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 مقدمه -0
سنری ارقناو و   از ( IR66673-44و الینن   BASMATI 370حاصل تالقی رقم ) رقم جدید رش

به کشور وارد  1381است که در سال زراعیالمللی تحقیقات برنج  مؤسسه بین یهای معطر و کیف الین

 و ای مزرعنه  هنای م تلنف   پنووهش  از مقندماتی اینن الینن انت ناپ و پنس      هنای  بررسی با انجاو .شد

اینن رقنم عنالوه بنر     . (1شنکل  ) معرفنی شند   "رش"با ناو رقم  1397سال  در آزمایشگاهی، سرانجاو

تنن در هکتنار، متحمنل بنه      7م تلف استان گیالن با متوسط عملکرد حندود  پایداری باال در مناطق 

عنالوه بنر کناهش     هنا  بیمناری  نسنبت بنه   رقنم  این متحمل بودن. بالیت است بیماری بالست و شیت

 اینن  .همنراه دارد  به سموو را نیز مصرف از ناشی محیطی زیست های آلودگی تولید، کاهش های هزینه

 مناسنب  بوتنه  ارتفنا   ،(متر میلی 7/ 02)  بلند دانه طول ،(درصد 21) توسطآمیلوز م میزان دارای رقم

 رقنم  اینن  بنودن  مقناوو . باشند  منی  باال تولید پتانسیل با و( روز 128)  رس متوسط ،(متر سانتی 115)

آن را جهنت برداشنت مکنانیزه ممتناز کنرده       ،نسبت به ریزش و خوابیدگی و دارا بودن ارتفا  مناسب

رش پنس از پ نت ننرو بنوده و هماننند ارقناو       . رش دارای کیفیت پ ت مناسب استبرنج رقم . است

 بسنیار بناال   دلینل پتانسنیل عملکنرد    شود رقم رش به بینی می پیش. باشد محلی دارای عطر و طعم می

همنراه کیفینت پ نت     بودن، مقاومنت بنه خوابیندگی و بنه     رس ، متوسط(تن در هکتار 10پتانسیل تا )

بنه پتانسنیل   جهنت دسنتیابی   (. 1397، همکارانترنگ و ) گیرد قرار کشاورزان مناسب مورد استقبال

 .ضروری استزیر  به شرح های فنی توصیهرقم رش برخی بالقوه عملکرد 

 

 

 

 

 

 
 رقم رش -1شکل 

 

 تهيه زمين اصلی -2

 شن م اول . اعت بنرنج منورد نیناز اسنت    طورکلی دو تا سه مرتبه ش م برای تهیه زمین در زر به

 بهتر است پس از برداشت محصول اصلی و یا در پاییز و با مناسب شدن رطوبنت خناک  ( اییزهش م پ)
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تنرین   از مهنم (. زمانی که حداقل انرژی برای یک ش م برگردان کم عمق مورد نیاز باشد) گیرد صورت

 خنوار  سناقه ) توان به ت ریب چرخه زندگی آفنت اصنلی منزار  بنرنج     فواید ش م زودهنگاو پاییزه، می

های هرز، کمک به تجزیه بقایای گیاهی، افزایش تهوینه خناک و افنزایش     ، ممانعت از تکثیر علف(رنجب

 .ماده آلی خاک اشاره نمود

ش م دوو باید عمود بر ش م اول و در اواخر زمستان و یا اوایل بهار و پنس از چنند روز قرقناپ    

ر با صرف حنداقل اننرژی صنورت    ورزی توسط تیلر یا تراکتو کردن زمین صورت گیرد تا عملیات خاک

شنود تنا    ها انجاو منی  منظور تسطیح هر چه بیشتر سطح کرت با ماله و به ش م سوو هم معموالً. گیرد

های دارای رطوبنت   طورکلی، در خاک به. دی یکنواخت آپ در کل کرت تسهیل شوایجاد حالت ایستای

م کافی بنوده و نینازی بنه شن م پناییزه      هایی که حالت باتالقی دارند، یک تا دو مرتبه ش  باال و خاک

گیری از روتیواتنور پشنت تراکتنوری نیناز بنه دفعنات        با بهره (.1398، همکارانپور و  قلی اله) باشد نمی

ش م پاییزه . شوند ش م کاهش پیدا کرده و معموالً با انجاو دو ش م در بهار مزار  آماده نشاکاری می

کنند، اگرچنه بنا دسترسنی بنه       اورزی پایندار کمنک منی   محیطی است که به کش دارای مزایای زیست

