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 مقدمه -0
؛ آلدوی  2118فداوو  جهدا  ) ید درصدد جمع 51از یشب یاصل یغذا (.Oryza sativa L)برنج 

 یشورهادر ک یژهوبهها آ  یازمورد ن یندرصد از پروتئ 15و  یدرصد از انرژ 21کننده ین( و تام2119

)فداوو( و کشداورزی ملدم مت دد  بار و سازما  خوار یهابرآورد (.2118فاوو  ) باشدیجها  م یزخبرنج

تن شلتوک  یلیو م 761به  2125جها   تا سال  یشرو به افزا ی جمع یهتغذ یبرا کهدهد ینشا  م

در  یدند. اشدو ینجهدا  تد م یزخبرنج یساکنا  کشورها یبرا ییخواهد بود تا منبع مطمئن غذا یازن

(. اگرچده در 2118فداوو  ) زیر کش  برنج وجود ندداردسطح  یشافزا یبرا یاندازاس  که چشم یحال

 یط و شدهعملکرد برنج موجب دو جهش بزرگ در  یزراعو به یکیژنت هاییشرف پ ذشته پنج دهه گ

گفتدارمنش  ؛ خوش2113  و کابرا ینیاس  )تون داشته یشاز سه برابر افزا یشآ  عملکرد دانه برنج ب

 زیدادی یقداتی فاصدلهت ق هاییستگاها نتایجکشاورزا  و  ینعملکرد در زم ینهمچنا  ب ی( ول2119

عبارت دیگر  عملکرد در اراضی کشاورزا  به دالیم مختلف کمتر از عملکرد م صدول به .شودمی دیده

و  مصدرفپرغدذایی )دل عناصدر عرضه متعدا ی کاف یاریآب آب اگرچه های ت قیقاتی اس .در ایستگاه

تدوجهی بده آ  ای کده بیامدا نکتده اسد  یداتیح  عملکرد یفاصله ینا ازبین برد  یبرا (مصرفکم

تواند به کاهش چشمگیر عملکرد و کیفی  برنج تولیدی بیانجامد نداشدتن گیاهچده سدالم و  دوی می

ای نگریسد  کده عنوا  پایدهبه عنوا  اساس کش  برنج در کشور اس . بنابراین الزم اس  به خزانهبه

هایی کده بدرای نتیجه الزم اس  تمام حساسی  شود. درآ  استوار می های زراع  برنج برتمام بخش

تهیه خزانده شود در مورد خزانه نیز با د   بیشتر در نظر گرفته شود. زمین اصلی شالیزاری اعمال می

کده برنجکدارا  طوریبه باشد ی  برنج مترین مرحله کشیاساس  برنج و پرورش نشاهای سالم و  وی

. شودیمعتقدند  اگر کسی بتواند در خزانه  نشاهای سالم و  وی تهیه نماید کشاورز ماهری م سوب م

تواند سدهم زیدادی در افدزایش های  وی و سالم میتولید گیاهچهبسیاری از پژوهشگرا  نیز معتقدند 

 .(1398 )خسروی و همکارا   عملکرد م صول داشته باشد

 

 خزانه سنتی  -2
خزانه برنج بخش کوچکی از شالیزار اس  که مساح  آ  بایستی متناسب با میزا  نشای مدورد 

داخم زمین اصدلی یدا خدارز از مزرعده تواند نیاز برای زمین اصلی تعیین شود. این بخش از زمین می

یات تولید نشا  داش  و انتقال آ  تر باشد انجام عملبنابراین هرچه به زمین اصلی نزدیک .انتخاب شود

تر اس . معموالً سطح مورد نیاز خزانه برای کش  یک هکتار زمین اصلی برابر بدا به زمین اصلی آسا 

 های خزانه باید در مکانی انتخاب شدود کده خداک آ  نسدب  بده سدایر  سدم  .متر مربع اس  251
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داشته باشدد.  ی آب و سیستم زهکشی مستقمورودتری برخوردار بوده  ی مناسبحاصلخیزشالیزار از 

شدر ی در  -بادهای غربدی خاک م م خزانه بایستی بیشترین نور خورشید را دریاف  کرده و از وزش

جنوبی باشد. این بخش از زمدین -اما  باشد بنابراین الزم اس  جه  جغرافیایی احداث خزانه شمالی

توجده  هوموس یا کود دامی کامالً پوسیده باشد. بدا شالیزاری بایستی دارای بیشترین میزا  ماده آلی 

به اینکه عموم کشاورزا  اطالع د یقی از وضعی  زمین خود از نظر خصوصیات شدیمیایی و فیزیکدی 

