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 مقدمه -9
از . باشد یم «نعمت»شده  اصالح رقم و «یکاظم یعل» یرقم بوم یتالق ، حاصل«طلوع»رقم 

 78) یدرصد گلده 51تا  یآن با طول دوره رشد از بذرپاش ی، زودرسطلوع برجسته رقم یها یژگیو

 87) هفته زودتر، ارتفاع بوته آن کوتاه کیحدود ( روز 83) یبا رقم هاشم سهیکه در مقا باشد یم( روز

 5/3که حدود  باشد یدر هکتار م لوگرمیک 6511آن ( شلتوک) عملکرد دانه نیانگی، مبوده( متر یسانت

در مقابل  ییداشته و از تحمل باال( گرم 31) متوسط وزن هزار دانه باال .است شتریب یتن از ارقام بوم

اوم در مق .باشد یم ربرخوردا وزیب یو آنت زنوز یآنت سمیهر دو نوع مکان قیخوار برنج از طر آفت ساقه

( درصد 23 لوزیآم زانیم) پخت مطلوب دانه تیفیبوده و از ک( 1-1 اسیمق) بالست یماریمقابل ب

از  تواند یم ،یمناسب یها یژگیو نیچن لیدل به. باشد یو عطر مناسب برخوردار م یهمانند ارقام بوم

با  کشت ستمیس/اطقآب، من کشت کم یها ستمیمعمول، س طیجهت کشت در شرا یخوب لیپتانس

و  یپاکوتاه لیدل دارد، به یخوب ییزا راتون طلوعرقم  نیهمچن. دوره رشد کوتاه را داشته باشد

 یو کشت دو بار برنج در اراض( برنج نیکمبا) زهیبرداشت مکان یبرا یمناسب تیاز قابل ،یزودرس

 لیدل بهشد و  یمعرف یمطور رس به 1399سال  زییدر پا «طلوع»رقم . باشد یبرخوردار م یزاریشال

و توسعه کشت  جیبا ترو. مورد اشاره مورد توجه و اقبال خوب کشاورزان قرار گرفت یها یژگیو

از  یمحصول مناسب تواند یم کاریشال ،یبراساس بسته دستورالعمل زراع دیعنوان رقم جد به «طلوع»

 (.1398و همکاران،  یمؤمن) دینما دیتول یمطلوب تیفیواحد سطح و با ک

 

  مين اصلیي ز تهيه -2

 ای طرفه کیاول با گاوآهن  اریرقم، شخم و ش نیکشت ا یبرا یاصل نیزم یساز جهت آماده

و  ماندهیباق یها بردن ساقه خاک ریزمستان و در رطوبت مناسب جهت ز لیاوا/زییدر پا واتوریروت

اختمان و ها به خاک، بهبود س و برگشت آن هیتجز یبرا یهرز از سال قبل و وجود زمان کاف یها علف

برنج و  نواری خوار ساقه ژهیو آفات به ماندهیباق رهیشف/ رفتن الرو نیاز ب نیخاک و همچن یریفوذپذن

تا  نیزم هیاول یساز جهت آماده( سوم/دوم) یبعد یها شخم. انجام شود یستیهرز با یها غده علف/بذر

روز قبل  نداز چ نیکه زم یطیطور عمود برهم و در شرا به یحداکثر حدود دو هفته قبل از نشاکار

 حیتسط/ یکش و ماله ییشامل شخم نها نیزم یینها یساز آماده. انجام شود یستیشده باشد، با یاریآب

 یو دارا نیسنگ یها بهتر است در خاک. بهتر است حداقل سه تا پنج روز قبل از نشاء انجام شود

 متر یسانت 31تا عمق حدود  یسطح یها دارند زهکش یکه حالت باتالق ییها رطوبت باال و خاک

 .با سهولت انجام شود نیشخم اول زم اتیخاک و عمل هیتا تهو جادیا
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  یخزانه و بذرپاش هيته تيريمد -3

 ي بذر تهيه -3-9

 شده یگواه یدر خزانه، بهتر است از بذرها یبذرپاش یبذر برا یساز آماده اتیشروع عمل یبرا

در صورت  ایاستفاده شود و  دنکن یم یرویپ یدارد خاصکه از استان ربط یذ یتوسط مراجع رسم

 رباال برخوردا ی هینام ی درصد و قوه 99 یبهتر است بذرها از خلوص باال ،یاستفاده از بذر خودمصرف

 دنیرس یبا رشد مناسب که دارا یا صورت، بهتر است کشاورزان بذر را از قطعه نیدر ا. باشند

 ی هیته یبرا( یخودمصرف) ازیعنوان بذر مورد ن هرز باشد به یها و علف یماریاز ب یو عار کنواختی