 .آالت کمتر مورد توجه است ماشین
 

 سازي خزانه تهيه بذر و آماده -3

 تهيه بذر -3-0

ر االمکان از بنذ  د و حتیدرصدی و قوه نامیه باال برخوردار باش 99ر بهتر است از خلوص باالی بذ

نهال که دارای لیبل اسنتاندارد منی باشنند،    گواهی شده توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 

بنذر سنالم و بندون آلنودگی بنه عوامنل        ،درصورت عدو دسترسی، بهتر است کشاورزان. استفاده شود

هنای کوچنک    کوپ با خرمن هابهتر است جداسازی بذر. بیمارگر برای نشاء در سال بعد انت اپ نمایند

های متصل بنه تراکتنور ینا     کوپ جداسازی با خرمن. کند، انجاو شود که حداقل ضربه را به بذر وارد می

تجربینات  . شود کمباین صدمات مکانیکی زیادی را به بذر وارده نموده و باعث کاهش قوه نامیه بذر می

شوند دارای بذر خالص نبوده و اسنتفاده از   دهد که مزارعی که با کمباین برداشت می موجود نشان می

 (.1398، همکارانپور و  قلی اله) شود توصیه نمیها برای کشت در سال بعد  بذر آن

 هاسبک و سنگين كردن بذر -3-2

های هرز از جمله بذر سنوروف، از محلنول آپ    پر و نیز بذر علف برای حذف بذرهای پوک و نیمه

شوری به قدری باشد که ت م مرغ در آن شناور شنده و مقندار کمنی از آن از    ) درصد 16نمک حدود 

  چند مرتبه با آپ شیرین شسنته شنوند  باید حتما  هاپس از این کار بذر. فاده شوداست( خارج شود آپ
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پنور   قلی اله) زنی آن ایجاد نشود طور کامل از روی بذر شسته شده و اختاللی در جوانه اثرات نمک بهتا 

 (.1398، همکارانو 

 هاضدعفونی بذر -3-3

 از پیشنگیری  و مبنارزه  بنرای  قیریکنواخنت،  بنذرهای  و هنا  ناخالصنی  پس از شستشنو و حنذف  

هنای   کنش  وسیله یکنی از قنار    به سالم بذرهای( ای قهوه لکه و ژیبرال، بالست) قارچی مهم های بیماری

 40 بنذرها  ضندعفونی  بنرای  .خوبی ضدعفونی شنوند  تیراو، و سلست به مناسب از قبیل تیوفانات متیل

 48 مندت  بنه  را شنلتوک  و (هنزار  در دو محلنول ) کنرده  حل معمولی آپ لیتر 20 در را کش قار  گرو

 (.1398، همکارانپور و  قلی اله) دهید قرار فوق محلول در ساعت 72الی

 دار كردن پيش جوانه -3-0

درجنه   30ساعت در آپ ولنرو بنا دمنای حندود      24را  هادار کردن، معموال بذر برای پیش جوانه

درجنه   30دمنای حندود   هنای کنفنی در محیطنی بنا      قرقاپ کرده و سنسس داخنل گنونی    سلسیوس

بنرای جلنوگیری از خشنک    . یردخوبی انجاو گ هدار شدن ب دهند تا عمل پیش جوانه قرار می سلسیوس

نینز   هاهنا پاشنیده شنده و بنذر     روزی چند مرتبه آپ ولرو روی گونی در این مدت معموالً هارشدن بذ

 رسنانی  د و هنم عمنل اکسنیون   شوند تا هم دمای داخل گونی بیش از اندازه باال نرو آرامی جابجا می به

. یابند  چنه ادامنه منی    چه و ساقه این عمل تا ظهور ریشه. خوبی صورت گیرد هب هابه همه بذر( هوادهی)

زننی در   دار کردن میسر است، ولی معموالً جوانه ذکراست که بذرپاشی شلتوک برنج بدون جوانه الزو به

احندا  خزاننه در اول فصنل و هنوای سنرد،       طنورکلی در  هبن . شرایط خزانه نیاز به زمان بیشتری دارد

دار کردن دارای مزیت بیشتری است و در احدا  خزانه دیرهنگاو و یا هوای گرو، ضنرورتی   جوانه پیش

 (.1398، همکارانپور و  قلی اله) دار کردن وجود ندارد به پیش جوانه

 تهيه بستر -3-5

انندازی و تنابش    از نظنر عندو سنایه   ) یای در بهترین نقطه زمین اصل منظور ابتدا قطعه برای این