اسداس تجربده درخصدون انتخداب م دم مناسدب بدرای احدداث خزانده  خاک نداشدته و بیشدتر بدر

صم کش  نیز کمک گرفته تدا عملیدات کنند بهتر اس  که از تجزیه خاک پیش از فگیری میتصمیم

های کارشناسی و اصول علمدی انجدام گیدرد. اساس توصیه زراعی تهیه خزانه و تولید گیاهچه سالم بر

گیری انددازه و صد یح بردارینمونده طرید  انجدام کارهدای زراعدی و از از  بدم خداک تجزیه زیرا با

 شد مشخص خواهد خاک  جذب  ابم غذایی عناصر غلظ  ویژه به و شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

 چه و اس  بهینه مورد انتظار نتیجه عملکرد و در شرایط رشد ت مین برای خاک شرایط حد چه تا که

 سدریع  خواهد بود. تجزیه خاک روشی نیاز مورد زراعی فصم طول در برنج کافی رشد برای عناصری

بهتدرین ندوع خداک  .کرد هیارا را ص یحکودی  توصیه توا می آ  انجام با که بوده د ی  و هزینهکم

درصد(  2برای تولید گیاهچه سالم و  وی خاکی با باف  متوسط لوم رسی و ماده آلی کافی )بیشتر از 

زنی گیاهچده در آ  آسدا  بدوده  از بوده که برای رشد گیاهچه بهترین شرایط را ایجاد کدرده  ریشده

هداری رطوب  آ  مناسب اس  و در زما  کند  و زهکشی و تهویه خوبی برخوردار بوده و ظرفی  نگا

این با داشتن میزا  کافی رس  در  بر کند. عالوهها وارد میانتقال  کمترین آسیب را به ریشه گیاهچه

بخشدی ها برای ریشه گیاه نیدز از شدرایط رضای حفظ و نگاهداری مواد غذایی و فراهمی به مو ع آ 

 (.1395را   ( )ادیبی و همکا1برخوردار اس  )شکم 
 

 

 نمایی از خزانه سنتی -0شکل 
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 مواد آلی در خاک خزانه سنتی -3
خاک مناسب برای بستر خزانه سنتی و تولید نشای )گیاهچه( سالم و  وی بایستی دارای بدیش 

درصد ماده آلی بوده و بهتر اس  که این مقدار ماده آلی  از اختالط مواد گیاهی و حیوانی تازه و  دواز 

ه نشده  حاصم نشده باشد. مقدار ماده آلی مناسب خاک با بهبدود شدرایط فیزیکدی و شدیمیایی تجزی

خاک بستر مانند زهکشی و نگاهداری رطوب  و هوادهی خدوب  سدبب رشدد بهتدر بدذر  ریشده زندی 

های بدرنج وارد ترین آسدیب را بده ریشده گیاهچدهترگیاهچه شده و در هنگام کند  و انتقال کمآسا 

رصورتی که خاک از مقدار کافی ماده آلی برخدوردار نباشدد بایسدتی از کودهدای حیدوانی و کند. دمی

و پاشدی بده خداک خزانده افدزوده خوبی تجزیه شده باشند حدا م یک مداه پدیش از بذرگیاهی که به

سازی بستر خزانه آنرا به خوبی با خاک خزانه مخلوط نمدود. از کداربرد کدود حیدوانی و هنگام آمادهبه

اهی تازه و پوسیده نشده در خزانه باید اجتناب کرد چرا که این مواد برای تجزیه توسط موجدودات گی

نتیجده   ریز خاکزی از ذخیره نیتروژ  خداک و یدا نیتدروژ  کدود مصدرف شدده اسدتفاده کدرده و در

که مانند. الزم اس  توجه داش  های برنج دچار کمبود نیتروژ  شده و از رشد مناسب باز میگیاهچه

حسب ضرورت از این نوع مواد آلی استفاده شود بایستی میزا  نیتروژ  مصرفی بیش  درصورتی که بر

کننده میزا  نیتروژ  مصرف شدده توسدط موجدودات دخیدم در از میزا  توصیه شده باشد تا جبرا 

نسدب  کدربن بده بایستی د د  شدود کده  یاستفاده از هر نوع ماده آلدر  آلی خاک شود. تجزیه مواد

باشد بنابراین الزم اس  نسب  به اصالح این نسب  با مصدرف  31تر از آ  همواره کم C/N یا یتروژ ن

 (.2114)جایکا   شود نیتروژ  ا دام
 

 تغذيه گياهچه در خزانه سنتی  -0

چه ت   تد يیر عوامدم متعددد خداک مانندد مقددار رشد و نمو گیاه برنج به م ض خروز ریشه