که  یلریکوچک ت یها کوب تا حد ممکن بهتر است بذرها با خرمن. ندیسال بعد استفاده نما ینشا

 (.1398و همکاران،  پور یقل اله) شوند یکوب خرمن رساند، یحداقل صدمه را به بذر وارد م

 دن بذرهانموسبک و سنگين  -3-2

روش استفاده  نیتر اجسام همراه بذر، ساده ریسا نیو همچن پر مهیپوک و ن یحذف بذرها یراب

گرم نمک  151آب حدود  تریهر ل یبه ازا یعنیدرصد،  15حدود  یشور زانیبا م) نمک از محلول آب

نمک و حجم آب،  نیدرصورت عدم امکان توز. باشد یم( آب تریل 11نمک در  لوگرمیک میو ن کی ای

از آن،  یکه تخم مرغ تازه در آن شناور شده و مقدار ابدیادامه  یتا زمان دینمودن نمک به آب با فهضاا

شده آب ـ  هیحالت بذر را به داخل محلول ته نیدر ا. از آب خارج باشد ،یالیر 2 ی سکه کیحدود 

ه سطح ک پر مهیسبک و ن ییپوک و بذرها ینمک اضافه و با به هم زدن بذرها در محلول، بذرها

شسته  زیتم یسپس، بذرها در چند مرتبه با آب معمول. و حذف شوند یمحلول شناور هستند جداساز

 جادیها ا آن یزن جوانه ندیدر فرآ یشده تا اختالل بذرها حذف یطور کامل از رو شوند تا اثرات نمک به

 (.1397و همکاران،  یخسرو) نشود

 هاضدعفونی بذر -3-3

شیوع پیشگیری از  جهت، پر مهینپوک و  ها و بذرهای ف ناخالصیحذ ی اولیه،پس از شستشو

شوند نظیر  که از طریق بذر به زمین اصلی و محصول اصلی منتقل می مهم قارچیبذرزاد های  بیماری

 مانند شده هیتوصو های مناسب  کش یکی از قارچ با بذرهای شسته شده، یبرالجای و  بالست، لکه قهوه

در هزار،  2 یبا غلظت محلول ضدعفون «سلست»و به میزان سه در هزار  «تیوفانات متیل تیرام»

. ضدعفونی شوند یخوب در هزار به 3/3،  (نیفمیتر) زولیفلومیدر هزار، تر 3/3 رام،یت نیکاربوکس

ازای هر کیلوگرم بذر یک و نیم  به) شود یمساعت بذر در آب خیسانده  24مدت  ابتدا به جهت نیبد

 ضدعفونیمحلول در ساعت  24 حدود مدت را به ول ضدعفونی، بذرهامحلبعد از تهیه   ، آنگاه(لیتر آب

 و خارج  کش قارچاز محلول  سپس   شده زده به هم  داده شوند بذرها در این مدت دو تا سه بار  قرار 
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گرم  311برای غلظت سه در هزار، میزان (. 1397خسروی و همکاران، ) برای جوانه زدن آماده شوند

 .کیلوگرم بذر کافی است 111لیتر آب و  151بذر برای 

 بذرهادن نمودار  جوانه -3-4

خیسانده  یبذرها ، بهتر استءو تهیه نشا سبز شدنبرای بذرپاشی در خزانه و تسریع در فرآیند 

یا / های کنفی ضدعفونی شده داخل گونی یبذرها جهت نیبد .شونددار  جوانه ،شده و ضدعفونی شده

دار شدن  تا جوانه نگهداری شوندسلسیوس  ی درجه 28-31 در محیطی با دمای حدود ذریهای ب کپه

، ها آندارشدن  و یکنواختی در جوانهبرای جلوگیری از خشک شدن بذرها . انجام شود یخوب بهبذرها 

 یآرام د و بذرها نیز بهوش آبپاشی ها کپه/ ها آب ولرم روی گونییک تا دو مرتبه با روزی  الزم هست

چه  انجام شود تا ریشه یخوب به ها زنی در همه قسمت بذرها و جوانهدمای  یکنواختیشوند تا  هم زده به

تواند  بذرپاشی می. شود انجام می شده آمادهسپس بذرپاشی در خزانه . چه به حد مناسبی برسند و ساقه

جویی در زمان و  ث صرفهباع این کار تا حدی. دار نشده و بعد از ضدعفونی انجام شود جوانه صورت به

ولی خطر سبز نشدن غیریکنواخت را در پی داشته و الزم هست تا مدیریت  شود میتولید ی  هزینه

 (.1397عمرانی، ) داشت خزانه با دقت بیشتری انجام شود

 خزانهي  تهيه -3-5

آب  یمناسب داشته و دارا یکه زهکش نیاز زم زیمناسب و حاصلخ یا خزانه، قطعه هیجهت ته

بذر  رهیروز به آن برسد، ذخ یدر ط یانجام شود، نور کاف یسادگ نبوده و خروج آب از آن به یماندگ

