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 مقدمه -9
ندران و خیر شمالی )مازبرنج یک محصول استراتژیک در کشور است و عالوه بر دو استان برنج

باشد که در این ها میدرصد از سطح زیر کشت آن مربوط به سایر مناطق و استان 31تا  25(، گیالن

هزار هکتار دارای مقام چهارم است. بررسی روند تغییرات  61تا 55میان استان خوزستان با میانگین 

دهد که ته نشان میگذش قرننیمزیر کشت، مقدار تولید در واحد سطح و کالن این استان در  سطح

های دفاع مقدس( در طی سال خصوصهبها )ها در برخی از سالرغم نوسانات وکاهش مقادیر آنعلی

 28981طوری که سطح زیر کشت برنج استان از اما تولید آن با رشد چشمگیر همراه بوده است. به

هزار هکتار و  71ش از به بی 1356کیلوگرم در هکتار شلتوک در سال  1113هکتار و متوسط تولید 

که به  بردارانیرسید. از طرفی تعداد بهره اخیرهای کیلوگرم در هکتار در سال 4411میانگین عملکرد 

ز یباشند که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بسیار حاهزار نفر می 16-17کشت برنج اشتغال دارند 

نقش  ،کاربرنجیت اقتصاد معیشتی خانوار اهمیت است. زیرا عالوه بر تغذیه، ایجاد درآمد و بهبود وضع

نشینی دارد. بر این حاشیه یبه شهر و پدیده یانیروستازایی، کاهش مهاجرت قابل توجهی در اشتغال

ترین عنوان یکی از مهمای برخوردار است و بهاز جایگاه ویژه خوزستان اساس زراعت برنج در استان

)کاشت  صورت مستقیمسوم آن به شود که دوان کشت میتر مناطق استمحصوالت تابستانه در بیش

خرابی( و در نواحی دشت متمرکز است و باقیمانده آن در نواحی دار در یک بستر گلبذر جوانه

د. میزان آب قابل دسترس و قیمت برنج در بازار همواره شوکوهستانی و به روش نشایی کشت می

های طوری که در سالبه ،باشندسطح زیر کشت مطرح می یعنوان دو فاکتور مهم و تعیین کنندهبه

درصد  75با محدودیت آبی و عدم مجوز کشت، مقدار آن نسبت به شرایط مطلوب و معمول به میزان 

. وقوع چنین شرایطی نه تنها تأثیر قابل توجهی بر تولید برنج استان خواهد داشت بلکه یابدمیکاهش 

خسارت جبران ناپذیری وارد کند. اما طی دو سه سال  کاربرنجعین تواند بر وضعیت اقتصادی زارمی

دلیل قیمت فروش مناسب و ، بهخوزستان رغم اعالم ممنوعیت کاشت برنج در استانگذشته علی

های شمالی و فارس و صادرات به کشور عراق، سطح زیر کشت برنج به متقاضیان خرید از استان

هکتار متغیر بوده است. مصرف زیاد آب ناشی از عمل  هزار 93 تا 81ایش یافت و در حدود شدت افز

دار در روش )پادلینگ( جهت ایجاد بستر مطلوب برای کاشت بذر جوانه خرابیناپذیر گلاجتناب

رشد برنج،  یها در زمین اصلی و درجه حرارت زیاد در طی دورهتر نشاءمستقیم و یا استقرار سریع

م )جریان آب مداوم در روز و قطع آب شبانه( با هدف کاهش دمای آب شیوه آبیاری غرقابی مستقی

کار دانش فنی پایین زارعین برنج همچنینتر در داخل کانوپی و پای بوته و ایجاد میکروکلیمای خنک

تر از شود که میزان آب مصرفی برنج استان بیشای و تولید برنج باعث میدر زمینه مدیریت مزرعه

 از طرفی ذهنیت نادرست زارعین های شمالی باشد. استان  خصوصهب کشور   خیزجبرن  سایر مناطق
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دلیل عدم تحویل حجمی آن و نقش آبیاری مداوم با ارتفاع آب ثابت کار در استفاده زیاد آب بهبرنج

های هرز نیز منجر به مصرف زیاد آب به بیش ها جهت کنترل علفمتر در داخل کرتسانتی 21-15

برای  جویی در آب مصرفی زراعت برنج عالوه بر ایجاد زمینهد. لذا صرفهشواز واقعی گیاه میاز نی

منجر به جلوگیری از بروز مشکالت در  ،گسترش احتمالی سطح زیر کشت و افزایش تولید نهایی

صورت باال آمدن سطح رقیب و تخریب اراضی به یدسترسی آب برای سایر محصوالت تابستانه

های کاشت تغییر روش خصوصهببراین ضروری است با اتخاذ تمهیداتی شود. بناو ماندابی می ایستابی

ریزی چند ساله و فرآیند آب جلوگیری کرد و در یک برنامه یرویهورزی مرسوم، از مصرف بیو خاک

از آبیاری هایی سازی اراضی، مدیریتگام به گام با انجام اقداماتی زیربنایی نظیر تسطیح و یکپارچه

قابل پذیرش و مطلوب را برای زارعین توصیه نمود. از طرفی برخی مسائل و مشکالت موجود در 

های کاشت و تولید برنج استان مانند هزینه زیاد کارگر جهت بسترسازی و انتقال نشاء و سیستم

نشاءکار در  های مستقیم یا ماشینکاری در هوای بسیار گرم، عدم امکان استفاده از کارندهصعوبت

هایی با قدرت تولید گیاهچه ،کیلوگرم در هکتار( 251-311) های سنگین خاک، مصرف زیاد بذربافت

های مصرفی، سوزاندن اجباری بنیه ضعیف و نایکنواختی در سطح سبز مزرعه، پایین بودن بازده نهاده

م و زمان کاشت برنج و در دلیل محدودیت زمانی بین برداشت گندبقایای گیاه قبلی از جمله گندم به

ای هستند که عوامل عمده ،نهایت کاهش عملکرد و خصوصیات کیفی دانه در روش مستقیم رایج

سازد. به همین جهت کشت ناپذیر میتغییر یا اصالح نگرش در مدیریت تولید برنج استان را اجتناب

اتژی جهت کاهش مصرف ترین استربه عنوان مهم 1375کاری( از سال )روش خشکه در بستر خشک

در اولویت تحقیقاتی قرار گرفت و  خوزستان آب و ارائه الگوی جدید از مدیریت تولید برنج استان

طوری که تاکنون با مطالعه شد. به کاریخشکههای مختلف موثر در تولید برنج به روش فناوری

کارشناسی ارشد و دکتری، نامه دانشجویی در مقطع پایان 12و پروژه تحقیقاتی  17از اجرای بیش 

ترویجی، تهیه و چاپ سه نشریه ترویجی، برگزاری روز مزرعه، تشکیل کالس و  -سه پروژه تحقیقی

