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 مقدمه -0
 یاستتراتژ کیاست و  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یعیطب راتییاز تغ یتابع ییغذا تیامن

. دیتنما یبترداربهره نهیبه طورهموجود ب یهاتیعوامل را پوشش داده و از ظرف نیقادر است ا داریو پا یعلم

 تیتعتدم قابل ،یداخلت دیتول ینسب یهاتیکشور، مز داریتوسعه پا د،یمطلوب از منابع تول یبرداربهره زانیم

 ییدر تحقت  خودکفتا یصورت نامحدود در درازمدت از عوامتل متوثر بتر توستعه کشتاورزاتکا به واردات به

از ایتن  کیتمناست  از هتر  یوردارند که بهره ییباال دیلتو یهالیپتانس یزاریشال ی. اراضشودیمحسوب م

 یاکننتده نیتیمحصول برنج تولیدی نقتش تع یاقتصاد دهو ارزش افزو دیتول شیدر افزا تواندیم هالیپتانس

مورد نیاز بدن آنهتا  یدرصد کالر 21انسان و تامین کننده  اردیلیم 2/4حدود  یاصل یداشته باشد. برنج غذا

بتا  ستهیدر مقا یکشتت بترنج قابتل تتوجه ریتاگرچه سطح ز ییایآس یاز کشورها یکیعنوان به رانیاست. ا

درصد آن در  81که حدود  یزاریشال یهزار هکتار از اراض 611ندارد اما  نیو چ ندمانند ه یبزرگ یکشورها

 یبتاال نتهیهزدارد.  یدرآمد ملت شیو افزا ییغذا تیدر امن ایکنندهنییقرار دارد نقش تع یشمال یهااستان

در  کننتدهاز عوامتل مهتم محدود زارییشتال ینامناس  از اراضت یروخسارت و بهره جادیبرنج، عوامل ا دیتول

 یاز اراضت یوربهتره شیخطتر بتزرگ، ضترورت دارد بتا افتزا نیغلبه بر ا یبرا نی. بنابراباشندیبرنج م دیتول

و انتقتال  دیتول یهاتیهدف، شناخت محدود نیبه ا یابیدست یبه اقتصاد کشاورز کمک نمود. برا زارییشال

. مجموعه حاضتر کته تحتت باشدیم تیو با اهم یبرداران از نکات ضروربه بهره یقاتیتحق هایافتهیدانش و 

برنج را در مراحل مختلف  تیریمد یاست، نکات مهم و اساس دهیگرد هیمحصول برنج ته یفن تیریعنوان مد

 یهادستتورالعمل هیبرداران با مطالعه آن کلنموده تا کارشناسان و بهره انیه برشد در پانزده گام به زبان ساد

 حی. الزم به توضندیدر واحد سطح تالش نما دیتول شیبه افزا دنیرس یبرده و برا ارکهبرنج ب دیرا در تول یفن

 رییتستت تغبا گذشت زمتان ممکتن ا ییایپو لیدلبه هینشر نیا یاز محتو یموضوع بخش تیاست بنا به ماه

 .باشدیروزشده مبه استفاده از نکات به ازین نیبنابرا ابدی

 انتخاب زمينگام اول:  -2

بوده و از نظر ماده آلی، عناصر غذایی اصلی پرمصترف و کتم مصترف  خاک حاصلخیز دارای اراضی که

 ردار بتوده و دارایویژه گیاهان خانواده بقوالت برخوفقیر نبوده و از تناوب مناس  با محصوالت کشت دوم به

از عوامتل مهتم و  د.نباشتمناست  متی کشت برنجبرای  مناس  باشند، ورودی آب مستقل و سیستم زهکش

آالت و هتای بتین متزارع جهتت دسترستی آستان و استتقاده از ماشتینضروری اراضی شالیزار، داشتن جاده

 (.1391باشد )نصیری و نیک نژاد، های کشاورزی مینهاده

 سازي زمينآمادهگام دوم:  -3

 نشاكاري -3-0

گیترد و بایتد بتا های هترز صتورت میمنظور برگرداندن بقایای گیاهی و علفشخم اول به شخم اول:

اس  بخار( حدود دو تا سه متاه  45های سبک وزن مانند تیلر و یا با ترکتورهایی با وزن کم )حداکثر ماشین

 شود.های سنگین موج  باتالقی شدن زمین میقبل از نشاکاری انجام گیرد. استفاده از ماشین
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 چند نکته مهم در باره شخم اول

 مترباشد.سانتی 18تا  15عم  شخم بهتر است  -1

 انجام گیرد.جنوبی  -شخم اول درجهت شمالی -2

 شود. تختمزرعه آب ،روز قبل ازشخم 7تا  3حدود  -3

اند، بالفاصله بعد از برداشت محصول شدههایی که محصوالت کشت دوم در آن کشت شخم اول در زمین -4

 انجام گیرد.

گیرد و باید حدود سه هفته قبتل سازی زمین برای نشاکاری انجام میشخم دوم به منظور آماده شخم دوم:

شود شخم دوم عمود بتر ها توصیه میانجام شود. برای بهتر خردشدن کلوخهتیلر از نشاکاری و بهتر است با 

 (.1391نژاد، غربی باشد )نصیری و نیک -ط غرقاب و در جهت شرقیشخم اول و در شرای

منظورآبگیری یکنواختت و همننتین پختش یکنواختت کتود و ستموم تسطیح شتالیزار بته :تسطيح كردن

شتود. ایتن کردن زمتین استتفاده میای جهت صافبند تختهکش ضروری بوده و معموأل از تیلر و دنبالهعلف

 گیرد.شخم دوم و حدود دو هفته قبل ازنشاکاری انجام میعملیات معموالً بعد از 

منظور مخلوط شدن کامتل کتود بتا ختاک و شخم سوم عمدتاً بعد از مصرف کودهای پایه و به شخم سوم:

گیترد )نصتیری و های مختلف و حدود یک هفته قبل از نشاکاری انجتام میجلوگیری از تلفات کود به شیوه

 (.1391نژاد، نیک

 مستقيم كشت -3-2

سازی زمین در کشت مستقیم با بستر مرطوب تمام مراحل آماده كشت مستقيم در بستر مرطوب:

زده در کل مزرعه استتفاده جای نشاکاری، از بذرهای جوانههمانند نشاکاری انجام شده و در مرحله پایانی به

 شود.می

بترنج معتروف استت،  کاری در زراعتتنام خشتکهاین روش که به كشت مستقيم در بستر خشک:

های اول تا سوم در زمین خشک و با رطوبت ظرفیت زراعی و بدون شترایط گلخرابتی انجتام گرفتته و شخم

 (.1شوند )شکل کارهای غالت کشت میکارها و یا خطیبذرها با رطوبت مناس  خاک و با ردیف
 

 کشت مستقیم در بستر خشک -0شکل 
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 رقمبذر يا  انتخابگام سوم:  -0
درصد و خارج از تیپ کمتر از  91درصد، قوه نامیه باالی  98یه بذر مطلوب که دارای خلوص باالی ته

هتا از درصد باشد، همراه با اطالعات همنون، دوره رشد، نیاز غذایی و میزان مقاومت به آفتات و بیماری 2/1

راستتا الزم استت کشتاورز  باشتد. در ایتنعوامل مهم در دستیابی به پتانسیل تولید برنج در واحد سطح می

کننده بذر ماننتد شترکت ختدمات حمتایتی و یتا ستایر های معتبر تولیدبذرهای مورد نیاز خود را از شرکت

های خصوصی تهیه نماید. البته کشاورزان فعال و عالقمند هر ساله قسمتی از زمین را انتخاب نمتوده شرکت

نمایند. در این خود مصرفی و فروش به سایر کشاورزان می های فنی اقدام به تولید بذر برایو براساس توصیه

هتای روش کشاورزان قسمتی یا کل مزرعه را در مراحل مختلف دوره رشد از نظر ارقام خارج از تیتپ و علف

ساعت در معتر   24مدت هرز تمیز نموده و در مرحله برداشت عمدتأ با دست مزرعه را برداشت نموده و به

های درصد برسد، سپس بوته 15کنند تا در مزرعه، رطوبت شالی کاهش یافته و به حدود آفتاب نگهداری می

طور کامتل های مخصوص برنج که از قبل بههای دستی یا با کمباینبرداشت شده را جمع آوری و با کمباین

 نمایند.تمیز گردیده، خرمنکوبی می

 رنجبهاي زراعی ارقام رايج ها و توصيهبرخی از ويژگی -0-0

 115متر(، نتتدا ) ستتانتی 131متر(، ختتزر )ستتانتی 151التتی  141انتتواع طتتارم و هاشتتمی ) ارتفاااع:

 متر( سانتی 115الی  111متر(، فجر، شیرودی، کشوری، کوهسار و تیسا ) سانتی

روز(، ندا، فجر، شتیرودی 121الی  115انواع طارم و هاشمی ) طول دوره رشد )از بذرپاشي تا برداشت(:

 روز( 91الی  85روز( ، کوهسار )125الی  121روز(، کشوری و تیسا )135الی  131)و خزر 

انواع طارم و هاشمی )عالی(، فجر و کشوری )خیلی خوب(، خزر، شیرودی، کوهسار و تیسا )خوب(،  كيفيت:

 ندا )متوسط( 

التی  5/7تیسا )تن شلتوک(، فجر، کشوری، شیرودی، ندا،  5الی  4انوع طارم و هاشمی )  متوسط عملکرد:

 تن شلتوک در هکتار(. 6الی  5تن شلتوک(، خزر و کوهسار ) 9

 کیلو برای هر هکتار 51الی  45 ميزان بذر مناسب در خزانه:

متر بتا ماشتین ستانتی 31×14متر با نشاکاری دستی و سانتی 21×21انواع طارم و هاشمی ) فاصله كاشت:

متر سانتی 31 ×16متر نشاکاری با دست و سانتی 25×25یسا )نشاکار(، فجر، کشوری، شیرودی، ندا، خزر و ت

 متر نشاکاری با ماشین(.سانتی 31×12سانتی متر نشاکاری با دست و  21×21نشاکاری با ماشین(،کوهسار )

هتای تاریخ مناس  بذرپاشی برای کلیه ارقام در کشتت اول و در منتاط  مختلتف استتان تاریخ بذرپاشي:

 باشد.فروردین می 15الی  5شمالی از 

 شود.کشت اول توصیه می اردیبهشت برای نشاکاری در 21الی  5نشاکاری از  تاریخ نشاكاری:

گیاهنه یا بوته در هر کپته مناست   4تا  3برای ارقام محلی و اصالح شده  تعداد گياهچه یا بوته در كپه:

 (.1391است )نصیری و نیک نژاد،
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 سازي بذرآمادهگام چهارم:  -5

 بذر سبک و سنگين كردن -5-0

بتذر در محلتول  ختتنیبعتد از ر شود.درصد انجام می 15سبک و سنگین نمودن بذر در محلول نمک 

پوک، نیمه پر، شکسته و آلوده شتناور روی آب را دور ریختته و  ف،ینمک و چند بار بهم زدن، ابتدا بذور ضع

د )خستروی و انجتام شتوبتار  3تتا  2 ترستنگین و سالمسپس برای جدا شدن نمک از بذر، شستشوی بذور 

 .(2( )شکل 1397همکاران، 

کته یتک  نحویبتهحتل شتده  لیتترآب11 درنمتک  کیلوگرم5/1درصد،  15برای تهیه محلول نمک  توجه:

 (.1، مرحله 2)شکل  شناور بماند و در نزدیک سطح آب محلولاین مرغ تازه در تخم
 

 

 ج در محلول نمکمراحل سبک و سنگین کردن بذر برن -6شکل 

 ریختن بذر در محلول نمک،  -2مرحله درصد و شناور شدن تخم مرغ تازه روی آب،  15تهیه محلول نمک  -1ه مرحل

 چند بار شستشوی بذور سالم با آب تمیز -4 مرحلهاز روی محلول نمک، آوری و دور ریختن بذور سبک و پوک جمع -3 مرحله

 

 كردن بذر ضدعفونی -5-2

 كشضدعفونی بذر در محلول قارچ روش -5-2-0

 رامتینیکاربوکستکش مناست  و متورد تأییتد ستازمان حفتت نباتتات ماننتد ابتدا باید محلتول قتارچ

 در هزار،سه  %81پودر وتابل ( کتی)هما رامتیلمتی وفاناتیهزار، ت دردو  %75پودر وتابل ( رامیت تاواکسی)و

 )سلستت( لیوکستونیفلود بتذر، لتوگرمیک 111بترای  تریلیلیم 331میزانبه %15 (نیفمی)تر زولفلومییتر

عنوان مثال بترای تهیته (. به1397نام، ، آماده گردد )بیبذر لوگرمیک 111 یبرا ترلییلیم211 میزانبه 5/2%

