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 مقدمه -1
چند پروژه مشترک با پژوهشکده  یاجرا یدر ط یمحلطارم رقم القایی  ونیاز موتاسرقم کیان 

رقم (. 1395 ی و همکاران،عباد ؛1393 حالجیان، ی و)عباد است دست آمدههب یاهسته یزورکشا

، درجه حرارت ژالتینی 21ارقام محلی )میزان آمیلوز مطلوب  اتیوه بر دارا بودن خصوصعالکیان 

متحمل به  درصد و کیفیت پخت مشابه ارقام محلی( 62شدن متوسط، عطر خوب، درصد تبدیل 

. هست زیو نرمال ن یتنش خشک طیعملکرد باالتر در شرا و ترارتفاع کوتاه یدارا ی بوده وتنش خشک

توان به زودرسی و کیفیت پخت مطلوب آن نیز اشاره نمود. براساس دیگر این رقم میاز خصوصیات 

متر را سانتی 21×21کیلوگرم نیتروژن در هکتار با فاصله کاشت  91زراعی، کاربرد نتایج آزمون به

هاشمی متر کمتر از رقم سانتی 12-22توصیه نمود. ارتفاع بوته رقم کیان  رقمتوان برای این می

 عدد )در شرایط نرمال( و در رقم 25-32. متوسط تعداد خوشه در بوته در رقم کیان بین تاس

. طول دوره رشد از زمان بذرپاشی تا مرحله رسیدن کامل در رقم استعدد  18-28هاشمی بین 

و  . از نظر خصوصیات فیزیکباشدمیروز  112-114هاشمی بین  روز و در رقم 99-119کیان بین 

دلیل . در نتیجه این رقم بهاستیفیت پخت رقم کیان نیز مشابه رقم محلی هاشمی شیمیایی ک

تر بودن نسبت به تر و زودرسعملکرد، تعداد خوشه و تعداد دانه در خوشه بیشتر، ارتفاع بوته کوتاه

یابی ژنوم رقم کیان و والد آن مشخص شد که در مجموع، حدود . با توالیداردرقم هاشمی برتری 

ژن در رقم کیان بر اثر پرتوتابی گاما دستخوش تغییرات ژنتیکی شدند. رقم کیان دارای  711-611

دلیل شباهت زیاد آن با تن در هکتار بیشتر از رقم هاشمی( و به 5/1-2عملکرد دانه بیشتری بوده )

ارقام محلی از نظر مورفولوژی، کیفیت ظاهری دانه و پخت و خوراک مورد توجه کشاورز و 

تر متحمل به تنش خشکی، و دارای ارتفاع بوته کوتاه کننده خواهد بود. رقم کیان زودرس،مصرف

در انتهای  بویژههای خشکی نسبت به ارقام محلی بوده و باتوجه به بحث کم آبی و احتمال وقوع تنش

اینکه تواند باعث پایداری تولید در مناطق دارای تنش خشکی شود. باتوجه به این رقم می ،فصل رشد

در شرایطی که آب کمتری در انتهای فصل در دسترس باشد  ،این رقم متحمل به تنش خشکی است

تا  1111جویی آب به میزان توان دو تا سه مرحله آب کمتری به این رقم داد که این باعث صرفهمی

کلیه  شود. رقم کیان با دارا بودن سازگاری باال، قابلیت کشت درمتر مکعب در هکتار می 1511

شالیزارهای کشور را دارد و باتوجه به اینکه این رقم در مراحل انتهای فصل رشد به تنش خشکی 

 متحمل است در مناطقی که با تنش خشکی در انتهای فصل مواجه هستند قابل توصیه است.
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 ي زمين اصلیتهيه -2
اول در پاییز پس از سازی زمین اصلی برای کشت رقم کیان، بهتر است شخم منظور آمادهبه

برداشت محصول اصلی و با مناسب شدن رطوبت خاک، انجام شود. از فواید شخم پاییزه، زیر خاک 

ها و درنتیجه بهبود های هرز از سال قبل و پوسیده شدن آنهای باقیمانده و علفبردن ساقه

خوار نواری برنج و بذر اقهویژه سساختمان و نفوذپذیری خاک، از بین رفتن الروهای باقیمانده آفات به

باشد. شخم دوم اوایل بهار، در شرایطی که زمین از چند روز قبل غرقاب شده باشد، های هرز میعلف

سازی اولیه زمین، عمود بر شخم اول انجام شود. شخم سوم یا همان شخم نهایی است منظور آمادهبه

