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 چکيده
پایداری تولید محصول راهبردی برنج وابسته به افزایش بهره وری آب با استفاده از راهکارهای 

چالش های اصلی تولید برنج در ایران شامل . های مختلف زراعت برنج می باشدمبتنی بر جنبه

اده از گرایش به استفاده از روش آبیاری غرقاب دائم، عدم کشت ارقام مناسب، عدم دسترسی و استف

بذور گواهی شده و استفاده از بذور خودمصرفی، کشت تک محصولی، عدم توجه به پرورش راتون، 

های زنده و غیرزنده، عدم رعایت مدیریت بهینه زراعی، کمبود ارقام مقاوم و متحمل به تنش

 کرم چونخسارت آفات ، طوقه یومیفوزار یدگیو پوس تیبال تیش بالست،های یماریبزایی خسارت

 کیهرز بار یهاخسارت علف، و آبدزدک یانقطهخوار و پروانه تک، کرم سبز برگیخوار نوارساقه

بودن مزارع و های توزیع آب، سنتی، عدم تجهیز فنی و مدیریتی سیستمهابرگ و جگنبرگ، پهن

 ورزی در زمان مناسب با شیوهشدن طرح تجهیز و نوسازی، عدم اجرای عملیات خاکعدم فراگیر

صحیح، عدم حصول مکانیزاسیون حداکثری در مرحله کاشت، عدم تلفیق کامل روش مکانیکی با 

های هرز و آفات در اراضی مکانیزه، زیادی ضایعات در مرحله برداشت های مبارزه  با علفسایر روش

ی هاهای غیرشمالی، عدم استفاده از روشهای شالیزاری استانبودن ماده آلی خاکمکانیزه، کم 

 توصیه کودی ویژه مکان، استفاده از انواع کودهای نامناسب، عدم استفاده از کودهای حاوی عناصر کم

مصرف، استفاده از اراضی نامناسب با تناسب پایین برای تولید برنج )به ویژه اراضی سبک(، تأخیر در 

ظرفیت  بودن کردن شلتوک مرطوب حاصل از برداشت مستقیم به دلیل ناکافیعملیات خشک

 نامناسب و تنظیمات استقرار و های موجود، فرآوری نامناسب شلتوک به دلیل انتخابکنخشک

تولید می باشد بر این اساس سطوح تحت پوشش هر مشکل و راهکار  خط در هانادرست دستگاه

 مناسب بر اساس یافته های موسسه تحقیقات برنج کشور برای هر مورد ارائه گردیده است.
 

 ها، مکانیزاسیونوری آب، عملکرد، رقم، آفات، بیماریبرنج، بهره ی کلیدی:هاواژه
 

مقدمه

 محسوب ایران اسالمی جمهوری کشور اقتصادی مهم هایبخش از یکی کشاورزی بخش

منجر  کشاورزی توسعه. است ناپذیراجتناب امری بخش این به ویژه و توجه گذاریسرمایه و شودمی

 که نیست پوشیده کسی بر. شد خواهد کشور و استقالل اشتغال اقتصادی، توسعه غذایی، امنیت به

 عامل و داشته کشور اجتماعی و سیاسی در ابعاد ملی امنیت حفظ بر مستقیم تأثیر امور، این تحقق

  .است جهانی هایابرقدرت برابر در مهمی بازدارنده
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 زنجیره یک راهبری و مدیریت وظیفه شده،تعریف اهداف به حصول جهت کشاورزی بخش

 ترینکلیدی و اولین که داراست را محصوالت مصرف و توزیع تا تولید پیچیده از و گسترده بسیار

تولید برنج به عنوان یک گیاه آبی  باشد.اطالعات درست می و آمار داشتن زنجیره، این مدیریت حلقه

ل اصلی محدودیت کشت آن آب توان ادعا نمود که عامدر ایران کاماًل وابسته به آب است و می

هایی که با کمبود آب مواجه کردن کشت برنج در استانهای دولت در زمینه محدودباشد. سیاستمی

ترین عامل در حفظ پایداری وری آب مهمباشد. بر این اساس افزایش بهرههستند مؤید این نظر می

وری برنج با شود. افزایش بهرهیتولید و افزایش ضریب خوداتکایی این محصول در کشور محسوب م

چنین بهبود مدیریت آب در مزرعه از طریق تغییر روش آبیاری غرقابی دائم به آبیاری تناوبی و هم

افزایش عملکرد برنج از طریق معرفی ارقام پر محصول و تغذیه گیاهی مناسب و جلوگیری از خسارت 

چنین توجه به رابطه متقابل و گردد. هممیسر میهای هرز ها و علفاز طریق مبارزه با آفات و بیماری

وری آب در اراضی زمان افزایش عملکرد و بهبود مدیریت آب، عامل کلیدی در افزایش بهرهاثر هم

های مدیریت آب نباید منجر به کاهش محصول گردد و باشد. به طور خالصه بهبود روششالیزاری می

ملزم به افزایش مصرف آب باشد. به عنوان یک سیاست زمان افزایش عملکرد برنج نیز نباید هم

ترجیجی مدیریت آب با افزایش عملکرد و متقابالً افزایش عملکرد با کاهش مصرف آب منجر به 

 وری خواهد شد.بیشترین افزایش بهره
 

 برنج در جهان و ايران -0

 برنج در جهان ديتول -0-0

 دنیا سراسر در مردم غذایی سبد در اصلی غذایی مواد بین در مهم محصول سه از یکی برنج

تایلند،  ویتنام، بنگالدش، اندونزی، جهان چین، هند، در برنج بزرگ تولیدکننده ده کشور .باشدمی

میزان سطح زیر کشت و تولید برنج در این کشورها در جدول  .ژاپن هستند فیلیپین، برزیل و میانمار،

 در روند،می شمار به برنج تولیدکننده ترینبزرگ این که بر عالوه کشورها این ( ارائه شده است.1)

ایران جز بیستمین کشور تولیدکننده برنج  .دارند قرار نیز جهان برنج کنندگانمصرف بیشترین بین

 مصرف کنندهکشورهای تولید همین توسط جهان برنج از درصد 11باشد. حدود در جهان می

 در که معتقدند کارشناسان و استبوده  افزایش به رو اخیر دهه دو در برنج مصرف و تولید. شودمی

 شمار به اصلی غذای یک برنج آفریقا، جنوب در. داشت نخواهد وجود چندانی کاهش آینده هایسال

 سیب همانند محصوالتی جایگزین را برنج تانزانیا، و نیجریه مانند کشورهایی در ساکن مردم رود ومی

 در. برد نام را جنوبی آمریکای توانمی برنج مصرف و کشت در مهم مناطق دیگر از .اندکرده زمینی
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 تا تقاضا رودمی است و انتظار یافته افزایش درصد 41حدود  برنج مصرف گذشته، سال بیست طول 

  .باشد افزایش به رو همچنان 2135 سال

 

 ه برنج جهانسطح زیر کشت و میزان تولید برنج در ده کشور بزرگ تولیدکنند -0جدول 

 نام کشور
سطح زیر 

 کشت برنج

 میزان تولید برنج

 )میلیون تن(
 مالحظات

استفاده از ارقام برنج  -درصد از کل برنج جهان 35در جهان با تولید  پیشرو 1/113 4/31 چین

 کننده بزرگمصرف -هیبرید

 اد کشورتأثیر بزرگی در کل اقتص -میلیون خانوار 51بیش از  اشتغال  1/141 5/44 هند

نرخ مصرف این کشور افزایش  بینیپیش -کیلوگرم برنج 131 مصرف سرانه 3/61 1/15 اندونزی

 سال آینده 25درصد در  31 حداکثر

درصد از جمعیت  71بیش از اشتغال و مشارکت   -باالترین سرانه مصرف برنج 7/41 1/11 بنگالدش

 این کشور در زراعت برنج

 3/36 5/7 ویتنام
های زراعی درصد از زمین 12از  استفاده -به تولید برنج اقتصادی االیوابستگی ب

اصلی تحت  مناطق مکنگ رودخانه سرخ و دو دلتای -کشت برنج برایاین کشور 

 درصد برنج کشور 52 و 11به ترتیب کشت برنج 

 3/21 4/11 تایلند
 درصد از 55بیش از تخصیص  -کشت چندباره در سال -غذای اساسی در تایلند

میلیون  21بیش از  صادرکننده عمده با -برای کشت برنجهای زراعی کل زمین

 به بازار تجارت جهانی تن

 باشد.می های زراعی این کشور تحت کشت برنجبیش از نیمی از زمین 5/24 7/6 میانمار

 -المیزان مصرف نسبتاً با -بازدهی باالی تولید -غذای اساسیبه عنوان برنج  1/14 1/4 فیلیپین

 میلیون تن1/1ساالنه  واردات

 خودکفایی غذایی در زمینه زراعت مدرن 2/11 1/1 برزیل

 1/11 4/1 ژاپن
 -سال قبل از میالد مسیح 311قدمت حدود  بافرهنگ غنی زراعت برنج 

 هایروشاستفاده از  –وابستگی عمیق به زراعت برنجترین کشور صنعتی با مهم

 برداشت هوشمند و مکانیزه کشت، داشت و

 