قبل نداشته و در معرض  یخاکزاد در فصل زراع یها یماریهرز آن حداقل بوده و عالئم ب یها علف

 هیتهسپس . به آن به سهولت انجام شود، انتخاب شود یو دسترس یاریهم نباشد، آب دیشد یبادها

دوم و سوم عمود برهم حداقل  یها زمستانه و شخم/زهییبا انجام شخم پا یاصل نیخزانه همانند زم

 ارتفاعکامالً مسطح به  ییها آنگاه پشته. ردیصورت گ یو بذرپاش یینها یساز هفته قبل از آماده کی

 بیب، که به شمتر و طول متناس میو ن کیتا  کی نیبه عرض ب نیاز سطح زم متر یسانت 11پنج تا 

 15تا  11آب با عرض حدود  یجو/ هر پشته خزانه زهکش هیدر حاش. شود جادیدارد، ا یبستگ نیزم

 هیته یراخزانه ب ازیسطح مورد ن. شود جادیجهت خروج آب ا متر یسانت 11و عمق حدود  متر یسانت

 ،یعمران) دینما یم تیمترمربع کفا 251تا  211معموالً در حدود  یاصل نیهر هکتار زم یازا ، بهءنشا

1399.) 

 در خزانههاي هرز  كنترل علف -3-6

اطراف  یبا مرزبند ،یهرز در خزانه، چند روز قبل از بذرپاش یها جهت کنترل مناسب علف

 ریمناسب نظ یها کش ها نموده و سپس از علف ها اقدام به غرقاب نمودن سطح همه پشته پشته

 یگرم در هکتار سطح خزانه برا 121تا  111 زانیم به «لیکانس» ایو  تریل 75/1 زانیم به «الکلریپرت»
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گرم در هکتار سطح خزانه  61 زانیم به «لیمت سولفورون بن»کش  هرز سوروف، و علف علف ترلکن

هرز بهتر است حداقل دو تا چهار  یها جهت کنترل مناسب علف. ها استفاده شود کنترل جگن یبرا

و  یآنگاه آب خزانه را خال. کش زده اجتناب شود نه غرقاب علفروز از ورود و خروج آب به خزا

انجام شود و آنگاه  یسم یمناسب خاک و خروج گازها ی هیجهت تهو( ها پشته) بستر خزانه یکش ماله

هرز مشاهده  یها از علف ییباال تیدر خزانه جمع ءرشد نشا یچنانچه در ط. نمود یاقدام به بذرپاش

تا  شده هیبا غلظت مناسب توص «دیو نیکل» ایو  «ینینوم»، «لیپروپان» یها کش از علف توان یشد، م

بعد از دو تا  یاریآب. و بعد از خروج کامل آب خزانه استفاده نمود یهفته قبل از نشاکار کیحداقل 

کش  علف ماندهیآب در خزانه جهت خروج باق انیانجام شود و جر یستیکش با سه روز از مصرف علف

 (.1399 ،ی؛ عمران1398و همکاران،  پور یقل اله) برقرار باشد

 مديريت كود در خزانه -3-7

 خزانه، آزمون خاک محل خزانه انجام هیکود در خزانه بهتر است قبل از ته نهیبه تیریجهت مد

ها و قبل از  پشته ی هیپس از ته یکل هیمعهذا، توص. مصرف شود ازیمورد ن یشده و براساس آن کودها 

و  پلیگرم کود سوپر فسفات تر 11-15 گرم کود اوره، 11-15به مقدار  یو بذرپاش ییانه یکش ماله

 ءرشد نشا یدر ط. باشد یهر مترمربع از بستر خزانه م یبرا( سولفات پتاسیم) گرم کود پتاسه 15-11

ورت ص تا دو مرحله به کیدر ( هر بار) هر مترمربع سطح خزانه یازا گرم کود اوره به 5در خزانه مقدار 

 (.1399و همکاران،  انیمحمد) سرک مصرف شود

 ی در خزانهبذرپاش -3-8

بذر  زانیم. در خزانه نمود یاقدام به بذرپاش یستیدار نمودن بذرها، با خزانه و جوانه هیبعد از ته

 یگرم برا 211تا  151در خزانه براساس رقم و وزن هزار دانه آن حدود  یدار شده جهت بذرپاش جوانه

 (.1397 ،یعمران) باشد یم ریبع از سطح خزانه متغهر مترمر

 خزانهدار نمودن  پوشش -3-1

بعد از بذرپاشی و جهت جلوگیری از خسارت وقوع سرما و همچنین آفات و پرندگان الزم هست 

 مرحله رشدی مناسب و استقرار گیاهچه و برطرف شدن خسارت احتمالیهای برنج تا  خزانهتا سطح 

