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 لف كشورارقام مناسب براي مناطق مخت -0

 منبع زیرا است، جهان سراسر در غذایی محصوالت ترینمهم از یکی (.Oryza sativa L)برنج 

توسعه  درحال کشورهای در ویژه به جهان جمعیت از نیمی از بیش پایدار برای انرژی و غذایی

 نزدیك یکالر سوم یك و آسیا در نفر میلیارد سه از بیش برای دریافتی کالری سوم برنج دو .باشدمی

 کند.التین را تأمین می آمریکای و آفریقا در نفر میلیارد 5/1 به

ارقام ایرانی برنج عالوه بر خصوصیات کمی و کیفی ممتاز، تنوع مطلوبی نیز داشته و لذا از انواع 

شود. ذائقه افراد متقاضی برنج، پذیرش شده در مناطق مختلف کشور استفاده میارقام محلی و اصالح

 خیز کشور است.کننده نوع رقم انتخابی در مناطق برنجو اقلیم مناطق تحت کشت، تعیین کشاورز

ارقام مناسب زراعی برای هر منطقه در جدول زیر آورده شده است. ارقام باتوجه به شرایط اقلیمی، 

 سازگاری با هر منطقه و سلیقه کشاورزان در نظر گرفته شده است.

 
 منطقه هر ارقام مناسب برای -1-1جدول 

 تناسب ارقام استان ردیف

 گیالن 1
کاظمی، گیالنه، آنام، فجر، خزر، گوهر، شیرودی، گیالر، کیان، رش، هاشمی، علی

 سرایی، بینامسیاه، حسندم

 مازندران 2
فجر، ندا، نعمت، کشوری، کوهسار، خزر، گیالر، کیان، رش، طلوع، شیرودی، تیسا، 

 ، دیلمانیگیالنه، آنام، هاشمی، انواع طارم
 تیسا، کیان، فجر، ندا، هاشمی، انواع طارم، فجر، ندا، شیرودی گلستان 4
 عنبر پاکوتاه، عنبر پابلند، چمپای محلی، گوهر خوزستان 3

 

 ت هر رقم به تفکیك درج شده است.کننده کیفیهای مهم زراعی و تعییندر ادامه ویژگی
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 هاي زراعی ارقام برنجويژگی -2
 

 اهشمی

 یفیو ک یزراع یهایژگیو

 5/4-3 عملکرد )تن درهکتار(

 115-124 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 134-135 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 12-14 تعداد پنجه )عدد(

 25-26 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشك

 1/7-2/7 متر(طول دانه )میلی

 97/1-99/1 متر(عرض دانه )میلی

 بلند و قلمی دانه شکل

 24-21 میزان آمیلوز

 74-75 درجه حرارت ژالتینه شدن

 دارد عطر

 حساس بیماری بالست

 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران -گیالن منطقه کشت

 کیفبت پخت مطلوب-زودرس خصوصیت بارز
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 دمسياه

 های زراعی و کیفیویژگی

 4-5/4 عملکرد )تن درهکتار(

 124-128 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 135-154 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 14-13 تعداد پنجه )عدد(

 25-26 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشك

 3/7-5/7 متر(طول دانه )میلی

 98/1-2 متر(عرض دانه )میلی

 بلند و قلمی شکل دانه

 21-22 میزان آمیلوز

 74-75 شدندرجه حرارت ژالتینه 

 دارد عطر

 حساس بیماری بالست

 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران منطقه کشت

 کیفبت پخت عالی خصوصیت بارز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مدیریت زراعی شالیزار/  11 

 

 علی كاظمی

 های زراعی و کیفی ویژگی

 5/4-3 عملکرد )تن درهکتار(

 115-124 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 135-154 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 14-11 تعداد پنجه )عدد(

 28-29 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشك

 1/7-2/7 متر(طول دانه )میلی

 1/2-2/2 متر(عرض دانه )میلی

 بلند و قطور شکل دانه

 17-18 میزان آمیلوز

 74-75 درجه حرارت ژالتینه شدن

 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست

 اسحس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت

 کیفیت خوب-رسمیان خصوصیت بارز
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 طارم محلی

 های زراعی و کیفیویژگی

 5/4-3 عملکرد )تن درهکتار(

 115-124 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 154-155 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 14-11 تعداد پنجه )عدد(

 26-27 وزن هزاردانه )گرم(

 اردند ریشك

 1/7-2/7 متر(طول دانه )میلی

 8/1-9/1 متر(عرض دانه )میلی

 بلند و باریك شکل دانه

 19-24 میزان آمیلوز

 74-75 درجه حرارت ژالتینه شدن

 دارد عطر

 حساس بیماری بالست

 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن –مازندران  منطقه کشت

 کیفیت خوب-رسمیان خصوصیت بارز
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 ديلمانی

 های زراعی و کیفی ویژگی

 4-5/4 عملکرد )تن درهکتار(

 114-115 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 144-145 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 9-14 تعداد پنجه )عدد(

 26-27 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشك

 7-1/7 متر(طول دانه )میلی

 9/1-2 متر(عرض دانه )میلی

 بلند وباریك شکل دانه

 24-21 میزان آمیلوز

 74-75 درجه حرارت ژالتینه شدن

 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست

 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن و مازندران  منطقه کشت

 زودرس و کیفیت خوب خصوصیت بارز
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ريب  غ

 های زراعی و کیفیویژگی

 4-5/4 عملکرد )تن درهکتار(

 124-125 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 135-154 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 14-13 تعداد پنجه )عدد(

 26-27 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشك

 1/6-2/6 متر(طول دانه )میلی

 3/2-5/2 متر(عرض دانه )میلی

 متوسط و قطور شکل دانه

 24-21 میزان آمیلوز

 74-75 شدن درجه حرارت ژالتینه

 ندارد عطر

 حساس بیماری بالست

 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت

 نرم بعد از پخت –رس میان خصوصیت بارز
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 حسن سرايی

 های زراعی و کیفی ویژگی

 4-5/4 عملکرد )تن درهکتار(

 115-124 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 154-155 متر(تیارتفاع بوته )سان

 13-15 تعداد پنجه )عدد(

 23-25 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشك

 3/6-5/6 متر(طول دانه )میلی

 2-1/2 متر(عرض دانه )میلی

 بلند و باریك شکل دانه

 24-21 میزان آمیلوز

 74-75 درجه حرارت ژالتینه شدن

 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست

 حساس وتهواکنش به خوابیدگی ب

 گیالن منطقه کشت

 کیفبت پخت خوب -رس میان خصوصیت بارز
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 بينام

 های زراعی و کیفیویژگی

 4-5/4 عملکرد )تن درهکتار(

 124-125 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 154-155 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 14-11 تعداد پنجه )عدد(

 24-23 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشك

 5/6-56/6 متر(طول دانه )میلی

 25/2-27/2 متر(عرض دانه )میلی

 متوسط و قطور شکل دانه

 24-21 میزان آمیلوز

 74-75 درجه حرارت ژالتینه شدن

 دارد عطر

 حساس بیماری بالست

 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت

 کیفبت پخت مطلوب -زودرس خصوصیت بارز



 مدیریت زراعی شالیزار/  17 

 

 ندا 

  های زراعی و کیفیویژگی

 1477 سال معرفی:

  (سراییحسن× )سنگ طارم ×  4آمل   والدین:

 خصوصیات بارز:

از نقاط قوت این رقم عملکرد باال، مقاومت به 

خوار و کرم ورس، بالست، متحمل به کرم ساقه

باشد. از نقاط ضعف آن در سبز برگخوار می

بودن ه با ارقام جدید دیررسی و پایینمقایس

کیفیت پخت و حساسیت نسبی به بیماری شیت 

 باشد.بالیت می

 پراکنش و سطح زیرکشت:

در مناطق شرقی استان مازندران و در استان 

 22444، 1488شود. در سال گلستان کشت می

، حدود 1493هکتار از اراضی مازندران و در سال 

ن را به خود اختصاص هکتار از اراضی استا 6444

ای شدهداده است. رقم ندا از جمله ارقام اصالح

های اخیر مورد کشت مستقیم به است که در سال

روش خشکه کاری در استان گلستان قرار 

 گیرد.می

 روش اصالحی تالقی سه جانبه

/سنگ 4آمل

 سراییطارم/حسن
 والدین

 عملکرد )تن درهکتار( 5/7-7

 ز از بذرپاشی تا رسیدنتعداد رو 135-134

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 114-145

 تعداد پنجه )عدد( 18-17

 وزن هزاردانه )گرم( 28-27

 ریشك ندارد

 متر(طول دانه )میلی 7-5/6

 متر(عرض دانه )میلی 2-9/1

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 27-26

 درجه حرارت ژالتینه شدن < 74

 عطر ردندا

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 خزر

 1462 سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

 TNAU 7456  × IR2071-625-1-52 والدین:

های خواهری یکی از الینIR2071-625-1-52 )الین  

IR36 ا رقم که پس از انجام تالقی ب است TNAU 7456 

 ،ایروش شجرهنتاج بهسازی در ایری و بررسی و خالص

های خالص انتخابی در قالب آزمایشات مقایسه عملکرد الین

مورد ارزیابی قرارگرفتند و نهایتًا در ایران مقدماتی و نهایی 

 عنوان خزر به زارعین معرفیبه انتخابیرقم  1462درسال 

 .(دش

 خصوصیات بارز:

صیت بارز این رقم تیپ بوته خاص این رقم است. از خصو

ارتفاع بوته مناسب، رنگ برگ سبز تیره و شلتوک آجری 

ها و های مستقیم و پنجههای کوتاه، برگرنگ با ریشك

ساقه قطور و مقاومت به ورس از دیگر خصوصیات ویژه این 

رقم است. دانه سفید رقم خزر بسیار شبیه ارقام محلی ایرانی 

ها را از هم توان آنسختی میر صورت اختالط بهاست و د

 62تشخیص داد. خزر نسبت به ارقام معرفی شده تا سال 

دارای بهترین کیفیت پخت نیز بود. رقم خزر حاصل تالقی 

ها منجر به معرفی رقم ژنوم ارقام خارجی است که ترکیب آن

سازگار با شرایط مختلف آب و هوایی مناطق مختلف 

ر شد. شاید بتوان گفت رقم خزر از بهترین خیز کشوبرنج

ترین خصوصیت ارقام معرفی شده برنج در ایران است و مهم

سال گذشته است.  42آن هم پایداری کشت آن در طی 

توان رقم خزر دربرخی از مناطق نزدیك به ساحل صرفًا می

را کشت کرد و سایر ارقام از عملکرد خوبی برخوردار نیستند. 

تن  8ان عملکرد دانه رقم مذکور به میزان باالترین میز

شلتوک در هر هکتار مربوط به ناحیه آبکنار انزلی در استان 

باشد. رقم خزر همچنان توسط بسیاری از گیالن می

 گیرد.کشاورزان گیالن و مازندران مورد کشت قرار می

 روش اصالحی وارد کردن ارقام

TNAU 7456 IR2071-

625-1-52/ 
 والدین

 عملکرد )تن درهکتار( 6-5

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 144-125

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 125-124

 تعداد پنجه )عدد( 16-15

 وزن هزاردانه )گرم( 25-5/23

 ریشك ندارد

 متر(طول دانه )میلی 34/7-49/7

 متر(عرض دانه )میلی 95/1-91/1

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 24-22

 درجه حرارت ژالتینه شدن > 75

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 فجر

  های زراعی و کیفیویژگی

 1484 سال معرفی:

 IR62781-175-1-10 والدین:

 خصوصیات بارز:

این رقم دارای صفات مطلوب متعدد نظیر 

کرد باال و کیفیت پخت رس بودن، عملمیان

مطلوب، پاکوتاهی، مقاومت به بیماری بالست 

باالترین کیفیت پخت را در بین ارقام  باشد و می

از نقاط ضعف آن حساسیت  پرمحصول دارد.

بالیت خوار و بیماری شیتنسبی به کرم ساقه

 باشد.می

 پراکنش و سطح زیرکشت:

در طور وسیعی از آغاز معرفی تاکنون این رقم به

خیز های برنجشالیزارهای مازندران و سایر استان

کشور کشت شد و توانست  گامی موثری در 

در سال  افزایش تولید برنج کشور داشته باشد.

هکتار در مازندران کشت  14444، حدود 1493

 شد.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام

IR62781-175-1-10 والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 5/6-6

145-144 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 124-115

 تعداد پنجه )عدد( 18-17

 وزن هزاردانه )گرم( 5/24-24

 ریشك دارد

 متر(طول دانه )میلی 1/8-8

 متر(عرض دانه )میلی 9/1-8/1

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 23-24

 ژالتینه شدندرجه حرارت  < 74

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 گيالهن

 0795سال معرفی:  های زراعی و کیفیویژگی

 صالح([×)آبجی بوجی×]آبجی بوجیوالدین: 

 خصوصیات بارز:
رقم گیالنه حاصل تالقی برگشتی بین رقم صالح )رقم 

ن والد مادری )رقم دهنده( و رقم محلی عنواشده( بهاصالح

عنوان والد پدری )رقم تکراری( سرخ بهبوجی یا دمآبجی

با هدف بهبود  1484باشد. تالقی مذکور در سال می

خصوصیات رقم محلی )کاهش ارتفاع بوته، زودرسی و 

افزایش عملکرد در واحد سطح با حفظ کیفیت پخت( انجام 

هایی که ها یا الین، بوتههای نسل اولشد. در بین الین

شبیه رقم محلی بودند، جدا و مجددا با رقم محلی 

شدند. این فرآیند صورت برگشتی تالقی داده بوجی بهآبجی

های مشابه با سال انجام و در نهایت بوته یا الین 3مدت به

رقم محلی که زودرس و دارای ارتفاع بوته کمتری بودند 

های انتخابی لوص کامل الینانتخاب شدند. این عمل تا خ

برگشتی ادامه داشت و در نهایت الین حاصل از تالقی

صالح ({ براساس × بوجی)آبجی× بوجی })آبجی

خصوصیاتی نظیر تیپ بوته، ارتفاع بوته، زودرسی، تعداد 

خوشه بارور، تعداد دانه پر در خوشه، شکل دانه، ریزش دانه 

از تالقی برگشتی و عملکرد دانه انتخاب شد. الین حاصل 

ضمن برتری نسبت به والدین خود جزء ارقام زودرس و 

پاکوتاه محسوب شده و از کیفیت پخت مشابه ارقام محلی 

باشد. رقم مذکور بعد از معرفی مورد ایرانی برخوردار می

 استقبال خوبی در دو استان شمالی ایران قرار گرفت.

 روش اصالحی تالقی برگشتی

ی )آبج×]آبجی بوجی

 صالح([×بوجی
 والدین

 عملکرد )تن درهکتار( 5/5-5

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 115-114

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 114-145

 تعداد پنجه )عدد( 21-24

 وزن هزاردانه )گرم( 25-23

 ریشك دارد

 متر(طول دانه )میلی 1/7-7

 متر(عرض دانه )میلی 1/2-2

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 21-24

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر دارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 نعمت

  های زراعی و کیفیویژگی

 1473 سال معرفی:

 سنگ طارم ×  4آمل والدین:

 خصوصیات بارز:

رد باال، طول دانه های این رقم عملکترین ویژگیاز مهم

باشد. عواملی نظیر بلند و بازارپسندی مناسب می

دیررسی، کیفیت پخت پایین و حساسیت نسبی به کرم 

تر موجب کاهش سبز برگخوار و معرفی ارقام زودرس

 سطح زیرکشت این رقم شد.

 پراکنش و سطح زیرکشت:

های پس از معرفی سطح زیرکشت باالیی را در در سال

رن به خود اختصاص داده بود. در سال استان مازندا

هکتار از شالیزارهای مازندران به  2444حدود  1494

 کشت رقم نعمت اختصاص داشت.

 روش اصالحی تالقی ساده

 والدین 4سنگ طارم/ آمل 

 عملکرد )تن درهکتار( 5/7-7

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 134-145

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 124-115

 تعداد پنجه )عدد( 19-18

 وزن هزاردانه )گرم( 44-29

 ریشك ندارد

 متر(طول دانه )میلی 14-99/9

 متر(عرض دانه )میلی 98/1-96/1

 شکل دانه بلند و باریك

 میزان آمیلوز 27-26

 درجه حرارت ژالتینه شدن < 74

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 بیدگی بوتهواکنش به خوا مقاوم
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 شیرودی

 1487 سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

  طارم دیلمانی ×خزر والدین:

 خصوصیات بارز:

این رقم با دارا بودن عملکرد باال و کیفیت پخت 

مناسب، از نظر شکل دانه نیز دارای بازارپسندی بسیار 

باشد. درحال حاضر بیشترین سطح زیرکشت خوبی می

ام پرمحصول در استان مازندران و کشور، به کشت ارق

های اخیر، این رقم شیرودی اختصاص دارد. طی سال

تن در هکتار در  5/14رقم با ثبت عملکرد حدود 

خود استان مازندران، بیشترین عملکرد برنج را به

 اختصاص داده است.

 پراکنش و سطح زیرکشت:

زیر  طور متوسط سطحاز زمان معرفی تا به حال به

هزار هکتار و  34کشت ساالنه آن در استان مازندران 

خود اختصاص هزار هکتار را به 254در مجموع حدود 

 41444، با اختصاص حدود 1493داده است. در سال 

درصد( از شالیزارهای مازندران، بیشترین 15هکتار )

 سطح زیرکشت ارقام پرمحصول را داشته است.

 روش اصالحی تالقی ساده

 والدین ر/ دیلمانیخز

 عملکرد )تن درهکتار( 5/7-7

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 145-144

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 115-114

 تعداد پنجه )عدد( 19-18

 وزن هزاردانه )گرم( 27-26

 ریشك ندارد

 متر(طول دانه )میلی 1/8-8

 متر(عرض دانه )میلی 2-9/1

 کل دانهش بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 23-24

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 رش

 0796سال معرفی:  های زراعی و کیفیویژگی

 (IR67908-5-1)الین ارسالی از ایری والدین: 

-IR66673 حاصل تالقی   IR67908-5-1الین

44/BASMATI 370  المللی تحقیقات برنج در مؤسسه بین

(IRRI)   در قالب   1484-81است که در سال زراعی

های معطر و المللی ارقام و الینپنجمین سری خزانه بین

وارد کشور شد. و پس از انجام  (IIRFAON)کیفی برنج 

 های مقدماتی و پیشرفته با نام رش معرفی شد.آزمایش

رقم جدید برنج رش عالوه بر پایداری در  ت بارز:خصوصیا

تن در  53/5مناطق مختلف استان گیالن، دارای عملکرد 

هکتار، مقاوم به بیماری بالست و نسبت به آفت کرم 

شده های انجامباشد. براساس ارزیابیخوار متحمل میساقه

رقم جدید رش از لحاظ میانگین عملکرد نسبت به رقم 

کیلوگرم در  4578ا میانگین عملکرد شاهد )هاشمی( ب

درصد برتری داشته است و درآمد  55میزان هکتار، به

حاصل از کشت رقم جدید در یك هکتار شالیزار نسبت به 

میلیون ریال و نسبت به رقم هاشمی بیش از  9/35رقم خزر 

رس بوده و باشد. رقم رش، میانمیلیون ریال می 2/21

تفاع مناسب بوته جهت دارای کیفیت پخت مطلوب، ار

باشد و جهت برداشت مکانیزه، مقاوم به ریزش و ورس می

 شود. کشت در مناطق شمالی کشور توصیه می

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
IR66673-

44×Basmati370)) والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 5/5-5

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 145-128

 متر(وته )سانتیارتفاع ب 115-114

 تعداد پنجه )عدد( 17-16

 وزن هزاردانه )گرم( 26-25

 ریشك ندارد

 متر(طول دانه )میلی 42/7-7

 متر(عرض دانه )میلی 4/1-2/1

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 24-22

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر دارد

 بیماری بالست مقاوم

 اکنش به خوابیدگی بوتهو مقاوم
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 تیسا

  های زراعی و کیفیویژگی

 0797سال معرفی: 

 4آمل × بینام والدین: 

رقم کیفی و پرمحصول تیسا از طریق  خصوصیات بارز:

در  4تالقی بین رقم محلی بینام و رقم پرمحصول آمل 

تا  7معرفی شد. این رقم با عملکرد حدود  1497سال 

هکتار دارای کیفیت پخت مطلوبی است.  تن در 5/7

متر بوده و در مقابل سانتی 114ارتفاع بوته آن حدود 

ورس یا خوابیدگی، بیماری بالست مقاوم و دارای تحمل 

ای قهوه بالیت و لکهخوار، شیت نسبی نسبت به کرم ساقه

که رقم جدید تیسا جایگاه  شودبینی میاست. پیش

 رنج داشته باشد.مناسبی در عرصه زراعت ب

 روش اصالحی تالقی ساده

 والدین 4آمل × بینام 

 عملکرد )تن درهکتار( 5/7-7

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 125-124

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 115-114

 تعداد پنجه )عدد( 17-16

 وزن هزاردانه )گرم( 27-26

 ریشك ندارد

 متر(طول دانه )میلی 8-9/7

 متر(عرض دانه )میلی 5/2-3/2

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 22-21

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر دارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت زراعی شالیزار/  25 

 

 کشوری 

  های زراعی و کیفیویژگی

 1494 سال معرفی:

  IR66233-169-3-3والدین:

 خصوصیات بارز:

این رقم دارای عملکرد باال، کیفیت پخت 

مطلوب، زودرس، دارای مقاومت به خوابیدگی 

باشد. همچنین دارای و بیماری بالست می

تواند در زایی بوده که میپتانسیل باالی راتون

 افزایش تولید نقش مهمی داشته باشد.

 پراکنش و سطح زیرکشت:

ران، گلستان و کشت این رقم در استان مازند

های اخیر آغاز شده و در حال خوزستان درسال

 .باشدگسترش می

 روش اصالحی وارد کردان ارقام

(IR66233-169-3-3) والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 5/7-7

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 145-144

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 124-115

 تعداد پنجه )عدد( 17-16

 وزن هزاردانه )گرم( 27-26

 ریشك ندارد

 متر(طول دانه )میلی 7/7-6/7

 متر(عرض دانه )میلی 2-9/1

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 24-22

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 ارکوهس

  های زراعی و کیفیویژگی

 1494 سال معرفی:

المللی های ارسالی از موسسه بیناز الین والدین:

 (HSC55)تحقیقات برنج 

 خصوصیات بارز:

های این رقم زودرسی و مقاومت ترین ویژگیاز مهم

باشد. ضمن اینکه این رقم یکی از آن به سرما می

های مناسب جهت کشت مجدد برنج در گزینه

 باشد.اطق مستعد استان مازندران میمن

 پراکنش و سطح زیرکشت:

در مناطق کوهستانی و سردسیر مازندران نظیر 

مناطق دودانگه، چهاردانگه، کیاسر و سوادکوه به 

ای، به عنوان عنوان کشت اول و در مناطق جلگه

شود. این رقم در استان کشت مجدد برنج کشت می

پتانسیل تولید اردبیل و لرستان قابلیت کشت و 

 .باالیی دارد

 روش اصالحی وارد کردن ارقام

HSC55)) والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 5-5/3

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 144-95

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 144-95

 تعداد پنجه )عدد( 15-13

 وزن هزاردانه )گرم( 23-24

 ریشك ندارد

 متر()میلیطول دانه  8/5-7/5

 متر(عرض دانه )میلی 2/2-1/2

 شکل دانه کوتاه و قطور

 میزان آمیلوز 22-21

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر دارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 گوهر

 1494 سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

 pusa1238-81-6×pusa 1238-1  :والدین

)پایه مادری( و  pusa 1238-1ترکیب حاصل این رقم 

pusa1238-81-6 )می باشد. الین حاصل از این  )پایه پدری

های تکمیلی پس از گذراندن آزمایش  SA13R جمعیت با نام

عنوان الین برگرداننده باروری جهت استفاده در تکنولوژی به

عنوان یك الین ان بهبرنج هیبرید وارد ایران شد. همزم

مزرعه در مزارع کشاورزان  استان گیالن  144امیدبخش در 

منشا این رقم از ارقام مورد ارزیابی و مورد استقبال قرار گرفت. 

باسماتی مهم دنیا نظیر باسماتی سوگند هندوستان است که از 

 باشد.کیفیت پخت بسیار مطلوبی برخوردار می

 خصوصیات بارز:

تن  9صیت رقم گوهر داشتن عملکرد باال )حدود ترین خصومهم 

تن در  13درهکتار( نسبت به سایر ارقام و در برخی مزارع تا 

هکتار نیز گزارش شده است. طول دانه بلند همانند ارقام 

قبول، عطر و طعم مشابه ارقام محلی باسماتی، کیفیت پخت قابل

ال اول باشد. رقم جدید در ساز دیگر خصوصیات رقم مذکور می

معرفی با استقبال خوبی از طرف کشاورزان همراه بود، ولی 

روز(، کمبود آب و خسارت  145-134دلیل دیررس بودن )به

سرعت از عرصه تولید خارج خوار بهباالی ناشی از آفت کرم ساقه

شد. درحال حاضر در سطح کوچکی در بعضی از نقاط استان 

 .گیردار میگیالن )مناطق غربی استان( مورد کشت قر

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
pusa1238-81-6/ pusa 

1238-1 
 والدین

 عملکرد )تن درهکتار( 5/8-5/7

134-145 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 115-114

 تعداد پنجه )عدد( 16-15

 وزن هزاردانه )گرم( 29-28

 کوتاه فقط دردارد خیلی

 های باالیی خوشهدانه
 ریشك

 متر(طول دانه )میلی 5/8-2/8

 متر(عرض دانه )میلی 9/1-8/1

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز 23-24

 درجه حرارت ژالتینه شدن < 74

 عطر دارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 بينام

 ی و کیفیهای زراعویژگی

 4-5/4 عملکرد )تن درهکتار(

 124-125 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 154-155 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 14-11 تعداد پنجه )عدد(

 24-23 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشك

 5/6-56/6 متر(طول دانه )میلی

 25/2-27/2 متر(عرض دانه )میلی

 متوسط و قطور شکل دانه

 24-21 زان آمیلوزمی

 74-75 درجه حرارت ژالتینه شدن

 دارد عطر

 حساس بیماری بالست

 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت

 کیفبت پخت مطلوب-زودرس خصوصیت بارز
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ريب  غ

 های زراعی و کیفیویژگی

 4-5/4 عملکرد )تن درهکتار(

 124-125 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 135-154 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 14-13 تعداد پنجه )عدد(

 26-27 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشك

 1/6-2/6 متر(طول دانه )میلی

 3/2-5/2 متر(عرض دانه )میلی

 متوسط و قطور شکل دانه

 24-21 میزان آمیلوز

 74-75 درجه حرارت ژالتینه شدن

 ندارد عطر

 حساس ستبیماری بال

 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت

 نرم بعد از پخت –رس میان خصوصیت بارز
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عنبربو
 

  های زراعی و کیفیویژگی

 1476 سال معرفی:

 

 توده محلی عنبر بو والدین:

اصفهان و  لرستان است که در رقم محلیتوده عنبربو 

یرد و دارای گمی رزیرکشت قرانیز شیراز )ممسنی( 

که از  باشدکیفیت پخت و طعم خوب در منطقه می

 طریق گزینش الین خالص مورد اصالح قرار گرفت.

 

 خصوصیات بارز:

از خصوصیات مهم این رقم عطر بسیار مناسب و  

کیفیت پخت عالی آن است که بعد از معرفی رقم 

خالص بسیار مورد استقبال کشاورزان و 

 شد.کنندگان واقع مصرف
 

 روش اصالحی انتخاب الین خالص

 والدین عنبربو

 عملکرد )تن درهکتار( 5/4-4

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 134- 135

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 135- 154

 تعداد پنجه )عدد( 15-13

 وزن هزاردانه )گرم( 25-23

 ریشك دارد

 متر(طول دانه )میلی 5/6-4/6

 متر(عرض دانه )میلی 5/2-4/2

 شکل دانه کوتاه و قطور

 میزان آمیلوز 24-22

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر دارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته حساس
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 آانم

 1497 سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

 صالح و هاشمی والدین:

 :خصوصیات بارز

میزان آمیلوز متوسط، طول دوره رشد و ارتفاع بوته 

مناسب و دارا بودن میزان برنج سفید باال و برنج خرد 

کمتر. از نظر مورفولوژی و ساختار ظاهری، شبیه ارقام 

های کوتاه های بلند و ریشكمحلی بوده و دارای دانه

باشد. کیفیت پخت الین خالص به رنگ سیاه می

بوده و شبیه کیفیت پخت ارقام مذکور بسیار عالی 

باشد. ارتفاع محلی همانند ارقام هاشمی و دمسیاه می

بوته در ژنوتیپ انتخابی کوتاه بوده و نسبت به عارضه 

باشد. زودرس بودن رقم نیز از خوابیدگی مقاوم می

آید که برداشت های دیگر آن به شمار میمزیت

با  های آخرفصل و عدم برخوردمحصول قبل از بارش

خوار و از همه مهمتر نسل دوم و سوم آفت کرم ساقه

 مصرف کمتر آب برای آبیاری را به دنبال دارد. 

