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 یدهچک
 ساله 15 زمانی دفرآین یک طی آنام جدید رقم ،ایرانی محلی ارقام مشابه و جدید ارقام اصالح راستای در     

 در تن 8/4-6 دانه عملکرد با و بوده صالح ×هاشمی تالقی حاصل آنام رقم .شد معرفی 1398 سال در و اصالح
 .شودیم محسوب پاکوتاه و روز( 100-104) زودرس ارقام وجز ،خود والدین به نسبت برتری ضمن ،هکتار

 سینی برای و مترمربع هر برای شده دارجوانه بذر گرم 200 تا 150 حدود در پشته و جوی خزانه در طورکلیبه
 عدد 3 تا 2 بین اصلی زمین در کاشت تراکم .شودمی توصیه شده دارجوانه بذر گرم 140 تا 120 مقدار شتاک

 روی مترسانتی 10-15 و ردیف بین مترسانتی 20 صورتبه دستی روش در تکاش فاصله و کپه هر در نشا
 خاک لیآ ماده به توجه با هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 90-75 کاربرد همچنین .شودمی توصیه ردیف

 وگیریجل برای مناسب هایکشقارچ .باشدمی حساسنیمه بالست بیماری به نسبت آنام رقم .باشدمی ضروری
 دلیل به مآنا رقم آبی نیاز .باشدمی وین و ناتیوو ،ویستا ،سیکالزولتری شامل بالست بیماری خسارت از

 رایب نیاز مورد آب گرفتن نظر در بدون ،دیررس تا رسمیان شده اصالح ارقام به نسبت بودن زودرس
 از برنج خوارساقه کرم زا جلوگیری و کنترل برای .است مترمکعب( 4500) بوده کم بسیار ،زمین سازیآماده

 4 گرانول نادپا ،درصد 10 یا 5 گرانول دیازینون ،آلوده هایپنجه حذف ،تریکوگراما زنبور حاوی تریکوکارت
 هفت تا هس کانسیل و پرتیالکلر ،بوتاکلر شامل مناسب هایکشعلف .دارد کاربرد درصد 2/0 ریجنت و درصد

 .شودمی توصیه سوروف کنترل برای هرز هایلفع شدندوبرگی از قبل و نشاکاری از پس روز
  کود ،خزانه ،زراعی دستورالعمل ،برداشت ،بذر ،آنام :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
 حال در یاکشوره خصوصهب ،جهان مردم از یمین از شیب یاصل یغذا و است جهان مهم غله نیدوم برنج     

 اساسی رکانا از و ایران مردم غذایی مواد تریناسیاس وجز دیرباز از برنج کشت .دهدیم لیتشک را ،توسعه
 نظر از اعیزر محصول دومین ،گندم از پس برنج .است بوده شمالی هایاستان در ویژهبه ،کشاورزی اقتصاد
 زاره 622 حدود 1397 سال در کشور کل در برنج زیرکشت سطح کهطوریبه ،است کشور در زیرکشت سطح
 .(1398 ،نام)بی باشدمی مازندران و گیالن استان دو به مربوط درصد 70 از بیش رمقدا این از که ،بود هکتار
 تا شده عثبا دیتول منابع در تیمحدود نیهمچن و یاتیح و هیپا منابع ینابود و تیجمع عیسر رشد امروزه

 و مختلف یهاطیمح با سازگار و مرغوب پخت تیفیک با پرمحصول ارقام دیتول جهت در نباتاتاصالح محققان
 تحقیقات هموسس در شده معرفی ارقام از یکی .بردارند یبلند یهاگام یطیمح یهاتنش به مقاوم یموارد در

 مخصوصاً ،رانیای محلی رقم شبیه بسیار مورفولوژی و ظاهری ساختار نظر از که باشدمی آنام رقم کشور برنج
 .(1397 ،رانهمکا و پورقلی)اله باشدمی رنگاهسی و کوتاه هایریشک دارای آن همانند و است ،دمسیاه رقم