دار، بناتالق ینا آبگینر نبنودن و دارای      ساله ریزوو های هرز چند مستقیم خورشید، عدو آلودگی به علف

انت اپ کنرده و آن را ینک   ( کشی خوپ، دسترسی آسان به آپ آبیاری و سهولت دسترسی کشاورز زه

 150متنر بنه عنرد حندود      سنانتی  10ا ت 5هایی به ارتفا   ش م سطحی کم عمق زده و سسس پشته

بستر منورد نیناز بنرای    . شود احدا  می( بسته به مسطح بودن زمین) متر 10متر و طول حدود  سانتی

، همکناران پنور و   قلنی  النه ) باشد مربع می متر 250در حدود  تهیه نشای یک هکتار زمین اصلی معموالً

1398.) 
 

 

 



 6/  رنگعلیرضا ت                                                                                                                           

 

 هاي هرز كنترل علف -3-6

هرز خزانه است و از خزانه به زمین اصلی همراه نشناکاری منتقنل    ترین علف هممعموالً سوروف م

کش حداقل پنج تا هفنت روز   هرز احدا  زودهنگاو خزانه و مصرف علف برای کنترل این علف. شود می

گینری کنرده و سنسس     هنای احندا  شنده را آپ    منظور کنرت  این برای. پاشی ضروری است قبل از بذر

ینا  ( مترمربع 10لیتر در  میلی 5/3)، بوتاکلر (مترمربع  10لیتر در  میلی 75/1) کلرهای پرتیال کش علف

درصنورت  . شنود  منی پاشی  های قرقاپ محلول روی کرت( مترمربع 10گرو در  125/0تا 1/0) کانسیل

بنرای  ( مترمربع 10گرو در  60/0) متیل سولفورون  کش بن ها علف برگ ها و پهن آلودگی خزانه به جگن

البتنه کانسنیل دارای   . ها اسنت  کش شود که روش کاربرد آن همانند دیگر علف ها توصیه می ل آنکنتر

بهتر است حداقل دو تا چهنار روز سنطح   . باشد ها نیز می برگ ها و پهن قدرت کنترلی خوبی روی جگن

ر کشنی بسنت   ها قرقاپ بماند و سسس آپ آن خالی شده و پس از ماله کش خزانه با آپ حاوی این علف

در طول . عملیات بذرپاشی صورت گیرد( منظور تهویه مناسب خاک و خروج گازهای سمی به) ها پشته

 15تنا   10به مقندار  ) های پروپانیل کش توان از علف های هرز می رشد نشا نیز در صورت مشاهده علف

لیتنر   میلنی  1/0 ) وید و یا کلین( مترمربع 10میلی لیتر در  25/0) ، نومینی(مترمربع 10لیتر در  میلی

 (.1395پور،  قلی یعقوبی و اله) از طریق سمساشی با سمساش پشتی اقداو کرد( مترمربع 10در 

 كوددهی -3-7

هنا و قبنل از بذرپاشنی     طورکلی پس از تهیه پشته باشد، ولی به این کار نیازمند آزمون خاک می

ه از کودهای سنوپر فسنفات تریسنل و    و نیز مقادیر مشاب( در مترمربع خزانه) گرو اوره 10-15مقدار  به

روز پنس از برداشنتن    3تا  2مصرف سرک کود اوره . شود  سولفات پتاسیم برای بستر خزانه توصیه می

در فاصله زمانی . ها با هوای بیرون در خزانه مصرف شود پوشش نایلونی و پس از هم هوا شدن گیاهچه

 شنود ، از مصنرف کنود اوره در خزاننه خنودداری     یک هفته تا انتقال گیاهچه به زمین اصلی و یا کمتر

 (.1398، همکارانپور و  قلی اله)

 بذر پاشی -3-8

دار شده برای هر مترمربع از خزاننه   گرو بذر جوانه 180تا  150بسته به رقم و وزن هزاردانه در حدود 

 .شود کیلوگرو بذر پیشنهاد می 40طورکلی بر هر هکتار حداکثر  به .باشد مورد نیاز می

 استفاده از پوشش پالستيکی در خزانه -3-9

هنای بنرنج تنا رفنع کامنل سنرما بنا پوشنش          منظور جلوگیری از خسارت سرمای اول فصل، خزاننه  به

 بسته به دمای محیط باید برای تنظیم دمنای داخنل پوشنش و هنوادهی    . شود پالستیکی پوشانده می
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ت به کنار زدن پوشنش پالسنتیکی و هنوادهی    نشاها در مواقعی که هوا آفتابی و بسیار گرو است نسب