  

 

 روش اصالحی انتخاب الین خالص

 والدین صالح و هاشمی

 عملکرد )تن درهکتار( 5/5-5

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 143-144

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 142-94

 تعداد پنجه )عدد( 21-24

 وزن هزاردانه )گرم( 25

 ریشك ریشك های کوتاه و سیاه رنگ

 متر(طول دانه )میلی 7

 متر(عرض دانه )میلی 2

 شکل دانه بلند

 میزان آمیلوز 21-24

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر دارای عطر و طعم

 بیماری بالست حساس

 دگی بوتهواکنش به خوابی مقاوم
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 گيالر

  های زراعی و کیفیویژگی

 1499 سال معرفی:

عنوان والد مادری و هاشمی صالح به والدین:

 عنوان والد پدریبه

 خصوصیات بارز:

میزان آمیلوز متوسط، زودرس، کیفیت دانه باال، 

عملکرد نسبتاً باال، حساس به بالست، آمیلوز 

 متوسط

 روش اصالحی انتخاب الین خالص

 والدین صالح و هاشمی

 عملکرد )تن درهکتار( 6-5/5

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 145-144

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 124

 تعداد پنجه )عدد( تعداد پنجه باال

 وزن هزاردانه )گرم( 25

های کوتاه و طالیی ریشك

 فقط در باالی خوشه
 ریشك

 متر(یلیطول دانه )م 1/8

 متر(عرض دانه )میلی 2

 شکل دانه بلند

 میزان آمیلوز 21-24

 درجه حرارت ژالتینه شدن 75-74

 عطر دارای عطر و طعم

 بیماری بالست حساس

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 طلوع

 1499 سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

 کاظمینعمت / علی والدین:

آن با  یبرجسته رقم، زودرس یهایژگیاز وخصوصیات بارز: 

روز(  78) یدرصد گلده 54تا  یطول دوره رشد از بذرپاش

 كیروز( حدود  84) یبا رقم هاشم سهیکه در مقا باشدیم

( بوده، متریسانت 87هفته زودتر، ارتفاع بوته آن کوتاه )

در هکتار  ملوگریک 6544عملکرد دانه )شلتوک( آن   نیانگیم

است، متوسط  شتریب یتن از ارقام بوم 5/4حدود  هک باشدیم

در  ییگرم( داشته و از تحمل باال 41وزن هزار دانه باال )

 سمیهر دو نوع مکان قیخوار برنج از طرمقابل آفت کرم ساقه

مقاوم در مقابل  باشد،یبرخوردار م وزیبیو آنت زنوزیآنت

 لوبپخت مط تیفیده و از ک( بو4-1 اسیبالست )مق یماریب

و عطر  یدرصد( همانند ارقام بوم 24 لوزیآم زانیدانه )م

 ،یمناسب یهایژگیو نیچن لیدل. بهباشدیمناسب برخوردار م

معمول،  طیجهت کشت در شرا یخوب لیاز پتانس تواندیم

کشت با دوره  ستمیس آب، مناطق/کشت کم یهاستمیس

 ییزارقم مذکور راتون نیرشد کوتاه را داشته باشد. همچن

 یمناسب تیاز قابل ،یو زودرس یپاکوتاه لیدلهدارد، ب یخوب

برنج( و کشت دوبار برنج در  نی)کمبا زهیبرداشت مکان یبرا

 .باشدیبرخوردار م یزاریشال یاراض

شجره/ نوترکیب 

 آمیختهخویش
 روش اصالحی

 والدین کاظمینعمت / علی

 (عملکرد )تن در هکتار 7-5/6

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن 98-95

 متر(ارتفاع بوته )سانتی 94-87

 تعداد پنجه )عدد( 21-19

 وزن هزاردانه )گرم( 42-41

 ریشك ندارد

 متر(طول دانه )میلی 2/8-8

 متر(عرض دانه )میلی 3/2-2/2

 شکل دانه بلند

 میزان آمیلوز 23-24

 دندرجه حرارت ژالتینه ش 7

 عطر متوسط

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
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 بخش دوم

 

 

 مديريت خزانه برنج

 

 

 

 

 

 نگارندگان:

 دكتر شهرام نظري، دكتر فرزاد مجيدي، دكتر حديث شهبازي، 

 دكتر محمدرضا يزدانی، مهندس حسن شکري واحد، دكتر بيژن يعقوبی

 موسسه تحقیقات برنج کشوراعضای هیات علمی 
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 خزانه -0
های مختلفی برای پرورش در مناطق مختلف جهان، بسته به شرایط محیطی، کشاورزان روش

اندازی خزانه مناسب، اولین قدم برای دستیابی به محصول مناسب برای برند. راهکار میهبرنج ب ءنشا

سبز یکنواخت و  هایبرگ کیفیت باال و با، نشاهای با خزانه کشاورزان است. درصورت تهیه صحیح

 برنج به خزانه راحتی قابل انتقال به زمین اصلی هستند.که به شودمییافته تولید های توسعهریشه

مزرعه احداث  از خارج یا اصلی معمواًل در قسمتی از زمین که شودمی گفته کوچکی قطعه زمین

 داشت. بنابراین نخواهند را زنیرقابی توانایی جوانهغ شرایط در بذور برنج که آن جایی شود. ازمی

 تری تحتدر فضای کوچك را بذور یکنواخت ابتدا ایمزرعه داشتن و بذور بهینه از استفاده جهت

 منتقل و نشاء اصلی زمین به آن را نشاها رشد و شدن آماده از پس و نموده کشت خاص شرایط

 کنند.می
 

 انواع خزانه -2
 گیرد:سه صورت انجام می تهیه خزانه به

 سنتی -الف

 ای یا ژاپنی(ایستگاهی )جوی پشته -ب

 ای )مکانیزه(جعبه -ج

 خزانه سنتی -2-0

بذر د و معموالً بدون پوشش و با تراکم متفاوت و زیا باشدنمیدارای ابعاد مشخصی خزانه سنتی 

 .شوددر بستر خزانه تهیه می
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خزانه سنتی -0-0شکل 
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 (اي يا ژاپنیخزانه ايستگاهی )جوي پشته -2-2

گیرند می متر درنظر 14متر و طول آن را در حدو د  1-24/1در این روش، عرض بستر معموالً 
 مترسانتی 24حدود  بستر نیز فاصله بین دو است.متر سانتی 14تا  5و ارتفاع مناسب برای هر بستر 

ای، بذور صورت جوی پشتههب شدههای تهیهر خزانهصورت جوی است. دشود که بهدر نظر گرفته می
 (.2-2)شکل  رسدصورت نشتی به بذور میهبر روی پشته پاشیده شده و آب ب

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ای یا ژاپنی(خزانه ایستگاهی )جوی پشته -0-0شکل 

 

 (اي )مکانيزهخزانه جعبه -2-3

خاک گردد. مقدار می ماشین نشاکار استفاده ء ونشاهای از جعبه ءدر این روش جهت تهیه نشا
 شکیلوگرم است و پس از پاش 4تا  5/2متر حدود سانتی 2با عمق خاک بستر نشاء برای یك جعبه 

ترین نوع خاک، خاک لومی رسی است. پس از . مناسبشودپوشانده می بذر روی آن با خاک
ی توان مثل مرحله قبل بر روی بسترهاها را میبذرپاشی و سبز شدن اولیه، آن ها،سازی جعبهآماده

 (.4-2د )شکل را پوشان هاجعبه خزانه در کنار یکدیگر قرار داد و با پوشش پالستیکی روی آماده شده

 

 

 

 

 

 

 

 ای )مکانیزه(جعبه خزانه -7-0شکل 

https://doondoon.ir/%d9%86%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac/
https://doondoon.ir/%d9%86%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac/
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 گيريزمان خزانه -3
 بهترین زمان ولی است متفاوت رقم حساسیت و منطقه شرایط به وجهتبا گیریخزانه زمان

 و باشد شده حدودی سپری تا فصل اول سرمای خطر که است زمانی لفمخت مناطق در گیریخزانه
 کاشت تاریخ به دستیابی باشد. جهت رسیده گرادسانتی درجه 16 حدود در محیط دمای میانگین

های کارشناسان توصیه از مدت، بلند میانگین دمای به مراجعه ضمن منطقه هر در است بهتر مناسب
میزان آب استفاده نمود )تقویم زراعی هر منطقه باتوجه به نیز منطقه مستقر در مراکز جهاد کشاورزی

 که است زمانی کاشت تاریخ ترینمناسب هرحالشود(. بهدر دسترس و شرایط آب و هوایی تدوین می

 باشد. رسیده گراددرجه سانتی 16 به حدود هوا دمای میانگین
 

 گيريمکان خزانه -0

خوبی شخم خورده و دارای هوموس هتخاب شود که خاک آن بمحل خزانه بایستی در مکانی ان
صورت به ، بهتر استباشد درخت اندازسایه در نبایستی انتخابی یا کود آلی کامالً پوسیده باشد. محل

جنوبی احداث شود تا هم حداکثر تابش نور خورشید را دریافت کند و هم از وزش بادهای  -شمالی
 سال ابتدای در که است بهتر بهار فصل اوائل باران منظور برخورداری ازبه. شرقی مصون بماند -غربی

 د.سازی خزانه اقدام نموآماده به
 

 خزانه نياز مورد سطح -5

 تعداد باشد.می مترمربع 254 با برابر اصلی زمین هکتار یك کشت جهت خزانه نیاز مورد سطح

 بود. خواهد جعبه 244 تا 224 اصلی زمین هکتار یك ازاینشاء به هایجعبه
 

 انتخاب بذر -6

دار( که توسط شده )لیبلشود از بذور گواهیبذر مهمترین نهاده در زراعت است. توصیه می
باشد، استفاده گردد. درصورت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تأیید شده و استاندارد می

قبل از بذرگیری توسط شالیکار رعایت در دسترس نبودن و اجبار به بذور خود مصرفی، موارد زیر 
 شود.

 د.های هرز باشمحل بذرگیری بایستی عاری از علف  -

 د.دهی از مزرعه حذف گردن)خارج ازتیپ( قبل از خوشه های ارقام دیگربوته -

 د.ها کامالً رسیده هستند را برای بذرگیری انتخاب نمایاز مزرعه که بوته یسعی گردد بخش -

 د.منکوبی از خرمنکوب دستی استفاده نمایاالمکان برای خرحتی -

 د.محل نگهداری بذر بایستی از نظر نور و رطوبت مناسب باش -

جهت  ،کننددانه جدا میهای جدید بوجاری که بذور را بر مبنای وزن تكتوان از دستگاهمی -
 د.انتخاب بذر استفاده نمو
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 مقدار بذر مورد نياز -7

تعداد خوشه در واحد  ،دانه ری یعنی استفاده از وزن هزارمقدار بذر مورد نیاز بر مبنای تئو
وزن دارای در کپه خیلی کمتر از مقدار واقعی مورد مصرف است. یعنی اگر رقمی  ءسطح و تعداد نشا

در  ءبا احتساب سه نشا ،باشدمتر سانتی 25در  25گرم و تراکم بوته در واحد سطح آن  25هزار دانه 
اما باتوجه به تلفات بذری و سایر شرایط برای یلوگرم بذر مورد نیاز است. ک 24کپه تقریبًا کمتر از 

کیلوگرم در  144تا  75و برای کشت مستقیم بین  34تا  44کشت نشایی، میزان بذر مصرفی بین 
 شود.هکتار توصیه می

 

 استاندارهاي الزم براي بذر انتخابی -8

درصد باشند. بذور بایستی  99ای خلوص دار وبذور مصرفی بایستی از تولید سال زراعی قبل 
و های هرز عاری از بذور علفچنین همدرصد باشند.  84و درصد سبز باالی  95دارای قوه نامیه باالی 

دار، همه این خصوصیات را دارا بوده و در شده لیبلد. الزم به ذکر است بذور گواهیقام باشنرسایر ا
 شوند.شرایط کامالً استاندارد تهیه می

 

 آماده سازي بذر -9

 دن و ضدعفونی بذركرسنگينو سبك  -9-0
ک، ضعیف و چروکیده از محلول آب و نمك پوور نیمه پر، بذاز سالم ور بذزی سااجدبرای 

شود. اگر خوبی حل میگرم نمك اضافه و به 24ازای هر لیتر آب منظور بهاینشود. بهده میستفاا
مناسب ن از طمیناای ابرب و میزان نمك در دسترس نبود گیری حجم آوسایل دقیق جهت اندازه

ده کرد. پس از تهیه محلول، تخم ستفام و تازه اخاغ تخم مرد عد یكان از غلظت نمك میتودن بو
مرغ بیرون از محلول باشد، غلظت تخم از یك سکه ازه ندابه ده، هنگامی که نموور غوطهمرغ را در آن 

، بذور یختهل آب نمك رخل محلوور را دابذدن بذور برنج است. مورد نظر مناسب سبك و سنگین کر
-2شوند )شکل ور میشناآب سطح ه در کیدوچرک، ضعیف و پوور بذنشین شده و سالم در ظرف ته

شوند. دار کردن آماده میبرای جوانه وشیرین شسته آب سالم با ور بذ(. پس از حذف بذور شناور، 3
گراد به حالت درجه سانتی 44تا  25 ودحدارت جه حردربا م لرب وساعت در آ 23مدت ور بهبذسپس 

شود. لیتر آب خیسانده می 5/1هر کیلوگرم بذر در  شود. در این مرحله معموالً غرقاب قرار داده می
های ضدعفونی کننده بذر شامل کشساعت در محلول قارچ 23مدت رج و بهخاسپس بذور از آب 

صد کیلوگرم بذر(، لیتر برای میلی 244صد کیلوگرم بذر(، سلست )ای لیتر برمیلی 444تریفمین )
 گیرند.در هزار( قرار می 2در هزار( و ویتاواکس تیرام ) 4همایکت )
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 کردن بذرسبك و سنگین -0-0شکل 

 داركردن بذرجوانه -9-2

شکافد و ر را می، عضو خارجی بذنوشیشود که جنین پس از آبای گفته میزنی به مرحلهجوانه
تا  25گردند. بذور انتخابی را در آب ولرم با درجه حرارت حدود چه ظاهر میچه و ریشهطی آن ساقه

را ند کنند. بذوری که آب جذب کرده و متورم شدساعت غرقاب می 23مدت بهگراد سانتیدرجه  44
دارکردن بذور را های جوانهینهساعت به گرمخانه )مکانی که بتواند زم 38مدت از آب خارج کرده و به

زده و  دار شده بذری است که یکنواخت جوانهیك بذر خوب جوانه هند.دفراهم نماید( انتقال می
 .چه یك به دو باشدچه( به ریشهنسبت طول جوانه اولیه )ساقه

 دار كردن بذرشرايط الزم براي جوانه -9-3

ریخته شود تا پس از جذب آب جا برای ها بذر درصد حجم کیسه 54میزان الزم است به
خسارت سطح  ها را بر روی چند چوب قرار داده تا ازافزایش حجم داشته باشد. بهتر است کیسه

 یپاشها آبتماس بذور با زمین جلوگیری گردد. الزم است روزی چند بار با آب ولرم بر روی کیسه
زمان با پاشیدن آب بر روی هم باشد. همدار شدن فراتا آب و حرارت مورد نیاز برای جوانه شود

 د.تر در اختیار بذور قرار گیرزنی راحتها آن را تکان داده تا اکسیژن مورد نیاز جوانهکیسه

 زنی نامطلوبجوانه -9-0

اندازه کافی فراهم نباشد چنانچه اکسیژن بهو  چهشهیاندازه کافی نباشد ررطوبت به کهیدرصورت
اندازه کافی باشد ولی د کرد. اگر رطوبت و اکسیژن بهن( بیش از اندازه رشد خواههجوانه اولیچه )ساقه
 است.درجه حرارت زیادبودن دهنده چه )جوانه اولیه( دارای رشد سریع باشند نشانچه و ساقهریشه

 یسازي بستر خزانه برنج براي بذرپاشآماده -9-5

قوی و سالم بایستی از رشد علف ء نشا پس از تهیه بستر جهت تولید یادر خزانه جوی پشته
مناسب مثل تیوبنکارپ و بوتاکلر  یهاکشتوان از علفهرز جلوگیری نمود. بـرای ایـن منظور می

 ساعت است. بعد از این مدت 38استفاده نمود. مدت زمان نگهداری محلول آب و سم در خزانـه 
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تسطیح  ها تخلیه و پس ازخزانه گردید، آب کرتدار شده و آماده بذرپاشی در بذور جوانه کهیهنگام 
 (.5-2د )شکل توان اقدام به بذرپاشی نموو اندکی هوا دادن می کشی سطح بستر خزانهو ماله

 

 

 

 

 

 

 
 

 سازی بستر خزانه برای بذرپاشیآماده -5-0شکل 

 

 آماده يبذرپاشی بر روي بسترها -9-6

گرم  184تا  154مقدار حداکثر بهو ستر خزانه صورت یکنواخت در بدار بهپاشیدن بذر جوانه
نحوی باشد که بذور روی مربع خزانه برنج است. بهتر است بذرپاشی بر روی بسترها بهازای هر متربه

قادر به کش هرز که علف یهاهم انباشته نشده ولی تمام سطح خزانه را پوشش دهد تا از رویش علف
 (.6-2)شکل  دجلوگیری نمای بردن آن نبود، ازبین

 

 

 

 

 

 
 

 بذرپاشی -6-0شکل 
 

 دار كردن خزانه برنجپوشش -9-7

سرما موجب از بین رفتن نشاها در  کهینحواکثر ارقام برنج نسبت به سرما حساس هستند، به
 سرما در اوایل بهار و کمك به یهاشود. بـرای جلوگیری از خسارتخزانه و حتی در زمین اصلی می
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 . روش کار بـه این ترتیب استپوشانندیبعد از بذرپاشی، بستر خزانه را با نایلون منشاها، ی زودرس 
متر از سانتی 54تقریباً  یهاچوبی، فلزی یا فایبرگالس به فاصله یاکه روی بستر خزانه برنج، کمانه

مترمربع  144. مقدار نایلون مورد نیاز بـرای پوشانندیها را با نایلون مهم قرار داده و روی کمان
ازای هر دو بستر کنار هم برش صورت دوال( است. این نایلون را بهمتر )به 3متر بـا عرض  55خزانه، 

از هر چهار طرف بستر  یستیبای. برای پوشاندن بسترها م(7-2)شکل  کشندها میداده و روی کمان
ها روی ـر پوشش نایلونبـه درون خاک فروبرده شوند تا عالوه بر حفظ درجه حرارت زی هالونینا

 د.بسترها جابجا نشون
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دار کردن خزانهپوشش -7-2شکل 
 

 آبياري در خزانه برنج -9-8
الزم است که محل انتخابی جهت احداث خزانه از منظر مدیریت آبیاری مورد توجه قرار گیرد. 

دیریت سریع و آسان، زهکشی مناسب، لزوم دسترسی مناسب از نظر آب آبیاری و امکان منیاز به
مقابله با سردی احتمالی آّب آبیاری، لزوم جلوگیری از خسارت درصورت بارندگی شدید، جلوگیری از 

سازی زمین و نشاکاری، عدم ورود آب آبیاری از زمین اصلی و امکان نشاکاری تداخل با عملیات آماده
رد مهمی است که در زمان انتخاب آوری خزانه در انتهای کار از جمله موامکان خزانه پس از جمع

( نکات مورد توجه و عملیات الزم برای 2-1محل احداث خزانه باید مورد توجه قرار گیرد. در جدول )
 ها ذکر شده است.مواجهه با آن

سازی بسیاری از مشکالت خزانه را دارد. حفظ شرایط اعمال مدیریت آبیاری قابلیت مرتفع
های سیت جوانه ابتدایی به شرایط غرقاب و دمای آب، کنترل علفمناسب خزانه، رفع حسا رطوبتی

آمدن دمای هوا و محیط خزانه و کنترل دمای آب هرز خزانه، کنترل دمای محیط درصورت پایین
( نکات و 2-2آبیاری در خزانه از جمله تأثیرات اعمال مدیریت مناسب آبیاری است. در جدول )

 ها ذکر شده است.مناسب برای مواجهه با آنمشکالت موجود در خزانه و عملیات 
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 اصول انتخاب محل مناسب خزانه در اراضی شالیزاری -0-0جدول 

 عملیات الزم نکات مورد توجه 

 نیاز به زهکشی مناسب 1
عدم ماندابی، عدم تغذیه آب از پایین، امکان تخلیه سریع آب 

 )بلندترین نقطه مزرعه(

2 
اری و دسترسی مناسب از نظر آب آبی

 امکان مدیریت سریع و آسان

کشی انتخاب مکان نزدیکتر به جاده دسترسی، کانال آبیاری و زه

 و محل سکونت کشاورزان

 مقابله با سردی احتمالی آّب آبیاری 4
های باالدستی برای افزایش دمای آوری آب در کرتامکان جمع

 آب قبل از آبیاری خزانه با امکان آبیاری ثقلی

3 
از خسارت درصورت بارندگی  جلوگیری

 شدید

جلوگیری از جریان سطحی ورودی یا حفظ محدوده خزانه از 

 های حائل در اطراف خزانهجریان سطحی با حفر زهکش

5 
سازی زمین و تداخل با عملیات آماده

 نشاکاری

انتخاب مکان مناسب برای عدم تداخل با محدوده ورود و 

 ادوات محدوده کاری کارگران، ماشین آالت و

6 
های نشاکاری عدم ورود آب آبیاری از کرت

 شده در زمین اصلی به خزانه 

انتخاب مکان مناسب و حفر زهکش حائل برای جلوگیری از 

 ورود آب موجود در زمین اصلی به خزانه

7 
امکان نشاکاری مکان خزانه پس از 

 آوری خزانه در انتهای کارجمع

ر خزانه بدون تداخل انتخاب مکان مناسب برای نشاکاری د

 های کشت شدهکاری و تاثیر از کرت

 
 تاثیرات مدیریت آب بر خزانه برنج -0-0جدول 

 فعالیت مناسب مشکالت  ردیف

 1-2رعایت اصول انتخاب مکان مناسب طبق جدول  شرایط رطوبتی  1

2 
حساسیت جوانه ابتدایی به شرایط غرقاب 

 و دمای آب

ده از آب سرد برای آبیاری در عدم ایجاد غرقاب و عدم استفا

 زمان تشکیل جوانه ابتدایی

 های هرز در خزانهوجود علف 4
های هرز با حفظ حالت غرقابی به شرط عدم کنترل علف

 خسارت به گیاهچه برنج

 پایین آمدن دمای هوا و محیط خزانه 3
استفاده از آب آبیاری با دمای باالتر نسبت به محیط و ایجاد 

 سبی حالت غرقاب ن

 دمای پایین آب آبیاری در خزانه 5
منظور باال رفتن آوری آب سرد در کرت جداگانه بهجمع

 دمای آب
 

اساس عملیات آبیاری و مدیریت آب در خزانه برنج در مراحل مختلف رشدی شامل براین

 ه وروز متناسب با رطوبت اولی 5تا  4روزهای اول پس از شروع بذر پاشی )درصورت زهکشی مناسب 
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درصد از سطح خزانه  24های مویین در بیش از دمای هوا در داخل و بیرون خزانه(، زمان ظهور ترک 

پس از روزهای ابتدایی بذرپاشی، شروع دو تا سه برگی شدن گیاه، افرایش سن گیاه براساس تعداد 

اهد بود. در جدول ها و دو روز قبل از زمان برداشت نشاء و انتقال آن به زمین اصلی متفاوت خوبرگ

 ( عملیات آبیاری متناسب با مرحله رشد گیاه در خزانه ارائه گردیده است.4-2)
 

 عملیات آبیاری و مدیریت آب در خزانه برنج -7-0جدول 

 مدیریت آب زمان ردیف

روزهای اول پس از شروع بذر پاشی )در صورت  1

روز متناسب با رطوبت  5تا  4زهکشی مناسب 

 وا در داخل و بیرون خزانه(اولیه و دمای ه

استفاده از رطوبت موجود در خاک و عدم نیاز به 

آبیاری و ایجاد غرقابی در خاک با شرایط رطوبتی 

 حدود اشباع تا باالتر از ظرفیت زراعی

درصد از  24های مویین در بیش از ظهور ترک 2

 سطح خزانه پس از روزهای ابتدایی بذر پاشی

خزانه و بالفاصله تخلیه آن  یك بار ورود آب به داخل

 ترین ساعات روزدر گرم

دو بار ورود آب و تخلیه آب پس از زمان یك تا دو  شروع دو تا سه برگی شدن گیاه 4

 ساعت

افزایش تعداد دفعات ورود آب و یا طوالنی کردن زمان  هاافزایش سن گیاه براساس تعداد برگ 3

 ماندگاری آب در محیط خزانه تا انتها

دو روز قبل از زمان برداشت نشاء و انتقال آن به  5

 زمین اصلی

حفظ رطوبت بیش از حالت اشباع برای عدم خسارت 

 به ریشه گیاه هنگام برداشت

 

 هوادهی خزانه برنج -9-9

مناسب عمل هوادهی خزانه  یهادادن پوشش نایلونی، باید دقت شود که در زمان پس از قرار

جمله آن ز ا خواهد گذاشت. بر روی نشاها یصورت، اثرات نامطلوبرغیراینخوبی انجام شود. دبرنج به

توان را می زایماریمواد غذایی و همچنین افزایش عوامل ب ،هادراتیکاهش شدید ذخیره کربوه

. ضمن اینکه در روزهای آفتابی و گرم درجه حرارت زیر پوشش پالستیکی بسیار زیاد خواهد برشمرد

 د.گردفتن نشاها میشد و موجب از بین ر
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 هوادهی خزانه -1-0شکل 

 نحوه هوادهی -9-01

مرحله، هوادهی در  نیا از پس اما شدن نشاها، نیازی به هوادهی نیست یبرگ تا مرحله دو

 کنندمی شود. برای این کار، ابتدا و انتهای پالستیك روی بستر را بازروزهای آفتابی و گرم انجام می

تدریج با  شود. بهمدت یك تا دو ساعت در روز انجام میدر روزهای اول، هوادهی به. (8-2)شکل 

شدن یبرگ 4-3شود. بعـد از مرحلـه تر شدن هوا، مدت هوادهی چهارتا پنج ساعت انجام میگرم

کشند. حدود یك هفته ها دوباره پالستیك را روی خزانه مینشاها، روزها پالستیك را برداشته و شب

 د.کننطور کامل از روی خزانه برنج جمع میاز انتقال نشاها بـه زمین اصلی، پوشش نایلونی را بهقبل 

 توصيه فنی در ارتباط با هوادهی خزانه برنج -9-00

برای هوادهی خزانه برنج در هوای سرد حداقل یك ساعت خزانه بدون آب باشد ولی در هوای 

در  ژهیوبرگی به سهن آب و سپس آبیاری شود. در مرحله ظهر خزانه بدو از بعد 3صبح تا  9گرم از 

گیاهچه به شرایط آب و هوای طبیعی  ایجاد سازگاریروزهای گرم الزم است نسبت به هوادهی و 

ها آب وجود ها، باید پای بوتهزمان با هوادهی گیاهچهشدن و همیتا سه برگ اقدام نمود. پس از دو

 د.داشته باش

 خزانه برنجدر  یكودپاش -9-02

است ولی با این وجود و آب خاک ون آزم و منطبق بر کوددهی در خزانه براساس نیاز گیاه

 د.توان به موارد زیر اشاره نموکودی صورت گرفته است که می یهاهیبرخی توص

 كود پايه در خزانه -9-03

ل از بذرپاشی است. زمان استفاده از کود پایه در خزانه، معموالً بعد از تهیه جوی و پشته و قبـ

 تریپل است.  گرم کود سوپرفسفات 14گرم اوره بـه اضـافه  15ازای هر مترمربع خزانه، مصرف کود به
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مربع خزانه مصرف ازای هر مترگرم بـه 14-12 م باشد، مقدار کود اورهواگر کود از نوع فسفات آمونی

برای . است شده هیتاس نیز توصعالوه بر این، در طی چند سال گذشته مصرف کود پ. شودمی

 د.ازای هر مترمربع خزانه استفاده کرگرم کود پتاس را به 15توان مقدار منظور، میاین

 كود سرک در خزانه -9-00

شود. هـدف از مصرف روز پس از بذرپاشی خزانه مصرف می 24تا  15کود سرک معمواًل بین 

ها است. زمان مصرف کود سرک، یك هفته قبل از کود سرک، رشد کافی نشاها و راحتی در کندن آن

 ت.مقدار پـنج گرم اوره برای هر مترمربع زمین خزانه اسانتقال نشاها به زمین اصلی و به
 

 خزانه هرز هايو علف هايماريمبارزه با آفات، ب -01

 آفات مهم خزانه برنج -01-0

  (.Ephydra sp)مگس خزانه -01-0-0

 

 

 

 

 

 
 حشره بالغ مگس خزانه الرو و -9-0شکل 

 

شود، با های اخیر برای تهیه خزانه از پوشش پالستیکی استفاده مینظر به این که در سال :مدیریت

یابد و نیاز به مبارزه ایجاد پوشش پالستیکی روی خزانه، آلودگی خزانه به این حشره بسیار کاهش می

فسفره نظیر فنیتروتیون  هایکشان از حشرهتوها میباشد. اما در صورت آلودگی خزانهشیمیایی نمی

در هزار سمپاشی نمود.  5/1تا  1درصد به نسبت  5در هزار یا فیپرونیل مایع  5/1به مقدار  54%

مترمربع  144گرم در هر  154تا  144مقدار درصد به 14کش دیازینون گرانول استفاده از حشره

مقدار درصد به 25کش دایفلوبنزورون پودر وتابل توان از حشرهچنین میشود. همخزانه توصیه می

 مترمربع استفاده کرد. از مصرف سموم کلره داخل خزانه جداً خودداری شود. 14گرم برای  5/4
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 (Gryllotalpa gryllotalpa) آبدزدک -01-0-2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حشره بالغ آبدزدک -01 -0شکل 

 

 مدیریت

هــای حشــره داخــل النــه بســیار مــوثر بــردن تخمزدن زمــین بــرای از بــین شــخمروش زراعييی: 

ــابمی ــه موجــب میباشــد. غرق ــین و مزرع ــه پورهنمودن زم ــرک و از خــاک شــود ک ــین را ت هــا زم

های های زمینــی )تلــهبیــرون آمــده و ســپس نســبت بــه انهــدام آنهــا اقــدام شــود. اســتفاده از تلــه

ــا هــر قــوطی دیگــر، داخــل خــگــودالی( ماننــد قوطی اک یــا روی مرزهــای هــای خــالی کمپــوت ی

کـه لبـه آن مطـابق بـا سـطح خـاک یـا طوریمزرعه یا خزانه در سطح زمین قابـل توصـیه اسـت. به

متر( قــرار گیــرد. ســوراخ ورودی ایــن تلــه طــوری ســاخته ســانتی 44تــا  24تر )عمــق کمــی پــایین

شــود کــه بــه طــرف داخــل ظــرف و بــه شــکل قیــف باشــد و تــه قیــف بــه طــرف پــایین باشــد تــا 

 قادر به خروج نباشد. آبدزدک

ــرای کنتــرل کــرم  2/4کش فیپرونیــل اســتفاده از حشــرهروش شييیمیایی:  ــول کــه ب درصــد گران

باشـد. سـموم گرانـول را شـود، بـرای ایـن حشـره نیـز مـوثر میخوار نـواری بـرنج اسـتفاده میساقه

م گــر 154مقــدار ها اســت بهتــوان فقــط روی مرزهــا کــه محــل آمــد و شــد آبــدزدکمســتقیماً می

ــرای  ــا  144ب ــان ب ــروب و همزم ــرد. اســتفاده از طعمــه مســموم در هنگــام غ ــع اســتفاده ک مترمرب

ــدار  ــه مق ــه ب ــز توصــیه  5خــروج حشــرات از داخــل خــاک و در ســطح مزرع ــع نی گــرم در مترمرب

ــموم میمی ــه مس ــه طعم ــرای تهی ــود. ب ــرهش ــوان از حش ــوآت ت ــدار به %34کش فنت ــا  2مق  4ت

لیتــر اســتفاده نمــود. ابتــدا ســم  54کیلــوگرم و آب 144بــرنج  کیلــوگرم، پوســته بــرنج یــا ســبوس

مزبــور را در پــنج لیتــر آب حــل کــرده و بقیــه آب را بــه تــدریج روی پوســته یــا ســبوس ریختــه و 

 راحتی پخش شود.خوبی مخلوط نمود تا کامالً دانه دانه شده و در سطح مزرعه به به
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 هاي مهم خزانه برنجبيماري -2 -01

 Fusariumهای مهم برنج مانند بیماری پوسیدگی طوقه با عاملاز بیماری تعداد زیادی

fujikuroi ،ای با عامل بیماری لکه قهوهBipolaris oryzae ، سیاهك دروغی برنج با عاملvirens 

Ustilaginoidea، بیماری بالست برنج با عاملPyricularia oryzae   و پوسیدگی غالف با عامل

Sarocladium oryzae ها مانند شوند و برخی بیماریتوسط بذر از سالی به سال بعد منتقل می

ای و بالست برگ درصورت مهیا بودن شرایط، سبب از بین رفتن سطح وسیعی از بیماری لکه قهوه

های مهم برنج در شوند. مدیریت بیماریگیر در خزانه میهای جوان و بروز خسارات چشمبرگ

خوبی کنترل ها در خزانه بهچه هر یك از این بیماریاده خواهد شد. چنانها توضیح دسرفصل بیماری

نشوند همراه با گیاهچه به زمین اصلی منتقل شده و درصورت مهیا بودن شرایط محیطی، توسعه و 

های آلوده به مناطق دنبال خواهند داشت. انتقال گیاهچهگسترش یافته و خسارت کمی و کیفی را به

های بذر زاد، بذور تولیدی در ها شده و درنهایت در بیماریز بیماری، سبب آلودگی آنو مزارع عاری ا

این مزارع نیز آلوده خواهند بود که این موضوع در مزارع بذری دارای اهمیت بیشتری است. اگرچه از 

لول زا از مزارع برنج دشوار است، اما سبك و سنگین کردن بذور در محبین بردن کامل عوامل بیماری

شده، یك روش معمول و کارآمد برای های ثبتکشدنبال آن ضدعفونی بذور با قارچآب و نمك و به

 باشد.رزاد و پرورش نشای سالم میهای بذمدیریت بیماری

 هاي هرز در خزانه برنجمديريت علف -01-3

ـا جذب آب و ها بکنند. این علفهای هرز موجود در خزانه برنج با نشاهای برنج رقابت میعلف

های هرز عالوه، علفشوند. بهچنین نور و اشغال فضا، موجب ضعیف شدن نشاها میمواد غذایی و هم

موجود در خزانه، همراه نشاهای برنج به زمین اصلی راه یافته و باعـث مشکالت بیشتر در مزرعه 

تماً با دست وجین شوند. در بوده و باید ح اثریها بها روی آنکششوند؛ زیرا در این مرحله، علفمی

در  ژهیوهای برنج، به. در خزانهرسدیو سود کمتری به کشاورز م ابدیینتیجه هزینه کارگری افزایش م

. (11-2)شکل  کندیگیالن و مازندران، علف هرز سوروف بیشترین مزاحمت را ایجاد م یهااستان

ر، بعضی از و، انواع پیزسالهكیاویارسالم جمله  ها ازهای هرز دیگری مانند انواع جگنضمنًا علف

که علف هرز سوروف باعث  ییجا آن کنند. ازها مانند قاشق واش بـا نشاهای برنج رقابت میبرگپهن

 د.شوتوضیح داده میدر ادامه هرز  علفشود، روش مبارزه با این ها میبیشترین مشکالت در خزانه

 مبارزه با سوروف در خزانه برنج -01-3-0

 کارانیویژه سوروف در خزانه، موجب مشکالتی برای شالهای هرز بهرویش بعضی از علف
 ها های سنتی که مقدار مصرف بذر در واحد سطح خیلی زیاد بوده و خزانهشود. البته در خزانهمی
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علـت زیاد بودن بذر و وجود آب، پوشیده از آب است، مسئله سوروف چندان مهم نیست؛ زیرا بـه
 کم ییزاشهیقدرت ر ها نشاهای ضعیف بااما در این گونه خزانه د.ابییسوروف کمتر فرصت رویش م

 د.شونمی ریپذبیقارچی آس یهایماریعالوه، نشاها نسبت به بشود. بهحاصل می

 

 

 

 

 

 
 

 (Echinochloa crus galli)علف هرز سوروف  -00-0شکل 

 

 خزانه برنجزمان كنترل علف هرز سوروف در  -01-3-2

 بذرپاشی از قبل سوروف کنترل -الف

سپس . کنندمی یکشحدود سه روز قبل از بذرپاشی، بستر خزانه را کاماًل تسطیح و ماله

ده مترمربع و یا خزانه به مساحت برای  تریلیلیکش تیوبنکارپ )ساترن( به مقدار شش معلف

 شودده مترمربع مصرف می خزانه به مساحت برایلیتر مقدار چهار میلیکش بوتاکلر )ماچتی( بهعلف

، سپس شدهکنند. روش دیگر این است که ابتدا خزانه برنج آبیاری و سپس خزانه را آبیاری می

 شود.متر مصرف پاشی در سطح آب ساکن خزانه به عمق حدود پنج سانتیصورت قطرهکش بهعلف

 شده،ها تخلیه استفاده در خزانه شدند آب کرتدار شده و آماده بذرها جوانه کهیبعد از مدتی، هنگام

 شود.یو اندکی هوا دادن بذرپاشی انجام م خزانهسطح بستر از تسطیح پس 

 های هرز خزانهمدیریت علف -ب

توان طور کلی میکنند، اما بهها هم در خزانه رشد میهرز از جگناگرچه چندین گونه علف

دلیل شباهت زیاد به نشاهای های سوروف بهداد نمود. گیاهچههرز مهم خزانه قلمسوروف را تنها علف 

اشتباه همراه نشاهای برنج به برنج در خزانه قابل تشخیص از یکدیگر نبوده و سوروف از خزانه به 

آسانی قابل های هرز در خزانه به شود. دیگر علفمزرعه منتقل و در زمین اصلی نشاکاری می

هرز سوروف در خزانه حائز  از این رو مدیریت علف شوند.حذف میتشخیص بوده و با وجین دستی 

 اهمیت ویژه است.
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 های هرز خزانهمنشاء علف -ج

 بذر موجود در خاک محل احداث خزانه یا خاک مورد استفاده برای کشت بذر در خزانه -1

 های هرز موجود در بذر یا شلتوک برنجبذر علف -2

 ز طریق آب آبیاریهای هرز انتقالی ابذر علف -4

 روش جداسازی بذر سوروف از بذر برنج قبل از کشت در خزانه -د

درصد قبل از خیساندن بذر برنج جهت  24استفاده از محلول آب و نمك با غلظت حدود 

دار کردن و کشت در خزانه، برای جداسازی بذر سوروف از شلتوک بسیار مؤثر است. برای تهیه جوانه

لیتر آب حل کرده و سپس بذر برنج خشك به محلول اضافه  14نمك را در  گرم 244محلول حدود 

همراه بذور سبك و پوک برنج جدا شده، در سطح قرار شود. با چند مرتبه هم زدن، بذر سوروف بهمی

شود. بذور سالم را پس از جداسازی با آب نشین میگرفته و بذر برنج سالم در انتهای ظرف ته

 زنی و سبز شدن بذر نشود.مانع جوانه شستشو داده تا نمك

 کنترل سوروف موجود در خاک خزانه -ه 

است. البته  کشتنها راهکار برای کنترل بذر سوروف موجود در خاک خزانه استفاده از علف

تر بوده و فاقد توجیه اقتصادی است. برای کنترل ضدعفونی خاک راهکار دیگری است که پرهزینه

پاشی خزانه را آماده نموده )دو روش شیمیایی، حداقل یك هفته قبل از بذرنه بههای هرز در خزاعلف

کش اقدام خرابی، تسطیح و ماله( و پس از غرقاب نسبت به مصرف علفمرتبه شخم عمود بر هم، گل

های هرز از جمله سوروف گردد. درصورت استفاده از پوشش پالستیکی و افزایش دمای خزانه، علف

 خواهد شد.بهتر کنترل 

 شده در خزانهکنترل سوروف موجود در بذر برنج و کشت -و

شده فوق، ممکن است بذر برنج مورد استفاده برای کاشت در خزانه به بذر عالوه بر موارد اشاره

پاش قابل کنترل نیست، زیرا غلظت های خاککشسوروف آلوده باشد. این نوع آلودگی با علف

ت بذر برنج در خزانه کمتر از آن است که قادر به کنترل سوروف کش در خاک در هنگام کشعلف

پاش برای کنترل بذر سوروف همراه بذر برنج، کش خاکباشد. از سوی دیگر مصرف دوباره علف

ساعت قبل از  38پاش حدود های برگکشموجب آسیب به خود برنج خواهد شد. لذا استفاده از علف

شود که در ادامه از انتقال نشاها از خزانه به زمین اصلی توصیه میدرآوردن نشاها از خاک و یا قبل 

های هرز انتقالی از طریق آب اطالعات بیشتری در این خصوص ارائه خواهد شد. برای مدیریت علف

 آبیاری، استفاده از توری در ورودی جوی آبیاری خزانه بسیار مؤثر خواهد بود.
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 های هرز در خزانهکنترل علف پاش مناسب برایهای خاککشعلف -ز

لیتر در هکتار(، بوتاکلر )ماچتی،  5لیتر در هکتار(، تیوبنکارب )ساترن،  5/1پرتیالکلر )ریفیت، 

سولفورون لیتر در هکتار(، تریافامون + اتوکسی 4استار، لیتر در هکتار(، اکسادیارژیل )تاپ 5/4

گرم در هکتار(، پنوکسوالم )ریزالن،  444، گرم در هکتار(، فلوستوسولفورون )ذکور 144)کانسیل، 

های هرز خزانه پاش مناسب برای کنترل علفهای خاککشسی در هکتار( از جمله علفسی 154

 هستند.