ها و رسیدن به مرحله دو برگی  بعد از سبزشدن گیاهچه. پوشانده شوند نی شفافنایلوسرما با پوشش 

و برای تنظیم دمای داخل پوشش  ها در طی روز شدن هوا الزم هست هوادهی خزانه تر گرمو با 

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

رمازدگی و در مرحله سه برگی و حداقل یک هفته قبل از نشاکاری الزم هست تا با رفع خطر س. شود

کامل برداشته شود تا نشاها با دمای محیط سازگار  طور بهپوشش نایلونی بعد از هوادهی تدریجی 

 (.1398پور و همکاران،  قلی ؛ اله1397عمرانی، ) شوند
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 اي ي نشاي جعبه تهيه -3-91

در  ءباشد الزم هست تا پرورش نشا م نشای مکانیزه درحال گسترش میاز آنجا که امروزه انجا

 (.1399نام،  بی) هم مورد توجه ویژه قرار گیرد ءجعبه نشا

 ي بذرساز آمادهتهيه و  -3-91-9

 دار شده سازی بذر جهت کاشت در جعبه نشای ماشینی به دو روش خشک و جوانه آماده

 .شود انجام می( دار نمودن در شرایط عادی همانند جوانه)

 ها دار شده در جعبه جوانه يبذرپاشی بذرها -3-91-2

شوند که مراحل کار به شرح  ها بذرپاشی می دار شده و سپس در جعبه در این روش بذرها جوانه

 .شوند ذیل انجام می

 دن بذر نموسنگين و سبک  -3-91-3

 .م شودانجاکه قبالً شرح داده شد، ای  مشابه روش جوی و پشتهاین عمل 

 هاي كشت  جعبهخاک براي  سازي آماده -3-91-4

رسی با ـ  لومی های کشت و کاشت بذر و پرورش نشا در جعبه از نوع خاک مناسب جهت جعبه

 در مراحل سبزشدن تا انتقال جعبه به خزانه در زمین الزم هست تا. است مطلوبی آلی  مادهمیزان 

خاک باال در ی  اسیدیته جهت تنظیم و تعدیل. ودتنظیم ش 5/5 تا 5/4همواره بین اسیدیته خاک

 . استفاده شودمیزان مطلوب برساند،  به مقداری که اسیدیته را به ،از گل گوگرد و پودر سولفور ها جعبه

 مقدار خاک  -3-91-5

توجه با. شود کیلوگرم توصیه می 5تا  5/4 حدودمقدار خاک مورد نیاز برای هر جعبه استاندارد 

الزم ی نشای مورد نیاز برای هر هکتار زمین اصلی  برای تهیه جعبه 225تا  221ود اینکه حد به

 1125های نشاء برای یک هکتار حدود  باشد، بنابراین مقدار خاک مورد نیاز برای پر نمودن جعبه می

 .شود کیلوگرم برآورد می

 مقدار كود  -3-91-6

ها استفاده  جعبه پر نمودنرای که بآزمون خاک اساس  ها بر میزان کود مناسب در جعبه

 در عین حال. اضافه شوند ها جعبهشود، مشخص شود و سپس میزان کودهای مورد نیاز به  می

گرم از هرکدام از عناصر نیتروژن، فسفر و   2 برای خاک مناسب، حدود یک توصیه کلی، عنوان به

گرم فسفات  4/4رم اوره، گ 5/3، باتوجه به درصد موجود میزان حدود ها فرم خالص آن درپتاس 

 .(1399محمدیان و همکاران، ) باشد برای هر جعبه مورد نیاز می گرم سولفات پتاسیم، 4آمونیوم و 
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  جعبهمقدار بذر در هر  -3-91-7

 145تا  121حدود  آن به رقم و وزن هزار دانه میزان بذر مناسب در هر جعبه کشت با توجه

 .شود توصیه میدار شده  گرم بذر جوانه

  بذر در جعبه دننموسبز  -3-91-8

 ها بر در جعبه ها آنو بذرپاشی  دننمودار  پس از جوانه های نشاء، بذر در جعبه سبز نمودنبرای 

 31تا  28تاریک با دمای گرمخانه به  ساعت 48الی  24مدت  بذرها به ،شده هیتوصاساس میزان 

و طول نموده طور یکنواخت رشد  ها به چه قهها و سا چه د تا ریشهنشو ی سلسیوس منتقل می درجه

به گلخانه منتقل تا برای سه تا چهار روز ها  جعبه آنگاه. متر برسد یک سانتیبه  بذرها نزدیکچه  ساقه

