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 مقدمه -1
. اگرچه کشت ندیمزرعه را کشت مجدد برنج گو کیدر  یل زراعسا کیدو مرتبه کشت برنج در 

محصول  نیاست، امّا کشت مجدد ا یخیقدمت تار یدارا یشمال یهااول سال در استان مهیبرنج در ن

هراز  زیاز استان مازندران در حوزه آبر یسال سابقه و منحصر به مناطق خاص 21حدود  یفقط دارا

از بابلسر از  یو بخش دونکناریآمل، بابل، محمودآباد، فر هایرستانهراز شامل شه زی. حوضه آبرستا

در کشت اول  یزاریشال یصد هزار هکتار اراض کیحدود  یکشت مجدد برنج بوده و دارا یمراکز اصل

حدود هفتاد هزار هکتار کشت مجدد برنج بود.  یدارا 1398هراز در سال  زی. حوضه آبرباشندیم

 وآب  طیو شرا رهنگامید ینشاکار لیدلکشت مجدد به یرصد از اراضد 15تا  11هرساله حدود 

)فالح و  ستندیو پر شدن دانه، قابل برداشت ن یدر مرحله گلده زهییرس پازود یو سرما ییهوا

 یبرا ییایمیو سموم ش تروژنهین یکودها ژهیوهب ییایمیش یکودها هیروی(. مصرف ب1398همکاران، 

کشت مجدد برنج هستند، که در استان  یاصل یهایاز نگران هایماریات و بهرز، آف یهاکنترل علف

منظور کشاورزان به ریاخ یها(. در سال1396)فالح،  باشندیم یاکنندهنگران تیوضع یمازندران دارا

متعدد از جمله، کلزا،  اهانیراستا کشت گ نیعمل آورده و در ابه یادیز یهادرآمد خود تالش شیافزا

 یدیعا یکشت مجدد برنج دارا رسد،ینظر ماند که بهکرده شیو برنج را آزما جاتی، سبزباقال

کشت  ان،یم نیکه در ا دهدی(. شواهد نشان م1398بوده است )فالح و همکاران،  یشتریب یاقتصاد

کشت آن همواره رو به  ریبا استقبال مواجه شده و سطح ز شتریدر کشت مجدد ب یارقام برنج بوم

استان مازندران نشان از غالب بودن  ی(. آمار سازمان جهاد کشاورز1397ش بوده است )فالح، گستر

ارقام  نیدر ب زیکوهسار ن دیدر کشت مجدد برنج دارد و رقم جد یو طارم محل یهاشم نام،یارقام ب

رض ع شیطول دانه بدون افزا ادیداز گر،یقرار گرفته است. از طرف د یشتریشده مورد توجه باصالح

برنج در کشت مجدد  شتریآمدن ب یشدن دانه، معطر بودن و ر لینسبت طو شیپس از پخت، افزا

 یبه دستورالعمل فن ازین ل،یدل نیهمآن شد. به یبازارپسند شیباعث افزا ینسبت به کشت اصل

 داده شد. صیتشخ یضرور یزاریشال یکاشت مجدد برنج در اراض
 

  بذر یضدعفون -2
روی  مارییب جادیباعث ا توانندیبذرزاد و خاکزاد م ماریزاییته از عوامل بها دو دسدر خزانه

عملکرد محصول  شیدر افزا ادییسهم ز تواندیقوی و سالم م هایاهچهیگ دیشوند. تول هااهچهیگ

 سلسیوس درجه 35 یساعت در آب دما 24مدت کردن بذر، به نیداشته باشد. بعد از سبک و سنگ

 (.1)شکل  شودیم اندهیخس
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 های آماده برای بذرپاشی )عکس سمت چپ(ونی بذر )عکس سمت راست(، نمونهفو ضدع خیساندن -1شکل 

 

 رامیت نیسازمان حفظ نباتات، مانند کاربوکس دییکش مناسب و مورد تامحلول قارچ دیابتدا با

سه در هزار،  WP 81%( کتی)هما رامیت لیمت وفاناتیدر هزار، تWP 2 75( %رامیت تاواکسی)و

)سلست(  لیوکسونیبذر، فلود لوگرمیک 111جهت  تریلیلیم EC 330 15( %نیفمی)تر زولیفلومتری

%2.5 FS 200 در  2محلول  هیعنوان مثال برای ته. بهشودبذر، آماده  لوگرمیک 111برای  تریلیلیم

آب  تریل 151قارچکش در  ـنیاگـرم از  311، %75)پودر وتابـل  رامیت نیهزار از قارچکش کاربوکس

ساعت  24مدت کش بهمحلول قارچ نیدر ا هاربذر مناسب است. سپس بذ لوگرمیک 111برای 

و  ی)خسرو شـوندیکش، دو بار خـوب بهـم زده مـبذر در قارچ ساندنیشوند و در مدت خ ارینگهد

 (.1397همکاران، 
 

  خزانه هيته -3

کشت برنج انجام نشده  یزاریشال یاث آن هنوز در اراضبرخالف خزانه بهاره، که در زمان احد

احداث خزانه جهت  یعمل کامل دارد، برا یانتخاب محل احداث خزانه کشاورز آزاد یاست و برا

را  زرعههر هکتار م یازابه نیمتر مربع زم 251در بهار همان سال حدود  دیکشت مجدد برنج، با