 ايران در برنج توليد -2-0

 خود به را مازندران و گیالن هایاستان در ویژهبه  ایران مردم برنج بعد از گندم رتبه دوم غذای

های کشور طی سال در میزان تولید و میانگین عملکرد برنج زیر کشت، است. سطح داده اختصاص

مقادیر میانیگین سطح زیر کشت،  بوده است. مختلف بسته به میزان بارندگی دارای نوسانات زیادی

( آورده 2ها در جدول )به تفکیک استان عملکرد، تولید و سهم از تولید برنج کشور در سه ساله اخیر

 هزار تا 71 و میلیون 2از   هزار هکتار، تولید 651تا  531شده است. در دهه اخیر سطح زیر کشت از 
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هکتار  در کیلوگرم 4116تا   3121نیز از  برنج عملکرد متوسط و شلتوک هزار تن 111میلیون و  3 

کننده برنج در ایران، های تولیداستانترین مهم است )آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی(.متغیر بوده 

باشند. روش کشت در می گلستان خوزستان وهای استانو پس از آن  های گیالن و مازندراناستان

های خوزستان و گلستان به صورت نشائی و زندران به صورت نشائی و در استانهای گیالن و مااستان

 خاص بوی و عطر با ایرانی باشد. برنجکاری( میتا حدودی کشت مستقیم در بستر خشک )خشکه

 برنج و پاکستانی برنج هندی، برنج مانند برنج، انواع وجود با. است متمایز دنیا هایبرنج دیگر از خود،

 به چنینهم و خود خاص و خوب بوی و طعم دلیل به ایرانی برنج کماکان ایران، کشور در تایلندی

 و داخل در طرفدار پر هایبرنج از ایرانی برنج رو این از .دارد زیادی طرفداران بودنپختخوش دلیل

ی نظیر شده به کشورهایبرنج ایرانی شامل ارقام محلی و اصالح 1311از سال . باشدمی کشور از خارج

کانادا، کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلمان، سوئیس، اتریش و کشورهای ترکیه و عراق صادر 

 شود. می

 هزار سیصد و میلیون یک تولید استان مازندران با رسمی وزارت جهاد کشاورزی، آمار بر اساس

با  زیرکشت ترین سطحکشور و بعد از استان گیالن دارای بیش برنج تولیدکننده ترینبزرگ شلتوک تن

از دالیل اصلی باال بودن تولید در این استان  باشد.هزار هکتار )میانگین سه ساله اخیر( می 213

 باشد. درشده میچنین کشت ارقام اصالحهزار هکتار و هم 51کشت دوباره برنج در سطح بیش از 

 و مکانیزه صورت به عملیات کشت مازندران کاریبرنج اراضی از هکتار هزار 65 در گذشته زراعی سال

شده ارقام جدید اصالح. استشده  انجام مکانیزه صورت به محصول برداشت اراضی از درصد 15 در

ترین ارقام اصالح شده تحت کشت در باشند. عمدهاستان مازندران عمدتاً در گروه پرپتانسیل می

 باشد. م و هاشمی میاستان مازندران شامل فجر، شیرودی، تیسا و ارقام محلی طار

 و زیرکشت سطح نظر از را کشور نخست رتبه هکتار، هزار 221 با سطح زیرکشت استان گیالن

 گیالن. استداده  اختصاص خود با یک میلیون و صد هزار تن شلتوک به را برنج تولید دوم رتبه

هاشمی،  م محلیکشت ارقا .دارد در اختیار بیشتری آبی منابع و است مازندران از ترپرباران

با  و بومی ارقام تولیدکننده تریندرصد( موجب گشته است تا این استان مهم 15کاظمی )جمعاً علی

 ارقامی ترینمهم آنام از و گیالنه خزر، باشد. در عین حال ارقام اصالح شده کشور در برنج کیفیت

تولید بذور طبقات سازی رقم هاشمی برای شوند. فرآیند خالصمی کشت گیالن در که هستند

مختلف برای اولین بار در کشور )در حوزه ارقام محلی(، توسط مؤسسه تحقیقات برنج انجام شد و 

شده ارقام محلی هستیم. بذور های گیالن و مازندران شاهد رشد تولید بذور گواهیهمه ساله در استان

 گیرد. طیاورزان قرار میشده نیز همه ساله تولید و در اختیار کشطبقات مختلف ارقام اصالح
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های اخیر با معرفی ارقام جدید اصالح شده خوش کیفیت روند کشت ارقام اصالح شده در این سال 

 است.استان سیر صعودی داشته 

ترین ای داشته و در مواردی به یکی از  اصلیزراعت برنج در استان خوزستان جایگاه ویژه

های شمالی اقلیم متفاوتی داشته و استان نسبت به استان شود. اینمحصوالت تابستانه تبدیل می

است. به طوری که  های متوالی نوسانات زیادی داشتهسطح زیر کشت برنج در این استان، طی سال

هزار و  71، حدود 11هزار و در اوایل دهه  31، حدود 51سطح زیر کشت برنج در این استان در دهه 

است. میزان آب قابل دسترس و قیمت برنج در هزار هکتار رسیده  211به بیش از  11در سال زراعی 

کننده در میزان سطح زیر کشت برنج این استان بوده عنوان دو عامل مهم و تعیینبازار همواره به

کاری پیشرو های گذشته این استان در کشت مستقیم برنج به ویژه خشکهچنین طی سالاست. هم

مل رقم پاکوتاه عنبر نجفی و در مناطقی  نیز به صورت محدود رقم محلی است. ارقام اصلی شابوده 

چنان بسیار شود. اگرچه میزان مصرف آب برای کشت برنج در استان خوزستان همچمپا کشت می

های آبیاری تحت فشار و استفاده از باشد، ولی تالش برای توسعه روششده میباالتر از میزان تعیین

شود در خصوص ازگار با شرایط اقلیمی استان خوزستان ادامه دارد. پیشنهاد میارقام پرپتانسیل س

تر مقایسه با ها و ازهمه مهمآبهای سالیانه و میزان روانکشت برنج در این استان بر اساس بارندگی

 گیری شود. انواع محصوالت تابستانه تصمیم

ترین دلیل، توجیه ا کرده و مهمهای اخیر افزایش پیدکشت برنج در استان گلستان طی سال

برداران نسبت به سایر محصوالت است. سطح زیر کشت برنج در اقتصادی کوتاه مدت آن برای بهره

 11هزار هکتار و در سال  15به  1316هزار هکتار، در سال  27، حدود 1373استان گلستان در سال 

ن نیز میزان آب قابل دسترس و قیمت هزار هکتار افزایش یافته است. در این استا 111به بیش از 

است. کننده در میزان سطح زیر کشت برنج بوده عنوان دو عامل مهم و تعیینبرنج در بازار همواره به

بیش از نیمی از سطح زیر کشت متعلق به ارقام اصالح شده نظیر ندا، فجر و شیرودی است و نیمی 

ه اختصاص داشته است. نکته مهم در این استان سیادیگر به ارقام محلی نظیر هاشمی، طارم و دم

باشد. ادامه کشت برنج در استان گلستان های زیر زمینی برای کشت برنج میاستفاده گسترده از آب

کاری نیز با رعایت های اخیر خشکهباشد. در سالمنوط به میزان بارندگی و الگوی کشت وزارتخانه می

جویی در مصرف آب در این استان اری تحت فشار جهت صرفهدستورالعمل زراعی و استفاده از آبی

 توصیه شده است.

های اخیر به دلیل تغییرات در میزان آب قابل ها در سالسطح زیر کشت در سایر استان

 هزار هکتار و حتی بیشتر داشته است. سطح زیر 21تا  2تخصیص برای شالیکاری نوسان زیادی از 
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هزار هکتار بوده که بیشتر در حاشیه  4حدود  11در اواسط دهه  کشت برنج در استان اصفهان 

های مجاور، دبی رود صورت گرفت. کشت در این استان به میزان بارندگی در استانرودخانه زاینده

کاری، کاهش میزان رود و سایر مالحظات زیست محیطی بستگی دارد. توسعه روش خشکهآب زاینده

 آبیاری تحت فشار در این استان در دست بررسی است.آب مصرفی و استفاده از روش 

در استان لرستان نیز کشت برنج عمدتًا در دشت سیالخور با سطح دو تا پنج هزار هکتار 

های زیر های حاشیه رودخانه و آبآبمتناسب با فراهمی آب، با شیوه کشت سنتی و استفاده از روان

تن  11تا  1نکته مهم عملکرد باالی ارقام محلی حدود شود. در این استان زمینی آبیاری انجام می

وری آن نسبت به سایر مناطق کشور گردیده است. مؤسسه باشد که منجر به افزایش میزان بهرهمی

تحقیقات برنج کشور، غربال ارقام جدید با زمینه ژنتیکی ارقام محلی به منظور کاهش طول دوره رشد 

است. در سال های پژوهشی خود گنجانده منطقه را در برنامه جویی در مصرف آب برای اینو صرفه

آوری های شدید در بهار موجب خسارت کشت هره سایر محصوالت و رویبارندگی 11و  11زراعی 

گیری در خصوص کشت برنج در این استان نیز بستگی به کشاورزان به کشت برنج گردید. تصمیم