های  سپس جعبه .ها در زیر نور و دمای مناسب به انجام رسد سبز شدن و رشد یکنواخت گیاهچه

ادامه مدیریت منتقل و  محل خزانه در زمین اصلیهای دو تا سه برگی به  نشای حاوی گیاهچه

 .پرورش نشاء شبیه روش مرسوم خواهد بود

 ها بذرپاشی خشک در جعبه -3-91-1

های  های مناسب و حذف دانه در روش بذرپاشی خشک در جعبه، بعد از بوجاری بذر با دستگاه

 شده هیتوصپوک و نیمه پوک و اجسام همراه، اقدام به ضدعفونی یکنواخت بذرها با یکی از سموم 

در مخازن دوار، جهت  بذر لوگرمیک 111 یگرم برا 131 زانیم نوردوکس به یکش معدن مانند قارچ

آنگاه بذرهای ضدعفونی شده توسط بذرپاش مخصوص در . شود اختی اختالط سم با بذر، مییکنو

گرم بذر در هر جعبه  121تا  91های نشاء، که از قبل با خاک مناسب پر شدند، با تراکم  جعبه

سپس آبیاری با آبپاش انجام و به . شود بذرپاشی و با الیه نازکی از خاک نرم روی بذر پوشش داده می

دارشدن  گراد جهت جوانه درجه سانتی 28 – 31مخانه تاریک برای سه تا چهار روز در دمای گر

 .شوند منتقل می
 

  زمين اصلی در كارينشا -4
یا مکانیزه، زمین اصلی نیز براساس ( دستی) با پرورش نشاء در خزانه برای نشای سنتی زمان هم

 بین معموالً ها آنا چهار برگی هستند و سن که در مرحله سه تنشاها آماده و سپس  شده ارائهشرح 

 کوتاهجوان و دارای ارتفاع  ینشاها استفاده از. شوند میبه زمین اصلی منتقل  باشند میروز  25تا  21

 «طلوع»برای رقم  .شود در نشای ماشینی توصیه میهای قوی و کوتاه  با میانگره (حدود سه برگی)

متر در  سانتی 21 × 21و فواصل نشای  هر کپهنشا در  5تا  4داد تعباتوجه به ارتفاع کوتاه بوته آن، 

متر بین ردیف برای حصول بهترین  سانتی 31روی ردیف و  متر یسانت 12تا  11نشای سنتی و 

 .(1399حسینی و همکاران، ) شود عملکرد دانه توصیه می
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 در زمين اصلی مديريت تغذيه  -5
اساس آزمون خاک و تجزیه  ای این رقم بهتر است برمدیریت مطلوب تغذیه در زمین اصلی بر

 توصیه عمومی بر در عین حال. خصوصیات خاک و آزمایش فراهمی عناصر در هر منطقه صورت گیرد

در دو تا  طیتقس)کود ازته  لوگرمیک 151مصرف متوسط حدود اساس فراهمی عناصر غذایی شامل 

 یکود سولفات رو نیکود پتاسه و همچن لوگرمیک 71کود فسفاته و  لوگرمیک 115، (سه نوبت

 یخوب پخش کرده و به نیزم یساز مرحله آماده نیهمراه با آخر یقبل از نشاکار لوگرمیک 21 زانیم به

باشند، مدیریت میزان  ها از هم کم می که این رقم پاکوتاه و فاصله میانگره ازآنجا .با خاک مخلوط شود

ر مرحله آخر جهت جلوگیری از بروز خسارت در نتیجه د ژهیو بهسرک  صورت بهمصرف کود ازته 

 .(1399محمدیان و همکاران، ) باشد حائز اهمیت می( شیت بالیت) سوختگی غالف
 

 هاي هرز در زمين اصلی  علف مديريت كنترل -6
مناسب  یها کش با مصرف علف) ییایمیو ش( یدست نیصورت وج به) یکیتوأم مکان تیریمد

مصرف . شود یم هیتوصبرای بعد از نشا در زمین اصلی برای این رقم نوبت  کیهرکدام در ( یزاریشال

و استقرار آن در روز بعد از نشا  15تا  11حدود  یدست نیکش سه تا پنج روز بعد از نشا و وج علف

 «پرتیالکلر»، لیتر در هکتار 5/3تا  5/2به میزان  «بوتاکلر»های  کش علف .شود یم هیتوصزمین 

برای کنترل گرم در هکتار  121تا  111مقدار  به «کانسیل» و لیتر در هکتار 75/1 تا 5/1میزان  به

میزان  به «متیل سولفورون بن» کش علفنیز  ها برای کنترل جگن. باشند علف هرز سوروف مناسب می

کامل به غرقاب بایستی کش، مزرعه  علفقبل از استعمال . شود توصیه می گرم در هکتار 61 حدود