خزانه احداث و بالفاصله پس از برداشت برنج نسبت به  نکاشت گذاشته تا قبل از برداشت کشت اول،

احداث خزانه است. احداث زودهنگام  جیهمانند روش را نیزم یسازاقدام شود. روش آماده ینشاکار

دارد. عرض  تیاهم اریدر کشت مجدد برنج بس زهییپا یبه هنگام و فرار از سرما یخزانه جهت نشاکار

 دهدی. تجارب موجود نشان مشودیم هیاحداث خزانه توص یر برامت 15و طول  متریسانت 121پشته 

هوا، در  یخاطر باال بودن دماو معموال بهاست  یزمان مناسب رماهیت 21تا  11 خیدر تار یکه بذرپاش

روز  31(. در کشت اول حدود 1397)فالح،  شوندیم یآماده نشاکار هااهچهیروز گ 21تا  15مدت 

 ( گزارش کردند نصب 1397و همکاران ) یهست. طبر ازیزمان ن یه و نشاکاررشد بذر در خزان یبرا
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در خزانه تابستانه برنج خوار ساقهپروانه  آفت یگذاراز خسارت و تخم یریجلوگ یبرا یپوشش تور

 (.2است )شکل  یضرور

 

 

 

 

 

 

 
 

 عکس سمت راست تهیه خزانه جوی و پشته )ایستگاهی(، عکس سمت  -2شکل 

 ری و آموزش به کشاورزان چپ نصب پوشش تو
 

 نيزم هيته -0

مزرعه  رونیو به ب یآوربرنج، کاه و کلش از سطح مزرعه جمع یبعد از برداشت محصول اصل

 ندیکامال غرقاب شده و فرآ نیشبانه صورت گرفته تا زم یاری. بالفاصله در مزرعه آبشوندیمنتقل م

 حیتسط و یکشانجام گرفته، سپس ماله یزاریتوسط تراکتور سبک مخصوص شال واتوریشخم با روت

 ریی(. آتش زدن کاه و کلش باعث تغ1398)فالح و همکاران،  شودیبند انجام متوسط ماله نیزم

همواره  شودیم دیدارد؛ لذا به کشاورزان تاک یو منع قانون شودیهوا م یو آلودگ یزاریشال ستمیاکوس

 کنند. یآورکاه و کلش را جهت علوفه دام جمع
 

 یخاک و كودده شيآزما -5
 یروز فاصله زمان 7تا  3(. بهتر هست 3)شکل  ردیگیانجام م یکود هیبر اساس توص هیکود پا

کشت مجدد برنج وجود داشته باشد در طول  یمزرعه برا یسازبرنج و آماده یبرداشت محصول اصل

 (.1396مدت مزرعه غرقاب باشد )فالح و همکاران،  نیا
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 خروج کاه و کلش از سطح مزرعه و روتیواتور زدن با تیلر )عکس سمت راست(،  -3 شکل

 مصرف کود پایه براساس تجزیه خاک )عکس سمت چپ(
 

 برداري از خاک جهت تجزيه و توصيه كودي در كشت مجدد برنجزمان مناسب نمونه -6
ه و نمونه مرکب خشک شد در هر مکان یک هفته قبل از برداشت محصول اصلی، مزرعه کامالا 

روز قبل از نشاکاری  5-7متر تهیه گردد. زمان مناسب تهیه نمونه خاک سانتی 31عمق خاک به

 ( ارایه شد.1(. نتایج تجزیه خاک در جدول )1396باشد )فالح، می

در مقایسه با کشت  (NPK)طور کلی، میزان مصرف کودهای شیمیایی در کشت مجدد برنج به

فاصله تعداد روز بعد از ه و زمان مصرف سرک کود اوره دو یا سه بار ولی بهاصلی )اول( کمتر بود

 نشاکاری کمتری در مقایسه به کشت اصلی نیاز است.
 

 آمل  يكچب كلوا -7
دو روز قبل از  لوگرمیک 71: شودیم هیتوص ریز هایدر هکتار و در زمان لوگرمیک 151اوره  کود

اندازه به لریبا ت حایپخش کرده و ترج نیزم سازیمرحله آماده نیهمراه با آخر هیصورت پاهب ینشاکار

 ینشاکار زروز پس ا 21را در حدود  گریکود اوره د لوگرمیک 41و  شودیعمق شخم با خاک مخلوط م

شکل، که  yپر )مرحله کود اوره در مرحله جفت ماندهیباق لوگرمیک 41و  شودیاول( مصرف م نی)وج

 مصرف شود. یروز پس از نشاکار 35 ایشدند(  کیهم نزدبهنشاها  یدو برگ انتها

قبل  هیصورت پا( را بهP2O5 %46) پلیکود سوپر فسفات تر لوگرمیک 151مقدار فسفات به کود

 با خاک مخلوط شود. یخوبپخش کرده و به نیزم یسازمرحله آماده نیهمراه با آخر یاز نشاکار

که نصف آن  شودیم هیتوص میسولفات پتاس رملوگیک 111 زانیمبه میسولفات پتاس کود

مصرف گردد و نصف  نیزم یسازمرحله آماده نیهمراه با آخر یقبل از نشاکار هیصورت پابه

 ازیهمراه با کود اوره مورد ن یروز پس از نشاکار 35 ایپر صورت سرک در مرحله جفتبه ماندهیباق