ترین روش افزایش مقدار عناصر  ابم جذب بدرای گیاهچده بهترین و آسا  .دریگیمغذایی  رار عناصر

تنها بایدد میزا  کافی و در زما  مناسب اس . عناصر غدذایی ندهبرنج استفاده از کودهای شیمیایی به

ها نیز حاوز اهمید  گیرند بلکه تعادل مقدار آ  در زما  مناسب در اختیار گیاه  رار ومقدار مناسب به

رگاه یکی از این عناصر وجود نداشته باشد و یا این که مقدار آ  مناسب نباشدد رویدش گیداه اس . ه

 طور طبیعی صورت نخواهد گرف .به
 

 مصرف كود در خزانه -5
شود به این دلیم که خود دانه تر دیده میها در خزانه کمم کمبود عناصر غذایی در گیاهچهیعال

 روز( نیاز گیاهچه بده عناصدر غدذایی را تدامین کندد و از  11تا  7ود تواند تا چند روز )حد)جنین( می
 



 6/  محمودسلطانی و محمدیان                                                                                                      

 

 

تر اس . متاسدفانه طرف دیگر مقدار ماده خشک تولیدی در خزانه در مقایسه با زمین اصلی بسیار کم

حساسی  بیش از حد و مصرف بدیش از انددازه کودهدای شدیمیایی و یدا در زمدا  نامناسدب توسدط 

بندابراین مصدرف مقددار منطقدی و  شدود.ها میبه آسیب به گیاهچدهکشاورزا  در برخی موارد منجر 

معقول کودهای مرسوم اوره یا سولفات آمونیوم  سوپرفسفات تریپم و سولفات پتاسدیم نیداز گیاهچده 

هدایی مانندد انتخداب بدذر شود که در خزانه مدیری کند. تاکید میبرنج به عناصر غذایی را تامین می

دارد(  انه و بذرپاشی )که خزانه را از خسارت سدرمای بهداره ایمدن نگده مدیمناسب  زما  احداث خز

 یری  مصرف کود حاوز اهمی  هستند.ویژه سن نشا به اندازه مدتراکم بذرپاشی و به

 كود نيتروژنه -5-0

 111 هر در یلوگرمک 5/5تا  5/4به مقدار  یومآمونسولفاتو یا  گرمیلوک 5/2تا  2مقدار اوره به

 61تا  51تواند نیتروژ  مورد نیاز گیاهچه را تامین نماید. همچنین باید زمین خزانه می مترمربع

داده شده و  ینمرحله آماده کرد  خزانه به زم ین بم از آخرهای پایه حاوی نیتروژ  کوددرصد 

  مخلوط شوند. با خاک یخوببه
. صدورت سدرک مصدرف نمدود بده یازمرحله درصورت ن دوتوا  تا مانده کود نیتروژنه را میبا ی

روز پس از بذرپاشی خزانه اس . هدف از مصرف کود سرک   21تا  15مصرف کود سرک معموالً بین 

ها اس . مصرف کود سرک  دو هفته  بم از انتقدال نشداها بده رشد کافی نشاها و راحتی در کند  آ 

نمود چرا کده ممکدن اسد  زمین اصلی بوده و از مصرف آ  در هفته انتهایی خزانه بایستی خودداری 

پوشدش  یدرچنانچده خزانده ز گیاه در دوره استقرار در زمین اصلی آسیب دیده و دچدار تدنش شدود.

و پدس از  یکدو تا سه روز پس از برداشتن پوشش پالسدت یتروژ باشد مصرف کود سرک ن یکپالست

آب و  یطبده شدرا توجده ین. همچنشودیانجام م یک(پالست یرو بآزاد ) یبا هوا یاهچهسازگارشد  گ

د د   یکاس . بعد از برداش  پالسدت بسیار ضروریدر خزانه  یتروژ مصرف کود سرک ن یبرا ییهوا

بده  یدازنبا شروع فعالید  رویشدی در هدوای آزاد  یاهچهگ تاباشد  یفتابآ حتما دو تا سه روز هواشود 

اجتنداب  یتروژ د سرک نو سرد بود  هوا از مصرف کو یدرصورت ابر. بنابراین را نشا  دهد یتروژ ن

 یرسدا این اسد  کدهدر خزانه مستلزم  یتروژ سرک ن همچنین الزم به توضیح اس  که مصرف .شود

مصرف سرک  ینصورتایردر غ باشند چرا کهتعادل درستی مصرف شده و با هم در نیز به غذاییعناصر