ای خیز کشور و بازدید مزرعههای برنجبرداران استانهای آموزشی برای کارشناسان و بهرهکارگاه

زیادی از کشت برنج به روش  سطح ،و بویراحمد های ایالم و کهگیلویهتوسط کارشناسان استان

 تغییر یافت. کاریخشکه

 

 (Dry direct seeding)كاري خشکه روش -2
صورت کارها و یا بهدر این سیستم کاشت، بذر خشک در یک بستر خشک توسط انواع بذر

 (. و بالفاصله پس از آن آبیاری تا 2و  1شود )شکل متری خاک کشت میسانتی 3-4دستی در عمق 
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تواند بسته به بافت (. این روند می4و  3گیرد )شکل حد اشباع صورت مین رطوبت خاک بهرسید

روز پس از کاشت( و  25 -31ای )گیاهچه یخاک، شرایط منطقه و وضعیت تهیه زمین تا پایان دوره

د دار که بذر داخل خاک قراردلیل این(. در این روش به6و  5ادامه یابد )شکل  زنیپنجهابتدای 

به مدت  قرار گرفتن الیه ثابتی از آب روی سطح خاک آبیاری سنگین مزرعه و ایجاد شرایط غرقابی و

در زنی آن و تواند باعث ایجاد خفگی بذر و عدم جوانهمی ،ساعت اولیه پس از کاشت 18-15بیش از 

 آماس هایعدم موفقیت شود. همچنین در صورت وجود دستگاه مناسب برای کاشت بذر نتیجه

ساعت و  24-36به مدت  c°31-25داخل آب با دمای  هاتوان پس از خیساندن بذربرنج، می یکرده

ساعت اقدام به کشت نمود که تحت این شرایط  2-3ها در هوای آزاد به مدت سپس قرار دادن آن

از خاک زودتر از حالت بذر خشک و حتی قبل از دومین آبیاری صورت  زنی و خروج گیاهچهجوانه

از رشد نسبتاً خوبی برخوردار  ،شرایط زارعیندر گیری از این روش کاشت در عرصه و گیرد. بهرهیم

د شهزار هکتار در مزارع برنج استان اجرا  18-21بوده است و طی دو سه سال گذشته در بیش از 

 (.1396 نام،)بی
 

 

 

 

 کاشت توسط کارنده -9شکل تهیه زمین -1شکل

 
 

 دومین آبیاری -4شکل  بیاریاولین آ -3شکل 
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 زنیمرحله ابتدای پنجه -3شکل  ایمرحله گیاهچه -5شکل 

 

 هاي توليدفناوري -3

 انتخاب ارقام مناسب -3-9

ها روی ارقام مختلف برنج )محلی، پرمحصول، هیبرید، متحمل به گرماا و هاوازی(   نتایج بررسی

ای بین ارقاام  کنندهو تعیین دارمعنیعمل و واکنش الکاری بیانگر آن است که عکسدر شرایط خشکه

توانند به این شیوه کشت شوند و عملکرد مطلوب و سیستم کشت وجود ندارد و تمامی ارقام مزبور می

های قوی با خصوصیات مطلوب و تعاداد مناساب در واحاد    و قابل قبولی تولید نمایند. داشتن گیاهچه

 یکه در این شیوهشود. با توجه به اینروش کاشت محسوب میسطح از عناصر اصلی موفقیت در این 

هاا و متعاقاب آن   زنی و ظهور گیاهچهعالوه بر سرعت جوانه لذا ،دشومیکاشت از بذر خشک استفاده 

 خصاوص هبا ها در سطح خاک های قوی و استقرار و قدرت پوشش آنگیاهچه ، تولیدسرعت رشد اولیه

دلیال  ز اهمیات اسات. در ایان میاان ارقاام محلای باه       شت بسیار حایوز اول پس از کار 31تا  25ر د

توانناد ضامن ایجااد    های بلندتر و افتاده نسبت به سایر ارقام مای برگ تر وهایی با ارتفاع بیشگیاهچه

 یاز تخلیاه  ،هاا هرز و کاهش تاوان رقاابتی آن  تر در سطح خاک و ممانعت از ظهور علفپوشش سریع

از آب موجاود   ،تار های طویلتر نیز جلوگیری کنند و به دلیل ریشهبخیر بیشرطوبتی خاک ناشی از ت

در پروفیل خاک بهتر استفاده نمایند. اما از طرفی ارقام پرمحصول و یا هیبرید نیاز باه علات داشاتن     

زنای و سارعت بااالی    پنجاه  یتر برای رسیدن به مرحلهو زمان کوتاه هاتر گیاهچهقدرت رویشی بیش

باشند. با توجه باه  ه در هر بوته و واحد سطح نیز از سازگاری خوبی برای تولید برخوردار میتولید پنج

باشاد بناابراین   کااری مای  روش خشاکه  ترین جازء عملکارد داناه در   تعداد دانه در خوشه مهم کهاین

ها عداد دانهها ناشی از افزایش تتری دارند و افزایش عملکرد آنزنی کمهایی از ارقام برنج که پنجهتیپ

 هاا هایی از برنج که عملکرد آننسبت به تیپ ،باشد )ارقام محلی(در خوشه و یا افزایش وزن خوشه می
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سازگاری بهتاری   ،(شدهاصالحیابد )ارقام ها در واحد سطح افزایش میدر رابطه با افزایش تعداد خوشه

مادیریتی ترجیحاا ارقاام محلای،      نظر از شارایط اقلیمای، خااکی و   به این سیستم کاشت دارند. صرف

هایی با قدرت رویش باال و سرعت رشد اولیاه  زنی سریع و یکنواخت بذر، گیاهچهزودرس، دارای جوانه

، گیالنای و جاللای   ؛1391)گیالنای،  باشاند زیاد و همچنین عملکردهای پایدار و باال، قابل توصیه مای 

 (.1391، گیالنی و موسوی؛ 1394

 
 

 محصول م محلی و پرکاشت ارقا -3شکل 

 

 ورزي و تهيه زمينخاک -3-2

های رایج تولیاد بارنج )نشاایی و    کاری با سیستمهای ماهوی بین روش خشکهبا توجه به تفاوت

خاوردن   هام هبا و  خرابای گال ( در حاذف عمال پادلیناگ یاا     خرابیگلدار در بستر کاشت بذر جوانه

مراتاب   هم خوردگی خااک در آن باه  کاری و بهورزی و میزان دستلذا عملیات خاک ،ساختمان خاک

شاود و باا در   دار انجاام نمای  زمین شخمی توسط گاوآهن برگردان یطوری که در تهیهتر است. بهکم

برنج( پس از برداشت محصول قبلای و خاروج بقایاای     -نظر گرفتن تناوب رایج منطقه )گندم یا کلزا 

ورزی صاورت خااک  های و بدر شرایط ظرفیت مزرعه سازیکمباین از داخل مزرعه، بسترجا مانده از هب

