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 مقدمه -0
ز قبیل امحیطی متعددی ت زیستزمدت موجب بروز معضالایی در درای شیمیاز کودهاده استفا

 بع،امن ینا ربرداک زا شیان ودگیآلست. اسطحی و زیرزمینی شده  آببع امن آلودگی ک و اهش کیفیت خاک

 ستا دهاد راقر تهدید مورد ار نیانسا معاجو متسال و فتهای هار اهنانسا روزمره ییاغذ بعامن به راوزنجیره

ورزی اکش یاهماترین نظز مهما. یکی (Wolie and Adamassu, 2016؛ 1397ن، اراکومله و همک)شهدی

)رضوی و  ستا ده(انه)کم لماده( و سا)بدون نه نیکارگاورزی ایی، کشاغذد ای تولید موایگزین براج

 اکوسیستم را، حد سطحادر و زده محصولاب شیافزابر وه عال ( کهHossaen et al., 2011؛ 1396ن، اراهمک

ی مصنوعی اهدهاز مصرف نهاشی ای نت منفاسوء و تبعآثار ز او  دهادر امدنظر قر ن یک رکن زندهاعنوبه

 .(1398کومله، )شهدی دکنمی یریجلوگ

صه شده خال کینارگالم و اس ییات غذمحصوال فیرادر تع دهاده و بدون نهانهکم ورزیاکش زیاوجه تم

ی اهدهاز نها اهآن دینست که در پروسه تولاد یتمحصوال ناتویم الم راس ییات غذمحصوال کهیطوربه .ستا

گونه  چیکه هطوریست، بهاده شده استفا یاشدهرل و کنت کارخطرنیدر دز غ یحصالای اهو روش ییایمیش

ست ا یمحصول کینارگامحصول  اما(، 1393)رفیعی،  کندینم دیتهد ار ییاد غذامو نیاکننده خطری مصرف

 شداشده ب دیتول کیتارومآ تابیترک ریاس ایو  اهیفزودنا، اهکشفتآ ،ییایمید شاز مواده استفاکه بدون 

  (.1393دی، ا)یعقوبی و جو

 پدیده گرسنگی ابله بایی و مقاغذ منیتا در نقش مهمی تژیکاسترا مهم محصول ن یکاعنوبه برنج

ی الان یک کاعنوبه این محصول در کشور ماکند. می مینات ار ناجه جمعیت زا نیمی زا صلی بیشا یاشته و غذاد

ن در ائیامد روستادر و لاشتغاز ا شته و بخش بزرگیانی دایرای ارهانوای در سبد خرید خاسی سهم عمدهاسا

یش افزاز یک سو و اک اب و خآبع امنآلودگی ره شد، محدودیت و اشاطورکه ناشود. هممل میاش ار لیاطق شمامن

ی اهست که روشاموجب شده  ز طرف دیگرات تولیدی شتی محصوالاهی مردم در خصوص کیفیت بهداگاسطح 

نیک در کشت و ارگای اهرگیری روشاکصول بهار گرفته و اقرح صالاو نی زبیابرع برنج مورد امدیریت تولید در مز

ن ان و مروجاز پیش مورد توجه محققاز جمله برنج( بیش ا) ی مرکزی و غربیاسیالب منطقه ات غتولید محصوال

 اه براعت برنج، هموار زرام و طیور در کنادلیل پرورش ددور به ناچندی نهاهر گیرد. در گذشتهاین بخش قرا

ز اصر مورد نیاز عنای ان( بخش عمدهاییز و زمستا)پ رانی در فصول منتهی به بهات حیوو پخش فضوالآوری جمع

ل مردم درخصوص تهیه و استقبارغم به  مروزها اما شد،مین میایی تای شیمیاز به مصرف کودهاه برنج بدون نیاگی

یی کمتر مورد توجه ای شیمیانسبت به کوده لیآی اکودهین قبیل از اده استفا نیک،ارگا - لمات سمصرف محصوال

 شندابنیک برنج میارگاتلفیقی در کشت  انه و یاگاصورت جدده بهاستفابلیت ای قاراد آلی یاکوده. شدابمی

بع اربرد مناخیر در زمینه کای اهلای مختلفی در ساه(. پژوهش1398کومله، ؛ شهدی1394ن، ارا)مدرومی و همک

ت بلندمدت صورت گرفته، العایج مطابر طبق نتکه طوریدر کشت برنج صورت گرفته به آلیی امختلف کوده

ت اضمن بهبود خصوصی ،وری شده و گوسفندی(آپوسیده، مرغی فر مالاوی کا)کود گ میای داع کودهانوامصرف 

هش و اب، کآف جویی در مصرم مختلف برنج موجب صرفهارقایش عملکرد افزار و ازلیاک شایی خافیزیکوشیمی

نیک و ارگا -لما، تولید محصول سآلودگی ع انواز اک او خ آب بع اظت منایی، حفای شیمیاتعدیل مصرف کوده
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؛ 1398کومله، )شهدی شودشتی محصول تولیدی میاز کیفیت بهدان اکنندگن مصرفاطمینایش ضریب افزا

Siavoshi et al., 2011 .)نش و تکنولوژی، ای شگرف در حوزه داهفتپیشر اخیر بای اهلاطرف دیگر در س زا

 نیاوای فراتوسعه -ی ترویجیارهاهکا، ر1ی زیستیالب کودهاکوسیستم در قات زنده موجود در ارگیری موجوداکبه

 این قبیل کودهارگیری اکز طریق بها کاخ صلخیزیاء حارتقاحفظ و  جهت سبای مناهه حلارفتن امنظور یبه

ن دور اچندینده نهانیک در ارگا -لمات سد تحولی بزرگ در تولید محصوالایجاز اسمینهند زاتوئه شده که میارا

 ؛(1391ن، ارانی و همکارحمسدیا) ستا لاس 40ز ابیش  بقهای ساراد نایرای بیولوژیک در اکودهشد. مصرف اب

. ستا شده صلاح کشور در موجود بیولوژیک یاکوده عانوا در دیازی تنوع که ستا بوده خیرا لاس ده در اتنه ولی

 عدم ای و مداراک تمحصوال ئهارا در نیاتوان و بیولوژیک یاکوده تولیدکننده یاهشرکت برخی فیاک تخصص عدم

 در رعیناز پذیرش و داعتما عدم و سردرگمی سبب اهاگ ،علمی صولا اب اهشرکت ینا یاهلعملادستور بقاتط

 و مرکزی یاسیا لمللی برنجابین مرکز. ستا گردیده رانتظا مورد یجانت حصول عدم و اکوده قبیل ینا زا دهاستفا

ی، آموزشت ، تسهیالآموزشح، تولید، مدیریت، صالای توسعه تکنولوژی درخصوص ای بر، مرکز2غربی

ر برنج به بهبود ایداء بر تولید پاتکا اشد و بابی مرکزی و غربی میاسیابی و صنعت برنج در اریازاسیون، بانیزامک

ی اهسجالات از مصوبای بخشی اجراین مرکز و از اندالت و چشمارس یاستاهد نمود. در رایی کمک خوامنیت غذا

محوریت  اب 4تیالب چند طرح تحقیقانیک در قارگا -لماول پروژه تولید برنج ساز اف ؛3(TMC) کمیته مدیریت فنی

ن، ایجاذربا) ی عضوادر کشوره اجرابلیت ای قاراد دهز پیش تعیین شای اهریزیمهام گردید و بر طبق برنانجان ایرا

 هد بوداتی خوای اهلان( در سان و ترکمنستازبکستان، انستافغان، ان، قرقیزستاقستان، قزاجیکستاق، تاترکیه، عر

یج از نتافنی برگرفته  -ی علمیاهنمالگوی زیر رای عضو(. ایس و کشورهاراله سوامه پنج سابرن 3ردیف  2)بند 

در  آلیبع کود ارگیری مناکصول بهایی در درک بهتر اسزند سهم بهاتوست که میاتی مذکور ای تحقیقاهپروژه

 .شداشته بار کشت محصول برنج دایدارچوب توسعه پانیک در چهارگا -لماکشت و تولید برنج س
 

 آلیب نوع كود انتخا -2
 بذه بسذتگیاو ه بذرنج،از گیذانیذ یی مذورداغذذ صراعن زی تدریجیادسازامین و الی ضمن تابع کود امن

 دیازیذ حذد اتذ اهذنا زا دهاسذتفا ییاراک یشافزا و ییاغد صراعن فتالا هشاک طریق زا ار ییاشیمی یاکوده

یست ابنیک میارگاه در کشت از گیایی مورد نیاصر غذامین عناجهت ت آلیب نوع کود انتخادهند. می هشاک

وری کذود ان تهیه و فذرامکا(، دسترسی و 1)شکل  کاود در خیی موجاصر غذاهمی عناه، فراز گیاس نیاسابر

 شذود آلذودگیع انذواز ازیسذت ک، موجب حفظ محیطاصلخیزی خای حارتقاوه بر حفظ و عال اتعیین شود ت

مذی و ای داع کودهذانذواربرد اثذربخش کذایج ات صذورت گرفتذه و نتذالعاس مطاسا(. بر1398کومله، )شهدی

                                                 
گیاه، افزایش  غذایی قادر به تأمین برخی نیازهای و ها بودهآن هایمتابولیت و یا مفید میکروارگانیسم چند یا یک از مکفی تعداد حاوی که جامدیا  نیمه مایع جامد، است ایزیستی ماده . کود1

 ایبازه در گیاه نیاز مورد غذایی عناصر تأمین وجود کودها با افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه است. این ،های غیرزنده )خشکی، شوری، گرما، سرما و ..( و همچنینتحمل گیاه در برابر تنش

 کودها این مدتطوالنی ماندگاری. کنندمی تضمین مدتطوالنی در را گیاه سالمت گذارند،می آن میکروبیوم و گیاه ریشه اطراف محیط روی بر که مثبتی اثرات با و کرده تقویت را خاک تر،طوالنی

 .اشدبمی شیمیایی کودهای با مقایسه در کودها این هایمزیت دیگر از زیست محیط ساختن آلوده عدم و
2. Central and West Asian Rice Center )CWARice) 

3. Technical Management Committee (TMC) 
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ب کذود انتخذان گفت کذه اتوح شده برنج میصالام بومی و ارقاو عملکرد ی زیستی بر رشد اکوده ،همچنین

ولیذه وضذعیت ابررسذی  ،ه و همچنذیناز گیذاسذت کذه بذر حسذب نیذایی ارهذای معیاراده داستفاجهت  آلی

نذه و اشذی در خزاز بذرپازیسذتی قبذل -آلذیی اربرد کودهامنظور کینابه شود. ک تعیین میاصلحیزی خاح