 پاش در خزانهکش خاکروش کاربرد علف -ح

آوری بقایای خرابی( بستر خزانه را آماده نموده و نسبت به جمعابتدا با شخم و پادلینگ )گل

بندی، خزانه را غرقاب نموده و گردد. بعد از تسطیح و کرتهای هرز با دست اقدام میهی و علفگیا

پاش مصرف صورت نمكشده برای مزرعه اصلی در سطح آب بهها با همان غلظت توصیهکشعلف

شود با استفاده از پوشش پالستیکی، ها جلوگیری شده و توصیه میشود. از خروج آب از کرتمی

هنگام های هرز تحریك شود. در احداث زودبه گرم نگهداشتن خزانه اقدام گردد تا رویش علف نسبت

های خزانه در هوای سرد ابتدای فصل بهار، پوشش پالستیکی در تحریك رویش سوروف و دیگر علف

 کش بسیار مؤثر خواهد بود.هرز و افزایش کارایی علف

کش و زمان فاصله بین زمان کاربرد علف دار کردن بذر و رعایتجوانهاهمیت پیش -ط

 بذرپاشی در خزانه

های خاکپاش خزانه و زمان کشت )بذرپاشی( کشصورتی که فاصله بین زمان مصرف علفدر

کش قبل از بذرپاشی انجام نشود، باقیمانده روز( و آبشویی باقیمانده علف 7تا  5رعایت نشود )

شود. معمواًل شالیکاران متوجه این نوع خسارت موجب  زنی شلتوک راتواند عدم جوانهکش میعلف

کش نشده و عدم رویش یکنواخت بذر در خزانه را به شرایط آب و هوایی، ناخالصی بذر و علف

کش در دار کردن شلتوک، تحمل بذر برنج به باقیمانده علفجوانهدهند. پیشها نسبت میبیماری

پاشی نسبت به کش در خزانه، قبل از بذرتفاده از علفدهد. درصورت اسخاک را بسیار افزایش می

دار شده جوانهشود حتماً از بذور پیشکش اقدام نموده و توصیه میآبشویی و خروج باقیمانده علف

 استفاده شود. 

همراه خروج جزئی جوانه )حدود دو ساعت و تورم بذر به 38مدت حدود خیساندن بذر به

 کش بسیار مؤثر است.ر برنج به علفشدن بذمتر( در متحملمیلی

 تشخیص سوروف -ی 

های برنج در خزانه ممکن نیست زیرا که ارتفاع در بیشتر موارد تشخیص سوروف از گیاهچه

 های آن بسیار شبیه برنج است. تر از برنج بوده و رنگ و اندازه برگسوروف معمواًل مشابه یا کوتاه
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های تدریج ارتفاع برخی گیاهچهز بذرپاشی خزانه، به معمواًل پس از گذشت حدود سه هفته ا

استثنای سوروف در های هرز به سوروف بیشتر از برنج خواهد بود. اگرچه تشخیص و حذف تمام علف

های سوروف در خزانه تقریباً غیرممکن و حذف دستی آن خزانه ممکن است، امّا تشخیص گیاهچه

 دید مهاجم سوروف که تحت عنوان سوروف هوشمندی جعالوه گونههبر است. ببسیار زمان

 (Echinochloa oryzoides )ص و حذف شود، دارای شباهت بیشتری به برنج بوده و تشخینامیده می

 دستی کامل آن ممکن نیست.

 پاشهای برگکشمنظور کنترل سوروف با علفزمان مناسب سمپاشی خزانه به -ک

های برنج از خاک و انتقال نشاها از یا درآوردن گیاهچه ساعت قبل از کندن 38تا  23خزانه را 

صورت دیگر نیازی به جداسازی سوروف از خزانه به زمین اصلی سمپاشی نمائید که دراین

 شده پس از انتقال به مزرعه بههای سوروف سمپاشیهای نشایی برنج نخواهد بود. گیاهچهگیاهچه

 از تنش بهبود یافته و روند طبیعی رشد را طی خواهند کرد. های برنجتدریج از بین رفته ولی گیاهچه

شود. فشار کشی خارج میقبل از سمپاشی پالستیك را از روی خزانه برداشته و آب خزانه با زه

ترین است. باتوجه به مساحت کم ها مناسبکشبار برای سمپاشی علف 2تا  5/1سمپاش حدود 

شود یك سمپاشی یکنواخت خزانه ضروری است. توصیه میمنظور خزانه، کالیبره کردن سمپاش به

پاشی نموده تا آب مورد نیاز برای کش، خزانه را با آب خالص محلولروز قبل از سمپاشی با علف

شود خزانه با حدود دست آید. با تنظیم سرعت حرکت خود در زمان سمپاشی، توصیه می سمپاشی به

 شی شود.لیتر در هکتار محلول سمپا 244تا  174

 های مناسب برای سمپاشی خزانه برای کنترل سوروفکشعلف -ل

ها برگها و پهنکش مناسب برای سمپاشی خزانه جهت کنترل سوروف و دیگر جگنعلف

 کش با اسامی نومینیپایرباک سدیم است. چهار فرموالسیون تجاری مختلف این علفبیس

 (SC 10%،) ویدکلین (SC 40%،)  وجین(SC 12.5% )رایس و مون(SC 10% ) در مؤسسه

مؤثره در  گرم ماده 44های دارای تراکم کم، تحقیقات برنج بررسی و ثبت شده است. برای خزانه

های فوق توصیه کشگرم ماده مؤثره در هکتار از علف 34های متراکم و پرپشت، هکتار و برای خزانه

 شود.می
 

 به زمين اصلی ءزمان انتقال نشا -00

نشاکاری  یزمین برا کهیشدن آماده نشاکاری است ولی درصورتیبرگ 4تا  2برنج پس از  ءنشا

 (.12-2د )شکل گردپیشنهاد می یبرگ 3تا  4صاف نبوده و دارای شیب باشد نشای 
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 نشاء مناسب برای انتقال به زمین اصلی -00-0شکل 

 ()جهت كشت مکانيزه برنج ياخزانه جعبه -00-0

 ياجعبه ءخاک مناسب براي پرورش نشا -00-0-0

خاک بستر کشت باید  یساز. آمادهشودیبه تولید نشاهای مطلوب م منجر تهیه خزانه مناسب

درصد بیشتر از حد مورد نیاز، اقدام به تهیه  24تا  14در پائیز تمام شده باشد. در چنین مواردی، باید 

مناسب، بافت متوسط با مواد  ، اسیدیتهءبه نشاخصوصیات خاک خوب برای جع نیتر. مهمنمودخاک 

 نیترآلی کافی و نگهداری آب است. خاک لوم رسی )خاک رس مخلوط با لوم و مواد گیاهی( مناسب

منظور است. خاک رسی و خاک شنی مناسب این کار نیستند. بهترین نوع خاک اینخاک برای

مورد استفاده قرار گرفته و حاوی مقداری  منظور، خاک جنگل و خاکی است که قبالً برای کشتبدین

 ت.مواد آلی اس

 مقدار خاک مورد نياز -00-0-2

کیلوگرم است. عمق بستر خاک در  4تا  5/2مقدار خاکی که برای یك جعبه الزم است حدود 

گیرد متر باشد و ضخامت خاکی که برای پوشانیدن بذر مورد استفاده قرار میسانتی 2جعبه نشا باید 

مترمربع از زمین اصلی،  1444معادل  سطحی برای نشاء تولید جهت. باشد مترسانتی5/4باید 

 د.کیلو خاک نیاز دارن 154نیمه بالغ بـه  یکیلو خاک و نشاها 144نشاهای جوان به 

 كردن خاکتميز كردن و خشك -00-0-3

ابتدا خاک باید  یآورباید انجام شود. بعد از جمع یماه قبل از بذرپاش 4تا  2خاک  یآورجمع

 دنخاک باید شکسته شده و خرد شو یهاالبته قبل از خشك شدن کامل، کلوخ .خشك شود یخوببه
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اقدام بـه خردکردن خاک توسط دستگاه کراشر )خاک خردکن( و  یکه در زمان شروع بذرپاش 

گردد؛ یهرز سال قبل توسط صفحات مشبك )الك( م یهاجداسازی سنگ و بقایای گیاهی و علف

 ت.ماشین نشاکار اس یهایوجود سنگ یکی از عوامل اصلی در شکستن انگشت کهدلیلاینبه

 خاک بستر بذراسيديته  تنظيم -00-0-0

قوی مناسب اسـت کـه اسیدیته آن  یطورکلی باید گفت زمانی بستر کشت برای تولید نشاهابه

، شودبرای بـستر کشت استفاده  7تا  5/6یدیته با اس ییهاباشد. اگر قرار باشد از خاک 5/5تا  5/3بین 

است. در اصل عملیات تعدیل اسیدیته باید دو تا  نیازو تعدیل اسیدیته در سطوح  یسازینیاز به خنث

و  یآورها باید جمعانجام گیرد. پیش از هر چیز دیگر، نمونه خاک یسه ماه قبل از زمان بذرپاش

 144کیلوگرم خاک بستر را با  144توان د اسیدیته خاک میمنظور کاهش یك واح آزمایش شوند. به

کیلوگرم از کل خاک تهیه شده را با گل گوگرد مخلوط  14گرم گل گوگرد مخلوط کرد. در ابتدا 

که در این شرایط ترکیب یکنواختی شود کرده، سپس مخلوط مورد نظر با بـاقیمانده خاک مخوط می

گرم  254تا  244کیلوگرم حدود  124تا  114هر  یالزم به ازا . میزان پودر سولفوردیآیوجود مبه

 ت.اس

 تغذيه خزانه -00-0-5

شود و از آن جا که کشت برنج در اراضی شالیزاری معموالً به طور مستمر و هرساله انجام می

گردد، ضروری است بخشی از نیاز گیاه این مسئله سبب تخلیه عناصر، خصوصًا عناصر پر مصرف می

توانند وضعیت طورکلی شالیکاران به دو روش میعناصر از طریق مصرف کود جبران شود. به به این

خاک مزارع خود را از نظر توانایی تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مورد سنجش و ارزیابی قرار 

دوره باشد که معموالً قبل از کشت و در مواقعی در طول ها آزمون خاک مزرعه میدهند. یکی از روش

شود. روش دیگر بررسی عالئمی است که گیاه برنج در صورت کمبود یا بیشبود رشد گیاه انجام می

 تواند اتفاق بیافتد.دهد که این عالئم در هر مرحله از رشد میعناصر در خاک از خود بروز می

 آزمون خاک -00-0-6

شرفته از جنبه تغذیه های موثر به منظور دستیابی به کشاورزی پیآزمون خاک یکی از روش

باشد. در حالی که این روش به تنهایی کامل نبوده ولی گیاه و مصرف عناصر غذایی در خاک می

تواند وضعیت هر یك از عناصر غذایی را در زمان دلخواه مشخص نماید. آزمون کارگیری آن میبه

گیرد و براساس نتایج م میمنظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک انجاخاک به

توان توصیه کودی مناسب را براساس اعداد و ارقام مبنا و مرجع که از قبل با دست آمده از آن میبه

 انجام تحقیقات مختلف مشخص شده انجام داد.
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 شود:طورکلی با انجام آزمون خاک اهداف زیر محقق میبه

که بتوان طوریدر طول دوره رشد گیاه، به های دارای کمبود، قبل از کشت و یاتشخیص خاک -1

 براساس آن مقدار کود الزم را توصیه و رفع کمبود نمود.

شده به خاک و ردیابی تغییرات حاصله در قابلیت استفاده تعیین سرنوشت کودهای اضافه -2

 عناصر غذایی موجود در این کودها پس از وارد شدن به خاک.

ها و رویه کودها، فاضالبی که ممکن است در نتیجه مصرف بیآگاهی دادن درباره نقاطپیش -4

 فضوالت در خاک باعث مسمومیت در گیاه، انسان و یا حیوانات شود.

ها از نظر غلظت عناصر به حد سمیت رسیده و باید از مصرف بیشتر تعیین نقاطی که خاک آن -3

 ها به هر شکلی خودداری نمود.عناصر در آن
 

 باشد.اي میالعادهظ محيط زيست داراي اهميت فوقدو هدف در حف -02

 برداري از خاکنمونه -02-0

سازی نمونه، برداری، آمادهتواند متأثر از دقت در نمونهدقیق بودن نتایج آزمون خاک می

درستی های تجزیه آزمایشگاهی و نظارت نیروی انسانی در آزمایشگاه باشد. نمونه خاکی که بهروش

گردد. طقه مربوطه را نشان ندهد باعث خطا و اشتباه در ارائه برنامه توصیه کودی میوضعیت خاک من

دهنده خاک غالب مزرعه برداری شود که نشانرو ضروری است تا هر زمین زراعی با روشی نمونهازاین

داری از نظر بافت، رنگ، پستی و بلندی، کشت و طور معنیباشد. ترجیحاً قطعاتی از مزرعه که به

های تأثیرگذار در توصیه کودی متفاوت هستند باید حتمًا های مصرفی و سایر ویژگیپیشینه کود

ای از کل مزرعه عنوان نمونهکشت داشته و به های زمینبرنامه کودی مجزایی نسبت به سایر قسمت

نظر بافت،  برداری زمین بایستی به قطعات یکنواخت ازجهت قبل از نمونهنشوند. بدین در نظر گرفته

بندی رنگ، شیب، میزان فرسایش، تاریخچه کشت، عمق مصرف کود و تناوب نوع محصول تقسیم

شود. در مزارع وسیع حتی اگر شرایط نیز کاماًل یکنواخت باشد نیاز است که مزرعه مزبور به قطعات 

 .کوچکتر تقسیم شود

منطقه مورد نظر  برداری درمونهبرداری به طریقی که ذکر شد، نقاط نپس از انتخاب مکان نمونه

 دارای توزیع مناسب در مزرعه باشند. (2( دارای فاصله مساوی از هم و 1 باید
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 برداری خاکنقشه نمونه -07-0شکل 

 

های انتخابی به صورت تصادفی با الگوی زیگزاگ از کل مزرعه انتخاب شود که نقطهتوصیه می

برداری شامل (. نکات مربوط به نحوه نمونه14-2رد کمتر نباشد )شکل مو 14ها از شده و تعداد نقطه

 موارد زیر است.

 مانده حیوانی باشد.برداری عاری از بقایای گیاهی و پسمحل نمونه -1

 متر از خاک سطحی کنار زده شود.چند سانتی -2

 کیلوگرم باشد. 5/4شده حدود وزن خاک برداشت -4

 متر باشد.سانتی 25 -44برداری عمق نمونه -3

داخل سطل کامالً تمیز  گانه بههای یکسان و نقاط دهبرداری شده از مکانهای نمونهخاک -5

 .شود انتقال داده

 ها در داخل سطل باید مخلوط شود.خاک -6

 برداری و نصبنمونه برداشت حدود دو کیلوگرم خاک از داخل سطل و انتقال آن به پالستیك -7

برداری، محصول نمونهبرداری، تاریخ نمونه مشخصاتی از قبیل محل ن با ذکراتیکت بر روی آ

 توپوگرافی منطقه. وضعیت سال قبل وشده درکشت

 ها بالفاصله به آزمایشگاه منتقل گردد.نمونه -8

 برداری شامل موارد زیر است.نکات مربوط به نحوه نمونه

 سازی زمین خواهد بود.مادهبرداری قبل از آبه طور مشخص، زمان نمونه -1

 باشد.می بهترین حالت اصطالحاً زمان گاورو زمین نه کاماًل خیس و نه کاماًل خشك بوده و  -2

 

 از نقاط ذیل نباید نمونه گرفت:

 نزدیك جوی آب -1
  در نقاط کودخورده -2
  نزدیك جاده -4
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  که سمپاشی شده است محلی -3
 

هایی که در دارای وضعیت نامعمول زهکشی هستند، مکانشود از مناطق کوچکی که تأکید می

هایی که محل انبار کودهای حیوانی یا آهك اند و مکانهای نامعمول دریافت کردهگذشته مدیریت

ریزی شود برداری باید براساس اطالعات مزرعه طرحبرداری انجام نشود. هر منطقه نمونهاند، نمونهبوده

دهد، مشخص شود. ها را به مزرعه ارتباط میسیله یك برچسب که آنبرداری به وو ظروف نمونه

برداری کرد. طور جداگانه نمونههای غیرعادی مزرعه را درصورت درخواست کشاورز باید بهقسمت

نمونه خاک باید نماینده الیه شخم خاک باشد که در کشاورزی مرسوم منطقه توسط کشاورز مورد 

 ای، وضعیت و نوع محصول بستگی دارد.ها به شرایط منطقهع آزمونگیرد. انوااستفاده قرار می

 استفاده از كود در جعبه پرورش نشا -02-2

 گرم برای هر 2میزان به مقدار استاندارد کود در جعبه برای سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم

شود. خوبی مخلوط میشود که با استفاده از دستگاه میکسر، خاک با کود بهعنصر در نظر گرفته می

گرم  3های کوهستانی بوده و از نظر مواد غذایی فقیر باشد، تقریباً چنانچه خاک بستر بذر از خاک

شود. کودهای مصرفی ممکن است شامل سولفات آمونیوم، سوپر فسفات تریپل، کود مصرف می

ات پتاسیم استفاده شود سولفات پتاسیم و غیره باشد. چنانچه از کود اوره، فسفات آمونیوم و سولف

 3گرم فسفات آمونیوم و  3/3گرم اوره،  5/4ترتیب مقدار ها بهباتوجه بـه درصد عناصر موجود در آن

شود. مصرف بیش از اندازه کودها ممکن است باعث گرم سولفات پتاسیم برای هر جعبه استفاده می

چه نشاها عالئم برگی شود. چنان 5/2ـه ها بعـد از مرحلهمراه افتادگی برگها بـهشدن گیاهچهضعیف

دیگر، برای شود. ازطرفها را نشان دهند، کودهای اضافی استفاده میشدن برگتوقف رشد و کمرنگ

منظور شود. بهاستفاده می برگی 5/2نشاهای نیمه بالغ، همان مقدار کودهای اضافی در مرحله 

گرم کود  544جعبه مقدار  144ازای هر شاکاری بهروز قبل از ن 4تا  2دهی بهتر نشاها گاهی ریشه

 شود.عنوان استارتر به کار گرفته میسولفات آمونیوم به
 

 ءجعبه نشا -03

های کوچك هستند. نشاهای رشدیافته شوند در اندازههایی که در کشور ژاپن ساخته میجعبه

ساخت کدام کارخانه است قابل ها توسط هر نوع ماشین نشاکاری بدون توجه به این که در این جعبه

متر عمق سانتی 4متر عرض و سانتی 28متر طـول، سانتی 58استفاده است. جعبه نشا دارای ابعاد 

 ها پالستیکی است.است و جنس آن
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 لزوم استفاده از خاک پوششی -00

ها انههای بذر( یکی از عوامل مهم در خروج یکنواخت جودادن یکنواخت بستر بذر )جعبهپوشش

گیرد ممکن است همان خاک عنوان پوشش مورد استفاده قرار میاز خاک است. البته خاکی که به

عنوان موجود در جعبه باشد، ولی باید کامالً عاری از هرگونه عناصر کودی باشد. میزان خاکی که به

ک پوششی قبل گرم است. البته خا 354تا  334شود، حدود پوشش برای هر جعبه در نظر گرفته می

متر غربال شده و سپس مورد میلی 7/1تا  4/1هایی به قطر از استفاده باید توسط یك مش بـا سوراخ

های بزرگ خاک باید خرد شوند. در سیستم مکانیزه، مخزن استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، کلوخه

پاش را تشکیل کننده نهایی جعبه نشاء، آخرین بخش ماشین بذرحاوی خاک پوششی و تسطیح

 دهد.می
 

 با خاک ءهاي نشاپركردن جعبه -05

در کف جعبه قرار  های نشا(برای این کار ابتدا یك روزنامه )درصورت بزرگ بودن سوراخ جعبه

 2ها باید تا عمق خود بگیرند. خاک جعبهها کمك کرده بتوانند شکل حصیری بهدهیم تا به ریشهمی

شود ته در روش مکانیزه توسط ماشین بذرپاش از روزنامه استفاده نمیمتر پر و مسطح شود. البسانتی

 شود.کننده قابل تنظیم انجام میمتر( توسط تسطیحسانتی 2و تنظیم عمق خاک بستر بذر )
 

 هاي پر از خاک جهت كاشتكردن جعبهخيس -06

هایی با فشار زلشوند که دارای ناها توسط پمپ آبپاشی میبعد از ریختن خاک بستر بذر، جعبه

 قابل تنظیم برای آبپاشی است.
 

 دار كردن بذرجوانه -07

گراد روز رشد است. درجه سانتی 144زنی بذر برنج مجموع درجه حرارت مورد نیاز برای جوانه

روز زمان  14زنی به گراد باشد، بذر برنج برای جوانهدرجه سانتی 14که اگر درجه حرارت آب طوریبه

چنانچه از آب جاری و یا آب رودخانه در این مورد استفاده شود باید توجه گردد که درجه  نیاز دارد.

 صبح ممکن است مناسب نباشد. 9حرارت آب تا ساعت 

منظور روز است. مقدار آب مصرفی به 6تا  5دارکردن بذور در مدت بهترین شرایط زمانی جوانه

استفاده از یك ظرف بزرگ در این مورد مطلوب است. خیساندن بذور باید دو برابر میزان بذر باشد. 

منظور خروج مناسب جوانه از پوسته بذر، عالوه بر آب، اکـسیژن نیز مورد نیاز است. بنابراین، با به

 گیرد. ضمناً از یکنواختی درجه خوبی انجام میرسانی بهبار در هر روز، عمل اکسیژنتعویض آب، یك 
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شود که زنی بذر استفاده میحاصل گردد. در روش مکانیزه از حوضچه جوانه حرارت آب نیز اطمینان

زمان حرارت و اکسیژن مورد طور همدارای هیتر، ترموستات تنظیم دما و سیستم آبپاش بوده که به

زنی در دسترس نباشد مراحل کند. چنانچه حوضچه جوانهزنی تأمین مینیاز بذور را برای جوانه

 زنی به شرح زیر است:در جوانهعملیات تسریع 

های حاوی بذر را از آب خارج کرده تا آب اضافی تخلیه گردد. سپس بذرها در ظرف کیسه

شود. پس از ساعت قرار داده می 14گراد به مدت درجه سانتی 34محتوی آب گرم با درجه حرارت 

کنند. امـا نه کبوتر تولید میمتر به شکل سیمیلی 1طول های کوچکی بهپایان این مدت، بذرها جوانه

تر از این شود احتمال دارد که در حین بذرپاشی شکسته شود. البته کشاورزان ژاپنی اگـر طویل

دهند که ممکن است کاربرد چنین آب داغی گراد را مدنظر قرار میدرجه سانتی 32درجـه حرارت 

گراد هم درجه سانتی 2کن است تـا تر باشد. درجه حرارت فوق ممبالفاصله بعد از خیساندن مطلوب

درجه در این مدت حفظ شود. با  34کاهش یابد، به همین خاطر باید کوشش کرد که درجه حرارت 

های محتوی بذر توان درجه حرارت آب را کنترل نمود. در روش دیگری کیسهاستفاده از دماسنج می

طور کامل با ها را بهگیرند و روی آنر میمنظور در خاک ایجاد شده قراهمینای که بـهبرنج در حفره

پوشانند. بذرهای برنج در این روش از گرمای ایجاد شده در اثر تخمیر کاه استفاده نموده کاه برنج می

 زنند.و جوانه می
 

 كاهش رطوبت بذر -08

زنی خارج شدند دارای درصد رطوبت باالیی هستند و در بعد از این که بذور از حوضچه جوانه

دلیل رطوبت همیننمایند. بهنگام بذرپاشی با ماشین بذرپاش یا توسط دست ایجاد چسبندگی میه

شود. منظور از دستگاه سانتریفیوژ استفاده میبذور قبل از بذرپاشی باید کاهش یابد که بدین

شود و دقیقه در داخل سانتریفیوژ قرار داده می 5تـا  4مدت های محتوی بذر بـهکه کیسهطوریبه

 یابد.ترتیب کاهش میاینرطوبت بذور به
 

 ميزان بذر و عمليات بذرپاشی -09

 1444میزان بذر مورد نیاز برای هر جعبه بستگی به نوع واریته و وزن هزار دانه آن دارد. بـرای 

های منظور بذرپاشی واریتهجعبه مورد نیاز خواهد بود. در کشور ما ایران به 23تا  22متر مربع تعداد 

دار در هر جعبه نشاء گرم بذر سالم و جوانه 134تا  124محلی مانند طارم و ارقام پرمحصول به مقدار 

شود. آغاز بذرپاشی زمانی است که شود. بذرپاشی با تنظیم رطوبت بستر بذر آغاز میتوصیه می

 ز بذوردرصد ا 14شود که درصد برسد. توصیه می 85تـا  84رطوبت خاک بستر بذر بـه سطح 
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منظور بذرپاشی تکمیلی در نقاطی از مزرعه که غیریکنواخت )تنـك( بذرپاشی شده است، حفظ به 

منظور یکنواختی در بذرپاشی و ایجاد پوشـش یکنواخت خاک باید صاف و گردد. سطح بستر بذر به

جعبه کنار  24تا  14هموار باشد. ضخامت خاک پوششی بذر باید دو برابر قطر بذر برنج باشد. چنانچه 

هم قرار گیرند بذرپاشی راندمان بیشتری خواهد داشت. بعد از آبیاری کامل اقدام به پوشاندن سطح 

ها را در توان در بعدازظهر جعبهشود. اگر این عملیات در صبح انجام شود میبذور توسط خاک می

ای مخزن بذر با میزان پاشش زنی قرار داد. در سیستم مکانیزه ماشین بذرپاش دارداخل اتاق جوانه

 قابل تنظیم، قبل از بذرپاشی اقدام به کالیبراسیون کرده تا میزان بذر دلخواه در هر جعبه تأمین شود.
 