لیتتر  151کش در گرم از این قتارچ 311(، %75تیرام )پودر وتابل کش کاربوکسیندر هزار از قارچ 2محلول 
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ستاعت نگهتداری  24کش به مدت کیلوگرم بذر مناس  است. سپس بذور در این محلول قارچ 111آب برای

 (.1، مرحله 3شوند )شکل زده همکش، دو بار خوب به( و در مدت خیساندن بذر در قارچ1397نام، شده )بی

 
 

داری بذر ضدعفونی شده در گرمخانه یا نگه -2کش، مرحله خیساندن بذر در محلول قارچ -1مرحله . مراحل ضدعفونی بذر -7شکل 

 زنیهای برنج برای جوانهبا پوشش کامل با گونی

 

یک مکان گرم کته بتا حترارت به شدن دار برای جوانهکش، بذور بعد از ضدعفونی بذر در محلول قارچ

ک ستطح یابند و با پوشش کامتل در یتانتقال می درصد باشد 81گراد و رطوبت باالی درجه سانتی 31تا 27

 (.2، مرحله 3گیرند )شکل دار قرار میشی 

 صورت بذر مالیروش ضدعفونی به -5-2-2

کش معتدنی و مستی نتوردوکس، بعتد از ستبک و ستنگین کتردن بتذر و برای ضدعفونی بذر با قارچ

کش نوردوکس طور کامل از مخزن ذخیره بذر تخلیه شده و قارچساعت، آب به 24خیساندن در آب به مدت 

نحو مطلوب با بذر مخلوط گردد. برای آغشته روش بذرمال بهکیلوگرم بذر(، به 111گرم برای  131میزان )به

نحو مناست  طتی پاش معمولی ریخت و روی بذور بتهکش را در نمکتوان قارچشدن و پخش یکنواخت، می

میزان کتافی یتد بتهکش نوردوکس، ایتن مخلتوط باچند مرحله پاشید. برای آغشتگی یکنواخت بذور با قارچ

تتا  31یا به مکانی با پوشش مناس  جهت دریافت دمای الزم ) خانهبه گرم ( و سپس4زده شود )شکل همبه

 (.1397زنی، منتقل شود )خسروی و همکاران، گراد( برای جوانهدرجه سانتی 32
 

 
و  2، 1مراحل . کش نوردوکسبذرمالی با قارچ -0شکل 

 وکس روی بذر خیس توسطکش نوردقارچ پاشیدن -3

زدن و مخلوط کردن نوردوکس همهب -4مرحله  پاش.نمک

 با بذور
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 خانهنگهداري در گرم -5-3

یا در جای گرم )با پوشش  گرادسانتی درجه 25-31در گلخانه در درجه حرارت بذرها بهتر است 

 اری شود.روز نگهد 3تا  2مدت زنی بهمنظورجوانهبهگونی در زیر و اطراف بذر( 

 هم زدن و آبدهی بذر -5-0

با زده و همخانه یا محیط گرم را بهموجود در گرم ، بذورساعت جهت تأمین رطوبت و هوادهی 12هر 

. اندازه شود یپاشآب طوری که به تمام بذرها آب برسد،، به(گرادسانتی درجه 31-41)دمای  آب ولرم

متر در بذرپاشی داخل متر در بذرپاشی سنتی و یک میلیمیلی 3تا  2حدود مناس  جوانه برای بذرپاشی 

 باشد.های نشاء جهت کشت با ماشین نشاکار میجعبه

 گام پنجم: بذرپاشی و مديريت در خزانه سنتی -6

 تهيه خزانه و ميزان بذر -6-0

گیر و فاقد آلودگی به خزانه سنتی باید دارای دسترسی به آب، زهکش سطحی مناس ، آفتاب

متر تهیه گردد.  2متر و عر  حداکثر  21صورت جوی و پشته با طول حداکثرهی هرز باشد. خزانه بهاعلف

باشد )نصیری و درصد می 91کیلوگرم و با قوه نامیه باالی  51میزان بذر مورد نیاز برای هر هکتار، حدود 

 (.1391نیک نژاد، 

 بذر تراكم -6-2

زنی( یا گرم بذر )وزن بذر قبل از جوانه 151-211تراکم مناس  بذر در هر مترمربع خزانه سنتی

آرامی و با ماله چوبی باشد. بعد از بذرپاشی بهتراست بذرها را بهطور تقریبی یک مشت بذر جوانه زده، میبه

 (.1391نژاد، به خاک بنسبانیم )نصیری و نیک

 مساحت خزانه -6-3

صورت جوی و پشته و با ارتفاع مفید و به مترمربع خزانه 311تا  251ازای هر هکتار کشت برنج به

 .(1391متر موردنیاز است )نصیری و نیک نژاد، سانتی 15تا  11پشته 

 هاي هرزمبارزه با علف -6-0

متر آب وارد کرده و سانتی 2-3ها به ارتفاع در کرت ، ابتداپس از اینکه خزانه آماده بذرپاشی شد

برگ باریکهای هرز نند بوتاکلر یا رونستار برای کنترل علفما حفت نباتسازمان شده  کش توصیهعلف

 پاشیصورت قطرههب های هرز پهن برگها و علفلیتر و لونداکس برای کنترل جگنمیلی 41تا  31مقدار به

متر آب سانتی 5تا  3ای که با ارتفاع خزانه در سطحلیتر آب میلی 111گرم با حل کردن در  2میزان به

 پخش گردد. بعد ازصورت یکنواخت مترمربع خزانه به 111هوا بدون جریان باد باشد، برای مساحت  داشته و

ت مشاهده ر. درصوشود انجام و بذرپاشیتخلیه  ،ها، آب کرتکشاز زمان کاربرد علف روز 4تا  3 گذشت 

. درصورت زیاد دهای هرز مبارزه شوصورت دستی با علفهبرگی بهتر است ب 3-4های هرز در مرحله علف

تا  31میزان رویشی مانند پروپانیل بههای پسکشهای هرز، مبارزه با آنها بایستی با علفبودن جمعیت علف

 (.1397مترمربع و با کالیبره کردن سمپاش انجام شود )والیی و همکاران،  111لیتر برای هر میلی 41
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 پوشش پالستيک -6-5

 15و  21ترتی  کمتر از دمای روز و ش  به ل بهار که معموالًبرای جلوگیری از خسارت سرمای اوای

درجه در روز  25ها با نایلون پوشانده شود. درصورت باال رفتن دمای هوا به باالتر از باشد، روی خزانهمی

 ها برداشته شود.پالستیک ءروز قبل از کندن نشا 11دو طرف خزانه هوادهی گردد و حداقل  حتماً

 كوددهی -6-6

مترمربع  111کیلوگرم از کودهای اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم در  3تا  5/2صرف م

همراه نصف کود اوره بعد از آماده کردن خزانه که تمامی کودهای سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به

برداشتن پالستیک و روز بعد از  4تا  3کامل خزانه به زمین داده و با خاک مخلوط گردد. بقیه کود اوره 

 (.1391استفاده شود )نصیری و نیک نژاد،  ءروز قبل از انتقال نشا 11حدود یک هفته تا 

 آبياري -6-7

ها سبز شدن جوانهبرای  خاکدر چند روز اول بذرپاشی نباید روی بستر آب باشد. معموالً رطوبت 

نجام و پس از اطمینان از آبگیری یکنواخت ا صبحها در هنگام به آب، آبیاری خزانهصورت نیاز . دراستکافی 

تا سه برگه شدن و  پس از دو مدت طوالنی نماند.به شود تا روی بستر آب آب تخلیه بالفاصلهها تمام کرت

متر در ش  و تخلیه آب در سانتی 3تا  2تا عم  حدود  هاپای بوته ، آبیاریهادهی گیاهنه همزمان با هوا

 شود.ها میدهی بوتهلی و ریشهروز باعث تسریع در رشد طو

 هوادهی -6-8

گیاهنه  سازگاریویژه در روزهای گرم نسبت به هوادهی و هب همه روزه برگی الزم است 3در مرحله 

 (.1391)نصیری و نیک نژاد،  اقدام نمود بیرون طبیعی محیط به شرایط آب و هوایی

 ايگام ششم: بذرپاشی و مديريت در خزانه جعبه -7

 اي(خزانه مکانيزه )جعبه -7-0

پنج الی شش باشد. خاک مطلوب بعد از الک و pH درصد( و با  2مواد آلی خاک جعبه زیاد )باالی 

مقدار دو متر با کودهایی نیتروژنه، پتاسه، فسفاته و گوگردی بهمیلی 2هایی با قطر کمتر از تهیه خاک دانه

ضدعفونی کننده  هایزای هر کیلو خاک همراه با قارچکشاالی سه گرم برای هر جعیه و تقریبا یک گرم به

کیلو خاک کامال مخلوط  5/3میزان دو گرم برای هر جعبه یا حدود خاک مانند کاربندازیم یا بنومیل به

متر( و به ارتفاع سانتی 31در  61کیلو در جعبه نشا )با طول و عر   5/3تا  3گردد. خاک تهیه شده، حدود 

باید با  باشد 6خاک جعبه بیش از  pHدرصورتیکه (. 1396خته شود )نصیری و همکاران، متر ریسانتی 5/2

در  ،واحد 5/2تا  2میزان به pH( رساند. برای کاهش 6-5مقدار مناس  )استفاده از گوگرد عنصری آن را به

ران ، ) عرفانی و همکا گرم گوگرد عنصری نیاز است 251تا  211 حدودکیلوگرم به111خاکی به وزن 

های مهم حاصلخیزی مشابه با خاک شالیزار باشد، (. خاک شالیزار و یا خاکی که از نظر ویژگی1396

باشد. برای تهیه این نوع خاک، بالفاصله بعد از برداشت برنج قسمتی ترین خاک برای جعبه نشاء میمناس 
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رپوشیده قرار داده و در فرصت از خاک شالیزار را روتوری زده و خاک مورد نظر را در یک فضای خشک و س

 ها را غربال و حدود دو ماه قبل از استفاده، مقادیر کودهای توصیه شده به آن اضافه گردد.مناس  خاک

 بذر داركردنوانهج -7-2

)ژرمیناتور(  زنیجوانه داخل دستگاه دراز ضدعفونی بذرها که توضیحات آن قبال داده شد، بذرها بعد 

زنند. ساعت جوانه می 72تا  48مدت گیرد و بذرها در این دما بهگراد قرار میجه سانتیدر 32تا  31با دمای 

خانه یا ایجاد دمای مناس  با پوشش الزم برای توان از گرمدر صورت نداشتن دستگاه ژرمیناتور می

 یکبه نشا طول مناس  جوانه برای بذرپاشی در جعزنی استفاده کرد که توضیحات آن قبال بیان شد. جوانه

 (.1391متر باشد )نصیری و همکاران، میلی 2و طول ریشه اولیه یا بذری حدود  مترلییم

 بذرپاشی در جعبه -7-3
باشد. برای ارقامی گرم باتوجه به وزن هزاردانه می 181تا  151، ءمیزان بذر مناس  برای هر جعبه نشا

 25و برای ارقامی که وزن هزار دانه آنها کمتر از گرم  181گرم دارند حدود  25که وزن هزاردانه بیشتر از 
 (.5شود )شکلگرم بر مبنای وزن خشک توصیه می 151گرم است حدود 

 
 

 بذرپاشی در جعبه نشاء -5شکل 
 

 بعد از بذرپاشیخروج جوانه  -7-0

مای ( با دخانهتاریک) در انکوباتور ،های بذرپاشی شدهجعبهبرای خروج سریع جوانه از سطح خاک، 

با استفاده از توان ، میییدر روش غیرگرما گیرند.میساعت قرار  48مدت هبگراد سانتی درجه 32حداکثر 

 .متر برسدمیلی 12الی  11به  هاگرمای محیط استفاده کرد تا طول جوانه ازپوشش نایلونی 

 ءسبزكردن نشا -7-5

ء، که با پرورش نشا هایدر سالن راها جعبه ،برای سبز شدن و رشد نشا خروج جوانه از خاک،بعد از 

در خزانه با بستر صاف و  یا وگراد قابل تنظیم باشد درجه سانتی 25تا  21و شبانه  31تا  25دمای روزانه 

 مورد نیاز روز و ش  تامین شود. دمای پالستیکبا پوشش هموار قرار داده و 

 مديريت بستر خزانه از نظر آب و درجه حرارت -7-6

درجه  25تا  21و در ش   درجه 31تا  25ناس  در زیر پوشش نایلونی در طول روز دمای م

بعد از اینکه طول  .آبیاری الزم است، انجام منظم مین رطوبت خاک و رشد گیاهاجهت تباشد. می گرادسانتی
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از خزانه  آب روزتواند پای بوته باشد و در متر آب میسانتی دو طی ش در  ،متر رسیدسانتی پنجبه  ءنشا

البته در پرورش نشاء در شرایط  .شودمی ءنشا مناس این کار باعث فعال شدن ریشه و رشد  .دتخلیه شو

ها از طری  آبپاشی یک یا دو بار در روز و ای و بستر خشک نیازی به آبیاری نبوده و نیاز آبی گیاهنهگلخانه

 گردد.مای محیط، تامین میلیتر برای هر جعبه باتوجه به شرایط دمیلی 211میزان به

 كود سرک -7-7
 211میزان و بهدر هزار کود اوره  دوبا محلول ها را جعبهتوان می ء،در صورت ضعیف و زرد بودن نشا

 رتپاشی کرد. در حالتی که کاهش درجه حرامحلول سی از محلول تهیه شده برای هر جعبه،سی 251تا 
اگر این کاهش  ویژهبه شود، از مصرف کود اوره خودداری سد، بایددرجه در روز بر 21و به کمتر از شدید 

 درجه حرارت در زمان انتقال نشا به زمین اصلی اتفاق بیفتد.