گیرد. انجام این عمل به جهات فاصاله زماانی    ورزی( صورت میورزی یا بدون خاکخاکحفاظتی )کم

ارقاام   خصاوص در هآغاز کاشت برنج )با  وکوتاه و محدود بین زمان برداشت گندم یا محصول زمستانه 

آلای، حفار رطوبات     ی، عدم سوزاندن بقایاا و افازایش مااده   موقع بذرتواند باعث کاشت بهمحلی( می

 زماان عملیاات و افازایش     ،مصارف انارژی   ،تراکم خااک خاک، کاهش تردد ماشین در مزرعه، کاهش 
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بار دیسک عمود  ورزی، پس از انجام دوخاکای و حفر منابع شود. بر این اساس در کممزرعه راندمان

متری و تسطیح توساط لاولر، عمال کاشات باذر      سانتی 11-15ه عمق بر هم و اختالط بقایا با خاک ب

تاوان ترکیبای از ادوات مانناد    ایان مای   عالوه بر .گیردخشک توسط انواع کارنده بذر گندم صورت می

و گااوآهن دوار یاا    پیلر )گاو آهن قلمی دارای غلتک کلوخ خرد کان( –گاوآهن قلمی و دیسک، چیزل

در روش بادون   ه و خاک برای تهیه بستر بذر برنج استفاده نماود. قطط منتیواتور را نیز بسته به شرایر

شود و بنابراین سطح خاک دست نخاورده  گونه عملیات مکانیکی روی خاک انجام نمیورزی هیچخاک

هاا نشاان داد باا    گیارد. بررسای  ماند و کاشت بذر همراه با کود داخل بقایای سرپا صورت مای باقی می

درصاد کلاش و بقایاای     31)حداقل دساتکاری در خااک، حفار     زی حفاظتیرعایت سه اصل کشاور

کااری  محصول قبلی در خاک و رعایت تناوب( تولید گندم در اراضی برنج کشت شده به روش خشاکه 

 (.1396، جاللی گیالنی و؛ 1386 و 1385، )گیالنی تر از مزارع کشت رایج برنج بوده استبیش

 

 

 ورزیخاککاشت در شرایط کم -8شکل 

 

 هاي بذرپاشیزمان كاشت و روش -3-3

ای عوامل محیطای ماورد نیااز بارای سابز      کاشت بذر در زمان مناسب و فراهم نمودن مجموعه

تار در مقایساه باا ساایر     ها نه تنها منجر به حصاول عملکارد داناه بایش    شدن، استقرار و بقاء گیاهچه

ذر نیز جلوگیری کند. با توجه به شرایط دمایی تواند از مصرف زیاد بشود بلکه میهای کاشت میزمان

زنای و  سرعت جوانه بع خاک،طزمان کاشت برنج، معموال با افزایش دمای هوا و بال استان خوزستان در

تار از اوایال خارداد    اوایال تیرمااه باه مراتاب بایش      ها زیاد خواهد شد به طوری که درخروج گیاهچه

ها با دمای زیاد و کاهش اثر ج و عدم برخورد زمان ظهور خوشهرشد ارقام برن یباشد اما طول دورهمی

 زماان کاشات در اساتان    یکنناده  از عوامل اصلی و تعیاین  ،هاسوء درجه حرارت باال بر عقیمی گلچه
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لذا ارقام محلی و حساس به طول روز تا اوایل نیماه دوم خارداد و ارقاام اصاالح شاده از اواخار        .است

از اجازای مهام   ز طرفی میزان بذر مصرفی نیاز یکای   باشند. اماه قابل کشت میخرداد تا نیمه اول تیر

شود. لذا مصرف مقدار مناسب آن در واحد سطح یکی از اصاول  تولید در این بستر کاشت محسوب می

تار  گونه مصرف بذر بایش  باشد. هریابی به جمعیت گیاهی و عملکرد باال میاساسی و اولیه برای دست

تواند باعث بروز مشکالتی از قبیل افازایش  کیلو گرم در هکتار( می 111تا  81د مطلوب )تر از حیا کم

میار   و در مراحال اولیاه رشاد شاود کاه عمادتا باا مارگ         خصوصهبها تراکم بوته و رقابت شدید آن

وضعیتی که در روش رایج کشت مستقیم استان با مصارف بسایار بااالی باذر      ،ها همراه استگیاهچه

کیلوگرم در هکتار( وجود دارد. اما نتاایج مطالعاات نشاان داد باا جاایگزینی آن باا روش        311-251)

درصد روش رایاج(   75-61کیلوگرم در هکتار ) 81-111توان میزان بذر مصرفی را به کاری میخشکه

ای درصد روش رایج( در کشت کپه 87-82کیلوگرم در هکتار ) 41-45های خطی، ردیفی و در کشت

های هرز عماال تفااوتی   (. همچنین مشخص شد که با کنترل مؤثر و به موقع علف9شکل ) کاهش داد

توان باشد. لذا با یک محاسبه ساده میکاری نمیکیلوگرم بذر در هکتار در روش خشکه 61-111بین 

جاویی  هکتاار و صارفه   31111رایج منطقه در سطح روش گفت که در صورت جایگزینی این روش با 

شاود. کاه باا در نظار     تن بذر جلوگیری مای  6111در هر هکتار در واقع از مصرف  م بذرکیلوگر 211

 باشد.هکتار می 1333معادل عملکرد تولیدی  کیلوگرم در هکتار 4511شلتوک  گرفتن متوسط تولید

میلیاارد توماان خواهاد     31ریال برای هر کیلاوگرم باذر مبلاا حاصال      51111که با احتساب قیمت 

گیالناای و  ؛1391، 1389، گیالنای  ؛1391، )گیالنای و موساوی   ابال تاوجهی اساات  شاد.که درآماد ق  

 (.  1386، نژادکریم

 

 

 

 کاریتغییرات عملکرد دانه ارقام هیبرید برنج در روش خشکه -1شکل 
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 هاي كاشتشيوه -3-4

تواناد  بسته به سطح مکانیزاسیون، کشات مای   ،زمین و عملیات بسترسازی یپس از پایان تهیه

ای، خطی و یا ردیفی در سطح کوچاک انجاام   پاش، دریل، کپهصورت دستهسط نیروی کارگری و بتو

کاار تاکاا و یاا    خطای هاای گنادم )  تواند توسط کارناده می ،. اما در سطوح بزرگ و کاشت مکانیزهشود

 شات کا ورز )گاساپاردو( و خاکورزی با استفاده از دستگاه کارنده بیهمدانی( و در شرایط بدون خاک

صاورت گیارد. همچناین در صاورت      خااک  متاری سانتی 3-4خشک یا آماس کرده در عمق  هایبذر

 15×15و  25×25، 21×21تاوان در فواصال  فراهم بودن امکانات ماشاینی )باذرکار تاک کاشات( مای     