منظور شود. شخم سوم بهازی زمین انجام میسمنظور آمادهکه حداقل سه تا پنج روز قبل از نشاء به

 .شودبا ماله انجام می تسطیح بهتر زمین، معموالً

 

 تهيه خزانه -3

 ي خزانه به روش سنتی ) جوي و پشته(تهيه -3-1

 ي بذرتهيه -3-1-1

نامیه باال استفاده شود. برای تهیه بذرهای درصد و قوه 99بهتر است از بذرهایی با خلوص باالی 

های د استفاده، از بذور گواهی شده توسط مراکز رسمی مانند مراکز خدمات کشاورزی و تعاونیمور

روستایی استفاده شود. درصورت استفاده از بذر خود مصرفی، بهتر است کشاورزان بذرها را از 

ز های هرهای یکنواخت، سالم و عاری از بیماری و بذر علفهایی با رشد مناسب که دارای خوشهبوته

های کوچک تیلری که صدمات مکانیکی وارده در این روش هستند، استفاده کنند. بذرها با خرمنکوب

 .باشد، خرمنکوبی شوندبه بذرها کمتر می

 سبک و سنگين كردن بذرها  -3-1-2

پر، شکسته و آلوده الزم است قبل از ضدعفونی بذرها، ضعیف، پوک، نیمه هایجهت حذف بذر

کیلوگرم نمک  5/1درصد،  15درصد، استفاده شود. برای تهیه محلول نمک  15 ابتدا از محلول نمک

نحوی که یک تخم مرغ تازه در این محلول شناور بماند. بعد از ریختن لیتر آب حل شده به 11در 

پر که در سطح آب بذرها در محلول نمک و چند بار بهم زدن، ابتدا بذرهای پوک و سبک و نیمه

تر سالم و سنگین هاییخته و سپس برای جدا شدن نمک از بذر، شستشوی بذرشناور هستند دور ر

 (.1397نشین شده، انجام شود )خسروی همکاران، ته
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 ضدعفونی بذرها -3-1-3

های بذرزاد مهم قارچی و جلوگیری از انتقال بیماری از بذر به منظور پیشگیری از بیماریبه

های مناسب و مورد تایید سازمان حفظ ها با قارچ کشزمین اصلی، الزم است که ضدعفونی بذر

ازای هر ساعت در آب تمیز خیسانده شوند )به 24مدت نباتات انجام شود.  قبل از ضدعفونی، بذرها به

های قارچکش مانند کیلوگرم آب درنظر گرفته شود(، سپس از محلول 5/1کیلوگرم بذر، حداقل 

در هزار، تریفلومیزول  2زار، کاربوکسین تیرام )ویتاواکس( دره 3تیوفانات متیل تیرام )همایکت( 

روش بذرمال با قارچکش در هزار یا ضدعفونی به 2در هزار  و فلودیوکسونیل )سلست(  3/3)تریفمین 

کیلوگرم بذر استفاده شود. ضدعفونی بذرها  111گرم برای 131میزان معدنی و مسی نوردوکس به

نحو مطلوب با بذر مخلوط شوند. فاقد آب اضافی بوده و همچنین به اهبایستی بذرروش بذرمال میبه

 هاپاش معمولی ریخت و روی بذرکش را در نمکتوان قارچبرای آغشته شدن و پخش یکنواخت، می

کش نوردوکس، این با قارچ هانحو مناسب طی چند مرحله پاشید. برای آغشتگی یکنواخت بذربه

)خسروی و همکاران،  شودم زده شود و سپس به گرمخانه منتقل میران کافی بهمخلوط باید به

1397.) 

 دار كردن بذرهاجوانه -3-1-4

منظور تسریع در فرآیند سبز شدن و تهیه نشاء، بهتر است بذرهای خیسانده شده و به

های منظور الزم است بذرهای ضدعفونی شده داخل گونیدار شوند. برای اینضدعفونی شده، جوانه

نگهداری  سلسیوسدرجه  31تا  28های بذر ریخته و در گرمخانه با دمای محیطی یا کیسه کنفی

ها، دار شدن آنزنی و جلوگیری از خشک شدن بذرها و یکنواختی در جوانهبرای بهبود جوانه .شوند

 همهها آبپاشی شود و بذرها هم به آرامی بالزم هست روزی یک تا دو مرتبه با آب ولرم روی گونی

 شود.می هازنی یکنواخت بذرزده شوند. این عمل ضمن هوادهی، موجب جوانه

 ي زمين خزانهتهيه -3-1-5

شود که آبگیر نبوده و آفتابگیر باشد، زهکشی خوب مکانی انتخاب  محل خزانه بایستی در

 شود.موجب سردی خاک و پوسیدگی شلتوک و بذر می داشته، سفره آب زیرزمینی باال نباشد زیرا