 ارد. میزان بارندگی در فصل زمستان و بهار د

در استان کهکیلویه و بویراحمد کشاورزان در مناطق گرمسیری و سردسیری در سطحی در 

های پر آب نمایند که البته ممکن است در برخی از سالحدود سه هزار هکتار اقدام به کشت برنج می

 هزار هکتار نیز برسد.  21به 

مرودشت، بیضا در  در استان فارس بیشترین سطح زیر کشت برنج در منطقه کامفیروز

باشد که به شیوه شهرستان سپیدان، ممسنی رستم، فیروزآباد و سیمکان در شهرستان جهرم می

هزار  41در این استان به  12و  11های شود. کشت برنج در سالسنتی با آبیاری غرقابی انجام می

های هش شدید سفرههای متوالی و کادلیل خشکسالیهکتار هم رسیده بود،  اما در حال حاضر به 

چنین میزان آب سد مالصدرا در است. هم آب زیرزمینی، سطح زیر کشت برنج بسیار محدود شده

شهرستان مرودشت و اختصاص آن به اراضی کشاورزی نیز در میزان سطح زیرکشت برنج آن استان 

 است. تعیین کننده

آذربایجان شرقی و غربی، خراسان  ها نظیر چهارمحال و بختیاری، اردبیل، زنجان،در سایر استان

رضوی و شمالی، سیستان و بلوچستان و ایالم نیز به صورت پراکنده و محدود در مناطقی که آب در 

 شود.دسترس کافی باشد، کشت می

اراضی تحت کشت برنج در کشور دارای تناسب متفاوت از اراضی با تناسب خیلی خوب از نظر 

 برفتی و بافت سنگین تا تناسب متوسط از نظر بافت متوسطهای آبودن در انتهای دشتواقع
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های کاری از نظر توانایی رسیدن به عملکرد نسبتاً باالتر با ارائه روشباشند. کلیه اراضی برنجمی 

های باشند. کشاورزان شالیکار توانایی جذب دستورالعملنامه مستعد میپیشنهاد شده در این دست

از بابت پذیرش ارقام جدید را دارند. نکته مهم در مبحث تناسب اراضی رعایت نژادی زراعی و بهبه

 گذاران قرار گیرد.باشد که باید مورد توجه سیاستوری اقتصادی میچنین بهرهوری آب و همبهره
 

 مقادیر میانگین سطح زیر کشت، عملکرد، تولید و سهم از تولید برنج کشور در سه ساله اخیر -9جدول

 استان
 سطح زیر کشت سه سال اخیر

 )هزار هکتار(

 تولید کل استان

 )تن(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هر هکتار(

 سهم از تولید کل کشور

 )درصد(

 55/13 4431 415525 116335 نخوزستا

 17/36 6162 1212516 213246 نزندراما

 11/31 5167 1114142 221116 گیالن

 46/11 5124 411731 11221 نگلستا

 66/3 5242 131312 25176 رسفا

 13/1 4431 21163 6716 نلرستا

 61/1 4752 24611 5115 حمدکهگیلویه و بویرا

 63/1 5453 22557 4171 نصفهاا

 51/1 4437 11126 4114 شرقی نیجاآذربا

 44/1 4117 15111 3231 یالما

 34/1 3717 12171 3311 نزنجا

 26/1 3464 1466 2767 رىیاو بخت لرمحاچها

 22/1 3755 7141 2117 رضوىن ساخرا

 11/1 3527 3341 141 نو بلوچستا نسیستا

 13/1 3113 4515 1165 لىشمانساخرا

 11/111 61267 3513312 671471 مجموع کشور

 

 مصرف سرانه برنج در جهان و ايران -3-0

کیلوگرم برآورد شده که بیشترین مصرف متعلق به کشور  54متوسط مصرف سرانه برنج در دنیا 

باشد. کیلوگرم می 1/4ترین مصرف متعلق به کشور روسیه با حدود کیلوگرم و کم 114میانمار با 

و  4/25، آفریقا 7/77، در قاره آسیا 5متوسط مصرف سرانه برنج در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

و بر اساس نامه  2/34اس آمار فائو متوسط مصرف برنج در ایران باشد. بر اسکیوگرم می 1/11آمریکا 

 کیلوگرم برآورد شده است.  35مرکز آمار ایران متوسط مصرف حدود 
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 مديريت آب در كشت برنج -2

 وري آب در اراضی شاليزاري كشور تحليل بهره -2-0

اک، نفوذ عمقی، نفوذ اجزای بیالن آب در اراضی شالیزاری شامل تعرق، تبخیر از سطح آب و خ

باشد. طبق مطالعات و تحقیقات مختلف در کلیه مناطق جانبی، رواناب خروجی و بارندگی مؤثر می

ترین جزء نیاز آبی وابسته به عوامل هواشناسی و کاری کشور مقدار تبخیر و تعرق به عنوان مهمبرنج

باشد. مقدار نفوذ مختلف متفاوت میمشخصات ارقام بوده و از این رو این مقادیر در مناطق و ارقام 

عمقی نیز به بر اساس مطالعات به سنگینی بافت خام به خصوص درصد رس، شدت گلخرابی و وجود 

متر در روز تا ده برابر و حتی بیشتر در میلی 5/1و قطر سخت الیه )هاردپن( بستگی دارد که از حدود 

ی نیز بر اساس مطالعات به بافت خاک به باشد. میزان نفوذ جانباراضی گلخراب شده متغیر می

ها و های مجاور، مجاورت با زهکشخصوص درصد رس، شیب اراضی و اختالف سطح کرت با کرت

تا  5ها بستگی دارد و از اراضی غیرشالیزاری، سنگینی بافت خاک، قطر و استحکام مرزها و پوشش آن

نوع مدیریت کشاورز، فراهمی آب، نوع  درصد متغیر است. رواناب خروجی به فرهنگ آبیاری و 111

درصد تا  15منبع آبی، وضعیت شیمیایی محیط ریشه، مدیریت کود و سم بستگی دارد و از حدود 

باشد. متأسفانه مقدار بارش مؤثر در اراضی شالیزاری کشور خیلی صد درصد آب ورودی متغیر می

های سال )اردیبهشت، ترین ماهبارشکم باشد چون در شمال کشور زمان کشت برنج مقارن بازیاد نمی

خرداد، تیر و مرداد( بوده و در سایر نقاط اصواًل مقدار بارش در زمان کشت برنج بسیار ناچیز و پایین 

 باشد.می

 محاسبه و برآورد مقدار نياز آبی خالص برنج  -2-2

مقدار ناخالص آب های به عمل آمده، گیریهای تجربی و توجه به برخی اندازهبر اساس فرمول

درصد و مقدار ناخالص آب مصرفی از مخزن آب  61مصرفی در ابتدای مزرعه با لحاظ راندمان کاربرد 

های درصد بازیافت آب در استان 11درصد و  75درصد و راندمان توزیع  13با لحاظ راندمان انتقال 

-یاز آبی مربوط به استان( آورده شده است. بر اساس این جدول کمترین ن3مختلف کشور در جدول )

-های سیستان، خوزستان و گلستان میهای گیالن و مازندران و بیشترین نیاز آبی مربوط به استان

شود که باشد. در مجموع حدود یازده میلیارد متر مکعب آب در اراضی شالیزاری کشور مصرف می

باشد. استان و فارس می های خوزستان، مازندران، گیالن، گلستانبیشترین مقدار آن در استان

-نماید. استاندرصد از آب تخصیصی به اراضی شالیزاری را مصرف می 25خوزستان به تنهایی حدود 

درصد  5/1و  5/5، 1/15، 7/23، 6/23های گیالن، مازندران، گلستان، فارس و لرستان نیز به ترتیب 

 کنند. از آب شالیزارهای کشور را مصرف می
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 برآورد مقدار نیاز آبی خالص برنجمحاسبه و  -5جدول 

 استان

آب خالص 

 مورد نیاز

(/ha3m) 

آب ناخالص در 

 ابتدای مزرعه

(/ha3m) 

آب ناخالص 

 از مخزن

(/ha3m) 

 حجم کل

 آب خالص

)میلیون متر 

 مکعب(

حجم کل آب ناخالص  

 در ابتدای مزرعه

 )میلیون متر مکعب(

حجم کل آب 

 ناخالص از مخزن

)میلیون متر 

 مکعب(

 2713 2135 1451 25511 11133 13651 نستاخوز

 2511 1143 115 12151 1111 4666 نزندراما

 2572 1121 1113 11612 1767 4561 گیالن

 1644 1233 651 21414 15367 1111 نگلستا

 517 441 243 23116 17151 1611 رسفا

 167 125 61 24141 11711 1111 نلرستا

و کهگیلویه 

 حمدبویرا
1151 16511 22116 42 16 114 

 113 77 31 25221 11117 1421 نصفهاا

 نیجاآذربا

 شرقی
1151 11417 24562 37 75 111 

 76 57 31 23362 17517 1251 یالما

 75 56 21 22714 17113 1711 نزنجا

و ل رمحاچها

 رىبختیا
1551 16513 22117 24 46 61 

رضونساخرا

 ى
1551 17117 23115 21 31 51 

 نسیستا

 نوبلوچستا
1551 22117 31564 1 22 21 

لشمانساخرا

 ى
1551 17117 23115 11 21 21 

 11122 1111 4642 337115 252613 131246 مجموع کشور

 