در  ها راگیاهچدهقرار خسارت وارد و اسدت هاشده و به رشد آ  یاهچهگشد  شدید نرم سبب  یتروژ ن

 نماید.میدچار مشکم  یاصل ینزم

ها  ضعف عمومی م کمبود نیتروژ  در خزانه نمایا  شود )زردی یکدس  برگیدرصورتی که عال

صدورت هبدمربدع زمدین خزانده هر مترکود اوره در پنج گرم  ها( مصرفو رشد نامناسب و کم گیاهچه

 شود.طور یکنواخ  توصیه میسرک و به
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ترین نکته در مصرف کود سرک اوره در خزانه این اس  که حدا م یک هفته پیش از انتقال ممه

و نشاکاری از مصرف کود اوره خودداری شود اگرچده ممکدن اسد  ایدن امدر  گیاهچه به زمین اصلی

فد  هایی کده پدس از نشداکاری دمدای هدوا بدا اُدنبال نداشته باشد ولی در سالبه ءهمیشه ايرات سو

هایی که در فاصدله زمدانی کوتداهی  بدم از نشداکاری کدود اوره دریافد  مواجه شود گیاهچه ناگهانی

 اند دچار خسارت خواهند شد.کرده

رنگدی شدده و در هوای ابری از کودپاشی پرهیز کنید چرا که گیاه در این شرایط دچار بی نکته مهم:

 .بیندآسیب می
 

 

 (0202روژنه در هوای ابری )جایکا، رنگی نشاء در اثر مصرف کود نیتبی -2شکل 
 

 

 كود فسفره -5-2

 عمترمربد 111 در هدر کیلدوگرم 5/2تدا  2 مقدار به تریپم فسفات سوپر یافسفات آمونیوم دی 

 بدم از  یددباهای حاوی فسدفر کودتواند فسفر مورد نیاز گیاهچه را تامین نماید. تمام زمین خزانه می

کدار ایدن بدا خداک مخلدوط شدوند. یداده شده و بده خدوب ینزم مرحله آماده کرد  خزانه به ینآخر

تواندد از آسدانی میدرخصون کودهای فسفره به توزیع یکنواخ  آ  کمک کرده و ریشه گیاهچده بده

 مند شود.فسفره افزوده شده بهره

 كود پتاسيمی -5-3

واندد پتاسدیم تزمین خزانده می مترمربع 111هر کیلوگرم در  2تا  5/1مقدار سولفات پتاسیم به

 مورد نیاز گیاهچه را در اختیار گیاه  رار داده و نیاز آ  را در طول دوره رشد در خزانده تدامین نمایدد.

داده شدده و  ینمرحله آماده کرد  خزانده بده زمد ین بم از آخر یدبا نیز پتاسیم یحاو یهاتمام کود

 با خاک مخلوط شوند. یخوببه

 كودهاي حاوي روي -5-0

با ندام تجداری سدولفات م لول در آب(  یرو یدرصد وزن 21حدا م  یآبدار )حاو یوسولفات ر

تواند روی مدورد نیداز گیاهچده را مترمربع زمین خزانه می 111گرم در هر  5میزا  درصد به 22روی 

  بدم از  یددبا پرمصرف نیز همانند کودهای عناصر روی یحاو یهاتمام کوددر اختیار گیاه  رار دهد. 
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اگرچده  بدا خداک مخلدوط شدوند. یخدوبداده شدده و بده ینمرحله آماده کرد  خزانه بده زمد ینآخر

شدت کمبود( چند روز پس از برداشد  پالسدتیک نیدز در در هزار روی )بسته به 5تا  2پاشی م لول

 نیاز گیاهچه برنج بسیار موير اس .تامین روی مورد
 

 ايخزانه جعبه -6
کداهش  و بدرنج نشداکاراسدتفاده از  و مکانیزه کش  استمرار و توسعه عدم اصلی دالیمیکی از 

در  اسدتفاده یبدراای جعبده یمشکم پرورش نشدا یزاری شال یدر اراض یزاسیو گسترش مکان یبضر

بنابراین  داشته یسنت یبا نشا یادیز یکیمورفولوژ هایتفاوت ایجعبه یاس . نشاهای نشاکار ماشین

 نشاکار مناسب باشد. یندر ماش ستفادها یکه برا یابدپرورش  یطور یدبا
 

 

 نشا نمایی از بانک -7شکل 

 

 

 ءجعبه نشاخاک  -7
 ابلید  همچندین  خاک بایستی حاصلخیز بوده و از  ابلی  نگهداری مناسب آب برخوردار بوده 

از فصدم کشد   یشبهتر اس  خاک پدی برخوردار باشد. زهکشی خوباز و در آ  خوب بوده نفوذ هوا 