 .شوداقداو 
 

 كشت مکانيزه يا ماشينی سازي خزانه و تهيه نشا براي آماده -0

 تهيه و سبک سنگين كردن بذر -0-0

 .شود ای انجاو می مشابه روش جوی و پشته

 هاي كشت تهيه خاک مناسب براي سينی -0-2

 5/5تنا   5/4بهتنرین اسنیدیته بنرای خناک     . بهترین خاک، لومی رسی با ماده آلی مناسب است

باشد، برای تنظیم اسیدیته از گل گنوگرد و پنودر سنولفور     که اسیدیته خاک باال می در زمانی. باشد می

 .شود استفاده می

 مقدار خاک -0-3

سنینی بنرای تهینه     220حندود  . شود کیلوگرو برای هر سینی کشت توصیه می 5تا  5/4حدود 

 .باشد هر هکتار زمین اصلی مورد نیاز می نشای مورد نیاز برای

 مقدار كود -0-0

طنورکلی بنرای    ولی به. باشد بهترین روش برای تعیین مقدار موردنیاز کود انجاو آزمون خاک می

هنا بنرای    گرو از هر کداو از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به فرو خنالص آن  2خاک مناسب، حدود 

 .باشد هر سینی مورد نیاز می

 مقدار بذر در هر سينی -0-5

دار شنده در هنر سنینی کشنت      گرو بذر جوانه 140تا  120بسته به رقم و وزن هزار دانه حدود 

 .باشد الزو می

 سبز كردن -0-6

دو روز بنه   تنا مندت ینک    بنه  هادار کنردن، بنذر   در روش مکانیزه تهیه نشا، پس از پنیش جواننه  

طنور   هنا بنه   چنه  هنا و سناقه   چنه  شوند تا ریشه می منتقل سلسیوسدرجه  32تاریک انه با دمای حدود 

هنا بنه    پس از این مرحلنه سنینی  . متر برسد چه به حدود یک سانتی یکنواخت رشد کنند و طول ساقه

. روز صنورت گینرد   5تنا   3گل انه منتقل شده تا عملیات تعدیل دمایی و سبز شدن اولیه طی حندود  

تنوان در گل اننه تنا مرحلنه نشناکاری آبیناری و        منی های تازه سبز شده را  پس از این مرحله گیاهچه

ای منتقل کرد و بقینه   پرورش داد و یا اینکه به بستر تهیه شده همانند روش تهیه خزانه جوی و پشته

 .ای مدیریت کرد مراحل را همانند روش توضیح داده شده در خزانه جوی و پشته
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 به زمين اصلی ءانتقال نشا -0-7

بنرای کشنت   . کننند  روزه هستند به زمین اصلی منتقل منی  25تا  20انی که زم نشاها را معموالً

تنر و   هنای قنوی   تر و دارای ارتفا  کمتر بنا مینانگره   مکانیزه و استفاده از نشاکار بهتر است نشاها جوان

تر به سنرعت در زمنین اصنلی اسنتقرار یافتنه و دارای قندرت        های جوان طورکلی نشا به. تر باشند کوتاه

 .باشند ی باالتری در زمین اصلی میزن پنجه

 تراكم كاشت در زمين اصلی -0-8

صنورت   عدد در هر کسه و فاصله کاشت برای رقم رش در روش دستی بنه  3تا  2بین  ءتعداد نشا

هنا   ولی فاصله بنین بوتنه  ( متر سانتی 30) در روش مکانیزه، فاصله ردیف کاشت ثابت. باشد می 20×20

 (.1393، همکاراننحوی و ) باشد( متر سانتی 13) فاصلهبایست حداقل  روی ردیف می
 

 كوددهی در زمين اصلی -5
 طنور  به حال این با. باشد خاک شیمیایی و فیزیکی های ویوگی براساس باید اساساٌ کودی توصیه

 بنرای  را( اوره کیلنوگرو  160 معنادل ) هکتنار  در خنالص  نیتنروژن  کیلنوگرو  75 کناربرد  توان می عاو

 در خنالص  نیتنروژن  کیلنوگرو  90 کاربرد و است درصد 2/0 تا 15/0بین ها آن نیتروژن که هایی خاک

 اسنت  درصند  15/0 از کمتنر  هنا  آن نیتنروژن  که هایی خاک برای را( اوره کیلوگرو 200 معادل) هکتار

 135 از کمتنر  هنا  آن پتاسنیم  کنه  هنایی  خناک  در رقم این برای نیاز مورد پتاسیم مقدار. نمود توصیه