های هرز نباشد. خاک سبک باشد و یا اصالح خاک صورت گیرد. نزدیک منبع های علفآلوده به اندام

جنوبی احداث  -صورت شمالیهب باید خزانهانداز درخت باشد. آب باشد. محل خزانه نبایستی در سایه

، صون بماندشرقی م -از وزش بادهای غربی هم د وکنرا دریافت  خورشیدد تا هم حداکثر تابش نورشو

اقدام سازی خزانه است که در ابتدای سال به آماده بهتر، ل فصل بهاریمنظور برخورداری از باران اوابه

 متر و طول حدودسانتی 151متر به عرض سانتی 11تا  5های تهیه شده به ارتفاع نمود. پشته
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 251تا  211ی برابر با متر ایجاد شود. سطح مورد نیاز خزانه جهت کشت یک هکتار زمین اصل 11

 باشد.مترمربع می

 هاي هرز خزانهكنترل علف -3-1-6

های هرز در خزانه هرز گام نخست برای پیشگیری از خسارت علفاستفاده از بذر عاری از علف

ها قبل های هرز شده و کنترل آنهنگام بستر خزانه سبب تحریک رشد بذر علفسازی زوداست. آماده

آسانی قابل تشخیص و استثنای سوروف بههای هرز خزانه بهنماید. تمام علفا میسّر میپاشی راز بذر

حذف دستی هستند. سوروف فاقد گوشوارک و زبانک و برنج دارای گوشوارک و زبانک است. سوروف 

رنج تر از بهای نخست مشابه برنج و معموالً از هفته سوم به بعد ارتفاع آن بلنداز نظر ارتفاع در هفته

صورت شود باتوجه به ارتفاع و گوشوارک و زبانک، سوروف را قبل از نشاکاری بهخواهد بود. توصیه می

تری است و رنگ سوروف سبز دستی حذف کنید. معموالً برنج نسبت به سوروف دارای رنگ سبز تیره

 شوند:های خزانه به دو دسته خاک مصرف و برگ مصرف تقسیم میکشروشن است. علف

 مصرف در خزانههای خاکكشعلف -فال

عالوه قبل هشوند. بپاشی در خزانه به کار برده هفته قبل از بذرها باید حداقل یککشاین علف

 کش برروی شلتوکها جهت اجتناب از اثرات سوء علفپاشی در خزانه، آبشویی سطح کرتاز بذر

مصرف خزانه این است که در ای خاکهکشضروری است. نکته بسیار مهم و کاربردی درخصوص علف

مصرف با رعایت فاصله بین زمان مصرف های خاککشتوانید از علفدار کردن شلتوک، میجوانهپیش

دار کردن جوانهکش و زمان بذرپاشی استفاده کنید. چنانچه بذر خشک را بدون خیساندن و پیشعلف

کش موجب خسارت به برنج شده و این صورت علفر پاشی نمایید، دصورت مستقیم در خزانه بذرو به

 هایزنی نباشند. بذرکش از خاک، قادر به جوانهبرنج با جذب علف هایممکن است بسیاری از بذر

که مصرف در خزانه متحمل هستند، درحالیهای خاککشدار شده به باقیمانده علفجوانهپیش

ها در خاک بسیار کشه مقادیر اندک باقیمانده علفدار شدن بشلتوک برنج )بذر خشک( قبل از جوانه

 کش، علفمترمربع خزانه111در هر  لیترمیلی 55مقدار )ساترن(  بتیوبنکار کشحسّاس است. علف

کش پرتیالکلر )ریفیت( مقدار مترمربع خزانه و علف111در هر  لیترمیلی 35بوتاکلر )ماجتی( مقدار

 باشند.های خاک مصرف مناسب در خزانه میکشانه، علفمترمربع خز 111در هر لیترمیلی 17

 مصرف خزانههای برگكشعلف -ب

صورت محلول و با استفاده از برگی علف هرز و به 2-3ی حدود ها در مرحلهکشاین علف

شوند. از جمله این های هرز پاشیده میهای برنج و علفهای هوایی گیاهچهسمپاش برروی اندام

مترمربع خزانــه  111لیتر برای هر میلی 111-121میزان  کش پروپانیل است که بهعلف ها،کشعلف