وری شلتوک بر اساس نیاز خالص، نیاز در ابتدای مزرعه و نیاز از مخزن را ( میزان بهره4جدول )

های مازندران، گیالن، وری آب مربوط به استاندهد. بر اساس این جدول بیشترین بهرهن مینشا

، 22/1، 22/1، 25/1، 43/1، 5/1گلستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس به ترتیب برابر 

های ی تفاوت بارز استانباشد که نشان دهندهکیلوگرم شلتوک به ازای یک متر مکعب آب می22/1

وری آب در کلیه باشد. در مجموع توانایی افزایش بهرههای کشور میگیالن و مازندران با سایر استان

های تعیین شده و توضیحات مبسوط هر چالش با تشخیص نوع و های کشور بر اساس چالشاستان

در آمده از هر چالش، برآورد تغییرات قابل انتظار ها، تشخیص نوع مشکالت به وجودسطح چالش

های متعدد ارائه شده در این وری و با استفاده از راهکارها و  برنامهعملکرد، مقدار آب و مقدار بهره

 باشد. نامه قابل دسترس میدست
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 وری شلتوک بر اساس نیاز خالصمیزان بهره -0جدول 

 وری آب خالصبهره استان
)3(Kg/m 

وری آب ناخالص بهره

 ابتدای مزرعه
)3(Kg/m 

آب ناخالص  وریبهره

 از مخزن
)3(Kg/m 

سهم از مصرف کل آب اراضی 

 شالیزاری

 )درصد(

 1/24 11/1 24/1 33/1 نخوزستا

 7/23 51/1 67/1 31/1 نزندراما

 6/23 43/1 51/1 11/1 گیالن

 1/15 25/1 33/1 63/1 نگلستا

 5/5 22/1 21/1 54/1 رسفا

 5/1 11/1 24/1 51/1 نلرستا

 1/1 22/1 21/1 51/1 حمدو بویراکهگیلویه 

 1/1 22/1 21/1 51/1 نصفهاا

 1/1 11/1 24/1 41/1 شرقین یجاآذربا

 7/1 21/1 21/1 53/1 یالما

 7/1 16/1 22/1 42/1 نزنجا

 6/1 15/1 21/1 41/1 رىو بختیال رمحاچها

 5/1 16/1 21/1 31/1 رضوى نساخرا

 3/1 12/1 16/1 37/1 نو بلوچستا نسیستا

 3/1 16/1 22/1 41/1 لىشما نساخرا

  22/1 31/1 57/1 میانگین کشور

 

 وري آب زراعت برنجهاي اصلی در بهرهچالش -3

ها وری آب زراعت برنج، مناطق درگیر با چالششده در زمینه بهرهدادههای تشخیصانواع چالش

، مصرف آب و یا عملکرد محصول، مشکالت حاصل از این میزان چالش از نظر سطح توسعهدر کشور، 

اند. در ادامه نیز هر یک ( آورده شده5ها به تفکیک بررسی شده و به صورت خالصه در جدول )چالش

 ها به تفصیل بحث خواهد شد.ها به تفکیک بررسی و راهکارهای فنی برای مقابله با آناز چالش

 

 

 



 

 ها، میزان چالش و مشکالت حاصل از آنها، مناطق درگیرچالش -9جدول 

 Problems مشکالت 

 میزان چالش از نظر سطح توسعه، مصرف آب و یا عملکرد محصول

 دیفر Challengesهای اصلی به هنگام چالش مناطق چالش
کاهش عملکرد 

محصول )تن در 

 هکتار(

بیش مصرف آب 

)متر مکعب در 

 هکتار(

سطح زیر کشت دارای چالش 

 ار()هزار هکت

(7) (5) (4) (3) (2) (1)  

 مصرف زیاد آب و هدررفت آن

 دستکمبود آب در اراضی پایین

 1 گرایش به استفاده از روش آبیاری غرقاب دائم خیزکلیه مناطق برنج 311 1111 -

عدم آگاهی از وجود ارقام زودرس 

 موجود مشابه ارقام محلی

 ناشناخته بودن در بازار

 2 عدم کشت ارقام با هدف رفع مشکالت کشاورزان خیزمناطق برنج کلیه 211 1111 2-1

 شدهعدم استفاده از بذور گواهی

 شدهعدم کنترل مزارع گواهی

تولید بذر توسط افراد ناآشنا به 

 فرآیند تولید بذر خالص

 خیزکلیه مناطق برنج 211 - 2-1
عدم دسترسی و استفاده از بذور گواهی شده و 

خودمصرفیاستفاده از بذور 
3 

 وری از زمینبودن بهرهپایین

 بودن درآمد کشاورزان شالیکارپایین
 گیالن 211 - 2

 کشت تک محصولی در اراضی شالیزاری
 

4 

عدم آشنایی با راتون، رها بودن 

های سرگردان، محصور نبودن دام

 مزارع و نبود رقم مناسب

 5 عدم توجه به پرورش راتون گیالن و مازندران 211 - 1

ایجاد خسارت و کاهش عملکرد در 

 اثر بروز تنش
 خیزکلیه مناطق برنج 111 - 1

های زنده و نبود ارقام مقاوم و متحمل به تنش

 غیرزنده
6 



 

کاهش عملکرد و افزایش مصرف 

 ها و افزایش هزینه تولیدنهاده
 7 عدم رعایت مدیریت بهینه زراعی برنج خیزکلیه مناطق برنج 211 - 2-1

 خیزکلیه مناطق برنج  211 - 1-2 یرش ارقام جدیدکاهش پذ

 مشارکتی کشاورزان اصالح از نامناسب استفاده

 مشارکت کشاورزان در اصالح ارقام برنج
 

1 

عملکرد برنج در اثر کاهش 

 هازایی بیماریخسارت

 افزایش هزینه کشت

2-1 
 

- 

  111بالست 

 یماریب  51طوقه  یدگیپوس

 و یدروغ اهکیس ی،الکه قهوه

  11 هایماریب ریسا

 یدروغ اهکیبالست  و س -

ه شمال و در مناطق معتدل  ب)

 (جز استان خوزستان

 یاو لکه قهوه تیبال تیش -

 (شمال غرب)

 در تمام مناطق اهکیس -

 ،)بیماری اصلی( بالست یماریبزایی  خسارت

 طوقه یومیفوزار یدگیو پوس تیبال تیش

 زاریهای فرعی( در اراضی شالی)بیماری

1 

عملکرد برنج در اثر اهش ک

 زایی آفاتخسارت

 افزایش هزینه کشت

2-1 - 21 
جز ه ب زیخکلیه مناطق برنج

 خوزستان

خوار خسارت آفات مهم برنج شامل کرم ساقه

خوار برنج و پروانه برنج، کرم سبز برگ ینوار

 برنج و آبدزدک یانقطهتک

11 

 یشیآب در دوره رو ادیمصرف ز

د برنج در اثر عملکرکاهش 

 های هرززایی علفخسارت

 افزایش هزینه کشت

 زیکلیه مناطق برنج خ 111 311 5/1
برگ و برگ، پهن کیهرز بار یهاخسارت علف

 هاجگن
11 

کمبود آب مورد نیاز اراضی 

 شالیزاری

 ایجاد تنش بین کشاورزان

ها و تأسیسات توسط تخریب دریچه

 کشاورزان

 افزایش هزینه آبیاری

 یش سختی کارافزا

 خیزکلیه مناطق برنج 211 1111 -
های توزیع عدم تجهیز فنی و مدیریتی سیستم

 خیزآب کلیه مناطق برنج
12 



 

 

عدم امکان توسعه استفاده از آبیاری 

 تناوبی

 عدم امکان توسعه مدیریت توزیع آب

 عدم امکان توسعه مکانیزاسیون

 افزیش هزینه تولید

 گیالن و مازندران 211 1111 -
شدن طرح تجهیز بودن مزارع و عدم فراگیرسنتی

 و نوسازی
13 

ورزی باال رفتن مصرف آب در خاک

 اولیه

 افزایش هزینه تولید

 گیالن و مازندران 51 1111-511 -
ورزی در زمان مناسب عدم اجرای عملیات خاک

 و شیوه صحیح
14 

 افزایش هزینه اجرای عملیات

 مصرف آب بیشتر

 صعوبت کاری باالتر

 کاهش عملکرد

 مازندران و گیالن 211 51 2/1
عدم حصول مکانیزاسیون حداکثری در مرحله 

 کاشت
15 

 افزایش مصرف سموم

 باال رفتن هزینه تولید

 آلودگی محیط زیست

 گیالن و مازندران  211 251 2/1

عدم تلفیق کامل روش مکانیکی با سایر 

های هرز و آفات در های مبارزه  با علفروش

 مکانیزهاراضی 

16 

افزایش ضایعات کمی و کیفی 

 محصول برنج
 17 ضایعات در مرحله  برداشت مکانیزه دو استان شمالی برنج خیز 411 - 25/1