کیلوگرم بذر )خشک یا آماس کارده( در هکتاار کشات     35-41متری ارقام مختلف را با مصرف سانتی

آوری کاشات  پذیری آن در استفاده از فنهای بسیار مهم این روش کاشت، انعطافمزیتنمود. یکی از 

 یآالت جدید برای تهیاه مازادی برای خرید ادوات و یا ماشین یباشد، به این معنی که هیچ هزینهمی

کاه  تی آالکند و تمامی ناوگان ماشینها را به زارعین تحمیل نمیزمین و یا کاشت توسط انواع کارنده

ن سیساتم کاشات قابال    ، در ایا قرار دارد در اختیار زارعین برای تولید سایر محصوالت از جمله گندم

کاار و  کاار، ردیاف  )خطای  های باذر و به سهولت امکان کاشت آن توسط انواع کارنده دباشاستفاده می

دو( نیز به نحو مطلوب ورز )گاسپارخاکتوان از دستگاه بیمی حتی به این ترتیب .کار( فراهم استکپه

 تار کشات بارنج اساتان    (. تحقق این مهم و مکانیزه نماودن هرچاه بایش   11و  11)شکل  بهره گرفت

هاای فنای   عالوه بار جنباه   ،باشنددر مزارع و سطوح بزرگ که در استان کم نمی خصوصهب خوزستان

ز اهمیت است ار حایدر شرایط گرم استان نیز بسیمفید، به لحاظ کاهش صعوبت و سختی کار زارعین 

نشان داد که با حداقل حضور و مشارکت زارع در یک مزرعاه باا ابعااد هندسای مناساب،       هاو بررسی

هاای رایاج   توان با اساتفاده از کارناده  آالتی قابل قبول، میبسترسازی مطلوب و دارای امکانات ماشین

بنادی و  رعه برنج را کشت، کرتدقیقه، یک هکتار مز 51-61گندم و یا گاسپاردو در یک دامنه زمانی 

عالوه بر کاهش قابل توجاه مادت زماان     به این ترتیب .های آبیاری و زهکش آن را احداث نمودجوی

ظرفیات   ،گیارد های رایج که معموالً با استفاده از نیروی کارگری صورت میکاشت در مقایسه با روش

؛ 1395 و 1385، لاویمی ؛ 1385 و 1389 )گیالنای،  یاباد میمزرعه نیز به دو هکتار در ساعت افزایش 

 (.  1396، گیالنی ؛1395، دهقان و همکاران
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 کاشت توسط انواع کارنده -11شکل  ای برنجکشت کپه -11شکل 

 

 مديريت كود -3-5

کااری  ای برنج در روش خشکهعناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی از منابع اصلی تغذیه

شود. با توجه به میزان مواد آلی خااک و  ها بر اساس آزمون خاک تعیین میمقدار آن هستند که نوع و

تریپال و پتاسایم و روی از   میزان نیتروژن مورد نیاز از منبع اوره، فسفر از منبع سوپرفسفات ،نوع رقم

 هکتار و کیلوگرم در 25-31و  71-81، 21-25، 111-151منبع سولفات برای ارقام محلی به ترتیب 

منظاور  باشد. بهمی گرم در هکتار متغیرکیلو 35-41و  111، 35-41، 211-251در ارقام اصالح شده 

 .باید کودهای مورد استفاده حداقل تماس با خاک را داشته باشاند  ،افزایش کارآیی کودهای شیمیایی

بر این اساس باید تالش کرد از پخش نماودن کودهاا در ساطح خااک باه شادت جلاوگیری نماود و         

لاذا  شاود.  برای کودهای پایه توصیه مای خصوص ه)نواری( ب جایگذاریترجیحا در صورت امکان روش 

شود اما مقادیر نیتاروژن بساته باه    با کاشت بذر به خاک اضافه می زمانهمتمام فسفر، پتاسیم و روی 

ر طوری کاه د به. دشوهای مختلف مصرف میطول دوره رشد رقم و خصوصیات بافت خاک در تقسیط

ای، ابتادای  های سنگین و برای ارقام محلای کاود اوره در ساه مرحلاه )پایاان مرحلاه گیاهچاه       خاک

-25و ارقاام پرمحصاول    41-21-21ها به نسابت  گیری جوانه اولیه خوشه و اوایل ظهور خوشهشکل

درصدی و مراحل  25تر در چهار تقسیط های سبککیلوگرم استفاده خواهد شد. اما در خاک 25-51

هاا(  درصد ظهور خوشاه  51گیری جوانه اولیه خوشه، آبستنی و ای، ابتدای شکلوی )پایان گیاهچهنم

هاای  رشاد و تولیاد انادام    یکه منبع اولیهبا توجه به این (.1382، )گیالنی و همکاران شودمصرف می

وایی گیاهچاه  های ریشه و بخش هباشد و به موازات تکامل نهایی اندامگیاهچه ناشی از ذخایر بذر می

 فرآیند جذب آب و عناصر غذایی و تولید ماده خشک ناشی از فتوسنتز افزایش و ساهم نسابی ذخاایر   
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رساد و  ای عمال ذخاایر باذر باه پایاان مای     گیاهچه یطوری که در پایان مرحلهیابد. بهبذر کاهش می

صورت شستشو از تلفات آن بهتواند صورت پایه میماند. لذا مصرف نیتروژن بهای از آن باقی میپوسته

هرز و برنج میزان جاذب آن توساط   های علفخاک را افزایش دهد. از طرفی در میدان رقابت بین بوته

هارز و در نتیجاه کااهش عملکارد     هاای تر مزرعه باه علاف  تر است و باعث آلودگی بیشهرز بیشعلف

صورت تیمارهای بذری و یاا  ستی بهشود. عالوه بر این مطالعاتی در خصوص استفاده از کودهای زیمی

، )گیالنای و همکااران   باشاد محلول پاشی عناصر غذایی میکرو و یا کودهای مکمل در حال انجام مای 

1397.) 

