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 کيدهچ
 یتهیه رایب آزمایش اولین. است برنج تحقیقات الملليبین سسهوم از شدهدریافت برنج کیفي و معطر هایالین دسته از رش جدید رقم

 هایبررسي و زراعيبه سازگاری، ،عملكرد مقایسه هایآزمایش طي از پس و شروع ایمشاهده آزمایش انجام با 1831 زراعي سال از رقم این

 وارین خوارساقه آفت به مقاومت تعیین غالف، سوختگي و بالست هایبیماری به مقاومت آزمایش شامل آزمایشگاهي و ایمزرعه مختلف

 دارای مذکور رقم. شد معرفي "رش" نام با 1831 سال در رقم این یتاًنها و یافت ادامه پانل تست و ترویجي – تحقیقي آزمایش برنج،

 .است مقاوم بالیتشیت و بالست بیماری مقابل در هكتار، در تن 6 حدود عملكرد با و بوده گیالن استان مختلف مناطق در مناسب پایداری

 زنی محیطيزیست هایآلودگي کاهش موجب سموم، صرفم از ناشي هایهزینه کاهش بر عالوه هابیماری به نسبت رقم این بودن مقاوم

 پخت از پس و مترمیلي 1 /12 قبل از پخت سفید برنج طول) بلند یدانه طول ،(درصد 21) متوسط آمیلوز میزان دارای رقم این .شودمي

 ،(مترسانتي 116) بوته مناسب ارتفاع د(درص 63) باال سالم برنج میزان متر،سانتي 81 خوشه طول ،گرم 66/2 دانه صد وزن ،(مترمیلي 8/11

 و دگيخوابی و ریزش به نسبت رقم این بودن متحمل. باشدمي مناسب تولید پتانسیل با و (روز 126 کامل رسیدگي دوره) زودرس متوسط

 اشتند و الذکرفوق اتخصوصی بودن دارا دلیلبه رش جدید رقم. است کرده ممتاز مكانیزه برداشت جهت را آن ،مناسب ارتفاع بودن دارا

 .است گرفته قرار کشاورزان زیاد استقبال مورد مطلوب، پخت کیفیت

 بالست ،مقاومت کیفیت، ،رش برنج، واژگان كليدی:

 

 مقدمه

 کی عنوان به برنج به جهان، تیجمع از يمین. است جهان یيغذا اقالم ترینمهم از و دنیا یهغل نیترمهم ،گندم از بعد برنج

 دارد قرار تیاهم دوم گاهیجا در گندم از بعد محصول نیا زین رانیدر ا .(2111 ،دیگران و )لیستاری هستند وابسته ياصل یغذا

 توسعه، حال در کشورهای از بسیاری در .(1836 ،دیگران و )احمدی شوديم کار و کشت هكتار هزار 631 حدود يسطح در و

 حادتری ابعاد همسئل این آینده در شودمي بینيپیش و کندنمي را مصرف تكافوی جمعیت رشد روند به توجه اب شده تولید برنج

 سسهوم راستا این در که اندنموده نژادیبه هایبرنامه به بخشیدن سرعت در سعي الملليبین هایسازمان ،جهتبدین. کند پیدا

 .(1813 نصیری، و )ترنگ است داشته خیزبرنج کشورهای به نسبت خاصي توجه (IRRI) 1برنج تحقیقات الملليبین

. شود لقيت جدید گیاهان معرفي و اصالح برای مهم منابع از یكي عنوانبه تواندمي مختلف کشورهای بین پالسمژرم تبادل

. ستا داشته دنیا نقاط سایر در يیغذا مواد تولید بر مهمي بسیار تاثیر ،IRRI جمله از الملليبین مراکز در برنج شدهاصالح ارقام

 وارد ار مطلوب هایالین و ارقام نیز غیرمستقیم صورتهب رقم، مستقیم معرفي بر عالوه تا سازدمي قادر را نژادگربه کار این

 و امارق الذکرفوق ارقام مجموعه از قبل، هایسال در .(1813 نصیری، و )ترنگ نماید گیریدورگ هایبرنامه در ژني مخزن

  کی عنوانهب زراعيبه و سازگاری هایآزمایش و تكمیلي هایآزمایش سرییک از پس نهایت در که شدند برگزیده هایيالین
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   رقم جدید برنج، رش: ترنگ و همکاران