یذن ان و روش مصذرف اب نوع، میزانتخامه به ادارسد که در نظر میپذیر بهصلی توجیهای برنج در زمین انش

 شود.خته میابه تفصیل پرد اهدهاقبیل نه

 

 

 

 

 
 ورزیکات خاز عملیاک قبل ایی خات شیمیاز خصوصیآلینا -0شکل 

 

 میاي داكوده -3
حل از طی مرامرغ هستند که پس و، گوسفند و از قبیل گام و طیور مختلف ات دمی، فضوالای داکوده

 ,.Li et al؛1397ن، اراکومله و همک)شهدی رنداد ایط مزرعه راده در شراستفابلیت اه قام 6وری در عرض افر

ری مختلفی تهیه شده و جیره امپروری و مرغدای داحدهاز وام و طیور ابع کود داکه منییاجناز ا(. 2011

ست؛ در ال ایی حتی در طول یک ساصر غذاز عناوتی ای متفاهسبتی نارای تولیدی داحدهاین وایی در اغذ

ی ارامی دای داع کودهانواز اسیم( در هر یک ا)نیتروژن، فسفر و پت یی موجوداصر غذادیر عنانتیجه مق

 ییاصر غذاز عنادلی امی نسبت متعاچند نوع کود د امصرف یک ی ان باتووتی بوده و نمیای متفادرصده

شود که مصرف در نتیجه توصیه می؛ مین نموداه تادر طی رشد و نمو گی اسیم( راپت )نیتروژن، فسفر و

ن، اراکومله و همک)شهدی ه تعیین شودایی پرمصرف گیاصر غذاز عنامین یکی ای تامی بر مبنای داکوده

 (. Hassan et al., 2014؛ Amanullah et al., 2016؛ 1397

شویی آب ی رس از سطح کلوئیدهاحتی ارک عنصر پرتحرک بهن یاعنوکه عنصر نیتروژن بهییاجناز ا

یطی )کمبود نیتروژن است؛ درنتیجه در چنین شران مشهود ایرال ای شمارهازآلیکثر شان در اشده و کمبود 

ند اتومیمی اک و کود داز تعیین درصد نیتروژن موجود در خامی پس ار مصرف کود داک( مقدادر خ

پوسیده جهت  مالاوی کاربرد کود گا. ک(Issaka et al., 2014) شداه برنج بای گیز نیتروژناکننده نیمینات

ز ارد. ارجحیت داوری شده و گوسفندی اه نسبت به کود مرغی فراز گیاسیم مورد نیامین نیتروژن و پتات

ممکن  الادیر بان در مقاربرد اشد؛ در نتیجه کابمی الاح موجود در کود گوسفندی بمالان اکه میزییاجنا

ر او بوی بسی الای نیتروژن باراکود مرغی د ،ک شود. همچنیناح و شوری خمالایش تجمع افزاست موجب ا

یی اهکارت شود. در خاد خسایجاسوزی و هاند موجب گیاتوربرد کنترل نشده میاست که درصورت کتندی

ی یاز کودهان اتورد؛ میاین عنصر وجود داهمی و جذب افر مشکل ست وامل محدودکننده رشد اکه فسفر ع
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ی ارایی که داهکادر خ اده کرد و یاستفاوری شده( ا)کود مرغی فر تری هستندالان فسفر بای میزاراکه د

 (. 2)جدول  ده نموداستفاپوسیده  مالاوی کاز کود گاسیم هستند افقر پت
سیم اپت ،ماپیپی 21-15درصد، فسفر  2/0مل: نیتروژن ایی جهت کشت برنج شاصر غذاپتیمم عنار امقد* 

ن انش زیریی نمونه فرضی ات شیمیاشد. تجزیه خصوصیابدرصد می 2 آلیر کربن ام و مقداپیپی 150-120

ست )جدول ای کمبود ارا، دآلیکربن و ر نیتروژن، فسفر از نظر مقدایشی ازماین مزرعه اک ادهد که خمی

1.) 
 

 *رازآلیک شاخنمونه یی ات شیمیاتجزیه خصوصی -0جدول 
 

 لکتریکيایت اهد

 متر( زیمنس/)دسی
pH 

 آليکربن 

 )درصد(

 نيتروژن کل

 )درصد(

 فسفر

 گرم بر کیلوگرم()میلی

 سيماپت

 گرم بر کیلوگرم()میلی

83/0 03/7 34/1 13/0 3/5 192 
 

می اربرد کود داب و کانتخاشود در نتیجه خته میاه رشد شنان گلوگاعنوکه عنصر نیتروژن بهاجناز ا

 م مختلف برنجارقاه برنج در نظر گرفته شود. از نیتروژنی گیامین نیای تابر مبن ابتدادر  یستابر میازآلیدر ش

ز ار نیالص در هکتاکیلوگرم نیتروژن خ 80کثر ام پرمحصول( در طی دوره رشد و نمو خود به حدارقاویژه )به

 6/0وی حدود این کود حادهد که ن میانش زیرل ادر مثپوسیده  مالاکوی ارند. تجزیه نمونه مرکب کود گاد

کیلوگرم کود  100ست که در ن معنیاین بدا .(2)جدول  ستاته امونیومی و نیترادرصد نیتروژن کل به فرم 

کیلوگرم  80مین ای تارد؛ در نتیجه برالص وجود داکیلوگرم نیتروژن خ 6/0پوسیده حدود  مالاوی کاگ

 1طوبتصد رردیست ابست. همچنین میاز انیپوسیده  مالاکوی ار کود گاتن در هکت 13لص به انیتروژن خ

نمونه مرکب  یطی کهاشر در .شودل اعمامی ای داکودهو در توزین ز مصرف تعیین شده امی قبل ای داکوده

 ، بهرالص در هکتاکیلوگرم نیتروژن خ 80مین ای تا(؛ بر2)جدول  شدابدرصد رطوبت  50ی ارادوی اگکود 

. ستاز انیست( ا آبتن  7ی حدود اراوی داتن کود گ 13)ر اتن در هکت 20 نامیزوی بهامصرف کود گ

ی اع کودهانواز ایی و درصد رطوبت موجود در هر یک اصر غذاز وضعیت عنان اورزامل کشاهی کاگامنظور به

صر ایی عنات شیمیار، تجزیه خصوصیای هر هکتازار کود مصرفی بهاسبه صحیح مقدامح ،می و همچنیناد

 زم بهشود. الوصیه میده تاستفاز امی قبل ای داع کودهانواین از ایی و درصد رطوبت موجود در هر یک اغذ

ی امترهارای تعیین پاکود یک کیلویی تهیه نمود و بر 2یست یک نمونه مرکبابمنظور میبدین  ست کهاذکر 

 ل نمود.ارساب اک و از خای مجاههایشگازمامورد نظر به 

 

                                                 
سپس یک نمونه یک کیلویی از خوبی مخلوط شوند. های مختلفی تهیه شده و با هم بههای باال، وسط و پایین توده کود دامی نمونهاز قسمت منظور این برای. 1

 24 مدتبه گرادسانتی درجه 105 دمای در آون در مذکور نمونه آن، از پس. گردد ثبت دیجیتال ترازوی با آن تر وزن داخل مخلوط خارج شود )نمونه مرکب( و

 محاسبهوزن تر(  -وزن تر /وزن خشک ×  100)درصد رطوبت کود بر اساس فرمول  گردد. تعیین مدت این طی از پس آن خشک وزن و شود داده قرار ساعت

 .شود

خوبی با هم مخلوط شده و پس ها بههای مختلفی تهیه شود. سپس این نمونههای باال، وسط و پایین توده کود دامی نمونهمنظور تهیه نمونه مرکب از قسمت. به2

 .شودهای مجاز خاک و آب ارسال یات شیمیایی به آزمایشگاهاز آن یک نمونه یک کیلویی از داخل مخلوط خارج شود و جهت آنالیز خصوص
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 لعه امی مورد مطای داع کودهانواز اهر یک  یی و درصد رطوبتاشیمی تایخصوص -9جدول 
 

 نوع کود
 لکتریکیایت اهد

 یک به پنج

 سیدیتها

 یک به پنج

 آلیکربن 

O.C% 

 نیتروژن

)%( 

 فسفر

)%( 

 سیماپت

)%( 

 هنا

 م(اپی)پی

 روی

 م(اپی)پی

 مس

 م(اپی)پی

 منگنز

 م(اپی)پی

 رطوبت

)%( 

 کود مرغی

 وری شدهافر
34/11 51/7 1/38 82/0 74/0 27/2 4/1568 8/518 5/86 48/515 48 

 ویاکود گ

 پوسیده مالاک
18/10 23/8 3/23 58/0 62/0 68/2 3/5357 8/328 5/40 2/609 50 

 51 79/428 7/27 5/256 3/5129 2/1 24/0 32/0 17 18/8 82/13 کود گوسفندی
 

شود که توصیه می(، 2و  1ول اجد -1397ن، ارامله و همککو)شهدی م شدهانجاتی ایج پروژه تحقیقاس نتاسابر

نویه، توسط نیروی از شخم ثاولیه و قبل ام شخم انجاز ار، پس اتن در هکت 20ن امیزپوسیده به مالاوی کاکود گ

 زمین ییانه زیاسآمادهت ان عملیاز اشود و پس  ی مزرعه پخشاهقسمت کلیه در ختایکنو مالاطور کرگری و بهاک

 (.2)شکل  م شودانجادلینگ و تسطیح( ا)پ

 

  

 رگریاخت توسط نیروی کاطور یکنومی بهای داتوزین و پخش کوده -9شکل 

 
 

می مورد بررسی دقیق اد یاکوده و کاخ در صر سنگیناعن زامج غلظتشود که توصیه می ،همچنین

 ،لمللی هستندای بیناردهانداستاز حد اتر الاصر سنگین بای عناراکه د آلیی امصرف کوده زار گرفته و اقر

 (.3ری شود )جدول اخودد

 

 آلیی اک و کودهافلز سنگین در خ منه غلظت چنداز و داغلظت مج -1جدول 

 گرم در کیلوگرم(ز )میلیاغلظت مج گرم در کیلوگرم()میلی منه غلظتاد فلز

 100 1/0-345 دمیوماک

 600 1-69000 سرب

 1500 150-500 روی

 100 05/0-3950 کروم

 270 <01/0-1800 جیوه
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 ي زيستیاكوده -0
منظور بهبود نیسم زنده بوده که بهارگاچند نوع میکرو اوی یانسیون حامل یک سوسپای زیستی شاکوده

 ,.Tan et al؛1394ن، اراو همک اذرنیا) روندر میاکن بهاهاک و بهبود رشد و عملکرد گیایی خات شیمیاخصوصی

 صلخیزیاح وضعیت بیارزیاز بررسی و ایست پس ابمی آلیب کود انتخاره شد، اشایشتر که پطورنا(. هم2015