 شود.یمصرف م
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مرحله  نیهمراه با آخر یقبل از نشاکار لوگرمیک 25 زانیمصد( بهدر 34)گرانوله  یکود سولفات رو

 با خاک مخلوط شود. یخوبپخش کرده و به نیزم سازیآماده
 

 1399های مختلف در کشت مجدد برنج در سال زراعی نتایج تجزیه خاک در مکان -1جدول 

مکان 

)مزرعه 

 (آزمایش

شوری 

زیمنس )دسی

 برمتر(

OC 
)کربن 

آلی 

 درصد(

آلی  ماده

 )درصد(

T.N.V 
)آهک 

معادل 

 درصد(

نیتروژن 

 کل)درصد(

فسفر قابل 

جذب 

گرم در )میلی

 کیلوگرم(

رس 

 )درصد(

سیلت 

 )درصد(

شن 

 )درصد(

بافت 

 خاک

کلوای کچب

 آمل
 لومی 32 51 18 6/11 13/1 4/22 33/2 35/1 69/2

کروکالی 

 بابل
 رسی 24 34 43 7/26 16/1 5/13 51/7 61/1 7/1

نمد بی

 ونکنارفرید
43/4 36/4 75/2 1/21 35/1 2/7 18 55 27 

سیلتی 

رسی، 

 لومی

 منبع: آزمایشگاه خاکشناسی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران )آمل(

 

 بابل يكروكال -8
دو روز قبل از  لوگرمیک 61: شودیمصرف م ریز هایو در زمان لوگرمیک 121مقدار کود اوره به

و تراکتور  لریپخش گردد و با ت نیزم سازیمرحله آماده نیهمراه با آخر هیاصورت پهب ینشاکار
 21در حدود  را گریکود اوره د لوگرمیک 31با خاک مخلوط شد و  یخوببه یزاریکوچک مخصوص شال

 ایپر کود اوره در مرحله جفت ماندهیباق لوگرمیک 31اول( مصرف شد و  نی)وج یروز پس از نشاکار
 %46) پلیکود سوپر فسفات تر لوگرمیک 51مقدار مصرف شد. کود فسفات به ینشاکارروز پس از  35

P2O5پخش گردد و  نیزم یسازمرحله آماده نیهمراه با آخر یقبل از نشاکار هیصورت پا( را به
 هیتوص میسولفات پتاس لوگرمیک 81مقدار به می. کود سولفات پتاسشودیبا خاک مخلوط م یخوببه
مصرف  نیزم یسازمرحله آماده نیهمراه با آخر یقبل از نشاکار هیصورت پاصف آن بهکه ن شودیم

همراه با کود اوره  ینشاکارروز پس از  35 ایپر صورت سرک در مرحله جفتبه ماندهیگردد و نصف باق
 یقبل از نشاکار لوگرمیک 21 زانیمدرصد( به 34)گرانوله  یمصرف شود. کود سولفات رو ازیمورد ن

 .شودیبا خاک مخلوط م یخوبپخش کرده و به نیزم سازیمرحله آماده نیمراه با آخره
 

 دونکناريفر نمدیب -9
دو  لوگرمیک 71: شودیمصرف م ریز هایدر هکتار و در زمان لوگرمیک 151مقدار کود اوره به

 لرید و با تپخش گرد نیزم سازیمرحله آماده نیهمراه با آخر هیبصورت پا یروز قبل از نشاکار

 یاز نشاکار پسروز  21را در حدود  گریکود اوره د لوگرمیک 41با خاک مخلوط شد و  یخوبهب
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روز پس از  35 ایپر کود اوره در مرحله جفت ماندهیباق لوگرمیک 41اول( مصرف شود و  نی)وج 

( P2O5 %46) پلیکود سوپر فسفات تر لوگرمیک 151مقدار . کود فسفات بهشودیمصرف م ینشاکار

با  یخوبو به ددپخش گر نیزم یسازمرحله آماده نیهمراه با آخر یقبل از نشاکار هیصورت پارا به

که  دیگرد هیتوص میسولفات پتاس لوگرمیک 111مقدار به می. کود سولفات پتاسشودیخاک مخلوط م

مصرف شد و نصف  نیزم یسازمرحله آماده نیهمراه با آخر یقبل از نشاکار هیصورت پانصف آن به

 ازیکود اوره مورد ن باهمراه  یروز پس از نشاکار 35 ایپر صورت سرک در مرحله جفتبه ماندهیباق

همراه  یقبل از نشاکار لوگرمیک 25 زانیمدرصد( به 34)گرانوله  ی. کود سولفات روشودیمصرف م

 یتوجه به شور. باشودیبا خاک مخلوط م یخوبهپخش شده و ب نیزم سازیمرحله آماده نیبا آخر

 شود.  یخوددار یدر مراحل حساس رشد مانند گلده ژهیوبه نیخاک از خشکاندن زم یباال
 

 ينشاكار -11
کاشت اول و دوم  خینشان داد که تار جیمرداد ماه( نتا 21، 11، 1کاشت ) خیتار شیدر آزما

نشان  یدانیم یبودند. بررس یرشد و عملکرد برنج بهتر یهاشاخص یکاشت سوم دارا خینسبت به تار