 

 امارق به توانمي هاآن جمله از. اندداده اختصاص خود به کشت جهت را توجهيقابل سطح و شدند معرفي کارانشالي به رقم

 ارقام. (1831 )ترنگ، شوندمي کشت جنوبي هایاستان در هنوز سال چندین گذشت به توجه با که کرد اشاره 8 آمل و 2 آمل

 .(1831 ،دیگران و نصیری و 1831 ،دیگران و )نصیری اندشده معرفي اخیر هایسال در نیز شفق و کوهسار کشوری،

 مورد و بوده ایویژه اهمیت دارای پخت از پس دانه شدن طویل ،آمیلوز میزان طعم، و عطر قبیل از برنج کیفي صفات امروزه

 يیهافعالیت زا حاصله نتایج. باشدمي نمایند،مي فعالیت جدید ارقام ایجاد امر در که محققیني و کارشناسان تولیدکنندگان، توجه

 استان در کریم رقم و گیالن استان در کادوس مازندران، استان در فجر رقم نظیر کیفي ارقام معرفي به منجر رویكردی، چنین با

 معرفي هدف با برنامه این رو این از .(1831 حسیني، و 1832 سروش، رحیم ؛1811 )اشراقي، است شده احمدبویر و کهگیلویه

 .رسید انجام به مطلوب پخت کیفیت حفظ و مناسب عملكرد با برنج جدید رقم

 

 رقم معرفي اجرايي خالصه

 رارق بررسي مورد )رشت( کشور برنج تحقیقات موسسه در کیفي و معطر ليالملینب الین و رقم 86تعداد  1831 سال در

 ،ژل قوام و ثبات و شدن ژالتینه دمای آمیلوز، میزان جمله از کیفي مهم صفات و مورفولوژی صفات مقایسهه و بر اساس گرفت

 هایالیناین  1831 سال در .(1831 )ترنگ، قرارگرفتند گزینش مورد ترپیشرفته تحقیقاتي هایآزمایش برای الین 11 تعداد

 ارتفاع ملهج از زراعي صفات ،در طول دوره رشد. گرفتند قرار ارزیابي مورد تحقیقاتي طرح قالب در بینام رقم همراه به برگزیده

 دانه عملكرد ،برداشت از پس و شد گیریاندازه کامل رسیدن زمان و گلدهي درصد 61 تا روز پنجه، تعداد خوشه، طول بوته،

 ،IR70445-229-4-1،IR70445-5-2-2، JJ92(ADT41) هایالین آماری، تجزیه از پس .شد محاسبه درصد 11 رطوبت براساس

IR67908-5-1، IR68465-2-3-2، IR68457-13-1-2، IR68743-17-2-3-3-4، IR72102-2-3-2-3، IR65623-17-249-3-3-4 

 .(1832 )ترنگ، گرفتند قرار نهایي گزینش مورد گیالن اناست در سازگاری آزمایش برای IR69703-1-21-6-3-2-3 و

 اداشت،)پ شد انجام برنج تحقیقات موسسه بالست خزانه در بالست بیماری مقابل در منتخب هایالین واکنش ارزیابي

 الین این که داد نشان بالست خزانه در برگي مرحله در بالست بیماری مقابل در IR67908-5-1الین  واکنش ارزیابي .(1833

 سه در خزر یواریته همراه به ،پایداری و سازگاری تعیین جهتهای انتخابي، الین. دارد قرار مقاوم هایالین و ارقام گروه در

 تكرار 8 با تصادفي کامل هایبلوك طرح قالب در 31 لغایت 32 هایسال طي تالش( و رشت )رودسر، گیالن استان یمنطقه

 126) يرسمیان و متر(سانتي 116) متوسط بوته ارتفاع ،هكتار در تن 6 عملكرد با IR67908-5-1 الین. گرفتند قرار بررسي مورد

 ژل قوام گراد،سانتي 1 شدن ژالتیني حرارت درجه درصد، 21 آمیلوز )مقدار پخت کیفیت ازعملكرد،  پایداری بر عالوه ،روز(

-IR66673 تالقي حاصل که مذکور الین ،جهت بدین. بود برخوردار یزن درصد( 13/11) مناسبي تبدیل راندمان و متر(میلي 61