 مديريت آبياري -3-6

برنج به لحاظ خصوصیات آناتومیکی و فیزیولوژیک دارای روابط منحصر به فرد آبای اسات و بار    

نشایی و مستقیم )بساتر مرطاوب و خشاک( صاورت      یدو شیوه تواند بههمین اساس کاشت برنج می

درصد( و مستقیم رایاج منطقاه کاه از     25 -31) که در دو سیستم کاشت نشاییگیرد. با توجه به این

خرابای  زدن سااختمان خااک و انجاام عمال گال     همشود بهدرصد( استفاده می 71-75دار )بذر جوانه

و حفر رطوبت خاک برای استقرار سریع نشاءها در زمین )پادلینگ( جهت کاهش ضریب هیدرولیکی 

هاا  لذا نیااز آن  ،ناپذیر استهای قوی در کشت مستقیم امری ضروری و اجتناباصلی و تولید گیاهچه

طاور مساتقیم در   شود که فقط بخشی از کل آب مصرفی بهباعث می  (Wetbed)به یک بستر مرطوب

ورد استفاده قرار گیرد و بخاش دیگار آن فقاط صارف خایس      رشد و نمو بوته و پروسه واقعی تولید م

 یکاری باا دو شایوه  شود. به دلیل تفاوت ماهوی روش خشکهخرابی مینمودن خاک و انجام عمل گل

 در مزرعه و عدم نیاز آن به انجامو بوته  هازمین، کاشت و استقرار بذر یمرسوم کاشت در فرآیند تهیه

شاود. نتاایج   جاویی مای  از مصرف بخشای از آب صارفه   ،این عملیات حذفبا خرابی، در واقع عمل گل

کاری نشان داد مقدار کل آب مصارفی بارای انجاام    کاشت رایج منطقه با خشکه یدو شیوه یمقایسه

بازیافات نشااءها در زماین اصالی      یها و یا دورهرشد و استقرار گیاهچه یخرابی و طی دورهعمل گل

که تقریباً یک سوم از مقدار کال آب مصارفی در دو سیساتم کاشات      مترمکعب بود 3/11633معادل 

تارین و  مترمکعب بایش  21691کاری با و خشکه 1/38981باشد. همچنین روش نشایی با منطقه می

گارم در مترمکعاب مرباوط باه      255داشتند و باالترین راندمان آب مصرفی با  را ترین آب مصرفیکم

ای دیگر اساتفاده از رژیام آبیااری متنااوب ساه روز در میاان در شارایط        در مطالعهکاری بود. خشکه

روش  ورزی و حفار نسابی کلاش و بقایاای محصاول قبلای )گنادم( و کاشات باذر باه          حداقل خاک

هزار مترمکعب( نسبت به  21) درصد 51تواند به میزان کاری مشخص نمود که آب مصرفی میخشکه

 باه   2/5638که افازایش عملکارد داناه از    حالیدر ،ر مترمکعب( کاهش یابدهزا 5/42آبیاری هر روزه )
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جویی انجام (. با توجه به صرفه12 )شکل ی بودئروزه بسیار جز در آبیاری هر کیلوگرم در هکتار 5667

)گیالنای و   هکتاار ماورد اساتفاده قارار گیارد      2/1تواند برای تولید برنج در ساطح  شده، آب مازاد می

 31111(. اثربخشی نتایج حاصله در یک ساطح کاالن از مازارع بارنج اساتان )فار        1385، آبساالن

تواند از تلفاات و یاا هادر رفات بخاش زیاادی از آب       هکتار( بسیار قابل تأمل و توجه خواهد بود و می

عناوان راهکااری   کاری بارنج باه  گیری از آبیاری بارانی در کشت مستقیم خشکهجلوگیری نماید. بهره

که میازان  دلیل ایندر این سیستم به. باشدمیر در جهت کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آن دیگ

برای  گاهیکه طوریست بها بسیار باال هازنی بذرپراکنش آب قابل کنترل است لذا درصد سبز و جوانه

را تناک  کاهش تعداد بوته در هر کپه و رسیدن به تراکم مطلوب در واحد سطح نیاز است کاه مزرعاه   

( از تبخیار و تعارق   درصاد  125و  111، 75های مختلاف آبیااری باارانی )   نمود. نتایج مربوط به رژیم

تار،  هاای طویال  دلیال ریشاه  های محلی باه پتانسیل منطقه در ارقام محلی و پرمحصول نشان داد رقم

مصارفی از   تر، بر ارقام پرمحصول برتری دارند. همچناین میازان آب  رغم سطح برگ و تعرق بیشعلی

کاه  درحاالی  ،متغیار باود   درصاد 75در رژیام   1/17179تاا   درصد125 مترمکعب در رژیم 6/28913

کیلوگرم در هکتار را داشت. اما راندمان مصرف آب باین   2985تا  3336عملکرد دانه مقادیری معادل 

 (.13 )شکل کیلوگرم بر مترمکعب بود 174/1تا  115/1

 
 های متفاوت آبیاری بارانیآب در رژیم مقدار و راندمان مصرف -1جدول 

 عملکرد دانه به ازای واحد حجم آب مصرفی

 )کیلوگرم/ مترمکعب(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم/هکتار(

 آب مصرفی

 )متر مکعب/هکتار(
 رژیم آبیاری

115/1 3336 6/28913 125% 

139/1 3166 2/22761 111% 

174/1 2985 1/17179 75% 

 

از  ،تار ی نشان داد که امکان تولید محصول باا مقاادیر آب مصارفی کام    همچنین مطالعات میدان

تیپ وجود دارد. یکی از نکات مهام در افازایش کاارایی آب مصارفی و      ایقطرهطریق سیستم آبیاری 

باشاد. بار   توزیع مناسب آن در سطح مزرعه در روش آبیاری سطحی ابعاد هندسی مناسب زماین مای  

میزان آب قابل دساترس بایاد ابعااد کارت را تعیاین نماود. لاذا در        این اساس بسته به بافت خاک و 

 31×15تار  های سبکمتر و در خاک 51-41×21تر و به ابعاد ها بایستی بزرگهای سنگین کرتخاک

طوری که در صورت آبشاری صورت گیرد. بهو الزاما به شکل مستطیلی باشند. همچنین آبیاری باید به

 اماا   شاود. ب احاداث مای  آکرت متاوالی جاوی زه   2و  3ترتیب پس از بهتر های سنگین و سبکخاک
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ب باه  آای باشد که آب باه حاد کاافی و ارتفااع مناساب و باا حاداقل زه       مدیریت آبیاری باید به گونه

حاصال از آن درگیااه    یهای انتهایی برسد. مقایسه نسبی نتایج مزبور با آب مصرفی و تولید دانهکرت

متر مکعب آب در هکتار و عملکرد  12111بیانگر آن است که در گیاه ذرت با مصرف ذرت  یتابستانه

 54،111،111 ل مبلا حاصل از فاروش محصاول معاادل   ریا 9111تن در هکتار و قیمت واحد  6دانه 

آید. اما دست میریال به 4511به بیانی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی مبلغی معادل  .شودریال می

ریاال مبلاا    65111تان در هکتاار بارنج سافید و متوساط قیمات        2رنج با فر  تولیاد  در زراعت ب

باشاد.  ریال به ازای هر مترمکعب آب مصرفی می 6191آید که معادل دست میهریال ب 131111111

کاری که معادل مترمکعب آب مصرفی در روش خشکه 24111طرفی حتی با در نظر گرفتن فرضی  از

تار از یاک هکتاار بارنج     بااز کام   آیاد کاه  دست میریال به 118،111،111لا مب ،هکتار ذرت است 2

جمله شهرستان دزفاول  از  خوزستان هایی از استانباشد. لذا با این نگرش در حال حاضر در بخشمی