 در نشا از بعد و هبود برخوردار باالیی سرعت از محلی ارقام سایر همانند خزانه در آنام رقم بذور زنیجوانه
 نشان نآ مصرف و آبکش و کته صورت به جدید رقم سفید برنج پخت .یابدمی استقرار خوبی به اصلی زمین

 محلی رقاما همانند و بوده نرم پخت از بعد و است برخوردار خوبی بسیار خوراک و پخت کیفیت از که هداد
 رعایت ،دیدج رقم عنوان به آنام کشت صورت در .(1397 ،همکاران و پورقلی)اله باشدمی طعم و عطر دارای

  .شدبا هداشت رقم این پتانسیل از استفاده در مؤثری نقش تواندمی ذیل شرح به زراعی دستورالعمل
 اصلی زمین تهیه

 مورد برنج لیاص زمین تهیه برای )تیلر( شخم مرتبه سه تا دو ،آب بودن دسترس در و خاک نوع به توجه با
 شدن مناسب اب و پاییز در یا و اصلی محصول برداشت از پس است بهتر پاییزه( )شخم اول شخم .باشدمی نیاز

 چند از پس و بهار اوایل یا و زمستان اواخر در و اول شخم رب عمود باید دوم شخم .گیرد صورت خاک رطوبت
 حداقل صرف با و تراکتور و تیلر توسط راحتیبه ورزیخاک عملیات تا شود انجام زمین کردن غرقاب روز

 شودمی انجام هاکرت سطح تربیش چه هر تسطیح منظور به و ماله با معموالً هم سوم شخم .گیرد صورت انرژی
 هاییاکخ و باال رطوبت دارای هایخاک در ،کلی طور به .گردد یکنواخت کرت کل در آب یستاییا حالت تا

 .باشدنمی پاییزه شخم به نیازی و بوده کافی شخم مرتبه دو تا یک ،دارند باتالقی حالت که
 ای(پشته و )جوی خزانه سازیآماده و تهیه

 مراکز از و باشند برخوردار درصد 85 باالی نامیه قوه و درصد 99 باالی خلوص از است بهتر بذور بذر: تهیه
 خود مزرعه نقطه بهترین بذور از کشاورزان است بهتر ،دسترسی عدم صورت در .شوند تهیه کشاورزی خدمات
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 جداسازی است بهتر .کنند استفاده بعد سال در نشا تهیه برای هستند سالمی و یکنواخت هایخوشه دارای که
  .شود انجام ،کنندمی وارد بذر به را ضربه حداقل که کوچک هایکوبخرمن با بذور

 درصد 16 حدود نمک آب محلول از پرنیمه و پوک بذرهای حذف برای بذور: کردن سنگین و سبک
 خارج آب زا ریالی 2 سکه یک حدود در آن از مقداری و شده شناور آن در مرغتخم که باشد قدری به )شوری

 پس .شوند حذف و جداسازی طریق این از هستند پرنیمه و سبک که بذوری و پوک بذور و شود استفاده شود(
 شسته بذر روی زا کامل طور به نمک اثرات تا شوند شسته شیرین آب با مرتبه چند حتماً باید بذور کار این از

 .نگردد ایجاد آن زنیجوانه در اختاللی و شده
 آب یترل 20 در را سلست و تیراممتیلتیوفانات کشقارچ رمگ 40 بذرها ضدعفونی برای بذور: ضدعفونی 

 .هیدد قرار فوق محلول در ساعت 72الی 48 مدت به را شلتوک و هزار( در دو )محلول کرده حل معمولی
 با ولرم آب در ساعت 24 را شدهضدعفونی بذور معموال ،کردن دارجوانهپیش برای کردن: دارجوانهپیش

-30 حدود دمای با محیطی در کنفی هایگونی داخل در سپس و کرده غرقاب گرادسانتی درجه 28 حدود دمای
  .گیرد انجام بخوبی دارشدنجوانهپیش عمل تا دهندمی قرار گرادسانتی درجه 28

 و زده عمق مک سطحی شخم یک را آن و کرده انتخاب اصلی زمین نقطه بهترین در ایقطعه ابتدا بستر: تهیه
 10 حدود طول و مترسانتی 150 حدود عرض به مترسانتی 10 تا 5 ارتفاع به هاییپشته ،خزانه لداخ در سپس