 كاربرد اسيد سولفوريک -7-8

باشد، بنابراین  6الی  5خاک باید در محدوده  pHهای باکتریایی، منظور پیشگیری از بیماریبه

یا کاربرد نامناس  خاک بستر خزانه الزم است از اسید سولفوریک دو در درصورت ماندابی شدن خزانه و 

 (.1391نژاد، هزار استفاده شود )نصیری و نیک

لیتر اسید میلی 211میزان دو در هزار باید برای تهیه محلول کود اوره و اسید سولفوریک به :0نکته مهم 

 (.1389رستمی و همکاران، لیتر آب حل شود ) 111گرم کود اوره در  211سولفوریک و 

ازای هر پاشی آب داخل جعبه کامال تخلیه شده و از محلول تهیه شده، بهقبل از محلول :6نکته مهم 

عبارتی هر لیتر آب برای چهار تا پنج جعبه مصرف شود لیتر استفاده شود. بهمیلی 251تا  211جعبه

 (.1391 طوری که سطح خاک کامال خیس شود )نصیری و نیک نژاد،به

ساعت آبیاری انجام نشود و درصورت خشک شدن زیاد  48پاشی، حداقل تا بعد از محلول :7نکته مهم 

 6(. شکل 1391ساعت استفاده کرد )نصیری و همکاران،  24توان از آبیاری تا زیر لبه جعبه نشاء بعد از می

 باشد.ای از نشاهای مطلوب در جعبه نشاء مینمونه

 

 

 ها بر روی بستر جوی و پشتهشا در جعبهرشد ن -6شکل 
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 ها در خزانه برنج مديريت بيماري -7-9

( و 7ای )شتکل هایی ماننتد لکته قهتوهبعد از برداشتن پالستیک و درصورت آلودگی خزانه به بیماری

برای . توان با محلول قارچکش مناس  مانند ناتیوُو، بیم و تیلت، خزانه را سمپاشی نمود( می8بالست )شکل 

کتش بتیم محلول یک در هزار قارچپاشی با سم، با مشاهده عالیم بیماری، بالست در خزانهبا بیماری مبارزه 

خزانته مترمربتع  111 درو  شتدهلیتتر آب حتل  11از این ستم در گرم  11 که صورتاینبهشود؛ توصیه می

لیتتر آب، بیمتاری بالستت و لکته  21ر گترم د 8میزان کش ناتیوُو بتهپاشی خزانه با قارچسم. شودپاشی سم

دستت، های یتکهای گفته شده در این بخش رعایت شود، گیاهنه. چناننه توصیهکندای را کنترل میقهوه

 (.1397( )خسروی، 8و  7شود که برای انتقال به زمین اصلی آماده است )اشکال قوی و سالم تولید می
 

 

 زانهای در خعالیم بیماری لکه قهوه - 3شکل

 
 

 (1394سوختگی شدید خزانه کشت مجدد برنج ناشی از بیماری بالست ) آمل،  -8شکل

 

S,oj’d 
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 اصلیگام هفتم : نشاكاري در زمين  -8

 نشاكاري دستی -8-0

تتا  25برگی با طول  5/4تا  5/3ترین زمان برای انتقال نشا مرحله در روش سنتی مناس  زمان انتقال نشا:

ورت مناس  بودن زمان بذرپاشی و شرایط آب و هوایی، طول دوره خزانه سنتی متر است که درصسانتی 31

باشد. الزم به توضیح است که طول دوره خزانه در کشت مجدد برنج در مناط  شمالی و یا روز می 35تا  31

 یابد.روز کاهش می 25تا  21در مناط  گرمسیر ایران به 

 شود.متر توصیه میسانتی 4 تا 3عم  مناس  کاشت در روش دستی  عمق كاشت:

در هر کپه برای ارقام محلی و اصالح شده و برای ارقام برنج هیبریتد  ءبوته یا نشا 3-5 در كپه: ءتعداد نشا

 شود.یک تا دو بوته در هر کپه توصیه می

متر )نصتیری و ستانتی 25 ×25و در ارقام اصتالح شتده و هیبریتد  21×21در ارقام محلی  فاصله كاشت:

 (.1391نژاد، نیک

 نشاكاري با ماشين نشاكار -8-2

برگی گیاهنه بوده که معموالً درصورت  3تا  5/2زمان انتقال نشا در روش مکانیزه مرحله  زمان انتقال نشا:

 معمتوالً ءباشد. در این مرحله ارتفتاع نشتاروز طول دوره رشد آن می 21تا  17مساعد بودن شرایط محیطی 

 (9)شکل  متر استسانتی 17تا  15

(، فواصل مناس  برای ارقام خیلی 11ها )شکل باتوجه به ثابت بودن فاصله بین ردیف نشاکار :كاشت هفاصل

متر و برای ارقام بومی سانتی 31×12روز از بذرپاشی تا برداشت  91زودرس مانند کوهسار با طول دوره رشد 

 و و برای ارقتام پرمحصتولمتر سانتی 31×14 روز از بذرپاشی تا برداشت 121مانند طارم با طول دوره رشد 

 شود.متر توصیه میسانتی 31×16 مانند کشوری، فجر و شیرودی پرپنجه

ها در نشاکاری با ماشتین در جهتت شترق و وری بیشتر از نور خورشید فاصله بین ردیفمنظور بهرهنکته: به

 (.1396غرب باشد )نصیری و همکاران، 

در زمان نشاکاری با  عم  نامناس  خاک،یا در بعضی از نقاط جعبه و  ءنشاوجود  علت عدمگاهی به :واكاری

 باشتد.برخی از فضاها خالی مانده که برای جلوگیری از کاهش عملکترد نیتاز بته واکتاری مینشاکار  ماشین

 باشتد )نصتیری و نیتک نتژاد،می روز پس از نشتاکاری 11حدود بهترین زمان واکاری حداکثر  ،صورتدراین

1391.) 
 

 

 

 

 

 

 ماشین نشاکار برنج سوارشونده -00شکل  جعبه نشا آماده انتقال به زمین اصلی -1شکل 
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 برنج در مزرعهگام هشتم: مديريت كود  -9

بهتر است شالیکاران عالئم کمبود عناصر غذایی اصلی یعنی نیتروژن، فستفر و پتاستیم را در شتالیزار 

عنصر خاص نسبت به مصرف کود حاوی آن عنصتر اقتدام نماینتد. محض تشخیص کمبود یک بشناسند تا به

های کمبود مربتوط شود و عکسدر زیر به عالئم کمبود عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم و نیز روی اشاره می

 گردد.به این عناصر ارائه می

 يتروژنعالئم كمبود ن -9-0

آیند و نوک بترگ رنگ سبز روشن درمی ها بهتر و گاهی تمام برگهای مسنکمبود نیتروژن، برگدر 

های جتوان کته ستبزتر جز در مورد برگمیرند. بهها میشود. درحالت کمبود شدید نیتروژن، برگکلروزه می

. التف( 11)شتکل  ها باریک، کوتاه، راست و دارای رنگ سبز متمایل به زرد تا لیمتویی هستتندهستند، برگ

افتتد کته اتفتاق می بیشتر زنی و ظهور سنبله جوانرشد مثل پنجهکمبود نیتروژن اغل  در مراحل حساس 

زنی، کوچتک کمبود نیتروژن منجر به کاهش پنجته ب(. 11)شکل  نیاز به نیتروژن در این مراحل زیاد است

 .(1384)میرنیا و محمدیان،  کندشود. تعداد دانه نیز کاهش پیدا میها و کوتاهی قد گیاه میشدن برگ

 
  

زنی و بروز رنگ سبز روشن در ش شدید پنجهب: کاه

 گیاه

مصرف نشده است  نیتروژندر کرت شاهد که الف: 

 ها دارای رنگ سبز متمایل به زرد هستند.برگ

 عالئم کمبود نیتروژن در برنج -00شکل 

 

 اثرات مصرف بيش از حد نيتروژن )كود اوره( -9-2

ممکن است به یتک یتا چنتد دلیتل زیتر باعتث  یویژه در مرحله رویشبه مصرف بیش از حد نیتروژن

 کاهش عملکرد شود:

های شود. افتزایش تعتداد پنجتهاندازی مضاعف برگ که در اثر رشد رویشی بیش از اندازه ایجاد میسایه -1

 شوند.اندازند و موج  کاهش تولید دانه میهای مؤثر سایه میغیر مؤثر که بر پنجه

شتدن ستاقه گیتاه اشد ولی مصرف بتیش از حتد کتود اوره باعتث ضعیفگیاه اگرچه ممکن است سالم ب -2

 شود.شود و در مرحله رسیدن دچار ورس )خوابیدگی( میمی
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 کاهش راندمان تبدیل و کیفیت پایین دانه. ،های پوکافزایش تعداد دانه -3

بیشتتر بترگ و دلیتل رشتد پوسیدگی ساقه بته و بالیت، شیتبالستهایی از قبیل افزایش شیوع بیماری -4

 های محصول.تراکم بیش از حد بوته

 .(1384خوار و کرم سبز برگخوار )میرنیا و محمدیان، مثل کرم ساقهافزایش شیوع آفات  -5

 عالئم ظاهري مصرف بيش از حد كود اوره -9-3

های مختلتف نشتان عالئم ظاهری ناشی از مصرف زیاد کود اوره را در مزرعه برنج بتا شتکل 12شکل 

زنی دانته جوانه -هد. )الف( و )ب(: خوابیدگی )ورس( محصول ناشی از مصرف بیش از حد کود اوره، )ج(دمی

 -اند و درنهایتت کتاهش کیفتت محصتول و کتاهش رانتدمان تبتدیل، )د(هایی که دچار ورس شتدهدر بوته

حلتی ناشتی از خصتوص در ارقتام موقوع بیمتاری بالستت به -محصولی سالم با مدیریت بهینه کود اوره، )ه(

های سبز تیره که نشانگر مصرف بیش از حتد کتود اوره در خزانته و رگه -مصرف بیش از حد کود اوره و )و(

 (.1392سپس تاثیر روی محصول در زمین اصلی است )محمدیان و شهدی کومله، 
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 عالئم ظاهری مصرف زیاد کود اوره در مزرعه برنج -06شکل 

 

 هري كمبود فسفر در برنج و تاثير كمبود آن بر رشد گياهعالئم ظا -9-0

 زنی.های راست و کاهش پنجهگیاهانی با رنگ سبز تیره و توقف رشد با برگ

ای که در ابتدا که همان چند گیاهنهطوریزنی بهزنی و در کمبود شدید فسفر توقف پنجهکاهش پنجه -الف

 شان زیاد شود.نشا شدند ممکن است ارتفاع

هتا های قرمتز و ارغتوانی ممکتن استت در برگاگر رقم توان تولید رنگدانه آنتوسیانین داشته باشد رنگ -ب

 ظاهر شود.

تاخیر در رسیدن محصول )اغل  تا یک هفته یا بیشتر(. در کمبود شدید فسفر گیاه ممکن است اصالً به  -ج

 . (1384( )میرنیا و محمدیان، 13مرحله گلدهی نرسد )شکل 

 
  

 عالئم کمبود فسفر در برنج -07شکل 

 .شودیافته و یا متوقف می زنی کاهشدر جایی که کمبود فسفر وجود داشته باشد پنجه -و )ب( )الف(

 

 عالئم ظاهري كمبود پتاسيم در برنج و تاثير كمبود آن بر رشد گياه -9-5

ای تیتره های نکتروزه قهتوهها یا لکهرگای متمایل به زرد در بگیاهانی با رنگ سبز تیره با حاشیه قهوه -الف

هتا و درنهایتت تتا پایته بترگ گستترش شوند سپس در لبه برگتر ظاهر میهای مسنکه ابتدا از نوک برگ

 (14یابد )شکل می

 آید.ای متمایل به زرد در میتحت کمبود شدید پتاسیم نوک برگ به رنگ قهوه -ب

 ب الف
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ها در تمام ر و در صورتی که کمبود پتاسیم شدید باشد این لکهتهای مسنای در نوک برگهای قهوهلکه -ج

 میرند.ای درآمده و مییابد و سپس به رنگ قهوهها گسترش میسطح برگ

 وقوع بیشتر ورس محصول )خوابیدگی( -د

های سیاه، کاهش طول و تراکم ریشه(، که موج  کاهش میزان ای ناسالم )تعداد زیاد ریشهسیستم ریشه -ه

 شود.سایر عناصر غذایی میجذب 

قدرت اکسیدکنندگی ضعیف ریشه )تهویه نامناس  محیط ریشه( که موج  کتاهش مقاومتت در مقابتل  -و

شود برای مثال کمبود پتاسیم موجت  بتروز ستمیت هوازی خاک میمواد سمی تولید شده تحت شرایط بی

 شود.آهن می

یا طوقه بالیت یا سوختگی غالف، پوسیدگی غالف گ، شیتای برویژه لکه قهوهها بهافزایش شیوع بیماری -ز

)میرنیتا و محمتدیان،  ه زیاد و کود پتاسیمی ناکتافی مصترف شتده باشتدنیتروژنو بالست در جایی که کود 

1384). 