ی ارال کشور دای شمارهازآلیکثر شال، اطور مثر گیرد. بهاده قراستفاب و مورد انتخاه، از گیاک و تعیین نیاخ

ز مصرف ای پس یای شیمیاکه فسفر موجود در کودهطوریهستند؛ به 1همی فسفر در ریزوسفرامشکل عدم فر

ی زیستی که اربرد کودهایطی کاشود. در چنین شررج میاه خاز دسترس گیای رس شده و اجذب کلوئیده

زی ادسازا) بل جذبات فسفر غیرقلییش حآلافزاند ضمن اتوس هستند، میاکتری سودومونابی اهسویهوی اح

ز اک ای فسفره و حفظ خاودهن مصرف کاجویی در میزی رس( موجب صرفهافسفر تثبیت شده سطح کلوئیده

وی ای زیستی حاز کودهان اتور فقر نیتروژن هستند، میایی که دچاهکاز حد شود. در خاتجمع فسفر بیش 

هش مصرف اک و کایش نیتروژن خافزا یابر ابلیت تثبیت نیتروژن هواق ازوسپیریلوم با اکتر و یازتوبای اهکتریاب

ن، اراکومله و همک)شهدی م شدهانجاتی ایج پروژه تحقیقاس نتاسانمود. بر دهاستفاوره ار نظیر ادی نیتروژناکوده

 300) لاصورت بذرمگیری بهنهاشی و خزات بذرپاز عملیای زیستی قبل اکوده ؛شودتوصیه می(، 1398

ر اده قراستفا( مورد 1391ن، ارانی و همکارحمسدیا؛ 1391ن، ارازی و همکاواخ -گرم بذر 300ی ازالیتر بهمیلی

 یاهن بذراز ام شود. پس اقدا)نیش زدن(  ر کردن بذر برنجادنهانسبت به جو ابتدار، این کام انجای ابر گیرد.

دل بذر مصرفی استیکی( ریخته شده و معخل ظروف بزرگ و تمیزی )بشکه پالار شده برنج در دادنهاجو

 (.3فه شده و هم زده شود )شکل اضاکتری انسیون باسوسپ
 

 

 شیاز بذرپای زیستی قبل اکوده ار برنج بادنهاجو یاهقیح بذرتل -1شکل 

 

نه اگسه ترکیبی و ربردا(، ک1398ن، اراکومله و همک)شهدی ت صورت گرفتهالعایج مطابرطبق نت

 به نسبت شلتوک عملکرد ز تولیدا ین بخشاجبر اب 4زوسپیریلوما و 3ساسودومون و 2کترازتوبا یاهکتریاب

 ناعنوبه نداتومی نهگیال و شمیاه مارقا در یی(اشیمی کود )مصرف رفایط متعار شرکشت و تولید برنج د

ن اکه میزدرصورتی .شود گرفته راکبه ییاشیمی یاکوده مصرف تعدیل و هشاک جهت در سبیامن راهکار

کتری توصیه انسیون بالیتر سوسپ 60کیلوگرم در نظر گرفته شود، مصرف  60ر ای یک هکتابذر مصرفی بر

                                                 
 .یابدهای اکولوژیکی تغییر میو ویژگی ریشههای ای از خاک است که ریشه گیاه را احاطه کرده و در اثر فعالیتمنطقه( Rhizosphere)وسفر . ریز1

2. Azotobacter 

3. Pseudomonas 

4. Azospirillum 
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ن، اطور همزمکتر بهازتوباس و ازوسپیریلیوم، سودومونای اهکتریانه و ترکیبی باگی تلقیح سهاشود که بریم

کتری، نسبت اب امل بذور باغشته نمودن کا یابرشود. توصیه می اهکتریاع بانواز از هر یک الیتر  20ن امیز

 ،ز تلقیحام شود. پس اقداعت( اک سمدت ی)به سبایک وسیله من اصورت دستی و ببه هم زدن مخلوط به

رطوبت  ات ریخته شودمه اروزن اذب رطوبت و یارچه جاو بر روی پرج شده اخکتری انسیون باز سوسپابذور 

 (.1398ن، اراکومله و همک؛ شهدی1391ن، ارانی و همکارحمسدیا) فی بذر گرفته شوداضا
 

 کايی خاب زمين و بررسی وضعيت فيزيکوشيميانتخا -5
زمینی که  وست انیک، بکر بودن مزرعه ارگا-لمامحصول برنج س ب زمین در کشت و تولیدانتخار امعی

ل( اس 5قل اشت )حدال نکاچندین س اد شده و یابازگی اتیست بهابمی ،شودین منظور در نظر گرفته میای ابر

ی ابر فیاتهویه ک اب زهکشیسیستم  ز دو درصد وابیش  آلیده ای مارادضی ارا(. 1398کومله، )شهدی شدابوده ب

 مدیریت در عدیده تمشکال وجود دلیلبه مرتفع ،همچنین و پست رابسی ضیارا بانتخا زا .نداسباین منظور منا

دقت مورد ب مزرعه بهاورودی و خروجی . شود باجتنا هاگی زانی مورد ییاغذ صراعن زهاندامین بهات و آب مصرف

 هر زا در نظر گرفته شود. قبل آبل انتقابتونی( جهت  ا)ترجیح نیابرسا ل مستقلانار گیرد و یک کابررسی قر

 یتاهد ک،اخ فتاب) رازآلیش کاخ ییاشیمیفیزیکو تاخصوصی دقیق تعیین یابرو  ورزیکاخ تاعملی گونه

 نهنمو یک یستابمی..(  و سیماپت فسفر، نیتروژن، ملاش ییاغذ صراعن درصد سیدیته،ا ،آلی دهام نامیز لکتریکی،ا

 شود لارسا آب و کاخ زامج یاههایشگازما به کود مصرف صحیح مدیریت منظوربه و شده تهیه ک مرکباخ

 اوه و یعالک، بهالگوی زیگزا)بر طبق  ز مزرعهاز چندین نقطه ا راک ینا یابر. (1397ن، اراکومله و همک)شهدی

هم  اشده و بتهیه  مترینتیاس 0-25ق ز عمای انمونه پوشش دهد( اکه کل وسعت مزرعه رطوریضربدر به

ت از خصوصیآلینارج شود و جهت اخل مخلوط خاز داسپس یک نمونه یک کیلویی خوبی مخلوط شوند. به

ی کلیه این نمونه مرکب گویایج تجزیه اگردد. نتل ارسا آبک و از خای مجاههایشگازمایی به افیزیکوشیمی

ک ابی خارزیای مورد امترهاراست. جهت درک بهتر پاد ایک در وسعت زایی خات فیزیکی و شیمیاخصوصی

 مزرعه یک در کاخ ییاشیمی تاخصوصی تجزیه زا ل فرضیامث ر کود مصرفی، یکار و تعیین دقیق مقدازآلیش

 .ستاشده ئه ارا 1در جدول  یشیازما

 

 تهيه بذر -6
توجهی بلای نقش قارامنطقه د ی موجود هرامیکروکلیم ار بازگاسب و سامیه مناقوه ن الص باب بذر خانتخا

ورزی تهیه شوند. ایتی کشات حماکز خدماز مراز جهت کشت است. بذور مورد نیادر حصول عملکرد مطلوب 

ز اشود که یند. توصیه میانمب میانتخای تهیه بذر ابر از مزرعه خود راله بخشی ان سنتی هر ساورزاز کشابعضی 

 (.4شکل  -1397ن، ارامقدم و همکنیا)عرف ده نشوداستفا معلوماز منبع نامت هی سالابذر بدون گو
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 هی شده جهت کشتالم و گواس یاهرب بذانتخا -0شکل 

 

 ركردن بذرادنهاندن، ضدعفونی و جواخيس -7
ی ا)بر درصد 15نمک  آبدر محلول  الم، بذرهاسای پوک و ناز بذرهالم ای سازی بذرهاسامنظور جدبه

مرغ در که یک تخمصورتیولرم حل شود به آبکیلوگرم نمک در  5/1درصد،  15نمک  آبتهیه محلول 

هم زدن، ر بهاز ریختن بذر در محلول نمک و چند با(. بعد 1-4)شکل  ند( ریخته شوداور بمامحلول نمک شن

شدن  ای جدادور ریخته و سپس بر ار آبور روی الوده شناپر، شکسته و ضعیف، پوک، نیمه یاهبذر ابتدا

 (.1397ن، ارا)خسروی و همک م شودانجانشین شده تر تهلم و سنگیناز بذر، شستشوی بذور سامک ن
 

 نمک آبریختن بذر در محلول  -2 آبزه روی امرغ تور شدن تخماو شن درصد 15تهیه محلول نمک  -1 -0شکل 

 تمیز آب الم باس یاهی بذرر شستشواچند ب -4ز روی محلول نمک اسبک و پوک  یاهوری و دور ریختن بذراجمع-3

 
 

 مالاکش کرچاق اب برنج بذر ضدعفونی د،ابذرز یاهریابیم کنترل لم واس یانش پرورش یابر

 یاهکشرچاق ایو  Cangmei یرام تجان اب لوسیساب یکتراب یاههیع سوانوا یواح کیولوژیو ب ییایمیرشیغ

 محلول در عتاس 24 مدتبه ابذره ظورمن ینا یاست که برضروری سبامن ساسودومون یکتراب یواح

ستیک تیره و در درجه حل مذکور در زیر پوشش پالاز طی مرای برنج پس ابذره .ریخته شوند کشرچاق

ت ا)توجه شود که عملی صل شوداولیه حانه اجو ار گیرند تانه قراخد در گرماگرنتیادرجه س 25-30رت احر

ز اصله کمی قبل ازی بستر کشت و در فاسآمادهت از عملیاس ر کردن بذر پادنهاندن، ضدعفونی و جواخیس
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 ستاکیلوگرم  40-45ر زمین ای یک هکتای تولید نشاز بذر برار مورد نیامقد م شود(.انجاشی ابذرپ

 (.1396ن، اراپور و همکقلیلها)
 

 زي زميناسآمادهت اعملي -8
 هنا واگ زا دهاستفا اب هام بهمن خراوا اسط تاوا در مزرعه کاخ زمین، ولیهازی اسآماده منظوربه

ز از جمله ا متعددی یایای مزارانه داشخم زمست .(5)شکل  شود زده شخم مترنتیاس 25 عمقبه رادنابرگرد

عی ال زرای هرز در ساههش جمعیت علفار برنج، کاخوقهاز جمله کرم سا آفاتز اری اه بسیاهگاپنبین بردن 

یش ذخیره رطوبتی افزاو  آب پذیرییش نفوذافزایی، ای شیمیاهکشهش مصرف سموم و علفاجدید، ک