و  یکارشناسد یهدایهاسداس توصد سالم بدر یاهچهگ یدخزانه و تول یهته یزراع یاتعملیه شود تا تجز

های گدروه کهای خاک خوب برای جعبه نشا عبارتند از: خاترین ویژگیمهم .یردانجام گ یاصول علم

  د(درصد 2از  یشدتر)ب های زراعی با مواد آلدی بداالهای بافتی متوسط با خاکرسی لومی و کلیه گروه

که این خاک بایستی شناسایی  تهیه و به بانک نشا منتقم شدود جا. از آ  6تا  5اسیدیته مناسب بین 

و کدار صدورت  تواند از خاک شالیزار  جنگم  باغ و یا هر نوع خاکی که  دبال در آ  کشد بنابراین می

اش  و در معرض های بیا  شده بردصورت بایستی خاک سط ی م ماین د. درشوگرفته باشد تامین 

 بایسدتی ءهدا در م دم باندک نشداهوا خشک  خرد و الک شده و آماده استفاده شدوند. تمدامی خاک
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کیلدوگرم  هسهای خاکزی ضدعفونی شوند. مقدار خاک مورد نیاز هر جعبه در حدود منظور بیماریبه

آوری جمدع گیدرد.یمانده در روی بدذر  درار مبوده که دو کیلوگرم آ  در زیر بذر و یک کیلوگرم با ی

خدوبی خشدک شدود آوری  خاک باید بهماه  بم از بذرپاشی باید انجام شود. بعد از جمع 3تا  2خاک 

در زمدا   منظدور. بدینهای خاک باید شکسته شده و خرد شودالبته  بم از خشک شد  کامم  کلوخ

یرد. این دستگاه بدا گانجام میکرد  خاک توسط دستگاه کراشر )خاک خردکن(  شروع بذرپاشی خرد

. وجود سدنگ سازدرا جدا میهای هرز سال  بم سنگ و بقایای گیاهی و علف  صف ات مشبک کمک

کده درصورتی باشد.های ماشین نشاکار در حین نشاکاری مییکی از عوامم اصلی در شکستن انگشتی

به هیچ یک از این منابع خاکی دسترسی نداشته و الزم باشد از مخلوط خداک نامناسدب و مدواد آلدی 

خاک و ماده آلدی مخلدوط و  1به  2استفاده شود الزم اس  تا این دو منبع به نسب   ءبرای جعبه نشا

 مصرف شوند.
 

 ءجعبه نشامصرف كود در  -8
اساس نتدایج تجزیده خداک  بایس  برره میمصرف کودهای شیمیایی حاوی عناصر غذایی هموا

منظدور بایسدتی از م دم صورت پذیرد تا خاک دارای میزا  مناسب و متعادل این عناصر باشد. بددین

چندین نمونه )برحسب مقدار ذخیدره خداک( تهیده و پدس از ارسدال بده  ءانباش  خاک در بانک نشا

  pHی یا شوری خاک  اسیدیته خاک یا آزمایشگاه از تمامی خصوصیات مهم آ  مانند هدای  الکتریک

که صدورتی غذایی شامم نیتروژ   فسفر  پتاسیم و روی  مواد آلی و باف  آ  آگاهی یافته و در عناصر

با استانداردهای موجود فاصله داشته باشد نسب  به اصالح آ  ا دام نمود. زما  استفاده از کدود پایده 

حجدم مداده کده جااز آ  .سازی خاک و پیش از بذرپاشدی اسد   معموالً در زما  آمادهءنشا جعبهدر 

کندد اسدتفاده میدانده شدلتوک روز از ذخیدره  11کم و گیاهچه تا  خزانه یا ینیدر س یدیخشک تول

 .کم باشد یلیخ یستیمصرف کود با بنابراین

 كود نيتروژنه -8-0

مقددار اسدتاندارد کدود . ءنشداازای هر جعبده به یومسولفات آمونگرم  4گرم اوره و یا  2مقدار به

شود که با درنظر گرفته می سینیبرای هر )بسته به منبع کود( گرم  4تا  2میزا  در جعبه به نیتروژنه

شود. چنانچه خاک بسدتر خوبی مخلوط میبه خاکبا   استفاده از دستگاه میکسر )مخلوط کن( خاک

ی فقیدر باشدد  تقریبداً یو از نظر مدواد غدذا دباش شده تهیه اختالط با یا وهای کوهستانی بذر از خاک

زما  در  یدبا نیتروژ  یحاو هایکود شدهمقدار توصیهشود. مصرف میاوره  یتروژنهود نکگرم از  چهار