 حلهدر مر حیخاطر کاهش دما و عدم تلقهکشت مجدد برنج، ب یداد در هفت هزار هکتار از اراض

حصول عملکرد مناسب در کشت  یکاشت برا خیتار نیبهتر نی. بنابراامدیدست نهب یمحصول ،یگلده

 (. 1396کاشت اول و دوم( است )فالح،  خیاول مرداد ) تار مهیمجدد برنج، ن

که  باشدیم زهیو مکان یسنت ستمیکپه در متر مربع در س 25، داشتن تعداد ءتراکم نشا نیبهتر

 (.4)شکل  باشدیتراکم کاشت م ریبهتر از سا ییمحصول نها

 

 

 

 
 

 

 
 

 برگزاری کارگاه آموزشی در زمان تهیه زمین )سمت راست(، و نشاکاری در تاریخ -0شکل 

 کپه در متر مربع )سمت چپ( 25ردیفی و تراکم کاشت صورت نیمه اول مرداد به
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 آبياري  -11
پس از وجین اول، آبیاری تناوبی را در شود. سه یا چهار هفته اول آبیاری غرقابی توصیه می

روز پس از نشاکاری، در دو مرحله  41روز پس از نشاکاری تا  21دستور کار قرار دهید. همچنین از 
سپس بسته به مکان، شرایط اقلیمی، خاکی و رقم، ی مویی خشکانده شود. هازمین تا ایجاد ترک

و  1396روز متغیر است )فالح  8تا  3آبیاری تناوبی استفاده شود. طول مدت آبیاری تناوبی نیز بین 
1397). 

 

 كنترل علف هرز -12
ولی  (.1398شود )فالح و همکاران، روز توصیه می 21تا  15فاصله دو بار وجین دستی به

طور خالصه کنند که بههای مشابه با کشت اصلی زراعت برنج استفاده میکشکشاورزان از انواع علف
 8گرم را در  131میزان کش کانسیل اکتیو )اتوکسی سولفورون+ تریامافون( بهشود: علفگفته می

لیتر در  2تا  5/1میزان کش ریفیت )پرتیالکلر( بهپاشی یا علفصورت قطرهلیتر آب حل کرده و به
روز بعد از نشاکاری در  7تا  5ها پس رویشی بوده و کشکنند. معموال این علفهکتار مصرف می
 151میزان ترتیب بهسدیم( و نووینی که بهپیرباکهای نومینی )بیس کششود. علفمزرعه مصرف می

و پس از خشک کردن لیتر آب مخلوط شده  251سی در سی 111تا  65لیتر آب و  251سی در سی
شود )جدول روز بعد نشاکاری مصرف می 15برگی هستند،  3یا  2های هرز زمین و زمانی که علف

قرص در هکتار و یک هفته بعد از نشاکاری  511مقدار گرمی است و به 5صورت قرص (. پیرازکلر به2
 (.1411شود )یعقوبی، مصرف می

 

 هاکشرخی علفنام عمومی، تجاری و نحوه مصرف ب -2جدول 

 نام عمومی

 كشعلف

نام 

 تجاری

 كشعلف

 فرموالسیون

 كشآفت

 مقدار كاربرد

 )لیتر

یاكیلوگرم 

 در هکتار(

 هامحدودیت روش كاربرد زمان كاربرد

 لیتر EC 50% 5/2 -2 ریفیت پرتیالکلر
روز بعد از  7-5

 نشاکاری
 پاشیقطره

وجود آب به ارتفاع 

 3-5معین 

 مترسانتی

اتوکسی 

فورون+ سول

 تریامافون

کانسیل 

 اکتیو
WG 300 161 گرم 

بعد از انتقال نشا قبل 

برگی شدن علف  2از 

 هرز

تا  8پاشی با قطره

 لیتر آب 11

وجود آب به ارتفاع 

 3-5معین 

 مترسانتی

بیس پیرباک 

 سدیم
 سی سی OF 10% 251 نومینی

رویشی صورت پسبه

 با سمپاش

پاشی با محلول

لیتر  311تا  211

 آب

مین شالیزاری ز

 خشک باشد

بیس پیرباک 
 سدیم

 SC 40% کلین وید
سی  011-56

 سی
رویشی  صورت پسبه

 با سمپاش
 061پاشی با محلول

 لیتر آب 011 –
زمین شالیزاری خشک 

 باشد
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 هايماريكنترل ب -13
 یشتریب تیحساس یااهچهیرقم کوهسار در مرحله گ نام،یو ب یسه رقم کوهسار، هاشم نیدر ب

از  یکیسطح خزانه با  یبه سمپاش ازیبذر، ن یدارد که عالوه بر ضدعفون یبالست برگ یماریب به

 ووینات ای کتار،در ه لویک مین زانیمبه میمصوب سازمان حفظ نباتات کشور، مانند ب یهاقارچکش

ارد. در در هکتار د لویک مین زانیمبه ستایو ایدر هزار( و  4/1گرم در هکتار )غلظت  161 زانیمبه

در مرحله  یگریو د یزندر مرحله حداکثر پنجه یکیبالست،  یماریبا ب ییایمیمزرعه دو بار مبارزه ش

عصرها  یزمان سمپاش نیشود. بهتریم هیذکر شده در فوق توص یهاکشاز قارچ یکیبا  یشروع گلده