 ساعت اجتناب شود 48تا  24مدت  از ورود و خروج آب حداقل بهو  باشد متر یسانت 5تا 3دود عمق ح

  (.1395پور،  قلی اله و یعقوبی)
 

  هاي مهم برنج بيماريمديريت كنترل  -7
ی برای بیماری بالست پاش سمرو  از این. باشد می مقاومنسبت به بیماری بالست  «طلوع»رقم 

غالف  یمهم برنج مانند سوختگ یها یماریببرای سایر  (.1393و همکاران، ی مؤمن) شود توصیه نمی

رنگ خوشه  رییغالف برگ پرچم و تغ یدگیپوس ،یا لکه قهوه شه،یطوقه و ر یدگیبرگ، پوس

 اینکارآمد منطبق بر شناخت عوامل مؤثر در توسعه و گسترش  یآگاه شیپ کیو ارائه  یریشگیپ

 یا هیو تغذ یراعز حیصح تیریمد نیهمچن. دنبال خواهد داشت را به یمطلوب جهینت ،ها یماریب

شرح آن آمده  قبالًکه  ضدعفونی بذر، همچنان .باشند میمطرح  یریشگیپ یها عنوان روش محصول به

عنوان گام آخر  به( یروش درمان) ییایمیو مبارزه شها دارد  است، نقش مهمی در کنترل این بیماری

 (تیبال تیش) غالف برگ یسوختگ یماریب کنترل یراب  .شود می  توصیه  مبارزه مطرح  تیریمد در 
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 کی زانیم به «لتیت»کش  ها در مرحله شکم، مزرعه با قارچ پنجه درصد 21 یباال یصورت آلودگ در

 یماریمبارزه با ب یبرا .دشو یپاش در هکتار سم لویک کی زانیم به «اس یرورال ت» ایهکتار و  در تریل

 «لتیت»کش  مزرعه با قارچ یپاش ها سم رنگ خوشه رییتغ یماریبرگ پرچم و ب غالف یدگیپوس

ها از غالف  در هزار در زمان خروج خوشه 5/2به نسبت  «میکاربنداز» ایدر هکتار و  تریل کی زانیم به

 .(1396خسروی و عمرانی، ) دشو یم هیتوص
 

 خوار نواري برنج  مبارزه با ساقه -8
 شیبر انجام پا هینشان داد توص برنج خوار در مقابل ساقه ییتحمل باال «طلوع»رقم جا که  از آن

جهت  لیموارد ذ ولی، (2117طبری و همکاران، ) باشد می آفت انیو طغ یدر رابطه با چرخه زندگ

 :شود یم هیتوصبا پایش مزرعه آفت خسارت احتمالی  تیریمد

نسل اول ) خوار مشاهده شود ه ساقهب ههای آلود بوتهدر مزرعه  یشیرورشد در مرحله چنانچه 

خاک  ریشده و ز  کندهها  در بوتههای آلوده  پنجهدستی مزرعه  نیتا در موقع وج شود یم هیتوص( آفت

 ریو مجاز نظ شده هیاز سموم توص کیبا استفاده هر  ییایمیمبارزه شهمچنین . مدفون شوند

، (در هکتار لوگرمکی 15مقدار  درصد به 11در نسل اول دیازینون ) درصد 11یا  5گرانول  «دیازینون»

( لیپرونیف) درصد 2/1 «ریجنت» ایکیلوگرم در هکتار، و  31تا  25مقدار  درصد به 4گرانول  «پادان»

 ایدرصد و  2از  شیب یآلودگی جوانه مرکز که یکیلوگرم در هکتار درصورت 21مقدار  گرانول به

طبری ) شود یم هیتوص ،یک درصد مشاهده شود از شیب( یدیسرسف) شده دیسف یها آلودگی خوشه

 .(1397و همکاران، 
 

 مديريت آبياري -1
سپس در این  ،شود انجام می روز پس از نشا 41تا  35حدود تا ( غرقابی پیوسته) آبیاری مرسوم

، آنگاه آبیاری مجدد انجام خشکانده شود ییمو یها تا مرحله ترک نیرا قطع کرده و زم یاریآب مرحله

ارتفاع سطح  زمانی رسیدن با فاصله یتناوب یاریآبدر رابطه با این رقم همچنین . یابد امه میو اد

 یاریبا دور آب) لندریدر س( عمق پایین رفتن سطح آب) از سطح خاک متر یسانت 5حدود  ییستایا

 (.1399اسدی و همکاران، ) شود یم هیتوص( هفت روز
 

  مرحله برداشت -91
های برنج  ها در خوشه درصد دانه 91بیش از ای است که  ین رقم مرحلهبهترین زمان برداشت ا