 ینا  و پتاسیم سولفات کیلوگرو 200 معادل) هکتار در کیلوگرو 100 است، خاک کیلوگرو در وگر میلی

 گرو میلی 12 از کمتر ها جذپ آن قابل فسفر که هایی خاک در. باشد می( پتاسیم کلرید کیلوگرو 170

 ورمنظ بدین .شود می توصیه هکتار در تریسل سوپرفسفات کیلوگرو 100 کاربرد است خاک کیلوگرو در

 ینک  .دشنو  می مصرف پایه کود عنوان به پتاسیمی کود نصف و فسفره کود کل اضافه به ازته کود نصف

 از بعند  روز 60-65)  زنی پنجه حداکثر مرحله در باقیمانده پتاسیمی کود چهارو یک و ازته کود چهارو

 ینک  عنالوه  هبن  ازتنه  کنود  چهنارو  یک .شود می داده اصلی زمین به اول سرک کود عنوان به( بذرپاشی

  قننالف در خوشننه تشننکیل زمننان در دوو سننرک کننود عنننوان بننه باقیمانننده پتاسننیمی کننود چهننارو

 .(1395، همکارانکاوسی و ) شود می استفاده بذرپاشی از بعد روز 80-85 حدوداً
 

 هاي هرز در زمين اصلی مبارزه با علف -6
تنا   100) ، کانسنیل (لیتر در هکتنار  75/1) ، پرتیالکلر(لیتر در هکتار 5/3) های بوتاکلر کش علف

 هنای هنرز بنرای    شندن علنف   سه تا هفت روز پس از نشاکاری و قبل از دو برگنی ( گرو در هکتار 120
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های مذکور، مزرعه حتما باید قرقاپ باشند و   کش برای استفاده از علف. شود کنترل سوروف توصیه می

تننوان از  رل جگننن نیننز مننی بننرای کنتنن. دپننس از سمساشننی حالننت قرقننابی حفنن  شننو  چننند روز 

شرایط مصنرف هماننند   . ، پنج روز پس از نشاکاری استفاده کرد(گرو در هکتار 60) متیل سولفورون بن

هنا   کانسیل عالوه بر کنترل سوروف، کارایی باالیی نیز در کنتنرل جگنن  . باشد های قبلی می علف کش

هنا بنا    کنه امکنان کنتنرل آن   هنای هنرز بنزرگ     در مراحل بعدی رشد و درصورت مشاهده علنف . دارد

 250) های برگ مصرف ماننند ننومینی   کش توان از علف پذیر نیست، می های ذکر شده امکان کش علف

( لیتنر در هکتنار   15تنا   10) و یا پروپانینل ( لیتر در هکتار میلی 100) ، کلین وید(لیتر در هکتار میلی

 (.1395پور،  قلی یعقوبی و اله) استفاده نمود
 

 با بيماري بالست مبارزه -7
  (.1389، همکارانپاداشت و ) باشد رقم جدید رش نسبت به بیماری بالست مقاوو می

 

 مبارزه با ساقه خوار برنج -8
بینند، اگرچه مینزان   تقریبا تمامی ارقاو برنج موجود در ایران از ساقه خوار نواری برنج آسیب می

دلینل   ارقناو دارای طنول دوره رشند بیشنتر بنه     طورکلی  به. خسارت آن در ارقاو م تلف متفاوت است

بینند، این درحالی است کنه ارقناو دارای    خوار برنج بیشتر آسیب می های دوو و سوو ساقه هجوو نسل

های دوو و سنوو اینن آفنت دوره رشندی      دلیل اینکه قبل از اوج فعالیت نسل طول دوره رشد کمتر به

هنای مورفولنوژیکی ارقناو نینز در مینزان       ویوگنی . بیننند  کننند، کمتنر آسنیب منی     خود را تکمیل می

 برنج نواری خوار ساقه خسارت از جلوگیری و کنترل طورکلی برای به. باشد ها موثر می پذیری آن آسیب

 .دشو می توصیه ذیل شرح به موارد جدید الین در

 10 ازای بننه تریکوکننارت عنندد یننک) هننا درخزانننه زنبورتریکوگرامننا حنناوی تریکوکننارت نصننب -

 (خزانه ربعمترم

 ،(آفنت  اول نسنل ) رویشنی  مرحلنه  در خنوار  سناقه  الرو بنه  آلنوده  هنای  بوتنه  مشاهده درصورت -