ن اطالعات . دانستردیصاف و بدون وزش باد، انجام گ یبعد از ظهر و در هوا 5حدود ساعت 

، فالح و 1397و همکاران،  یاست )خسرو یضرور یبعد از سمپاش یعدم بارندگ یبرا یهواشناس

 (.1398همکاران، 
 

 آفات كنترل -10
کشت مجدد  رایاست. ز یاز کشت اصل شتریبرنج در کشت مجدد ب یخوار نوارآفت ساقه یانبوه

 زیزمستانه تداخل نسل و ن اپوزیعدم د ،یاهیتغذ ،یطیمح طیشرا که اوالا  شودیانجام م یطیدر شرا

 مکاران،و ه یاست )طبر یآن در مزارع نسبت به کشت اصل یانبوه شینسل موجب افزا کی شیافزا

. کرم سبز شودیخوار و تداخل نسل آن مشاهده مکرم ساقه وعی(. در کشت مجدد برنج ش1397

شده است )فالح و همکاران،  زا در کشت مجدد کمتر مشاهدهحشرات خسارت ریخوار و سابرگ

 نهخوار در خزاآفت کرم ساقه یهاپروانه یگذارخزانه مانع از تخم یبر رو ی(. نصب پوشش تور1398

 ونیروتیو فنت نیماتر عیمصرف سموم ما کنندیاستفاده نم یکه از پوشش تور ی. کشاورزانشودیم

 انیو درصورت طغ یشیدر مرحله رو اربکی. حداقل شودیم هیدر هزار در خزانه توص 5/1مقدار به

از  کیهر  دهبا استفا ییایمیمبارزه ش نی. همچنشودیم هیخوار توصساقه هیبر عل یپاشآفت دوبار سم

 2/1 «ریجنت» ایکیلوگرم در هکتار، و  31تا  25مقدار درصد به 4گرانول  «پادان»شده  هیسموم توص

از  شیب یکه آلودگی جوانه مرکز یم در هکتار درصورتکیلوگر 21مقدار ( گرانول بهلیپرونیدرصد )ف

 هیشود، توص اهدهاز یک درصد مش شی( بیدیشده )سرسف دیسف یهاآلودگی خوشه ایدرصد و  2

 (.1397و همکاران،  ی)طبر شودیم

در کشت مجدد قابل اجرا است.  ییایمیرشیغ یهاروش ریسا زیو ن کیولوژیمبارزه ب امکان

استفاده از  یمتحمل به گرما است. ول پیبه اکوت ازیدرجه ن 35 یباال یطیمح یدما در نکهیبه ا مضافاا

 رلدر کنار کنت یاثرات موثر تواندیم یاصل نیدر خزانه و زم یکیمبارزه مکان ،یفرمون، تله نور

 داشته باشد. ییایمیش
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ار زودتر به . رقم کوهسدهدیو پر شدن دانه نشان م ی( مزرعه را در مرحله شروع گلده5) شکل

 .رودیروز زودتر به خوشه م 15تا  7 نیب ،یمیاقل طیخوشه رفت. بسته به مکان و شرا

 

 

 
 

 

 

 

 

 مزرعه در زمان گلدهی و پر شدن دانه ارقام کوهسار، بینام و هاشمی -5شکل 
 

 اهپزشک،یخاکشناس، گ ،یکشاورزان: با حضور محققان موضوع یبرا یکارگاه آموزش یبرگزار

 تیریمد یچگونگ ،یجیترو -یقیتحق شیهر مکان آزما یبرا یاریهرز، زراعت و آبمتخصص علف

 (.6شد )شکل  حیکشاورزان و کارشناسان تشر یکشت مجدد برنج برا یزراع

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 کشاورزان و کارشناسان یبرا یکارگاه آموزش -6شکل 
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 برداشت -15
آبان  21ماه شروع و تااز هفته اول آبان زمان برداشت محصول کشت مجدد در حوضه آبریز هراز

ماه درصد یکنواختی رسیدگی محصول در ادامه دارد. البته بخاطر کاهش ساعات آفتابی در مهر و آبان

باشد و درنتیجه درصد خرده برنج در کشت مجدد افزایش مقایسه با کشت اول اندکی کمتر می

امال در زمان رسیدگی فیزیولوژی دانه قراردارند. درصد مزرعه، ک 81یابد. در زمان برداشت حداقل می

کیلوگرم، در  3711گیرد. متوسط عملکرد رقم بینام در فریدونکنار مکانیزه صورت می برداشت کامالا

کیلوگرم در هکتار بود. رقم کوهسار در روستای کروکالی بابل  3478کیلوگرم و در بابل  3593آمل 

نمد فریدونکنار داشت. متوسط عملکرد کوهسار در آمل و بی عملکرد بیشتری از روستای کچب کلوی

کیلوگرم در هکتار بود. عملکرد حاصل از توصیه ترویجی و  3717روستای کروکالی بابل معادل 

درصدی  13تا  5های مدیریت زراعی بیان شده در این گزارش باعث بهبود عملکرد کارگیری روشهب

ترویجی در مقایسه با مزرعه کشاورز شد. متوسط -تحقیقیکشت مجدد برنج در سه منطقه آزمایش 