 های سدیم )با نام پایریباکبیس  کش دیگرعلف شود. سمپاشی می ها های هوایی گیاهچهاندام  روی
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لیتر میلیوید ا لیتر و کلینمیلی 5/2باشد که ماده تجاری نومینی وید( میتجاری نومینی یا کلین

مصرف آب های برگکششود. یک روز قبل از مصرف علفمترمربع خزانه توصیه می 111برای هر 

کشی خارج شود و یک روز پس از سمپاشی مجدداً نسبت به غرقاب خزانه اقدام شود. ها با زهکرت

آب به  های خاک مصرف در خزانه بهتر است، دو تا چهار روز از ورود و خرجکشپس از مصرف علف

ی مناسب خاک و خروج ها جهت تهویهکشی پشتهو مالهها تخلیه آب کرتخزانه اجتناب شود. سپس 

 گازهای سمی انجام شود و سپس اقدام به بذرپاشی نمود.

 كوددهی خزانه -3-1-7

قبل از انجام کوددهی در خزانه الزم است که آزمون خاک از محل خزانه انجام شده و براساس 

ازای هر شود که بهطورکلی توصیه مییافتی کودهای مورد نیاز مصرف شوند. اما بهاطالعات در

گرم از کودهای اوره، سوپر فسفات تریپل و کود سولفات پتاسیم پس از  11-15مترمربع خزانه، مقدار 

شود. درصورت رنگ پریدگی نشاها در طول دوره رشد ها و قبل از بذرپاشی مصرف میی پشتهتهیه

 شود.عنوان سرک استفاده میازای هر مترمربع بستر خزانه بهگرم کود اوره به 5نه، مقدار در خزا

 بذرپاشی در خزانه -3-1-8

کیلوگرم برای یک هکتار بوده و  41-45میزان بذر مورد نیاز جهت کشت رقم کیان حدود 

بسترها و  متری بینسانتی 31های متر و عرض یک متر با جوی 11ی بسترهایی با طول تهیه

صورت دار شده در خزانه بهجوانه هایکش رایج، بذرپاشی بذرسالم با سموم قارچ هایضدعفونی بذر

 شود.تنک توصیه می

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه بذرپاشی در خزانه -1شکل 
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 دار كردن خزانهپوشش -3-1-9

است  بعد از بذرپاشی در خزانه، جهت جلوگیری از خسارت سرما و همچنین پرندگان، الزم

ی رشدی مناسب و استقرار گیاهچه و نیز برطرف شدن سرما، از پوشش نایلونی سطح خزانه تا مرحله

های چوبی، فلزی یا فایبرگالس به روی بستر خزانه، کمانمنظور شفاف استفاده شود. برای این

مقدار نایلون  وشانند.پمی ها را با نایلونمتر از هم قرار داده و روی کمانسانتی 51های تقریبًا فاصله

ازای هر دو این نایلون به متر است. 4متر نایلون با عرض  55مترمربع خزانه،  111مورد نیاز برای 

ها و رسیدن به گیرند. بعد از سبز شدن گیاهچهقرار میها نبستر کنار هم، برش داده و روی کما

نه در طی روز برای تنظیم دمای داخل تر شدن هوا الزم است هوادهی خزای دو برگی و با گرممرحله

و جلوگیری از افزایش بیش از حد دما از طریق کنار زدن تدریجی پوشش پالستیکی و هوادهی اقدام 

و حداقل یک هفته قبل از نشاکاری الزم است تا پوشش نایلونی بعد از ی سه برگی شود. از مرحله

پور و قلیها با هوای محیط سازگار شوند )الهطور کامل برداشته شود تا گیاهچههوادهی تدریجی به

 .(1398همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار کردن خزانهپوشش -2شکل 

 

 

 اي(ي خزانه به روش مکانيزه )نشاي جعبهتهيه -3-2

 ي نشاءجعبه-3-2-1

متر عـــمق سانتی 3متر عــرض و سانتی 28متر طول، سانتی 58جعبه نشاء دارای ابعاد 

جعبه نشاء خواهد  231تا  221است. تعداد جعبه برای هر هکتار پالستیک از جنس آنها  کهباشد می

 بود.
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 مقدار خاک -3-2-2

طور متوسط و با درنظر گرفتن خاک با شود بهگرفته میبرای هر جعبه در نظر که میزان خاکی 

 711تا  411عی، حدود بنابراین برای هر هکتار زمین زرا باشد.گرم میکیلو 3تا  2بافت سبک حدود 