ب کردن زمین(، از به غرقا)بدون نی ت شخمام عملیانجامنظور به اثر فصل سرموی ماهرشاز باده استفاک، اخ

ولین ان ام انجایش عملکرد محصول بوده و افزاک و اخ آلیده ایش مافزا ،آب ن مصرف اجویی در میزصرفه

ن از زماقل بیست روز قبل احد یند.اویژه نم توجه ناید به ان باراکبرنج که ستات علمی برنج م در کشاگ

ی سبز اک براخ اب کردن( در مزرعه نمود تا)گل خر ب و شخم دومام به غرقاقدایست ابنه میاشی در خزابذرپ

تور اروتیو اردیبهشت بایل اوا اسط فروردین تاواصلی در انویه زمین ات شخم ثاشود. عملی آمادهشدن بذر 

وی اگ) نایست پخش ابک میاخ امل کود بامنظور مخلوط کردن کم شود. بهانجامتر نتیاس 20 ات 15عمق به

ت ام عملیانجاز اخت و قبل اطور یکنو( به1398کومله، شهدی -رادر هر هکتتن  20 نامیزبه پوسیده مالاک

 نویه صورت پذیرد.اشخم ث

 

 

 بستر مزرعه زیاسآماده -5شکل 

 

 گيرينهاخز -9

 هی(ايستگاي )انه جوي و پشتهاخر -9-0

ن اء در ای تبدیل به نشار شده برنج برادنهای جواست که بذرهاصلی از زمین اقطعه کوچکی  1نهاخز

 -لمالگوی کشت برنج سایی در ای شیمیاهدهاربرد نهاکه بکر بودن مزرعه و عدم کییاجناز اشوند. شته میاک

ب انتخاگیری نهامنظور خر، درنتیجه قطعه زمینی که بهرودر میاشمبه سیاسات امالزاز انیک یکی ارگا

نه اشد. محل خزایی مصون باصر غذاوی عنات حایی و رسوباز ورود هر گونه کود، سموم شیمیاید اب ،شودمی

                                                 
 از پس و نموده کشت خاص شرایط تحت تریکوچک فضای در را بذور ابتدا ،دست یک ایمزرعه داشتن جهت بنابراین بود؛ نخواهند زنیجوانه قادر به غرقابی شرایط در برنج بذور کهجاییآن از. 1

 .کنندمی منتقل اصلی زمین به را هاآن نشاء، رشد و شدن آماده
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هرز و تخم و شفیره  لفبه ع آلودگیفی و عدم الم و کاس آبسب، ای زهکش منارابوده، د 1گیربافتاید اب

 70-80کثر بیست متر و عرض جوی ان حداشد. عرض پشته دو متر و طول اد بازکای خاهریاو بیم آفات

 دامو و آبنع تجمع ام ات شداب ختایکنو و فاص رابسی یداب نهاخز بستر متر در نظر گرفته شود. سطحنتیاس

ز شیوع امنظور جلوگیری به .جلوگیری شود رطرف دیگء در انش شدن ز ضعیفا طرف شده و یک در ییاغذ

و  ییاغیرشیمی مالای کاهکشرچاشی توسط قاز بذرپاقبل  انه ران خزاتورچی میاد و قاکزای خاهریابیم

(، Cangmeiری ام تجان ا)ب سیلوساب اس یاز قبیل سودوموناثر وی ماهنیسمارگاوی میکرواح بیولوژیک

)نیش زدن( نسبت  ولیهانه از خروج جواشود که پس (. توصیه می1397ن، ارا)نعیمی و همک شی نموداپسم

 شند،ابمی ساحس اسرم تنش به نسبت برنج مارقا م شود. بیشتراقدانه ابه پخش بذور در سطح خز

 توصیه ولینا. شودمی صلیا زمین در ءانش حتی ای و نهاخز هچه دراگی رفتن بین زا موجب اسرم کهنحویبه

که ییاجناز ا. ستا شده توصیه یاهریخات و کشت تقویم ساسا بر نهاتهیه خز ،اسرم تنش زا پیشگیری یابر

نصب ست، ایین اپ انسبت ای هواه متغیر بوده و دماردیبهشت ماسط اوا ات آلیطق شمادر من ای هوادم

(. 1398ن، ارایی و همکامشییا)سود ستا میالزاس برنج، اولیه و حسانه اجهت رشد بهتر جوستیک پال

روز،  گرم تاعاس س برنج دران و حسای جواب سوختگی نشافتایی و اد تنش گرمایجاز اجهت جلوگیری 

 آلی دهام سبار منامقد زا دهاستفال گردد. اعماب( ا)غرق آبیاریم شود و مدیریت صحیح انجازم ال دهیاهو

 (مترمربع 100ی ازاکیلوگرم به 200ن امیزپوسیده به مالاوی کای گا)کوده میاد یاکوده عانوا زا یکی ملاش

 زدگیاسرم نعاحدودی م ات نداتومی ییارهازوکاس انه باخز بذر مصرفی( در اسب بای زیستی )متناکوده او ی

 یشافزاضمن  ی زیستیاکوده از کشت باتلقیح بذور برنج قبل  امی و یای داکه پخش کودهطوریبه شود؛

همی اشود، موجب فرریشه می فاطرا کاخ شدن گرم سبب ودخبه ک که خوداخ یاهنیسمارگامیکرو تآلیفع

نه اسیب به جواز امنظور جلوگیری شود. بهن برنج میای جوایی در ریزوسفر و رشد بهتر نشاصر غذاعنبیشتر 

 (.1384نی، اریجالمیریانی و اسلیم) م شودانجامی اراشی بهات بذرپاست عملیاولیه برنج، بهتر ا

 نيزه انه مکاخز -9-2

پوسیده  مالاوی کاکود گ ابتدانیزه برنج اء در کشت مکای نشاهکسای باسب براک منامنظور تهیه خبه

لک شده و سپس ترکیبی انه اگاطور جدهی( هر یک بهاد گیالوم و مو اک رس مخلوط با)خ ک لوم رسیاو خ

ک اخ آلیده اکه مطوریبه(. 1384نی، اریجالمیریانی و ا)سلیم ه پوسته برنج مخلوط شونداهمربه اهناز ا

 کاخ زا ناورزاکش چهناچن ستا ذکر به زم(. ال6)شکل  شداب 5-6ن اسیدیته ادرصد و  2ی الاجعبه ب

 شتهاند وجود سیدیتها تنظیم مشکل یند،انم دهاستفا ءانش بستر کاخ تهیه در ئیزهاپ شخم زا بعد ریازآلیش

 دامو و صلخیزیاح ،ازریابیم ملاعو بودن شد. کمابه نمیسیدیتافزودنی جهت تنظیم ا دامو ربرداک به زانی و

 آبز نشت گل و امنظور جلوگیری . به2رودر میاشمر بهازآلیک رسی شاربرد خاسن دیگر کاز محافی اک آلی

لک کردن به از اک مطلوب پس اخ .ده شوداد راقر مهاروزن جعبه کف هر در فت حصیری ریشه،او تشکیل ب

ی هر اک برار خاریخته شود. مقد اهکسان در باز امتر پس نتیاس5/0شی و از بذرپار قبل متنتیاع دو سارتفا

                                                 
 .کند دریافت را خورشید نور بیشترین ات شود احداث جنوبی -شمالی صورتبه باید خزانه. 2
 .توان در ترکیب مذکور استفاده نمودآوری بقایای گیاهی، خرد کردن و الک میاز خاک شالیزار پس از خشک کردن، جمع . 1
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د، سطح بستر اد و بذرزازرچای قاهریاز شیوع بیمامنظور جلوگیری کیلوگرم در نظر گرفته شود. به 5جعبه 

گرم  180ن امیزبه CangMeiیی و بیولوژیک اغیرشیمی مالای کاهتدکشاو نم اهکشرچاز قاده استفا ابذر ب

ن، ارا)نعیمی و همک شی شوداپکشی و تسطیح سملهات ماز عملیاشی و پس از بذرپار قبل ادر هر هکت

ر در هر ادنهالم و جواگرم بذر س 200 ات 180ر ای محلی و پرمحصول مقداهریتهاشی وابذرپ یابر(. 1397

زنی بذر، نهاجو در مرحلهم شود. انجا ریآبیا بذر، بستر کاخ ریختن زا بعدشود. ء توصیه میاجعبه نش

رت ادرجه حر ات ر گیرندابی قرافتاد و ازای اعت در هواس 2مدت ر هم بر روی زمین بهادر کن ءای نشاهکساب

 ماتما زا . بعدنده شوداپوش تیره ستیکپال اب اهناو روی  نده شودارسد اگرنتیادرجه س 30بستر بذر به 

 صلیاستیکی در زمین پال تونل یک خلاد در یداب اهکساشود که بمی زاغا شدن بزس مرحله ولیه،ازنی نهاجو

 گرا. رداد زانی داگرنتیاس درجه 20 زا بیش رتیاحر به روز طول در شدن سبز زا پس ناجو یاگیرند. نش راقر

درجه  در و کندمی رشد ریکاب و یامیله صورتء بهانش ،شداد باگرنتیاس درجه 30 زا بیش رتاحر درجه

 -1384نی، اریجالمیریانی و ا)سلیم شودمی مانجا کندیبه ءانش رشد ،داگرنتیادرجه س 20 زا کمتر رتاحر

 .(4جدول 
  هچه برنج در سنین مختلفاز رشد گیای مورد نیادم -0جدول 

 د(اگرنتيای شب )سادم د(اگرنتيای روز )سادم اسن نش

 20-25 25-30 روز 5-1

 18-20 23-25 روز 15-6

 18-20 20-25 روز 25-15

 

 

 کسیانه باخز -5شکل 

 رياكانش -01
ی ارهازآلیش. در مندانمی ریاکانش اشت رام عمل کانجای اصلی برانه به زمین از خزا ءال نشانتقاعمل 

زه انداء بهاین موقع نشاشود. در می مانجاه ام ردیبهشتاسط اوا ایل تاواز اری اکات نشاعملی ل کشوراشم

ی اراسب جهت کشت دای منانش .ستابرگ  5 ات 4ی ارامتر رسیده و دنتیاس 25 ات 20طبیعی خود یعنی 

ی اهقهاس ای ضعیف باهی بوتهاز نشاست. اقطور  اقه و طوقه قوی و نسبتای سبز، ریشه گسترده، ساهبرگ

 ءاعمل کندن نش اشود ت آبیاری مالاید کانه باخز ،ءاز کندن نشاقبل  ب شود.اجتنای زرد اهزک و برگان
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نیروی وسیله هطریق سنتی بوده و بهبء اکندن نش تاعملید. شورد ناسیبی وا گرفته و به ریشهنی صورت اسابه