 مديريت روياندن بذر در اتاقك رشد -21

خانه و یا اتاقك ها باید فورًا در داخل جعبه کشودار پرورش بذر و یا تاریكبعد از بذرپاشی، جعبه

گراد کنترل درجه سانتی 42طور اتوماتیك در ار گیرند که در این حالت درجه حرارت بهرشد قر

اندازی شده است، انجام شود. فرآیند کنترل درجه حرارت توسط ترموستاتی که از قبل نصب و راهمی

گیرد. رطوبت مورد نیاز نیز توسط ظرف محتـوی آب داغ که توسط هیتر گرم شده و در قسمت می

زمان طور همزنی بهشود. بعد از دو روز، جوانهصورت بخار تأمین میخانه قرار دارد، بهن تاریكپایی

شوند که آل از خاک خارج میهای ایدهها به شکل گیاهچهشود. در این شرایط همه جوانهانجام می

ها است، پس متر است. آغاز گام بعدی که سبز کردن گیاهچهسانتی 2/1ها حدود طول کولئوپتیل آن

 باشد.از این مرحله می

 روش سادهروياندن بذر به -21-0

زنی باید با استفاده از یـك روش ساده و چنانچه اتاقك رشد در اختیار نباشد، عمل جوانه

های حاوی بذر باید درکنارهم بر روی زمین در هـوای آزاد و آفتابی قرار سرعت انجام گیرد. جعبهبه

با پالستیك پوشانده شود )ایجاد گرمخانه(. سپس درجه حرارت خاک بستر بذر  هاگیرند و روی آن

مدت ها در معرض آفتاب بهگراد برسد که این عمل از طریق قرار دادن جعبهدرجه سانتی 44باید به 

 کند.ها نیز جلوگیری میشدن آنگیرد. از طرف دیگـر پوشش پالستیك از خشكساعت انجام می 2

تایی بر روی هم قرار گرفته و توسط دو پایه  24های صورت ردیفشده باید بههای گرمجعبه

ها توسط متر از زمین فاصله گیرند. بعد از پوشاندن جعبهسانتی 14چوبی مکعب شکلی بـه ابعاد 

ها های جوان رشد کرده و زمانی که طول آنپالستیك، باید توسط حصیر نیز پوشانده شوند. گیاهچه

 شوند.متر رسید وارد مرحله بعدی یعنی سبز شدن مییمیل 14بـه 
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 سبز كردن اوليه -21-2

ها وقتی از مرحله شود. گیاهچهزنی، مرحله مقدماتی سبز کردن آغاز میبعد از اتمام جوانه

پرورش نشاء در اتاقك رویش و یا هر وسیله دیگر پرورش نشاء خارج شدند باید در داخل یك گلخانه 

منظور ایجاد شرایط مطلوب برای گیاهچه از قبیل ستیکی قرار گیرد. این عمل بهیا تونل پال

ای درگره کلئوپتیلی و جذب ترکیبات کودی در شدن طول اولین برگ، توسعه پنج ریشه طوقهطویل

گیرد. موارد ذکرشده پایه و اساس پرورش خاک و نیز جذب آندوسپرم موجود در بذر انجام می

ها در معرض ها این است که گیاهچهباشند. در این رابطه، یکی از روشو قوی می های سالمگیاهچه

هوا قرار بگیرند، البته نه اینکه کامالً در معرض هوای آفتابی بیرون قرار گیرند بلکه باید در داخل 

گرمخانه پالستیکی قرار گیرند تا این که عالوه بر تأمین و جذب اکسیژن از نور مستقیم خورشـید 

ها از نور خورشید و درجه حرارت باال در طول روز و درجه نیـز در امان باشند. برای محافظت گیاهچه

عنوان پوشش گرمخانه استفاده کرد. نکته توان بهحرارت پایین در شب، از پالستیك و یا حصیر می

روز وجود  دیگر اینکه درجه حرارت باید طوری کنترل شود که تفاوت زیادی بین درجه حرارت شب و

درجه  25نداشته باشد. سبزکردن باید درمدت سه روز انجام شود. درجه حرارت در روز اول 

 شود.گراد بوده و در روز سوم پوشش پالستیك برداشته میدرجه سانتی 24گراد، در روز دوم سانتی

 سبز كردن -21-3

ها بـه رنگ نی که گیاهچهکه مراحل اولیه رویاندن و سبزکردن به پایان رسید یعنی زماهنگامی

ها باید به نحوی انجام شود سبز روشن درآمدند، عملیات سبزکردن باید فوراً آغاز شود. کنترل گیاهچه

روز به اتمام رسد. در این مدت باید نیازهای غذایی ضروری گیاهچه  8ها درمدت که سبزشدن آن

ای واقع در گره های طوقهیشهتأمین شود. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا ر

طور کامل توسعه یابند یا خیر. توسعه توانند برای جذب عناصر غذایی در خاک بهکلئوپتیلی می

ای به کنترل درجه حرارت و تأمین رطوبت بستگی دارد. زمانی که اندازه ذرات خاک های طوقهریشه

خاطر اینکه در چنین خاکی یابند، بهخوبی توسعه میها بهمتر )بافت متوسط( باشد، ریشهمیلی 5

 ها بیشتر است.های سطحی و عمقی یکنواخت بوده و نفوذپذیری هوا نیز در آنرطوبت بخش
 

 هاي نشاي سبز شدهسازي بستر خزانه و انتقال جعبهآماده -20

( 2( خزانه آپلند، 1در پرورش نشای مکانیزه سه نوع بستر خزانه وجود دارد که عبارتند از: 

های نیمه آپلند و مرطوب مدیریت آبیاری بـه سهولت ( خزانه مرطوب. در خزانه4خزانه نیمه آپلند و 

 که نشاها بعد از مرحله طوریتوان استفاده نمود بهگیرد. در خزانه خشك از گلخانه نیز میانجام می
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ده شده و با استفاده اولیه سبز شدن به گلخانه منتقل شده و در بستر خشك گلخانه در کنار هم چی

 .شونداز آبپاش آبیاری می

 ها در بستر خزانهقرار دادن جعبه -20-0

که ته جعبه نشا با سطح بستر طوریسطح بستر خزانه باید بسیار صاف و یکنواخت باشد، به

خزانه مماس باشد. چنانچه سطح بستر خزانه یکنواخت نباشد آب و مواد غذایی در یك طرف جمع 

 شود.شدن نشاها در طرف مقابل میعث ضعیفشده و با

 درجه حرارت خزانه -20-2

گراد نیاز دارد. درجه سانتی 24نشای جوان پس از سبز شدن در طول روز به حرارتی بیش از 

کنند و ای و باریك رشد میصورت میلهگراد باشد نشاها بهدرجه سانتی 44اگر درجه حرارت بیش از 

شود. درجه حرارت کافی و کندی انجام میگراد رشد نشاء به جه سانتیدر 24در حرارت کمتر از 

درجه در  12گراد است. حرارت درجه سانتی 24تا  15مناسب برای رشد نشاء در طول شب بـین 

درجه و بیش  12آمدن دما تا زیر که پایینکند درحالیطول شب برای نشاء مشکل چندانی ایجاد نمی

منظور کنترل نماید. بهین ساعت رشد فیزیولوژیکی نشاء را دچار اختالل میمدت چنددرجه به 24از 

توان استفاده نمود و درصورت افزایش بیش از حد حرارت خزانه از دماسنج بـرای ثبت حرارت می

حرارت در زیر تونل پالستیکی بـا کنار زدن پالستیك و افزایش تهویه و مدیریت صحیح آبیاری درجه 

 خواهد شد.حرارت کنترل 

 كنترل سرما -20-3

توان خزانه را در طول شب یا روز به ها و روزهای خیلی سرد میبرای کنترل سرما در شب

حالت غرقاب نگاه داشت. اما با طوالنی شدن طول مدت غرقابی مشکالت ماندابی و عدم خروج 

ها اقدام آب از کرت گازهای مضر باعث صدمه و خسارت نشاها خواهد شد. لذا باید نسبت بـه تخلیه

 المقدور بهتر است که چندین ساعت در طول روز خزانه بدون آب باشد.نمود و حتی

 كنترل گرما -20-0

برای کنترل گرما در خزانه خصوصًا در روزهای خیلی گرم، قبل از افزایش بیش از حد دما در 

منظور کاهش تهویه خزانه نمود. بههایی از نایلون اقدام به زیر تونل پالستیکی، باید با کنارزدن بخش

 نمودن خزانه و برقراری جریان آب در آن بسیار ضروری است. بیشتر دما، غرقاب

 خزانه تنظيم اسيديته -20-5

تواند اسیدیته که آب در کنترل سرما و گرما نقش دارد، مدیریت صحیح آبیاری میطوریهمان

 های اسیدی، قلیائی و آهکی را بهتوان خاکزانه مینمودن خخاک خزانه را تنظیم نماید. با غرقاب

 سوی خنثی گرایش داد.
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 منظور نشاكاريآل نشاهاي برنج بهشرايط ايده -20-6

هایی هستند که دارای پتانسیل در هر نشای جوان، نیمه بالغ و بالغ، نشاهای بسیار خوب آن

ر جعبه نشاء در مراحل اولیه پرورش نشاها، تولید باالیی باشند. در اثر کمبود نور و افزایش تراکم د

های باالتر های پـایینی نشاهای جوان، نیمه بالغ و بالغ در مقایسه با برگگردد که بـرگمالحظه می

یافته باید دارای توجه در پرورش نشاها این است که نشاهای پرورششوند. نکته قابلتر میطویل

ای باشد که تنها برای ماشین نشاکار اندازهند. ارتفاع نشاها باید بهتری باشتر و ضخیمهای کوتاهمیانگره

تا  5/4مناسب باشد. پرورش نشاهای سالم کلید موفقیت کشت برنج است. نشاها زمانی که به مرحله 

منظور چند ساعت قبل از نشاکاری بسته به برگی رسیدند مناسب برای نشاکاری خواهند بود. بدین 3

کاهش یابد و  ءهای نشاکردن نشاها از خزانه نموده تا رطوبت جعبهاقدام به خارج درجه حرارت هوا

 نشاکاری با ماشین نشاکار به سهولت انجام شود.
 

 ءبانك نشا -22
عبارت دیگر های تولید برنج است. بهیکی از راهکارهای موثر برای کاهش هزینه برنج ءبانك نشا

کرده است با هزینه تولید کمتر اقدام به کشت برنج نمایند. بانك نشاء به دولت و شالیکاران کمك 

ای است که با استفاده از فضا، امکانات و نیروی کار محدود قابلیت تولید در واقع مجموعهء بانك نشا

تولید شده قابلیت ارسال به سایر  ءهای نشا را در سطح گسترده دارد و نشادر سینی برنج نشاء صنعتی

اند از کیفیت باالیی چنین این نشاها که با حداقل بذر و آبیاری تولید شدهدارد. همها را نیز استان

توان به موارد ها میمزایای بسیاری دارد که از جمله آن (. بانك نشاء13-2برخوردار هستند )شکل 

 زیر اشاره نمود.

 حداقل نیروی کار -1

 حداقل بذر مورد استفاده -2

 حداقل آبیاری برای نشاها -4

 کارآفرینی -3

 امکان تولید در سطح وسیع -5

این مزایا سبب شده است بانك نشا برنج بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و شالیکاران به 

 راحتی بتوانند در ایام مختلف و فصول سرد و گرم سال به کشت و برداشت برنج بپردازند.

 

 
 

 



 مدیریت زراعی شالیزار/  63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بانك تولید نشا -00-0شکل 

 

 مدنظر قرار ءهاي نشابانك از ءكشاورز درهنگام تحويل نشا ضروري كه بايد نکات -23

 دهد

 تهیه نمایند. ءکشاورزان بایستی نشاها را از مراکز دارای مجوز رسمی تولید بانك نشا -1

متر رسید به مشتری تحویل داده شود تا سانتی 15تا  14زمانی که ارتفاع نشاها به حدود  -2

یابند، رشد یکنواخت و بدون پستی و بلندی در ا محیط رشد اصلی تطبیق میضمن اینکه نشاها ب

 ها دیده شود.سطح سینی

ای چیده شوند تا ضمن بارگیری تعداد ها در زمان حمل در وسیله نقلیه باید به گونهسینی -4

از  عمل آید. استفادهدیدن و تغییر شکل ظاهری نشاها جلوگیری بهها از صدمهبیشتری از سینی

 شود.شده میهای بارگیریقفس در پشت وسیله نقلیه موجب محدودیت در تعداد سینی

 های کاشت مناسب باشد.تراکم نشاها در سینی -3

 های هرز باشد.نشاهای تولیدی عاری از آفات، بیماری و علف -5
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سالمت  های موجود در بانك نشاء، یکی از فاکتورهای مهم در تشخیصفرم رشد برگ بوته -6

خمیدگی شمشیری داشته و  آلباشد. شکل برگ بایستی در حالت ایدهبرگ توسط کشاورزان می

 رنگ سبز روشن باشد.

متر بیشتر نشود. زیرا افزایش سانتی 5/4از  ءبایستی دقت شود تا عمق خاک در سینی نشا -7

آمدن پایین عمق خاک رویی تأخیر در خروج از خاک، رشد بیش از حد مزوکوتیل و درنهایت

 کیفیت نشاء را در پی خواهد داشت.

ها توسط دستگاه ها از مزرعه و قبل از استفاده مجدد سینیبهتر است پس از بازگشت سینی -8

یا سایر مواد  هاکشی شده و از قارچخوبی شسته شوند و در مرحله آخر آبکششور بهسینی

 کننده استفاده شود.ضدعفونی
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 مديريت مراحل كاشت و داشت

 

 

 

 

 

 :گاننگارند

 دكتر فرزين پورامير، دكتر عليرضا عالمه، دكتر محمدرضا يزدانی، 

 واحد، دكتر بيژن يعقوبی،دكتر فرزاد مجيدي، مهندس حسن شکري

 دكتر حديث شهبازي، امندكتر مريم خشکد، دكتر شهرام محمودسلطانی 

 موسسه تحقیقات برنج کشور و محقق اعضای هیات علمی
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 سازي زمين اصلیآماده -0

ورزی در اراضی سازی زمین تهیه محیطی مناسب برای رشد گیاه است. برای خاکهدف از آماده
 (.1-4شود )شکلورزی استفاده میهمراه ماشین های خاکشالیزاری شمال کشور از تیلر و تراکتور به

 

 ورزهمراه ماشین خاکتراکتور و تیلر به -0-7شکل 

 

کارگیری اصولی ماشین برای تهیه زمین در بستر نهایی کشت و عملکرد اده صحیح و بهاستف

خوبی آماده شده باشد ای که بههای تولید اهمیت فراوانی دارد. مزرعهمحصول و نیز کاهش هزینه

 دارای شرایط زیر است.

 اند.های هرز طی شخم اولیه در میان خاک دفن شدهبقایای گیاهی و علف -1

 طور کامل انجام شده است.عملیات گلخرابی )پادلینگ( به -2

 خوبی تسطیح شده است.سطح مزرعه قبل از نشاکاری به -4
 

 شخم اوليه -2

 عمل آید:گردد قبل از انجام شخم اقدامات زیر بهتوصیه می

دیدن از سطح مزرعه که سبب آسیب ءآوری هرگونه سنگ، چوب، شیشه و هر نوع اشیاجمع -1

 شود.ه و افزایش فرسودگی ماشین میرانند

 آوری شوند.طح مزرعه بریده و جمعهای هرز بلند در سعلف -2

 منظور جلوگیری از جمعآوری بقایای گیاهی در سطح مزرعه )درصورت زیادبودن(، بهجمع -4

 ها در جلوی خیش گاوآهنشدن آن

 مرزها  های آب، ترمیم مرزها و پوشش پالستیکی رویالیروبی کانال -3

شدن خاک و کاهش توان الزم برای اجرای عملیات شخم، چند روز قبل از اجرای منظور نرمبه -5

 صورت غرقاب درآید.شخم مزرعه به

مده و نواقص عمل آسرویس و نگهداری و بازدیدهای الزم درخصوص تیلر، تراکتور و گاوآهن به -6

 احتمالی برطرف شوند.
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 ه را همیشه مد نظر قرار داد:در زمان شخم بایستی دو نکت

متر است. افزایش عمق شخم سانتی 14-15عمق شخم مناسب در اراضی شالیزاری در حدود  -1
نه تنها تأثیری در بیشترشدن عملکرد محصول ندارد بلکه باعث افزایش مقاومت کششی ماشین شده 

 ت و هزینه عملیات را در پی دارد.و درنهایت باالرفتن مصرف سوخ
ایت سرعت مناسب حرکت در زمان کار اهمیت فراوانی دارد. سرعت بیش از حد باعث رع -2

دنبال دارد. این امر سبب کاهش های تیلر یا تراکتور را بهغیریکنواختی شخم شده و نیز بکسوات چرخ
 شود.کارایی ماشین و عملیات می

شود ، همواره توصیه میشودچنانچه شخم ثانویه با فاصله زمانی کمی از شخم اولیه انجام می
 1-2اندازه خاطر سعی شود بههمینپس از تکمیل شخم، خاک مزرعه مرطوب نگه داشته شود. به

های خاک جلوگیری شدن الیهمتر باالی شیارهای شخم آب نگه داشته شود. این کار از خشكسانتی
 تر اجرا شود.ماند تا عملیات گلخرابی آساننموده و خاک نرم باقی می

 

 شخم ثانويه )گلخرابی( -3

های هرز عالوه علفاست. به ءهای نشاهدف از این شخم تهیه بستری مناسب برای استقرار بوته
باقیمانده نیز کامالً از بین رفته و با تخریب بافت طبیعی خاک و اشباع کامل آن، نفوذ آب به حداقل 

های طوری که پستی و بلندیه شده بهها تخلیقبل از اجرای شخم ثانویه، آب درون کرت رسد.می
همراه ادواتی مثل رتیواتور و پادلر عمل گلخرابی مزرعه قابل مشاهده باشد. سپس با تیلر یا تراکتور به

جای ای بههای فلزی پرهانجام شود. درصورت استفاده از تیلر، عملیات گلخرابی با افزودن چرخ
(. درصورت 2-4شود )شکل ای انجام میهرس شانههمراه شیار بازکن یا های الستیکی بهچرخ

های ها، چرخهای الستیکی در گل و گیرکردن آناستفاده از تراکتور، برای جلوگیری از بکسوات چرخ
طور عمده از رتیواتورهای مخصوص شالیزار برای عمل گردد. امروزه بهها اضافه میفلزی به آن

 شود.گلخرابی با تراکتور استفاده می

 خرابیهای فلزی به تیلر و عملیات گلافزودن پره -0-7ل شک
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خرابی باید یك بار در جهت طولی و بار دیگر در جهت عرضی انجام شود تا سطح عملیات گل

مزرعه پس از پایان کار یکنواخت در بیاید. بسته به وضعیت مزرعه گاهی اوقات الزم است دفعات 

 شود.نجر به افزایش مصرف سوخت و باالرفتن هزینه عملیات میانجام کار افزایش یابد که این امر م
 

 تسطيح مزرعه -0
پس از تکمیل عملیات شخم ضروری است که سطح مزرعه تسطیح شود تا شرایط الزم برای 

های پشت تیلری یا تراکتوری استفاده های نشاء فراهم گردد. برای انجام این کار از مالهاستقرار بوته

(. این ادوات ممکن است چوبی یا فلزی باشند. پس از اتمام کار و برای جلوگیری 4-4شود )شکل می

متر با آب به حالت غرقاب باقی سانتی 2-4شدن مزرعه ضروری است که مزرعه به اندازه از خشك

بماند. الزم به ذکر است که پیش از شروع نشاکاری باید این آب اضافی از مزرعه خارج گردد. با تخلیه 

 شود.های نشا جلوگیری میها قبل از نشاکاری، از شناورشدن بوتهکرتآب 

 

 

 

 

 

 
 

 عمل تسطیح با تراکتور و تیلر -7-7شکل 

 كشت مکانيزه -5

یکی از فرایندهای مهم در تولید برنج بحث کشت است و فناوری تهیه نشای مناسب برای 
ای عملکرد در واحد سطح اهمیت ویژهماشین نشاکار برای باالبردن کارایی ماشین نشاکار و افزایش 

کارگیری صحیح ماشین نشاکار و نیز پرورش نشای دارد. از عوامل موثر در ارتقای کشت مکانیزه، به
 باشد.مناسب برای ماشین می

 

 نشاكاري در زمين اصلی -6
ردیفه شوند. نوع پیاده عمدتاً چهار های نشاکار به دو دسته پیاده و سوارشونده تقسیم میماشین

 (.3-4شوند )شکل است و نشاکارهای سوارشونده اکثراً از چهار ردیف به باال ساخته می
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 انواع نشاکار -0-7شکل 
 

های مختلفی روی ماشین انجام کار تنظیمبرای افزایش کارایی نشاکار الزم است قبل از شروع به
یکدیگر روی خطوط(، عمق کاشت و تعداد  ها ازهای مربوط به فاصله کاشت )فاصله کپهشود. تنظیم

در هر کپه از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرند.الزم به ذکر است که فاصله خطوط  ءنشا
ها روی متر است. ولی فاصله کپهسانتی 44های نشاکار ثابت بوده و برابر با کاشت در انواع ماشین

گردد. برای اطالع از متر تنظیم میسانتی 5/17و  15، 14ردیف کشت معمواًل در سه حالت 
مشخصات دقیق به کتابچه راهنمای ماشین نشاکار مراجعه گردد. ارتفاع آب نگه داشته شده در 

 متر بیشتر باشد.سانتی 2-4مزرعه در زمان نشاکاری با ماشین نباید از 
 

 تغذيه -7
چنین و هم پرشدن دانهگیری و زنی، توسعه سطح برگ، شکلنیتروژن سبب افزایش پنجه

شود. مصرف این عنصر باعث رشد سریع گیاه شده، عملکرد و کیفیت دانه را تشکیل پروتئین می
این  دهد.های مؤثر بر عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین نیتروژن تمامی مشخصهمی ءارتقا

 عنصر در خاک و گیاه بسیار متحرک است.

 ژن در گياه برنج چگونه است؟عالئم كمبود نيترو -7-0
 باشد:ر گیاه برنج به شرح زیر میبه طور خالصه عالئم کمبود نیتروژن د

 شوند.ها به رنگ سبز متمایل به زرد دیده میهای پیر و در شرایط حاد تمام برگبرگ -1
 ود.شها کلروز میخود گرفته و نوک برگرنگ بهها رنگ سبز کمای موارد همه برگدر پاره -2
 ها ممکن است در کمبود خیلی شدید از بین بروند.برگ -4

های رود که برگآیند و انتظار میتر، کوتاهتر و به حالت ایستاده در میها باریكتمام برگ -3
 تر به رنگ سبز متمایل به زرد لیمویی تغییر رنگ دهند.جوان

 نظر برسد.کل مزرعه ممکن است زرد رنگ به -5

 یابد.اهش میزنی کپنجه -6

 یابد.تعداد دانه در خوشه کاهش می -7
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 کمبود نیتروژن در گیاه برنج -5-7شکل 

 

 شوندعواملی كه موجب كمبود نيتروژن می -7-0-0

 مقدار کم ذخیره نیتروژن در خاک -1

 کاربرد ناکافی کودهای نیتروژنی -2

یق تصعید، دنیتریفیکاسیون، زمان بودن راندمان کودهای نیتروژنی )هدررفت از طرپایین -4

 آب(مصرف نامناسب، جایگذاری نامناسب، آبشویی و روان

های طور مثال در سیستمدهد )بهمدت که ذخیره معدنی نیتروژن را کاهش میغرقاب طوالنی -3

 چند کشتی(

 هدررفت از طریق بارندگی سنگین )آبشویی، نفوذ عمقی( -5

 دوره رشدشدن ناگهانی خاک در طی خشك -6

 تثبیت بیولوژیکی ضعیف نیتروژن به دلیل کمبود شدید فسفر  -7

 های با مقدار ناچیز کربن آلی خاک -8

کمبود نیتروژن در همه اراضی شالیزاری که ارقام جدید بدون مصرف کافی از کودهای  -9

ز کود نیتروژنه چنین در جاهایی که مقدار کافی اشوند، وجود دارد. این کمبود همنیتروژنی کشت می

 شود.شود نیز مشاهده میدر زمان و روش نامناسب مصرف می

 هایی که در معرض کمبود نیتروژن هستند:خصوصیات خاک

های اسیدی با آلی(، خاکدرصد کربن  5/4آلی خیلی کم )کمتر از های با مقدار کربن خاک -14

های با زهکشی ضعیف و خاکهای مبتال به کمبود فسفر، های شور، خاکبافت درشت، خاک

 باشد.ها کم میشدن نیتروژن یا تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در آنهایی که معدنیخاک

 های قلیایی و آهکی با مقدار کم مواد آلی و پتانسیل باالی تصعید آمونیاکخاک -11
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 مصرف بيش از حد نيتروژن و عالئم آن -7-0-2

حله رسیدن ورس خواهد کرد در این شرایط گیاه دارای سالم باشد اما در مرگیاه ممکن است 

هایی چون بالیت شود و به بیماریها و آفات حساس میهای نازک شده و نسبت به بیماریساقه

نیز  گردد. در کمبود فسفرچنین به خسارت حشرات حساس میباکتریایی، شیت بالیت، بالست و هم

ممکن است با مصرف اضافی نیتروژن اشتباه شود اما در  گیرند کهخود میها رنگ سبز تیره بهبرگ

زنی کاهش و رشد متوقف خواهد شد. باید در نظر داشت که با سوزاندن بقایای کاه کمبود فسفر، پنجه

رود. زیادی نیتروژن درصورتی که مقدار سایر عناصر غذایی کم هدر میو کلش تمامی نیتروژن به

 اندازد.یدن دانه را به تأخیر میر کرده و رستباشد دوره رشد گیاه را طوالنی

مصرف نیتروژن اضافی یا مصرف غیرمتعادل کود )مقادیر زیاد نیتروژن در مقابل مقادیر کم پتاسیم، 

 دلیل یك یا چند عامل زیر عملکرد را کاهش دهد:فسفر و دیگر عناصر( ممکن است به
شود. افزایش تقابل بر روی هم میهای مانداختن برگرشد رویشی اضافی که موجب سایه -1

 شود.های بارور میاندازی بر روی پنجههای غیربارور که موجب کاهش عملکرد دانه و سایهتعداد پنجه
 های ضعیفافزایش طول دوره رشد و تولید ساقه -2
 های پوکافزایش دانه -4

 کاهش راندمان پرشدن دانه و کیفیت پایین آن -3

دلیل بالیت، پوسیدگی طوقه و بالست بههایی مثل بالیت برگی، شیتریافزایش شیوع بیما -5
 خوار.زیاد شدن حشرات مضر خصوصًا کرم برگچنین و هم ها و تراکم باالرشد زیاد برگ

 

 

 

 
 

 ورس در گیاه برنج -6-7شکل 

 

 چه مقدار كود نيتروژنه بايد مصرف شود؟  -7-0-3

های اساس نتایج بررسیای تأمین نیتروژن ارقام بومی بررمیزان مصرف اوره یا سولفات آمونیم ب

باشد. ( می4-1میدانی و دستاوردهای تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور به شرح جدول )

کیلوگرم درهکتار بیشتر  54شده پرمحصول، مقدار مصرف اوره حدودتوضیح این که برای ارقام اصالح

 .ارقام بومی خواهد بود از
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 مقدار تقریبی مصرف کود نیتروژن از منبع اوره و سولفات آمونیوم برای  -0-7جدول 

 دستیابی به پتانسیل عملکرد در ارقام بومی بر حسب کیلوگرم در هکتار

 گرم در هکتار()کیلو سولفات آمونیم گرم در هکتار()کیلو اوره )درصد( نیتروژن خاک

11/49-4/4 225 544 

13/12-4/4 195 325 

17/15-4/4 165 455 

2/18-4/4 144 285 

24/21-4/4 144 215 

26/23-4/4 65 135 

44/27-4/4 54 114 

 

 

 

 

 

 
 کود سولفات آمونیم -1-7شکل           کود اوره                                  -7-7شکل                        

 

 چه زمانی كود نيتروژنه بايد مصرف شود؟  -7-0-0

دهنده وضعیت نیتروژن گیاه باشد و در تواند نشانها و ظاهر عمومی مزرعه میرنگ برگ
شده در اراضی شالیزاری استان مدیریت مصرف کود نیتروژنه بسیار کمك نماید. نتایج مطالعات انجام

های با بافت متوسط تا سنگین طی ترین زمان مصرف کود نیتروژنه در خاکگیالن نشان داده مناسب
زنی( و در درصد در زمان حداکثر پنجه 54درصد پایه در مرحله نشاکاری و  54حله تقسیط )دو مر
درصد در  44درصد پایه در مرحله نشاکاری،  54های با بافت سبك طی سه مرحله تقسیط )خاک

 باشد.درصد بقیه در زمان تشکیل خوشه درغالف( می 24زنی و زمان حداکثر پنجه

 صرف کود نیتروژنه باید رعایت شود:نکات مهمی که در مورد م
 ها زیادتر است خودداری شود.از مصرف کود نیتروژنه در زمان ظهر که درجه حرارت آب کرت-1
 صورت سرک استفاده نشود.زمانی که انتظار باران سنگینی وجود دارد کود نیتروژنه به -2
 زمان مصرف کود نیتروژنه رعایت شود. -4
شدن بافت گیاه و نهایتاً افزایش رسی و نرمکود نیتروژنه موجب دیراستفاده بیش از حد  -3

 شود.خوار میکرم ساقهخسارت 
استفاده بیش از اندازه کود نیتروژنه باعث خوابیدگی محصول )ورس( و افزایش هزینه برداشت و -5

 کاهش کیفیت برنج خواهد شد.
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 فسفر و گياه برنج -7-2

. ، رشد رویشی،گلدهی، رسیدن محصول وکیفیت گیاه داردفسفر نقش مفیدی در توسعه ریشه
دهی های جانبی )پنجهچنین وجود فسفر باعث زودرسی، مقاومت گیاه در مقابل ورس، رشد جوانههم

 گردد.عملکرد می برنج( و درنهایت افزایش

 عالئم كمبود فسفر در گياه برنج چگونه است؟ -7-2-0
 باشد:گیاه برنج به شرح زیر می رطور خالصه عالئم کمبود فسفر دبه

 یابد.میکاهش  زنیپنجه -1
 شوند.می ها باریك،کوتاه، عمودی و به رنگ سبز تیره مایل به ارغوانی نمایانبرگ -2
 شود.ها باریك و رشد گیاه بسیار کند میساقه -4
 یابد.ها و تعداد دانه در هر خوشه کاهش میها، خوشهتعداد برگ -3
 میرند.ای شده و میهای قدیمی قهوهجوان ظاهری سالم داشته ولی برگ هایبرگ -5
 افتد.تأخیر می رسیدن دانه به -6
 یابد.افزایش می های پوکدانه -7
 یابد.تحمل گیاه در برابر آب آبیاری با درجه حرارت سرد کاهش می -8
 

 

 

 

 
 

 
 کمبود فسفر در گیاه برنج -9-7شکل 

 

 د فسفر و اثرات آنمصرف بيش از ح -7-2-2

مسمومیت ناشی از مصرف بیش از حد فسفر در اثر جذب بیش از حد آن باعث باالرفتن غلظت  -1
 شود.های گیاه و به هم خوردن تعادل عناصر غذایی میاین عنصر در بافت

 کاهش کیفیت و بازار پسندی محصول -2
هر کدام از این مواد در رشد و ، مس و غیره که کاهش جذب عناصر ریزمغذی مانند روی، آهن -4

 سزایی دارند.هب نمو طبیعی گیاه نقش
های سطحی و زیرزمینی به فسفر زیاد و عناصر سنگین آالینده محیط زیست مانند آلودگی آب -3

 کادمیم و سرب.
 افزایش جلبك در سطح آب مزرعه -5
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 چه مقدار كود فسفره بايد مصرف شود؟  -7-2-3

باشد. توضیح این که برای ارقام ( می4-2شرح جدول )توصیه کودی فسفر برای ارقام محلی به

کیلوگرم در هکتار  44شده پرمحصول برنج، مقدار مصرف سوپرفسفات تریپل یا ساده حدود اصالح

 بیشتر از ارقام بومی خواهد بود.

 ریپل یا سادهمقدار تقریبی مصرف کود فسفر از منابع سوپر فسفات ت -0-7جدول 

 گرم در هکتاربرای دستیابی به پتانسیل عملکرد در ارقام بومی برنج برحسب کیلو 

 فسفر خاک

 گرم(گرم در کیلو)میلی

 سوپرفسفات تریپل

 گرم در هکتار()کیلو

 سوپرفسفات ساده

 گرم در هکتار()کیلو

3– 2 285 814 

3-6 255 715 

6-8 244 564 

8-14 165 365 

14-12 145 475 

12-13 144 284 

13-16 65 185 

16-18 45 95 

18-24 25 65 

 

صورت گرانول و به رنگ شکل ظاهری کود سوپر فسفات تریپل و ساده مشابه هم و به

باشد. لذا در زمان مصرف باید به مشخصات گونی حاوی آن توجه نمود. باتوجه به خاکستری می

باشد البته نیم فسفات مانند سوپر فسفات تریپل میآمودرصد پنتا اکسید فسفر، مقدار مصرف دی

 گذار است.موجودی نیتروژن آن در مقدار مصرف اوره تأثیر
 

 

 

 

 

 
 کود سوپرفسفات تریپل -01-7شکل 
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 كننده فسفر در زراعت برنج كدامند؟ منابع مهم كودهاي شيميايی تأمين -7-2-0

  اکسید فسفر(درصد پنتا  18تا  16سوپر فسفات ساده )دارای  -1

  درصد پنتا اکسید فسفر( 36تا  33سوپر فسفات تریپل )دارای -2

 درصد پنتا اکسید فسفر( 33-36درصد نیتروژن خالص و  18دی آمونیوم فسفات )دارای  -3

 چه زمانی كود فسفره بايد مصرف شود؟  -7-2-5
جلوگیری از  جهتفسفاته و از طرفی به  هایبودن کودباتوجه به عدم آبشویی و غیرمتحرک

سازد، می فراهم کردن سطح مزرعه پس از نشاکاری، که این امر مشکالتی را بـرای نشاهای جوانکف
 باشد.ترین زمان مصرف تمامی کود فسفاته مابین شخم اول و دوم میناسبم

 نکات مهمی كه در مورد مصرف كود فسفره بايد رعايت شود -7-2-6
شود. بنابراین در مصرف میباعث بروز مشکالتی در جذب عناصر کماستفاده زیاد از کود فسفر  -1

 میزان مصرف آن باید دقت شود.
 کردن خاک پخش و با خاک مخلوط شود.کود فسفر قبل از غرقاب -2
دلیل دارا بودن درصد متفاوتی از ماده مؤثره توجه کننده فسفر بهبه نوع کود مصرفی تأمین -4

 در مقدار مصرف بسیار تأثیرگذار است. ویژه شود؛ زیرا این تفاوت

 پتاسيم و گياه برنج -7-3

 کنندهها، تنظیمکننده آنزیمپتاسیم نقش تقویت ریشه، استحکام ساقه، تکمیل فرآیند غذاسازی، فعال
های تنفس گیاه، انتقال نشاسته، سازنده پروتئین، کاهش پژمردگی و مقاومت گیاه در مقابل بیماری

  بالیت را بر عهده دارد.بالست و شیتقارچی از جمله 

 عالئم كمبود پتاسيم در گياه برنج چگونه است؟ -7-3-0

 باشد: طور خالصه عالئم کمبود پتاسیم در گیاه برنج به شرح زیر میبه

ای تیره در سطح های قهوهای متمایل به زرد یا لکهضعف عمومی گیاه همراه با حواشی قهوه -1
 هابرگ
 هاها، پژمردگی و پیچیدگی آنرس برگپیری زود -2
 ها برای استقرار مناسبعدم استقامت الزم برگ -4
 های پوک و کاهش وزن هزاردانهافزایش دانه -3
 ای ناسالم )ریشه سیاه، تراکم کم ریشه( وکاهش مقاومت آن در برابرعوامل سمیسیستم ریشه -5
بالیت، پوسیدگی غالف و ریایی برگ، شیتای برگ، سوختگی باکتهای لکه قهوهشیوع بیماری -6
 ساقه
 احتمال ورس گیاه -7
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 کمبود پتاسیم در گیاه برنج -00-7شکل 

 

 

 

 

 

 
 کمبود پتاسیم در گیاه برنج -00-7شکل 

 

 چه مقدار كود پتاسيم بايد مصرف شود؟  -7-3-2

سه تحقیقات برنج کشور چنین دستاوردهای تحقیقاتی درموسهای میدانی و همنتایج بررسی
باشد، برای ارقام اصالح شده و پرمحصول ( می4-4بیانگر توصیه کودی پتاسیم به شرح جدول )

گرم در کیلو 64کیلوگرم در هکتار و سولفات پتاسیم حدود  54مقدارمصرف کلرور پتاسیم حدود 
 هکتار بیشتر از ارقام بومی خواهد بود.

 پتاسیم از منبع کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم مقدار تقریبی مصرف کود -7-7جدول 

 گرم در هکتاربرای دستیابی به پتانسیل عملکرد در ارقام بومی بر حسب کیلو 

 پتاسیم خاک
 گرم(گرم در کیلو)میلی

 کلرور پتاسیم
 گرم در هکتار()کیلو

 سولفات پتاسیم
 گرم در هکتار()کیلو

44-64 292 454 

64-94 254 444 

94-124 248 254 

124-154 167 244 

154-184 125 154 

184-214 84 144 
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 سولفات پتاسیم -00-7شکل کلرور پتاسیم                                      -07-7شکل                       

 

 كننده پتاسيم در زراعت برنج كدامند؟منابع مهم كودهاي شيميايی تأمين -7-3-3

 درصد اکسید پتاسیم( 54پتاسیم )دارای سولفات -1

 درصد اکسید پتاسیم( 64کلرور پتاسیم )دارای  -2

باشد که این عنصر هم از درصد گوگرد نیز می 18پتاسیم عالوه بر پتاس دارای سولفات

 رود.عناصرغذایی گیاهان به شمار می

 چه زمانی كود پتاسيم بايد مصرف شود؟  -7-3-0

ترین زمان مصرف کودهای پتاسیمی طی دو م شده نشان داده است که مناسبهای انجانتایج بررسی

درصد بقیه در  54درصد پایه در زمان نشاکاری یا مدت کوتاهی پس از آن و  54مرحله تقسیط شامل

 باشد.زنی تا تشکیل خوشه در غالف میزمان حداکثر پنجه

 ت شود:نکات مهمی كه در مورد مصرف كود پتاسيم بايد رعاي -7-3-5

باشند و به همین جهت به کود هایی که دارای خاک سبك هستند از نظر پتاس فقیر میزمین -1

 پتاسیمی بیشتری نیاز دارد.