 باشد.کیلوگرم خاک نیاز می

 هاي نشاءي خاک مناسب براي سينیتهيه -3-2-3
رسی با میزان ماده آلی مطلوب است. -خاک مناسب جهت پرورش نشاء در جعبه، از نوع لومی

های البته قبل از خشک شدن کامل، کلوخ .خوبی خشک شودهآوری خاک ابتداء باید ببعد از جمع
سنگ و بقایای گیاهی  ،توسط دستگاه کراشر )خاک خرد کن( وخاک باید شکسته شده و خرد شود 

خاطر اینکه وجود سنگ هب شود.های هرز سال قبل توسط صفحات مشبک )الک( جداسازی وعلف
 خاک بایداسیدیته  همچنین .باشدهای ماشین نشاءکار مییکی از عوامل اصلی در شکستن انگشتی

کیلوگرم خاک بستر را  111توان منظور کاهش یک واحد اسیدیته خاک میبه باشد. 5/6تا  5/5بین 
 گرم گل گوگرد مخلوط کرد. 111با 

 مقدار كود -3-2-4

باشد. با این وجود ها، آزمون خاک میبهترین روش برای تعیین میزان کود مناسب در جعبه

عنصر  گرم برای هر 2 حدود تروژن، فسفر و پتاسنی جعبه برای سه عنصرهر مقدار استاندارد کود در 

 .شودنظر گرفته می در

 سازي بذرتهيه و آماده -3-2-5

ی نشاء مشابه روش جوی و سازی بذر در جعبهروش سبک و سنگین کردن، ضدعفونی و آماده

 شوند.دار شده )مشابه روش قبلی( کشت میباشد. بذرها به دو روش خشک و جوانهای میپشته

 مقدار بذر در هر سينی -3-2-6

دار شده گرم بذر جوانه 141تا  121بسته به رقم )اصالح شده یا محلی( و وزن هزار دانه حدود 

 باشد.در هر سینی، الزم می

 سبز نمودن بذر در جعبه -3-2-7

اساس مقدار استاندارد در دار شده برکه بذرهای جوانهی تهیه نشاء، پس از ایندر روش مکانیزه

ساعت به  48تا  24مدت ه چه، بچه و ساقهها بذرپاشی شدند، جهت رشد یکنواخت ریشهعبهج

مدت سه تا چهار روز ها بهشوند. سپس جعبهمنتقل می سلسیوسدرجه  32تا  31تاریکخانه با دمای 

شوند تا در شرایط کنترل شده دما، نور و آبیاری سبز شوند. پس از اینکه به گلخانه منتقل می

ی مراحل ی دو تا سه برگی رسیدند به محل خزانه در زمین اصلی منتقل و بقیهها به مرحلهاهچهگی

 باشد.ای میی جوی و پشتهمدیریت همانند روش خزانه

 

 



 11/ و همکاران عبادی                                                                                                                      

 

 نشاكاري در زمين اصلی -4
روزه به  25تا  21ی سه تا چهار برگی یعنی سازی زمین اصلی، نشاها در مرحلهپس از آماده

ها در زمین تر باشند مدت زمان الزم برای استقرار آنشوند. هر چه نشاها جواننتقل میزمین اصلی م

تری )سه تر و ارتفاع کوتاهشود که نشاها جوانتر خواهد بود. در کشت مکانیزه توصیه میاصلی کوتاه

فروردین بوده و  11-15برگی( داشته باشند. برای رقم کیان بهترین زمان بذرپاشی تاریخ 

روزه است. بهترین تاریخ نشاکاری این  21-25ترین زمان انتقال نشاء به زمین اصلی در سن اسبمن

 متر و حتی کمتر است.سانتی 21× 21اردیبهشت با فاصله نشاءکاری  11رقم حداکثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی -3شکل 

 

 كوددهی در زمين اصلی -5
طور حال بهاین های فیزیکی و شیمیایی خاک باشد. باباید براساس ویژگی توصیه کودی اساساً 

کیلوگرم اوره(، مقدار پتاسیم مورد نیاز  195)معادل  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 91عام کاربرد 

کیلوگرم سولفات پتاسیم و یا کلرید پتاسیم( و  211کیلوگرم در هکتار )معادل  111برای این رقم 

باشد. نصف کود ازته به اضافه کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار می 111فسفر مورد نیاز میزان 

د. یک چهارم کود ازته و یک شونوان کود پایه مصرف میعکل کود فسفره و نصف کود پتاسه به

روز بعد از بذر پاشی( به عنوان  61-65زنی )ی حداکثر پنجهچهارم کود پتاسه باقیمانده در مرحله