 ان جدای هرز اهو علف شدهنه کنده اخل خزاز دامی ارادقت و هب اهانش کهطوریبه پذیردم انجا هرارگری ماک

ر شبیه اولیه رشد خود بسیاحل ادر مر و شودد دیده میانه زیار خزترین علف هرزی که دسوروف مهم .شوند

 25×25م پرمحصول، ارقای او بر 20×20م محلی، ارقای ای برنج براسب کشت نشاکم مناتر .ستا ی برنجاهانش

در  بوته 3 ات ناتومی ناطمینا ی حصولاست که برفیابوته قوی ک 2 آلی 1ری اکای نشادر نظر گرفته شود. بر

 حد سطحاعملکرد محصول در و هشاک نیز و منفی بتارق عثاب دازی یاهبوته اب ریاکانش. نمود کشت کپه هر

 عارتفا کاخ سطح در برنج زیاندایهاس نازم اشد. تابمی ردیبهشتا دوم دهه ریاکانش نازم بهترین .شودمی

 (.7)شکل  شودم میاقداعه ری نسبت به وجین مزراکاز نشادو هفته پس  .شودمی توصیه مترنتیاس 5 آب

 
 

 ی وجین(اسب بران مناری)زماکاز نشادو هفته پس  -5شکل 

 آبياري -00
 که ندراد تمایل ربرنجکا ناورزکشاست. عیازر تمحصوال کلیه بین در آب کنندهمصرف برنج بزرگترین

 مطمئن لمحصو بیشتر ولیدت یاحد برز ا بیش بیا هخیرز ذا تا ندراد نگه بغرقا ومامد رطوبه ار دخو رعامز

خیر ای اهلادر س آبست که کمبود آلیین در حا؛ کنند رزهمبا نیز زهر یعلفها با ترتیب ینا بهو  باشند

 اب آلیی است. کودهاخته اجه سالش جدی مواچ اب ان جدی مطرح گردیده و تولید برنج ران یک بحراعنوبه

در  آبمصرف  وریهبهرن امیز یشافزاجویی و صرفهوه بر عال ،زی تدریجی رطوبتادسازات جذب و لیباق

یی در اصر غذاهمی عناشویی شده و به فرباز طریق ایی اصر غذاز شستشوی عنار، موجب جلوگیری ازآلیش

 (.Kumar et al., 2007یند )انمتوجهی میبلاریزوسفر برنج کمک ق

ی سنتی اهز طریق زهکشاو  اسده بی پشتابع از مناخیز طق برنجاکثر مناع برنج در امزر آبیاری آب

ورزی ای کود و سموم کشایایی، بقاصر غذاز عنات غنی اوی رسوباح ابی عمدتابع این مناشود. مین میات

زهکش  آبمصنوعی و  دهاگونه نهز هر اده استفانیک برنج عدم ارگات صلی در کشان ارکاز اهستند. یکی 

 او ی ابل نفوذ بر روی مرزهاستیک ضخیم غیرقنصب پال ای بتونی و یاد مرزهایجا. ستامزرعه  آبیاریجهت 

 ،ست. همچنینمیالزایزوله اد یک مزرعه ایجای ابر آبی اهوم ورودیاکنترل مد ،و همچنین اهخل زهکشاد

 آبیی ات شیمیاز خصوصیآلیناشود. مزرعه توصیه می آبیاریعی و ات زرای کلیه عملیاه براچ آبز اده استفا

زینون، اکلر، دیامل بوتایج مصرفی شای سموم رایاح موجود، بقمالان ایی، میزاصر غذا)عن دهاستفاز اقبل 

 اند تاتو( می5جدول  -1391ن، ارایی و همکا)رج لمللیارد بینانداستاول اجد ان بایسه ازول( و مقسیکالتری

ور به ارع مجامز آبز ورود ا ید.اع کمک نمرامز آبیاریجهت  آبسب بودن امنان اسب یادی به مناحدود زی

 ن جلوگیری شود.امکاحد  اه تاخل چاینده به دالاد امو ،خل مزرعه و همچنیناد
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 بندیطبقه چندین ساسابر آبیاری با بودن سبامن -5جدول 

 آب س کال بندیطبقه ییات شیمیاخصوصی 

 گرم بر لیتر(ت )میلیانیتر

 لودهاکمی  <20
 لودها 45-20

 دهلواخیلی  >45

 گرم بر لیتر(کلر )میلی

 خیلی کم <140
 متوسط اکم ت 350-140

 الاب >350

EC 
(µs/cm) 

 آلیع 250>     

 خوب 750-250

 زامج 2000-750

 مشکوک 3000-2000

pH 5/8-5/6 سبامن 

%Na 

(meq/l) 

 آلیع 20>     
 خوب 40-20
 زامج 60-40
 مشکوک 80-60

Mg/Ca 

 لماس <5/1 
 متوسط 3-5/1

 لماسان >3

(meq/l)SAR    

 آلیع <10 
 خوب  18-10
 مشکوک 26-18

 سبامنان >26

(3mg/l caco) TH 

 نرم <75 
 سختی متوسط  150-75
 سخت 300-150

 خیلی سخت >300

(mg/l )TDS 

 شیرین 1000-0
 شورکمی 10000-1001
 شور 100000-10001

 خیلی شور >100000

 
 یابرهمین منظور و . بهستایینی ای پای دماراژ داز پمپاعمیق پس ی عمیق و نیمهاههاچ آب

د و پس یی در ورودی مزرعه شواههکاحفر چم به اقداس برنج، ان و حسای جوازدگی نشاز سرماجلوگیری 

ین ا ز ورود بهاه پس اچ آب (.8)شکل  م شوداقداخل مزرعه ان به دایت انسبت به هد آبی ایش دمافزاز ا
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و در طی  آبز مرحله قطع اقبل  ات آبع ارتفاست. اسب امن آبیاریی اعت براس 24و طی مدت  اههکاچ

 (.1397ن، اراکومله و همک)شهدی شته شودابت نگه دارشد و نمو برنج ث
 

 

 هک به مزرعهاز چاب ایت اهد -8شکل 

 

  اهرياو بيم آفاتي هرز، اهكنترل علف -02
ر اثیر قرابل کنترل( تحت تا)غیرق وتیامل زنده و غیرزنده متفارزی توسط عووات کشتولید محصوال

مل از مجموع عواد. شوحد سطح میاه در وال عملکرد گینسیاکثر پتاگرفته و موجب عدم حصول حد

 20 برنج یاهریاسهم بیم ،درصد 30 ورانازی تاحشر درصد، 45 هرز یاهسهم علف ی زنده،ازرتاخس

و  آفاتهرز،  یاهعلف (. کنترل1397ن، ارایی و همک)وال شودتخمین زده می درصد 5 ملاعو یراو س درصد

رود که درصورت ر میاشمنیک بهارگادر کشت  ویژهبهس کشت و تولید برنج احل حساز مرایکی  اهریابیم

عملکرد  هشاد کرده و موجب کایجاند در رشد و نمو برنج خلل اتوی مدیریتی صحیح میاهذ روشاتخاعدم 

هش امنظور کنترل جمعیت و کصلی بهابودی سه رکن احد سطح گردد. پیشگیری، کنترل و نابرنج در و

تولید محصول  رود. در سیستمر میاشمعی بهای زراهکوسیستمادر  اهریاو بیم آفاتی هرز، اهرت علفاخس

 یط زیست پیشگیری شده و درمح ار بازگاصولی و سای اهروش امل باین عوارت از خسانیک ارگاروش به

ن، ارامقدم و همکنیا)عرف گیردکنترل صورت می ،(دیاقتصان ادر نظر گرفتن سطح زی اب) زاصورت نی

شتی اید کیفیت بهدان نباورزامری طبیعی بوده و کشارت به محصول اره خساین شیوه، هموا(. در 1397

 یند.امحد سطح نادر و الانی حصول عملکرد باقرب امحصول تولیدی ر

 ي هرزاهعلف -02-0

رت ار مهمی بوده و خسای نقش بسیارای هرز داهورزی، علفات کشی محصوالازرتامل خسادر بین عو

م، رسالاویان به سوروف، اتورع برنج میای هرز مزاهترین علفز مهماست. امل دیگر از عوایی بیش اتنهبه اهنا

رزنی، پیزر، جگن، اش، ترشک، علف اوبی، سلابی، عدسک اشبدر بی، ان اش، تیرکماوشقاش، قاق، مرغ، بندواقی

 زا(. 9)شکل  شودم میاقدا اهناره نمود که نسبت به پیشگیری و کنترل رشد اشاو...  زوالای، ای رشتهاهجلبک

شخم م انجا ن بهاتومی برگو پهن برگریکاهرز بی علف اهع گونهانواز رشد ای پیشگیری اسب برامن یاهراهکار

 موقع بستر کشتسب و بهازی مناسآماده ،ز خشکی زمین و همچنیناتخت کردن و جلوگیری  آبنه، ازمست

 شت برنج بهاز برداری بعد ازآلیضی شاراهی ای گیایاندن بقا. سوزره کرداشار ایل فصل بهاوا)شخم و تسطیح( در 

ممکن  ، چونشت برنج به مزرعه شداز بردا پست انانع ورود حیواید مان بامکالاحتیشود. هیچ وجه توصیه نمی

وه برنج عال اده لگوم بانوات خعی محصوالاوب زراتن .شوند هرز یاهعلفبه  آلودگیل و توسعه انتقاموجب  ستا
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ی هرز در فصل اهع علفانواهش جمعیت و تنوع اند موجب کاتور میازآلیک شایی خات شیمیابر بهبود خصوصی

ری شود. اخودد اجد به مزرعههرز  علفلوده به بذر ا تادواو  یلاز ورود وسا (.1387، آلیبطاو  آلیبطا) در شوابه

ست. درصورت ای هرز اهر دیگر در کنترل علفاثیرگذای تاهز روشاهی شده اک و گوالص، پاز بذور خاده استفا

قد هر اف آلیبع کود اه منشود که، توصیه میاز گیایی مورد نیاصر غذامین عنامنظور تمی بهای داز کودهاده استفا

م انجا ،صلی و همچنینانه و زمین انیکی در خزارزه مکاشند. مباهرز ب ی علفایابه بذر و بق آلودگیگونه 

سب اکم مناد ترایجارود. ر میاشمی هرز بهاهی دیگر کنترل علفارهاهکاز رانه و هفتگی ای مرتب روزازدیدهاب

زنی بهتر ح شده و پرمحصول( موجب پنجهصالام ارقای ابر 25×25و  م محلیارقای امتر برنتیاس 20×20) کشت

ء ال نشانتقادر موقع شود. می اهناز رشد اهرز و جلوگیری  یاهسب برنج بر علفازی مناندایهاه و ساو بیشتر گی