کیلوگرم در هکتار گزارش شد )فالح  4111تا  2511عملکرد ارقام مختلف برنج در کشت مجدد، بین 

کاهش عملکرد رقم کوهسار نسبت به رقم بینام ناشی از افزایش (. 1398و  1396و همکاران، 

 کوهسار در منطقه فریدونکنار بود.خوار و بیماری بالست رقم خسارت کرم ساقه

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیری اجزای عملکرد و عملکرد همراه با بازدیدنمونه -3شکل 
 

 با مجدد  یدانه برنج در كشت اصل یفيو ك یكم يهاشاخص سهيمقا -16
کشت مجدد برنج منجر به کاهش  طیو پر شدن دانه در شرا یشیدر مرحله زا نییپا یدما

. طول و عرض شودیم یگچ زانیم شیافزا نیبرنج سالم همچن زانیم و کاهش لیراندمان تبد

 (.1399 پور،یو نب ی. )فتحشوندیها الغرتر مو دانه افتهیشلتوک کاهش 
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 تیو جلب رضا یبازارپسند شیعرض پس از پخت باعث افزا شیطول دانه بدون افزا ادیازد
طول دانه  ینسبت به کشت اول دارادر کشت مجدد  دشدهی. ارقام برنج تولشودمی کنندهمصرف

 یمیاقل طیخاطر شرابه توانیبعد از پخت هستند که علت آن را م یو عرض دانه کمتر شتریب
و  یو فتح1393و همکاران،  یینسبت داد )پاداشت دهکا یشیدر مرحله زا ترنییپا یتر و دمامطلوب

 (.1399 پور،ینب
. باشدیدما در دوره پر شدن دانه م ژهیوبه طیحو م پیژنوت ریشدن دانه تحت تأث لیطو نسبت

باشد  گرادیدرجه سانت 23تا  18شبانه روز در مرحله پر شدن دانه  یهوا یدما نیانگیم یوقت
 زانیانبساط حجم برنج پخته و کاهش م شی. افزاشودیشدن دانه مشاهده م لیطو زانیم نیشتریب

کشت مجدد  طیشده در شرا دیبرنج تول گرید یهایژگیلعاب برنج )مواد جامد از دست رفته( از و
 (.1399 پور،یو نب ی)فتحباشدیم

شدن  نهیژالت یبرنج پخته ارتباط دارد. دما تیشدن با مدت زمان پخت و ماه نهیژالت یدما
. ابدییبرنج مقدار آن کاهش م یشیدر مرحله زا نییپا یبوده و با وقوع دما یطیمح طیشرا ریتحت تأث

 (.1399 پور،یو نب ینسبت به کشت اول دارند )فتح یکمتر نهیژالت یدر کشت مجدد دماارقام برنج 
آن اساساا به نوع رقم و  زانیرقم بوده و تفاوت در م تیفیک کنندهنییو تع یعامل اصل لوز،یآم

به  توانیدانه برنج م لوزیآم زانیبر م رگذاری. از جمله عوامل تأثباشدیوابسته م یطیمح طیشرا
)دما،  ییآب و هوا طی(، شراایو ارتفاع از سطح در ییایمنطقه کشت )عرض جغراف ییایجغراف تیعموق

در طول دوره  نییپا یاشاره نمود. وقوع دماها یزراع اتی(، طول روز و عملیشدت تشعشع و بارندگ
خاطر باال به یدر دما لوزیآم زانی. کاهش مشودیبرنج م لوزیآم زانیم شیپر شدن دانه موجب افزا

 یهااز جمله اندامک هالوپالستیآم ن،ی. همچنباشدیسنتز نشاسته م یهامیآنز تیکاهش فعال
دما  ریها تحت تأثآن تینشاسته در آندوسپرم بوده که فعال هایگرانول رهیمسئول سنتز و ذخ

 شین افزاآ جهیکه نت گرددیبالغ م لوپالستیآم زانیم شیموجب افزا نییپا یدما ،یعبارت. بهباشدیم
 پور،یو نب یو فتح1393و همکاران،  ییخواهد بود )پاداشت دهکا نییپا یدر دما لوزیآم زانیم دیتول

1399 .) 
سنتز  زانیم نییشب پا یدما طیبوده که در شرا نیرولیپ -1ل،یاست -2ماده  لیدلبرنج به عطر

 ینه برنج در کشت مجدد، دماچون در زمان پر شدن دا شودیو برنج معطرتر م افتهی شیماده افزا نیا
 (.1399 پور،یو نب یاست )فتح یشبانه کمتر از کشت اصل

 

  ايمزا -17

 یباتالق یكشت در اراض بيضر شيافزا -17-1

هراز شده و  زیدر حوضه آبر یمحصوالت زراع ریمانع کشت سا ،یباتالق یبودن اراض ریآبگ

 آوردند. یرنج روبه کشت مجدد ب ن،یاز زم شتریاستفاده ب یبرا جهیدرنت
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 برنج ازياز ن یبخش نيتام -17-2

کشت برنج، کشت  تیمحدو ای تیو ممنوع یشمال ریغ یهااستان ریباتوجه به کمبود آب در سا

 .کندیم نیبرنج کشور را تام دیاز تول یهراز استان مازندران، بخش زیمجدد برنج در حوضه آبر