های راکد از پتاسیم بیشتری برخوردار است. بنابراین ها وآبآلود نسبت به آب چاهآب گل -2

 ه پتاسیم بیشتری نیاز دارند.شوند بها و استخرهای طبیعی آبیاری میاراضی که با آب چاه

عبارت دیگر هر چه نیاز گیاه به مصرف کود پتاسیمی با کود نیتروژنه نسبت مستقیم دارد. به -4

کود نیتروژنه بیشتر باشد به کود پتاسیمی بیشتری نیز نیازمند است، لذا در ارقام پرمحصول باید 

 پتاسیم بیشتری نسبت به ارقام محلی مصرف شود.

 متر آب باید در مزرعه موجود باشد.سانتی 5ن مصرف کود کلرور پتاسیم حداقل در زما -3

های برنج خشك باشند. زیرا ممکن در زمان مصرف کود کلرور پتاسیم باید مطمئن بود که برگ -5

 است کود به سطح برگ چسبیده و باعث سوزاندن آن شود.

 ام نشود.پخش کود در زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد انج -6
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ها با هم جلوگیری کنید و درصورت اختالط در هنگام پخش یا مصرف کودها از اختالط آن -7

 سریعاً در شالیزار پخش شود.
 

 هاي هرزها و علفمديريت آفات، بيماري -8

 معرفی آفات مهم و تأثيرگذار -8-0

 (Chilo suppressalis) خوار نواري برنجساقه -8-0-0

 

 

 

 

 
 

 خوار نواریالرو و حشره بالغ آفت ساقه -05-7شکل 
 

 ( Naranga aenescens( Moore)) خوار برنجكرم سبز برگ -8-0-2

  

 

 

 

 
 

 خوار برنجالرو و حشره بالغ کرم سبز برگ -06 -7شکل 
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 (Haworth Cirphis unipuncta) اي برنجپروانه تك نقطه -8-0-3

 

 

 

 

 
 ای برنجغ پروانه تك نقطهالرو و حشره بال -07 -7شکل 

 

 زنبور تريکوگراما حشره مفيد شاليزار -8-0-0

متر طول داشته و متعلق به زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفی است که حدود یك میلی

طورکلی باشد. این خانواده از زنبورها بهمی Trichogrammatidae ای از زنبورها تحت نامخانواده

ها جزء آفات مهم و اصلی باشند که تعدادی از این پروانهها میویژه پروانهتخم بهپارازیتوئید )انگل( 

نمایند. ها میمحصوالت کشاورزی هستند و هر ساله کشاورزان و باغداران را وادار به مبارزه بر علیه آن

شرات کننده حترین عامل کنترلکنند. مهمدر مزارع برنج دشمنان طبیعی بسیار زیادی فعالیت می

این زنبور که خود یك حشره مفید . باشدها( زنبور تریکوگراما میآور شالیزار )به خصوص پروانهزیان

خوار ذرت، کرم سبز خوار برنج، کرم ساقهآور مزارع برنج از قبیل کرم ساقهباشد، تخم حشرات زیانمی

 برد.یها را از بین مای را انگلی کرده و آنخوار و سایر آفات پروانهبرگ

با شروع اولین فعالیت تحقیقاتی آن  1464در کشور ما استفاده از زنبور تریکوگراما به اوایل دهه 

شناسی، پرورش، های زنبور تریکوگراما، زیستگردد. پس از یك دهه تحقیق روی شناسایی گونهبرمی

گرفت. در اوایل دهه خوار انجام تکثیر، تعداد و دفعات رهاسازی زنبور تریکوگراما علیه آفت ساقه

خوار در شالیزارهای شمال کشور این حشره مفید در سطح انبوه تولید و برای کنترل آفت ساقه 1474

 .رهاسازی گردید

باشد. با های مبارزه در شالیزارهای ایران میترین روشهم اکنون این روش یکی از سالم

طی، تأثیر سوء روی دشمنان طبیعی و محیهای زیستتوان از آلودگیرهاسازی این حشره مفید می

 انسان جلوگیری نموده و به راحتی آن را جایگزین سموم شیمیایی در مزارع برنج کرد.
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 كيفيت تريکوكارت و كاربرد، چگونگی كاربرد نکات مهم درباره خريد، زمان -8-0-5

 های نوریرهاسازی زنبورتریکوگراما براساس تله

شوند، ها میهایی که روزانه یا هر چهار روز جلب تلهپرهاست شبمنظور، الزم اینبرای

آوری، شمارش و در دفتر ثبت شوند. سپس با استفاده از نرم افزار اکسل نوسانات جمعیت آفت جمع

دست آمده، اولین رهاسازی زنبور در نسل رسم و زمان دقیق مبارزه تعیین شود. براساس نمودار به

توان دومین رهاسازی را در ( صورت گیرد و متعاقب آن میaاز شب پره )نقطه اول و قبل از اوج پرو

چنین در ( انجام داد. همbمدت یك هفته تا ده روز بعد )تا اوج پرواز پروانه، نقطه همین نسل و به

خوار )دهه اول ی ماده ساقهپرهزمان با ظهور شبنسل دوم، اولین رهاسازی زنبور تریکوگراما هم

پره که شبدنبال آن، دومین رهاسازی زنبور در همین نسل و زمانی( انجام شود، و بهcی ، نقطهتیرماه

ای که ارقام دیررس بوده یا دیر باشد، انجام شود، اما اگر چنانچه مزرعه( میdدر اوج پرواز )تا نقطه 

های دوم و ك نسلاین که امکان تفکیخوار مواجه شود، نظر به شود و با نسل سوم ساقهکاشته می

شود اولین رهاسازی زنبور در این سوم این آفت از یکدیگر وجود ندارد )تداخل نسل دارند(، توصیه می

ی یك هفته ( و تکرار آن به فاصلهeزمان با شروع فعالیت آفت )نقطه (، هم18-4نسل براساس شکل )

های دوم و سوم تا سه بار در نسل شودچنین توصیه میانجام شود. هم fی تا ده روز بعد و در نقطه

 (.1492سر، شیلکش کنترل نماید )مجیدی رهاسازی انجام شود، تا آفت را بدون حشره
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 خوار در زمان فعالیت حشرهنوسانات جمعیت شب پره کرم ساقه -01-7شکل 
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خوار نواری برنج، کرم سبز ای نظیر آفت ساقههای تخم آفات پروانهزنبور تریکوگراما انگل دسته -1

 باشد.ای برنج و غیره میخوار برنج، پروانه تك نقطهبرگ

های حاوی زنبور تریکوگراما را پس از دریافت برای رهاسازی زنبور تریکوگراما الزم است، کارت -2

 باشند.بالفاصله در مزارع برنج نصب شوند، چون زنبورهای داخل پوسته شفیرگی آماده خروج می

 متر باشد. 14ها فاصله هر دو تریکوکارت در موقع نصب تریکوکارت -4

در صورت بارندگی چنانچه زنبور تریکوگراما رهاسازی شد نباید نگران از بین رفتن کارت و  -3

گیرند و از گزند الی کارت قرار میبهزنبور بود چون جنس کارت از مقوای روغنی بوده و زنبورها در ال

 باشند.مان میآب و باران در ا

خوار نواری برنج با زمان مبارزه بیولوژیك یعنی رهاسازی زمان مبارزه شیمیایی علیه آفت ساقه -5

زنبور تریکوگراما در مزارع برنج متفاوت است، بنابراین اگر در مزرعه همجوار مبادرت به سمپاشی 

ته بعد از رهاسازی زنبور شود، مشکلی ایجاد نخواهد شد، چون زمان سمپاشی معموالً یك تا دو هف

 شده هم نباشید.شود و حتی در این موقع نگران از بین رفتن زنبورهای رهاسازیانجام می

کیفیت زنبورها قبل از رهاسازی در سطح مزرعه توسط کارشناسان ناظر مورد ارزیابی قرار  -6

های پرورشی در بالی، تعداد نسلگیرد. صفاتی نظیر درصد نسبت جنسی، بالداربودن یا بیمی

آزمایشگاه، داشتن شاخك یا عدم شاخك و غیره مورد ارزیابی و درصورت تائید مجوز رهاسازی برای 

 شود.مزرعه اعالم می

 در صورت تأخير در رهاسازي چه بايد كرد؟ -8-0-6

کننده بیولوژیکی های مختلف آفت، زمان الزم برای رهاسازی عوامل کنترلچه در نسلاگر چنان

زنبور تریکوگراما، باکتری باسیل،  قارچ بووریا و غیره از دست رفت، الزم است رهاسازی عوامل  نظیر

بار صورت روز یك 14مانده انجام شود، زیرا این عوامل به فاصله یك هفته تا های باقیفوق در زمان

گونه شود. شایان ذکر است اگر چنان چه زمان سمپاشی را از دست دادید در نسل اول هیچمی

خوار نواری برنج ایجاد نخواهد شد، زیرا در این مرحله که معموالً مشکلی از بابت خسارت کرم ساقه

شده را مصادف با مرحله رویشی گیاه برنج است درصورت خسارت، گیاه برنج قادر است خسارت ایجاد

در نسل دوم آفت صورت  های آلوده جبران نماید. اما اگر این اتفاقهای اضافی در بوتهبا تولید ساقه

 های گرانول تا دو هفته قبل از برداشت انجام شود.کشگیرد، حتمًا باید سمپاشی با حشره

 ( آورده شده است.4-3خوار برنج به اختصار در جدول )های مبارزه با آفت ساقهانواع روش
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 صورت جدول(های مبارزه )مختصر و بهروش -0-7جدول 

مبارزه 

 بیولوژیکی با

خوار کرم ساقه

 برنج

اردیبهشت تا 

 شهریور

رهاسازی باکتری باسیل، قارچ بووریا و استفاده از زنبور تریکوگراما برای کنترل کرم 

بار  4تا  2های مختلف این آفت با توجه به بیولوژی آفت )خوار برنج در نسلساقه

ی فرمونی هانصب تله -عدد تریکوکارت در هکتار 154تا  144رهاسازی( به تعداد 

 در طول فصل زراعی

مبارزه با آفت 

کرم سبز 

 خوار برنجبرگ

خرداد تا آخر فصل 

 زراعی

تا  34توان از مدیریت تلفیقی شامل رهاسازی اردک از برای کنترل این آفت می

روز بعد از نشاکاری در زمین اصلی استفاده نمود. رهاسازی زنبور تریکوگراما  35

خوار را نیز کنترل خواهد وار نواری، آفت کرم سبز برگخزمان با فعالیت ساقههم

دادن گیاه برنج با توان با تکاننمود. در صورت مشاهده آفت در سطح مزرعه می

حرکت چوب بلند به آرامی به سمت چپ و راست یا استفاده از سمپاش موتوری 

مزرعه  خوار در سطحافتادن کرم برگبدون سم فقط با فشار زیاد باد موجب پایین

 کنند.ها یا سایر دشمنان طبیعی به راحتی از آن تغذیه میشد. در این صورت اردک

مبارزه با آفت 

 خوار برنجساقه

پس از برداشت 

 برنج در شالیزار

مهر تا فروردین 

)قبل از فصل 

 زراعی سال بعد(

ل شده باید در معرض آفتاب قرار گیرد که این عمهای بریدهدر زمان برداشت، ساقه

شود. شخم پس از برداشت برای از بین خوار برنج میباعث کشتن الروهای ساقه

باشد. در این موقع، خوار بسیار موثر میگذران آفت ساقهبردن الروهای زمستان

شود خوار از داخل ساقه برنج میزدن موجب بیرون آمدن الروهای ساقهشخم

دید دشمنان طبیعی قرار  طوری که در سطح مزرعه نمایان شده و در معرضبه

چنین شخم پس از برداشت مزارع برنج، موجب کاهش شوند. همگرفته و شکار می

شود. های هرز، در نتیجه موجب حذف غذا و پناهگاه اکثر آفات نیز میجمعیت علف

آوری بقایای )کاه و کلش( برنج )از سوزاندن کاه و کلش در سطح مزرعه اکیداً جمع

ای، روغنی و سبزیجات پس از برداشت برنج نیز ت گیاهان علوفهخوداری شود(، کاش

 در کاهش جمعیت آفت موثر هستند.

 خزانه
فروردین و 

 اردیبهشت

ای برای استفاده از خزانه با پوشش پالستیکی و یا در صورت استفاده از خزانه جعبه

اده از کشت ماشینی با پوشش پالستیکی. درصورت نیاز به مبارزه شیمیایی با استف

درصد به نسبت یك در هزار. بعد از درآوردن پوشش  5کش فیپرونیل مایع حشره

توان خوار میهای تخم ساقهپالستیکی روی خزانه، درصورت آلودگی مزرعه به دسته

ها از زنبور تریکوگراما به ازای هر ده مترمربع یك عدد تریکوکارت نصب علیه آن

آوری و قبل از انتقال به خوار را با دست جمعتوان دستجات تخم ساقهنمود یا می

 زمین اصلی منهدم نمود.

 زمین اصلی
اردیبهشت تا اواخر 

 شهریور

خوار از چهار هفته بعد از نشاکاری تا قبل از آبستنی های آلوده به ساقهوجین پنجه

مرتبه(، نصب  2ها )حداقل نمودن آنهای آلوده با دست و زیر خاکو انهدام پنجه
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خوار همراه با بررسی های ساقهله نوری یا فانوسی برای بررسی جمعیت شب پرهت

های برنج و تلفیق اطالعات مورد استفاده از آن وضعیت مراحل رشدی آفت در بوته

 برای تعیین زمان مناسب کنترل بیولوژیکی و کنترل شیمیایی

روز قبل  14ه )حداقل یك بار در خزانه باتوجه به فنولوژی گیا -1مبارزه بیولوژیکی: 

نمونه برداری در مزرعه، برای نسل اول؛ چنانچه -2از  انتقال نشاء به زمین اصلی( 

توان اولین رهاسازی را انجام الروها در داخل مزرعه به شفیره تبدیل شوند می 54%

باشد. برای نسل دوم اولین داد و تکرار آن یك هفته بعد از اولین رهاسازی می

های ها از طریق تلهها و شکار آنپرهمان با شروع اولین پرواز شبزرهاسازی هم

نوری انجام و تکرار آن با فاصله یك هفته تا ده روز بعد و برای سه بار. الزم به 

عدد تریکوکارت حاوی  154تا  144توضیح است که در هر مرتبه رهاسازی تعداد 

هر تریکوکارت( استفاده عدد شفیره سالم بر روی  544-744زنبور تریکوگراما )

 شود.

شده مبارزه شیمیایی: درصورت ضرورت حداکثر یك بار با یکی از سموم توصیه

رس( و برای ارقام پرمحصول و دیررس حداکثر دو بار باتوجه )ارقام زودرس و میان

به زمان کاشت نشاها و نوع نسل آفت و درصد آلودگی. چنانچه درصد آلودگی 

های درصد بیشتر شد و نیز درصورت طغیان برای نسل 2های سفیدشده از خوشه

پاشی را پاشی و یك هفته تا ده روز بعد گرانولتوان یك بار محلولدوم و سوم می

 انجام داد.

خوار کرم برگ

 برنج
 خرداد تا مرداد

شود در ساعات خنك روز خوار به کشاورزان توصیه میدر خصوص کرم سبز برگ

های برنج و دادن بوتهطغیانی است با تورزدن و تکان هنگامی که آفت در حالت

ها اقدام کنند. برای کنترل شیمیایی این آفت در آوری الروها به انهدام آنجمع

و در صورت ایجاد آب و هوای مساعد برای  3و  4های ویژه نسلشرایط طغیانی به

زیر توصیه  بودن، بارندگی خفیف و رطوبت باال عملیاتها نظیر ابریطغیان آن

درصد  2/4درصد یا فیپرونیل  54کش فنیتروتیون سمپاشی با حشره -1گردد: می

انداز )درختان یا بناهای در مزارعی که اطراف آن سایه -2در هزار  5/1تا  1میزان به

باشد محل مناسب برای رشد و نمو سریع آفت و طغیان مسکونی و غیره( موجود می

 گردد.ای توصیه میمبارزه شیمیایی به صورت لکه گردد. در این شرایطآن می

پروانه تك 

 ای برنجنقطه
 خرداد تا شهریور

هایی که بهار و تابستان گرم و خشك با بارندگی ناگهانی همراه باشد، در سال

گردد. بنابراین برای کنترل آن در شرایط مناسب برای طغیان این آفت فراهم می

 ها: این سال

درصد و یا  5پاشی با سموم مایع مانند فیپرونیل ایی: محلولمبارزه شیمی -1

در هزار به هنگام غروب که تحرک الروها روی  5/1اکامت امولسیون به مقدار 

 24شود. درصورت تراکم باالی جمعیت بعد از های برنج زیاد است توصیه میبوته
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 روز تکرار شود.

صورت عمود بر متر بهسانتی 44هایی با عمق مبارزه مکانیکی: حفر گودال -2

منظور جمعی الروها در حد فاصل بین قطعات شالیزاری بهمسیر حرکت دسته

 ای(.های چالهای به قطعه دیگر )نصب تلهجلوگیری از شیوع و انتقال الروها از قطعه

 مبارزه با آفات
اردیبهشت تا 

 شهریور

استفاده از پوشش  خوار درخزانه،بهترین روش مبارزه با آفت کرم ساقه -1

های آلوده به دستجات تخم آفت )مبارزه مکانیکی( است. پالستیکی و کندن برگ

درصد به نسبت یك در هزار  5درصورت نیاز به مبارزه شیمیایی از فیپرونیل مایع 

های فرمونی برای شکار و کشتن شود.  نصب تله نوری یا فانوسی و تلهاستفاده می

عدد فانوس در هکتار به شرط  4تا  1ی به تعداد حداقل های در فصل زراعپرهشب

 شود.مشارکت کامل کشاورزان توصیه می

های اول و دوم و حتی سوم با مشاهده آلودگی در زمین اصلی در نسل -2

کیلوگرم در هکتار یا  24درصد به مقدار  2/4توان از سموم فیپرونیل گرانول می

ر هکتار استفاده کرد. از کاشت دیرهنگام کیلوگرم د 44درصد به مقدار  3پادان 

ارقام اصالحی و پرمحصول خودداری شود. درصورت لزوم برای مبارزه با کرم 

چه خوار در این زمان باید تعداد دفعات سمپاشی اضافه گردد. اگر چنانساقه

ویژه در نسل سوم زیاد شد و طغیان نمود، الزم است قبل خوار بهجمعیت آفت ساقه

درصد یا  5های مایع مثل فیپرونیل مایع کشپاشی یك بار از حشرهولاز گران

علت داشتن چنین بهدرصد به نسبت یك در هزار استفاده کرد. هم 54فنیتروتیون 

بار رهاسازی زنبور تریکوگراما از دهه سوم مرداد تا  4تا  2تداخل نسل الزم است 

 اواسط شهریور انجام گردد.

 

 اي مهم و تأثيرگذار همعرفی بيماري -8-2

  بيماري بالست -8-2-0

کاری دنیا است که های برنج در تمامی مناطق برنجترین بیماریبیماری بالست یکی از مهم

درصورت وجود شرایط محیطی مناسب، سبب بروز اپیدمی و خسارت شدید بر روی ارقام حساس 

عالوه بر کاهش کمی محصول سبب  های شدید،شود. بیماری بالست در مرحله رویشی در آلودگیمی

شدن دانه، شود و در مرحله زایشی عالوه بر خسارت کمی و کیفی مانند کوچكدیررسی می

 شود.شدن و افزایش درصد خرد، سبب کاهش قیمت محصول در بازار میگچی

است که روی شلتوک، بقایای گیاهی و در   Pyricularia oryzaeعامل بیماری قارچ: عامل بیماری

 کند.گذرانی میهای هرز زمستانخاک مزرعه و علف
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های دوکی شکل با مرکز خاکستری های برنج )در خزانه و مزرعه( لکهبر روی برگ: عالئم بیماری

 الف(.  19-4شود )شکل ای مایل به قرمز ایجاد میای تا قهوهرنگ( و حاشیه قهوهمایل به سفید )کاهی

ها متفاوت است. در ها، شکل و رنگ لکهج، شرایط محیطی و سن لکهبسته به درجه حساسیت رقم برن

ها بزرگ شده، به یکدیگر پیوسته و سطح وسیعی از برگ ارقام حساس در شرایط محیطی مساعد لکه

روی در مصرف کودهای نیتروژنه و تراکم کشت باال در واحد سطح، سبب تشدید پوشاند. زیادهرا می

شود. بیشترین خسارت بیماری هنگامی است که گردن خوشه یا ن میبیماری و افزایش خسارت آ

شود و ب و ج(. بسته به زمان بروز آلودگی، دانه در خوشه تشکیل نمی 19-4خوشه آلوده شود )شکل 

شوند. عالئم بیماری بالست برنج عالوه بر برگ و خوشه بر روی بندهای ها کوچك و ضعیف مییا دانه

 شود.و( نیز مشاهده می 19-4یقه برگ پرچم )شکل د( و  19-4ساقه )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 عالئم بیماری بالست برنج بر روی الف( برگ، ب( بخشی از خوشه،  -09-7شکل 

 ج( گردن خوشه، د( بند ساقه، و( یقه برگ پرچم

  گسترش بیماری
بت گراد و رطودرجه سانتی 25 - 28شرایط محیطی مناسب جهت گسترش بیماری، دمای  -1

 باشد. درصد می 94نسبی باالی 

 .ها نیز در بروز و گسترش بیماری تاثیرگذار استمیزان بارندگی، ابرناکی هوا و شبنم روی برگ -2
 شود.درجه حرارت پایین آب سبب افزایش حساسیت گیاه به بیماری بالست می -4

بار بیماری چندیناگر میزبان حساس باشد تا زمانی که شرایط محیطی مناسب است، چرخه  -3
 .شودتکرار می
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  بيماري پوسيدگی طوقه برنج -8-2-2

های بذرزاد برنج است که از مرحله ترین بیماریبیماری پوسیدگی طوقه برنج یکی از مهم

که سبب مرگ آنشود. قارچ عامل این بیماری عالوه بر زنی، خزانه تا شالیزار روی برنج دیده میجوانه

شود، با زنی( و مرگ گیاهچه جوان در خزانه و خسارت در زمین اصلی میبذر )پیش و یا پس از جوانه

تواند برای سالمت انسان و دام شود که میهای قارچی سبب آلودگی بذرهای تولیدی میتولید زهرابه

شود به آن آلوده در مزرعه میهای خطرناک باشد. از آنجا که این بیماری سبب افزایش ارتفاع بوته

 گویند.بیماری باکانه )برنج دیوانه( نیز می

است که از طریق بذر  Fusarium fujikuroiعامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج قارچ : عامل بیماری

شود، اما درصورت وجود بیمارگر در بقایای گیاهی یا خاک نیز ممکن از سالی به سال دیگر منتقل می

 رخ دهد.  است بیماری

های آلوده از گیاهان سالم بلندتر، باریکتر، سبز روشن تا زردرنگ در خزانه گیاهچه: عالئم بیماری

های قارچ بیمارگر ای که شامل میسلیومهستند. در قسمت پایینی گیاهان آلوده توده سفیدرنگ پنبه

توانند قبل از انتقال و میهایی روی طوقه هستند های آلوده دارای لکهشود. گیاهچهاست مشاهده می

 گیاهچه به زمین اصلی یا بالفاصله پس از آن سبب مرگ گیاهچه شوند.

متر از گیاهان طبیعی بلندتر هستند. در مزرعه نیز گیاهان آلوده ارتفاع بلندتری داشته و چند سانتی

های آلوده در بوته .رنگ هستندهای زرد مایل به سبز تا سبز کمتر بوده و دارای برگها نازکساقه آن

های آلوده میسلیوم سفید مایل به در ساقه .کندهای نابجا رشد میهای پایین ساقه ریشهاز گره

شوند ای و پوسیده میهای آلوده قهوهالف(. ساقه 24-4شود )شکل صورتی قارچ بیمارگر مشاهده می

توانند باقی بمانند های سالم میهب و ج(، درهمین کپه، پنج 24-4میرند )شکل های آلوده میو پنجه

های آلوده زودتر به خوشه رفته و د و و(. اگر گیاهان تا مرحله بلوغ زنده بمانند، بوته 24-4)شکل 

 .کنندپر تولید میهایی پوک و یا نیمهدانه

كه سطوح شود. در حاليكاربرد مقادير باالی كود نيتروژن سبب افزايش آلودگي به بيماری بالست مي
 شود.باالی سيليس سبب كاهش آلودگي به بيماری بالست مي
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میرند شده و میای های آلوده قهوهزنی، ب( ساقهالف( عالئم بیماری پوسیدگی طوقه در مرحله جوانه -01-7شکل 

های آلوده، د( تولید مانند، ج( وجود میسلیوم سفید مایل به صورتی قارچ بیمارگر در ساقههای سالم باقی میو ساقه

 های پایین ساقه، و( افزایش ارتفاع ساقه آلوده.های نابجا در گرهریشه

 

 سوختگی غالف برگ برنج -8-2-3

، بیماری سوختگی غالف ناشی از قارچ زای برنجهای مهم و خسارتیکی از بیماری

Rhizoctonia solani AG-1 IA [Thanathephorus cucumeris (Frank) Donk]  است. این

بیماری تقریبًا از همه کشورهای تولیدکننده برنج گزارش شده است، ولی در مناطق پر باران و گرم 

ه زمین و افزایش تدریجی دما و شدن کرشود با گرمبینی مینماید. پیشخسارت بیشتری وارد می

درصورت همراهی بارندگی در فصل زراعی در شمال ایران، بیماری سوختگی غالف برنج بیش از 

گذشته اهمیت یافته و شدت آن مخصوصاً در استان گیالن افزایش یابد. بروز بیماری مذکور در برنج 

ی جدید پا کوتاه، پر پنجه، پرمحصول، هاعنوان یك بیماری مهم و اقتصادی، درنتیجه توسعه واریتهبه

عنوان یك عامل محدودکننده کشت برنج در باشد که بهکشت متراکم و افزایش مصرف نیتروژن می

عنوان دومین بیماری مهم برنج بعد از بیماری بالست دو دهه اخیر معرفی شده است. در ایران به

است، اما باالترین تلف دنیا برآورد شده های متفاوتی برای آن در نقاط مخمطرح شده است. خسارت

 باشد.می %54بینی شده میزان خسارت پیش

عامل بیماری سوختگی غالف برگ برنج، قارچی است خاکزی که دارای دو فرم : عامل بیماری

 باشد.می Rhizoctonia solaniو غیرجنسی  Thanathephorus cucumerisجنسی 
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ی و آبزی است و با تولید فیتوتوکسین، بیشترین عالئم بیماری را عامل بیماری خاکز عالئم بیماری:

های اولیه، سبز های حساس گیاه هستند. لکهکند. غالف برگ، برگ و ساقه برنج اندامایجاد می

متر هستند که ابتدا روی غالف طول حدود یك سانتیشکل و بهخاکستری، آب سوخته، دایره یا بیضی

ها به خاکستری مایل کم توسعه یافته و مرکز آنها کمشوند. لکهظاهر میدر محل تماس با سطح آب 

هایی به ( که همراه با تشکیل اولیه سختینه21-4یابند )شکل ای تغییر میبه سفید با حاشیه قهوه

ای شده، به سادگی از کم قهوهها کمباشد. سختینههای آلوده میرنگ سفید در قسمت سطحی بافت

 (.22-4ریزند )شکل ده و داخل مزرعه میها جدا شآن

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های برنجعالئم بیماری سوختگی غالف برنج روی بوته -00-7شکل 

 

 

 

 

 
 

 

 های عامل بیماری سوختگی غالفسختینه -00-7شکل 
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 ايلکه قهوه -8-2-0

شتر مناطق زاد و بذرزاد بوده که در بییك بیماری خاک( Bipolaris oryzae) ای برنجقهوهلکه

ها هکتار از مزارع برنج، بیماری در تمامی فصل رشد، به میلیون .کشت برنج در دنیا، شیوع دارد

دلیل بذرزاد بودن، در خزانه از بذور آلوده به نشاها گسترش یافته و کند. بیماری بهخسارت وارد می

در تمام مراحل رشد مورد حمله  تواند گیاه برنج راشود. در مزرعه نیز میها میباعث از بین رفتن آن

گذارد. آلودگی اولیه قرار دهد. خشکی و کمبود مواد غذایی به ویژه نیتروژن بر شدت بیماری تأثیر می

های موجود در هوا )هوازاد( که آلودگی ثانویه از طریق اینوکلومباشد درحالیاز طریق بذر )بذرزاد( می

عامل بیماری  باشد.هرز منبع اینوکولوم بیماری می هایگردد. خاک و تعدادی از علفایجاد می

ای تواند روی برگ، غالف برگ، خوشه، گردن خوشه و بذر ایجاد بیماری و لکه نماید. لکه قهوهمی

در کشورهای هند  1932و دومی در سال  1918 -1919 باعث ایجاد دو اپیدمی بزرگ، اولی در سال

گرمسیر این کشورها و سایر کشورهای گرمسیر و نیمه و بنگالدش شد. این بیماری هنوز هم در

باشد. گزارشات متعددی از میزان خسارت این بیماری جنوب و جنوب غرب آسیا یك بیماری مهم می

شود. درصدی عملکرد محصول می 14طور متوسط این بیماری باعث کاهش است. بهارائه شده

کننده های تولیدی، برای ذائقه مصرفو دانهباعث کاهش کیفیت آن شده  هاآلودگی شدید دانه

 مناسب نیستند.

های جنسی باشد که دارای فرمای برنج یك بیماری قارچی میقهوه بیماری لکه :عامل بیماری

Cochliobolus miyabeanus  و غیرجنسیBipolaris oryzae باشد.می 

شـد گیـاه از خزانـه تـا مزرعـه دیـده ای برنج درکلیه مراحل رعالئم بیماری لکه قهوه: عالئم بیماری

های صـورت لکـهعالئم بیماری به .زندشود و بیماری از جنبه کیفی و کمی به محصول خسارت میمی

شود. مرکـز می شکل روی برگ، غالف برگ، خوشه، گردن خوشه و بذر دیدهای رنگ تا بیضیریز قهوه

باشد. در آلودگی شـدید، ای مایل به قرمز میای روشن تا خاکستری و حاشیه قهوهها به رنگ قهوهلکه

هـا بـه ها و وزن آنها را پوشانده و تعداد دانـههای زیادی از برگ و گلومها به هم پیوسته و قسمتلکه

های اخیر یکی از عوامـل مهـم پوسـیدگی یابد. این بیماری در شمال کشور طی سالشدت کاهش می

باشد، که گاهـاً بـه بیمـاری بالسـت نسـبت داده ه بالست میشده مقاوم بگردن خوشه در ارقام اصالح

 (.24-4شود )شکل می
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 ای برنج روی برگ، خوشه و گردنعالئم بیماری لکه قهوه -07-7شکل 

 

 مديريت بيماري بالست -8-2-5

 ها و یا زیر خاک کردن آنآوری بقایای گیاهی آلوده رعایت بهداشت زراعی، جمع -1

 ونی بذرضدعف -2

ه، مقاوم به شدحصالم اقاکشت ارقام مقاوم: معمواًل ارقام بومی و محلی حساس و بیشتر ار -4

 بیماری بالست هستند.

رعایت اصول صحیح زراعت برنج، زمان مناسب نشاکاری و فاصله مناسب کاشت بر حسب نوع  -3

 رقم در دستور کار قرار گیرد. 