 وجین شدهرز ه یاهشتن علفاقی گذاز با. رد شوداصلی واء به زمین انش اه باهمرید انبهرز  علف ،صلیابه زمین 

جوی منتهی به  یداب آبی هرز توسط اهبذر علف لانتقاز ا. جهت جلوگیری ری شودارع خودداخل مزادر دنیز 

ست، نصب الاب زوالابه  آلودگیل احتماطقی که ادر من .شدانی باسیم اترجیح ایروبی شده و یال لهامزرعه هر س

 (.1397ن، اراو همککومله )شهدی ستا میالزامزرعه  آبتوری در ورودی در 
 

 

 ریاکاز نشاوجین مزرعه برنج دو هفته پس  -9شکل 

بیولوژیک  ثر در کنترلوی مفید و مارهاهکاز رابرنج  -هیا( و م10برنج )شکل  -ردکام اکشت تو

صلخیزی ایش حافزا، موجب اهناز اشی ارت ناهش جمعیت و خساکه ضمن ک رودر میاشمی هرز بهاهعلف

بل ار محصول برنج کمک قایداز مزرعه شده و به توسعه کشت پادی اقتصاری ابردهرهیش بافزاک و اخ

که محل  ای هرز بر روی مرزهاهز رشد علفای جلوگیری ا(. بر1397ن، ارایی و همک)وال یدانمتوجهی می

 اهناستیک بر روی پالنصب  اشی و یاتریست نسبت به علفابمی ،ستاز جمله موش ان موذی انوراتجمع ج

 م شود.اقدا
 

 برنج-ردکام اکشت تو -01شکل 
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 اهرياو بيم آفات -02-2

ر در حصول عملکرد اثیرگذامل مهم و تاز عوانیک برنج یکی ارگادر کشت  اهریاو بیم آفاتمدیریت 

( ازریامل بیماو عو آفات) مل زندهامل محیطی و عواکنش عوکه برهمییاجناز است. احد سطح امطلوب در و

ز سیکل امل اهی کاگاخت و است؛ درنتیجه شنارت در مزرعه اد خسایجای نقش چشمگیری بر بروز و اراد

ی نقش ارامل داین عوا ارزه باچگونگی مب ،ری و همچنیناتوژن و شدت بیمان، نحوه عمل پا، زمآفات زندگی 

ترین ز مهما(. 1397، نارامقدم و همکنیا)عرفست ازرتامل خساین عواکنترل  او ی جلوگیری توجهی دربلاق

نه، زنجرک سبز، ای، مگس خزانقطهپره تکر، شباخو، کرم سبز برگریانو راخوقهان به ساتوبرنج می آفات

ف برگ، ست، سوختگی غالن به بالاتوی برنج میاهریاترین بیمز مهما و بدزدکاسرخرطومی، موش، 

ز انعت اره نمود. مماشاهک سبز و ... اسی ای یهک دروغاقه، سیای، پوسیدگی ساپوسیدگی طوقه، لکه قهوه

عی، ارزه زرامل مباش اهلیتافع زا یامنهاد ملاش نیکارگادر مزرعه برنج  اهریابیم و آفاترت ابروز خس

بر پیشگیری و کنترل  اهناکثر اکرده و  تقویت ار یکدیگر ست کهارزه بیولوژیکی انیکی و مبارزه مکامب

 و نبوده فىاک نهاپیشگیر ىاهروش ردامو زا بعضى کنند. درمی تمرکز ازیرامل بیمافت و عواجمعیت 

 ىاهروش عانواکه  ستا نىازم ینا و برسد دىاقتصا نازی سطح به ستا ممکن اهریابیم و آفات رتاخس

 شوند:ر گرفته میاکمستقیم به کنترل

 عیارزه زرامب -02-2-0

تخت  آبنه و ام شخم زمستانجاری زمین، اگذیشاو زی آلیج ای یات علوفهمحصوال اعی باوب زراتن

هی شده، کشت الم و گواز بذور ساده استفاقی زمین، تالای باهز بین بردن قسمتاکردن زمین، تسطیح و 

ز بین بردن انه و مزرعه، ای در خزات تغذیهالختالاسیت کمتر، ضدعفونی بذر، برطرف کردن احس ام بارقا

گیری، وجین دستی و نهای خزاستیک برشتی در مزرعه، نصب پالاصول بهدایت الوده و رعان اهای گیایابق

نه و هفتگی و ای مرتب روزازدیدهام بانجاشیه مزرعه و اهرز ح یاهلوده، حذف علفای اهکندن پنجه

)مجیدی و  روندر میاشمعی بهای کنترل زراهز روشا هاز نزدیک طوقه گیادرو محصول برنج ، همچنین

 (.1389شت، اداپ

 نيکیارزه مکامب -02-2-2

ش موتوری صد اپسم وسیلهبه شیاپبای فرمونی، اهز تلهاده استفانوسی و ای نوری، فاهنصب تله

هش اند در کاتوست که مینیکیارزه مکای مباهز روشات خنک روز اعادر سر اب 30-40ر افش الیتری ب

 (.1389شت، ادا)مجیدی و پ شداثر بوم آفاتجمعیت برخی 

 رزه بيولوژيکامب -02-2-3

یی و اغیرشیمی مالای کاهکشرچای برنج در محلول قاور کردن ریشه نشغوطه اضدعفونی بذر و ی

رت اری تریکوکاگذیاسیلوس(، نصب و جای باهسویه اس و یای جنس سودوموناهکتریاوی با)ح بیولوژیک

)بر طبق  ملاظهور حشره ک ان باصله ده متر( همزمافر به ای هر هکتازارت بهاتریکوک 100) امازنبور تریکوگر
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رچی نظیر ات شکازی حشراساره ا( و ی1ءادر نظر گرفتن سن نش ،ورزی و همچنیناد کشان جهازمام سعالا

ر مفید اخور و کرم سبز برگاخوقهانظیر کرم سی آفات ند در کنترل اتومی اهکفشدورزک الوس یاندراسن 

 (.1389شت، ادا)مجیدی و پ شداب

 بيولوژيکی اطبيعی و ي آلیي اهفرآوردهربرد اك -02-2-0

فت انی یاوافر کو بهای توتون و تنباهده در برگاین ما .ستاثر و قدیمی وی ماهکشز حشرها :نيکوتين

ن و میرجلیلی، اقیا)رز ستاسب او زنجرک من اهخصوص شتهمکنده به آفاتی کنترل ابر اشود که عمدتمی

1386.) 

سیلوس( ای باهع سویهانوا) گونیستانتای اهکتریاوی باح فرآوردهین ا :CangMei بيولوژیککش رچاق

 180ز ود ال کشور بای برنج شمارهازآلیربرد در شای کابر ست کهاست برگ و خوشه برنج بال اب بلهای مقابر

 (.1397ن، ارا)نعیمی و همک ستابل توصیه ار قاگرم در هکت

 2(IPM) اهرياو بيم تآفاديريت تلفيقی م -02-2-5

ترکیب  اب اهریاو بیم آفاتر در مدیریت ایدایک رویکرد پ (IPM) اهریاو بیم آفاتمدیریت تلفیقی 

ز طریق تلفیق ا اکننده رمل کنترلاعویی اراند کاتوو میست ابیولوژیک نیکی و ا، مکعیازر یاهروش

در  اهریاو بیم آفات ارزه تلفیقی باجهت مبشود که ن توصیه میاورزادهد. به کشیش افزای مذکور اهروش

م انجابه عی نسبت ارزه زرای مباهم کلیه روشانجاشتی در مزرعه و اصول بهدایت ارع خود ضمن رعامز

 ،سب( و همچنینان منادر زم امای زنبور تریکوگراهرتاربرد تریکوکا)نظیر ک ی کنترل بیولوژیکاهروش

یی بیشتر اراضمن ک ادرت ورزند تامب اهریاو بیم آفاتجهت کنترل  ی بیولوژیکیاهفرآوردهربرد برخی اک

 سته شودای زیست محیطی تولید کاهدی و ریسکاقتصای اهز هزینها اهریاو بیم آفات ارزه بای مباهروش

 (.1389شت، ادا)مجیدی و پ
 

 كوبیشت و خرمنابرد -03
 و ر بر روی کمیتاثیرگذاتی و تای حیایندهان فراعنوکوبی بهو خرمن شت محصولات برداعملی

نزدیک  اب .(1393ن، اراپور و همک)کریم دناشده ختهای تولید برنج شناههزینه، و همچنین محصول کیفیت

ر امده و مقدالت ترد و شکننده در ارج و به حالت خمیری خاز حای برنج اهنهاشت، دان برداشدن به زم

ن به دو اتومی اشت برنج رات بردابد. عملیایهش میاتدریج که بهز خوشا اهنهاکردن د ای جدازم برنیروی ال

م انجاشت غیرمستقیم از دروگر( و برداده استفا اب ارگر و یاشت محصول توسط کا)برد شت مستقیماروش برد

سی توجه اشنای هواهبینیشت به پیشات برداز عملیاغاز اشود که قبل (. توصیه می1389ده، ازگلاقا) داد

                                                 
وجه نمایند که در زمان اعالم شده توسط سازمان جهاد کشاورزی شود که کشاورزان به این نکته مهم تکه سن نشای مورد استفاده جهت کشت متفاوت است؛ در نتیجه توصیه میجایی.  از آن1

خوار برنج باشد. در غیر این صورت، نیازی زنی خود عبور کرده و دارای ساقه رشد یافته جهت خسارت آفت کرم ساقههای زنبورتریکوگراما، گیاه از مرحله پنجهگذاری تریکوکارتجهت نصب و جای

 باشد.ن مرحله نمیبه جایگذاری تریکوکارت در آ
2. Integrated Pest Management 
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 ستائه شده ارانیک ارگا-لمانه برنج جهت تعیین و تشخیص برنج سافلز سنگین در د ز چنداغلظت مجشود. 