بذرها رطوبت . تبدیل شوند میدونها قرار گیرند به  بین دندان که یهنگامو سخت شده باشند و رسیده 

 باشد و همچنین شکل باتوجه به اینکه رقم طلوع پاکوتاه می. رسد میدرصد  25حدود در این مرحله 
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باشد و کاه  های برداشت برنج از راندمان بسیار باالیی برخوردار می داشت با کمباینبر مناسب دانه

 ،از برداشت بعد. دارد پر محصولکلش کمتری نسبت به ارقام بومی نظیر طارم، هاشمی و سایر ارقام 

سبب جلوگیری از بروز درصد  14 حدود به شده برداشتو رساندن رطوبت بذور خشکاندن شالی 

 .(1399حسینی و همکاران، ) دشو مینگهداری در انبار، تبدیل و همچنین کیفیت برنج خسارت در 
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سازمان حفظ نباتات کشور، دستورالعمل شماره . و کنترل عوامل خسارت زا یآگاه شیدفتر پ

 .ص 6 ،971166

(. 1397. )، و همکاران.م ،ی، ستار.م ،یری، نص.ع ،ی، مؤمن.پور، ع ی، نب.م ،یعمواقل یطبر -

 خوار نواری برنج برنج نسبت به ساقه دبخشیام های نیاز ال یمقاومت برخ یابیارز

Chilo suppressalis (Walker .)54714برنج کشور، شماره فروست  قاتیموسسه تحق ،

 .ص 31، 18/11/1397

 ج،یترو یهماهنگ تیریخزانه برنج، انتشارات مد هیته تیریو مد یساز آماده(. 1397. )م ،یرانعم -

 .ص 21مازندران،  یسازمان جهاد کشاورز

سازمان  ج،یترو یهماهنگ تیریانتشارات مد. خزانه برنج یساز مراحل آماده(. 1399. )م ،یعمران -

 .ص 5مازندران،  یجهاد کشاورز

 

 الف ب ج د
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، و .ب ،یآمل ی، احسان.ص ،ییمشا یی، سودا.ص.س ،یمنیا ینی، حس.ع ،ی، مؤمن.م ان،یمحمد -

به عناصر  843و  AN-74  ،AHS دبخشیام نیسه ال ازین نییتع(. 1399)همکاران 

 ییگزارش نها. ییشاهد عناصر غذا یها با استفاده از کرت میفسفر و پتاس تروژن،یپرمصرف ن

 .ص 25، 19/6/99-58185ه فروستقات برنج کشور، شماریموسسه تحق ،یقاتیطرح تحق

(. 1398)، و همکاران .م ،یریام ی، حاج.م ،ی، بهادر.م ،ی، طبری عمواقل.ل ،ی، خزائ.ع ،یمؤمن -

در  یرانیارقام برنج ا یکیژنت نهیبا زم AN74 یاصالح دبخشیام نیال تیوضع یجیمطالعه ترو

گزارش . النیدران و گمازن یها مختلف استان یها از شهرستان یمزرعه کشاورزان در تعداد

، 56738: برنج کشور، شماره فروست قاتیموسسه تحق ،یجیـ ترو یقاتیتحق حطر یینها

 .ص 28.  11/11/1398

. ن ،ی، و فتح.ع نژاد، ی، عل.ف ،یجانیالر ی، توسل.و ،ی، خسرو.م ،یطبر ی، عمواقل.ع ،یمؤمن -

عملکرد  ،یمهم زراع اتیخصوص یخالص برنج برا یاصالح یها نیال یمقدمات سهیمقا( 1393)

برنج  قاتیموسسه تحق ،یقاتیطرح تحق ییگزارش نها. پخت تیفیکننده ک و صفات کنترل

 .ص 27، 12/11/93-46555کشور، شماره فروست

کشت  یبرنج برا دبخشیام یها نیارقام و ال یگر غربال( . 1395. )م پور، یقل اله ، و .ب ،یعقوبی -

. رشت. یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق .برنج کشور قاتیموسسه تحق. میمستق

 .صفحه 45. رانیا

- Tabari, M.A., Fathi, S.A.A., Nouri-Ganbalani, G., Moumeni, A. and 

Razmjou, J. (2017) Antixenosis and antibiosis resistance in rice 

cultivars against Chilo suppressalis (Walker) (Lepidoptera: 

Crambidae). Neotrop. Entomol. 46:452–460. 
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان) نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5111 1392 فاطمه حبیبی ی برنج های کیفی دانه گیری ویژگی های آزمایشگاهی اندازه روش 9

 5111 1392 فرزاد مجیدی (شناسی، خسارت و کنترل ایی، زیستشناس)خوار نواری برنج  کرم ساقه 2