 30 عرض با بآ جوی عنوان به بسترها یا هاپشته بین فواصل .گرددمی ایجاد زمین( بودن مسطح به )بسته متر
 معموالً ،اصلی ینزم هکتار یک شاین تهیه برای خزانه عنوان به نیاز مورد سطح .شودمی گرفته نظر در مترسانتی

  .باشدمی مربعمتر 250 حدود در
 و کرده گیریآب را شده ایجاد آن در هاپشته که هاییکرت بذرپاشی از قبل روز چند هرز: هایعلف کنترل

 رایب ترمربع(م 250 برای گرم 3) کانسیل و مترمربع( 250 برای لیترمیلی 05/0) پرتیالکلر هایکشعلف از سپس
 البته .شودمی استفاده جگن کنترل برای مترمربع( 250 برای گرم 5/1) متیل سولفورونبن و سوروف کنترل

 خزانه سطح روز چهار تا دو حداقل است بهتر .باشدمی نیز هاجگن روی بر خوبی کنترلی قدرت دارای کانسیل
 منظور )به هاپشته بستر کشیماله از پس و شده خالی آن آب سپس و بماند غرقاب هاکشعلف این حاوی آب با

 ورتص در نیز نشا رشد طول در .گیرد صورت بذرپاشی عملیات سمی( گازهای خروج و خاک مناسب تهویه
 250) ینینوم ،هکتار( در لیتر 15 تا 10 مقدار )به پروپانیل هایکشعلف از توانمی هرز هایعلف مشاهده

 .نمود استفاده هکتار( در لیترمیلی 100) وید کلین یا و هکتار( در لیترمیلی
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 سوپر گرم 10-15 ،اوره گرم 10-15 مقدار به بذرپاشی از قبل و هاپشته تهیه از پس کلی طوربه کوددهی:
 نشاها کندن رد تسهیل برای .گرددمی مصرف خزانه بستر از مترمربع هر برای پتاس گرم 10-15 و تریپل فسفات

 .شودمی استفاده رکس کود عنوان به نیز خزانه بستر مترمربع هر در اوره کود گرم 5 از معموال ،هاآن بهتر رشد و
 از مترمربع ره برای شده دارجوانه بذر گرم 200 تا 150 حدود در هزاردانه وزن و رقم به بسته بذرپاشی:

  .باشدمی نیاز مورد خزانه
 تا برنج هایخزانه ،فصل اول سرمای خسارت از جلوگیری منظور به خزانه: در پالستیکی پوشش از استفاده

 پوشش داخل یدما تنظیم برای باید محیط دمای به بسته .شوندمی پوشانده پالستیکی پوشش با سرما کامل رفع
 هوادهی و یپالستیک پوشش زدن کنار به نسبت است گرم بسیار و آفتابی هوا که مواقعی در نشاها هوادهی و

 خزانه شپوش برای پالستیک الیه دو از که شودمی توصیه ،است سرد خیلی هوا هک شرایطی در .دشو اقدام
 .شود استفاده

 ای(جعبه نشای )تهیه خزانه سازیآماده و تهیه
 .ایپشته و جوی روش مشابه بذر: کردن سنگین سبک و تهیه
 اسیدیته بهترین .است مناسب آلی ماده با رسیلومی ،خاک بهترین کشت: هایسینی برای مناسب خاک تهیه

 پودر و گوگرد گل زا اسیدیته تنظیم برای ،باشدمی باال خاک اسیدیته کهزمانی در .باشدمی 5/5 تا 5/4 خاک برای
 .شودمی استفاده سولفور

 هیهت برای سینی 220 حدود .شودمی توصیه کشت سینی هر برای کیلوگرم 5 تا 5/4 حدود خاک: مقدار
 .باشدمی نیاز مورد اصلی زمین هکتار هر برای نیاز مورد نشای

 کلی طور به ولی .باشدمی خاک آزمون انجام ،کود نیاز مورد مقدار تعیین برای روش بهترین کود: مقدار
 هر برای هاآن خالص فرم به پتاس و فسفر ،نیتروژن عناصر از کدام هر از گرم 2 حدود ،مناسب خاک برای
 .باشدمی نیاز مورد سینی