 تادریج در حاال جاایگزینی اسات    تار از ذرت اسات. و باه   به کشت برنج به مراتب بیش تمایل زارعین

 (.1393، گیالنی ؛1395 و 1385گیالنی و آبساالن، ؛ 1381ی، )گیالنی و رضای

 

  

 آبیاری بارانی -13شکل آبیاری ثقلی -19شکل 

 

 هرز  مديريت علف -3-7

دلیال  کااری باه  طور خاص در روش خشکهههرز در کشت مستقیم و ب هایمبارزه و کنترل علف

تار از روش نشاایی   رشد بسایار مهام   ییههای برنج از مراحل اولهرز با بوتههای علفرقابت شدید بوته

شان توانند عملکرد بالقوههرز حتی بهترین ارقام برنج نیز نمیکه بدون کنترل موثر علفطوریاست. به

روز اول  21-41در هارز   هاای علاف مشخص نمود مبارزه باا   خوزستان را تولید کنند. نتایج در استان

 باشد.قابل ارائه می زیرن راستا راهکارهای ز اهمیت است. در ایپس از کاشت بسیار حای
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 یدلیال انادازه  هارز باه  هاای  زنای باذر علاف   جواناه  ،کاشتکه در این روشبا توجه به این :پيشگيری

-51تار ) مراتب کمشود در پتانسیل آب خاک بهتر برای آب که باعث میتر و سطح جذب بیشکوچک

تواند هرز با برنج میوانه بزنند. لذا همراه بودن بذر علفدرصد ظرفیت زراعی( نسبت به بذر برنج ج 61

. شاود در نهایات منجار باه کااهش تولیاد       ،رشد یمراحل اولیه برنج ازهای ضمن رقابت شدید با بوته

هرز است کاه بایاد ماورد    علفترین روش کنترل و مدیریت اولین و مهم ،بنابراین استفاده از بذر تمیز

 توجه قرار گیرد.

: در این روش در صورت فراهم بودن زمان کاافی بارای کاشات بارنج پاس از      بستر بذر کاذب ایجاد

متار مکعاب    611-511هرز را با آبیاری سبک )توان قبل از کاشت برنج، بذر علفمی محصول زمستانه

هاای غیار   کاش هرز را با استفاده از علاف های علفزنی نمود و سپس گیاهچهدر هکتار( وادار به جوانه

 عمق از بین برد.انتخابی مانند گالیفوزیت یا پاراگوات و یا شخم کم

هاای  دلیل تاثیرگذاری بر توزیع عمودی باذر علاف  ورزی بههای خاک: روشورزیهای خاکسيستم

هرز بسیار ماوثر باشاند.   د در کنترل علفتوان، میهاآن بر ظهور گیاهچه تبعهرز در پروفیل خاک و به 

 یهارز در الیاه  های ورزی معموال تعداد زیادی از بذر علفخاکورزی یا کمون خاکهای بددر سیستم

زنای و تولیاد گیاهچاه    تری برای جواناه گیرند که به لحاظ نوری شرایط مناسبسطحی خاک قرار می

پوسایده   ،در سطح هایرر بذر کاذب از بین بروند و یا بذتوانند توسط بستباشد که بعدها میمیفراهم 

 د.شون

رسایدن ساریع باه کاانوپی      ،: هدف اصلی استفاده از این ارقاام هرزکننده با علفارقام برنج رقابت

در ایان خصاوص    هارز را متوقاف کناد.    تواناد رشاد علاف   اندازی ناشی از آن مای بسته است که سایه

راشاته  هاای اف های افقی نسبت به ارقام جدید زودرس باا بارگ  دارای برگ های قدیمی و پابلندواریته

دارند. در صورت بروز مشکالتی مانند احتمال ورس یا خوابیدگی و همچنین تولید پاایین در   ارجحیت

زنای و ظهاور   برنج که دارای سرعت جواناه  یهای هیبرید و یا اصالح شدهتوان از واریتهارقام بومی می

ل موثر ضروری اسات کاه   باالتری هستند استفاده نمود. اما برای کنتر یگیاهچه و قدرت رویشی اولیه

 رویشی مصرف شود. نتایج بررسی در استان نیاز نشاان داد  های پیش و یا پسکشبار علفحداقل یک

 85/41هرز در ارقام اصالح شده مانند دانیال و شفق که میزان خسارت و کاهش عملکرد ناشی از علف

 ه است.درصد بود95/32قرمز و در ارقام پابلند محلی مانند چمپا و عنبوری

: در شرایطی که محادودیت ناور در طای فصال رشاد بارنج وجاود        های ردیفي با فواصل کمکشت

تاوان بارای بساته    مای  ،نداشته و یا بسیار کم است )مانند استان خوزستان( و یا مناطق نسبتا مشاابه 

 ا کشات بارنج ر   ،هارز زنای باذر علاف   اندازی جهت جلوگیری از جوانهشدن سریع کانوپی و ایجاد سایه
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 ها انجام داد. تحت این شارایط انجاام  توسط کارنده مترسانتی 11×11صورت ردیفی و با فواصل کم به

باشاد و در صاورت   تر مای هرز نیز کوتاهزمانی خسارت علف یتر است و دورهآسان مکانیکی نیز وجین

ر از فواصال ردیاف   تا تواناد بایش  باز عملکارد داناه مای    ،میزان کمهرز حتی به آلودگی مزرعه به علف

 تر باشد.   عریض

: وجود بقایا در سطح خااک ناه تنهاا باعاث بهباودی خااک و حفار رطوبات آن         مالچ بقایای محصول

صارفنظر از   .هاا تااثیر بگاذارد   نآهارز و رشاد بعادی     علاف  یتواند بر ظهور گیاهچهشود بلکه میمی

که بذر برنج معماوال از  دلیل اینهرز به علف هایها با گونهنآتاثیر بقایا و واکنش متقابل  هایمکانیسم

زنای و  تواند باعث توقف در فرایند جوانهتر است. لذا استفاده از بقایا میهرز بزرگ هایعلف تربذر بیش

هرز از طریق ممانعت در رسیدن نور به بذر و یاا خفاه نماودن    هایهای علفمتعاقب آن ظهور گیاهچه

 ها شود.گیاهچه

: وجود شرایط غرقابی در مزرعه بارنج اگرچاه یکای از ماوثرترین ابازار کنترلای بارای        اریمدیریت آبي

هرز و نه تاامین آب ماورد نیااز بارنج     تر از نظر فیزیکی برای کنترل علفباشد و بیشهرز میهایعلف

روش  دهد. اما با توجه باه ماهیات  شدت افزایش تواند میزان آب مصرفی را بهمی، شودکار گرفته میهب

هاا در مزرعاه   هارز در خااک و احتماال شایوع آن    کاری و در صورت باال بودن بانک باذر علاف  خشکه

یاان  مزرعاه را تاا پاا    ،کشبرگی( و پس از استفاده از علف 1-2ای )گیاهچه یتوان در مراحل اولیهمی