کاهش نگهداری آب و مواد غذایی 

 در خاک
 خیزکلیه مناطق برنج 311 - 5/1

های های شالیزاری استانبودن ماده آلی خاککم

 غیرشمالی
11 

های کرو ارگانیسمتخریب خاک و می

 آن

 آلودگی احتمالی منابع آبی

 هاافزایش هزینه نهاده

 افت عملکرد

 خیزکلیه مناطق برنج 211 - 1-5/1
های توصیه کودی ویژه عدم استفاده از روش

 مکان
11 



 

 عدم دستیابی به عملکرد مطلوب

کرد مربوط به  دهی هزینهعدم سود

 کود

تفاده از انواع کودهای نامناسباس خیزکلیه مناطق برنج 111 - 1-5/1 21 

کاهش عملکرد و احیانًا کاهش 

 کیفیت دانه برنج
 21 مصرفعدم استفاده از کودهای حاوی عناصر کم خیزکلیه مناطق برنج 211 - 1-5/1

 کاهش عملکرد

 افزایش مصرف آب

 وری آبکاهش بهره

 افزایش هزینه تولید

 خیزکلیه مناطق برنج 51 2111-1511 1
اده از اراضی نامناسب با تناسب پایین برای استف

 تولید برنج )به ویژه اراضی سبک(
22 

افزایش ضایعات کمی و کیفی 

 محصول برنج
 خیزکلیه مناطق برنج 211 - 5/1

کردن شلتوک مرطوب تأخیر در عملیات خشک

بودن حاصل از برداشت مستقیم به دلیل ناکافی

 های موجودکنظرفیت خشک

23 

ایعات کمی و کیفی افزایش ض

 محصول برنج
 خیزکلیه مناطق برنج 311 - 5/1-3/1

 و به دلیل انتخاب فرآوری نامناسب شلتوک

 هانادرست دستگاه نامناسب و تنظیمات استقرار

 تولید خط در

24 
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 وري آب زراعت برنجراهکارهاي فنی براي ارتقاي بهره -0

 غرقاب دائم ( گرايش به استفاده از روش آبياري0چالش -0-0

هزار هکتار گرایش به استفاده از روش  311خیز کشور در سطحی حدود در کلیه مناطق برنج

آبیاری غرقاب دائم در اراضی شالیزاری به جهت سهولت در مدیریت و کنترل آب، نقش مثبت جریان 

دست و ای از اراضی )به خصوص اراضی باالآب در ورودی و خروجی و دسترسی زیاد به آب در پاره

رویه و خارج از کنترل از آب زیر زمینی( و کاهش هزینه آبیاری وجود دارد. امروزه امکان برداشت بی

استفاده از آبیاری تناوبی مبتنی بر قطع و وصل آب در مزرعه به عنوان یافته مهم تحقیقاتی در 

ست. در این روش برداران پذیرفته شده اسطوح مختلف تحقیقاتی، کارشناسی و بخش مهمی از بهره

پس از تأمین آب در مزرعه با عمق و مقدار معین بر اساس معیارهای مختلف مشتمل بر فاصله زمانی، 

های کوچک( و پتانسیل وضع ظاهری خاک، وضع ظاهری گیاه، سطح آب در زیر سطح خاک )چاهک

با فراهمی آب و  تواند متناسبنمایند. مقدار آب آبیاری میآب در خاک اقدام به آبیاری مجدد می

مراحل حساس رشد گیاه متغیر باشد. استفاده از روش آبیاری تناوبی در شرایط معمولی و در صورت 

دار عملکرد نشود. در عین حال در تواند منجر به کاهش معنیهای زراعی میرعایت سایر مدیریت

ریت در زمان و مقدار آبیاری متناسب با آب در دسترس، با مدی شرایط کمبود آب و اتخاذ روش کم

وری اقدام نمود. با توجه گیری از کاهش زیاد عملکرد و به تبع آن حفظ و افزایش بهرهآبیاری به جلو

به مشکالت پذیرش کشاورزان به دلیل وجود عامل ریسک و هراس از عدم تأمین مجدد آب در زمان 

مکعب در هکتار در سطح مزرعه  توان با اعمال این روش به طور میانگین حدود هزار مترالزم، می

 باشد.وری میجویی نمود که معادل حدود پنج درصد افزایش بهرهصرفه

ها و اقدامات اجرایی برای رسیدن به این منظور شامل بیمه اراضی تحت آبیاری تناوبی، برنامه

ستفاده های اجرایی آبیاری تناوبی شامل فواصل زمانی مناسب، ااقدامات ترویجی جهت معرفی روش

پایلوت و ریزی آبیاری، برگزاریهای سطحی برای برنامهاز وضعیت ظاهری خاک و گیاه، چاهک

های همکاری های آموزشی، معرفی راههای آموزشی در سطح وسیعی از مزارع، تهیه فیلمکالس

جهت  باشد. در عین حال ادامه تحقیق و بررسی درکشاورزان با مسئوالن دولتی توزیع آب و غیره می

سازی زمین، کودپاشی، مبارزه با های مناسب، آمادهتطبیق سایر عملیات زراعی شامل تعیین رقم

های آبیاری تناوبی های هرز، آفات و بیماری و زمان قطع آبیاری در انتهای فصل و روشعلف

 توانند در موفقیت آبیاری تناوبی مؤثر باشد.می
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 رفع مشکالت كشاورزان ( عدم كشت ارقام با هدف2چالش  -2-0

آبی و تغییرکاربری با توجه به روند کاهشی سطح زیرکشت برنج در کل کشور به دلیل کم

های اخیر با اراضی شالیزاری مخصوصاً در دو استان گیالن و مازندران، افزایش تولید برنج در سال

افزایش تولید در واحد پذیر نخواهد بود، برای دستیابی به این هدف، افزایش سطح زیر کشت امکان

ارقام محلی رایج علیرغم اینکه دارای عملکرد سطح با مصرف بهینه آب ضروری است. در حال حاضر، 

دلیل داشتن کیفیت پخت و خوراک هولی ب ،هستند ها و خوابیدگیبیماری، ین، حساس به آفاتیپا

خود هکاری ایران را ببرنج عطر و طعم مطبوع و بازارپسندی بسیارخوب سطح زیادی از اراضی ،مطلوب

و آمدن( و طعم بسیار خوب دلیل افزایش طول دانه پس از پخت )ریهدهند. این ارقام باختصاص می

عالقه به  ،ای هستند و بنا به همین دالیلدر موقع مصرف دارای اهمیت ویژهدارا بودن بافت نرم 

. الزم به ذکر است که ارقام باشدمیایش روز افز کشت این ارقام علیرغم داشتن معایب زیاد روز به

به بیماری  یمقاومت نسب ،زنی باالاند، علیرغم پنجهمعرفی شده تاکنوناصالح شده پرمحصول که 

دلیل ضعف خصوصیات کیفی )مخصوصًا کیفیت پخت( در رقابت با ارقام هبالست و عملکرد باال، ب

تری خریداری بال کم در بازار مواجه و به قیمت نازلاند و ازاین رو با استقبومی توفیق چندانی نداشته

های گذشته مشاهده شده است که سطح زیرکشت ارقام پرمحصول مانند در ضمن در سال شوند.می

شیرودی، خزر و فجر صرفاً به دلیل اختالط و فروش آن با نام ارقام محلی معروف )هاشمی و 

گونه از ارقام در بازار با فانه میزان برنج سفید اینمحلی( روند افزایشی داشته است. ولی متأسطارم

ها در دو استان شمالی کشور مطابقت نداشته و یا اصالً در بازار موجود میزان سطح زیرکشت آن

بودن تعداد ارقام اصالح شده زودرس با کیفیت پخت مناسب نیز به روند از طرفی کم باشد.نمی

چنین عدم آگاهی و شناخت کافی ک کرده است. همافزایشی گرایش به کشت ارقام محلی کم

برداران از وجود ارقام اصالح شده جدید که اغلب دارای کیفیت پخت مطلوبی هستند دلیل هبهر

شده با کیفیت مطلوب دیگری در استفاده گسترده از ارقام محلی است. در بازار مصرف نیز ارقام اصالح

 شود. د که این باعث عدم گسترش کشت این ارقام نیز میرسننیز به اسم ارقام محلی به فروش می

استفاده از ارقام شود که سطح قابل تأثیرگذاری با رفع این چالش با برآورد میبر این اساس 

جدید و مناسب مؤسسه تحقیقات برنج کشور )خوش کیفیت و عملکرد باالتر از ارقام محلی و طول 

هزار هکتار و با امکان افزایش  211در حدود آب( دوره کشت کمتر و به تبع آن کاهش مصرف 

متر مکعب در هر هکتار،  1111تا  511عملکرد یک تا دو تن در هکتار، کاهش مصرف آب به میزان 

میلیون متر مکعبی مصرف آب در کشور باشد. افزایش  111هزارتنی تولید و کاهش  151افزایش 

زمان عملکرد حدود زمان آب و افزایش همهش هموری آب نیز با حل این چالش با توجه به کابهره

 شود.درصد تخمین زده می 21
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های آموزشی در سطح مختلف کارشناسی و کشاورزان در نقاط مختلف، برگزاری دوره

ها به طور مستمر، کشت مزارع نمایشی و پایلوت در مناطق مختلف، تهیه رسانی از طریق رسانهاطالع