عنوان کود سرک دوم در زمان تشکیل خوشه در غالف مانده کود ازته و پتاسه بهکود سرک و باقی

 د.شوپاشی استفاده میروز بعد از بذر 81-85اً حدود
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 هاي هرز در زمين اصلیمبارزه با علف -6
لیتر  5)لیتر در هکتار(، تیوبنکارب  5/1لیتر در هکتار(، پرتیالکلر ) 5/3های بوتاکلر )کشعلف

های برگها و پهنهای هرز یکساله و برای کنترل جگندر هکتار( برای کنترل سوروف و دیگر علف

روز پس از نشاکاری توصیه  3-7گرم در هکتار(،  61متیل )سولفورونکش بنی شالیزار، علفسالهچند

ها قبل از شکهای تحقیقاتی تمایل به مصرف علفشوند. برخی شالیکاران بر خالف توصیهمی

ساعت قبل از نشاکاری  48ها حداقل کششود علفصورت نیز توصیه مینشاکاری دارند، که در این

کش قبل از نشاکاری نسبت به پس از نشاکاری، اگرچه ظاهرًا کنترل خوب مصرف شوند. مصرف علف

لتوک را موجب درصد کاهش عملکرد ش 21تواند تا هرز را به همراه خواهد داشت، امّا میهایعلف

همچنین  ها همزمان با نشاکاری و یا ساعاتی قبل از نشاکاری اجتناب شود.کششود. از مصرف علف

متر باشد و از ورود سانتی 5تا  3کش، مزرعه بایستی غرقاب کامل به عمق حدود قبل از استعمال علف

 (1395پور، قلی ساعت جتناب شود )یعقوبی و اله 48تا  24مدت و خروج آب حداقل به
 

 هاي مهم برنجمبارزه با بيماري -7
باشد، بنابراین تعامل با این رقم همانند ارقام محلی رقم کیان به بیماری بالست مقاوم نمی

خصوص بیماری بالست گردن خوشه، از شود جهت کنترل بیماری بالست بهاست. توصیه می

صورت تداوم  عبارت دیگر درود. بهآگاهی این بیماری، تبعیت شهای سیستم پیشدستورالعمل

ها در مزرعه، بهتر است درصد خوشه 41تا  31بارندگی و هوای ابری به مدت چند روز در زمان ظهور 

گرم در  511های تری سیکالزول )بیم( به میزان کشپاشی از قارچپاشی انجام شود. برای سمسم

سیکالزول )ویستا( تری-متیلر هکتار، تیوفاناتلیتر دمیلی 411هکتار، کارپروپامید )وین( به میزان 

گرم در هکتار  161میزان تبوکونازول )ناتیوو( به-استروبینفلوکسیگرم در هکتار و تری 611میزان به

 (. برای مبارزه با بیماری سوختگی غالف برگ برنج، در1395استفاده شود )پاداشت و همکاران، 

میزان یک های برنج، از قارچکش پروپیکونازول )تیلت( بههدرصد از بوت 21صورت مشاهده آلودگی 

روز بعد تکرار  11-15پاشی استفاده شود و درصورت لزوم سمپاشی صورت محلوللیتر در هکتار به

ترین روش برای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه برنج عنوان بهترین و اقتصادیشود. ضدعفونی بذر به

ای برنج، اجتناب از تنش خشکی و اشد. برای مبارزه با بیماری لکه قهوهبدر این رقم و سایر ارقام می

 شود.ای، توصیه میمدیریت صحیح تغذیه
 

 خوار نواري برنجمبارزه با ساقه -8
 ،معمول یهاهیو براساس توص ستیمقاوم ن نیزخوار خوار و برگبه آفات از جمله ساقه رقم کیان

 خوار نواری برنج در این برای کنترل و جلوگیری از خسارت ساقه  لزوم مبارزه انجام شود.  تصور در
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مترمربع  11ازای ها )یک عدد تریکوکارت بهالین، نصب تریکوکارت حاوی زنبورتریکوگراما درخزانه

 2های آلوده در زمین اصلی، اگر آلودگی جوانه مرکزی مرده در نسل اول بیش از خزانه(، حذف پنجه

پاشی با ، سمشدهای سفید شده در نسل دوم بیش از یک درصد مشاهده خوشهدرصد و یا آلودگی 

 15مقدار درصد به 11)در نسل اول دیازینون درصد  11یا  5های دیازینون گرانول کشحشره

کیلوگرم در هکتار(، پادان  21مقداردرصد به 5کیلوگرم در هکتار و در نسل دوم دیازینون گرانول 