 
  

 آید.ای متمایل به زرد در میها به رنگ قهوهحاشیه برگ -)الف( و )ب(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ریشه گیاه برنج مبتتال بته کمبتود پتاستیم بتا  )ج(

 .)راست(سولفید آهن سیاه 
در مقایسه، ریشه برنج سالم با اکسید آهن  -(د)

  )چپ(. شودای پوشیده میقهوه -قرمز
 

 عالئم کمبود پتاسیم در برنج -00شکل 
 

 بر رشد گياه كمبود آنو تأثير عالئم ظاهري كمبود روي در برنج  -9-6

های باالیی در گیاهانی که رشدشان متوقتف شتده استت دو تتا چهتار ای غباری در برگهای قهوهلکه

 شود.هفته پس از نشاکاری ظاهر می

 الف

 ج
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 شوند.نمایان می بین دو تا چهار هفته پس از نشاکاری کمبود روی عالئم -الف

 ج(. 15توقف شده است )شکل های باالیی در گیاهانی که رشدشان مای غباری روی برگهای قهوهلکه -ب

 .الف( 15)شکل  شودهای مزرعه ظاهر میها در برخی قسمترشد نایکنواخت گیاه و استقرار ضعیف بوته -ج

)میرنیتا و  طور کامل متوقف شتودهیابد و ممکن است بزنی کاهش میدر شرایط کمبود شدید روی پنجه -د

 ب( 15( )شکل 1384محمدیان، 

 

 

 م کمبود روی در برنجعالئ -05شکل 

 کاهش یافته است. زنیپنجه -یکنواخت مزرعه، توقف رشد، )ب(غیر رشد -)الف(

 .(1384)میرنیا و محمدیان،  های باالییای غباری در برگهای قهوهظهور لکه -)ج(
 

 مقدار مصرف كودها -9-7

های فنی براساس نتوع وصیهمنظور استفاده بهینه از کودهای شیمیایی، انجام تجزیه خاک مزرعه و تبه

طتور کلتی میزان عملکرد قابل انتظار از اهمیت زیادی برخوردار استت. امتا بتهرقم مورد استفاده و باتوجه به

تن در هکتار و ارقتام پرمحصتول  5تا  4میزان توصیه انواع کود برای ارقام محلی با میانگین عملکرد شلتوک 

، محمتدیان، 1397باشتد )عرفتانی و همکتاران، شرح ذیل میتار بهتن در هک 5/8تا  5/7با میانگین عملکرد 

1397) 

 ارقام محلی مصرف كود در  -9-7-0

 31، )قبتل از نشتاکاری( پایتهصتورت کیلتوگرم به 75 کیلوگرم در هکتار که 151طور متوسط به كود اوره:

زنی یتا حلته حتداکثر پنجتهکیلتوگرم در مر 31، روز بعد از نشتاکاری( 21زنی )کیلوگرم اواسط مرحله پنجه

 الف

 ب



 مدیریت فنی تولید محصول برنج/  21 

روز  61کیلوگرم در مرحله ظهور خوشه و حتدود  15روز بعد از نشاکاری( و  41تا  35تشکیل خوشه اولیه ) 

 (.1391بعد از نشاکاری استفاده شود )نصیری و نیک نژاد، 

 51صتورت پایته )قبتل از نشتاکاری( و کیلتوگرم به 51کیلوگرم در هکتار کته 111 كود سولفات پتاسيم:

روز بعد از نشاکاری همراه بتا  41تا  35دهی یا شروع مرحله زایشی )حدود کیلوگرم در مرحله حداکثر پنجه

 سومین مرحله مصرف کود اوره(.

صورت پایه و با ترکی  کودهای ازته کیلوگرم در هکتار که کامال به 111مقدار به كود سوپرفسفات تریپل:

 ود.و پتاسیمی قبل از نشاکاری استفاده ش

 (.1391کیلوگرم در هکتار قبل از نشاکاری استفاده شود )نصیری و نیک نژاد،  25 كود سولفات روی:

 ارقام پرمحصولمصرف كود در  -9-7-2

 4زنی )حدود درصد اواسط پنجه 21درصد پایه،  51صورت کیلوگرم در هکتار که به 311تا  251 كود اوره:

روز بعد از نشاکاری(،  45دوره رویشی و شروع مرحله زایشی )حدود درصد پایان  21هفته بعد از نشاکاری(، 

 (.1391روز بعد از نشاکاری( )نصیری و نیک نژاد،  71تا  65درصد مرحله ظهور اولیه خوشه ) 11

درصد مرحله  51صورت پایه و درصد به 51کیلوگرم در هکتار،  211تا  151كود سولفات یا كلرو پتاسيم:

 شروع مرحله زایشی )همزمان با مرحله سوم کاربرد کود سرک اوره(. زنی یاحداکثر پنجه

 صورت پایه و قبل از نشاکاری.کیلوگرم در هکتار به 151كود سوپر فسفات تریپل:

 صورت پایه و قبل از نشاکاری.کیلوگرم در هکتار به 25مقدار به كود سولفات روی:

بعد از استفاده کودها در مرحله پایه بهتر استت کودهتا  تمام کودهای فوق در هر مرحله قابل اختالط بوده و

 (.1391توسط تیلر با چرخ آهنی با خاک مخلوط شود )نصیری و نیک نژاد، 

 نکات مهم در مصرف كود اوره -9-7-3

شرطی کته کتاه ضروری است به نجبرای تولید هر تن شلتوک برنیتروژن خالص  کیلوگرم 15مصرف  :0نکته

 از زمین خارج نشده و یا سوزانده نشود.پس از برداشت برنج 

یابتد. در صورتی که مزرعه زیر کشت شبدر بوده باشد، مقدار مصرف کود اوره به نصف کتاهش متی :6نکته 

)عرفتانی و  مخلوط کردن چین آخر شبدر با ختاک مزرعته بایتد حتداقل دو هفتته قبتل از نشتاکاری باشتد

 .(1397همکاران، 

ورودی و خروجتی آب متر بتوده و سانتی 5تا  3عم  آب به ارتفاع سرک اوره، هنگام مصرف کود به :7نکته 

 بسته بماند. روز 3مدت حداقل به مزرعه

که یک وسیله آسان برای تشخیص کمبود میتزان نیتتروژن در بترگ  (LCC)از نمودار رنگ برگ  :0نکته 

اکاری تا ظهور اولیه خوشه به فاصتله از نشمصرف کود اوره مناس   زمان تعیین توان برای می باشد،گیاه می

 استفاده نمود. روز 11زمانی 



 22/  و همکاران مرتضی نصیری                                                                                                        

 

در اراضی شالیزاری با زهکشی ضعیف که حالت باتالقی دارند خشتکاندن زمتین در مرحلته اواستط  :5نکته 

هتای باریتک در ختاک های مویی که همتان شتکافزنی تا مرحله ظهور سنبله جوان تا حد ایجاد ترکپنجه

 (.1397کند )عرفانی و همکاران، جذب بهتر عناصر غذایی کمک می باشد بهمزرعه می

 توصيه كود مبتنی بر نياز محصول يا عملکرد مورد انتظار -9-7-0

عالوه بر روش توصیه عمومی کود که در باال تشریح شد روش دیگر توصیه کود، توصیه مبتنی بر نیتاز 

 .شرح زیر استکودی عناصر اصلی به اساس توصیه گیاه یا عملکرد مورد انتظار در هر منطقه است. براین

ازای تولید هر تن شلتوک. برای مثال برای یک رقمی مانند طارم محلی بتا کیلوگرم اوره به 31مصرف  -الف

کیلتوگرم در هکتتار کتود اوره  151مصترف تن در هکتار شلتوک در یک منطقه مشخص، نیاز بته 5عملکرد 

 رف کود اوره همانی است که باالتر بیان شده است.است. بدیهی است زمان و درصد مص

ازای تولید هتر تتن شتلتوک. بترای آمونیم فسفات بهکیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل یا دی 15مصرف  -ب

کیلتوگرم در  75مصترف تن در هکتار شلتوک در یک منطقه مشتخص، نیتاز بته 5مثال محصولی با عملکرد 

 آمونیم فسفات دارد.تریپل یا دیهکتار از یکی از کودهای سوپرفسفات 

ازای تولید هر تن شلتوک اگر کاه در زمین باقی بمانتد و یتا کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به 11مصرف  -ج

ازای تولید هر تن شلتوک اگر کاه از مزرعه خارج شود )عرفانی و کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به 25مصرف 

 (.1397همکاران، 

 در شاليزار آبياريت گام نهم: مديري -01

 كشت نشايی -01-0

در این روش بعد از انتقال نشا از خزانه به زمتین  روش آبياری كرتي با زهکشي یا خشکي ميان فصلي:

متر بوده تا نشتاها در زمتین اصتلی استتقرار یابنتد. سانتی 2-5مدت یک هفته، ارتفاع آب در کرت اصلی، به

متر تا سه هفتته بعتد از نشتاکاری ثابتت اندازه پنج سانتیفاع آب بههای هرز، ارتمنظور کنترل علفسپس به

های موئی ایجتاد شتود نگهداشته شود. سه تا چهار هفته بعد از نشاکاری زمین را کامال خشک نموده تا ترک

روز قبل از برداشتت  11(. بعد از زهکشی میان فصلی و تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی که حدود 16)شکل 

 (.1398طور متناوب آبیاری شود )اسدی و همکاران، متر بهباشد، مزرعه تا ارتفاع پنج سانتیبرنج می

در این روش پس از استقرار کامل نشاء یعنی تا یک هفته بعد از انتقال نشاء به زمین  روش آبياری تناوبي:

یابتد. در برداشت( ادامه می روز قبل از 11اصلی، آبیاری تناوبی شروع و تا زمان رسیدگی فیزیولوژیکی دانه )

متر و در بقیه مراحل رشد باتوجه به شرایط آب سانتی 2-5این حالت ارتفاع آب در زمان استقرار نشاء حدود 

متر باشتد و هوایی هر سه تا پنج روز مزرعه آبیاری شود و حداکثر ارتفاع آب در هر مرحله آبیاری پنج سانتی

آبتی در مزرعته برنج بیشترین نیاز آب را دارد، از تنش خشتکی یتا کم(. در زمان گلدهی که گیاه 17)شکل 

 (.1398جلوگیری شود )اسدی و همکاران، 
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 کشت نشایی با آبیاری تناوبی فصلی -03شکل  کشت نشایی با خشکی میان فصلی -06شکل. 
 

 كشت مستقيم بذر در بستر خشک ) خشکه كاري( -01-2

شتتود، کشتتت مستتتقیم هش مصتترف آب در زراعتتت بتترنج میهتتای کتته منجتتر بتته کتتایکتتی از روش

ستته هفتتته قبتتل از نشتتاکاری زمتتین را  خرابی یتتا پادلینتتگ استتت. در ایتتن روشبتتذر بتتدون عملیتتات گتتل

طتتور کامتتل صتتاف هکشتتی بتتستتطح کتترت بتتا عملیتتات مالتتهو صتتورت خشتتک، شتتخم و روتتتاری زده بتته

لیتتتر در هکتتتار و  3 – 5/3بتته میتتزان  کش تریفلتتورالینعلتتفاز  ،هتتای هتترزبتترای کنتتترل علتتفگتتردد. می

صتتورت سمپاشتتی بتتر روی ختتاک، روز قبتتل از کاشتتت بتتذر به 4تتتا  3هتتای مجتتاز، کشیتتا ستتایر علف

شتود. از زمتتان کش بتا دیستتک یتا روتتاری بتا ختاک مخلتوط میاستتفاده شتده و بعتد از سمپاشتی، علتف

( و یتتا 19ای )شتتکل (، قطتتره18هتتای آبیتتاری تنتتاوبی )شتتکل روز بتتا روش 41تتتا  31متتدت بذرپاشتتی به

جویی در مصتترف بتتارانی، رطوبتتت ستتطحی ختتاک در حتتد ظرفیتتت زراعتتی حفتتت شتتود. بیشتتترین صتترفه

صتورت روزانته یتا یتک روز در میتان بتوده کته ای( بهآب مربتوط بته سیستتم آبیتاری تحتت فشتار )قطتره

درصتتد  25التتی  15انتتدازه نیتتاز ختتود، آب مصتترف نمتتوده و حتتداکثر تلفتتات آب در ایتتن روش گیتتاه به

 (.1392گزارش شد )اسدی و همکاران، 

 
  

کشت مستقیم در بستر خشک با آبیاری تناوبی  -08شکل. 