شده براساس نوع رقم برنج و آزمون میزان توصیهوژنه بهمصرف بهینه کود نیتروژن: کود نیتر -5

صورت یکنواخت در خاک )متناسب با کودهای پتاسیم و فسفر(، در چندین مرحله تقسیط و به

 از انباشت کود در یك منطقه خاص جلوگیری شود. .مزرعه پخش شود

تداوم شرایط  درصورت کشت ارقام محلی و حساس به بیماری بالست، باکنترل شیمیایی:  -6

بودن، بینی هواشناسی شامل دما، بارندگی، رطوبت و ابریمناسب برای توسعه بیماری بر اساس پیش

های اولیه زنی، درصورت مشاهده لکهدر خزانه به محض مشاهده عالئم و در مزرعه در مرحله پنجه

گردن و خوشه، چنین برای جلوگیری از خسارت بالست بیماری و مساعدبودن شرایط محیطی، هم

شده در کشور های ثبتکشتوان مزارع برنج را با یکی از قارچها، میدرصد خوشه 24در زمان ظهور 

 .( سمپاشی نمود5-4برای این بیماری )جدول 
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 های ثبت شده جهت کنترل بیماری بالست برنجکشقارچ -5-7جدول 

 میزان مصرف نام تجاری فرموالسیون کشنام عمومی قارچ

 گرم در هکتار 344-544 ویستا % WP 5/72 متیلسیکالزول + تیوفاناتتری

 گرم در هکتار 164 ناتیوو  % WG 75 فلوکسی استروبین+ تبوکونازولتری

 لیتر درهکتارمیلی 424 تیلما % SC 5/47 فلوکسی استروبین+ تبوکونازولتری

 گرم در هکتار 544 بیم % WP 75 سیکالزولیتر

 لیتر در هکتارمیلی 344 وین % SC 44  وپامیدکارپر

 

ها، سمپاشی پس از کشدرصورت مهیا بودن شرایط گسترش بیماری، با رعایت تناوب در کاربرد قارچ

 روز تکرار شود. 14

 مديريت بيماري پوسيدگی طوقه برنج -8-2-6

 ها.آوری بقایای گیاهی آلوده و یا زیر خاک کردن آنجمع -1

 شده و یا تهیه بذر از مزارع سالم که سابقه آلودگی به بیماری را ندارند.از بذور گواهیاستفاده  -2

 ها به زمین اصلی )مزرعه(. حذف نشاهای آلوده در خزانه و عدم انتقال آن -4

های شیمیایی، پس از سبك و سنگین کردن بذور با محلول آب و کشضدعفونی بذر با قارچ -3

سبك، چروکیده و ضعیف )طبق توضیحات سرفصل خزانه(. بذور مورد  نمك و حذف بذرهای پوک،

 (، ضدعفونی شوند.6-4شده در کشور برای این بیماری )جدول  های ثبتکشنظر با یکی از قارچ
 

 های ثبت شده جهت کنترل بیماری پوسیدگی طوقه برنجکشقارچ -6-7جدول 

 رفمیزان مص نام تجاری فرموالسیون کشنام عمومی قارچ

 صد کیلوگرم بذرلیتر برای یكمیلی 444 تریفمین % EC 15 فلومیزولتری

 صد کیلوگرم بذرلیتر برای یكمیلی 244 سلست  % FS 5/2 فلودیوکسونیل

 در هزار 4 همایکت % WP 84 تیوفانات متیل تیرام

 در هزار 2 ویتاواکس تیرام % WP 75 کاربوکسین تیرام

 

 وختگی غالف برگ برنجمديريت بيماري س -8-2-7

های زارعی، کنترل های معدودی برای کنترل این بیماری ارائه شده است که شامل روشروش

باشد که به جز روش شیمیایی عمدتاً قابلیت بیولوژیك، استفاده از ارقام مقاوم و کنترل شیمیایی می

های کشف عبارتند از قارچهای موثر در کنترل بیماری سوختگی غالکشاجرا ندارند. از جمله قارچ

فلوکسی استروبین+ تبوکونازول )ناتیوو(، ایپرودیون + کاربندازیم )روورال پروپیکونازول )تیلت(، تری

 خوبی باعث کنترل بیماری تی اس( و اخیراً مطالعاتی روی قارچکش تیفلوزامید صورت گرفته که به
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های برنج درصد از ساقه 24وختگی غالف در درصورتی که آلودگی به بیماری س در مزرعه شده است.

پاشی در های متداول است که بهترین زمان برای سمکشپاشی با قارچمشاهده شد، نیاز به سم

باشد. درصورت تأخیر در مبارزه شیمیایی و مشاهده عالئم در مراحل دهی میی ظهور خوشهمرحله

 باشد.پاشی نمیدن نیاز به سمعنوان مثال در مرحله خمیری شانتهایی رشد گیاه به

 ايمديريت بيماري لکه قهوه -8-2-8

باشد استفاده از بذرهای عاری از آلودگی و ضدعفونی از آن جا که قارچ عامل بیماری، بذرزاد می

شود. ضدعفونی بذر بهترین راه کنترل بیماری در خزانه است، ضمن ها توصیه میکشها با قارچآن

های کشخاک خزانه نیز باید موردتوجه قرار گیرد. برای ضدعفونی بذر، قارچ این که تغذیه مناسب

لیتر میلی 444و  244های فلومیزول )تریفمین( به ترتیب به نسبتفلودیوکسونیل )سلست( و تری

آوری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده و تقویت زمین شوند. جمعکیلوگرم بذر توصیه می 144برای 

ای خاک و جلوگیری از تنش کردن اختالالت تغذیهدر مزرعه برطرف .بیماری موثر استدر کنترل 

پاشی با مانکوزب شود. در بعضی از منابع روش محلولآبی عامل مهمی در کاهش بیماری محسوب می

تیلت  کشدر مزرعه، در کاهش بیماری مؤثر گزارش شده است. اما در آمریکا استفاده از قارچ

 است.خوبی بیماری را کنترل نموده و به زول( در کنترل بیماری در مزرعه مؤثر بوده)پروپیکونا

 هاي هرز شاليزارمديريت علف -8-3

 ورزي خاک -8-3-0

شود. بسیاری از های هرز شالیزار پس از برداشت محصول سال زراعی قبل آغاز میمدیریت علف

کنند. ی خود را پس از برداشت برنج تکمیل میساز در زراعت برنج، چرخه زندگهای هرز مشکلعلف

اند، پس های اخیر گسترش فراوان یافتهواش، اویارسالم و غیره که در سالواش، سلهای هرز بندعلف

شود. ها انجام میزایی و یا گلدهی و تولید بذر آناز برداشت برنج و در شهریور و مهرماه ریزوم

شود. برخی انواع سوروف یزور و غیره در فصل زراعی تکمیل میواش، پکه چرخه زندگی روغنحالیدر

کنند. لذا در طول فصل زراعی و برخی دیگر پس از برداشت برنج چرخه زندگی خود را تکمیل می

دار در اولین فرصت مناسب پس از برداشت برنج )پس از اولین بارندگی یا آبیاری و شخم برگردان

 کشهای هرز فوق است. سمپاشی با علفبرای کاهش جمعیت علف شدن زمین( بهترین راهکارگاورو

های هرز لیتر در هکتار( برای کنترل تمام علف 14تا  5عمومی گلیفوسیت )رانداپ به میزان حدود 

توان از توفوردی و یا ها میبرگواش و دیگر پهنشود و برای کنترل سلشالیزار توصیه می

های هرز پس از برداشت شود درصورت سمپاشی علفتوصیه میپایریباک سدیم استفاده کرد. بس

 شخم زمستانه یا بهاره با اداوات برنج، دو هفته پس از سمپاشی نسبت به شخم زمین اقدام گردد.
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تر و تر، سریعسازی یکنواختورزی جدید همانند روتیواتورهای متصل به تراکتور، اگرچه آمادهخاک 

قطعه شدن و تکثیر اند، اما این ادوات قطعههای اخیر موجب شدها در سالتر اراضی شالیزاری رآسان

اند که واش و غیره را موجب شدهها و روغنواش، جگندار همانند بندهای هرز ریزومبیشتر علف

هنگام شوند. بنابراین شخم بههرز محسوب میترین علفاکنون در بسیاری از مزارع شالیزاری مهمهم

های هرز های هرز و شخم نابهنگام در افزایش و تکثیر بیشتر علفو کاهش جمعیت علفدر کنترل 

 نقش دارد.

 هاي هرزغرقاب و كنترل علف -8-3-2

های هرز شالیزار در کشت نشایی برنج در شمال ایران از دیرباز مورد غرقاب برای کنترل علف

پسند های خشکیلیزار موجب حذف گونهمدت از غرقاب در شاگیری طوالنیاستفاده بوده است. بهره

های هرز سازگار به این شرایط شده است. اکنون ها یا گونهیا حساس به غرقاب و تکامل برخی اکوتیپ

های هرز در دههی سازگار به غرقاب مواجه هستیم که این علفهادر شالیزارهای گیالن با طغیان گونه

های متحمل به غرقاب از دیگر مشکالت واش و جگننگذشته در شالیزار وجود نداشت. طغیان روغ

های هرز به شخم دلیل سازگاری علفبه گیری ممتد از غرقاب در اراضی شالیزاری است.ناشی از بهره

ها همانند سوروف کنندگی غرقاب بر رشد برخی از آنخرابی( و اثرات تحریكو تخریب خاک )گل

نیز گرانی هزینه وجین دستی و ناکارآمدی وجین در حذف  نی وواش و هزارواش، سلهوشمند، روغن

ناپذیر دار، تغییر رویکرد از مبارزه زراعی به سمت تلفیق آن با مبارزه شیمیایی اجتنابهای ریزومگونه

ها است و وجین کشی علفهای هرز شالیزار بر عهدهدرصد سهم مبارزه با علف 95گردید. امروزه 

ها و مدیریت کشها سهم دارد. لذا شناخت دقیق علفصد در کنترل آندستی فقط حدود پنج در

 های تولید موثر است.ها در تولید پایدار برنج و کاهش هزینهمصرف آن

 هاي شاليزاركشمهمترين علف -8-3-3

های هرز برنج در کشور پروپانیل شده برای کنترل علفکش ثبتاولین علف پروپانیل )استام(: -الف

ها را برگها و پهنخوبی و جگنثبت شد. پروپانیل، سوروف را به 1437کش در سال ین علفاست. ا

کش لیتر در هکتار است. این علف 15تا  14کند. میزان مصرف پروپانیل طور نسبی کنترل میبه

های های هرز دارای بیشترین کارایی در کنترل علفبرگی علف 4تا  2پاش در مرحله صورت برگبه

رز است. کاربرد پروپانیل تا مرحله پنج برگی سوروف نیز میسر است، ولی کارایی آن با افزایش سن ه

لیتر برای سمپاشی  174یابد. فشار سمپاش حدود دو بار و حجم محلول حدود هرز کاهش می علف

 شود.هر هکتار شالیزار با پروپانیل توصیه می
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شده کشور کش ثبتثبت شد و دومین علف 1439ال کش در ساین علف مولینیت )اوردرام(: -ب

ها( تیوکارباماتهای هرز شالیزار است. مولینیت و تیوبنکارب از یك گروه )دیبرای کنترل علف

پاش( پاش )نمكصورت دستهای غرقاب و بهپاش در کرتصورت خاکهستند و روش مصرف آن به

کش، سوروف را بسیار خوب و ار است. این علفلیتر در هکت 6تا  5کش است. میزان مصرف این علف

تا  4کش کند. زمان مصرف این علفساله را نیز به طور نسبی کنترل میهای یكها و جگنبرگپهن

 هرز سوروف است. روز پس از نشاکاری و قبل از دو برگی علف 7

دلیل و بهثبت شد  1451شده کشور است که سال کش ثبتسومین علفبوتاکلر )ماچتی(:  -ج

کش از سال محیطی و اثرات سوء بر سالمتی انسان، تصمیم به حذف این علفهای زیستنگرانی

های تاریخ زراعت برنج ایران است که کشترین علفاتخاذ شده است. ماچتی از پرمصرف 1344

 ساله است.های یكبرگها و پهناختصاصی سوروف بوده و دارای کارایی نسبی بر جگن

ثبت شد.  1452شده کشور است که سال کش ثبتچهارمین علف ادیازون )رونستار(:اگز -د

ها است. برگها و پهنکش اختصاصی سوروف و دارای کارایی نسبی بر روی جگناگزادیازون نیز علف

های هرز توصیه شده لیتر در هکتار و قبل از دو برگی علف 3تا  5/4میزان پاش بهکش خاکاین علف

 است.

خانواده مولینیت است. میزان ثبت شد و هم 1454کش در سال این علفتیوبنکارب )ساترن(:  -ه 

ها است و در لیتر در هکتار است. اختصاصی سوروف و دیگر یکساله 6تا  5مصرف آن همانند مولینت 

برگی برگ و جگن تأثیری ندارد. اگرچه زمان کاربرد آن تا دو برگ، پهنهای باریكسالهکنترل چند

رویشی دارای بیشترین کارایی در رویشی و اوایل پسصورت پیشسوروف توصیه شده است امّا به

 باشد.های هرز میکنترل علف

کش اختصاصی و جگن برگثبت شد. اولین پهن 1474در سال متیل )لونداکس(: سولفورونبن -و

خوبی کنترل های شالیزار را بهنها و جگبرگبرنج است که در ایران ثبت شد. لونداکس تمام پهن

های کشکش با تمام علفکند و در کنترل سوروف دارای کارایی بسیار اندکی است. این علفمی

استثنای پروپانیل( های قبلی )به کشکش قابلیت اختالط خوبی دارد. برخالف تمام علفبرگباریك

ها در مزرعه میسر است، برای کاربرد شی آنپاطور مستقیم امکان قطرهصورت مایع بودند و بهکه به

های پاش در کرتهای خاککشلونداکس ابتدا باید آن را در آب حل کرده و سپس همانند دیگر علف

 غرقاب مصرف نمود.
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در کشور ثبت شد. همانند بوتاکلر از خانواده  1478کش در سال این علفپرتیالکلر )ریفیت(:  -ز

ها هستند. آل و دارای کارایی نسبی در کنترل جگنکش ایدهن خانواده سوروفها است. ایکلرواستامید

پاش در کش خاکها دارد. این علفپرتیالکلر نسبت به بوتاکلر کارایی بهتری در کنترل جگن

 لیتر در هکتار است. 2تا  5/1شود. میزان مصرف آن پاش مصرف میروش نمكهای غرقاب و بهکرت

شد. اختصاصی سوروف  در ایران ثبت 1481کش در سال این علفاستار(: اپاگزادیارژیل )ت -ح

ها سالهساله دارای کارایی بسیار خوب و بر روی چندهای یكبرگها و پهنبوده و در کنترل جگن

پاش مصرف صورت خاکلیتر در هکتار است. به 5/4تا  4دارای کارایی اندک است. میزان مصرف آن 

 شود.می

رایس و وجین در وید، مونکش با اسامی تجاری نومینی، کلیناین علفپایریباک سدیم: بیس -ط 

کش در ایران ثبت شده های تجاری مختلف این علففرموالسیون 1496ایران ثبت شده است. از سال 

های هوایی پاش است و همانند پروپانیل برروی اندامکشی برگپایریباک سدیم علفاست. بیس

های هرز رایج شالیزار همانند کش تمام علفشود. این علفبرگی سمپاشی می 5تا  4هرز های علف

گرم  34تا  44کش حدود کند. میزان مصرف این علفها را کنترل میبرگها و پهنسوروف، جگن

 ماده مؤثره در هکتار است.

یران ثبت شد. در ا 1496کش در سال این علفسولفورون )کانسیل(: تریافامون + اتوکسی -ی

ها و سالههای هرز شالیزار شامل یكگرم در هکتار است. تمام علف 154تا  144میزان مصرف آن 

سولفورون است که الزم پاش همانند بنکش خاککند. روش کاربرد این علفها را کنترل میسالهچند

پاش مصرف ورت نمكصهای دارای سوراخ در درب آن بهاست ابتدا در آب حل شده و سپس با قوطی

کش دارای کارایی بسیار خوبی در ها این است که این علفکششود. مزیت ویژه کانسیل به تمام علف

 ها گزارش نشده است.کشواش است و تاکنون کارایی مشابهی از دیگر علفکنترل بند

ند در ایران ثبت شد و همان 1497کش در سال این علفماکس(: بنزوکسیم )پیریپیری -ک

بنزوکسیم همانند کشی پیریمصرف است. طیف علفکشی برگپایریباک سدیم و پروپانیل علفبیس

 گرم ماده مؤثره در هکتار است. 34تا  45کش پایریباک سدیم است. میزان مصرف این علفبیس

های در ایران ثبت شد. ذکور تمام علف 1497کش در سال این علففلوستوسولفورون )ذکور(:  -ل

کش حدود کند. میزان مصرف این علفها را کنترل میها و جگنبرگز برنج شامل سوروف، پهنهر

سولفورون در آب حل کرده و کش را ابتدا همانند بنگرم ماده تجاری در هکتار است. این علف 444

 کنند.پاشی میسپس در سطح اراضی شالیزاری محلول
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کش با اسامی تجاری پروتون، تیتان و ویدکس برای این علف)تیتان، ویدکس(:  پندیمتالین -م

برای کاربرد در مزارع شالیزاری ثبت شده است.  1499های هرز شالیزار بررسی و در سال کنترل علف

گرم است. پندیمتالین  1444تا  844کش در هکتار حدود میزان مصرف ماده مؤثره این علف

ساله دارد. تفاوت های یكبرگها و پهنوی جگناست که کارایی نسبی ر کش اختصاصی سوروفعلف

های کش را باید قبل از رویش علفپاش این است که این علفهای خاککشپندیمتالین با تمام علف

توان قبل از نشاکاری یافته موثر نیست. پندیمتالین را میهای هرز رویشکار برد و بر روی علفهرز به

های هرز کار برد تا امکان کنترل تمام علفنج روز بعد از نشاکاری بهمتیل را سه تا پسولفورونو بن

 شود.سولفورون توصیه نمیزمان پندیمتالین و بنشالیزار فراهم آید. اختالط فیزیکی و یا مصرف هم

کش دارای فرموالسیون قرص است و این علفاتیل + پرتیالکلر )پیرازکلر(: پیرازوسولفورون -ن

متر غرقاب سانتی 7تا  5ها را حدود ها ابتدا کرتدود پنج گرم است. برای کابرد قرصها حاندازه قرص

گردد. میزان با فواصل یکنواخت اقدام می ها به داخل کرتنموده و سپس نسبت به پرتاب قرص

های هرز کیلوگرم ماده تجاری در هکتار است. پیرازکلر تمام علف 2/4تا  2/2مصرف پیرازکلر حدود 

مدت حدود کند. حفظ غرقاب بهخوبی کنترل میها را بهبرگ و جگنبرگ، پهنزار شامل باریكشالی

 های شالیزاری حائز اهمیت ویژه است.کش در کرتیك هفته جهت توزیع یکنواخت علف

کش اختصاصی و کشی، یك سوروفاین ترکیب علف پندیمتالین + کلومازون )هولدان(: -س

لیتر ماده تجاری در هکتار است. هولدان در کنترل  8/2تا  2مصرف هولدان  بسیار مؤثر است. میزان

یا جگن کش اختصاصی  برگهای چندساله فاقد کارایی است. لذا کاربرد یك پهنبرگها و پهنجگن

شود متیل( پس از کاربرد هولدان ضروری است. هولدان سفیدی برگ برنج را موجب میسولفورون)بن

سرعت بهبود پیدا کرده الت رشدی و ممانعت از ساخت رنگدانه کلروفیل است. برنج بهکه بیانگر اختال

 سوزی اول فصل تأثیری بر روی عملکرد ندارد.و گیاه

ها و پاش اختصاصی جگنکش برگعلف بازاگران(: 61آ )بازاگران ام پثبنتازون + ام -ع

پاش، بر روی های هرز و با استفاده از سمبرگی علف 4تا  2ها است. بازاگران در مرحله برگپهن

کشی مزارع قبل از سمپاشی است زه گردد. بدیهیپاشی میهای هرز محلولهای هوایی علفاندام

شود. میزان مصرف ساعت پس از سمپاشی توصیه می 23ضروری است. غرقاب مجدد مزارع حدود 

 هکتار است. لیتر ماده تجاری در 5/2تا  2کش این علف
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پاش قابلیت کاربرد در شالیزار دارد. پاش و هم برگصورت خاککش هم بهاین علفپنوکسوالم:  -ف

ها دارای سالهکند و در کنترل چندخوبی کنترل میساله را بههای هرز یكپنوکسوالم تمام علف

 کارایی نسبی است.
 

 مديريت آبياري -9

 ل از فصل كشتاهميت اليروبی انهار آبياري و زهکشی قب -9-0

های آبیاری ی و زهکشی نقش بسیار مهمی در کشت برنج دارد. کانالرهای آبیابودن کانالآماده
باید دارای مشخصاتی از قبیل توانایی تأمین آب مورد نیاز گیاه برنج در دوره مصرف حداکثر، کمترین 

ستقیم، ارتفاع اشغال سطح زمین، امکان سرکشی و دسترسی مناسب، سرعت مناسب آب، مسیر م
کردن امکان توزیع عادالنه آب بین تر از همه فراهمکف باالتر از سطح مزرعه، بستر کم نفوذ و مهم

های آبیاری براساس طراحی مهندسی با رعایت نظرات کردن کانالطور اصولی بتنیکشاورزان باشد. به
جب کاهش شدید نیاز به الیروبی و فشار(، موهای کموسیله لوله )سیستمکشاورزان و یا انتقال آب به

جمع شدن مواد رسوبی، ریزش، تعداد زیاد نقاط  گردد.رفع بسیاری از مشکالت تأمین و توزیع آب می
آالت موجب کاهش قدرت حمل آب های هرز و رفت و آمد ماشینبرداشت با سد مسیر آب، رشد علف
دهد که راندمان توزیع آب در اراضی یها نشان مگردد. بررسیتوسط کانال و نیاز به الیروبی می

الیروبی   درصد نیز وجود دارد. 95باشد که امکان افزایش آن تا درصد می 75تا  74شالیزاری حدود 
کردن امکان مدیریت منظور افزایش سرعت انتقال آب و فراهمهای انتقال و توزیع آب بهانهار و کانال

ها ضروری هدررفت آب از طریق نفوذ در بستر کانال تر و جلوگیری ازتوزیع آن در زمان کوتاه
گذاری و سرعت مناسب آب در کانال آب موجب کاهش زمان آبیاری، کاهش رسوب باشد.می

درهنگام الیروبی انهار  گردد.ها میهای هرز در داخل آبراههزنی و رشد بذر علفجلوگیری از جوانه
آنها خودداری شود، زیرا موجب کاهش سرعت حرکت باید از تغییر شیب بستر و ازدیاد سطح مقطع 

ها ها و بستر آنهای خاکی باید با تحکیم دیوارهآب و نفوذ عمقی بیشتر خواهد شد. الیروبی کانال
تعیین روش الیروبی )بیل دستی یا بیل  ها جلوگیری شود.همراه شود تا از نفوذ آب و ریزش دیواره

شود. در ها تعیین میچنین هزینهیاز به آن و همپشت تراکتوری( براساس شدت و وسعت ن
شده از الیروبی مهم و الزامی آوری خاک و گیاه برداشتهای وسیع و زیاد، تعیین مکان جمعالیروبی

ها حضور کشاورزان وابسته بوده و بدون همکاری آنباشد. الیروبی انهار در سطح مزارع بهمی
یروبی توجه به خصوصیات هیدرولیکی کانال شامل دبی )براساس درهنگام ال آمیز نخواهد بود.موفقیت

باشد. مشاوره با کارشناسان مدیریت هیدرومدول آبیاری(، سرعت آب و سطح مقطع کانال ضروری می
ها خواهد آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کمك زیادی به رفع مشکالت فنی و هیدرولیکی کانال

 نمود.
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 ی انهار دراراضی شالیزاریاهمیت الیروب -7-7جدول 

 تأثیر الیروبی مشکالت عدم الیروبی ردیف

 ریزی توزیع آبامکان برنامه تاثیر در مدیریت توزیع آب 1

 کاهش زمان آبیاری کاهش سرعت انتقال آب و آبیاری قطعات 2

 کاهش نفوذ عمقی و خروج از انتهای کانال نفوذ و هدررفتن آب 4

 نیاز به الیروبی کمتر ای هرز در کف وجداره کانالهزنی و رشد علفجوانه 3

 حفظ قدرت انتقال آب کانال ها )خاکی و بتنی(تخریب دیواره و تغییر مقطع کانال 5

 

 بررسی نیاز الیروبی در اراضی شالیزاری -1-7جدول 

 نیاز به الیروبی اقدام )با مشاوره با کارشناس آب و خاک( موارد مورد بررسی ردیف

1 

ن قدرت انتقال آب باتوجه به تعیی

سطح اراضی تحت پوشش و 

 هیدرومدول آبیاری )دبی(

تا  1ضرب سطح تحت پوشش )به هکتار( در عدد 

 )بسته به نفوذپذیری و پیچ و خم کانال( 2/1
 

 بررسی شیب طولی کانال 2
متر در صد شیب مناسب حدود دو تا پنج سانتی

 متر که باید توسط افراد متخصص تعیین شود

الیروبی درصورت 

 شدنکم

 تعیین سرعت آب در کانال 4

متری توسط  24کردن فاصله تقسیم زمان طی

یك جسم شناور بر این فاصله و ضرب آن در عدد 

 شود.تعیین می 8/4

الیروبی درصورت 

 شدنکم

 تعیین سطح مقطع مورد نیاز کانال 3

تقسیم قدرت انتقال آب )دبی( بر سرعت آب در 

سه عدد حاصل با سطح مقطع موجود کانال و مقای

 درصد عمق بیشتر 24کانال با در نظرگرفتن 

الیروبی درصورت 

 شدنکم

5 
بررسی وجود مشکل کمبود آب در 

 های انتهاییکرت

آیا کشاورزان انتهای کانال از کمبود آب در زمان 

 مصرف حداکثر شاکی هستند؟

الیروبی درصورت 

 وجود مشکل

6 
ز با استفاده های هرامکان حذف علف

 کشاز سموم علف

بودن سطح مقطع کانال، بررسی در صورت مناسب

ها نوع علف هرز موجود و بررسی امکان حذف آن

 کشتوسط علف

با استفاده از 

کش انجام علف

 شود

 بررسی نقاط برداشت آب از کانال 7
شدن و یا تعداد نقاط برداشت زیاد منجر به کم

 شود.تغییر زیاد در سطح مقطع می

الیروبی درصورت 

 زیادبودن
 

 آبياري در مرحله داشت -9-2

ها )آب آبیاری، بارش، نشت از باالدست، سرریز از ( اجزای بیالن آب شامل ورودی23-4شکل )
ها )تبخیر، تعرق، رواناب، نشت به های خشك( و خروجیباالدست و جذب رطوبت از پایین در خاک

 دهد. مدیریت آبیاری در شالیزار با هدف دست( را نشان میینپایین، نفوذ عمقی و سرریز به پای
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کردن آب مکفی برای تعرق و تولید محصول حداکثری و در عین حال کاهش رواناب خروجی، فراهم
دست و عدم خروج آب از روی مرزها و کاهش تبخیر از سطح آب کاهش نفوذ عمقی و نشت به پایین

 گیرد.بیاری صورت میو خاک و درنهایت کاهش مصرف آب آ
 

 

 
 

 

 

 

 
 راجزای نیاز آبی شالیزا -00-7شکل 

 

تفکیك ورودی و خروجی ( مقادیر هر کدام از اجزای بیالن آب در شالیزار را به4-9جدول )
دهد. براساس این جدول مقدار نیاز خالص، بارش به منطقه و سایر نیازها به مدیریت نشان می

 باشد.ر منطقه مربوط میکشاورزان و موقعیت مزارع در ه
 

 مقادیر ورودی و خروجی آب در شالیزار -9-7جدول 

 خروجی و مقادیر آن ورودی

 مقدار نوع خروجی مقدار نوع ورودی

 آب آبیاری
هزار متر مکعب بر  44تا  11

 هکتار از شمال و جنوب کشور
 تبخیر و تعرق

متر مکعب بر  11444تا  3544

 هکتار از شمال تا جنوب کشور

 رواناب خروجی متفاوت بارش

متناسب با مدیریت زراعی 

هزار متر  14حدود یك تا 

 مکعب بر هکتار

 نشت از باالدست
متناسب با مکان مزرعه و نوع 

 مرزها

نشت به مزارع 

 دستپایین

متناسب با مکان مزرعه و نوع 

 مرزها

 سرریز از باالدست
متناسب با مکان و نوع مرزها و 

 ستمدیریت آب در باال د
 نفوذ عمقی

متناسب با مکان و نوع مرزها و 

 مدیریت آب در مزرعه

جذب رطوبت از پایین 

 های خشكدر خاک

متناسب با رطوبت خاک 

 سطحی

سرریز به مزارع 

 دستپایین

متناسب با نوع مرزها و مدیریت 

 آب در مزرعه

 

 



 111/ گروه مولفان )موسسه تحقیقات برنج کشور(                                                                               

 

 

آب ذکر گردیده کارهای کاهش مصرف آب در هر کدام از اجزای بیالن ( راه4-14در جدول )

ها به عهده دولت و مابقی آنکارها مانند تجهیز و نوسازی اراضی بهاست. اجرای بخشی از این راه

 ها منتقل گردد.باشد که باید از طریق آموزش و ترویج به آنعهده کشاورزان می

 

 های کاهش مصرف آب در اجزای بیالن آبروش -01-7جدول 

 هش مصرف آبهای کاروش نوع نیاز آبی ردیف

 آبی، تقویم کشت مناسبرس، متحمل به کمکشت ارقام زودرس یا میان نیاز خالص 1

 تطبیق تقویم و مدیریت آبیاری با بارندگی، تکمیل و تجهیز شبکه آبیاری بارندگی موثر 2

 نفوذ عمقی 4
آبیاری تناوبی، اجتناب از عمق غرقابی زیاد، برداشت مجدد از آب زیرزمینی 

 )آبیاری تلفیقی(عمق کم

 ورزیخاک 3
ورزی برای کاهش ورزی بعد از بارندگی، کاهش دوره زمانی خاکشروع خاک

 مقدار نفوذ و تبخیر

 نفوذ جانبی 5
ریزی استفاده از آب گذاری و استحکام مرزها، تجهیز و نوسازی، برنامهپالستیك

 دستنفوذی برای اراضی پایین

 های پمپاژها و ایستگاهزهکش استفاده از آبیاری تناوبی، رواناب خروجی 6

 ها، تجهیز و نوسازیپوشش کانال تلفات انتقال و توزیع 7

 

 
 های کاهش مصرف آبروش نوع نیاز آبی ردیف

 آبی، تقویم کشت مناسبرس، متحمل به کمکشت ارقام زودرس یا میان نیاز خالص 1

 بارندگی، تکمیل و تجهیز شبکه آبیاری تطبیق تقویم و مدیریت آبیاری با بارندگی موثر 2

آبیاری تناوبی، اجتناب از عمق غرقابی زیاد، برداشت مجدد از آب زیرزمینی  نفوذ عمقی 4

 عمق )آبیاری تلفیقی(کم

ورزی برای کاهش ورزی بعد از بارندگی، کاهش دوره زمانی خاکشروع خاک ورزیخاک 3

 مقدار نفوذ و تبخیر

ریزی استفاده از آب گذاری و استحکام مرزها، تجهیز و نوسازی، برنامهیكپالست نفوذ جانبی 5

 دستنفوذی برای اراضی پایین

 های پمپاژها و ایستگاهزهکش آبیاری تناوبی، استفاده از رواناب خروجی 6

 ها، تجهیز و نوسازیپوشش کانال تلفات انتقال و توزیع 7

 

 
 



 مدیریت زراعی شالیزار/  111 

 

 ی شاليزاري و تأثيرات آن برمصرف آب و عملکردانواع مديريت آبياري در اراض -9-3
ها را نشان ( انواع مدیریت آبیاری در سطح مزارع شالیزاری و موارد استفاده آن4-11جدول )

های مبتنی بر غرقابی دائمی، موجب افزایش تلفات آب و کاهش هزینه کارگر آبیاری دهد. مدیریتمی
رایط معمولی که مصرف زیاد آب قابل توجیه نیست، های مبتنی بر تناوب، در شگردد. مدیریتمی

جویی در مصرف آب و افزایش هزینه ضمن جلوگیری از کاهش عملکرد موجب کاهش و صرفه
 گردد.کارگری برای امر آبیاری و کنترل آب می

 

 انواع مدیریت آبیاری در اراضی شالیزاری و تاثیرات آن بر مصرف آب و عملکرد -00-7جدول 

 تاثیرات اصلی تعیین زمان آبیاری موارد استفاده دیریت آبیارینوع م ردیف

1 
آبیاری غرقابی با 

 آب جاری
 هر زمان در شرایط وفور آب

های هرز، کاهش کاهش علف

 هزینه کارگر، افزایش تلفات آب

2 
آبیاری غرقابی دائم 

 با کنترل خروجی

در شرایط وفور نسبی 

 آب
 هر زمان

کاهش تلفات رواناب خروجی، 

های هرز، کاهش اهش علفک

 هزینه کارگر

4 
آبیاری تناوبی بر 

 اساس زمان )روز(

در شرایط معمولی )در 

 سطوح وسیع(

با فاصله روزانه مشخص 

برای هر منطقه )گیالن 

 روز( 5و مازندران 

کاهش تلفات تبخیر، نفوذ و 

رواناب خروجی، جلوگیری از 

 کاهش عملکرد

3 

آبیاری تناوبی بر 

اساس وضعیت 

 کخا

در شرایط معمولی با 

کمبود نسبی آب )در 

سطح محدود به مدیریت 

 یك کشاورز(

های با مشاهده ترک

 24مویین در بیش از 

 درصد از سطح مزرعه

کاهش تلفات تبخیر، نفوذ و 

 رواناب خروجی

 افزایش هزینه کارگری

 جلوگیری از کاهش عملکرد

5 

آبیاری تناوبی بر 

اساس وضعیت گیاه 

 و دوره رشد

شرایط معمولی با در 

کمبود نسبی آب )در 

سطوح محدود به 

 مدیریت یك کشاورز(

براساس حساسیت 

های رشد و تغییر دوره

های شکل و رنگ برگ

 برنج

 افزایش عملکرد،

 افزایش هزینه کارگر

6 

آبیاری تناوبی بر 

اساس عمق آب در 

 داخل خاک

در شرایط کمبود نسبی 

آب )در سطوح محدود 

 ورز(به مدیریت یك کشا

با استفاده از سیلندرهای 

شده در مزرعه و تعبیه

 14رسیدن عمق آب به 

متر در زیر سطح سانتی

 زمین

کاهش تلفات تبخیر، نفوذ و 

 رواناب خروجی

 افزایش هزینه کارگری

 جلوگیری از کاهش عملکرد

 آبیاریکم 7
در شرایط کمبود شدید 

 آب

تأمین آب الزم در 

های حساس دوره

 دهی()ابتدایی و گل

جلوگیری از کاهش شدید 

 عملکرد
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 انواع مدیریت آبیاری در اراضی شالیزاری و تاثیرات آن بر مصرف آب و عملکرد -00-7جدول 