 (.6جدول  -1397ن، اراکومله و همک)شهدی
 

 شت و تبدیل از بردانه برنج پس افلز سنگین د ز چنداغلظت مج -5جدول 

 

 بعامن
ن اهای زیستی بر عملکرد گیاثر کودها. بررسی 1394نی. اباس بیانی و عباخ، محسن، سعید صفیاذرنیا -

 .92-85(، ص 2)8، یمنی زیستیامجله نیک. ارگاورزی ار و کشایداپورزی اعی، کشازر

ت اتای روغنی، نباهنهاشت برنج. دفتر پنبه، داز برداشت و پس ای برداهنما. ر1389ده، حمید. ازگلاقا -

ت، ان تحقیقازماورزی، ساکش آموزش، نشر آموزشونت ترویج و امع -صنعتی و مجری طرح برنج کشور

 ن.ایرارزی، کرج، واو ترویج کش آموزش

ن. نشریه ترویجی، ای هرز برنج و مدیریت کنترل اهترین علف. مهم1387. آلیبطا، یحیی و مهدی آلیبطا -

و ترویج  آموزشت، ان تحقیقازمان، سازندراورزی ماهنگی ترویج کشا، مدیریت هم3103/87ره اشم

 .نایرا ری،اورزی، ساکش

 یا. کوده1391ری. افشا او میتر آلید رجاده، فرهارزصغاحمد ازی، اواظم خادی، کانی، هارحمسدیا -

 .87-77ص  (،1)26ک(، او خ آبک )علوم ای خاهمجله پژوهش، اهلشاچ و اهفرصت: نایرا در زیستی
 یه،کالرتیابش حسین ده،اصغرزا حمدا ح،فال اعلیرض ،آلیرج دافره زی،اواخ ظماک دی،اه نی،ارحمسدیا -

 یی،انه رشاگز بیولوژیک، یاکوده ربرداک نحوه لعملادستور تهیه. 1391. خسروی هوشنگ و رافشا امیتر

 کرج، ورزی،اکش ترویج و آموزش ت،اتحقیق نازماس کشور، آب و کاخ تاتحقیق سسهوم ،41612 رهاشم

 .نایرا

. 1396صر شرفی. انی و نایزد اد مجیدی، محمدرضاوسی، فرزاد، بیژن یعقوبی، مسعود کاپور، مهرزقلیلها -

ت برنج کشور، اسسه تحقیقو، م51596ره انه، نشریه فنی، شمالی رقم جدید برنج، گیعازر عمللادستور

 ن.ایراورزی، رشت، او ترویج کش آموزشت، ان تحقیقازماس

ح فال ایه، علیرضکالرتیانی، حسین بشارحمسدیادی ا، هآلید رجاده، فرهاصغرزاحمد اظم، ازی، کاواخ -

طمه انی، فان، محمدمهدی طهرازرگامبیز بادمی، کاخ اسروی، زهرری، هوشنگ خافشا اد، میترابانصرت

. 1391لهی و کبری ثقفی. الطف اقازی، محمد اودی، کریم شهبات، محمدحسین داواسدی، سعد سما

 فلز
 لمللیارد بینانداستار امقد گرم در کیلوگرم()میلی منه غلظتاد

 کثراحد قلاحد گرم در کیلوگرم(میلی)

 2/0 192/0 03/0 رسنیکا

 4/0 099/0 001/0 دمیوماک

 - 373/4 353/0 مس

 2/0 011/0 0003/0 سرب

 - 593/1 679/4 روی
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ت، ان تحقیقازماب کشور، ساک و ات خاسسه تحقیقوی زیستی، مالعمل نحوه بررسی کودهادستور

 ن.ایراورزی، کرج، او ترویج کش آموزش

ره ایی ضدعفونی بذر برنج، شماجرالعمل ا. دستور1397یی و مهدی رستمی. فشین والاخسروی، وحید،  -

 ن.ایرامل، اورزی، او ترویج کش آموزشت، ان تحقیقازمات برنج کشور، ساسسه تحقیقوم، 971166

 یاهخصاش . تحلیل1391ز. اپورخب اهینی و علیرضامنالرسول سلماده، عبدازجیاطمه حاسم، فایی، قارج -

نشریه جنوبی،  ناساخر ناستا زیرزمینی آب بعامن شرب و آبیاری آب کیفیت و ییاشیمی فیزیکی
 .24-13(، ص 5)3، ی محیط زیستاهپژوهش

م ان. مدیریت ترویج و نظاید ا( و فوآلینیک )ارگاورزی ا. کش1386ن، حسین و محمد میرجلیلی. اقیارز -

 ن.ایراورزی، یزد، او ترویج کش آموزشت، ان تحقیقازماری یزد، سابردبهره

. لمامحصول س دیک و تولاخ یزیخصلامت و حالثر در سومل ماعو یبررس. 1393لک. ارفیعی، م -

 .25-20(، ص 43)11، بع طبیعیاورزی و مناکش م مهندسیامه نظافصلن

دی کشت الگوی پیشنها. 1396ری. افتخالدین ارکن الرضاهری، عبدارضوی، سیدحسن، مهدی پورط -

، ییای روستاهمه پژوهشافصلن. نازندران و مالی گیاهناستایی اطق روستانیک محصول برنج درمنارگا

 .386-375(، ص، 3)8

ن، ان، تهرانیایرا رویجات ارانتشاعی برنج. ازرصول بها. 1384نی. اریجالمیریاهلل و بهمن انی، عبداسلیم -

 ن.ایرا

. 1398سدی و وحید خسروی. ا ارضن، مرتضی نصیری، احب، محمد محمدیایی، صامشییاسود -

 .27-20(، ص1)1، رازآلیمجله ترویجی شنه برنج. ادر خز امدیریت تنش سرم

نشریه . کینارگالم و ابرنج س دیدر کشت و تول جیار آلی یاربرد کودهابر ک یمرور. 1398س. اکومله، عبشهدی -
 .165-143(، ص 2)7، ضیارا مدیریت

سیدی.  احسنعلیده و سیدرضحقیقی ان، علیرضایه، مریم پیککالرتیاس، حسین بشاکومله، عبشهدی -

 ییاشیمی تاخصوصی برخی و برنج مارقا کمی تاصف بر محرک رشد یاهکتریاب ثیرات . بررسی1398

ن ازمات برنج کشور، ساسسه تحقیقو، م2-04-04-024-980549ره مصوب ار. شمالیزاش کاخ

 .نایراورزی، رشت، او ترویج کش آموزشت، اتحقیق

 طمه حبیبی،احد، فاوشکری حسن فرحمندبندری، علینقی یه،کالرتیابش س، حسیناکومله عبشهدی -

بع و اثیر منا. بررسی ت1397ره. اپست مابهر و میاچوبری، فرشید پوربهرنپرستایراسیدی، حسن  اسیدرض

شمی و ام هارقانه ای عملکرد و کیفیت داجزاعی، عملکرد، ات زرابر صف آلیی اسطوح مختلف کوده

و  آموزشت، ان تحقیقازمات برنج کشور، ساسسه تحقیقو، م59552ره ایی، شمارش نهانه برنج، گزگیال

 ن.ایراورزی، رشت، اترویج کش

سیدی، مریم  انی، محمد ربیعی، سیدرضام محمودسلطایه، شهرکالرتیاس، حسین بشاعب کومله،شهدی -

 کتریاب سویه چند ثیرات بررسی. 1397. رهام پستارر و بهافشین عطار، اطمه کشتکان، فافروغی، مریم پیک

 رشاگز برنج، یهاپ بر کشت سیستم شمی( درابرنج)رقم ه و شبدر عملکرد بر غیرهمزیست و همزیست

ورزی، او ترویج کش آموزشت، ان تحقیقازمات برنج کشور، ساسسه تحقیقوم ،55316 رهاشم یی،انه

 ن.ایرارشت، 
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 ثیرات بررسی .1399. حسنعلیدهحقیقی اسیدی و علیرض ا، سیدرضییاس، مجتبی رضاعب کومله،شهدی -

ت اخصوصی برخی و برنج عملکرد عی،ازر تاصف بر ریابیا ی مختلفادوره و آلی کود بعامن ربرداک

ت برنج کشور، اسسه تحقیقو، م2-04-04-041-990306ره مصوب ار، شمالیزاش کاخ ییافیزیکوشیمی

 ن.ایراورزی، رشت، اشو ترویج ک آموزشت، ان تحقیقازماس

 تروژنین یاکوده ندهامیقاثر با. 1397 ی.فروغ ریمو می عیربمحمد ، سیدی اسیدرض ،سابع کومله،یشهد -

 ،کاو خ آببع اظت مناحف هینشربرنج.  -قالاکشت ب ستمیسک در ایی خات شیمیابر خصوصیو فسفر 
 .103-115(، ص 4)7

 طیالم در شرابرنج س دیلعمل تولا. دستور1397. ین نوراو محمدزم پورینب ارضین، علارحم مقدم،یناعرف -

 جیو ترو آموزش ت،اقین تحقازمابرنج کشور، س تاقیسسه تحقوم ،51951ره ا، شمرادیاورزى پاکش

 ن.ایرارشت،  ،یورزاکش

ین ای کمبابی مزرعهارزیازمون و ا .1393ده. اراصلیاله عسکریاجورشری، مرتضی و عزتالاپور بکریم -

ی اهوریایش ملی فناولین هما(. ICR-20)مدل خلیامل تولید دانوع تغذیه ک زاشت برنج ان برداخودگرد

ن اسابع طبیعی خراورزی و منات کشاورزی، مرکز تحقیقات کششت محصوالاز برداشت و پس انوین برد

 ن.ایران رضوی، اسارضوی، خر

 روغنی، یاهنهاد پنبه، دفتر. برنج یاهریابیم و آفات یاهنمار. 1389. شتاداپ فریدون و دافرز مجیدی، -

ت برنج اسسه تحقیقوم ی،آموزش تکنولوژی تاخدم دفتر -کشور برنج طرح مجری و صنعتی تاتانب

 ن.ایراورزی، رشت، اکش ترویج و آموزش ت،اتحقیق نازماکشور، س

 یابر نتیکیسی یاهمدل یسهامق. 1394. ییاراستا اعلیرض و نیاساخر ارض می،اما حجت له،افتح مدرومی، -

 و آب ظتاحف یاهپژوهش نشریه. مختلف رطوبتی یطاشر در آلی یاکوده نیتروژن شدن معدنی تخمین
 .174-159 ص ،(2)22 ،کاخ

مرزنگو، ن نوری، رجب شکریان، وحید خسروی، محمدزماهی، رسول مرزبافیروزجم، فرید بیکیانعیمی، شهر -

 کتریاب ویاح CangMei ریاتج بیولوژیک کشرچاق ثیرات بیارزیا .1397نی و علی محدثی. امحسن عمر

Bacillus subtilis پزشکی هات گیاسسه تحقیقومزرعه، م یطاشر تحت برنج ستبال ریابیم کنترل در

 ن.ایران، اورزی، تهراو ترویج کش آموزشت، ان تحقیقازماکشور، س

ی هرز اهمدیریت علف. 1397. یناو محسن عمر یرینص یمرتض ،یلمیدیوسفین امژگ ن،یفشا ،ییوال -

ت، اتان حفظ نبازما، سازرتامل خساو کنترل عو یهاگا شی، دفتر پ970958ره العمل شمابرنج. دستور

 .ناریان، اتهر ،یورزاد کشارت جهاوز

د ان جهاسارشناک هادگیز دا کینارگات محصوال دینع تولامو .1393دی. ایعقوبی، جعفر و علی جو -

 . 68-57(، ص 1)24، رایداتولید پ ورزی واکش نشانشریه د. ورزیاکش

- Amanullah, A., Sh. Khan., A. Iqbal and Sh. Fahad. 2016. Growth and productivity 

response of hybrid rice to application of animal manures, plant residues and 

phosphorus. Frontiers in Plant Science, 7: 1440. 