مقدار درصد )فیپرونیل( گرانول به 2/1کیلوگرم در هکتار و یا ریجنت  31دار درصد به مق 4گرانول 

 (.1392کیلو گرم در هکتار قابل توصیه است )مجیدی،  21
 

 مديريت آبياري -9
توجه به اینکه این شود. البته باروز( توصیه می 7روز به  7در آبیاری رقم کیان، آبیاری تناوبی )

شود در مناطقی توصیه می ،به تنش خشکی اصالح و معرفی شده است عنوان یک رقم متحملرقم به

در انتهای فصل رشد هستند از این رقم استفاده شود. در این مناطق  بویژهکه دچار کمبود آب آبیاری 

 شود.روز قبل از برداشت توصیه می 31تا  21قطع آبیاری 
 

 برداشت و خرمنکوبی-11
تا  21توان اقدام به برداشت نمود. معموالٌ ده باشد میدرصد محصول مزرعه رسی 91که زمانی

منظور خشک کردن سطح مزرعه آب آن را قطع نموده، این عمل استفاده از روز قبل از برداشت به 31

توان مدت یک روز، میاز برداشت و خشکاندن شالی به نماید. بعدهای برداشت را تسهیل میماشین

 14کوبی آن اقدام کرد و میزان رطوبت بذر برای نگهداری در انبار آوری شالی و خرمننسبت به جمع

 باشد.درصد می

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمای کلی مزرعه رقم کیان -4شکل 
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 منابع
(. 1398قلی پور، م.، پورامیر، ف، کاوسی، م.، حسینی، م، شرفی، ن.، و همکاران. )اله -

 صفحه.  17، 42دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام. نشریه فنی شماره 

(. بررسی واکنش 1395پور، م.، داریوش، س.، و پورفرهنگ، ح. )قلیپاداشت دهکایی، ف.، اله -

های عامل بالست و سوختگی غالف برنج. موسسه های امیدبخش برنج در مقابل قارچالین

 صفحه. 78ج کشاورزی. رشت. ایران. تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و تروی

(. دستورالعمل اجرایی ضدعفونی بذر برنج، انتشارات 1397، و.،والیی، ا.، و رستمی، م. )خسروی -

زا. سازمان حفظ نباتات کشور. دستورالعمل دفتر پیش آگاهی و کنترل خسارت عوامل خسارت

 صفحه. 6، 971166شماره 

موتانت  یهانیال یمقدمات یابیارز (.1395) ی.م، محمد ،ی، قدس. ط.م ،انیحالج ع. ا.، ،یعباد -

 5114به شماره ثبت ییو اصالح شده برنج. گزارش نها یارقام محل ونیحاصل از موتاس یانتخاب

 رشت.-برنج کشور قاتیموسسه تحق -

ایجاد گیاهان برنج متحمل به تنش خشکی با استفاده (. 1393) ، م. ط.انیحالج ،. ا.ع ،یعباد -

 -46845به شماره ثبت  ییزارش نهاهای موتاسیون بریدینگ و پروتئومیکس. گاز تکنیک

 رشت.-برنج کشور قاتیموسسه تحق

خوار نواری (. شناسایی، زیست شناسی، خسارت و کنترل کرم ساقه1392سر، ف. )شیلمجیدی -

ترویجی. موسسه تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و  –ی فنی برنج. نشریه

 صفحه. 19ترویج کشاورزی. رشت. ایران. 

های امیدبخش برنج برای کشت گری ارقام و الین(. غربال1395قلی پور، م. )وبی، ب.، و الهیعق -

مستقیم. موسسه تحقیقات برنج کشور. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. رشت. 

 صفحه.  45ایران. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14/ و همکاران عبادی                                                                                                                      

 

 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(نويسنده  عنوان

 1392 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 1

 1392 فرزاد مجیدی شناسی، خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه 2

 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1393 و همکاران مجید نحوی مراحل فنولوژی برنج 4

 1393 پور و همکارانقلیمهرزاد اله در شرایط استان گیالن برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی 5

 1393 حبیبی و همکاران فاطمه 6647 ایزو روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح 6

 1393 انفریدون پاداشت و همکار بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1393 و همکاران نیافرامرز علی ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8

 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 9

 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 11

 1394 گر و همکاراندواتناصر  راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 11

 1394 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 12

 1394 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 13

 1395 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 14

 1395 پور و همکارانتیمور رضوی و موارد استفاده از آنتبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست  15

 1395 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 16

 1395 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 17

 1395 رانالهیار فالح و همکا ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 18