رشاد بعادی    سانتی متر غرقاب نماود و بارای ممانعات از ظهاور و     3-4ای به ارتفاع گیاهچه یمرحله

 هرز نیز اقدام به وجین دستی نمود.هایعلف

هاای معماول کشات مساتقیم و     کاری نسبت به شیوههای روش خشکه: یکی از مزیتوجين مکانيکي

هایی به فواصل مشخص و با الگوهای معاین کشات   توانند در ردیفمی هارایج منطقه آن است که بذر

 در )در صاورت وجاود و   هاا کنا ماشینی توسط وجینشوند. تحت این شرایط امکان وجین دستی و ی

 رشد بلکه در هر زمانی از فصل رشد فراهم است. یدسترس بودن( نه تنها در مراحل اولیه

هارز در کشات مساتقیم بارنج     ترین ابزارها برای کنترل علفها یکی از مهمکش: علفکنترل شيميایي

طاور ماوثر   تواناد باه  رویشی نومینی میش پسکباشند. در حال حاضر علفکاری میخصوص خشکههب

در  مطالعاات  کاری کنترل نماید. نتایجها را در روش خشکهبرگ و جگن، باریکبرگهرز پهنهایعلف

درصاد   85-95تواناد  لیتر از این سام مای  میلی 211-251مشخص نمود که مصرف  خوزستان استان

رویشای مانناد اگزادیاازون و    های پایش کشع، علفاگرچه با توجه به مناب .هرز را کنترل کندهایعلف

بخشی سام عاالوه بار    باشند. از طرفی برای افزایش اثرپندمتالین نیز در این سیستم قابل استفاده می

 در های مناسب نیز استفاده کرد. پشت تراکتوری با نازل  هایتوان از سمپاشمی  های پشتیسمپاش
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روز پس از سمپاشی  2-3هرز در زیر آب برای هایقرار دادن علفاین خصوص ایجاد شرایط غرقابی و 

 (.13)شکل، بسیار مهم است

هارز را در  توانناد علاف  ی ارائه شده به تنهایی نمیهاکه هر یک از این راهکارجا: از آنمدیریت تلفيقي

مختلف یکپارچاه   هایروش اهای موجود را باید بطور موثر کنترل نمایند، لذا استراتژیهکاری بخشکه

ورزی استفاده از بستر بذر کاذب هماراه باا حفار بقایاا و     های بدون خاکنمود. برای مثال در سیستم

هارز را کااهش دهاد.    علاف  طاور اساسای تاراکم   تواند بهرویشی میهای پسکشمصرف به موقع علف

تر و سپس تر و فشردههای باریکتر در ردیفدیگر آن شامل بستر بذر کاذب، کاشت بذر بیش ینمونه

باید  هرزهای مدیریت علفباشد. اما هدف اصلی در روشهای پیش و پس رویشی میکشمصرف علف

برنج با به تاخیر انداختن رویش  یهرز از خاک و افزایش توان رقابتی بوتهتخلیه نمودن بانک بذر علف

هرز فقط یک نشانه و عالیمی ضور علفها باشد. زیرا وجود و حهرز و یا سرکوب و خفه نمودن آنعلف

 هرز در خاک است.که معضل اصلی وجود بذر علفباشد در حالیاز مشکل می

 
 

 

 

 سمپاشی توسط سمپاش پشت تراکتوری -13شکل 

 

  هامديريت آفات و بيماري -3-8

کاه  زایای  گونه آفات خساارت  عمال هیچ ،به شرایط دمایی حاکم در طی فصل رشد برنج با توجه

هاا  شود. در رابطه باا بیمااری  شیمیایی باشد وجود ندارد و در واقع سمی مصرف نمی ینیازمند مبارزه

بیمااری بالسات    ،هکتاری از مناطق کوهساتانی و دارای کشات نشاایی    1111نیز فقط در یک سطح 

ساالم  گیرد. وجود چنین بستری از نظر تولید محصول شیمیایی صورت می یباشد که مبارزهشایع می

 (.1395و  1393)گیالنی،  اهمیت است زیحابسیار 
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   مديريت برداشت -3-1

هاای گنادم   توساط کمبااین   باین چرخ زنجیری مخصوص برنج و یاا توانند با کممزارع برنج می

 های رایج کشت برنج استان ندارد. برداشت شوند و تفاوت خاصی با برداشت در روش

 
 

  

 برداشت توسط کمباین -14شکل 
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 منابع
 . وزارت جهاد کشاورزی.1396بی نام: آمارنامه کشاورزی.  -

 کاری بذر برنج، رساله دکتری.کار برای خشکهساخت و ارزیابی موزع کپه .1395لیاس، ا دهقان، -

 صفحه. 143. دانشکده کشاورزی، دانشکاه شهید چمران اهواز

ر تعداد بذر در کپه در کشت مستقیم . اث1386 معصومه و عبدالعلی گیالنی،گوهری،  -

نامه مخزن و عملکرد ارقام برنج، در شرایط خوزستان. پایان -کاری( بر روابط منبع)خشکه

 صفحه. 157. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهواز

انی و استغراقی . مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بار1381، رضایی مجتبی و بدالعلیگیالنی، ع -

جهت کشت مستقیم برنج در خوزستان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکز تحقیقات 

 صفحه. 18کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

. بررسی مقادیر مختلف 1382 ،جاللی سامی و فضل موسویمحمدهادی  ،بدالعلیگیالنی، ع -

گزارش نهایی پروژه رایط خوزستان. فسفره بر راندمان مصرف و عملکرد پنج رقم برنج در ش کود

 صفحه.  24تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

بررسی اثرات مقادیر مختلف کود  .1382جاللی، سامی  و جعفرنژادیعلیرضا  ،بدالعلیگیالنی، ع -

هایی پروژه گزارش ن ها در استان خوزستان.پتاسیم بر عملکرد دو رقم برنج و روند جذب ریزمغذی

 صفحه.  24تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

های متفاوت آبیاری غرقابی . ارزیابی اقتصادی رژیم1385 آبساالن، شکراله و بدالعلیگیالنی، ع -

ورزی در خوزستان. گزارش نهایی پروژه بر تولید سه رقم برنج در شرایط حداقل خاک

 صفحه.  25قات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. تحقیقاتی. مرکز تحقی

. ارزیابی عملکرد ارقام برنج تحت آبیاری بارانی به 1385آبساالن،  شکراله و بدالعلیگیالنی، ع -

کار در خوزستان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکز روش کشت مستقیم با استفاده از خطی

 صفحه. 31تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

کار و سانتریفوژ( با مقادیر مختلف بذر . مقایسه دو نوع بذرکار )خطی1385، بدالعلیگیالنی، ع -

کاری. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکز قرمز در کشت مستقیم خشکهرقم عنبوری