 جمعینت  کناهش  در مهمنی  نقنش ( دسنتی  وجنین ) اصنلی  زمنین  در آلنوده  های پنجه حذف

 .دارد آفت

 حشننره اینن . شنود  انجناو  خننوار سناقه  پرواننه  فعالینت  در هنگنناو تریکوگرامنا  زنبنور  رهاسنازی - -

 اینکنه  بنه  باتوجنه . دشنو  منی  آن رفنتن  بنین  از موجنب  و شنده  اسنتفاده  آفت  مت علیه مفید،

 م تلننف هننای نسننل در زنبننور دارد، سننال در نسننل 3 تننا 2 بننرنج نننواری خننوار سنناقه
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 انجناو  رهاسنازی  بنار  سنه  تنا  دو نسنل  هنر  در کنه  اسنت  ذکنر  بنه  الزو. شنود  رهاسنازی  آفت

 :که شود می توصیه یکوگراماتر زنبور رهاسازی از بعد آلودگی وجود صورت در. شود

 هنای  خوشنه  آلنودگی  ینا  و درصند  2 از بنیش  اول نسنل  در منرده  مرکنزی  جواننه  آلنودگی  اگر -

 بنننا سمساشنننی گردیننند، مشننناهده درصننند ینننک از بنننیش دوو نسنننل در شنننده سنننفید

 .شود انجاو زیر های کش حشره

 15 مقنندار  بننه درصنند  10 دیننازینون اول نسننل  در) درصنند 10 یننا  5 گرانننول دیننازینون -

 در کیلننوگرو 20مقنندار بننه درصنند 5 گرانننول دیننازینون دوو نسننل در و هکتننار در کیلننوگرو

 (.هکتار

 .هکتار در کیلوگرو 30 مقدار به درصد 4 گرانول پادان -

 .هکتار در گرو کیلو 20 مقدار به گرانول( فیسرونیل) درصد 2/0 ریجنت -

 شننود، مواجننه خننوار سنناقه آفننت سننوو نسننل بننا دیرکشننت شننود و  شننالیزاری چنانچننه -

( مجناز  هنای  کنش  حشنره  از اول اولوینت  در) منایع  هنای  کنش  حشنره  از یکنی  بنا  پاشی محلول

 تنا  پننج  و( پنرواز  اوج بنا  همزمنان ) خنوار  سناقه  پرواننه  علینه  هکتار در لیتر 5/1 تا 1نسبت به

 کنه  شنود  منی  توصنیه . گینرد  صنورت  گراننول  هنای  کنش  حشنره  بنا  سمساشنی  بعد، روز هفت

 کارشناسنان  نظنر  طبنق  و مجناز  هنای  کنش  حشنره  از بنرنج  فنات آ بنا  شنیمیایی  مبنارزه  برای

 .(1389مجیدی، ) شود استفاده نباتات حف 

 

 مديريت آبياري -9
 نیناز آبنی   نتیجه در بوده و کمتر رشد دوره طول دارای شده اصالح ارقاو به سایر نسبت رش رقم

 در بندون  دیررس، شده الحاص ارقاو به نسبت بودن رس میان دلیل به رش رقم آبی نیاز. است آن کمتر

 منظنور  اینن  بنرای  و (مترمکعنب  5350) بنوده  کمتر زمین، سازی آماده برای موردنیاز آپ گرفتن نظر

یزداننی،  ) شود می توصیه متری سانتی 5 عمق تا آپ داری نگه و روز 7 به روز 7 با فاصله تناوبی آبیاری

1397.) 
 

 مرحله برداشت -01
باشد بهترین زمان برای برداشنت   رسیده مزرعه درصد محصول 90طورکلی زمانی که بیش از  به

 در این زمان رسیدگی فیزیولوژیک صورت گرفته و دیگر افنزایش وزننی در بنذر رخ ن واهند    . باشد می
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درصد رسنیده   20ها نیز به حدود  حال از دست دادن رطوبت خود می باشد و رطوبت آن داد و بذر در

 مزرعنه،  سطح کردن خشک منظور به( دانه خمیری مرحله در) برداشت از قبل روز پانزده معموال. است

 و برداشنت  بعنداز . نماید می تسهیل را برداشت های ماشین از استفاده عمل این .شود قطع باید یاریآب

 .شنود  اقنداو  آن خرمنکنوبی  و شنالی  آوری جمع به نسبت یک روز در مزرعه، مدت به شالی خشکاندن