 سینی هر در دارشدهجوانه بذر گرم 140 تا 120 حدود دانه هزار وزن و رقم به بسته سینی: هر در بذر مقدار
 .باشدمی الزم کشت

 دو الی یک مدت به بذور ،کردن دارجوانهپیش از پس، مکانیزهبرای کشت  نشا تهیه روش در کردن: سبز
 یکنواخت طور به هاچهساقه و چهریشه تا دنشویم منتقل گرادسانتی درجه 32 حدود دمای با خانهتاریک به روز
  .برسد مترسانتی یک حدود به چهساقه طول و کنند رشد
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 .کنندمی منتقل اصلی زمین به هستند روزه 25 تا 20 که زمانی معموال را نشاها اصلی: زمین به نشا انتقال
 و قوی هاییانگرهم با کم ارتفاع دارای و انجو نشاها است بهتر نشاکار ماشین از استفاده و مکانیزه کشت برای
  .باشند ترکوتاه

 روش در نامآ رقم برای کاشت فاصله و کپه هر در عدد 3 تا 2 بین نشا تعداد اصلی: زمین در کاشت تراکم
 اصلهف ،مکانیزه روش در .باشدمی ردیف روی مترسانتی 10-15 و ردیف بین مترسانتی 20 صورتبه دستی
 متر(انتیس 13) فاصله حداقل بایستمی ردیف روی هابوته بین فاصله ولی متر(سانتی 30) ثابت کاشت ردیف
 .(1391 ،همکاران و )نحوی باشد

 اصلی زمین در کوددهی
 توانمی عام رطو به حال این با .باشد خاک شیمیایی و فیزیکی هایویژگی براساس باید اساسا کودی توصیه 

 هاآن نیتروژن که هاییخاک برای را (اوره کیلوگرم 160 معادل) هکتار در خالص وژننیتر کیلوگرم 75 کاربرد
 را (اوره مکیلوگر 200 معادل) هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 90 کاربرد و است درصد 2/0 تا 15/0 بین

  .(1395 ،همکاران و )کاوسی نمود توصیه است درصد 15/0 از کمتر هاآن نیتروژن که هاییخاک برای
  اصلی زمین در هرز هایعلف با مبارزه

 در گرم 120 ات 100) کانسیل ،هکتار( در لیتر 75/1) پرتیالکلر ،هکتار( در لیتر 5/3) بوتاکلر هایکشعلف
 وصیهت سوروف کنترل برای هرز هایعلف شدنبرگی دو از قبل و نشاکاری از پس روز هفت تا سه هکتار(

 سمپاشی از پس روز چند تا و باشد غرقاب باید حتما مزرعه ،مذکور هایکشلفع از استفاده برای .شودمی
 پس روز پنج ،هکتار( در گرم 60) متیل سولفورونبن از توانمی نیز جگن کنترل برای .گردد حفظ غرقابی حالت

 ،سوروف لکنتر بر عالوه کانسیل .باشدمی قبلی هایکشعلف همانند مصرف شرایط .کرد استفاده نشاکاری از
 که بزرگ هرز هایعلف مشاهده صورت در و رشد بعدی مراحل در .دارد هاجگن کنترل در باالیی کارایی
 ندمان مصرف برگ هایکشعلف از توانمی ،نیست پذیرامکان شده ذکر هایکشعلف با هاآن کنترل امکان

 هکتار( در لیتر 15 تا 10) پروپانیل یا و تار(هک در لیتر میلی 100) وید کلین ،هکتار( در لیتر میلی 250) نومینی
 .(1395 ،پورقلیاله و )یعقوبی نمود استفاده
 بالست بیماری با مبارزه