 5111 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 مراحل فنولوژی برنج 4
 مجید نحوی و

 پور قلی مهرزاد اله
1393 5111 

5 
 برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی

 در شرایط استان گیالن

پور و  قلی مهرزاد اله

 دصالح محمدصالحیمحم
1393 5111 

6 
 روش اساس بر برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه 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 کشور نامه معرفی 8
دی نیا، مه فرامرز علی

 جالئیان، آتوسا فرحپور
1393 --- 

 5111 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 1

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

 راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 99
 گر و ناصر دوات

 شهریار بابازاده
1394 5111 

 5111 1394 و همکاران  فریدون پاداشت های قارچی در برنج زهرابه 92

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

 5111 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 94

 د استفاده از آنتبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موار 95
 پور و تیمور رضوی

 شهریار بابازاده
1395 5111 

 رانیبرنج ا یها قارچ ونیکلکس 96
 فریدون پاداشت و

 سمیه داریوش
1395 5111 

 5111 1395 مسعود کاوسی های شالیزاری گیری آن در خاک های عصاره پتاسیم در خاک و روش 97

 ریضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزا 98
 الهیار فالح و

 محمد محمدیان
1395 5111 

 5111 1395 پور قلی مهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 91

 5111 1396 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیالنه 21

 5111 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجان توده 29

 5111 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آن کار عالئم و راهعلل، ، کمبود روی 22
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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 5111 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 5111 1396 مجید ستاری و همکاران برنجهای اصالحی  دستورالعمل ملی کدگذاری الین 24

25 
 ای برنج خوار قهوه پره برگ معرفی 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 اکولـــوژی برنــــج 28

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

 طلب تجددی
1397 5111 

 5111 1397 سر شیل فرزاد مجیدی کنترل آنخوار برنج و  کرم سبز برگ 31

 5111 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنج تغذیه روی در سیستم 39

 5111 1397 پور و همکاران علیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

33 
کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات 

 خرابی گل
 5111 1397 رضا اسدی

 5111 1397 عاصفه لطیفی ثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنجتا 34

 تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35
اکبر عبادی و فاطمه  علی

 دهر فرح
1397 5111 

36 
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج 

 مازندران
 5111 1398 ناهید فتحی و همکاران

37 
های  کید بر مدیریت علفتأشت مستقیم برنج با مروری بر ک

 هرز
 5111 1398 بیژن یعقوبی و مریم رجبیان

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

 خوار نواری برنج زمان مناسب ساقه
 5111 1398 سر شیل فرزاد مجیدی

31 
بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و  شوریتاثیر تنش 

  هکارهای مقابله با آنرا
 5111 1398 الهیار فالح

 آنام، رقم جدید برنج 41
مریم  پور و قلی مهرزاد اله

 حسینی چالشتری
1398 5111 

 5111 1398 عبدالعلی گیالنی یکار برنج در روش خشکه دیتول تیریدم 49

 5111 1398 پور و همکاران قلی مهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 42

43 
واش در  هرز مهاجم سل علف تیریو مد یشناس ستیز

 زاریشال
 8111 1398 بیژن یعقوبی و زهرا حضرتی
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 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

قيمت 

 (تومان)

 8111 1399 پور و همکاران قلی رزاد الهمه (گیالنه، رش و آنام)دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج  44

45 
به جعبه  ازیبرنج بدون ن زهیمناسب کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش طینشاء در شرا

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 8111 

 اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 46
اکبر عبادی، مجتبی  علی

 کردرستمی
1399 8111 

47 
روش کشت مستقیم در بستر  دستورالعمل تولید برنج به

 (استان گلستان)خشک 
 8111 1399 علیرضا کیانی و همکاران

48 
 یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یها کیتکن بر دیتأک با) برنج در بالست

مریم حسینی چالشتری، 

 مجتبی کردرستمی
1399 8111 

41 
عنوان کشت دوم در  رالعمل فنی تولید تریتیکاله بهدستو

 (اقلیم گرم و مرطوب)اراضی شالیزاری 
 اله یوسفی،  روح

 مریم حسینی چالشتری
1399 8111 

 8111 1399 پور ناهید فتحی، علیرضا نبی های تشخیص خلوص و کیفیت ارقام برنج روش 51

 برنجطلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی  59
علی مومنی، مهرداد 

 طبری عمواقلی
1399 8111 

 8111 1399 رحمان عرفانی و همکاران « تیسا» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 52

 8111 1399 علی مومنی و همکاران « طلوع» ، رقم جدید برنج یدستورالعمل زراع 53

 

ی  قيقات برنج کشور مکاتبه نموده یا با مسئول کتابخانهی تح توانند به آدرس موسسه مي  مندان به خرید نشریه عالقه
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