های مختلف کاشت و داشت و برداشت هر رقم و رقم با قید روشهای مخصوص هر دستورالعمل

 تر از همه جلب مشارکت بخش تجارت برای معرفی کیفیت مناسب ارقام میز باشد. مهم

 ( عدم دسترسی و استفاده از بذور گواهی شده و استفاده از بذور3چالش  -3-0

 مصرفیخود

کفایی در زمینه برنج، تولید و استفاده از بذور با توجه به تأمین نیاز غذایی و رسیدن به مرز خود

باشد. استفاده از بذور سالم و کننده میشده امری حیاتی و تعیینگواهی شده ارقام محلی و اصالح

تواند در افزایش تولید در واحد سطح نقش بسزایی داشته باشد. استفاده از بذور گواهی شده قوی می

شدن ضایعات و سطح، با افزایش یکنواختی برنج سفید باعث کمعالوه بر افزایش عملکرد در واحد 

شود. مجموعه این اثرات افزایش درآمد شالیکاران را به دنبال افزایش کیفیت برنج سفید نیز می

بندی و بعد از شده توسط چند شرکت محدود تولید، بستهخواهد داشت. در حال حاضر بذور گواهی

های تولید کننده بذر، شود. با توجه به محدود بودن شرکتوزیع میتأیید مؤسسه ثبت و گواهی بذر ت

توزیع این بذور گواهی به میزان کافی نیست و از طرفی رقابتی برای تولید و توزیع این بذور وجود 

هایی که باید در پروسه تولید بذور رعایت شود هم توسط ندارد. در برخی موارد هم دستورالعمل

شده دارای شود. از طرفی تولید بذر خصوصاً در ارقام اصالحتی رعایت نمیتولیدکنندگان به درس

باشد از ها فعالیت میپروسه خاصی است که در صورت عدم رعایت آن، بذر رقم جدید که حاصل سال

شده ضمن کاهش مصرف بذر شود. افزایش تولید بذور گواهیاصطالح دژنره میرده خارج شده و به 

های های تولید )با کاهش هزینهعملکرد، افزایش کیفیت برنج سفید و کاهش هزینه در خزانه، افزایش

 به شلتوک رطوبت بودن باال مکانیزه و برداشت گسترش دلیل به طرفی دنبال دارد. از وجین( را به

 و برنج بذر توسعه صنعت است. لذا کاهش حال در مصرفی خود بذر از روند استفاده برداشت، هنگام

است. سطح قابل تأثیر این چالش شامل حدود  شده ضروریگواهی بذر از استفاده به کشاورزان ترغیب

کیلوگرم در هر هکتار  511تا  411باشد که با افزایش هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور می 211

 .درصد خواهد شد 5وری به میزان هزار تن در کشور و افزایش بهره 111تا  11به افزایش تولید 

شده یابی بیشتر شالیکاران به بذور گواهیترین اقدامات اجرایی و آموزشی برای دستمهم

شده و تولید بذر توسط افراد آشنا به تواند شامل کنترل مداوم مزارع تولید بذر گواهیمرغوب می

بذر، های آموزشی تولید فرآیند تولید بذر خالص، آموزش چگونگی تولید و نگهداری بذر، تهیه فیلم

 هایهای آموزشی در سطوح مختلف کارشناسان و کشاورزان، افزایش تعداد شرکتبرگزاری دوره
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تولیدکننده بذر، دادن تسهیالت مالی و امکانات اجرایی و فنی الزم )ماشین آالت و ادوات، سموم و  

لید بذور پایه و کودهای مناسب و غیره( به افراد و تولید کنندگان بذر و تهیه امکانات الزم جهت تو

 باشد.های مختلف و در مناطق مختلف هر استان میهای تولید کننده بذر در استانتشکیل شرکت

 ( كشت تک محصولی در اراضی شاليزاري0چالش  -0-0

باشد. البته های گیالن و مازندران رایج میمحصولی در اغلب مزارع شالیزاری استانکشت تک

تر از سایر های شالیزاری بسیار شایعن به دلیل شرایط خاص زمینمحصولی در استان گیالکشت تک

کاری است. کشت محصوالت متناسب با اراضی شالیزاری و شرایط آب و هوایی استان مناطق برنج

وری از این اراضی و افزایش درآمد کشاورزان شالیکار و تواند تأثیر بسزایی در افزایش بهرهگیالن می

 باشد.یزه و پایداری کشاورزان در ادامه تولید برنج میبه تبع آن حفظ انگ

های تحقیقاتی مؤسسه برای غلبه بر این چالش کشت دوم پس از برداشت برنج بر اساس یافته

تحقیقات برنج کشور و ادامه شناسایی محصوالت مناسب برای کشت در اراضی شالیزاری )به جز 

سازی اراضی پارچهچنین تسطیح و یکاست. همهای تحقیقاتی ضروری راتون( در قالب برنامه

های زهکشی سطحی و زیرزمینی نیز باید همانند قبل انجام شود شالیزاری با امکان احداث سیستم

بودن این اراضی در نیمه دوم سال امکان کشت بسیاری از چرا که در اراضی سنتی با توجه به ماندابی

 محصوالت فراهم نیست.

های زراعی مناسب برای اراضی شالیزاری ضمن تحقیقات و تعیین گونهدر صورت انجام این 

خالی نماندن مزارع افزایش درآمد کشاورزان را در پی خواهد داشت و از طرفی کشت سایر محصوالت 

شود که این امر به مرغوبیت زمین شالیزاری و در مزارع شالیزاری به نوعی تناوب زراعی محسوب می

الیزار کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان داده است که امکان کشت محصوالتی افزایش کیفیت خاک ش

ای، سبزی و صیفی و ... در نیمه دوم سال در اراضی نظیر تریتیکاله، باقال برکت، کلزا، چغندر علوفه

باشد. سطح قبل تحت تأثیر این چالش در های گیالن و مازندران امکان پذیر میشالیزاری استان

هزار هکتار است که نیمی از آن به دلیل مسائل اقتصادی و مشکالت زیر بنایی  114کشور حدود 

تواند در هر ای تریتیکاله بدون نیاز به آبیاری میباشد. در حال حاضر گیاه علوفهقابل تأثیرگذاری می

وری منجر به افزایش درآمد شود که ضمن افزایش بهرهتن علوفه خشک تولید می 1هکتار به میزان 

 کشاورزان خواهد شد.

ریزی اجرایی برای کشت ترین اقدامات اجرایی برای غلبه بر این چالش شامل برنامهمهم

های مؤسسه تحقیقات برنج کشور، تهیه کشت دوم بر اساس یافتهمحصوالت زراعی مناسب به عنوان

 هایرگاهشده(، برگزاری کادستورالعمل کشت گیاهان کشت دوم )دستورالعمل تریتیکاله تهیه
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های آموزشی برای (، تهیه فیلم11هکتاری در سال زراعی  26ها )پایلوت آموزشی و ایجاد پایلوت 

کردن امکان خرید تضمینی و توسعه بیمه ها و شرایط مختلف، فراهممحصوالت مختلف در خاک

حصوالت داری و فرآوری ممحصوالت، کنترل احشام سرگردان و احداث انبارها و کارخانجات نگه

 باشد.کشت دوم )خشک یا سیلوکردن علوفه( و توسعه بازارهای فروش محلی این اقالم می

 ( عدم توجه به پرورش راتون5چالش  -5-0

 و غذایی مواد بودن موجود صورت در ثانویه هایساقه تولید و زدنپنجه گرامینه گیاهان در

 به یا عملیات وارویش راتونینگ عبارت. آیدمی حساب به دائمی صفت یک مناسب حرارت درجه

 سایر به نسبت راتون از استفاده .گرددمی تعریف بعدی فصل در رشد جهت گیاه حفظ صورت

 زیر سطح گیالن استان کشاورزی جهاد سازمان آمار طبق .است ترکاربردی و ترآسان دوم هایکشت

 مقایسه در دوم کشت عنوان به را زیر کشت سطح باالترین اخیر هایسال در برنج راتون گیاه کشت

 محصول افزایش برای توجهی قابل پتانسیل بنابراین. داشت کلزا و ترب شبدر، نظیر محصوالت سایر با

 و تحقیقات از استفاده با بایستمی که دارد وجود کشور شمال در راتون استحصال طریق از برنج

 چه هر توجه مسأله این. نمود مشخص را راتون بیشتر تولید برای بهینه مدیریت بیشتر، مطالعات

 پشت زراعت از دیگری شکل راتون برداشت سازد.می ضروری را استان در راتون تولید برای بیشتر

، افزایش درآمد افزایش پرورش راتون عالوه بر استفاده بهینه از اراضی شالیزاری .است سرهم

بودن پرورش راتون به هزینه کم و آسان کشاورزان را نیز به دنبال خواهد داشت. از طرفی با توجه

چنین کیفیت پخت نسبت به محصول اصلی گرایش شالیکاران به این امر بیشتر خواهد بود. هم

باشد و در بازار مصرف نیز راتون با قیمت باالتری محصول راتون نسبت به محصول اصلی نیز باالتر می