 مخلوط شوند. یخوببهداده شده و با خاک به خاک  یاز بذرپاش یشخاک و پ یسازآماده

تدوا  روش می دوشدوند از  زانه مشداهدهم کمبود نیتروژ  در خیهایی از عالدرصورتی که نشانه

 م کمبود استفاده کرد:یبرای برطرف کرد  عال
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طدور یکنواخد  صدورت سدرک و بدههبد هر جعبه نشاازای کود اوره را بهگرم  نیممقدار  توا می الف:

مصرف کرد. الزم به ذکر اس  که برای این کار ابتدا آبیاری صورت گرفته و سپس کود سرک مصدرف 

 بایستی تالش شود که خاک تا یک هفته پس از کود سرک همواره دارای رطوب  کافی باشد.شود. می

کدرد.  پاشدیآب( کدود اوره م لول یترل یکگرم اوره در  2در هزار ) 2توا  نشاها را با م لول یم ب:

 یخدوددارصدورت سدرک بایسدتی بهاز مصرف کود اوره  شدید دمای هوا مورد انتظار باشدف  اُهرگاه 

 .یفتداتفاق ب یاصل ینبه زم ءدرجه حرارت در زما  انتقال نشا اهشخصون اگر کبه ودش

های خاک بایستی به این نکته د   شود کنندهدر کاربرد تمامی کودها  مواد آلی و اصالح نکته مهم:

پخدش شدود تدا عددم توزیدع  ءطور کامال یکنواخ  در همه سدطح بسدتر تهیده نشداها بهکه تمام آ 

 به تايیر سوء بر روی نشاها نشود.منجر  یکنواخ 

 كودهاي فسفره و پتاسيمی -8-2

 تریپم فسفات سوپر یافسفات آمونیوم برای تامین فسفر مورد نیاز گیاهچه یکی از کودهای دی 

کدود سدولفات پتاسدیم و برای تدامین پتاسدیم مدورد نیداز   ءجعبه نشا ازای هربه گرم 4تا  2 مقداربه

 باید کودهای فسفره و پتاسیمی تمامی مقدار شود.توصیه می ءگرم برای هر جعبه نشا 4تا  2مقدار به

 .شوند مخلوط خوبیبه خاک با و افزوده خاک به ءجعبه نشا کرد  آماده از  بم

 دسدتگاه از اسدتفاده بدا  ءشده پس از م اسبه مقدار نیاز براساس تعداد جعبه نشدا کودهای یاد

 کوهستانی هایخاک از بذر بستر خاک چنانچه. شودمی مخلوط ا خاکخوبی ببه( کنمخلوط) میکسر

برابدر مقددار  دومقددار مصدرف بده  باشدد  فقیدر ییغدذا مواد نظر از و باشد شده تهیه اختالط با یا و

 شده باال بایستی افزایش یابد.توصیه

 كودهاي حاوي روي  -8-3

درصدد  22سدولفات روی تجداری  درصد روی م لول در آب و بدا ندام 21سولفات روی حاوی 

در مرحله آماده سازی خاک  یدبا روی یحاو یهاتمام کودجعبه نشا.  11ازای هر یک گرم بهمیزا  به

بهتر اس  این کود در اختالط بدا کدود حداوی  مخلوط شوند. یخوبو با خاک به مصرف ءدر بانک نشا

 نیتروژ  مصرف شود تا یکنواختی در پخش آ  صورت پذیرد.

خاک بستر کش  باید کامالً با کودها مخلوط شده و از خشدک شدد  آ  نیدز جلدوگیری  ته مهم:نک

نگهدداری شدود ظرفید  مزرعده درصدد  81ی بایدد در حددود یهاشود. بنابراین  رطوب  چنین خاک

 .دهی باشدشکم ابم آرامی با دس  طوری که بهبه

 (PH)كنترل واكنش خاک  -9
 خداک م لول مناسب PH .کنندخوبی رشد میبه 8تا  6ک بین گیاها  در م دوده واکنش خا

 بدرای شدرایط ترینمناسدب PH ایدن در که چرا اس   شده گزارش 6 تا 5 بین برنج خزانه گیاه برای
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 سدمی و مضدر عناصدر غلظد  و داشدته وجدود مصدرفکم و پرمصدرف عناصدر از بسدیاری دسترسی

درصدورتی کده  (.1384 ی و کاووسد ی)ملکدوت رسددمی خود مقدارکمینه به آهن و منگنز آلومینیوم 

مقددار واکنش خاک به هر دلیلی از این مقدار باالتر باشد باید با استفاده از گدوگرد عنصدری آ  را بده