 ارتخس از جلوگیری برای مناسب هایکشقارچ .باشدمی حساسنیمه بالست بیماری به نسبت آنام رقم 
 در گرم 160) ناتیوو ،هکتار( در گرم 600) ویستا ،هکتار( در گرم 500) سیکالزولتری شامل بالست بیماری
 .(1395 ،همکاران و )پاداشت باشدمی هکتار( در لیتر میلی 400) وین و هکتار(
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  برنج خوارساقه کرم با مبارزه
 در خسارت انمیز اگرچه ،هستند حساس برنج خوارساقه کرم به ایران در موجود برنج ارقام تمامی تقریباً

 رقم در برنج نواری خوارساقه کرم خسارت از جلوگیری و کنترل برای طورکلی به .است تمتفاو مختلف ارقام
 .شودمی توصیه ذیل شرح به موارد آنام

 زانه(خ مترمربع 10 ازای به تریکوکارت عدد یک) هادرخزانه زنبورتریکوگراما حاوی تریکوکارت نصب -
 هایهپنج حذف ،(آفت اول نسل) رویشی مرحله در خوارساقه کرم به آلوده هایبوته مشاهده صورت در -

 .کندمی ایفا آفت جمعیت کاهش در مهمی نقش (دستی وجین) اصلی زمین در آلوده
 آفت تخم لیهع ،مفید حشره این .شود انجام خوارساقه پروانه فعالیت درهنگام تریکوگراما زنبور رهاسازی -

  .گرددمی آن رفتن بین از موجب و شده استفاده
 دوم نسل رد شده سفید هایخوشه آلودگی یا و درصد 2 از بیش اول نسل در مرده مرکزی جوانه آلودگی اگر -

 شود انجام زیر هایکشحشره با سمپاشی ،گردید مشاهده درصد یک از بیش
 سلن در و کتاره در کیلوگرم 15 مقدار به درصد 10 دیازینون اول نسل در) درصد 10 یا 5 گرانول دیازینون -

 .هکتار( در کیلوگرم 30 مقدار به درصد 5 گرانول دیازینون دوم
 .هکتار در کیلوگرم 30 مقدار به درصد 4 گرانول پادان -
 .هکتار در کیلوگرم 20 مقدار به گرانول (فیپرونیل) درصد 2/0 ریجنت -
 با پاشیلولمح ،شود مواجه خوارساقه آفت سوم نسل با و گیرد صورت هنگامدیر کاشت شالیزاری در چنانچه -

 در رلیت 5/1 تا 1 نسبت به (مجاز سیستمیک هایکشحشره از اول اولویت در) مایع هایکشحشره از یکی
 گرانول هایکشهحشر با سمپاشی ،بعد روز هفت تا پنج و (پرواز اوج با همزمان) خوارساقه پروانه علیه هکتار

  .(1392 ،)مجیدی گیرد صورت
 آبیاری مدیریت
 .است متریک آبی نیاز نتیجه در و کمتر رشد دوره طول دارای شدهاصالح ارقام سایر به نسبت آنام رقم

 به نسبت ودنب زودرس دلیل به آنام رقم آبی نیاز .است هاشمی بومی رقم مشابه رقم این آبی نیاز کلیطوربه
 بوده کم بسیار ،زمین سازیآماده یبرا موردنیاز آب گرفتن نظر در بدون ،دیررس تا رسمیان شده اصالح ارقام

 5 عمق تا آب دارینگه و روز 7 به روز 7 فاصله با تناوبی آبیاری منظور این برای و مترمکعب( 4500)
 .(1395 ،)یزدانی شودمی توصیه متریسانتی

 
 
 



14

دوره دوم،  شماره اول،   بهار  وتابستان 1399،  شماره پیاپی:3مجـله ترویـجی

  برداشت مرحله
 برداشت برای زمان هترینب ،باشد رسیده برنج هایخوشه در هادانه درصد 90 از بیش که زمانی کلیطوربه

 و داد نخواهد رخ بذور در وزنی افزایش دیگر و گرفته صورت فیزیولوژیک رسیدگی زمان این در .باشدمی
 است رسیده درصد 20 حدود به نیز هاآن رطوبت و باشندمی خود رطوبت دادن دست از حال در بذور
 کردنخشک منظوربه (دانه خمیری مرحله در) برداشت از قبل روز پانزده معموال .(1397 ،همکاران و پورقلی)اله