 تاثیرات اصلی تعیین زمان آبیاری موارد استفاده نوع مدیریت آبیاری ردیف

آبیاری غرقابی با آب  1

 جاری

کاهش های هرز، کاهش علف هر زمان در شرایط وفور آب

 هزینه کارگر، افزایش تلفات آب

آبیاری غرقابی دائم  2

 با کنترل خروجی

در شرایط وفور نسبی 

 آب

کاهش تلفات رواناب خروجی،  هر زمان

های هرز، کاهش کاهش علف

 هزینه کارگر

آبیاری تناوبی  4

 براساس زمان )روز(

در شرایط معمولی )در 

 سطوح وسیع(

با فاصله روزانه مشخص 

منطقه )گیالن برای هر 

 روز( 5و مازندران 

کاهش تلفات تبخیر، نفوذ و 

رواناب خروجی، جلوگیری از 

 کاهش عملکرد

آبیاری تناوبی  3

براساس وضعیت 

 خاک

در شرایط معمولی با 

کمبود نسبی آب )در 

سطح محدود به مدیریت 

 یك کشاورز(

های مویین در ترک

درصد از  24بیش از 

 سطح مزرعه

، نفوذ و کاهش تلفات تبخیر

 رواناب خروجی

 افزایش هزینه کارگری

 جلوگیری از کاهش عملکرد

آبیاری تناوبی  5

براساس وضعیت گیاه 

 و دوره رشد

در شرایط معمولی با 

کمبود نسبی آب )در 

سطوح محدود به 

 مدیریت یك کشاورز(

براساس حساسیت 

های رشد و تغییر دوره

های شکل و رنگ برگ

 برنج

 افزایش عملکرد،

 ایش هزینه کارگرافز

آبیاری تناوبی بر  6

اساس عمق آب در 

 داخل خاک

در شرایط کمبود نسبی 

آب )در سطوح محدود 

 به مدیریت یك کشاورز(

شده در مزرعه و تعبیه

 14رسیدن عمق آب به 

متر در زیر سطح سانتی

 زمین

کاهش تلفات تبخیر، نفوذ و 

 رواناب خروجی

 افزایش هزینه کارگری

 هش عملکردجلوگیری از کا

در شرایط کمبود شدید   7

 آب

تأمین آب الزم در 

های حساس دوره

 )ابتدایی و گلدهی(

جلوگیری از کاهش شدید 

 عملکرد

 

 مديريت آبياري تناوبی )عمق و زمان مناسب( -9-0

های علمی و تحقیقاتی در ایران و کشورهای دیگر جهان، آبیاری تناوبی بهترین براساس یافته

باشد. در این روش متناسب با شدت جویی در مصرف آب میمواجهه با کمبود آب و صرفه راهکار برای

های توان فواصل آبیاری و عمق آب را در مزرعه برای شرایط مختلف تنظیم نمود. شکلآبی میکم

 آبی را نشانجویی و کم(، ارتفاع مناسب آب در شرایط معمولی، صرفه4-27( و )26-4(، )25-4)
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توان عمق مناسب را برای هر دوره انتخاب هد. براساس این نمودارها متناسب با پیشرفت کار میدمی 

نمود. رعایت عمق مناسب غرقابی برای هر دوره رشد منجر به مصرف آب کمتر و عملکرد مطلوب 

های مختلف رشد در شالیزار در شرایط ( نمودار عمق مناسب آب در دوره4-25گردید. شکل ) خواهد

دهد. براساس این جدول بیشترین مقدار مصرف آب در مرحله شخم و خزانه بوده مولی را نشان میمع

زنی شود. در مرحله پاگیری بوته و مرحله اول پنجهو مقدار آن پس از نشاکاری به مرور زیاد می

خارج  گردد که خاک از حالت غرقابیهای هرز و تغییرات دمای محیط سعی میدلیل مقابله با علفبه

منظور خروج گازها و ترکیبات فصل مزرعه بهزنی با انجام زهکشی میاننگردد. در مرحله انتهای پنجه

گردد و سپس تا انتها با روش آبیاری تناوبی مضر برای مدت چند روز از حالت غرقابی خارج می

خاک مزرعه میزان تسطیح البته توانایی اعمال چنین عمقی در سطح مزرعه به شود.مدیریت می

در  باشد.پذیر میشك عمق کمتر تنها با تسطیح دقیق امکانتوسط کشاورزان بستگی دارد؛ بی

المللی تحقیقات برنج با انجام آزمایشاتی در نقاط مختلف جهان در شرایط های اخیر موسسه بینسال

جز دوره رشد به های مختلفمتر در زیر سطح خاک را در دورهسانتی 14تا  5آبی، عمق ایستابی کم

ابتدایی و گلدهی مجاز دانسته است. براساس این ادعا درصورت رعایت سایر عملیات زراعی مانند 

های هرز و تغذیه مناسب گیاهی، عملکرد برنج چندان کاهش پیدا نخواهد کرد. الزم به مبارزه با علف

 دیده انجام گیرد.زشذکر است کاربرد این توصیه در شرایط ایران باید زیر نظر مروجین آمو
 

 

 

 

 

 

 
 

 های مختلف رشد در شالیزار در شرایط معمولینمودار عمق مناسب آب در دوره -05-7شکل 
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 جویی آبهای مختلف رشد در شالیزار در شرایط صرفهنمودار عمق مناسب آب در دوره -06-7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ای مختلف رشد در شالیزار در شرایط کم آبیهنمودار عمق مناسب آب در دوره -07-7شکل 
 

 مختصات و عوامل موثر بر مقدار آب آبياري در فازهاي انتقال، توزيع و كاربرد -9-5

گیرد مقدار آب آبیاری تحت تأثیر سه فاز جداگانه انتقال، توزیع و کاربرد آب در مزرعه قرار می

( هر 4-12گیرد. جدول )د مورد توجه قرار میخوهای مختص بهها با اهداف و روشکه هر کدام از آن

 دهد.کدام از فازها و عوامل موثر را نشان می
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 مختصات و عوامل موثر بر مقدار آب آبیاری در فازهای انتقال، توزیع و کاربرد -00-7جدول 

 مختصات و عوامل موثر عرصه مرحله ردیف

 انتقال 1
های اصلی کانال

 2و  1درجه 

 باشد.نها انتقال آب مورد نظر میدر این مرحله ت

مقدار آب انتقالی براساس اعالم مدیران توزیع و مقدار راندمان انتقال تعیین 

 شود.می

 شودها موجب کاهش نفوذ آب میپوشش کانال

 شود.مسیر مستقیم و عدم پیچ و خم موجب کاهش تلفات می

 جلوگیری از برداشت غیرمجاز در مسیر انتقال الزم است.

 گیری آب الزم است(.اث تأسیسات کنترلی مناسب )دریچه و وسایل اندازهاحد

 توزیع 2
های فرعی کانال

 3و  4درجه 

 گردد.آب مورد نیاز براساس نیاز واقعی مزارع تعیین می

های آبیاری در استان گیالن راندمان دهد که در سطح شبکهها نشان میبررسی

 باشد.درصد می 75تا  74توزیع حدود 

 تلفات توزیع آب باال بوده و نیاز به توجه بیشتر در این مورد وجود دارد.

 کننده است.ها در سیتم توزیع تعینبرآورد واقعی آب و پوشش و الیروبی کانال

های تبحر و کارایی عوامل توزیع آب )مدیران آبیاری، آبسواران و آبیاران، تشکل

 بران( مهم است.آب

زان موجب افزایش راندمان توزیع و کاهش تلفات همکاری و هماهنگی کشاور

 گردد.می

 داخل مزارع کاربرد 4

مقدار راندمان کاربرد آب در اراضی شالیزاری به عوامل زیادی از جمله موقعیت 

 مکانی و میزان دسترسی کشاورزان به آب بستگی زیادی دارد.

لیل ددر اراضی باالدست که شیب زیادتری دارند و دسترسی به آب به

درصد،  54قرارگرفتن در موقعیت سرآب بیشتر است راندمان کاربرد در حدود 

دست که کمترین درصد و در اراضی پایین 95دست حدود در اراضی میان

 درصد است. 63دسترسی به آب و شیب کمتر دارند، حدود 

مقدار متوسط وزنی راندمان کاربرد باتوجه به مقدار اراضی موجود در مناطق 

 گردد.درصد برآورد می 64-58ه حدود ذکرشد

 

 هاي آبياريراندمان -9-6

شده در قسمت مرکزی استان گیریهای آبیاری اندازه( مقادیر مختلف راندمان4-14جدول )

توان دهد. براساس این جدول با انتخاب نوع مزرعه، نوع کانال و نوع راندمان میگیالن را نشان می

یط و موارد مختلف از تقسیم مقدار خالص )تبخیر و تعرق( بر راندمان مقدار آب ناخالص را در شرا

 دست آورد.مزبور به
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 های آبیاری در قسمت مرکزی استان گیالن )سپیدرود(میانگین راندمان -07-7جدول 

 راندمان کل کاربرد انتقال و توزیع توزیع انتقال نوع کانال مکان در دشت نوع مزرعه ردیف

 46 54 71 76 93 خاکی باالدست سنتی 1

 34 59 69 72 93 خاکی دستمیان سنتی 2

 32 63 65 69 93 خاکی دستپایین سنتی 4

 34 58 68 72 93 خاکی میانگین کل دشت 3

5 
تجهیز و 

 نوسازی
 31 55 75 84 93 خاکی دستمیان

 53 59 5/94 94 97 بتنی دستمیان بتنی 6

 

دبی، مساحت و عمق  ع شاليزاري )رابطه زمان،گيري مزارريزي براي آببرنامه -9-7

 آبياري(

گیری اراضی شالیزاری تابع عواملی مانند هیدرومدول آبیاری، دبی قابل دسترس ریزی آببرنامه
باشد. هماهنگی این عوامل در قالب زمان آبیاری تحت عنوان های شالیزاری میو مساحت کرت

( هیدرومدول آبیاری منطقه )دبی الزم 4-28ردد. شکل )گریزی آبیاری در مزارع تعریف میبرنامه
متر( را میلی 54ها برای آبیاری کامل )های مختلف کرتبرای آبیاری کامل یك هکتار( با مساحت

های مختلف مشخص و پس از دهد. با استفاده از این شکل زمان مورد نیاز برای آبیاری کرتنشان می
بودن دبی، زمان الزم برای ت تعیین خواهد شد یا با مشخصآن دبی الزم برای آبیاری هر مساح

( رابطه دبی با عمق آبیاری در 4-29آبیاری کامل هر مساحت از کرت تعیین خواهد شد. شکل )
دهد. با استفاده از این شکل دبی ساعت( را نشان می 23های شالیزاری )های مختلف کرتمساحت

 شود.رت با عمق مورد نظر مشخص میمورد نیاز برای آبیاری هر مساحتی از ک

 

 

 

 

 

 

 

 
 های مختلفهای شالیزاری با مساحترابطه دبی آبیاری با زمان مورد نیاز برای آبیاری کرت -01-7شکل 
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 ساعت( 23های شالیزاری )رابطه دبی با عمق آبیاری در مساحت های مختلف کرت -09-7شکل 

 

 تناوبیتطبيق آبياري نوبتی و آبياري  -9-8

ریزی روزهای قطع و وصل آب از محل توزیع آّب با روش آبیاری نوبتی در شبکه آبیاری با برنامه

سدهای مخرنی موجب تفاوت در روزهای دسترسی به آب در مناطق مختلف زیر دست این سدها 

دست دارای کمترین گردد. مناطق باالدست )سرآب( دارای بیشترین دسترسی و مناطق پایینمی

( عمق آب الزم در شالیزار براساس 42-4و  4-41، 4-44ترسی خواهند بود. نمودارهای زیر )دس

 14اساس بیشترین عمق آب )حداکثر نماید. براینتعداد روزهای قابل دسترسی به آب را پیشنهاد می

وصیه متر( برای مناطقی که دو یا سه روز آب دارند )با دو مرحله آبیاری در هر نوبت( قابل تسانتی

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 
 عمق آب در مزرعه برای مناطقی که سه روز آب دارند-تطبیق آبیاری نوبتی با آبیاری تناوبی -71-7شکل 
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 عمق آب در مزرعه برای مناطقی که پنج روز آب دارند-تطبیق آبیاری نوبتی با آبیاری تناوبی -70-7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
عمق آب در مزرعه برای مناطقی که هفت روز آب -ا آبیاری تناوبیتطبیق آبیاری نوبتی ب -70-7شکل 

 دارند

 

 ارتباط آبياري و ساير عمليات زراعی -9-9

هدف از آبیاری اراضی شالیزاری عالوه بر تأمین آب مورد نیاز برای تبخیر و تعرق گیاه، کمك به 

سازی زمین )گلخرابی یا ادهباشد. آبیاری در سهولت آمهای زراعت برنج نیز میانجام سایر فعالیت

پادلینگ(، سهولت در تغذیه گیاه برنج )سهولت فراهمی مواد غذایی موجود در خاک برای ریشه 

های هرز حساس به غرقابی(، تأثیر سموم های هرز )جلوگیری از رشد علفگیاه(، مبارزه با علف

تخلیه آب در زمان مناسب به  باشد. درعین حال زهکشی وکننده میکش و مبارزه با آفات تعیینعلف

طوری که با باشد. بهکننده میمعنی خروج آب اضافی از زمین در مرحله برداشت دارای تأثیر تعیین

 گیرد.ها نیز تحت تأثیر جدی قرار میتغییر مدیریت آبیاری مدیریت این فعالیت
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 ارتباط آبیاری و سایر عملیات زراعی -00-7جدول 

 ثیرات آبتا فعالیت زراعی ردیف

کاری کننده داشته و با تأمین آن کار شالیوجود آب نقش تعیین سازی زمین )گلخرابی(آماده 1

 گردد.شروع می

در حال حاضر بیشتر کودها در حالت اشباع و غرقاب به خاک داده  سهولت تغذیه گیاه 2

 شود.می

های هرز روه بزرگی از علفنقش مهمی در جلوگیری از رشد گغرقابی  های هرزمبارزه با علف 4

 دارد.

سهولت سمپاشی برای مبارزه با  3

 هاآفات و بیماری

درحال حاضر بخشی از سموم در حالت اشباع و غرقاب به خاک داده 

 شود.می

سهولت برداشت و مبارزه با  5

 خسارت سیل و بارندگی شدید

م زهکشی و تخلیه آب در انتهای فصل برای سهولت برداشت و در هنگا

 بارندگی شدید برای جلوگیری از خسارت غرقابی ضروری است
 

 حفاظت از مرزها براي جلوگيري از نفوذ جانبی آب -9-01

هایی مانند مقطع حفاظت از مرزها برای جلوگیری از نفوذ جانبی آب با اهداف مختلف و با روش
مثل موش و آبدزدک انجام گذاری روی مرزها و مبارزه با آفات مختلف و استحکام مناسب، پالستیك

 نماید.های مناسب برای هر موقعیت را معرفی می( مدیریت4-15گیرد. جدول )می

 حفاظت از مرزها برای جلوگیری از نفوذ جانبی آب -05-7جدول 

 توضیحات هدف مدیریت ردیف

 استحکام مرزها 1

جلوگیری از نشت آب از داخل 

 خاک

خوردن و افزایش جلوگیری از ترک

 جانبینشت 

جلوگیری از ریزش مرزها در هنگام 

 عبور و مرور

و  54مقطع مناسب )دارای مقطع ذوزنقه با قاعده پایین 

 مترسانتی 15متر( و ارتفاع سانتی 34قاعده باالیی

 ها با کمك ضربات بیلکردن آنتحکیم مرزها با فشرده

 های سیمانی در مرزهای ثابتاستفاده از بلوک

2 
گذاری پالستیك

 وی مرزهار

جلو گیری از نشت آب از داخل 

 خاک

خوردن و افزایش جلوگیری از ترک

 نشت جانبی

های هرز روی جلوگیری از رشد علف

ها به داخل مرزها و گسترش آن

 مزرعه

 جنس مناسب پالستیك

 15عمق مناسب تا الیه غیرقابل نفوذ )بیش از 

 متر(سانتی

ز تسطح و پاکسازی بستر مرزها برای جلوگیری ا

 هاشدن پالستیكپاره

ها برای جلوگیری از آسیب آوری و امحاء پالستیكجمع

 به محیط زیست

 هاخودداری از آتش زدن پالستیك
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 آبياري و وضعيت رطوبتی و انقباضی خاک-9-00

تر های رطوبتی خاک )در حالت علمیدر اراضی شالیزاری مدیریت آبیاری براساس ویژگی

تواند ترین ویژگی ظاهری خاک که میباشد. مهمپذیر میخاک امکان پتانسیل آب خاک( و ظاهر

اساس های مختلف برباشد. خاکمبنای مدیریت رطوبتی خاک قرار گیرد، وضعیت انقباضی خاک می

از دیدگاه مدیریت  باشند، اما آنچهرطوبت و بعضی خواص خود دارای توانایی متفاوتی در انقباض می

باشد. با محو آب از ژگی نفوذ آب در خاک متناسب با مقدار انقباض خاک میباشد ویآبیاری مهم می

نماید. کاهش رطوبت تر میل میتدریج رطوبت خاک از حالت اشباع به رطوبت پایینسطح خاک به

متر عمق و بدون بهم سانتی 14متر عرض، کمتر از میلی 4تا  1های موئین )خاک منجر به بروز ترک

گردد. در این شرایط از لحاظ رطوبتی تنش خیلی زیادی به گیاه ها( در خاک میکپیوستگی کامل تر

خصوص مناسب تغذیه گیاهی بههای هرز و مدیریت صحیح و شود و درصورت مبارزه با علفوارد نمی

 باشد.نیتروژن )تقسیط مناسب و هماهنگ با آبیاری( کاهش زیاد عملکرد قابل انتظار نمی

باشد. های بزرگتر ازترک موئین قابل انتظار میر شالیزار بروز ترکبا کاهش مصرف آب د

باشند های که دارای الیه سخت قطور در زیر الیه زراعی میمطالعات نشان داده است که در خاک

تواند در کاهش تلفات ها مینفوذ آب بیشتر شامل نفوذ جانبی بوده و کنترل مرزهای اطراف کرت

ها و پوشش پالستیکی میسر ه باشد. این کار با تحکیم مرزها، قطور کردن آننفوذ تاثیر زیادی داشت

 .گرددمی
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 مدیریت مرزها در شرایط مختلف رطوبتی در شالیزار -06-7جدول 

 ردیف
وضعیت رطوبتی و 

 ظاهری خاک
 مدیریت مرزها نفوذ و آب نشت تعریف

 حالت فوق اشباع غرقابی 1
جانبی با افزایش نفوذ و نشت 

 افزایش عمق غرقابی

 مرز معمولی با قطر مناسب

 گذاریپالستیك

2 
محو آب از سطح 

 خاک
 اشباع

 کاهش مقدار نفوذ و نشت آب

 شروع ترک در مرزها

 خسارت آبدزک و موش و ...

 مرز مستحکم با قطر مناسب

 گذاریپالستیك

 مبارزه با آبدزدک و موش

4 
خشکی حداقل در 

 خاک سطحی

 زیر اشباع

 بدون ترک

 کاهش مقدار نفوذ و نشت آب

 افزایش ترک در مرزها

افزایش خسارت آبدزک و 

 موش و ...

 مرز مستحکم با قطر مناسب

 گذاریپالستیك

 مبارزه با آبدزدک و موش

 ترک مویین 3

عمق های کمترک

متر( سانتی 14)تا 

 و غیرپیوسته

کمترین مقدار نفوذ و نشت 

 آب

افزایش شدید خسارت آبدزک 

 موش و ... و

 مرز مستحکم با قطر مناسب

 گذاریپالستیك

مبارزه شدید با آبدزدک و 

 موش

5 

ترک بزرگ با 

 5تا  2عرض 

 مترسانتی

های بزرگ به ترک

هم پیوسته تا الیه 

 غیر قابل نفوذ

افزایش بسیار شدید نفوذ و 

 نشت جانبی

 مرز مستحکم با قطر مناسب

 بازسازی مرزهای آسیب دبده

ری و ترمیم نقاط گذاپالستیك

 شدهپاره

مبارزه شدید با آبدزدک و 

 موش

6 

های عمیق با ترک

 5عرض بیش از 

 سانتی متر

های بزرگ و ترک

به هم پیوسته با 

عبور از الیه غیر 

 قابل نفوذ

 غیر قابل آبیاری

به دلیل برقراری جریان 

ترجیحی عمودی برخورد 

 مناسبی نمی توان کرد.
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 كيفيت آب -9-02

باشد. خیز مطابق جدول زیر میفیت آب در زراعت برنج براساس مطالعات کشورهای برنجکی

برداری، نگهداری و برداری از آب باید با رعایت زمان و روش مناسب نمونهذکر است که نمونهالزم به

 ها به آزمایشگاه آب و خاک انجام گیرد.انتقال نمونه
 

 ختلف در آب آبیاریمقادیر مجاز پارامترهای م -07-7جدول 

 واحد مقدار پارامتر

 μs / cm <444 هدایت الکتریکی

 - >SAR 14نسبت جذبی سدیم 

 mg/l >  1 بر

 mg/l > 6 کلر

Ph 5/7-6 - 

 COD 6 < mg/lاکسیژن شیمیایی مورد نیاز 

 SS <144 mg/lمواد معلق 

 DO <5 mg/lاکسیژن محلول 

 T-N 1> mg/l نیتروژن کل 

 mg/l 45/4> ارسنیك

 mg/l 5/4> روی

 mg/l 42/4 > مس

متناسب با توصیه وزارت  سموم

 بهداشت

Ppm - ppb 

 

 برداري از آب به منظور تعيين كيفيتزمان و مکان نمونه -9-03

منظور تعیین کیفیت در آزمایشگاه باید هم در مخازن آب آبیاری )ابتدا و برداری از آب بهنمونه

کننده( و هم در آب به مزرعه )نقطه انحراف آب، ابتدا و انتهای منبع آلوده انتهای مخازن(، آب ورودی

برداری برای آب ها )خروجی از مزرعه و خروجی به زهکش اصلی( انجام گیرد. زمان نمونهزهکش

بار در فصل رشد )نمونه اضافی در  3طور ماهیانه و یا فصلی، برای آب ورودی به مزرعه، مخازن به

سازی زمین، نشاکاری، کوددهی )پایه و سرک( کشی هنگام آمادهبیشتر( و برای آب زه هنگام آلودگی

 گردد.و بیماری بالست در هنگام صبح توصیه میخوار ساقههای هرز، کرم پاشی برای علفو سم
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 برداری از آب جهت تعیین کیفیتزمان و مکان نمونه -01-7جدول 

 مکان نمونه برداری منبع آب ردیف
مان نمونه ز

 برداری
 برداریدفعات نمونه

1 
کیفیت آب ورودی کانال 

 شبکه آبیاری

 ابتدا و انتهای مخازن

 نقطه انحراف آب

ابتدا و انتهای منبع 

 کنندهآلوده

 بار در کل فصل رشد 3 ماهانه

2 
کیفیت آب ورودی 

 های محلیرودخانه

 نقطه انحراف آب

ابتدا و انتهای منبع 

 کنندهآلوده

 بار در کل فصل رشد 3 ماهانه

 ماهانه خروجی چاه کیفیت آب چاه 
دو تا سه بار در کل 

 فصل رشد

 سه بار در کل فصل رشد ماهانه بندانداخل و خروجی آب بندانکیفیت آب آب 4

 ماهانه خروجی چشمه کیفیت آب چشمه 3
دو تا سه بار در کل 

 فصل رشد

5 
کیفیت آب بازیافتی از 

 زهکش

 نقطه انحراف آب

ابتدا و انتهای منبع 

 کنندهآلوده

دو هفته یا 

 ماهانه
 بار در فصل رشد 8تا  3

 
کیفیت آب دریافتی از 

 های باالترمزارع و کرت
 ورودی و داخل مزرعه

هفتگی یا 

 ماهانه

بار در فصل  16تا  3

 رشد

6 
کیفیت آب ایستگاه پمپاژ 

 از زهکش

نقطه برداشت آب خروجی 

 ایستگاه پمپاژ

هفتگی یا 

 انهماه

بار در فصل  16تا  3

 رشد

 

 آبياري در شاليزاركم -9-00

کاهش مصرف آب در مزرعه اگر تبخیر و تعرق را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش هدفمند 

گردد. اگر ارزش آبیاری تعریف میشده گردد، تحت عنوان کممقدار کم و کنترلعملکرد دانه به

گردد. آب آبیاری قابل توجیه مییافته باشد، کمعملکرد کاهششده بیش از ارزش اقتصادی آب ذخیره

تواند برای تولید محصول بیشتر در مزرعه دیگری استفاده شود. در شده از مزرعه مورد نظر میذخیره

این شرایط مجموع محصول تولیدشده در دو مزرعه با همان مقدار آب، بیشتر از محصول تولیدشده 

آبیاری نیازمند اطالع دقیق از تابع تولید برنج و بدیهی است که اعمال کمدر یك مزرعه خواهد بود. 

 منظور مقایسه روندهای باشد. بههای اقتصادی و هزینه تولید در هر منطقه میبینیچنین پیشهم
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های مختلف رشد گیاه برنج، شمای تابع تولید برنج در شرایط مختلف رطوبتی کاهش عملکرد در دوره

( آورده شده است )برای 44-4آبیاری در نمودار زیر )شکل فاده در تعیین روند مدیریت کمبرای است

 محاسبات دقیق استفاده نشود(. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 روند کاهش نسبی تبخیر و تعرق در دوره های مختلف رشد بر عملکرد گیاه برنج -77-7شکل 
 

های عملکرد متعارف در دورهبراساس این نمودار مقادیر کاهش نسبی عملکرد برنج نسبت به 

های رویشی و باشد و مقدار آن در دوره گلدهی بسیار بیشتر از دورهمختلف رشد برنج یکسان نمی

منظور از تعرق نسبی در اینجا نسبت مقدار تعرق واقعی به تعرق پتانسیل  باشد.رسیدن گیاه می

که طوریکاهش تعرق گیاه است. به باشد. نکته بسیار مهم شیب زیاد کاهش عملکرد با شروع روندمی

درصد کاهش عملکرد قابل انتظار  44درصد از تعرق گیاه بر دوره زایشی حدود  12با کاهش حدود 

طور خالصه باید اوالً تنش نماید. بنابراین بهاست که کشت برنج را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه می

رویشی گیاه منتقل نمود و ثانیًا مدیریت آب به آبی را به دوره رسیدن و یا حداقل دوره رشد کم

  ای باشد که کاهش نسبی تعرق گیاه زیاد نباشد.گونه

تر از رطوبت اشباع شروع رطوبت کمی پایینبراساس مطالعات، کاهش تعرق در گیاه برنج در 

های با عرض بیشتر از ترک موئین در خاک مزرعه که از نظر ظاهری معادل بروز ترک شودمی

باشد. بنابراین در اعمال آبیاری نوبتی باید در مدیریت آبیاری نوبتی، شروع آبیاری بعدی با شروع یم

 ترک موئین همراه باشد.
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 کاهش نسبی تبخیر و تعرق و عملکرد در دوره های مختلف رشد بر عملکرد گیاه برنج -09-7جدول 

 ردیف

دوره 

رشد 

 گیاه

تأثیر 

کاهش 

نسبی 

 تعرق گیاه

مقدار 

اهش ک

نسبی 

 عملکرد

مقدار کاهش 

تعرق برای کاهش 

نسبی عملکرد تا 

 درصد 14

مقدار کاهش تعرق برای 

کاهش نسبی عملکرد تا 

درصد )غیر اقتصادی  44

 بودن کشت(

مقدار کاهش 

تعرق برای کاهش 

نسبی عملکرد تا 

 درصد 54

 درصد 54بیش از  درصد 25 درصد 8 متوسط زیاد رویشی 1

 درصد 22 درصد 12 درصد 3 یادز خیلی زیاد زایشی 2

 درصد 54بیش از  درصد 54بیش از  درصد 45 کم کم رسیدن 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 116/ گروه مولفان )موسسه تحقیقات برنج کشور(                                                                               

 

 

 

 بخش چهارم

 

 

 مديريت مرحله برداشت و پس از برداشت

 

 
 
 

 :گاننگارند

 ، طلباهلل يوسفی، دكتر كبري تجدديدكتر روح

  پوردكتر آتوسا فرح، دكتر مهدي جالئيان

 موسسه تحقیقات برنج کشور و محققین علمی اعضای هیات
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 عمليات برداشت  -0

به طوری  .شودکننده در کشت و کار برنج محسوب میعملیات برداشت از مراحل مهم و تعیین

شود، بلکه که توسعه روش مناسب برداشت نه تنها باعث کاهش ضایعات کمی و کیفی محصول می

 نه تولید دارد. ای بر کاهش هزیتأثیر قابل مالحظه

 زمان مناسب برداشت -0-0

درصد  95-94درصورتی که رنگ  روش سنتی )دروی محصول توسط کارگر(:الف( برداشت به

ها به رنگ سبز حالت زرد روشن تغییر کند و فقط بخش کوچکی در قسمت پایین خوشهها بهخوشه

باشد روش سنتی میسب برای برداشت بهها نسبتاً پایین بوده و مناتیره باشند، مقاومت به ریزش دانه

 (.1-3)شکل 

گردد جهت برداشت برنج با استفاده توصیه می روش مکانیزه )کمباین یا دروگر(:ب( برداشت به

ها دارای رنگ زرد روشن درصد خوشه 94تا  84از کمباین یا دروگر، زمانی اقدام گردد که حدود 

 (.1-3باشند )شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ت ظاهری خوشه در زمان برداشتوضعی -0-0شکل 

 

 قطع آب و خشکاندن شاليزار -0-2

 های برداشت مانند دروگرها وویژه کاربرد ماشینمنظور تسهیل در امر برداشت، بهبه

از برداشت  هفته قبل 4تا  2های مخصوص برنج، ضروری است بسته به نوع رقم و بافت خاک، کمباین

 .و آب داخل آن نیز تخلیه گردد شالی، آب ورودی به داخل مزرعه قطع

 
 

 



 118/ گروه مولفان )موسسه تحقیقات برنج کشور(                                                                               

 

 

 هاي برداشتروش -0-3

خیز کشور مورد استفاده قرار می گیرد دو روش کلی برای برداشت برنج در مناطق مختلف برنج

 که عبارتند از:

 ايبرداشت دو مرحله -0-0

های آوری شالیدر این روش، عملیات برداشت )درو( با داس یا دروگر انجام شده و پس از جمع

عبارت دیگر برداشت و خرمنکوبی در دو مرحله جداگانه صورت شود. بهدروشده خرمنکوبی انجام می

 گیرد. می

گردد در برداشت دستی )درو دستی + خرمنکوبی( به نکات زیر توصیه می برداشت با داس: -الف

 توجه شود:

بودن شرایط اسبشرایط جوی و درصورت من بسته بهمنظور کاهش رطوبت شالی دروشده، به -

 مدت یك تا دو روز شالی دروشده در سطح مزرعه باقی بماند.بودن هوا بهجوی و آفتابی

درصد  15تا  14آوری باید حدود شده در زمان جمع های درورطوبت مناسب شلتوک شالی -

 باشد.

آوری شده را در داخل یا درصد( محصول جمع 15تا  14بودن رطوبت )حدود در صورت مناسب -

 ارج از سطح مزرعه با کمباین یا خرمنکوب، خرمنکوبی نمایید.خ

کارکرد مناسب دروگر مستلزم رعایت نکات فنی مطابق با دستورالعمل  برداشت با دروگر: -ب

توان به موارد زیر سازنده با در نظرگرفتن وضعیت محصول و شرایط مزرعه است که از آن جمله می

 اشاره نمود:

 های کرتنحوه دورزدن در انتها -

 حرکت در کنار مرزها -

 های نرمحرکت در خاک -

 تنظیم ارتفاع برش -

 دهندهمیزان سفتی زنجیرهای انتقال -

 هاها و تنظیم فاصله بین آنمیزان تیز بودن تیغه -

 تنظیم سرعت پیش روی دستگاه با توجه به ارتفاع و تراکم بوته در واحد سطح -

د معمول باشد )تأخیر در برداشت(، استفاده از دروگر برای زمانی که میزان رسیدگی محصول بیش از ح نکته:

 (.1489زاده، شود )آقاگلاین منظور توصیه نمی
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شدن در مزرعه شده پس از خشك ای محصول درودر برداشت دو مرحله خرمنکوبی برنج: -ج

شود. وظیفه یك ماشین خرمنکوب جداسازی دانه از خوشه و آوری و سپس خرمنکوبی میجمع

 .باشدها از مواد غیر از دانه میمیزکردن آنت

دهی )تغذیه شالی( به ظرفیت کوبش این خرمنکوب باید توجه خوراک در موقع خرمنکوب دستی:

شالی، نرخ تغذیه محصول به محفظه کوبنده و ضد کوبنده کاهش  شود. درصورت باالبودن رطوبت

سبی از نظر جهت وزش باد و فضای کار قرار شروع کار، دستگاه در محل منا چنین قبل ازیابد. هم

 (.2-3)شکل  گیرد

 خرمنکوب دستی تیلری -0-0شکل 

میزان ضایعات حاصل از خرمنکوبی به ویژه  خرمنکوب تراکتوری مرسوم )جریان عرضی(:

شدن شلتوک با این دستگاه در مقایسه با خرمنکوب دستی و ضایعات مربوط به شکستگی و پوست

 (.4-3ان محوری باالست )شکل حتی تراکتوری جری

 

  

 

 

 مرسوم تراکتوری خرمنکوب -7-0شکل 
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شدن شلتوک درصد ضایعات مربوط به شکستگی و پوست خرمنکوب تراکتوری جریان محوری:

 (. 3-3)شکل  در مقایسه با خرمنکوب تراکتوری مرسوم )جریان عرضی( کمتر است

 

 

  

 

 
 

 محوریخرمنکوب تراکتوری جریان  -0-0شکل 

ها نشان داده است که استفاده از بررسی استفاده از کمباین غالت به عنوان خرمنکوب: -د

صورت درجا جهت خرمنکوبی شالی کمباین مجهز به هد بردارنده در مقایسه با وقتی که از آن به

ارایی ( ک5-3ریزد )شکل شده را به داخل واحد انتقال میآوریشود و کارگر محصول جمعاستفاده می

بهتری دارد. زیرا در کمباین مجهز به هد بردارنده تغذیه محصول به محفظه کوبنده و ضدکوبنده 

گیرد، ولی در خرمنکوبی درجا نرخ تغذیه یکنواخت نبوده و ممکن تقریباً به طور یکنواخت صورت می

 (. 1489باری آنی اتفاق بیافتد و سبب افزایش ضایعات شود )آقا گل زاده، است بیش

 

 

 استفاده از کمباین غالت به عنوان خرمنکوب -5-0شکل 
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 اي )برداشت مستقيم(برداشت يك مرحله -0-5
در این روش، عملیات عمل برش )درو(، انتقال، خرمنکوبی و تمیزش با ماشینی به نام کمباین 

درصد است.  22تا  24شود. در این روش، رطوبت مناسب شلتوک در زمان برداشت حدود انجام می
کننده کل محصول( که در قسمت کراپ یا استاندارد )تغذیهطور کلی دو نوع کمباین؛ کمباین هلبه

های یك محصول درو شده ) ساقه، برگ و خوشه ( به داخل آن کشیده خرمنکوبی آن تمام قسمت
قسمت شوند و کمباین هدفید )خوشه تغذیه( که در این کمباین در قسمت خرمنکوبی آن فقط می

 (. 3-6شود )شکل کار گرفته میخوشه به داخل آن کشیده می شوند، به

 شکل سمت چپ: کمباین هدفید( -کراپانواع کمباین برداشت برنج )شکل سمت راست: کمباین هل -6-0شکل 

 

 شرايط كار با كمباين -0-6

 شرايط مزرعه -0-6-0
متر در داخل گل باشد، سانتی 14ن پا شوید و حداکثر فرو رفتزمانی که با چکمه وارد مزرعه می

 (. 7-3کراپ برداشت را انجام داد )شکل توان با کمباین هلمی

 

 

 

 

 

 
 

 حداکثر فرو رفتن پا در داخل گل جهت شروع عملیات برداشت -7-0شکل 
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 شرايط گياه -0-6-2

ناسب ها به رنگ زرد روشن تغییر یافت، زمانی مدرصد خوشه 94تا  84چنانچه رنگ حدود  -

 جهت برداشت مستقیم محصول با کمباین خواهد بود.