 تولید برنج را به دنبال خواهد داشت.رسد. در مجموع توسعه این روش افزایش به فروش می

تحقیقات و تجربیات محققین مؤسسه تحقیقات برنج کشور نشان داده است که با پرورش راتون 

هزار هکتار از  211امکان برداشت محصول به میزان حدود یک تن در هر هکتار در سطح حدود 

گیرد، ها انجام نمیدیگر( در آناراضی شالیزاری که کشت دوم بعد از برداشت برنج )برنج یا گیاه 

گیرد که به متر مکعب در هکتار صورت می 1111وجود دارد. این افزایش عملکرد با مصرف حدود 

 شود.وری آب منجر میافزایش پنج درصدی بهره

زایی باال، برای این منظور تهیه دستورالعمل پرورش راتون، معرفی ارقام دارای قابلیت راتون

زراعی شامل های درست و بهینه افزایش محصول راتون، تعیین دقیق دستورالعمل بهشاستفاده از رو

های هرز، برگزاری ها و علفتعیین زمان و میزان آب مصرفی، تغذیه، مبارزه با آفات و بیماری

 توان به افزایش میزان محصولهای آموزشی میها و تهیه فیلمهای آموزشی و ایجاد پایلوتکارگاه
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ون و ترغیب کشاوزران به استفاده از این قابلیت کمک کند. نکته مهم در پرورش راتون کنترل رات 

احشام سرگردان بعد از برداشت محصول برنج می باشد که باید با اقدامات ترویجی، تبلیغی و قضایی 

 اجرایی گردد.

 هاي زنده و غيرزنده( نبود ارقام مقاوم و متحمل به تنش6چالش  -6-0

های غیرزنده( های محیطی )عمدتًا تنشمحصوالت زراعی در دنیا غالباً تحت تأثیر تنشتولید 

 .با افزایش جمعیت تولید مواد غذایی هم باید افزایش یابد د.باشهستند و با محدودیت مواجه می

های کم بازده( باشد که تواند یا از طریق افزایش سطح زیرکشت )زمینافزایش مواد غذایی می

شود. ها نیز محدود است و یا از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح حاصل مقدار این زمین معموالً 

ها تواند از طریق افزایش نهادههای موجود در افزایش عملکرد در واحد سطح میبخشی از محدودیت

و های کارگری و صرف انرژی نیز است و معموالً هم خارج از توان زارعین کوچک که مستلزم هزینه

بازده هم مواجه با های کمافزایش سطح زیرکشت و استفاده از زمین د.بازده است برطرف گردکم

کمبود یا مسمومیت ناشی از عناصر د. باشهای غیرزنده میمشکالت و معضالت ناشی از وجود تنش

لی های هوا از عـوامبودن خاک، گرما، سرما و آالیندهمعدنی، خشکی، شوری، اسیدی یـا قلیایی

 های گیاهی و تنشبا توجه به نوع گونه د.سازنهستند که تولید محصول را بـا محدودیت مواجه می

ها جهت غربال متفاوتند. ضروریست که برای غربال، محیط آزمایش معرف )های( خاص وارده، روش

د به نحوی مراحل آزمایش بای د.گردها کشت و کار میهایی باشد کـه نهایتاً گیاه در آن محیطمحیط

برای  .باشند که سریع و با هزینه کم انجام پذیرند تا تعداد زیادی ژنوتیپ مورد ارزیابی قرارگیرند

توان تعداد بسیاری از گیاهان را ست که میا ایای کارآمدترین مرحلهخیلی از صفات، مرحله گیاهچه

ـود کـه واکنش مرحله البته با این حال باید دقت کرد و مطمئن ب د.در این مرحله غربال کر

ر مواجه با . اصالح ارقام جدید که دای برای صفت مورد نظر همانند واکنش گیاه بالغ استگیاهچه

. کنندباشند کمک شایانی به پایداری عملکرد میهای محیطی دارای قدرت بازیابی ژنتیکی میتنش

له یا سأماست که ابتدا های محیطی الزم شده متحمل به تنشیابی به ارقام اصالحبرای دست

ای گسترده باشد شده به اندازهمنطقه مورد بررسی مشخص شوند و تنش شناسایی مشکالت خاص

های له نباید به آسانی از طریق گزینهأمس که ارزش تولید رقم متحمل برای آن تنش را داشته باشد.

های روشله از طریق أمس. از طرفی باید قابـل حل باشدمثل رعایت دستورالعمل به زراعی دیگر 

های محیطی رایج از جمله خشکی، های متحمل به تنشیابی به الیننژادی قابل حل باشد. دستبه

شود که سطح زیر کشت اراضی شالیزاری ها باعث میشوری و ضمن کاهش خسارت این نوع تنش

 ها کاهش نیابد. در اثر این تنش
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هزار  111ای زنده و غیر زنده در کشور در حدود هشود که سطح تحت تأثیر تنشبرآورد می

باشد. هکتار و کاهش عملکرد ناشی از آن یک تن در هر هکتار معادل یک صد هزار تن در کشور می

درصد در این اراضی افزوده  7وری آب در حدود شود بهرهبینی میچنین با حل این چالش پیشهم

 شود.

معرفی و تهیه ارقام مقاوم جدید ر این چالش شامل ادامه ترین اقدامات اجرایی برای غلبه بمهم

های ذکر های مختلف مخصوصًا خشکی و سرمای اول فصل، کشت ارقام متحمل به تنشبه تنش

های مختلف، بر های مختلف در استانشده، تهیه دستورالعمل مقابله با تنش در شرایط و موقعیت

 باشد.های آموزشی میا، تهیه فیلمههای آموزشی و ایجاد پایلوتگزاری کارگاه

 ( عدم رعايت مديريت بهينه زراعی برنج7چالش  -7-0

های اثربخش در افزایش حاصلخیزی اراضی و مدیریت صحیح زراعی مزارع برنج از جمله روش

به دست آوردن محصول بیشتر است. در این میان مدیریت خزانه برنج اهمیت خاصی دارد که توجه 

کار و افزایش تولید های کارشناسی، باعث موفقیت کشاورزان برنجها و نکتهرگیری توصیهبه آن و به کا

های گیاه برنج، با علت عدم درک صحیح از نیازمندیکشت و کار مرسوم و رایج به شد. خواهد 

رویه آب، کودها و سموم شیمیایی نه تنها به طوری که مصرف بیمشکالت زیادی مواجه است. به

وری نیز شده است و باعث تخریب هزینه تولید منجر شده، بلکه موجب کاهش درآمد و بهرهافزایش 

 و هانهاده مصرف آب، کاهش مصرف وریبهره افزایش شود.منابع و محیط زیست در درازمدت می

 مناسب مدیریت شود. بابرنج میسر می زراعی کشت مدیریت بهینه اجرای با دانه عملکرد افزایش

 عنوان به تواندمی زمانی برنج به مقدار زیادی افزایش یابد. گیاه تواندمی آب، عملکرد و گیاه، خاک

رشد  پتانسیل بروز منظور به مناسب شرایط که دهد بروز را خود خصوصیات تمام زنده موجود یک

 به از جمله انتقال متعددی عوامل به آوردمی به دست کشاورز هر که عملکردی البته .شود فراهم

 با آن تناسب و برنج رقم خاک، نوع آب، کیفیت سطح مزرعه، کنترل در خاک مدیریت و نشاء موقع

عملکرد محصول افزایش رای مدیریت بهتر مزرعه، کاهش هزینه تولید و ب موجود بستگی دارد. شرایط

هر مناسب  تهیه تقویم زراعی ،طول دوره رشد گیاه برنج، وهوایی، نوع رقم با توجه به شرایط آب

تقسیط کود نیتروژن و سهم قابل دهد که کشاورزان از اهمیت ها نشان میضروری است. یافته منطقه

های علمی که نیاز به ترویج انتقال یافتهتوجه نیتروژن مصرفی در مرحله بعد از گلدهی آگاهی ندارند 

لکرد ندارد، نقشی در افزایش عم الزم که افزایش آب مصرفی بیش از حد با توجه به این د.دار

استفاده از تواند مؤثر باشد. این روش در مواقع خشکسالی و کمبود آب میجویی ناشی از صرفه

 هزار از اراضی شالیزاری کشور  211زراعی برنج در افزایش تولید در سطح حدود های نوین بهروش
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ور متوسط یک و نیم تن تواند منجر به افزایش عملکرد به میزان یک تا دو تن در هر هکتار )به طمی

وری به میزان ده هزار تن در تولید کشور و افزایش بهره 151در هر هکتار( گردد که معادل افزایش 

 درصد در مزارع شود.