 سطحی

کشت مستقیم در بستر خشک با آبیاری  -01شکل

 ایقطره
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 نکات مهم در آبياري برنج -01-3
برای ارقام زودرس، میان رس بیشترین نیاز آبی برنج یک هفته قبل تا یک هفته بعد از گلدهی است که  -1

شود. کاری شمال کشور شروع میروز بعد از نشاکاری در مناط  برنج 67و  61، 53ترتی  حدود و دیرس به
 (.1394بنابراین در این فاصله زمانی از تنش آبی جلوگیری شود )نصیری و همکاران، 

 روز قبل از برداشت برنج( ادامه یابد. 11صورت تناوبی تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی ) حدود آبیاری به -2
روزه و یا از روش آبیاری تناوبی تر و خشک کردن مزرعه با  7تا  4صورت تواند بهآبیاری تناوبی می -3

متر زیر سطح خاک انجام گیرد )نصیری و سانتی 15اتیلن مشبک با کاهش عم  آب تا های پلیکاربرد لوله
 (.1399همکاران، 

 .گراد استدرجه سانتی 25تا  15  آب برای آبیاری در شالیزار دمای مناس -4
صورت غرقابی و با تواند بهکار، آبیاری میکار یا خطیکاری بعد از کاشت بذر با ردیفدر روش خشکه -5

 (.1391ای انجام گیرد )نصیری و نیک نژاد، روز، آبیاری بارانی و یا قطره 11تا  7فاصله زمانی 
 روز قبل از برداشت برنج ادامه یابد. 11های مخصوص برنج تناوب آبیاری تا شت با کمباینبرای بردا -6 

 هاي هرزعلفگام دهم: كنترل  -00

 يکژبيولوكنترل  -00-0

و بعضی از آفات و نیز افزایش  های هرزمنظور کنترل بیولوژیکی علفبه ها:رهاسازی جوجه اردک

هفته  3تا  2بعد از  هکتارای برای هر اردک با سن دو هفته جوجه 251-311حاصلخیزی خاک رها کردن 

 (.1389)کربالیی ،  شودتوصیه میبعد از نشاکاری 

 شيميايیكنترل  -00-2

 5تا  3روز قبل از بذرپاشی، خزانه به عم   4تا  3های هرز در خزانه، برای جلوگیری از رشد علف -1

میزان بز شدن ) خاک مصرف( مانند بوتاکلر و رونستار بههای  قبل از سکشمتر غرقاب شده و علفسانتی

کش برگ مانند سوروف و علفهای هرز باریکمتر مربع جهت کنترل علف 111لیتر برای هر میلی 31

 (.1381لیترآب استفاده شود )شریفی مسلم، میلی 31میزان یک گرم در لونداکس به

کش پروپانیل یا رشد علف هرز سوروف در خزانه، علف کش قبل از بذرپاشی ودرصورت عدم کاربرد علف-2

 3تا  2مترمربع خزانه و در مرحله  111لیترآب حل نموده و برای مساحت  21لیتر در میلی 31میزان را به

 (.1397های هرز و با تخلیه کامل آب از خزانه استفاده کرد )والیی و همکاران، برگی علف

های بذرکش یا قبل از کشلیتر از علف 5/3تا  3هرز در زمین اصلی  هایبرای جلوگیری از رشد علف -3

های هرز باریک برگ استار جهت کنترل علفسبز شدن علف هرز )خاک مصرف( مانند بوتاکلر، رونستار، تاپ

روز قبل از  5تا  3لیتر آب حل شده و   5/3تا  3کش لونداکس در گرم از علف 75تا  51مانند سوروف و 

روز بعد از نشاکاری در روش نشاکاری دستی استفاده شود  5تا  3در روش کشت مکانیزه و نشاکاری 

 (.1381)شریفی مسلم، 

های هرز باقی مانده و همننین خروج گازهای مضر از خاک و منظورکنترل علفکش، بهکاربرد علفعالوه بر

روز بعد از نشاکاری  25تا  15ستی از ها، یک تا دو بار وجین دزنی و رشد بهتر بوتهمنظور تحریک پنجهبه

 (.1397شود )والیی و همکاران، توصیه می
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 گام يازدهم: كنترل آفات برنج -02

 خوارنواري برنج در خزانه تهيه نشاءكنترل كرم ساقه -02-0

دار کردن( دار شده یا خشک )بدون جوانههای جوانهبعد از انتقال بذر ای:پوشش پالستيک یا توری پارچه

های فلزی، چوبی )نی شود، از کمانی برنجی که برای کشت دوم در نظر گرفته میبر روی بستر خزانه

ای با دوام و قابل تهویه روی آن استفاده شود )در مرطوب( و یا پالستیکی )لوله پولیکا( همراه با توری پارچه

ها به درون از ورود پروانه کشت اول فقط پوشش پالستیکی با لوله پولیکا کافی است(. این روش مانع

ی استاندارد با طول و شود. همننین بهتر است از خزانهریزی روی برگ نشاهای برنج میها و تخمخزانه

 (.1397عر  مناس  )توصیه شده در قسمت باال( استفاده شود )عمواقلی طبری و همکاران، 

نحو گر است، بدینفاده از تله فرمونی اخاللخوار استهای کنترل کرم ساقهیکی دیگر از روش تله فرموني:

گر نص  شود )بعد از برداشتن پوشش خزانه در متر طول خزانه یک عدد تله فرمونی اخالل 11ازای هر که به

 (.1381کشت اول و دوم مناس  است( )صائ ، 

ر تریکوگراما برای متر طول خزانه یک عدد تریکوکارت حاوی زنبو11ازای هر توان بهزنبور تریکوگراما: می

ازای هر خوار در کشت اول رهاسازی نمود. ولی در کشت مجدد برنج بهپره ساقهکنترل بیولوژیکی تخم ش 

 (1397های متحمل به گرما استفاده شود ) عمواقلی طبری، مترمربع ترجیحا از اکوتیپ 5

تی  در کشت اول و کشت مجدد ای به تربعد از برداشتن پوشش پالستیکی و تور پارچه مبارزه مکانيکي:

های مربوطه و نیز قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی، بازدید مستمر از نشاهای خزانه و برنج از روی خزانه

 .(1398باشد ) عمواقلی طبری، ها ضروری میخوار و از بین بردن آنکندن برگ حاوی دستجات تخم ساقه

ت تراکم بسیار کم دستجات تخم روی نشاهای موجود نیاز به علدر خزانه کشت اول به مبارزه شيميایي:

کشت مجدد )عمواقلی طبری  خزانه کنترل شیمیایی نیست. ولی برای کنترل شیمیایی الروهای سن اول در

ترتی  به %2/1و ریجنت %4، پادان%11های دیازینون توان از یکی از گرانولیم (1389و همکاران، 

مترمربع خزانه استفاده نمود. در این شرایط وجود آب کافی  311ازای رم بهگ 611و  911، 451مقداربه

پاشی الزم است. همننین درصورت عدم دسترسی به متر( قبل از گرانولسانتی 5-3ارتفاع کافی )به

در هزار در سطح خزانه  5/1به مقدار  %61یا دیازینون  %51توان از امولسیون فنیتروتیون ها، میگرانول

پاشی باتوجه به وضعیت رشدی آفت، یک هفته پاشی نمود. بهتر است زمان سممجدد برنج محلول کشت

 (.1383قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی باشد )عمواقلی طبری و همکاران، 

 ی )كشت اول و كشت مجدد برنج(اصل نيدر زم نواري خواركرم ساقهكنترل  -02-2

گر در عدد تله فرمونی اخالل 111تا 71توان با نص  در این روش می :گرلاستفاده از تله فرموني اخال

با قدرت انتشار  گرهای فرمونی اخاللهکتار استفاده نمود و یا برای کاهش هزینه این نوع از مبارزه، از تله

گر لاخال(. استفاده از تله فرمونی 21های جدید( استفاده نمود )شکل آوریزیاد و تعداد کمتر در هکتار )فن

ریزی ش  گیری موج  کاهش شدید تخمهای نر با سازوکار اخالل در جفتپرهبه منظور شکار انبوه ش 
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خوار خواهد شد )در کشت ساقههای برنج به کرمهای ماده در مزرعه برنج و کاهش میزان آلودگی بوتهپره

 (.1381اول و مجدد برنج مناس  است( ) صائ ، 
 

 

 گر در مزرعههای فرمونی اخاللنص  تله -60شکل 

 

خوار ساقه های آلوده به کرمهای آلوده در مزرعه و از بین بردن پنجهبا پایش میدانی بوته مبارزه مکانيکي:

(. این روش همننین 21های برنج نقش موثری را ایجاد نمود )شکل توان در کاهش میزان آلودگی بوتهمی

های از های جدید برنج در مرحله رویشی عمل جبران پنجهبا تولید پنجه سازد تاگیاه میزبان را قادر می

خوبی انجام داده و از کاهش عملکرد محصول در مرحله زایشی جلوگیری نماید )در هر دو دست رفته را به

 (.1398کشت اول و مجدد برنج الزم است( ) عمواقلی طبری، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خوار ) از بین بردن پنجه آلوده(کنترل مکانیکی آفت کرم ساقه -60شکل 

 

های نوری و یا منابع نوری دیگر مانند چراغ برق در اطراف مزرعه برنج، با استفاده از تله مبارزه فيزیکي:

ای توان به صورت لکه(. در این روش می22ها را شکار نمود )شکل پرهتوان جمعیت قابل توجهی از ش می

با حشرات کامل  %61یا دیازینون  %57یک در هزار از سمومی مانند ماالتیون مقدار پاشی بهروش محلولو به

ها در روز خوار در اطراف تلههای حاوی دستجات تخم ساقهدر ش  مبارزه نمود. همننین با کندن برگ



 مدیریت فنی تولید محصول برنج/  27 

روز متوالی( از خسارت بیشتر آفت جلوگیری نمود )در کشت اول و مجدد برنج مناس  است( )  4)حداقل 

 (.1397قلی طبری و همکاران، عموا

 
 

 کنترل فیزیکی )تله نوری( -66شکل 

 

های زنبور تریکوگرامای متحمل توان با نص  تریکوکارت حاوی اکوتیپدر این روش می مبارزه بيولوژیکي:

( )عمواقلی 23عدد در هکتار درصورت شناسایی و تکثیر استفاده نمود )شکل 121تعداد به گرما در مزرعه به

 (. 1397طبری و همکاران، 

 

 

 کنترل بیولوژیکی -67شکل 

 

 خوار نواري نکات مهم در مبارزه شيميايی با كرم ساقه -02-3

های میدانی، معموالً میانگین زمانی انتقال نشاهای برنج به زمین اصلی در کشت براساس بررسی :0نکته 

باشد که این زمان مصادف با اوج پرواز ماه می مجدد برنج در استان مازندران غالباً در دهه اول مرداد

شود دو هفته بعد از انتقال نشا به زمین اصلی، خوار در مزارع برنج است. بنابراین توصیه میهای ساقهپرهش 

های آلوده همراه با وضعیت رشدی آفت( بررسی گردد. خوار )درصد بوتهوضعیت آلودگی به کرم ساقه

یا  %2/1، ریجنت%4های گرانوله مانند پادانکشتوان از یکی از حشرهشیمیایی میدرصورت نیاز به مبارزه 
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کیلوگرم در هکتار استفاده نمود. )برای کشت مجدد برنج مناس   21و  41، 25به مقادیر  %11دیازینون 

 است(.