 .باشد می درصد 14 انبار در نگهداری برای بذر رطوبت میزان
 

 هاي هرز شاليزار پس از برداشت برنج مديريت علف -00
هنای آتنی    ها در سال های هرز آخر فصل و جلوگیری از کاهش جمعیت آن منظور کنترل علف به

هنا بنا ینک     بهتر است پس از برداشت برنج کل مزرعه و بنویوه حاشنیه منزار  و مرزهنای بنین کنرت      

د تنا  سمساشنی شنو  ( لیتنر در هکتنار   5/3ود در حند ) ومی سیستمیک همانند گالیفوزیتکش عم علف

 .ها و بندواش در سال بعد کاهش یابد های هرز چند ساله از قبیل برخی از جگن جمعیت علف
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، محمودسلطانی، .اکبر ، عبادی، علی.، ترنگ، علیرضا.یزدانی، محمدرضا ،.فرزاد، شیلسر، مجیدی

 تحقیقات موسسه. برنج، آناو جدید رقم دستورالعمل زراعی .1398. بیون شهراو، و یعقوبی،

 .صفحه 12.  ایران.  رشت. کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان. کشور برنج

، مجیدی، فرزاد و .، نحوی، مجید.فریدون  ، پاداشت،.، عبد اللهی، شاپور.رضاترنگ، علی - -

معرفی رقم جدید برنج رش  با کیفیت پ ت مطلوپ جهت کشت در شمال (. 1397. )دیگران

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

 .صفحه 62. ایران

 واکنش بررسی. 1389. حسن پورفرهنگ، و علیرضا ترنگ، ،.یدونفر دهکایی، پاداشت - -

. برنج سوختگی قالف و بالست بیماری عامل های قار  مقابل در برنج امیدب ش های الین

 53. ایران .رشت. کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان. کشور برنج تحقیقات موسسه

 .صفحه

 و مجید نحوی، ،.علی ، محدثی،.محمدرضا علیزاده، ،.مهرزاد پور، قلی اله ،.مسعود کاوسی،- -

 اجزای و عملکرد ورس، به مقاومت بر نیتروژن م تلف مقادیر کاربرد تاثیر. 1395. دیگران

.  صالح رقم و بوجی آبجی رقم دو بین برگشتی تالقی از حاصل الین و بوجی عملکرد آبجی

 61. ایران. رشت. کشاورزی ویجتر و آموزش تحقیقات، سازمان. کشور برنج موسسه تحقیقات

 .صفحه

مؤسسه تحقیقات برنج . توسعه استراتوی مدیریت آفات در برنج. 1389. مجیدی شیلسر، فرزاد - -

 .صفحه 41. ایران .رشت. کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان. کشور

د و اجزاء  بررسی تاثیر مقادیر م تلف کود نیتروژن و پتاس بر عملکر .1393.نحوی ، مجید  - -

. کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان.  امید ب ش برنج 7و  4عملکرد الین های 

 .صفحه 38. ایران .رشت

در  ها کش علف کارایی برخیبررسی .  1397. پورامیر، فرزین و رجبیان، مریم ،.بیون یعقوبی،  - -

 ترویج و آموزش یقات،تحق سازمان. کشور برنج تحقیقات موسسه. کشت مستقیم و خزانه برنج

 .صفحه 50. ایران. رشت. کشاورزی

موسسه .  کشور شالیزاری اراضی در آپ وری بهره ارتقای برنامه.  1397. محمدرضا یزدانی، - -

 .صفحه 14. ایران. رشت. کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان. کشور برنج تحقیقات
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 ي تحقيقات برنج كشور هاي موسسه ليست نشريه

ماره ش

 نشريه
 سال (گان) نويسنده  عنوان

 1392 فاطمه حبیبی ی برنج های کیفی دانه گیری ویوگی های آزمایشگاهی اندازه روش 0

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

 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1393 و همکارانمجید نحوی  حل فنولوژی برنجمرا 0

 1393 پور و همکاران قلی مهرزاد اله در شرایط استان گیالن برنج خصوصیات برخی از ارقاو محلی 5

 1393 حبیبی و همکاران فاطمه 6647 ایزو روش اساس بر برنج ی دانه در آمیلوز میزان گیری اندازه روش اصالح 6

 1393 فریدون پاداشت و همکاران رنجبیماری سیاهک دروقی ب 7

 1393 و همکاران نیا فرامرز علی ی موسسه تحقیقات برنج کشور نامه معرفی 8

 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل های روش و برنج ای نقطه تک ی پروانه 9

