسا از نظر عملکرد و پایداري در بی ها در این آزمایش

این رقم در شش منطقه از استان مازندران در مزارع کشاورزان کشت و  1395نشان داد. به عالوه در سال 

مختلف فیزیکی و شیمیایی و نیز آزمون پخت توسط  هاي . کیفیت دانه این رقم با انجام آزمایششدارزیابی 

  کشور در مازندران مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.  آزمایشگاه کیفیت دانه موسسه تحقیقات برنج 

آمل، بابل و در سه منطقه  هاي خالص اي که روي این رقم و دیگر الین سه ساله هاي در طی آزمایش

ه گروانجام شد، این رقم از نظر میزان عملکرد همراه با رقم شیرودي در  1394تا  1392هاي  در سالساري 

هاي اخیر به طور متوالی با داشتن  توجهی است زیرا رقم شیرودي در سال ي قابل ین نکته. اقرار گرفتبرتر 

رقم  هرچندتن در هکتار رکورددار عملکرد در مزارع استان مازندران بوده است.  13تا  12عملکردي حدود 

ار دارد، اما این کیلوگرم در هکتار) با رقم شیرودي در یک سطح قر 7500تیسا از نظر میانگین عملکرد دانه (

روز) از رقم شیرودي بوده و از تیپ دانه و  10-15تر (حدود  رقم از نظر زمان برداشت بسیار زودرس

هاي کوتاه، ضخیم و مقاوم به خوابیدگی از دیگر  تري برخوردار است. داشتن ساقه کیفیت پخت مطلوب

هاي بلند و دانه زیاد و  ل داشتن سرخوشهباشد. با این وجود، باید توجه کرد به دلی صفات برتر این رقم می

که  شودسنگین، ممکن است در زمان پرشدن دانه و رسیدگی بر اثر باد و باران شدید دچار خوابیدگی 

 95تا  90هاي الزم ضروري است. طول دوره رسیدگی این رقم از زمان نشاکاري تا برداشت حدود  مراقبت
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 زمانلذا به  .رسدروز دیرتر می 5 - 4ارم و یا هاشمی فقط باشد و نسبت به ارقام بومی مثل ط روز می

هاي مشابه،  برداشت ارقام بومی منطقه نزدیک بوده و زمان برداشت ارقام بومی در صورت تاریخ کاشت

شود. زودرسی این رقم امکان کشت مجدد را نیز براي  معیار خوبی براي برداشت این رقم محسوب می

ها و مناطق آزمایش در مقایسه با رقم شیرودي و  مچنین عملکرد این رقم در سالکند. ه می کشاورزان فراهم

هاي مورد بررسی، از پایداري باالتري برخوردار بود. باال بودن پایداري عملکرد به معنی آن است  دیگر الین

 کرد.که با تغییر شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف، عملکرد این رقم تغییر چندانی پیدا نخواهد 

باشد در رقم  نشان داد که درصد آمیلوز که معیار مناسبی براي کیفیت پخت می کیفی نتایج ارزیابی

به این دلیل کیفیت پخت  .باشد تر از شیرودي می ) تقریبا شبیه گروه طارم بوده و آمیلوز آن پایین9/21تیسا (

التینی شدن و قوام ژل نیز در دامنه این رقم از نظر درجه حرارت ژ گیرد. آن در ردیف گروه اول قرار می

مطلوب قرار دارد. این به آن معنی است که برنج پخته شده این رقم بعد از پخت چسبندگی نداشته و پس از 

برد. طول دانه این رقم بلند  ماند که این صفت بازارپسندي این رقم را باال می سرد شدن تقریبا نرم باقی می

) باالتر از رقم شیرودي و مشابه ارقام 7/14ن دانه پس از پخت (ري آمدن) (بوده و از نظر میزان طویل شد

  باشد.  محلی می

  يرودیش شاهد رقم با سهیمقا در سایت رقم یزراع مشخصات: 1 جدول

 تا ينشاکار

 برداشت

  (روز)

 کل تعداد

 دانه

 دانه تعداد

 یخال

 دانه تعداد

 پر

 خوشه طول

 )متر ی(سانت

 وزن

 هزاردانه

 (گرم)

 بوته عارتفا

 )متر ی(سانت
  پنجه تعداد

  دانه عملکرد

 در لوگرمی(ک

  )هکتار

 رقم

  سایت 7500 17 112- 115 30 30 140 51 191 95-90

  يرودیش 7500 19 112- 115 28 30 97 35 132  111

  

 يرودیش شاهد رقم با سهیمقا در سایت رقم یفیک مشخصات: 2 جدول

  دانه لیتبد تیفیک  دانه پخت تیفیک  رقم

  
 وزلیآم

  (درصد)