نول اشاره شده از هر دو گراصورت ترکیبی با نصف مقدار توصیهدر کشت مجدد برنج بهتر است به :6نکته 

کیلوگرم  15را با  %11کیلوگرم دیازینون 11توان شده در نکته یک استفاده شود. برای مثال، می

خوار را استفاده نمود. این روش اثربخشی سموم ترکیبی با سازوکارهای متفاوت روی الرو ساقه %2/1ریجنت

ه تاخیر خواهند انداخت )این روش ها را بکشخوار به حشرهموج  شده و فرآیند تکوین جمعیت مقاوم ساقه

 خوار روبرو باشیم قابلیت کاربردی دارد(.نیز در کشت اول و در شرایطی که با افزایش انبوهی کرم ساقه

پاشی علیه آفت تعیین خوار، زمان دومین گرانولبا توجه به وضعیت رشدی گیاه برنج و کرم ساقه :7نکته 

ها، وضعیت پرهد برنج الزم است اطالعات مربوط به شکار ش گردد. بنابراین، در طول دوره کشت مجد

ی پاشی مرحلهرشدی آفت و فنولوژی گیاه برنج بررسی و ثبت گردد. چناننه میزان آلودگی باال باشد گرانول

 روز بعد تکرار شود. 11دوم 

سه الروی به بعد  ها و وضعیت رشدی آفت )اگر الروها در سنینبعد از بررسی وضعیت آلودگی بوته :0نکته 

شود برای جلوگیری از افزایش باشند( کنترل شیمیایی معموالً اثربخشی الزم را ندارد. بنابراین توصیه می

های آلوده( انجام هزینه تولید و آلودگی محیط زیست، کنترل مکانیکی )یعنی کندن و زیر خاک کردن پنجه

های برنج در مرحله بعد از الرو سن سه باشد و بوتهتر از شود. اما اگر وضعیت رشدی آفت در سنین پایین

لیتر در  2مقدار کش سیستمیک یا نفوذی قوی بهپاشی با حشرهزنی باشند، یک بار محلولحداکثر پنجه

 .(1383هکتار در کشت مجدد برنج نیاز خواهد بود )عمواقلی طبری و همکاران، 

مبارزه شیمیایی است )عمواقلی طبری و طور کلی برای کشت اول سعی بر عدم استفاده از به

های مکانیکی، بیولوژیکی، فرمونی و فیزیکی به کنترل شیمیایی ترجیح کارگیری روش(. به1389همکاران، 

شوند و نگرانی کاهش شود. ولی برخی از اراضی کشت اول برنج که زودتر از معمول کشت میداده می

 توان استفاده نمود.دارد از توصیه زیر میخوار وجود محصول ناشی از خسارت کرم ساقه

با مشاهده آلودگی در زمین اصلی با استفاده از تله نوری و حاالت مختلف رشدی آفت در مزرعه 

 21مقدار درصد به 2/1زنی از گرانول ریجنت وان تا زمان حداکثر پنجهتدرصورت نیاز به مبارزه شیمیایی می

در کیلوگرم  15مقداربهدرصد  11یا دیازینون  در هکتار کیلوگرم 31 مقداربهدرصد  4یا پادان  کیلوگرم

کیلوگرم  11کیلوگرم +  11صورت جداگانه یا ترکیبی با نصف مقدار از هرسموم )برای مثال ریجنتبه هکتار

ه باتوجه بو تا قبل از برداشت محصول  های برنجبوته زنیاز حداکثر پنجه بعداستفاده نمود. اما  دیازینون(

 نه رایج و کم خطر استفاده شود.امولسیوسموم  از 3و  2تداخل نسل 

 برنج گخواربر سبزمبارزه با كرم  -02-0

معموالً برای کنترل کرم سبز برگخوار برنج و یا هر برگخوار دیگر که جمعیت کم تا متوسط دارند 

ولوژیک در زنجیره غذایی سایر کنترل شیمیایی در مرحله رویشی گیاه برنج الزم نیست، زیرا موج  تعادل بی

صورت هشود، مگر در شرایط بحرانی )ابری بودن هوا بدشمنان طبیعی و کاهش حجم کانوپی گیاه برنج می
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عملیات زیر توصیه سه و چهار این آفت( های نسلدر ویژه بارندگی خفیف و رطوبت باال بهمداوم چند روزه، 

 .گرددمی

خطر بر حس  نوع سم و مقدار توصیه ی امولسیونه تماسی و گوارشی کمهاکشیکی از حشرهسمپاشی با  -1

برای این آفت پودر قابل تعلی  شده بر روی قوطی سم استفاده شود. چناننه از سموم با فرموالسیون 

. البته چناننه کنترل شیمیایی با همزن مکانیکی باشداستفاده شود الزم است سمپاش مورد استفاده دارای 

پاشی درحال انجام باشد معموالً امکان نیاز به کنترل شیمیایی جداگانه الزم صورت محلولهب خوارساقه

 نیست.

برای جلوگیری از طغیان فصلی یا شرایط خاص آب و هوایی و اکولوژیکی کرم سبز برگخوار و یا هر  -2

لی است، کنترل ویژه در مناطقی که مشرف به مناط  مسکونی و جنگآور برنج دیگر بهبرگخوار زیان

 گردد.توصیه میای شیمیایی لکه

 هاي برنجبيماري گام دوازدهم: كنترل -03

 بيماري بالست برنج -03-0

عامل بیماری قارچ  باشد.می مازندران و گیالندر ترین بیماری قارچی برنج بیماری بالست مهم

. کندایجاد می عالیم ختلف خوشههای مقسمته، گره ساق ،قارچ عامل بیماری روی برگ پیریکوالریا است.

شده سیاه  ،لودهآ هایگرههستند.  های روی برگ ابتدا سفید تا خاکستری با حاشیه نکروز و لوزی شکللکه

لودگی آد و درصورت پیشرفت بیماری و شوای میلوده قهوهی آگردن خوشه. شوندو به راحتی شکسته می

لودگی آگاهی این  و یدآرنگ سفید مایل به خاکستری در میبه  شوند و خوشهمی پوک اهدانه، زودهنگام

ترین مرحله بیماری زمانی است که قارچ به دم . پرخسارتشودباعث شکستگی گردن خوشه و خسارت می

های ویژه ارقام بومی در استان(. بیماری بالست عمدتاً در ارقام حساس به24کند )شکل خوشه حمله می

مصرف بیش از اندازه کودهای ازته و افتد. اقلیمی با رطوبت زیاد محیط اتفاق میشمالی کشور و در شرایط 

شبنم درصد،  91 از رطوبت نسبی هوا بیشتر، نمنمصورت بهدرپی و باران پی سمان ابری و، آزود جذب

در توسعه ترین عوامل ، مهمطارم محلیمانند رقم حساس و کاشت ها خیس بودن سطح برگ، مدت طوالنی

 (.1397)خسروی،  باشندبالست می یماریب
 

  

 عالیم بیماری بالست برگ )راست( و گردن خوشه )چپ( -60شکل 
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 مديريت بيماري بالست در مزرعه -03-2
 کاشت ارقام مقاوم و یا متحمل مانند شیرودی، کشوری و تیسا -1
 لودگیآبذرگیری از مزارع سالم و عاری از  -2
 فرار از بالست برگ کاشت زودهنگام برای -3
 مصرف بهینه و تقسیطی کودهای نیتروژنه -4

 مانند فاصله کاشت و تراکم بوتهرعایت اصول صحیح زراعت برنج  -5

زنی در ارقام حساس، سمپاشی مزرعه با برای مبارزه با بیماری بالست برگ در مرحله اواسط پنجه -6
گرم در  511لیتر در هکتار( و یا ویستا )میلی 411کیلوگرم در هکتار( و یا وین ) 5/1های بیم )قارچکش

گردد. همننین برای جلوگیری از خسارت بالست گردن و گرم در هکتار( توصیه می 161هکتار( و یا ناتیوو )
توان مزرعه را با یکی از سموم ذکرشده سمپاشی کرد ها، میدرصد خوشه 11-21خوشه در زمان ظهور 

 (.1397، خسروی، 1397نام، )بی
 شود.سمپاشی مزرعه برنج در ساعات خنک روز )ترجیحا عصر( توصیه می -7
های کودی خودداری شود. اختالط سموم مختلف بنا به توصیه شرکت سازنده از اختالط سموم و محلول-8
 ها و کارشناسان خبره صورت گیرد.آن

 باليت(بيماري سوختگی غالف برگ )شيت -03-3

با و  61ابتدای دهه از  این بیماریباشد. رایزوکتونیا میقارچ  برگ، عامل بیماری سوختگی غالف

ندا ابتدا در مازندران و سپس در گیالن و نعمت ، خزر، 3آمل  ،2افزایش کشت ارقام پرمحصول مانند آمل 

این . دشوعنوان یکی از عوامل بازدارنده در توسعه ارقام پرمحصول محسوب مید و بهکرگسترش پیدا 

های صورت لکههعالیم اولیه ب. دهدزنی گیاه برنج را مورد حمله قرار میاز اواخر مرحله پنجه معموالًبیماری 

متر و به رنگ سبز خاکستری روی غالف برگ )نزدیک سطح آب مزرعه( میلی 11گرد و یا بیضوی به طول 

های در روی لکه. ی استاها قهوهها خاکستری سفید و حاشیه آنمرکز لکه (.25)شکل شودظاهر می

 (.21)شکل شودی میاشود که در ابتدا سفید و سپس قهوهپیشرفته اسکلروت قارچ تشکیل می
 

 

 

 عالئم بیماری سوختگی غالف برگ برنج )راست(، پیشرفت بیماری و آلودگی غالف برگ پرچم،  -65شکل 

 خوشه و تشکیل اسکلروت قارچ )چپ(
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 سوختگی غالف برگ نکات مهم در كنترل بيماري -03-0

 ، مانند ارقام محلی.حساسیا نیمه ارقام متحملکاشت -1

 تخت مزرعه پس از برداشت.مانند شخم زمین، زیر خاک بردن بقایا و آب زراعیاصول به رعایت -2

و استفاده کافی از کود رویه کودهای ازته اجتناب از مصرف بیهای شیمیایی و مصرف متعادل کود -3

 پتاسه.

 زنی.زنی تا حداکثر پنجهم کردن ارتفاع آب پای گیاه از زمان پنجهک -4

ها زیاد ای که شدت بیماری در آنهای آلودهعدم تناوب برنج با سویا، لوبیا، باقال و سورگوم در زمین -5

 است.
قام ار در مرحله آبستنی در هااز ساقه درصد21درصورت آلودگی برای مبارزه شیمیایی با این بیماری  -6

قارچکش تیلت یا میزان یک کیلوگرم در هکتار و ( به%52رورال تی اس )پودر وتابل  از قارچکش، پرمحصول
(25% EC،به میزان یک لیتر در هکتار استفاده گردد. در صورت لزوم ) 

، 1397نام، )بی خوشه ها( تکرار شود درصد85)در زمان ظهور  از سمپاشی اول بعد روز 11-15سمپاشی 
 (.1397، خسروی

 بيماري پوسيدگی طوقه برنج -03-5

است. در دنیا با عامل فوزاریوم  برنج بذرزاد هایترین بیمارییکی از مهم پوسیدگی طوقهبیماری 

زنی قسمت طوقه و ریشه بوته شناسند. در مرحله پنجهنام ژیبرال میبرخی از کشاورزان این بیماری را به

(. 26شود )شکل میری شناخته میعنوان بوتهشود که بهه خشک میبیمار دچار پوسیدگی شده و کل بوت

های طبیعی که ناشی از تولید تر از بوتههای آلوده در مزرعه در مرحله شکم با ارتفاع بلندتعدادی از بوته

اشتباه شود و گاهی از اوقات کشاورزان بهباشد، دیده میهورمون جیبرلین توسط قارچ عامل بیماری می

ها دارای عالیم ریشه نابجا در روی گره شاسند. این بوتهنوان ناخالصی )به زبان محلی به نام دلک( میعبه

 (.27(. )شکل 1397ساقه باالتر از ناحیه طوقه، پوسیدگی ریشه و طوقه و پوکی خوشه  هستند )خسروی، 
 

 

 ی )چپ(و عالیم بیمار بوته میری ناشی از بیماری پوسیدگی طوقه )راست(، -66شکل
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 (راستهای برنج ناشی از بیماری پوسیدگی طوقه )عالئم بلندی قد و زردی بوته -63شکل 

 و پوسیدگی ریشه و طوقه )چپ( 

 

 توسعه و شدت بيماريبرعوامل موثر  -03-6

 یمصرف بیش از حد و غیراصولگراد است. درجه سانتی 27-35دمای مطلوب برای توسعه بیماری 

زراعی و عدم ضدعفونی بذر در توسعه و شدت اصول به عدم رعایت ،کاشت ارقام حساس نیتروژنه،کودهای 

 بیماری نقش دارند.