 1393 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 01

 1394 گر و همکاران ناصر دوات ار  برنج خسارت دیدهراهنمای ارزیابی مز 00

 1394 و همکاران  فریدون پاداشت های قارچی در برنج زهرابه 02

 1394 واحد حسن شکری برنج کشت در  مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 03

 1395 محسن قدسی و همکاران در گیاه برنج( RGA)سازی توسعه سریع نسل  بومی 00

 1395 پور و همکاران تیمور رضوی کاه و کلش برنج به کمسوست و موارد استفاده از آنتبدیل  05

 1395 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یها قار  ونیکلکس 06

 1395 مسعود کاوسی های شالیزاری گیری آن در خاک های عصاره پتاسیم در خاک و روش 07

 1395 الهیار فالح و همکاران لیزاریضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شا 08

 1395 پور قلی مهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 09

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

 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقاو برنج لنجان توده 20

 1396 شهراو محمودسلطانی قابله با آنهای م کار علل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1396 بیون یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنج دستورالعمل ملی کدگذاری الین 20

25 
اولین گزارش خسارت در مزرا  برنج ) ای برنج خوار قهوه پره برگ معرفی شب

 (شمال ایران
 1396 کارانطبری و هم مهرداد 

 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

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

 1397 و همکاران الهیار فالح اکولنننوژی برنننننج 28

 1397 همکارانحبیبی و  مهفاط استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج 29



 14/  رنگعلیرضا ت                                                                                                                           

 

 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

 1397 سر شیل فرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آن کرو سبز برگ 31

 1397 شهراو محمودسلطانی های کشت برنج تغذیه روی در سیستم 30

 1397 پور و همکاران علیرضا نبی صالح برنجدر االقایی کاربرد جهش  32

 1397 رضا اسدی خرابی کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجاو عملیات گل 33

 1397 عاصفه لطیفی تاثیر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنج 30

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

 1398 ناهید فتحی و همکاران دستورالعمل پ ت برخی ارقاو محلی و اصالح شده برنج مازندران 36

 1398 همکارانبیون یعقوبی و  های هرز کید بر مدیریت علفتأمروری بر کشت مستقیم برنج با  37

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

 برنج خوار نواری ساقه
 1398 سر شیل فرزاد مجیدی

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

 1398 همکاران پور و قلی مهرزاد اله آناو، رقم جدید برنج 01

 1398 عبدالعلی گیالنی یکار برنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1398 پور و همکاران قلی مهرزاد اله راعی رقم جدید برنج، آناودستورالعمل ز 02

 1398 همکارانبیون یعقوبی و  زاریواش در شال هرز مهاجم سل علف تیریو مد یشناس ستیز 03

 1399 پور و همکاران قلی مهرزاد اله (گیالنه، رش و آناو)دستورالعمل پ ت سه رقم جدید برنج  00

05 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازیبرنج بدون ن زهیمکان مناسب کشت یپرورش نشا

 کرونا روسیو و یش

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 

 1399 همکاران و اکبر عبادی علی اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 06

 1399 ا کیانی و همکارانعلیرض (استان گلستان)روش کشت مستقیم در بستر خشک  دستورالعمل تولید برنج به 07

08 
 دیتأک با) برنج در بالست یماریب به مقاومت جادیا و کنترل تیریمد یراهکارها

 (یمولکول یها کیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1399 

09 
اقلیم )عنوان کشت دوو در اراضی شالیزاری  دستورالعمل فنی تولید تریتیکاله به

 (گرو و مرطوپ
 1399 فی و همکاراناله یوس روح

 1399 همکاران ناهید فتحی و های تش یص خلوص و کیفیت ارقاو برنج روش 51

 1399 علی مومنی و همکاران طلو ، رقم جدید پرمحصول، مقاوو به بالست و کیفی برنج 50

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

 1399 علی مومنی و همکاران « طلو » ، رقم جدید برنج یاعدستورالعمل زر 53

 1400 و همکاران دهر فاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 50

 1400 شهراو محمودسلطانی گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج  55

 1400 بیون یعقوبی یگزینهای جا کش کش شالیزار و معرفی علف ترین علف حذف بوتاکلر، پرمصرف 56



  «رش»دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج /  15 

 (ادامه)ي تحقيقات برنج كشور  هاي موسسه ليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال (گان)نويسنده  عنوان

 1400 علیرضا ترنگ "رش"دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج  57

 

ی  ا مسئول كتابخانهی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا ب توانند به آدرس موسسه مي  مندان به خرید نشریه عالقه
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