- Hassan, M. A., A. M. Yami., A. Raji and M. J. Ngala. 2014. Effects of sawdust and 

rice husk additives on properties of local refractory clay. The International 

Journal of Engineering and Science, 3(8): 40-44. 
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- Hossaen, M. A., A. T. M. Shamsuddoha., A. K. Paul., M. S. I. Bhuiyan and A. S. 

M. Zobaer. 2011. Efficacy of different organic manures and inorganic fertilizer on 

the yield and yield attributes of Boro rice. The Agriculturists, 9(1-2): 117-125. 

- Issaka, R. N., M. M. Buri., S. Nakamura and S. Tobita. 2014. Comparison of 

different fertilizer management practices on rice growth and yield in the Ashanti 

region of Ghana. Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(5): 374-379 

- Kumar, M., K. Kumari., A. L. Ramanathan and R. Saxena. 2007. A comparative 

evaluation of groundwater suitability for irrigation and drinking purposes in two 

intensively cultivated districts of Punjab, India. Environmental Geology, 53(3): 553-

574. 

- Li, J. T., X. L. Zhong., F. Wang and Q. G Zhao. 2011. Effect of poultry litter and 

livestock manure on soil physical and biological indicators in a rice- wheat rotation 

system. Plant Soil and Environment, 57(8): 351-356. 

- Siavoshi, M., A. Nasiri and S. L. Laware. 2011. Effect of organic fertilizer on 

growth and yield components in rice (Oryza sativa L.). Journal of Agriculture 

Science, 3(3): 217-224. 

- Tan, K. Z., O. Radziah., M. S. Halimi., A. R. Khairuddin and Z. H. Shamsuddin. 

2015. Assessment of plant growth- promoting rhizobacteria (PGPR) and rhizobia 

as multi- strain biofertilizer on growth and N2 fixation of rice plant. Australian 

Journal of Crop Science, 9(12): 1257-1264. 

- Wolie A. W and M. A. Adamassu. 2016. Effects of integrated nutrient management 

on rice (Oryza sativa L.) yield and yield attributes, nutrient uptake and some 

physico-chemical properties of soil: A review. Journal of Biology, Agriculture and 

Healthcare, 6(5): 20-26. 
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 ت برنج كشوراي تحقيقسسهوي ماهليست نشريه

ره اشم

 نشريه
 لاس ن(ا)گنويسنده  ناعنو

 1392 طمه حبیبیاف ی برنجنهای کیفی داهگیری ویژگیزهانداهی ایشگازمای اهروش 0

 1392 د مجیدیافرز رت و کنترل(اسی، خساشنیی، زیستاساری برنج )شنار نواوخقهاکرم س 2

 1392 منامریم خشکد یی برگ برنجاکتریاری سوختگی بابیم 3

 1393 ناراو همکمجید نحوی  حل فنولوژی برنجامر 0

 1393 ناراپور و همکقلیلهاد امهرز نن گیالاستایط ادر شر برنج م محلیارقاز ات برخی اخصوصی 5

 1393 ناراحبیبی و همک طمهاف 6647 یزوا روش ساسا بر برنج ینهاد در میلوزا نامیز گیریزهاندا روش حصالا 6

 1393 ناراشت و همکادافریدون پ هک دروغی برنجاری سیابیم 7

 1393 ناراو همک انیمرز علیافر ت برنج کشوراسسه تحقیقوی ممهانمعرفی 8

 1393 د مجیدیافرز نا کنترل یاهروش و رنجب یانقطهتک ینهاپرو 9

 1393 مهعال اعلیرض ک همزناکتور دو چرخ و خاز تراده استفا یاهنمار 01

 1394 ناراگر و همکتاصر دوان رت دیدهارع برنج خسابی مزارزیای اهنمار 00

 1394 ناراو همک شتادافریدون پ رچی در برنجای قاهبهازهر 02

 1394 حداوحسن شکری برنج کشت در مصرفصرکماعن برگی تغذیه همیتا 03

 1395 نارامحسن قدسی و همک ه برنجا( در گیRGAزی توسعه سریع نسل )اسبومی 00

 1395 ناراپور و همکتیمور رضوی ناز اده استفارد اه و کلش برنج به کمپوست و مواتبدیل ک 05

 1395 ناراکشت و همادافریدون پ ناریابرنج  یاهرچاق ونیکلکس 06

 1395 وسیامسعود ک ریازآلیی شاهکان در خاگیری رهای عصاهک و روشاسیم در خاپت 07

 1395 ناراح و همکر فالالهیا ریازآلیضی شاراته در اضرورت مصرف کود سیلیک 08

 1395 پورقلیلهاد امهرز نه، رقم جدید برنجگیال 09

 1396 ناراپور و همکقلیلهاد امهرز نهعی رقم جدید برنج، گیالالعمل زرادستور 21

 1396 نیاحمد رمضا نام برنج لنجارقای محلی و اهتوده 20

 1396 نیام محمودسلطاشهر نا ابله بای مقاهراکهائم و رعلل، عال، کمبود روی 22

 1396 بیژن یعقوبی ناکوتولگی برنج و مدیریت  23

 1396 ناراری و همکامجید ست جحی برنصالای اهینری الالعمل ملی کدگذادستور 20

25 
ع برنج ارت در مزرارش خساولین گزا) ی برنجار قهوهاخوپره برگمعرفی شب

 ن(ایرال اشم
 1396 ناراطبری و همکد امهرد

 1396 نیاحمد رمضا ناصفهابقه کشت برنج در اس 26

 1396 ناراطبری و همک دامهرد سی و کنترل(اشن)زیست Succinea putrisر برنج اخوهچهاحلزون گی 27

 1397 ناراو همک حر فالالهیا کولذذذوژی برنذذذذجا 28

 1397 ناراهمکحبیبی و  طمهاف ص حسی برنجابی خوارزیارد در از روش میلگاده استفا 29
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 مه(ادات برنج كشور )اي تحقيقسسهوي ماهليست نشريه

ره اشم

 نشريه
 لاس ن(انويسنده )گ ناعنو

 1397 سرشیلد مجیدیافرز نار برنج و کنترل اخوکرم سبز برگ 31

 1397 نیام محمودسلطاشهر ی کشت برنجاهتغذیه روی در سیستم 30

 1397 ناراپور و همکنبی اعلیرض ح برنجصالادر یی القاربرد جهش اک 32

 1397 سدیا ارض بیاخرت گلام عملیانجاری بدون ازآلیضی شاراکشت برنج در  33

 1397 صفه لطیفیاع ت تبدیل و کیفیت برنجال بر خصوصیربویاپ ثیرات 30

 1397 ناراهمکدی و اکبر عباعلی ن بر رشد و عملکرد برنجاثیر اتتنش خشکی و  35

 1398 ناراهید فتحی و همکان نازندراح شده برنج مصالام محلی و ارقالعمل پخت برخی ادستور 36

 1398 ناراهمکبیژن یعقوبی و  ی هرزاهیت علفکید بر مدیرتأ امروری بر کشت مستقیم برنج ب 37

38 
سب ان منای تعیین زمانه برارت موثر روزاز تله نوری و درجه حراده استفا

 ری برنجار نواخوقهاس
 1398 سرشیلد مجیدیافرز

 1398 حر فالالهیا  نا ابله بای مقارهاهکاه برنج و راحل مختلف رشدی گیاتنش شوری بر مرثیر ات 39

 1398 ناراهمک پور وقلیلهاد امهرز م، رقم جدید برنجانا 01

 1398 نیلعلی گیالاعبد یراکبرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1398 ناراپور و همکقلیلهاد امهرز ماناعی رقم جدید برنج، العمل زرادستور 02

 1398 ناراهمک بیژن یعقوبی و رازآلیش در شاوجم سلاهرز مهعلف تیریو مد یساشنستیز 03

 1399 ناراپور و همکقلیلهاد امهرز م(انانه، رش و لعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالادستور 00

05 
 طیاء در شرابه جعبه نش زایبرنج بدون ن زهیناسب کشت مکامن یاپرورش نش

 اکرون روسیو وعیش

نی و اریجمیری الابهمن 

 ناراهمک
1399 

 1399 ناراهمک و دیاکبر عباعلی وریاه زیست فنایشگازمار در ایمنی کانی اصول و مبا 06

 1399 نارانی و همکاکی اعلیرض ن(ان گلستاستاروش کشت مستقیم در بستر خشک )لعمل تولید برنج بهادستور 07

08 
 دیکات اب) برنج در ستبال یرامیب به ومتامق داجیا و کنترل تیریمد یارهاهکار

 (یمولکول یاهکیتکن بر

و لشتری اینی چمریم حس

 ناراهمک
1399 

09 
قلیم اری )ازآلیضی شاران کشت دوم در اعنوله بهالعمل فنی تولید تریتیکادستور

 گرم و مرطوب(
 1399 ناراله یوسفی و همکاروح

 1399 ناراهمک هید فتحی وان م برنجارقای تشخیص خلوص و کیفیت اهروش 51

 1399 ناراعلی مومنی و همک و کیفی برنج ستوم به بالاطلوع، رقم جدید پرمحصول، مق 50

 1399 نارانی و همکان عرفارحم « اتیس» ، رقم جدید برنج یعالعمل زرادستور 52

 1399 ناراعلی مومنی و همک « طلوع» ، رقم جدید برنج یعالعمل زرادستور 53

 1400 ناراو همک دهرطمه فرحاف ناثر بر وعی مامل زراعملکرد برنج و عو خال 50

 1400 نیام محمودسلطاشهر ه برنج ار بر گیاگذثیراتگوگرد، عنصری  55

 1400 بیژن یعقوبی یگزینای جاهکشر و معرفی علفازآلیکش شترین علفکلر، پرمصرفاحذف بوت 56
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 مه(ادات برنج كشور )اي تحقيقسسهوي ماهليست نشريه

ره اشم

 نشريه
 لاس ن(انويسنده )گ ناعنو

 1400 ترنگ اعلیرض "رش"ی رقم جدید برنج عالعمل زرادستور 57

 1400 ناراو همک نیام سلطاشهر نه(اد زیاسغنی و تمحصوال رشد )بهبود مصرفکمصر اعن اب بذر راتیمپیش 58

 1400 ناراو همک س شهدیاعب نیکارگالم و افنی تولید برنج سلعمل ادستور 59

 

ی نهابخامسئول کت اب اتبه نموده یات برنج کشور مکای تحقيقموسسهدرس انند به اتومي ن به خرید نشریهامندقهعال
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