 برداشت از بعد .نمایدمی تسهیل را برداشت هایماشین از استفاده عمل این .نمائید قطع را آن آب ،مزرعه سطح
 میزان .شود اقدام آن کوبیخرمن و شالی آوریجمع به نسبت ،مزرعه در روز 1 مدت به شالی خشکاندن و

 .باشدمی درصد 14 انبار در نگهداری یبرا بذر رطوبت
 

  برنج برداشت از پس شالیزار هرز هایعلف مدیریت
 داشتبر از پس است بهتر آتی هایسال در هاآن جمعیت کاهش و فصل آخر هرز هایعلف کنترل منظوربه
 نندهما کسیستمی عمومی کشعلف یک با هاکرت بین مرزهای و مزارع حاشیه ویژههب و مزرعه کل ،برنج

 از برخی قبیل از چندساله هرز هایعلف جمعیت تا شود پاشیسم هکتار( در لیتر 5/3 حدود )در گالیفوسیت
 .یابد کاهش بعد سال در بندواش و هاجگن

 
  منابع
 ،.ر.م ،یزدانی ،.ف ،شیلسر مجیدی ،.م ،چالشتری حسینی ،.ف ،دهکالیی پاداشت ،.م ،کاوسی ،.م ،پورقلیاله
 .برنج محلی رقاما اصالح از حاصل جدید رقم :آنام .1397 .ا .ع ،شکوفه و ر.ع ،ترنگ ،.ن ،شرفی ،.ا.ع ،عبادی

  .ص 62 .ایران .رشت .کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان .کشور برنج تحقیقات موسسه
-https://maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj1 کشاورزی جهاد وزارت آمارنامه .1398، نامبی

97-98-site.pdf 

 هایالین واکنش بررسی .1395 .ح ،پورفرهنگ و س ،داریوش ،.م ،پورقلیاله ،.ف ،دهکایی پاداشت
 .کشور نجبر تحقیقات موسسه .برنج غالف یسوختگ و بالست بیماری عامل هایقارچ مقابل در برنج امیدبخش

 .ص 78 .ایران .رشت .کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان
 ،.ح ،نژادشعبان ،.ا ،عطار ،.ف ،گفتار دریغ ،.م ،نحوی ،.ع ،محدثی ،.ر.م ،علیزاده ،.م ،پورقلیاله ،.م ،کاوسی
 ،ورس به مقاومت بر نیتروژن مختلف مقادیر کاربرد تاثیر .1395 .ب.س ،شاکر و م ،بصیری ،.س ،احمدزاده
 .صالح رقم و بوجیآبجی رقم دو بین برگشتی تالقی از حاصل الین و بوجیآبجی عملکرد اجزای و عملکرد
 .ص 61 .ایران .رشت .کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان .کشور برنج تحقیقات موسسه
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 نشریه .برنج نواری خوارساقه کرم کنترل و خسارت ،یشناسزیست ،شناسایی .1392 .ف ،سرشیل مجیدی 
 19 .ایران .رشت .کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان .کشور برنج تحقیقات موسسه .ترویجی -فنی
 .ص

 .1391 .م ،یوسفیمحمد و م ،سعیدی ،.م ،رودپیما ،.ا.ع ،حسینیانشیخ ،.م ،پورقلیاله ،.ع ،محدثی ،.م ،نحوی
 آموزش ،قیقاتتح سازمان .کشور برنج تحقیقات موسسه .برنج ارقام عملکرد اجزای و عملکرد بر انش سن تأثیر

 .ص 23 .ایران .رشت .کشاورزی ترویج و
 موسسه .قیممست کشت برای برنج امیدبخش هایالین و ارقام گریغربال .1395 .م ،پورقلیاله و ب ،یعقوبی
 .ص 45 .ایران .رشت .کشاورزی ترویج و زشآمو ،تحقیقات سازمان .کشور برنج تحقیقات

 .کشور برنج تحقیقات موسسه .کشور شالیزاری اراضی در آب وریبهره ارتقای برنامه .1395 .ر .م ،یزدانی
 .ص 14 .ایران .رشت .کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