 درآمد كشاورز شيافزا -17-3

 نیاز درآمد کشاورز با کشت مجدد برنج تام یبرنج کشت مجدد، بخش متیبا توجه به ق

 .شودیم

با كشت  سهياز كشت مجدد در مقا یبرنج استحصال شتريآمدن ب يبودن و ر معطر -17-0

 یاصل

 شد. یباتالق یهراز به کاشت دوم برنج در اراض زیحوضه آبر کارانیآوردن شال یعلت رو دیمز

 بيمعا -18

 نکاشت -18-1

متر  251معادل  یاحداث زود هنگام خزانه تابستانه، اگر سطح یبرا یاصل نیزم ینشاکار عدم

 2111در سطح کل کشت مجدد استان مازندران، معادل  میهکتار نکاشت داشته باش یمربع برا

 خواهد ماند. ریهکتار با

 وارخكرم ساقه ژهيوكنترل آفات به يبرا يیايمياز حد معمول سموم ش شيب مصرف -18-2

 یهایماریآفات و ب هیبر عل یمرتبه سمپاش 6تا  4استان مازندران حدود  طیمتأسفانه در شرا

 گر،یعبارت داز کشت نخست است. به شتریمراتب باست، که به جیمهم برنج در کشت مجدد برنج را

 انیسطح زنسل  شی، تداخل و افزاخوار()ساقه اهخواری)غذا(، گ زبانیم اهیبودن گ اهمباتوجه به فر

 ریکنترل را اعمال کند. در غ یهاکشت روش یاز ابتدا دیکشاورز با یعنیباال است  یاقتصاد

 است. یخسارت از همان ابتدا بحران صورتنیا

و تعرق از سطح  ريتبخ شيخاطر عدم بارش و افزاهدر مردادماه، ب ياريآب آب كمبود -18-3

 مزرعه.

 يیمايش يمصرف متعادل كودها عدم -18-0

 .شودیاوره م ژهیوهب ییایمیش یکودها هیرویخودشان باعث مصرف ب نیعدم شناخت کشاورزان از زم

 هراز زيباالدست حوضه آبر يهانيشدن زم خراب -18-5

 یزراع اهانیگ ،یفیو ص یسبز ر،ینظ یمحصوالت زراع ریسا شودیم یرباتالقیغ یچون در اراض

 نیشدن زم یباعث باتالق ،یزاریشال یاراض نیمجدد در ا کشت یخانواده بقوالت و کلزا کشت کرد ول

 .شودیم
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 منابع
 ،یمحمد.، شرف ،یعی.، ربمیمر ،یچالشتر ینی.، حسیطلب، کبر ی.، تجدددونیفر ،ییدهکاپاداشت -

برنج )کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت(. معاونت آموزش  ی. راهنما1393ناصر.، و همکاران. 

 ص575 ،یکشاورزنشر آموزش  ج،یو ترو

بذر برنج،  یضدعفون یی. دستورالعمل اجرا1397. یمهد ،ی.، و رستمریام ،یی.، والدیوح ،یخسرو -

و کنترل عوامل خسارت زا. سازمان حفظ نباتات کشور، دستورالعمل  یآگاه شیانتشارات دفتر پ

 ص. 6، 971166شماره 

.، و همکاران. دیمج ،ی.، ستاریمرتض ،یریصن ،ی.، علیمومن رضا،ی.، علپوریمهرداد.، نب ،یعمواقلیطبر -

 Chiloخوار نواری برنج بخش برنج نسبت به ساقه دیهای ام نیاز ال یمقاومت برخ یابی. ارز1397

suppressalis (Walker)31، 18/11/1397، 54714برنج کشور، شماره فروست  قاتی. موسسه تحق 

 ص.

 ،یفن هیارقام برنج. نشر تیفیخلوص و ک صیتشخ ی. روش ها1399.  رضایعل پور،یو نب دیناه ،یفتح -

 ص33برنج،  قاتیانتشارات موسسه تحق

 نامیو ب یمصرف کود اوره بر رشد و عملکرد ارقام کوهسار، طارم هاشم زانیم ری. تاث1396.اریاله فالح، -

 ص 55برنج کشور در مازندران.  قاتیمعاونت موسسه تحق ییدرکشت مجدد برنج. گزارش نها

و  نامیب ،یرشد و عملکرد طارم محل یهاکاشت بر شاخص خیاثر تار ی. بررس1397. اریهال فالح، -

 ص59برنج کشور در مازندران.  قاتیمعاونت موسسه تحق ییکوهسار در کشت دوم. گزارش نها

بر  تروژنی. اثر متقابل رقم و ن1396. نیحس ،یاسی.، و الدیناه یمحمد.، فتح انی.، محمداریاله فالح، -

 یولوژیزیاکوف یکاربرد قاتیتحق هیدانه برنج در کشت مجدد. نشر یفیو ک یکم ،یاعصفات زر

 29-48. ص 2. شماره4. دوره یاهیگ

در  یفن هیتوص ریی. بکارگ1398محمد. ، اسکو، ترانه.، و رنجبر، عبدالرضا.  ان،ی.، محمداریاله فالح، -

-51. شماره اول. ص زاریشال یجیترو هی. نشرزارییشال ستمیاکوس دارییکشت مجدد برنج جهت پا