 صفحه.  25تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 
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ورزی همراه با مالچ کلش گندم بر خاکهای کمش. بررسی اثر رو1386، بدالعلیگیالنی، ع -

کاری. گزارش نهایی پروژه عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج خوزستان در روش خشکه

 صفحه. 23تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

م برنج در کشت . مقایسه مقادیر مختلف بذر یک رق1386نژاد، کریمی ژاله و بدالعلیگیالنی، ع -

کشاورزی و منابع  کاری. گزارش نهایی طرح تحقیقی ترویجی. مرکز تحقیقاتمستقیم خشکه

 .طبیعی خوزستان

کش زیستی تریکودرمین و مقادیر مختلف بذر بر . اثر مصرف قارچ1389، بدالعلیگیالنی، ع -

نهایی پروژه کاری در خوزستان. گزارش عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم برنج به روش خشکه

 صفحه. 17تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

کش زیستی تریکودرمین بر عملکرد و اجزاء . اثر مقادیر مختلف قارچ1391، بدالعلیگیالنی، ع -

کاری در خوزستان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکز عملکرد سه رقم برنج به روش خشکه

 صفحه. 19و منابع طبیعی خوزستان. تحقیقات کشاورزی 

های هیبرید برنج به . بررسی سازگاری الین1391 موسوی، ابراهیم و بدالعلیگیالنی، ع -

 کاری و نشایی در شرایط خوزستان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکزهای خشکهروش

 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

رهای کاهش مصرف آب در زراعت برنج خوزستان. نشریه فنی . راهکا1393، بدالعلیگیالنی، ع -

 . مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.411شماره 

کاری بر عملکرد . بررسی اثر تعداد متفاوت بذر در کپه در روش خشکه1394، بدالعلیگیالنی، ع -

یی پروژه تحقیقاتی. مرکز تحقیقات و اجزاء عملکرد چهار رقم برنج در خوزستان. گزارش نها

 صفحه. 15کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

در کشت مستقیم  هرزهایعلفثیر تاریخ کاشت بر جمعیت و تنوع . تأ1395، بدالعلیگیالنی، ع -

کاری برنج. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خشکه

 صفحه.  29خوزستان. 

های رایج کاشت کاری با شیوه. مقایسه روش خشکه1395 آبساالن، شکراله و بدالعلینی، عگیال -

ارقام برنج از نظر میزان آب مصرفی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی 

 صفحه. 22و منابع طبیعی خوزستان. 
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راکم بوتااه در کشاات . اهمیاات روش بااذرکاری و تاا1396جاللاای،  سااامی و باادالعلیگیالنای، ع  -

کاری برنج. نشریه ترویجی. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. سازمان جهاد کشاورزی خشکه

 صفحه.   15خوزستان. 

 بر (Seed priming) های بذریبررسی اثر تیمار. 1397جاللی، سامی و  بدالعلیگیالنی، ع -

 گزارش. کاریخشکه عملکرد و اجزاء عملکرد دانه ارقام برنج در روش خصوصیات گیاهچه،

 36. پروژه تحقیقاتی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان پژوهشی

 .صفحه

. مقایسه کشت مکانیزه برنج با استفاده از سه نوع بذرکار در سه رقم برنج 1385 عیم،لویمی، ن -

تحقیقات  کاری در شرایط خوزستان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مرکزصورت خشکهبه

 صفحه.  21کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 

های کاشت نواری و مقایسه با دیگر روش-ورز. بررسی فنی دستگاه خاک1395 عیم،لویمی، ن -

کاری در خوزستان. گزارش نهایی پروژه کشت برنج در مقادیر مختلف بذر به روش خشکه

 صفحه.  25ان. تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزست
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 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه
 

شماره 

 نشريه
 سال )گان( نويسنده عنوان

قيمت 

 )تومان(

 5111 1392 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 9

 5111 1392 فرزاد مجیدی رت و کنترل(شناسی، خساخوار نواری برنج )شناسایی، زیستکرم ساقه 2

 5111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پورقلیمهرزاد اله
1393 5111 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و قلیمهرزاد اله

 محمدصالح محمدصالحی
1393 5111 

6 
 روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح

 6647 ایزو
 5111 1393 حبیبی و همکاران فاطمه

 بیماری سیاهک دروغی برنج 7
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1393 5111 

 ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8
نیا، مهدی فرامرز علی

 حپورجالئیان، آتوسا فر
1393 --- 

 5111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 1

 5111 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 91

 راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 99
 گر وناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5111 

 5111 1394 و همکاران فریدون پاداشت چی در برنجهای قارزهرابه 92

 5111 1394 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 93

 5111 1395 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 94

 تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 95
 پور ور رضویتیمو

 شهریار بابازاده
1395 5111 

 رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 5111 

 5111 1395 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 97

 ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 98
 الهیار فالح و

 د محمدیانمحم
1395 5111 

 5111 1395 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 91

 5111 1396 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 5111 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجانتوده 29

 5111 1396 شهرام محمودسلطانی مقابله با آنهای کارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22



 یکارج در روش خشکهبرن دیتول تیریمد/  23   

 

شماره 

 نشريه
 سال )گان( نويسنده عنوان

قيمت 

 )تومان(

 5111 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 5111 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنجدستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 برنجای خوار قهوهپره برگمعرفی شب

Rivula sericealis 
 )اولین گزارش خسارت در مزراع برنج شمال ایران(

طبری و مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

27 
  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه

 شناسی و کنترل()زیست

طبری و مهرداد عمواقلی

 همکاران
1396 5111 

 5111 1397 و ناهید فتحی الهیار فالح اکولاااوژی برنااااج 28

 استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 21
حبیبی و کبری  فاطمه

 طلبتجددی
1397 5111 

 5111 1397 سرشیلفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آنکرم سبز برگ 31

 5111 1397 شهرام محمودسلطانی رنجهای کشت بتغذیه روی در سیستم 39

 5111 1397 پور و همکارانعلیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 5111 1397 رضا اسدی خرابیکشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گل 33

 5111 1397 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 34

 ش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنجتن 35
اکبر عبادی و فاطمه علی

 دهرفرح
1397 5111 

36 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5111 1398 ناهید فتحی و همکاران

37 
های کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با 

 هرز
 8111 1398 نبیژن یعقوبی و مریم رجبیا

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

 خوار نواری برنجزمان مناسب ساقه
 5111 1398 سرشیلفرزاد مجیدی

31 
بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و  تاثیر تنش شوری

  راهکارهای مقابله با آن
 5111 1398 الهیار فالح

 آنام، رقم جدید برنج 41
مریم  پور وقلیرزاد الهمه

 حسینی چالشتری
1398 1115 

 1115 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریمد 49

 

ی تحقيقات برنج کشور مکاتبه نموده یا با توانند به آدرس موسسهمي مندان به خرید نشریهعالقه
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