 نکات مهم در مديريت و كنترل بيماري پوسيدگی طوقه برنج -03-7

 .تهیه بذر سالم از مزارع غیر آلوده -1

ترین و ترین، سادههممناس  )که در قسمت ضدعفونی بذر بیان شد( م کشبا قارچ ضدعفونی بذور -2

 ترین روش مبارزه با این بیماری است.اقتصادی

لودگی دارند و برقراری تناوب کاشت با آعدم کاشت متوالی ارقام حساسی مثل خزر در مزارعی که سابقه  -3

 بینام که تحمل خوبی دارند.طارم، هاشمی و  ارقام محلی مثل

 .لودهآهای عدم تهیه خزانه در زمین -4

 .لودگی دارندآی اصورت لکههایی که بهمده از خزانهآم کاشت نشاهای بدست عد -5

 .شوندهایی که زیر پوشش پالستیکی تهیه میتهویه مناس  و مرت  خزانه -6

از  بیاری مستقیماًآب آرع دیگر الزم است الوده به مزآب از مزارع آمنظور جلوگیری از جریان به -7

 د.شوتامین  ب بندان، چاه یا آبیاریآهای کانال

 دهی و خروج کامل آنها از مزرعه.های آلوده قبل از زمان گلوجین بوته -8

 شود.توجه: مبارزه شیمیایی در زمین اصلی تاثیری در کنترل بیماری ندارد و توصیه نمی

 اي برنجبيماري لکه قهوه -03-8

 استبرنج در دنیا  بذرزاد هاین بیماریترییکی از مهمپوالریس ناشی از قارچ بایی ابیماری لکه قهوه

های ضعیف و فقیر و یا بدون این بیماری در خاک. که در شالیزارهای مازندران و گیالن شیوع بسیار دارد

گیری شود اما پتانسیل همهطور مکرر از بذر برنج جدا میاست. قارچ عامل بیماری بهزهکش بسیار رایج 

 (.1397پایینی دارد )خسروی، 

 عاليم بيماري -03-9
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( با پراکندگی یکنواخت مترسانتی1-2×  5/1ها )به اندازه ی بیضوی و گرد مشخص روی برگاهای قهوهلکه

ها به رنگ خاکستری یا مایل به سفید در مرکز این لکه ،در مرحله بلوغ(. 28است )شکل از عالیم بیماری 

زنی بذر درصد جوانه های غیر طبیعی باعث کاهشیاهنهزنی بذر با ایجاد گاین قارچ در مرحله جوانه. آیدمی

هایی روی در مزرعه با ایجاد لکه(. 29)شکل شودهمننین در خزانه سب  سوختگی نشاها می .شودبرنج می

. شودخسارت می و بروزهای مایل به سیاه در آندوسپرم لکهایجاد ها باعث ها و با نفوذ در آنها و گلومبرگ

 (.1397)خسروی،  شوندهای واسطه، بقا و انتقال قارچ را سب  مییای گیاهی آلوده و میزبانخاک، بقا بذر،
 

 

 عالئم بیماری لکه قهوه ای برنج در خزانه )راست( و مزرعه )چپ( -68شکل 

 

 ای در خزانهسوختگی نشای برنج ناشی از بیماری لکه قهوه -61شکل

 

 اي برنجبا بيماري لکه قهوهنکات مهم در مديريت و مبارزه  -03-01

رعایت اصول صحیح تغذیه گیاه برنج و استفاده بهینه از کودهای نیتروژنه، پتاسیمی و فسفره توصیه  -1

 ای کمک کند.تواند به کنترل بیماری لکه قهوهمزرعه و اصالح خاک می کشی مناس زهشود. می

رای مبارزه با آن، تهیه بذر سالم، سبک و سنگین است، بهترین روش باد زکه این بیماری بذرییاز آنجا -2

 کش مناس  است.نمک و ضدعفونی با قارچ نمودن بذر در محلول آب

 اجتناب از کاشت متراکم بذر در خزانه. -3
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میزان هایی مانند تیلت، یا بیم )به میزان یک در هزار(، و یا ناتیوو )بهکشپاشی خزانه با قارچمحلول -4

قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی  یالکه قهوه لیتر آب( درصورت آلودگی خزانه به 21هشت گرم در 

 (.1397ضروری است )خسروی، 

از ها درصد خوشه 51میزان یک لیتر در هکتار در زمان ظهور کش تیلت بهدر مزرعه استفاده از قارچ-5

 .غالف

 بيماري پوسيدگی غالف برگ پرچم -03-00

است. عامل خیز در اکثر کشورهای برنج های مهمبرگ پرچم، یکی از بیماری بیماری پوسیدگی غالف

 (.1397هستند )خسروی،  هاباکتری و هابیماری قارچاین 

 عالئم بيماري -03-02

روع و در تورم ساقه و پیدایش خوشه شدر مرحله ای غالف انتهایی صورت پوسیدگی قهوهبه بیماری

های غالف برگ و همه قسمت ،شود. در آلودگی شدیدح مشاهده میوضودهی بهمرحله گلدهی و خوشه

در  تیرهای رنگ قهوهتدریج بهکه به شودمیمشاهده  رنگای کمرنگ قهوهشلتوک بهشود. خوشه خشک می

صورت عقیمی، . از عالئم دیگر بیماری خارج نشدن کامل خوشه از غالف است. خسارت بیماری بهآیدمی

دهد را کاهش میکمیت و کیفیت محصول شدن دانه بوده و  ایدانه الغر و قهوهشدن شلتوک، پوک

 (.31)شکل
 

 هاای شدن خوشهپوسیدگی غالف و قهوه -70شکل 

 

 شرايط مساعد براي ظهور بيماري -03-03
 گراد که همزمتان بتا مرحلتهدرجه سانتی 22الی  17دمای  بیماری در شرایط آب و هوایی خنک و بارانی با

توانتد باعتث ایجتاد خستارت شتود خروج خوشه از غالف و مرحله گلدهی است، شیوع بیشتتری دارد و متی

 (.1389)رستمی و همکاران، 

 نکات مهم در مديريت و كنترل بيماري پوسيدگی غالف برگ پرچم -03-00
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 تهیه بذر از مزارع سالم.-1

 کاشت زودهنگام. -2

 ودداری از مصرف بیش از اندازه کود نیتروژنی.استفاده صحیح از کودهای پتاسیمی و خ -3

 های مناس .کشنمک و ضدعفونی بذر با قارچسبک و سنگین کردن بذر در محلول آب-4

هتای فصتلی مستتمر و افتزایش درصورت بروز شرایط آب و هوایی مساعد برای شیوع بیماری مانند بارندگی

میزان کش تیلتت )پروپیکونتازول بتهاستفاده از قارچرطوبت نسبی در زمان ظهور خوشه، مبارزه شیمیایی با 

هتا از غتالف توصتیه درصتد خوشته 51گرم در هکتار( در زمان ختروج  161یک لیتر در هکتار( و یا ناتیوو )

 (.1387، نعیمی و همکاران، 1384شود )رستمی و همکاران، می

 هاي برنجبيماري تغيير رنگ خوشه -03-05

در ایجتاد آن هتا هتا و بتاکتریعمتدتاً قتارچ که ی مرک  استی برنج یک بیمارهابیماری تغییر رنگ خوشه

کتاهش کیفیتت ، شدن تمام خوشه یا بخشی از آن ایعالئم تغییر رنگ و قهوهدر این بیماری، دخالت دارند. 

از  در شترایط مستاعد جتوی و محیطتی عالئم بیماری(. 31شود )شکل می پوکی و عقیمی بذر مشاهده، بذر

صورت شدید ظتاهر هبارندگی مستمر در مرحله گلدهی و ظهور خوشه ب با افزایش رطوبت نسبی هوا و جمله

کتاهش درصتد  ستب  بیماریشود. همننین شود و در بعضی مزارع باعث خسارت و کاهش محصول میمی

 (.1397.، خسروی، 1392)رستمی و همکاران،  شودبذور می زنیجوانه

 باشد که در باال ذکر شده است.ی مشابه بیماری پوسیدگی غالف برگ پرچم میتوجه: مبارزه با این بیمار
 

 

 ، پوسیدگی غالف برگ پرچم و تغییر رنگ خوشه )چپ((راست) تغییر رنگ خوشه -70شکل 

 

 برنج برداشت محصولگام سيزدهم:  -00

 برداشت دستی -00-0

باشد. تغییر یافت بهترین زمان برداشت میها( به زرد طالیی ها )سنبلنهدرصد رنگ دانه 91زمانی که 

 24های برنج با داس برداشت شده وجهت کاهش رطوبت شلتوک در مزرعه به مدت در برداشت دستی، بوته
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درصد برسد تا قابلیت نگهداری در انبار را داشتته باشتد. بعتد از  15ساعت مانده تا رطوبت شلتوک به حدود 

های دستی، تراکتوری و یا بتا آوری و با کمباینهای شالی جمعدستههای برداشت شده، کاهش رطوبت بوته

 (.1391شوند )نصیری و نیک نژاد، های مخصوص برنج خرمنکوبی میکمباین

 برداشت مکانيزه -00-2

هتای مخصتوص های برنج در زمان رستیدن بتا کمباینبرداشت مکانیزه یا مستقیم برنج حالتی است که بوته

 گردند.ها جدا میها از بوتهوکبرنج برداشت و شلت

 نکات مهم در برداشت مکانيزه برنج -00-3

های جاندیر که برای برداشت های مخصوص برنج انجام گیرد و از کمباینبرداشت مستقیم باید با کمباین -1

نتاب شتود، اجتهای شالیکوبی میباشد و باعث ضربه به شالی و افزایش درصد خرد برنج در کارخانهگندم می

 گردد.

ها بالفاصله بعتد درصد است، شالی 24باتوجه به باال بودن رطوبت شلتوک دربرداشت مستقیم که حدود  -2

 کن گردند.روز بعد از برداشت وارد خشک 4تا  3از برداشت و یا حداکثر 

کردن، شتدن زمتان برداشتت تتا خشتکباتوجه به باال بودن دمتا در مرحلته برداشتت، درصتورت طوالنی -3

ها در بترنج های مختلف همراه بذر فعال شده و تولید مواد سمی گونتاگون از جملته انتواع آفالتوکستینقارچ

شتوند کته کنند و معموالً بعد از تبدیل عوارضی مانند خالدار شدن برنج سفید و یا بتوی بتد را باعتث میمی

 شود.موج  کاهش کیفیت و بازارپسندی برنج می

هتای  بترای برنجباشتد. در ایتن روش کته عمتدتامکانیزه برداشت با دروگر می های برداشتیکی از روش-4

 31تتا  21ها به ارتفتاع گیرد، بعد از مرحله رسیدگی کامل برنج، ساقهپاکوتاه و مقاوم به خوابیدگی انجام می

زمین قرار  ساعت )باتوجه به شرایط آب و هوایی( در 48تا  24متر از کف زمین بریده شده و به مدت سانتی

های مختلف خرمنکوبی درصد برسد و بعد از کاهش رطوبت با کمباین 15گرفته تا رطوبت شلتوک به حدود 

 (.1391شود )نصیری و نیک نژاد، می

 کمبتاینمهمترین عاملی که در برداشت مکانیزه مورد توجه است مناس  بودن مزرعه شالیزار بترای کتار بتا 

کش مناس  در مزرعه بوده تا کشاورز بعد از رسیدن محصتول در داشتن زه. انجام درست این عملیات، است

راحتی در آن حرکت کرده و روز( بتواند مزرعه را خشک کند تا ادوات کشاورزی به 11کمترین زمان )حدود 

 . (32برداشت برنج به درستی و با حداقل ریزش انجام شود )شکل

 

 

برداشتتت  -76شااکل 

مکتتتانیزه بتتتا کمبتتتاین 

 برنج مخصوص
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 تبديل برنجگام چهاردهم: -05
کن صندوقی یا عمودی خشک شده تا رطوبتت شتالی های خشکها در دستگاهقبل از تبدیل برنج، شالی -1

 درصد برسد. 11تا  8به 

التی  31الیه مناس  بترای شتلتوک ، ضخامت های خوابیدهکنکردن شلتوک با خشکدر عملیات خشک -2

 ه شود.در نظر گرفتمتر سانتی 41

های در کارخانته کتنسنج و دماسنج جهت کنترل رطوبت شلتوک و دمای هوای خشکاستفاده از رطوبت-3

 شالیکوبی ضروری است.

درصتد و دمتای مناست   8-9های تبدیل مالشی برابر رطوبت مناس  تبدیل برای ارقام محلی در سیستم-4

 باشد.می گراددرجه سانتی 43-45کردن شلتوک جهت خشک ی سیستم دمندههوا

 های غلطک الستیکی استفاده شود.کنای از پوستهای تیغهکندر سیستم تبدیل به جای پوست - 5

انجام شود تتا فشتار وارده بته بترنج کتم شتده و در  در هر دو سیستم ایصورت دو مرحلهسفید کردن به- 6

 (.1391)نصیری و نیک نژاد،  نتیجه درصد خرد کاهش پیدا کند

 پانزدهم: بوجاري، سورتينگ و بسته بندي گام -06

های جداکننتده، بترنج کامتل از گویند کته بتا استتفاده از دستتگاهای از فرآوری برنج میبه مرحله بوجاری:

 شود.دانه جدا میهای نیمبرنج

های شتود کته در آن کتاه و کلتش، ستنگ ریتزه، دانتهبه مرحله ای از فراوری بترنج گفتته می سورتينگ:

شتود از های گرده و شاهک از برنج اصلی جدا شده و برنجی که وارد بازار مصرف مییده، خالدار، برنجدآسی 

 یکنواختی کاملی برخوردار است.

های بهداشتی و با روش علمی بندی مناس  با کیسهیکی از مراحل مهم در فراوری برنج، بسته بسته بندی:

شود )نصیری و نیک نژاد، کیلوگرمی استفاده می 11و  5های یسههای تجاری از کباشد. معموالً برای برنجمی

1391.) 
 