 5/2تدا  2میدزا  کیلوگرم به 125تا 111خاکی به وز   PH  برای کاهش( رساند. معموال5-6مناسب)

سدازی خداک باشد که بایستی در زما  آمادهعنصری نیاز میگرم گوگرد  251تا  211واحد به حدود 

تا خداک  خوبی مخلوط نمودها( با خاک آ  بهها )در حدود یک تا دو ماه  بم از خاکریزی جعبهجعبه

 را داشته باشد. PHفرص  کافی برای انجام واکنش با گوگرد مصرفی و کاهش 
 

 ءاسيدپاشی در خزانه جعبه نشا -01
اسیدپاشی با اسید سدولفوریک   م خسارت در گیاهچهیعالبروز خاک و  PHود  در صورت باال ب

(. 1395)ادیبدی و همکدارا    صدورت گیدردلیتر اسید در یک لیتدر آب( میلی 2)میزا  دو در هزار هب

م یدعمده موارد عال دهد و درمیروز پس از بذرپاشی خود را نشا   11م یک هفته تا یمعموالً بروز عال

رسد شدرایط درجده نظر مییابد و بههایی از جعبه نشا شروع و گسترش میهایی از بخشکهبه شکم ل

تدوا  کندد بندابراین حتدی میرا تشددید می عالیمویژه درجه حرارت پایین ظهور حرارت نامطلوب به

 . روز پس از بذرپاشی( انجام داد 11) عالیمعنوا  ا دام پیشگیرانه و پیش از ظهور اسیدپاشی را به

با م لول شستشو شود.  ءپاشی با اسید بایستی طوری انجام شود که کم خاک جعبه نشام لول

تنظدیم شدده  PH  اسدتفاده از آب بدا عالیمراهکار دیگر برای جلوگیری از مشکم و جلوگیری از بروز 

بدا های نشاس . در این روش الزم اس  آب آبیداری در مخدازنی نگهدداری شدود و برای آبیاری جعبه

مددنظر برسدانیم.  PHآب را بده  PHمترهای  ابم حمم اسیدیته یدا  PHافزود  اسید و با استفاده از 

 شود.نظور مناسب بوده و توصیه میم این برای 5برابر  PHمعموالً آبیاری با آبی با 
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 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(نويسنده  عنوان

 1392 فاطمه حبیبی ی برنجیفی دانههای کگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 0

 1392 فرزاد مجیدی شناسی  خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی  زیس کرم سا ه 2

 1392 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1393 و همکارا مجید ن وی  مراحم فنولوژی برنج 0

 1393 پور و همکارا  لیمهرزاد اله ایط استا  گیال در شر برنج خصوصیات برخی از ار ام م لی 5

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

 1393 فریدو  پاداش  و همکارا  بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1393 و همکارا  نیالیفرامرز ع ی موسسه ت قیقات برنج کشورنامهمعرفی 8

 1393 فرزاد مجیدی آ  کنترل هایروش و برنج اینقطهتک یپروانه 9

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

 1394 گر و همکارا ناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 00

 1394 و همکارا  و  پاداش فرید های  ارچی در برنجزهرابه 02

 1394 واحدحسن شکری برنج کش  در مصرف عناصرکم برگی تغذیه اهمی  03

 1395 م سن  دسی و همکارا  ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسم )بومی 00

 1395 پور و همکارا تیمور رضوی تبدیم کاه و کلش برنج به کمپوس  و موارد استفاده از آ  05

 1395 فریدو  پاداش  و همکارا  را یبرنج ا یها ارچ و یکلکس 06

 1395 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آ  در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 07

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

 1395 پور لیمهرزاد اله گیالنه  ر م جدید برنج 09

 1396 پور و همکارا  لیمهرزاد اله دستورالعمم زراعی ر م جدید برنج  گیالنه 21

 1396 احمد رمضانی های م لی و ار ام برنج لنجا توده 20

 1396 شهرام م مودسلطانی های مقابله با آ کارو راه عالیمعلم  ، کمبود روی 22

 1396 بیژ  یعقوبی کوتولگی برنج و مدیری  آ  23

 1396 مجید ستاری و همکارا  های اصالحی برنجدستورالعمم ملی کدگذاری الین 20

25 
)اولین گزارش خسارت در مزراع برنج  ای برنجخوار  هوهپره برگمعرفی شب

 شمال ایرا (
 1396 طبری و همکارا مهرداد 

 1396 احمد رمضانی سابقه کش  برنج در اصفها  26

 1396 طبری و همکارا مهرداد  شناسی و کنترل()زیس   Succinea putrisنج خوار برحلزو  گیاهچه 27