47 

 وعیکاشت بر ش خیو تار تروژنی. اثر ن1398عمواقلو، مهرداد.، رنجبر عبدالرضا.  ی.، طبراریاله فالح، -

 یبالست و عملکرد در کشت مجدد برنج در منطقه آمل. فصلنامه بوم شناس یماریکرم ساقه خوار، ب

 35-44، ص 1، شماره 15. جلد یزراع اهانیگ

 یکاشت و رقم بر صفات زراع خی. برهمنکنش تار1398.، رنجبر عبدالرضا. رضایعل پوری.، نباریاله فالح، -

، ص 1، شماره9. دوره یاهیگ یزراعبالست در کشت مجدد برنج. دو فصلنامه علوم به یماریو وقوع ب

14-1  

 ن،یگزیجا یهاکشعلف یو معرف زاریکش شالعلف نیتر. حذف بوتاکلر، پرمصرف1411. ژنیب ،یعقوبی -

 ص16برنج کشور.  قاتیانتشارات موسسه تحق یفن هینشر
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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 1

 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 خصوصیات برخی از ارقام محلی برنج در شرایط استان گیالن 5

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

 1393 فریدون پاداشت و همکاران بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1393 نیا و همکارانفرامرز علی ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8

 1393 فرزاد مجیدی های کنترل آنبرنج و روشای نقطهی تکپروانه 9

 1393 علیرضا عالمه راهنمای استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن 11

 1394 گر و همکارانناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 11

 1394 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 12

 1394 واحدحسن شکری در کشت برنج ی عناصرکم مصرفاهمیت تغذیه برگ 13

 1395 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 10

 1395 پور و همکارانتیمور رضوی تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 15

 1395 مکارانفریدون پاداشت و ه های برنج ایرانکلکسیون قارچ 16

 1395 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 17

 1395 الهیار فالح و همکاران ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 18

 1395 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 19

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

 1396 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجانتوده 21

 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 نجهای اصالحی بردستورالعمل ملی کدگذاری الین 20

25 
ای برنج )اولین گزارش خسارت در مزراع برنج خوار قهوهپره برگمعرفی شب

 شمال ایران(
 1396 طبری و همکارانمهرداد 

 1396 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

 1396 طبری و همکاراناد مهرد شناسی و کنترل()زیست  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه 27

 1397 و همکاران الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 1397 فاطمه حبیبی و همکاران 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 برنجتغذیه روی در سیستم 31

 1397 پور و همکارانعلیرضا نبی کاربرد جهش القایی در اصالح برنج 32

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

 1397 عاصفه لطیفی ویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنجتاثیر پارب 30

 1397 اکبر عبادی و همکارانعلی 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 بیژن یعقوبی و همکاران های هرزیریت علفکید بر مدتأمروری بر کشت مستقیم برنج با  37

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

 خوار نواری برنجساقه
 1398 سرشیلفرزاد مجیدی

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

 1398 پور و همکارانقلیمهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 01

 1398 عبدالعلی گیالنی کاریمدیریت تولید برنج در روش خشکه 01

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

 1398 و همکاران بیژن یعقوبی واش در شالیزارهرز مهاجم سلشناسی و مدیریت علفزیست 03

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

05 
پرورش نشای مناسب کشت مکانیزه برنج بدون نیاز به جعبه نشاء در شرایط 

 شیوع ویروس کرونا

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1399 

 1399 اکبر عبادی و همکارانعلی ر آزمایشگاه زیست فناوریاصول و مبانی ایمنی کار د 06

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

08 
راهکارهای مدیریت کنترل و ایجاد مقاومت به بیماری بالست در برنج )با تأکید 

 های مولکولی(بر تکنیک

حسینی چالشتری و مریم 

 همکاران
1399 

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

 گرم و مرطوب(
 1399 اله یوسفی و همکارانروح

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

 1399 علی مومنی و همکاران ست و کیفی برنجطلوع، رقم جدید پرمحصول، مقاوم به بال 51

 1399 رحمان عرفانی و همکاران «تیسا » دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج،  52

 1399 علی مومنی و همکاران «طلوع » دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج،  53

 1411 دهر و همکارانفاطمه فرح خأل عملکرد برنج و عوامل زراعی موثر بر آن 50

 1411 شهرام محمودسلطانی 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"اعی رقم جدید برنج دستورالعمل زر 57

 1411 لطانی و همکارانسشهرام  سازی دانه(مصرف)بهبود رشد محصوالت و غنیتیمار بذر با عناصر کمپیش 58

 1411 کوملهعباس شهدی فنی تولید برنج سالم و ارگانیکدستورالعمل  59

 1411 انو همکار مرتضی نصیری مدیریت فنی تولید محصول برنج 61

 1411 و همکاران مریم خشکدامن های مبارزه با بیماریعوامل مؤثر بر بیماری سوختگی غالف برگ برنج و راه 61

 1411 و همکارانشهرام سلطانی  های خاک خزانه و تغذیه گیاهچه برنج در خزانهویژگی 62

 1411 پور و همکارانقلیمهرزاد اله گیالر رقم جدید برنج 63

 1411 اله یوسفیروح های فنی برداشت برنجهتوصی 60

 1411 و همکاران الهیار فالح دستورالعمل زراعی کشت مجدد برنج در حوضه آبریز هراز استان مازندران 65
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