 دانه های واقع در قسمت نوک خوشه و قسمت میانی آن کاماًل رسیده و زردرنگ شده است. -

 دانه های واقع در قسمت ته خوشه ممکن است تا حدودی سبزرنگ باشند. -

جهت زاویه خواب درجه تجاوز ننماید. در صورت پیشروی کمباین در  85زاویه خواب گیاه از  -

درجه و درصورت پیشروی در خالف جهت  85محصول، حداکثر زاویه خواب مجاز برای برداشت 

 (.8-3درجه است )شکل  74خواب محصول حداکثر زاویه خواب مجاز برای برداشت 

 

 

 

 

 

 

 

 زاویه خواب گیاه -1-0شکل 
 

ه به دور هلیس یا متر بیشتر باشد، مشکل پیچیدن گیاسانتی 144چنانچه طول گیاه از  -

 گیرکردن در قسمت نقاله انتقال محصول به واحد خرمنکوبی را خواهیم داشت که طبیعی است. 

مانی که شبنم روی محصول نشسته است یا بالفاصله پس از بارندگی، با کمباین استاندارد تا ز -

 اقدام به برداشت برنج نگردد.

چه رطوبت ل را در مشت گرفته و فشار دهید، چنانقبل از برداشت محصول، اگر قسمت خوشه محصو نکته:

 توانید اقدام به برداشت محصول نمود. محصول دست را خیس نکند، در این صورت می

 

 شرايط مزرعه و محصول قبل از اقدام به برداشت با كمباين -0-6-3

باشد میمتر سانتی 154تا  65ارتفاع مناسب محصول جهت برداشت با کمباین بین  شرایط گیاه:

 (.9-3)شکل 
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 ارتفاع مناسب جهت برداشت -9-0شکل 

 

درجه باشد، درجهت خواب محصول  44چنانچه زاویه خوابیدگی کمتر از  خوابیدگی محصول:

درجه باشد، در جهت عمود بر راستای خواب  44برداشت گردد. چنانچه زاویه خوابیدگی بیش از 

 (.14-3محصول برداشت صورت گیرد )شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 خوابیدگی محصول -01- 0شکل 
 

 كارهاي كاهش آنعوامل مؤثر بر ضايعات برداشت و راه -0-6-0

توان به نوع گذارند که از آن جمله میعوامل مختلفی بر میزان ضایعات مرحله برداشت تأثیر می

ه نمود. رقم، روش برداشت، زمان برداشت، شرایط خاک و محصول در زمان برداشت و... اشار

 ای ازای در مقایسه به برداشت یك مرحلهشده نشان داد که برداشت دو مرحلههای انجامبررسی
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کردن شلتوک ضایعات )کمی و کیفی( باالتری برخوردار است. بنابراین در صورتی که امکان خشك 

دارد. برخی از برداشت مستقیم بر برداشت غیر مستقیم ارجحیت  شده وجود داشته باشد،تازه برداشت

 باشند.کاهش ضایعات در عملیات برداشت به شرح زیر می های فنی برایتوصیه
درصد )بر پایه تر( است. تأخیر  22تا  24برداشت زمانی صورت گیرد که رطوبت شلتوک حدود  -

کیفی )بند برداشتن دانه و  در برداشت باعث افزایش ضایعات کمی )ریزش دانه و خوشه( و ضایعات
کاهش رطوبت شلتوک، شدت جذب  شود. در واقع بارصد برنج سالم پس از تبدیل( میکاهش د

گیرد، معرض محیط با رطوبت نسبی باال قرار می مجدد رطوبت توسط دانه در شب و یا زمانی که در
  شود.در دانه می بیشتر شده که نهایتاً منجر به ایجاد ترک

کاهش  آوری تا خرمنکوبی به حداقل ممکنجمعای، فاصله زمانی درو و در برداشت دو مرحله -
 یابد. 
درصورت عدم نیاز به کاه برنج، درو در ارتفاع باالتری از سطح خاک صورت گیرد. این عمل در  -

آوری و کارگری برای جمع شدن زودتر شالی و کاهش نیرویای سبب خشكبرداشت دو مرحله
با کمباین نیز مدت زمان برداشت را  ایخرمنکوبی محصول خواهد شد و در برداشت یك مرحله

 دهد.کاهش می
قطع و  آب مزرعه باتوجه به بافت خاک و وضعیت زهکشی زمین دو تا سه هفته قبل از برداشت -

 برداشت فراهم گردد. هایکارگیری ماشینشدن مزرعه جهت بهتخلیه صورت گیرد تا امکان خشك
شده باید در اسرع وقت خشك شود. عدم در برداشت مستقیم با کمباین، شلتوک تازه برداشت -

شدن دانه خواهد شد. درصورت عدم دسترسی به کردن به موقع شلتوک باعث فساد و رنگیخشك
نموده تا رطوبت آن کاهش یابد.  شده را در مکان مناسب پهنهای تازه برداشتکن، شلتوکخشك

کامالً بپوشانید تا از جذب مجدد  روی آن را آوری وها را جمعهنگام، شلتوکصورت در شبایندر
 رطوبت جلوگیری گردد.

های مناسب برای کوبش شالی استفاده شود. کاربرد کوبنده نوع سوهانی برای از کوبنده -
 شود.خرمنکوبی محصول سبب شکستگی بیش از حد دانه در فرآیند برداشت می

نظر  شرایط محصول از تنظیمات کمباین باید براساس دفترچه راهنمای دستگاه و باتوجه به -
منظور بررسی وضعیت کارکرد کمباین الزم است در رطوبت دانه، تراکم و ارتفاع بوته صورت گیرد. به

صورت تصادفی برداشته و میزان صدمات مکانیکی هایی بهفاصله زمانی مختلف از مخزن کمباین نمونه
چنین میزان ریزش شخص گردد. همدار موارد بر دانه از نظر شلتوک شکسته، پوست کنده و یا ترک

 های نکوبیده مرتباً بازدید شود.دانه همراه کاه و یا خوشه
 

 عمليات پس از برداشت -2

کردن شلتوک در مزرعه و کارخانه، طورکلی عملیات پس از برداشت شامل مراحل خشكبه
 خوبیفوق به سازی است که برای کاهش ضایعات ضروری است کلیه مراحلعملیات تبدیل و ذخیره
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اختصار اجرا شود. در این بخش نکات مهمی که باید در عملیات پس از برداشت مدنظر قرار گیرد به 
 است.آورده شده 

 روش سنتی )آفتابی(كردن شالی و شلتوک بهخشك -2-0

 روش آفتابیخشك كردن شالی به -2-0-0
نکاتی که باشد. ژی خورشید میکردن، استفاده از انرترین روش خشكترین و قدیمیمتداول

 نظر قرار گیرد به شرح زیر است:روش باید مدایندر
های شالی در مزرعه درصورت مساعد کردن دستهصورت دستی و خشكبرداشت محصول به -

های گیری و ارسال به کارخانه برنجکوبی یکی از روشآوری، خرمنکوبی، کیسهبودن هوا و سپس جمع
گرفت. چنانچه بارندگی ای است که از دیرباز در کشور مورد استفاده قرار میکردن دو مرحلهخشك

توانند همانند زمان گذشته ادامه داشته باشد و کشاورزان فضای مناسبی درخانه خود داشته باشند می
های مخصوص چوبی یا فلزی در صورت وارونه بر روی پایههشدن بهای شالی را برای خشكدسته

 (.11-3قرار دهند )شکل  فضای مربوطه
 

 

 

 

 
 

 روش سنتی در مزرعه و در محل سرپوشیدهکردن شالی بهخشك -00-0شکل 
 

(. دراین حالت رشد 12-3صورت کپه اکیداً خودداری گردد )شکل هکردن شالی باز خشك -
تغییر  ها باعثها باعث آلودگی محصول و حرارت ایجادشده داخل کپهویژه قارچها بهمیکروارگانیسم
های توان به جذب مجدد رطوبت از ساقهشود. از جمله اثرات نامطلوب این روش میرنگ برنج می

خوردن دانه و کاهش برنج سالم تولیدی اشاره شده و درنهایت ترکهای خشكمرطوب توسط شلتوک
نسبت به خرمنکوبی  تر هرچه سریع .نمود

 شالی اقدام شود.
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 ایصورت کپهلی بهکردن شاخشك -00-0شکل 
 

های مختلف از جنس چوب و یا فلز که در کشور کردن شالی با استفاده از وسیلهروش خشك
است. بسته به شرایط آب و هوایی مدت زمان شده  ( نشان داده3-14متداول است در شکل )

سبت کردن برای ارقامی که نانجامد. این روش خشكروز به طول می 24تا  7کردن محصول خشك
 باشد.به ریزش حساس هستند مناسب نمی

 

 

 

 

 

 
 

 گاه در کشور ژاپنکردن شالی به روش سنتی با استفاده از تکیهخشك -07-0شکل 
 

 روش آفتابیكردن شلتوک بهخشك -2-0-2

روش مستقیم( و های مخصوص برنج )اصطالحاً برداشت بهبرداشت محصول برنج با کمباین
کردن شلتوک مرطوب تازه های برنجکوبی، انباشتگی و دیر خشكکن در کارخانهکمبود خشك

گیری همراه داشته است. به کاربرداشت از مزرعه، افزایش ضایعات کمی و کیفی محصول برنج را به
های مرطوب نقش تواند در کاهش به موقع رطوبت شلتوککردن آفتابی میصحیح روش خشك

توان کردن آفتابی، میخوردگی دانه در اثر خشكرساندن ترک حداقلمنظور بهبسزایی داشته باشد. به
ای استفاده نمود. ابتدا در مرحله اول با استفاده از انرژی خورشید، کردن دو مرحلهاز روش خشك

های کنها را با استفاده از خشكدرصد تقلیل داده، سپس رطوبت آن 16رطوبت شلتوک را به حدود 
طور خالصه کردن شلتوک رعایت شود بهد. نکاتی که باید در روش خشكصنعتی، به حد مطلوب رسان

 باشد:به شرح زیر می
 .صبح به بعد آغاز شود 14عملیات برداشت با کمباین از ساعت  -1
 مداوم کردن رو زیر با مناسب، تهویه ی دارایسرپوشیده فضای در باشد بارانی و ابری هوا چنانچه -2

استفاده از  .داد کاهش ایمن تا حد فسادپذیری حد بحرانی از را شلتوک رطوبت شود سعی هوادهی و

های ساده دمنده با مصرف انرژی پایین و قابل به کارگیری در سطح کشاورزان برای کاهش دستگاه
 رطوبت شلتوک تاثیر زیادی خواهد داشت.
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 مزرعه، انندهم دسترس قابل و مناسب مکان چنانچه شرایط آب و هوایی مساعد باشد از هر -4
شده در اسرع وقت برداشتکردن شلتوک مرطوب نسبت به خشك غیره خانه، جاده بین مزارع و حیاط

 (.13-3اقدام شود )شکل 

 

 

 

 

 

 

 کردن آفتابی شلتوک در مزرعه، جاده بین مزارع و حیاطخشك -00-0شکل 
 

عمومی اهای روش مستقیم، فضشده بهکردن شلتوک برداشتدرصورت امکان برای خشك -3

-3نزدیك مزارع درنظر گرفته شود )شکل  ترجیحاً های روستایی و اماکن عمومی دیگرهمانند جاده

15.) 

 

 

 

 

 

 
 

 کردن شلتوک در فضای عمومیخشك -05-0شکل 
 

اتیلن ضخیم ترجیحاً به رنگ سیاه با شلتوک را روی سطح مناسبی همانند پالستیك پلی -5

شدن بسیار علت گرمهای خیلی نازک بهالیه کنواخت پخش کنید.ضخامت دو بند انگشت به طور ی

های شلتوک با ضخامت زیاد، باعث تواند اثر منفی بر عملکرد برنج سالم داشته باشد. الیهسریع می

شود. های مرطوب در بخش زیرین میشده در سطح و دانههای خشكایجاد تفاوت رطوبت بین دانه

و کردن، شلتوک با درصد رطوبت کمتر از شلتوک مرطوب، رطوبت دریافت حالت در اثر زیر و ردراین

 خورد.کرده و ترک می
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حداقل هر نیم تا یك ساعت یك بار شلتوک را با وسیله مناسبی به آرامی و با دقت زیر و رو  -6

 (.16-3نمایید )شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 کردنزدن شلتوک برای ایجاد یکنواختی در عملیات خشكهم -06-0شکل 
 

ها را با آوری نموده یا روی آنها را جمعدر هوای ابری یا بارانی و در ساعات شب شلتوک -7

 پوشش برزنتی یا پالستیکی بپوشانید.

های بذری را گراد، روی شلتوکدرجه سانتی 34-32درصورت افزایش دمای دانه بیش از  -8

بعد از ظهر تابش نور خورشید  2الی ظهر و یك  12بپوشانید. معمواًل در بسیاری از مناطق ساعات 

 نحو مطلوبی محافظت نمود.ها را بهبیشتر است و باید شلتوک

رطوبت در اثر بارندگی و یا شبنم محافظت نمائید. طی دوره دوباره دانه خشك شده را از جذب  -9

 ائید.مرتب کنترل نمطور سنج مناسب بهکردن، رطوبت و دمای شلتوک را با دماسنج و رطوبتخشك

 اي بستر ثابت )خوابيده( يا صندوقیهاي وعدهكنخشك -2-0-3
های با ظرفیت کنشوند. خشكهای مختلف ساخته میها در ابعاد و ظرفیتکناین نوع خشك

ای های وعدهکنگیرند. در خشكتن( معموالً در واحدهای کوچك مورد استفاده قرار می 2تا  1کم )
دلیل عدم سازد. بهپذیر میبور هوای گرم را به توده شلتوک امکانبستر ثابت، یك صفحه مشبك ع

های تحتانی بیش از اندازه خشك های مستقر در بخشجابجایی شلتوک داخل محفظه، شلتوک
خصوص در مراحل کن بهکن و باالبردن درجه حرارت خشكشوند. افزایش عمق بستر خشكمی

نماید سته شدن دانه طی عملیات تبدیل را تشدید میخوردن و شککردن، ترکپایانی عملیات خشك
 باشد.های بستر ثابت رعایت شود به شرح زیر میکن(. نکاتی که باید در خشك17-3)شکل 

کشاورزان و متصدیان کارخانجات برنجکوبی باید دقت نمایند یك نمونه شلتوک یك  -1
گرمی دیگر پس از عملیات کردن، و یك نمونه یك کیلوکیلوگرمی، قبل از عملیات خشك

کن تهیه نمایند تا چنان چه مشکلی درخصوص درصد برنج سالم کردن از بخش تحتانی خشكخشك
صالح با در اختیارداشتن نمونه شلتوک قبل شده در کارخانه برنجکوبی پیش آمد مراجع ذیاستحصال

 ای نمایند.شدن بتوانند قضاوت عادالنهو بعد از خشك
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گراد برای شلتوک غیر بذری درجه سانتی 35، حداکثر 34-34کن معادل ارت خشكدرجه حر -2

کردن گراد برای شلتوک بذری قابل توصیه است. ضروری است در خشكدرجه سانتی 45-46و 

ها در اثر حرارت باال )تابش خورشید خوردن آنعمل آید تا از ترکسنتی و صنعتی بذور دقت الزم به

 شده از محیط جلوگیری شود.کن(، جذب رطوبت توسط بذور خشكخشكشدن در و حین خشك

 متر در نظر گرفته شود.سانتی 34کن )ضخامت الیه شلتوک( حداکثر عمق بستر خشك -4

کنترلی مناسب، درجه حرارت هوای ورودی به محفظه هوا باید درحد  کارگیری سیستمبا به -3

 ثابت نگه داشته شود.

یی مناسب برای شلتوکی که قرار است با سیستم اصطکاکی تبدیل شود نهادامنه رطوبت  -5

 شود.درصد پیشنهاد می 11-12درصد و برای سیستم سایشی معادل  9-14معادل 

های بستر خوابیده خیلی کم و یا خیلی زیاد باشد باعث کنچنانچه جریان هوا در بستر خشك -6

دستگاه دبی سنجش هوا، در این نوع شود. درصورت عدم دسترسی به افزایش ضایعات می

توان با قرار دادن یك ورق کاغذ بر روی بستر شلتوک مقدار آن را بررسی نمود. ها میکنخشك

درصورتی که ورق کاغذ تقریباً حالت شناوری بر روی بستر شلتوک داشته باشد، نشانه آن است که 

 متر باشد.سانتی 34کن باید شكباشد. دقت شود حداکثر ضخامت الیه در خدبی هوا مناسب می

های تهویه قوی ها مستقرند از سیستمکنبرای خروج هوای مرطوب در فضایی که خشك -7

های خشك، با حضور جریان استفاده شود تا ضمن جلوگیری از جذب رطوبت مجدد توسط شلتوک

 خوبی انجام شود.کردن بههوای مناسب عملیات خشك

 

 

 

 

 
 

 بستر ثابت )صندوقی(کن خشك -07-0شکل 

 تبديل شلتوک به برنج سفيد -2-2
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و آموزش  هاصحیح ماشین تولید، تنظیمات خط در هامناسب دستگاه استقرار و انتخاب

اپراتورها از عوامل اساسی در تولید برنج سالم بیشتر در کارخانجات برنجکوبی هستند. ضروری است 

 .مورد توجه ویژه قرار گیردشده زیر در خط تولید کارخانجات موارد اشاره
 

 

ها را در محلی مجزا از خط تبدیل شلتوک به برنج سفید قرار دهید تا رطوبت خروجی کنخشك -

 شده، ترک خوردن و شکست برنج نشود.کن منجر به جذب رطوبت توسط شلتوک خشكاز خشك

کردن س از خشكبوجار( و دیگری پعنوان پیشحداقل دو دستگاه بوجار مناسب یکی قبل )به -

 شلتوک، قبل از عملیات تبدیل مورد استفاده قرار گیرد.

 الستیکی جایگزین نکنید. غلتك هایکنپوست را با ایتیغه هایکنپوست -

حالت جداسازی تدریجی سبوس صورت سری استقرار دهید. دراینها را در خط تولید بهکنسفید -

 شود.طی عملیات تبدیل می ای باعث کاهش خردشدن برنجاز برنج قهوه

 استفاده شود. های مناسب در انتهای خط تولید برای تولید محصولی یکنواختاز الك -
 

 ترين آفات انباري برنجمهم -3
 (Sitotroga cerealella) بيد غالت -3-0

طور دهد. الروها بهانبارشده را مورد حمله قرار می ترین آفتی است که شلتوکبید غالت مهم
کنند )شکل های بزرگی در آن ایجاد میکنند و با تغذیه دانه حفرهها زندگی میخفی در داخل دانهم
تواند درصد می 75درجه سلسیوس و رطوبت باالی  16-45(. این آفت در محدوده دمایی 3-18

ن کند که ایشده ایجاد میهای خشكی بید غالت حرارت و رطوبت زیادی در دانهحمله فعالیت کند.
تواند سبب رشد قارچ شده و باعث جذب حشرات دیگر شود. از نکات قابل توجه در مورد امر می

های برنج در انبارها و کارخانجات شالیکوبی، فعالیت جانبی و همزمان فعالیت بید غالت روی شلتوک
ن های پوستی شدید( کارکنان و کارگراصورت حساسیتهایی است که موجب اذیت و آزار )بهکنه
 .شودمی

 

 

 

 
 

 حشره کامل و خسارت بید غالت -01-0شکل 
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 (Sitophilus oryzae)شپشه )سرخرطومی( برنج  -2 -3
 64خسارت عمده این آفت در درجه اول مربوط به مرحله الروی است )کاهش وزن دانه تا 

 ها فقط داخلکند. الروهای شکسته تغذیه میدرصد(، اما خود حشره کامل نیز در طول زندگی از دانه

 
 

های سفید برنج شوند. شپشه برنج عالوه بر دانههستند و فقط حشرات کامل از دانه خارج می هادانه 

صورت قادر به تولیدمثل نخواهد بود. طول عمر تواند از آرد برنج نیز تغذیه نماید. ولی دراینمی

 544مدت در حدود د که دراینرسماه نیز می 7-8ماه و گاهی به  3- 5طور متوسط حشرات کامل به

درصد، طول دوره  74درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  28گذارد. در شرایط دمایی عدد تخم می

نسل  8تا  7و گاهی  6تا  5کشد. بنابراین در سال روز طول می 44تا  28مدت رشدی این حشره به

 (. 19-3تواند ایجاد کند )شکل می

 

 

 

 
 

 ه زندگی شپشه برنجحشره کامل و چرخ -09-0شکل 
 

 مبارزه با آفات انباري برنج -0

 شودآلودگی از كجا شروع می -0-0

 ریختن برنج سالم روی برنج آلوده به شپشه آلودگی محصول قبلی: -

ها، درزها، دیوارهای انبار یا جدار ظروف وجود شپشه در شکاف آلودگی محل نگهداری برنج: -

 نگهداری

 ها و غیرهها، کیسهیق وسایل حمل برنج نظیر گونیاز طر وسایل حمل و نقل: -

های آلوده بیرون به داخل محل مهاجرت از محل ورود شپشه به محل نگهداری برنج: -

 هاها و پنجرهشدن به نور و نفوذ از راه درز و شکاف دربنگهداری از طریق جلب

 هاي پيشگيري از آلودگی به شپشه برنجروش -0-2

 نج به خوبی تمیز و عاری از هر نوع آفت یا باقیمانده محصول سال قبل شود.محل نگهداری بر -

 انبارهای برنج بایستی مجهز به سیستم تهویه، درب، پنجره و دیوارهای مناسب باشند. -



 132/ گروه مولفان )موسسه تحقیقات برنج کشور(                                                                               

 

استفاده از انبارهای خشك با دمای پایین و نور مناسب، از فعالیت شپشه برنج جلوگیری  -

 کنند.می

ها را با فاصله از دیوار و از چنین توده کیسهروی پالت چوبی قرار دهید. هم های برنج راکیسه -

ها جریان داشته باشد و از افزایش رطوبت جلوگیری خوبی در بین کیسهیکدیگر قرار دهید تا هوا به

 شود.
 

مینان ها اطبودن آنبرداری کرد تا از سالمهای جدید باید قبل از ورود به انبار نمونهاز برنج -

 حاصل شود.

 کردن برنج جدید با برنج قدیم اجتناب شود.از مخلوط -

 های خرد و شکسته اجتناب شود.های سالم با دانهکردن دانهاز مخلوط -

 هاي مبارزه با شپشه برنجروش -0-3

کردن آن استفاده از ترین روش مبارزه با شپشه برنج و ضدعفونیابتدایی استفاده از حرارت: -الف

تری روی کیفیت و های باال به مراتب اثر منفی کمهای پایین نسبت به حرارتحرارت است. حرارت

تری عبارت دیگر سرما حتی در مدت طوالنی، اثر سوء کمگذارند. بهارزش غذایی محصول برنج می

ـ درجه 14روی کیفیت دانه داشته و کشندگی بیشتری رو آفت دارند. اگر سرمای محیط به 

 س برسد سبب نابودی شپشه خواهد شد.سلسیو

های موثر و متداول در مبارزه با آفات انباری استفاده از ترکیبات یکی از روش فومیگاسیون: -ب

است. این ترکیبات به اشکال مختلف جامد، مایع و غیره به  (Fumigants)شیمیایی گازی تدخینی 

سی گونه آفت، نوع محصول، شرایط انبار و شناهای زیستبازار عرضه شده است که باتوجه به ویژگی

دیده و با گیرند. فومیگاسیون باید توسط افراد دورهشرایط اکولوژیك محل مورد استفاده قرار می

استفاده از تجهیزات مناسب انجام گیرد چراکه اگر نقصی در کار باشد عالوه بر ایجاد خطر برای 

د مقاومت در آفت خواهد شد. تنها ترکیبات شیمیایی سالمتی انسان )مسمومیت و انفجار(، باعث ایجا

 اند از متیل بروماید و فسفید آلومینیوم )فستوکسین(.گازی ثبت شده در کشور عبارت

 راهنماي عملی نگهداري برنج در منزل -0-0

راحتی برنج نگهداری شده در منزل را از حمله آفات انباری مانند توان بهبا انجام مراحل زیر می

 (:24-3ه برنج حفظ کرد )شکل شپش

ترین دما و رطوبت را بهترین مکان در منزل را برای نگهداری برنج انتخاب کرد. مکانی که کم -

 داشته باشد.
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نبودن به آفات انباری اطمینان حاصل شود. اگر قبالً در با بازرسی دقیق مکان انتخابی، از آلوده -

، احتمال وجود آفت در آن مکان خیلی زیاد است. در چنین شدمکان انتخابی، برنج آلوده نگهداری می

 باشد.مواقعی، انجام ضدعفونی مکان نگهداری برنج ضروری می

شده از بازار دارای آلودگی به آفات انباری است. بنابراین الزم در بسیاری موارد، برنج خریداری -

دالیل شده، بهغم وارسی برنج خریداریعمل آید. اما اغلب به راست در مرحله خرید برنج دقت الزم به

 شده بودن برنج خریداریمختلف آلودگی قابل مشاهده و تشخیص نخواهد بود. برای اطمینان از عاری

 
 

ساعت در فریزر )با  23-38ها به محض ورود به منزل به مدت از هر گونه آفت انباری، الزم است برنج

قرار داده شوند. این عمل موجب از بین رفتن کلیه  درجه سلسیوس( 18تا منهای  15دمای منهای 

 شده خواهد شد.مراحل زندگی آفات انباری احتمالی موجود در برنج خریداری

کردن برنج از داخل فریزر، ابتدا الزم است چند ساعت در محیط آشپزخانه قرار داده پس از خارج -

 ها را داخل کیسه پالستیکی )نایلونی(رنجآمده از بین رود. سپس بشوند تا رطوبت احتمالی به وجود

های برنج پروپیلن یا کیسهبرنج از جنس پلی کامالً سالم )بدون سوراخ( ریخته و درنهایت داخل گونی

 باند( قرار دهید.ای )اسپانپارچه

منظور از بین بردن و جلوگیری از رشد مجدد باقیمانده احتمالی آفات انباری در مرحله آخر، به -

شود. برای این کار برنج، هوا از داخل کیسه پالستیکی تخلیه می هایمراحل نابالغ( موجود در کیسه)

طوری ها را با احتیاط )بهتوان از مکش هوا به کمك جاروبرقی استفاده کرد. درنهایت، این کیسهمی

 که آسیبی به آن وارد نشود( به مکانی که قباًل آماده شده بود، انتقال دهید.
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 منظور جلوگیری از آلودگی به شپشه برنجآموزش گام به گام نگهداری برنج در منزل به -01-0شکل 

 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(نويسنده  عنوان

 1492 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 0

 1492 فرزاد مجیدی شناسی، خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه 2

 1492 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1494 و همکارانمجید نحوی  مراحل فنولوژی برنج 0

 1494 پور و همکارانلیقمهرزاد اله در شرایط استان گیالن برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی 5

 1494 حبیبی و همکاران فاطمه 6637 ایزو روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح 6

 1494 فریدون پاداشت و همکاران بیماری سیاهك دروغی برنج 7

 1494 و همکاران نیافرامرز علی ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8

 1494 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتك یانهپرو 9

 1494 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 01
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 1493 گر و همکارانناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 00

 1493 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 02

 1493 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 03

 1495 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 00

 1495 پور و همکارانتیمور رضوی تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 05

 1495 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 06

 1495 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 07

 1495 الهیار فالح و همکاران ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 08

 1495 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 09

 1496 پور و همکارانقلیمهرزاد اله جدید برنج، گیالنهدستورالعمل زراعی رقم  21

 1496 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجانتوده 20

 1496 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آنکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1496 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1496 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنجیندستورالعمل ملی کدگذاری ال 20

25 
)اولین گزارش خسارت در مزراع برنج  ای برنجخوار قهوهپره برگمعرفی شب

 شمال ایران(
 1496 طبری و همکارانمهرداد 

 1496 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

 1496 طبری و همکارانمهرداد  اسی و کنترل(شن)زیست  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه 27

 1497 و همکاران الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 1497 همکارانحبیبی و  فاطمه استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29

 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1497 سرشیلفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آنکرم سبز برگ 31

 1497 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجتغذیه روی در سیستم 30

 1497 پور و همکارانعلیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 1497 رضا اسدی خرابیکشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گل 33

 1497 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 30

 1497 همکاراناکبر عبادی و علی تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35

 1498 ناهید فتحی و همکاران دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج مازندران 36

 1498 همکارانبیژن یعقوبی و  های هرزکید بر مدیریت علفتأنج با مروری بر کشت مستقیم بر 37

38 
استفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین زمان مناسب 

 خوار نواری برنجساقه
 1498 سرشیلفرزاد مجیدی

 1498 ر فالحالهیا بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و راهکارهای مقابله با آن شوریتاثیر تنش  39
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 1498 همکاران پور وقلیمهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 01

 1498 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1498 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 02

 1498 همکارانبیژن یعقوبی و  زاریواش در شالهرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز 03

 1499 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالنه، رش و آنام( 00

05 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1499 

 1499 همکاران و اکبر عبادیعلی بانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوریاصول و م 06

 1499 علیرضا کیانی و همکاران روش کشت مستقیم در بستر خشك )استان گلستان(دستورالعمل تولید برنج به 07

08 
 دیتأک با) برنج در بالست یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یهاكیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1499 

09 
عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری )اقلیم دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 گرم و مرطوب(
 1499 اله یوسفی و همکارانروح

 1499 همکاران ناهید فتحی و های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنجروش 51

 1499 علی مومنی و همکاران ول، مقاوم به بالست و کیفی برنجطلوع، رقم جدید پرمحص 50

 1499 رحمان عرفانی و همکاران « تیسا» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 52

 1499 علی مومنی و همکاران « طلوع» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 53

 1344 و همکاران ردهفاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 50

 1344 شهرام محمودسلطانی گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج 55

 1344 بیژن یعقوبی های جایگزینکشکش شالیزار و معرفی علفترین علفحذف بوتاکلر، پرمصرف 56

 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1344 علیرضا ترنگ "رش"دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج  57

 دانه( سازیغنی و محصوالت رشد )بهبودمصرفکمبا عناصر  بذر تیمارپیش 58
علی شهرام محمودسلطانی، 

 پورصفرطبالوندی
1344 

 1344 کوملهعباس شهدی تولید برنج سالم و ارگانیك فنیدستورالعمل  59

 1344 و همکاران مرتضی نصیری محصول برنجمدیریت فنی تولید  61

 1344 و همکاران مریم خشکدامن های مبارزه با بیماریعوامل مؤثر بر بیماری سوختگی غالف برگ برنج و راه 60

 های خاک خزانه و تغذیه گیاهچه برنج در خزانهویژگی 62
و شهرام محمودسلطانی 

 همکاران
1344 

 1344 پور و همکارانقلیالهمهرزاد  گیالر رقم جدید برنج 63

 1344 اله یوسفیروح های فنی برداشت برنجتوصیه 60

 1344 و همکاران الهیار فالح دستورالعمل زراعی کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران 65

 1344 و همکاران اکبر عبادیعلی رقم جدید برنج متحمل به تنش خشکی کیان 66



 مدیریت زراعی شالیزار/  137 

 1344 گروه مولفان موسسه اعی شالیزارمدیریت زر 67

 

ی ی تحقیقات برنج کشور مکاتبه نموده یا با مسئول کتابخانهتوانند به آدرس موسسهمی مندان به خرید نشریهعالقه

 107-77691150؛ دورنگار: 007داخلی    107-77691150ی تماس: تلفن: موسسه تماس حاصل فرمایند. شماره