44/BASMATI 370 ،الین این واکنش ارزیابي .(1833 )ترنگ، شد انتخاب ترویجي -تحقیقي و زراعيبه آزمایش برای بود 

 رقم از بیشتر آفتاین  به نسبت جدید الین تحمل که داد نشان و شد انجام 1836 سال در برنج نواری خوارساقه به نسبت

 ترویجي – تحقیقي آزمایش و 1831 سال در زراعيبه آزمایش. (1833 )مجیدی، بود زمان آن تا شده معرفي ارقام سایر و هاشمي

 شد ثبت و معرفي رش نام با جدید رقم عنوانبه 1831 زراعي سال در جدید الین .(1838 )نحوی، شد انجام 1831 سال در

 بوته، تیپ و 1 جدول در خزر شاهد رقم با مقایسه در رش رقم کیفي و زراعي مهم خصوصیات. (1831 ،دیگران و )ترنگ

 .است آمده 1 شكل در نیز آن سفید برنج و شلتوك
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 خزر شاهد رقم با مقایسه در رش رقم کیفي و زراعي مهم خصوصیات -1 جدول
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 رش رقم سفید برنج و شلتوك بوته، تیپ -1 شکل

 گيرینتيجه

 ارتفاع ،يرسمتوسط لوب،مط عملكردداشتن  با و النیگ استان مختلف مناطق در مناسب پایداری با رش نام با جدید رقم

 ارقام مشابه تیفیک و بالیت شیت و بالست یماریبمقاومت به  ،ورس و زشیر به تحمل زه،یمكان برداشت جهت بوته مناسب

 درصد 66 هاشمي رقم به نسبت عملكرد نیانگیم لحاظ از دیجد رقم. های شمالي معرفي شده استبرای کشت در استان يمحل

 .رددا یبرتر

  ويجيتر توصيه

 برال،ژی) قارچي مهم هایبیماری از پیشگیری و مبارزه برای غیریكنواخت، بذرهای و هاناخالصي حذف و شستشو از پس

 خوبي هب سلست و تیرام متیل تیوفانات قبیل از مناسب هایکشقارچ از یكي وسیلهبه سالم بذرهای (ایقهوهلكه و بالست

 را شلتوك و هزار( در دو )محلول کرده حل معمولي آب لیتر 21 در را کشقارچ گرم 11 منظور، این برای .شوندمي ضدعفوني

 آب در ساعت 21 به مدت را بذور معموال کردن، دارجوانهپیش برای .دهندمي قرار فوق محلول در ساعت 13 الي 21 مدت به

 یدرجه 81 حدود دمای با محیطي در کنفي هایگوني داخل در سپس و کرده غرقاب سلسیوس یدرجه 81 حدود دمای با

 از مترمربع هر برای شده دارجوانه بذر گرم 211 حدود. گیرد انجام خوبيبه شدن دارجوانهپیش عمل تا دهندمي قرار سلسیوس

 عمترمرب هر برای پتاس گرم 11-16 و تریپل فسفات سوپر گرم 11 اوره، گرم 11-16 مقدار به بذرپاشي از قبل. است الزم خزانه

 . دشومي مصرف خزانه بستر از

 نای کنترل برای. شودمي منتقل اصلي زمین به خزانه از ،نشاکاری طي و است خزانه هرزعلف ترینمهم سوروف معموالً

 ،ورمنظ این برای. است ضروری پاشيبذر از قبل روز هفت تا پنج حداقل کشعلف رفمص و خزانه زودهنگام احداث هرز،علف
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 لیترمیلي 6/8) بوتاکلر مربع(،متر 11 در لیترمیلي 16/1) پرتیالکلر هایکشعلف سپس و کرده گیریآب را شده ثاحدا هایکرت

 صورت در. کنندمي پاشيمحلول غرقاب هایکرت روی بر را مربع(متر 11 در گرم 126/1 تا1/1) کانسیل یا مربع(متر 11 در

 شودمي توصیه هاآن کنترل برای مربع(متر 11 در گرم 61/1) متیلسولفورونبن کشعلف ،هابرگپهن و هاجگن به خزانه آلودگي

 را شاهان. شود استفاده خزانه پوشش برای پالستیک از که شودمي توصیه. است هاکشعلف دیگر همانند آن کاربرد روش که