 يدما

 ینیژالت

  شدن

 ژل قوام

  )متر یلی(م

 دانه طول

 از قبل

 پخت

  )متر یلی(م

 دانه طول

 از بعد

 پخت

  )متر یلی(م

 نسبت

 لیطو

  شدن

 راندمان

  (%) لیتبد

 درصد

 برنج

  سالم

 درصد

 خرده

 برنج

 درصد

  پوسته

 درصد

  سبوس

 3/11 0/23 4/9 3/56 7/65 78/1 7/14 9/7 6/37 8/6 9/21 سایت

 5/10 0/22 5/7 9/59 5/67 79/1 5/13 5/7 6/43 7/3 1/24  يرودیش
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  يریگجهینت

با توجه به داشتن عملکرد بسیار خوب رقم تیسا (حداقل در حد عملکرد رقم شیرودي که به مدت 

شش سال متوالی رکورددار عملکرد در واحد سطح در مازندران بوده است)، زودرسی و کیفیت پخت 

هاي آتی امیدوار بود. در اثر این  توان به گسترش سطح زیر کشت این رقم در سال مینزدیک به ارقام محلی، 

با توجه به قرار گرفتن در گروه  اًیثانمیزان تولید برنج در کشور و ضریب خوداتکایی باال رفته و  اوالًامر، 

افزایش امنیت غذایی خود باعث  نوبه بهیابد که  درآمد کشاورز در واحد سطح افزایش می قیمتی ارقام محلی،

ی را کاهش داده که باعث پاش سمها، نیاز به  شود. در درجه بعد، مقاومت نسبی این رقم به آفات و بیماري می

  .شود می کاهش هزینه تولید و حفظ محیط زیست

  یجیترو هیتوص

تا  شودبی آماده خو هاي بلند، براي کاشت این رقم، بستر خزانه باید به با توجه به داشتن ریشه تهیه خزانه:

ها وارد نشود. به عالوه، زمین اصلی نیز  کندن نشا از سطح خزانه به آسانی صورت گیرد و آسیبی به ریشه

   .شوددوانی و رشد گیاه تسریع  باید خوب تهیه شود تا ریشه

آب و  بسته به شرایط زمان نشاکاري،بهترین ی، زراع به يها شیاز آزما با توجه به نتایج حاصله :نشاکاري

هزار بوته در هکتار  250تا  200حدود ترین تراکم بوته  مناسبو ماه  اردیبهشت پنجم تا بیست هوایی منطقه،

در سیستم کاشت دستی و فاصله کاشت  20×  25یا  20× 20این تعداد بوته از فاصله کشت  باشد. می

  در سیستم کشت مکانیزه قابل دستیابی است.  متر یسانت 30×12

باشد  (متناسب با حاصلخیزي خاك) می رم اوره در هکتارگکیلو 250نیتروژن، کود  مقدارهترین ب کوددهی:

صورت  زمان با آماده سازي زمین اصلی براي کاشت و بقیه به صورت پایه هم که بهتر است نیمی از آن به

مان حداکثر درصد کود در زمان وجین دوم (تقریبا اندکی قبل از ز 25سرك در دو مرحله، به نحوي که 

اند مورد استفاده قرار  ها ظاهر شده درصد خوشه 10مانده در زمانی که تقریبا  درصد باقی 25زنی) و  پنجه

کیلو در  100گیرد. استفاده از کودهاي فسفاته و پتاسه بسته به خاك مزرعه ضروري بوده و از هرکدام تقریبا 

درصد کود  25صورت پایه و  د کود پتاسه بهدرص 75شود که عمده کودهاي فسفاته و  هکتار توصیه می

ها، به پرشدن  ها و تنش تواند ضمن افزایش مقاومت گیاه به بیماري پتاسه همراه با سرك دوم کود اوره می

روز پس از  3- 7هاي رایج  کش هاي هرز نیز استفاده از علف دانه کمک شایانی نماید. براي مبارزه با علف

  شود.  می نشاء کاري توصیه

خشکی دادن  میزان مصرف آب این رقم به دلیل زودرس بودن، تقریبا مشابه ارقام محلی است. ي:اریبآ

ضمن بهبود ریشه دوانی و  )مزرعه تا ایجاد ترك مویی یا آبیاري تناوبی (حداقل در دو مرحله از رشد گیاه

به باید توجه داشت کاهش مصرف آب به بهبود عملکرد نیز منجر خواهد شد. البته  ،ها کاهش رشد قارچ
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روز قبل و بعد از ظهور خوشه نباید اقدام به قطع آب نمود.  15 در زمان گلدهی، برنج به آب باالينیاز  لیدل

با توجه به مشابهت  د.نها رسیده باش درصد خوشه 90-95که  شود انجام زمانی بهتر است برداشت همچنین 

و هاشمی، زمان برداشت ارقام بومی معیار خوبی براي دوره رسیدگی این رقم با ارقام بومی مانند طارم 

تن عملکرد در هکتار تولید  5/7با رعایت شرایط فوق، رقم تیسا بیش از شود. برداشت این رقم محسوب می

  خواهد نمود. 
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