 منابع
م.، رنجبر، ع.،  ،ییم.، رضا ،یس.، ستار ،ی.، قاسم،ریرضا.، فرحمند، س.ش.، روشن پژه،ع.، مهدو ،یاسد -

. شماره وریبهره شیکاهش مصرف آب و افزا یبرا زاریدر شال یتناوب یاریآب هی. توص1398. ،میرینص

 برنج کشور. قاتی. انتشارات موسسه تحق55767وست فر

. توصیه 1398، رضا.، عرفانیان، ح.، سجادیان س.ر.،فرحمند، س. ش.، حسینیمال،س. ا.،رحیمپور،س. 2یاسد -

. انتشارات 57113زهکشی میان فصلی در شالیزار برای کاهش آب مصرفی و افزایش عملکرد. شماره فروست 

 برنج کشور. قاتیموسسه تحق

تنش  ی. بررس1392م.، لطیفی، ع. ،یم.، رستم ،یم .، طبر ان،یم.، محمد ،یم.، ستار ،یریر.، نص ،یداس -

شماره  ،ییآن با روش کشت نشا سهیو مقا کاریبه روش خشکه میدر کشت مستق یارقام هواز یخشک

 برنج کشور. قاتی. انتشارات موسسه تحق42814فروست 
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 هایسموم و روش ،یهرز مهم محصوالت عمده کشاورز هایو علف هایماری. فهرست آفات، ب1397. نامیب -

 دهی: سعراستاریشده جهت کنترل آنها.معاونت کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفت نباتات کشور )و هیتوص

 صفحه. 214نوربخش(.

ستگو، پ.، م.، را ،یریم.، نص ،یع.، عمران ،یع.، رمضان ،یص.، محمود ،یم.، خرمان ،ی.، دهقاندیوح ،یخسرو -

مبارزه  یبذر برنج با قارچکش نوردوکس برا ی. ضد عفون1399م.  ان،یم.، محمد ،یطبر یمرزبان، ع.، عموقل

 برنج قاتیتحق وسسه. انتشارات م 57727. شماره فروست شهیطوقه و ر یدگیپوس یماریبا ب

 یمحصول سالم در: عرفان دیتول یها براآن یقیتلف تیریمهم برنج و مد یهایماری. ب1397. دیوح ،یخسرو -

. نشر داریپا یکشاورز طیبرنج سالم در شرا دیم. ز. دستورالعمل تول دالور،یع. ر. و نور پور،یمقدم، ر.، نب

نشر آموزش  ج،یمعاونت ترو ورزی،وترویج کشا ،آموزش انتشارات سازمان تحقیقات ،یآموزش کشاورز

 صفحه. 317کرج.  ،یکشاورز

. شماره: "بذر برنج یضد عفون ". دستورالعمل اجرایی1397 ،یرستم یو مهد نیفشا ،ییوال د،یوح ،یخسرو -

 صفحه. 6، انتشارات سازمان حفت نباتات کشور. 97.11.66

غالف برنج در  ییایباکتر یدگیپوس یماری. ب1388. ،ویح و خسرو ان،یمیا.، رح ،یقاسم ،یمهد ،یرستم -

 . 213-227، صفحه 3ماره ، ش45دوره  ،یاهیگ یها یماریاستان مازندران. ب

برنج در استان  ییایباکتر یها یماریب تیو اهم ی. معرف1389م.  ،یریو نص ،و،یخسرو ،یمهد ،یرستم -

 .یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یبرنج کشور، سار یمل شیهما نیمازندران. چهاردهم

  اتیخصوص یبرخ نییپراکنش و تع ،یی. شناسا1392. ،ویح و خسرو ان،یمیا.، رح ،یقاسم ،یمهد ،یرستم  -

)مجله  یاهپزشکیخوشه برنج در استان مازندران. گ یرنگ و سوختگ رییتغ یماریهمراه با ب ییایعوامل باکتر

 .31-42، صفحه 3، شماره 6(، جلد یکشاورز یعلم

 دیولدفتر ت ،یفن هیخوار برنج. نشردر کنترل کرم ساقه ی. استفاده از فرمون جنس1381. نیصائ ، حس  -

 صفحه. 6 ،یو انتشارات فن یجیترو یهابرنامه

سازمان  جی. انتشارات ترویفن هی.کشت توام اردک وبرنج.نشر1389محمد تقی . ،ییکربال  -

 صفحه 21.مازندرانیجهادکشاور

 یکشاورز طیبرنج سالم در شرا دی. دستورالعمل تول1397م. ز.  دالور،یع. ر. و نور پور،یمقدم، ر.، نب یعرفان  -

 صفحه 144 ،ی. نشر آموزش کشاورزداریاپ

از  یمقاومت برخ یابیم.ز. ارز ،یم.، نور ،یم.، ستار ،یریع.، نص ،یپور، ع.، مومن یمهرداد.، نب ،یطبر یعموقل  -

. شماره Chilosuppressalis Walker. 1397برنج  یخوار نواربخش برنج نسبت به ساقهدیام یهانیال

 برنج کشور. قاتیحق. انتشارات موسسه ت54714فروست 

خوار نواری . ارزیابی میزان خسارت کرم ساقه1383فرامرز.  ا،ینیحسن؛ عل ،ی، مهرداد؛ قهاریطبر یعمو اقل  -

. 2. شماره2. جلدحانیابور سیپرد یبر ارقام مختلف برنج.مجله کشاورز ،Chilosuppressalis Walkerبرنج، 

 .  46-37صص. 

کرم ساقه  هیها علکش. عدم استفاده از حشره1389حسن.  ،یفرامرز؛ قهار ا،ینی، مهرداد؛ عل یطبر یعمو اقل  -

حفاظت  هیبرنج استان مازندران.نشر یهادر خزانه Chilosuppressalis Walker (Lep.: Pyralidae،) خوار،

 .241-234. صص. 3. شماره24جلد اهان،یگ
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خوار نواری برنج، کرم ساقه تیری. مد1397فرامرز؛ دادپور، همت.  ا،ینیمهرداد؛ عل ،یطبر یعمو اقل  -

Chilosuppressalis Walkerمرکز  ،یمازندران، دستورالعمل فن یمیاقل طی، در کشت مجدد برنج با شرا

 صفحه . 8. 53887شماره ثبت،  ،یکشاورز یاطالعات و مدارک علم

، Chilosuppressalis Walker. کنترل کرم ساقه خوار نواری برنج، 1398مهرداد.  ،یطبر یعمو اقل -18 -

 9. 55584شماره ثبت،  ،یکشاورز یمرکز اطالعات و مدارک علم ،یدستورالعمل فن ،یکیروش مکانبه

 صفحه .

 تیریمد ی. انتشارات فنرانیهرز مزارع برنج ا هایعلف یکاربرد ی.راهنما1381مسلم. ،یفیمحمدشر -19 -

 صفحه.  114. جیآموزش وترو

برنج. در: دواتگر، ناصر  اهیخسارت ورس در گ یابی. ارز1392ع.  کومله،یم. و شهد ان،یمحمد  -

  نی. تدو1392کننده(: )هماهنگ

در مراحل مختلف  یعیو طب یتیریعوامل مد کیخسارت به تفک یابیو ارز لیپتانس نییتع یاستانداردساز -

 .92-43189برنج کشور، شماره  قاتیموسسه تحق یینها برنج. گزارش اهیرشد گ

. ترجمه، انتشارات ییعناصر غذا تیریمد ،یی. برنج، اختالالت عناصر غذا1384. انیخ. و م. محمد س. ا،یرنیم  -

 صفحه 436 مازندران،دانشگاه 

مقدم، ر.  یم. عرفان ،یطبر ی.، عوقلدیوح ،یپور.، ع. خسرو ی. ر.، نبی.، عرب زاده.ب.، اسدیمرتض ،یرینص  -

 یاریآب یبا استفاده از روش ها یمتحمل به خشک یتخابان یها پیو عملکرد ژنوت یزراع اتیخصوص یابیارز

 برنج. قاتی. انتشارات موسسه تحق57479. شماره فروست 1399. (AWD)ترو خشک کردن متناوب 

کاربرد بهسازها و  یابی. ارز1396رحمان.  ،یو.، عرفان ،یص.، خسرو ،یمشائ یی.، سوداان،میم.، محمد ،یرینص  -

 زهیمنظور توسعه کشت مکانبه ءدر جعبه نشا اهنهیر پرورش مطلوب گواکنش خاک ب یهاکننده میتنظ

 .استان مازندران یکشاورز جهاد . سازمان94453/96برنج. شماره ثبت. 

. 1391. یفن هایهیخسارت در مزارع برنج همراه با توص جادی. عوامل ا1391ی. نژاد،کیم و ن ،یرینص  -

 .صفحه 85. نیانتشارات نسر

. ارزیابی اثر کاربرد برگی پلی آمین و 1394سکرباشی، م.، حسیبی، پ و پیردشتی، ه. نصیری، م.، م-25 -

به خشکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از روش آبیاری تر و خشک کردن  حملبرخی عناصر غذایی بر 

 .چمران اهواز شهید. پایان نامه دوره دکتری. دانشگاه (AWD)متناوب 

. دستورالعمل اجرایی مدیریت علف 1397م.، نصیری، م و عمرانی، محسن.  والیی، افشین.، یوسفی دیلیمی،  -

 .. انتشارات سازمان حفت نباتات کشور971958. دستورالعمل شماره شالیزارهای هرز در 
-  Pathak, MD., Khan, ZR. 1994. Insect Pests of Rice. International Rice Research Institute 

Publication, Los-banos, Laguana, Philippines, 89 pp. 
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 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(نويسنده  عنوان

 1392 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 0

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

 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1393 و همکارانمجید نحوی  مراحل فنولوژی برنج 0

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

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

 1393 فریدون پاداشت و همکاران بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1393 و همکاران نیافرامرز علی ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8

 1393 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 9

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

 1394 گر و همکارانناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 00

 1394 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 02

 1394 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمیت 03

 1395 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )ومیب 00

 1395 پور و همکارانتیمور رضوی تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 05

 1395 فریدون پاداشت و همکاران رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 06

 1395 مسعود کاوسی های شالیزارین در خاکگیری آهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 07

 1395 الهیار فالح و همکاران ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 08

 1395 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 09

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

 1396 احمد رمضانی و ارقام برنج لنجان های محلیتوده 20

 1396 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آنکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1396 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1396 مجید ستاری و همکاران های اصالحی برنجدستورالعمل ملی کدگذاری الین 20

25 
)اولین گزارش خسارت در مزراع برنج  ای برنجار قهوهخوپره برگمعرفی ش 

 شمال ایران(
 1396 طبری و همکارانمهرداد 

 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

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

 1397 و همکاران ار فالحالهی اکولتتتوژی برنتتتتج 28

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

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1397 سرشیلفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آنکرم سبز برگ 31

 1397 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجیه روی در سیستمتغذ 30

 1397 پور و همکارانعلیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

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

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

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

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

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

38 
اده از تله نوری و درجه حرارت موثر روزانه برای تعیین زمان مناس  استف

 خوار نواری برنجساقه
 1398 سرشیلفرزاد مجیدی

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

 8139 همکاران پور وقلیمهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 01

 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1398 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 02

 1398 همکارانبیژن یعقوبی و  زاریواش در شالهرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز 03

 1399 پور و همکارانقلیمهرزاد اله )گیالنه، رش و آنام(دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج  00

05 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازیبرنج بدون ن زهیمناس  کشت مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 

 9139 همکاران و اکبر عبادیعلی اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیست فناوری 06

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

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

 (یمولکول یهاکیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکاران
1399 

09 
عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری )اقلیم د تریتیکاله بهدستورالعمل فنی تولی

 گرم و مرطوب(
 1399 اله یوسفی و همکارانروح

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

 1399 علی مومنی و همکاران طلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بالست و کیفی برنج 50

 1399 رحمان عرفانی و همکاران « تیسا» ، رقم جدید برنج یمل زراعدستورالع 52

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

 1411 و همکاران دهرفاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 50

 1411 دسلطانیشهرام محمو گوگرد، عنصری تاثیرگذار بر گیاه برنج  55

 1411 بیژن یعقوبی های جایگزینکشکش شالیزار و معرفی علفترین علفحذف بوتاکلر، پرمصرف 56
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 ي تحقيقات برنج كشور )ادامه(هاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال نويسنده )گان( عنوان

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

 1411 و همکاران سلطانیشهرام  دانه( سازیغنی و محصوالت رشد )بهبودمصرفکمبا عناصر  بذر رتیماپیش 58

 1411 و همکاران عباس شهدی تولید برنج سالم و ارگانیک فنیدستورالعمل  59

 1411 و همکاران مرتضی نصیری مدیریت فنی تولید محصول برنج 61

 

ی ی تحقيقات برنج كشور مکاتبه نموده یا با مسئول كتابخانهبه آدرس موسسهتوانند مي مندان به خرید نشریهعالقه
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