 1395 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 19

 1396 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجانتوده 21

 1396 طانیشهرام محمودسل های مقابله با آنکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنجدستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
)اولین گزارش خسارت در مزراع برنج  ای برنجخوار قهوهپره برگمعرفی شب

 شمال ایران(
 1396 طبری و همکارانمهرداد 

 1396 احمد رمضانی برنج در اصفهانسابقه کشت  26

 1396 طبری و همکارانمهرداد  شناسی و کنترل()زیست  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه 27

 1397 و همکاران الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 1397 همکارانحبیبی و  فاطمه استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29
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 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1397 سرشیلفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آنکرم سبز برگ 31

 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجتغذیه روی در سیستم 31

 1397 و همکارانپور علیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 1397 رضا اسدی خرابیکشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گل 33

 1397 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 34

 1397 همکاراناکبر عبادی و علی تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35

 1398 ناهید فتحی و همکاران محلی و اصالح شده برنج مازندران دستورالعمل پخت برخی ارقام 36

 1398 همکارانبیژن یعقوبی و  های هرزکید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با  37

38 
استفاده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین زمان مناسب 

 خوار نواری برنجساقه
 1398 سرشیلفرزاد مجیدی

 1398 الهیار فالح  بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و راهکارهای مقابله با آن شوریتاثیر تنش  39

 1398 همکاران پور وقلیمهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 41

 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 41

 1398 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

 1398 همکارانبیژن یعقوبی و  زاریواش در شالهرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز 43

 1399 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالنه، رش و آنام( 44

45 
 طیه جعبه نشاء در شراب ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 

 1399 همکاران و اکبر عبادیعلی اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 46

 1399 علیرضا کیانی و همکاران روش کشت مستقیم در بستر خشک )استان گلستان(دستورالعمل تولید برنج به 47

48 
 دیتأک با) برنج در بالست یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یهاکیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1399 

49 
عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری )اقلیم دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 گرم و مرطوب(
 1399 اله یوسفی و همکارانروح

 1399 همکاران ناهید فتحی و های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنجروش 51

 1399 علی مومنی و همکاران طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی برنج 51

 1399 رحمان عرفانی و همکاران « تیسا» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 52

 1399 علی مومنی و همکاران « طلوع» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 53

 1411 و همکاران دهرفاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 54

 1411 شهرام محمودسلطانی گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج  55

 1411 بیژن یعقوبی های جایگزینکشکش شالیزار و معرفی علفترین علفحذف بوتاکلر، پرمصرف 56



 16/ و همکاران عبادی                                                                                                                      

 

 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهيست نشريهل

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1411 علیرضا ترنگ "رش"دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج  57

 1411 شهرام سلطانی و همکاران دانه( سازیغنی و محصوالت رشد )بهبود مصرفکمبا عناصر  بذر تیمارپیش 58

 1411 کوملهعباس شهدی تولید برنج سالم و ارگانیک فنیدستورالعمل  59

 1411 و همکاران مرتضی نصیری مدیریت فنی تولید محصول برنج 61

 1411 و همکاران مریم خشکدامن های مبارزه با بیماریعوامل مؤثر بر بیماری سوختگی غالف برگ برنج و راه 61

 1411 و همکارانشهرام سلطانی  ر خزانههای خاک خزانه و تغذیه گیاهچه برنج دویژگی 62

 1411 پور و همکارانقلیمهرزاد اله گیالر رقم جدید برنج 63

 1411 اله یوسفیروح های فنی برداشت برنجتوصیه 64

 1411 و همکاران الهیار فالح دستورالعمل زراعی کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران 65

 1411 و همکاران اکبر عبادیعلی برنج متحمل به تنش خشکی رقم جدید کیان 66

 1411 گروه مولفان دستنامه مدیریت زراعی شالیزار 67

 1411 فرزین پورامیر و همکاران ( در شالیزارEchinochloa oryzoidesشناسایی و مدیریت گونه مهاجم سوروف ) 68

 1411 و همکاران یزدانیمحمدرضا  برنج آب زراعت یورارتقاء بهره ییاجرا - ینامه فندست 69

 1411 اکبر عبادی و همکارانعلی «کیان »  رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 71

 

ی ی تحقیقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با مسئول كتابخانهتوانند به آدرس موسسهمی مندان به خرید نشریهعالقه

 713-33517751؛ دورنگار: 223داخلی    713-33517752: تلفن: ی تماسموسسه تماس حاصل فرمایند. شماره