 1397 و همکارا  الهیار فالح اکولدددوژی برنددددج 28

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

شماره 

 شريهن
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1397 سرشیمفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آ کرم سبز برگ 31

 1397 شهرام م مودسلطانی های کش  برنجتغذیه روی در سیستم 30

 1397 پور و همکارا علیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 1397 رضا اسدی خرابیعملیات گم کش  برنج در اراضی شالیزاری بدو  انجام 33

 1397 عاصفه لطیفی تايیر پاربویم بر خصوصیات تبدیم و کیفی  برنج 30

 1397 همکارا اکبر عبادی و علی تنش خشکی و تايیر آ  بر رشد و عملکرد برنج 35

 1398 ناهید فت ی و همکارا  دستورالعمم پخ  برخی ار ام م لی و اصالح شده برنج مازندرا  36

 1398 همکارا بیژ  یعقوبی و  های هرزکید بر مدیری  علفت مروری بر کش  مستقیم برنج با  37

38 
استفاده از تله نوری و درجه حرارت موير روزانه برای تعیین زما  مناسب 

 خوار نواری برنجسا ه
 1398 سرشیمفرزاد مجیدی

 1398 الهیار فالح  راهکارهای مقابله با آ بر مراحم مختلف رشدی گیاه برنج و  شوریتايیر تنش  39

 1398 همکارا  پور و لیمهرزاد اله آنام  ر م جدید برنج 01

 1398 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول  یریدم 00

 1398 پور و همکارا  لیمهرزاد اله دستورالعمم زراعی ر م جدید برنج  آنام 02

 1398 همکارا بیژ  یعقوبی و  زاریواش در شالهرز مهاجم سمعلف  یریو مد یشناسس یز 03

 1399 پور و همکارا  لیمهرزاد اله دستورالعمم پخ  سه ر م جدید برنج )گیالنه  رش و آنام( 00

05 
 طیبه جعبه نشاء در شرا ازیبرنج بدو  ن زهیمناسب کش  مکان یپرورش نشا

 کرونا روسیو وعیش

ی و بهمن امیری الریجان

 همکارا 
1399 

 1399 همکارا  و اکبر عبادیعلی اصول و مبانی ایمنی کار در آزمایشگاه زیس  فناوری 06

 1399 علیرضا کیانی و همکارا  روش کش  مستقیم در بستر خشک )استا  گلستا (دستورالعمم تولید برنج به 07

08 
 دیت ک با) برنج در بالس  یماریب به مقاوم  جادیا و کنترل  یریمد یراهکارها

 (یمولکول یهاکیتکن بر

و مریم حسینی چالشتری 

 همکارا 
1399 

09 
عنوا  کش  دوم در اراضی شالیزاری )ا لیم دستورالعمم فنی تولید تریتیکاله به

 گرم و مرطوب(
 1399 اله یوسفی و همکارا روح

 1399 همکارا  ناهید فت ی و های تشخیص خلون و کیفی  ار ام برنجروش 51

 1399 علی مومنی و همکارا  طلوع  ر م جدید پرم صول  مقاوم به بالس  و کیفی برنج 50

 1399 رحما  عرفانی و همکارا  « تیسا»   ر م جدید برنج یدستورالعمم زراع 52

 1399 علی مومنی و همکارا  « طلوع»   ر م جدید برنج یدستورالعمم زراع 53

 1411 و همکارا  دهرفاطمه فرح زراعی موير بر آ خأل عملکرد برنج و عوامم  50

 1411 شهرام م مودسلطانی گوگرد  عنصری تايیرگذار بر گیاه برنج  55

 1411 بیژ  یعقوبی های جایگزینکشکش شالیزار و معرفی علفترین علفحذف بوتاکلر  پرمصرف 56
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 ريهنش
 سال نويسنده )گان( عنوان

 1411 علیرضا ترنگ "رش"دستورالعمم زراعی ر م جدید برنج  57

 1411 و همکارا  شهرام سلطانی دانه( سازیغنی و م صوالت رشد )بهبودمصرفکمبا عناصر  بذر تیمارپیش 58

 1411 و همکارا  عباس شهدی تولید برنج سالم و ارگانیک فنیدستورالعمم  59

 1411 و همکارا  مرتضی نصیری مدیری  فنی تولید م صول برنج 61

 1411 و همکارا  مریم خشکدامن های مبارزه با بیماریعوامم مؤير بر بیماری سوختگی غالف برگ برنج و راه 60

 1411 شهرام سلطانی و همکارا  برنج در خزانه یاهچهگ یهخاک خزانه و تغذ یهایژگیو 62
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