 نشاها تاس بهتر نشاکار از استفاده و مكانیزه کشت برای. کنندمي منتقل اصلي زمین به هستند روزه 81 تا 26 که زماني معموال

 برای کاشت فاصله و کپه هر در عدد 8 تا 2 بین نشا تعداد. باشند ترکوتاه و ترقوی هایگرهمیان با کمتر ارتفاع دارای و ترجوان

 یفاصله مكانیزه، شرو در. باشدمي ردیف روی مترسانتي 21 و ردیف بین مترسانتي 21 صورتبه دستي روش در رش رقم

 )نحوی باشد متر(سانتي 18) فاصله حداقل بایستمي ردیف روی هابوته بین یفاصله ولي متر(سانتي 81) ثابت کاشت ردیف

 .(1838 دیگران، و

 در خالص نیتروژن کیلوگرم 31 مقداراز  استفاده. باشدمي خاك شیمیایي و فیزیكي هایویژگي براساس اًاساس کودی توصیه

 کیلوگرم 111 یا و پتاسیم سولفات کیلوگرم 211 معادل) هكتار در پتاسیم کیلوگرم 111 مقدار ،(اوره کیلوگرم 211 معادل) كتاره

 نصف ،منظور بدین .شودمي توصیه رش رقم برای هكتار در تریپل سوپرفسفات کیلوگرم 111 مقدار کاربرد و (پتاسیم کلرید

 کود چهارم یک و ازته کود چهارم یک .گرددمي مصرف پایه کود عنوان به پتاسه کود نصف و فسفره کود کل اضافه به ازته کود

 عالوههب ازته کود چهارم یک .شودمي داده اصلي زمین به اول سرك کود عنوان به زني پنجه حداکثر مرحله در باقیمانده یپتاسه

 ران،دیگ و )نحوی شودمي استفاده غالف در خوشه كیلتش زمان در دوم سرك کود عنوان به باقیمانده پتاسه کود چهارم یک

 در و رشد بعدی مراحل در و هكتار( در گرم 121 تا 111) کانسیل کشعلف از هاجگن کنترل و سوروف کنترل برای .(1838

 رگب کشعلف از توانمي نیست، پذیرامكان کانسیل کشعلف با هاآن کنترل امكان که بزرگ هرز هایعلف یمشاهده صورت

 هكتار( در لیتر 16 تا 11) پروپانیل یا و هكتار( در لیتر میلي 111) وید کلین هكتار(، در لیتر میلي 261) نومیني مانند مصرف

 .(1836 پور،قلياله و )یعقوبي نمود استفاده

 وگراماتریك زنبور ویحا تریكوکارت از استفاده ،جدید رقم در برنج نواری خوارساقه خسارت از جلوگیری و کنترل برای

 دستي وجین وسیلهبه اصلي زمین در آلوده هایپنجه حذف مترمربع(، 11 ازای به تریكوکارت عدد یک) اصلي زمین و خزانه در

 نسل در و هكتار در کیلوگرم 16 مقدار به درصد 11 دیازینون اول نسل در) درصد 11 یا 6 گرانول دیازینون سم از استفاده و

 بیماری به نسبت رش جدید رقم .(1833 )مجیدی، شودمي توصیه هكتار( در کیلوگرم 21مقدار به درصد 6 گرانول دیازینون دوم

 به نسبت بودن رسمیان دلیل به رش رقم آبي نیاز. (1833 دیگران، و )پاداشت ندارد سمپاشي به نیازی و باشدمي مقاوم بالست

 این برای و مترمكعب( 6831) بوده ترکم زمین، سازیآماده برای موردنیاز آب گرفتن نظر در بدون دیررس، شده اصالح ارقام

 طور به. (1831 )یزداني، شودمي توصیه متریسانتي 6 عمق تا آب دارینگه و روز 1 به روز 1 فاصله با تناوبي آبیاری منظور
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 هایماشین از استفاده عمل این .نمائید قطع را آن آب مزرعه، سطح کردنخشک منظور به (دانه خمیری مرحله در) برداشت

 کوبيخرمن و شالي آوریجمع به نسبت مزرعه، در روز 1 مدت به شالي خشكاندن و برداشت از بعد. نمایدمي تسهیل را برداشت

 .شود اقدام آن
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