ای، استفاده و پشتهزراعی در خزانه و زمین اصلی ازجمله استفاده از خزانه جوی رعایت نکات به

یریت مناسب آبیاری تناوبی استفاده مناسب و به موقع از از یک تا در نشاء در کپه با عمق کم، مد

برگزاری های هرز و غیره افزایش عملکرد برنج را به دنبال خواهد داشت. کننده علفسموم کنترل

های آموزشی مناسب به منظور های آموزشی در سطح مزارع در مناطق مختلف کشور، تهیه فیلمدوره

ها و نامهب زراعی در شرایط مختلف کشور، تهیه نشریات، دستهای مدیریت مناسمعرفی تمامی روش

زراعی، ایجاد مزارع نمایشی و پایلوت و های مختلف بههای زراعی برای معرفی دقیق روشدستورالعمل

 باشد.وری آب میغیره از اقدامات اساسی برای رسیدن به افزایش عملکرد و به تبع آن افزایش بهره

 مشاركتی كشاورزان اصالح از نامناسب ه( استفاد8چالش  -8-0

 مشاركت كشاورزان در اصالح ارقام برنج

شود و در فرآیند اصالح نباتات کالسیک به نیاز واقعی، ترجیح و سلیقه کشاورز کمتر توجه می

فقط آنان اختیار پذیرش یا رد یک رقم جدید را خواهند داشت. کاهش تفاوت عملکرد دانه بین مزارع 

های تحقیقاتی و لزوم توجه بیشتر به اطالعات، دانش و تجربیات کشاورزان با توجه کرت کشاورزان و

به شرایط اجتماعی، اقتصادی، محیط و مجموعه عوامل مدیریت زراعی باعث شده است که محققین 

های اصالحی را تحت عنوان اصالح نباتات مشارکتی با همکاری محقق، مفهوم جدیدی از روش

گران، ورز و سایر کارگزاران ارائه نمایند. در این روش کشاورزان به همراه اصالحگر، کشااصالح

های در حال تفکیک( در قالب یک کار اصالحی های جدید را از میان مواد اصالحی )نسلالین

نمایند. برای اولین بار در ایران، اصالح نباتات مشارکتی با همراهی هدفمند در مزرعه خود انتخاب می

رزان پیشرو و محققین در مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد که حاصل این همکاری کشاو

هکتار از اراضی  121در  1315مشترک معرفی دو رقم گیالنه و آنام بود. رقم گیالنه در سال زراعی 

سطح زیر کشت این رقم در سال  های گیالن و مازندران کشت شد و با رشدی سریع،شالیکاری استان

معرفی شد توانست محبوبیت  1311هکتار رسید. رقم آنام که در سال  1115به حدود  1317 زراعی

که تمامی بذور تولیدی این رقم در همان سال بین برداران به دست آورد به طوریخوبی بین بهره

کشاورزان گیالن و مازندران توزیع شد. خصوصیات این رقم از جمله شباهت زیاد این رقم به ارقام 

لی و باال بودن کیفیت پخت در کنار عملکرد قابل قبول، پاکوتاهی و زودرسی، مصرف آب کمتر، مح

 خوار، مقاومت بیشتر در مقابلهای دوم و سوم کرم ساقههای آخر فصل و نسلعدم برخورد با بارندگی
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موجب  ورس باعث شده است که مورد توجه کشاورزان قرار گیرد. عدم استفاده از اصالح مشارکتی 

گردد. برآورد استقبال کمتر کشاورزان از ارقام اصالح شده و افزایش مشکالت پذیرش ارقام جدید می

هزار هکتار از اراضی شالیزاری استفاده از 211شود که اجرای این روش اصالحی در سطحی حدود می

 هکتار( گردد. هزار تن در کشور )یک یا دو تن در هر 151این روش منجر به افزایش عملکرد حدود 

بر این اساس انتخاب و معرفی ارقام جدید بر اساس ترجیح کشاورز )اصالح مشارکتی( به عنوان 

باشد. بدین منظور آموزش و های اجرایی مناسب قابل توصیه میراهبرد اقدامات اصالحی با روش

های الزم شامل اجرای اصالح مشارکتی ارقام جدید توسط تحقیقات و بخش اجرا با تهیه دستورالعمل

های ارزیابی شده، تعیین روشهای تعیینهای اجرایی در زمان و مکانتعیین روش کار و تدوین برنامه

های کاری، تهیه فیلمهای آموزشی در مزارع در مناطق مختلف برنجاجرایی یکنواخت و برگزاری دوره

های پژوهشی اتی مبتنی بر یافتههای عملیترین اقدامنامه و غیره مهمآموزشی مناسب، تدوین دست

 باشند.می

 یدگيو پوس تيبالتيش ،)بيماري اصلی( بالست يماريبزايی ( خسارت9چالش  -9-0

 هاي فرعی( در اراضی شاليزاري)بيماري طوقه یوميفوزار

زاترین بیماری ارقام بومی برنج در شمال کشور محسوب عنوان خسارتبیماری بالست به 

در دنیا شناخته شده های گیاهی ترین بیماریحاضر این بیماری یکی از گستردهشود. در حال می

جا  شود این بیماری نیز در آنصورت تجاری و در سطح وسیع کشت میه هر جایی که برنج باست. 

 یطیای که در شرایط محبه گونه ،وجود دارد. سازگاری آن با شرایط محیطی مختلف قابل توجه است

زا و عدم مدیریت درست عوامل بیمارید. شوخسارت به محصول  %111منجر به  تواندمیمناسب 

محیطی و کاهش ها در شالیزار موجب افزایش هزینه کشت و بروز خسارات زیستکشاستفاده از قارچ

هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور  151های برنج در سطحی حدود شود. بیماریکیفیت برنج می

ها موجب افزایش صد هزار تنی عملکرد و افزایش پنج تا ده که مبارزه با آن قابل مشاهده است

 شود.وری آب میدرصدی بهره

های پژوهشی شامل استفاده از های عملیاتی برای غلبه بر این چالش مبتنی بر یافتهاقدام

 151مقدار  کش ناتیوو بههای مناسب و کم خطر با حداقل مقدار مصرف در هکتار نظیر قارچکشقارچ

لیتر در هکتار، رعایت استفاده دقیق میلی 411لیتر در هکتار، قارکش ویستا به مقدار میلی 211تا 

ی و کالس آموزشزاری برگی )و آموزش یجیترو اقدامات عفونی بذور برنج قبل از احداث خزانه،ضد

 ینامه و بروشورهاتدس نیتدو ، برنج یهایماریب یقیتوسعه کنترل تلف ی(،آموزش هایلمیف تهیه

 باشند.می مهم برنج یهایماریکنترل ب
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برنج، كرم سبز  يخسارت آفات مهم برنج شامل كرم ساقه خوار نوار( 01چالش  -01-0

 برنج و آبدزدک ياطهنقتک خوار برنج و پروانهبرگ

آفات مهم  تیجمع راتییتغعدم نظارت بر مبارزه و  یهانشدن روشییاجراخسارت ناشی از 

رویه مصرف بی. شودیبرآورد مکشور  اراضی شالیزاری آلوده در درصد 11 حداقلبرنج، به میزان 

هایی در خوار برنج در دهه پنجاه موجب بروز نگرانیساقهسموم در شالیزارهای شمال کشور علیه کرم

م مدیریت درست عدد. شبین رفتن دشمنان طبیعی آفت  رابطه با سالمت انسان، محیط زیست و از

پاشی به رویه محلولها( در شالیزار، گسترش بیکشها و علفکشها، قارچکشها )حشرهکشآفت

ای را برای محیط زیست و سالمت مواد غذایی مشکالت عدیده های مایع در شالیزارکشویژه حشره

شالیزاری کشور به جز  خوار در کلیه اراضیچون کرم ساقهنماید. آفات مهمی همتولیدشده ایجاد می

اراضی استان خوزستان قابل مشاهده است و در اکثر موارد مبارزه الزم توسط کشاورزان انجام 

هزار هکتار جلوگیری از خسارت حدود یک تن در هکتار  21شود درسطحی حدود شود. برآورد میمی

اساس افزایش میزان  شود. بر اینهزار تن در کشور می 41تا  21منجر به افزایش عملکرد حدود 

 قاتیسسه تحقؤمدر  ریطالعات اخمشود. تا ده درصد تخمین زده می 5وری در هر هکتار حدود بهره

های نوین مبارزه د به کارگیری مدیریت تلفیقی در کنترل آفات برنج و استفاده از روشبرنج نشان دا

ه بیولوژیک نظیر زنبور تریکوگراما، کنندهای فرمونی، استفاده از عوامل کنترلشامل استفاده از تله

پاشی قارچ بوریا باسیانا، عدم تورین، اسپوراستفاده از ترکیبات باکتری باسیل مثل بایولپ و بی

شود. ها در سطح وسیع میکشپاشی موجب کاهش مصرف مقدار آفتسمپاشی به روش محلول

مبارزه از  یهاهمه روش یریگکارهب، های نوین مبارزه، استفاده از روشآفات یقیتلف تیریتوسعه مد

 یو باکتر کوگرامای)استفاده از زنبور تر کیولوژیکنترل ب، گرانول یهاکشحشره یریکارگهجمله ب

کنترل  ینامه و بروشورهادست نیتدو، )شخم پس از برداشت برنج( یکنترل زراع ،(رهیو غ لیباس

های آموزشی و ترویجی، برگزاری کارگاه و  یموزشآ یهالمیف موزشی، تهیهآ یهالوتیپا جادیاآفات، 

 باشند.های پژوهشی میهای عملیاتی مبتنی بر یافتهترین اقداممهم

 هابرگ و جگنبرگ، پهن کيهرز بار يهاخسارت علف( 00چالش  -00-0

. باشدیهرز م یهااز خسارت علف یریجلوگ ی،زاریشال یکردن اراضیعمده غرقاب لیاز دالیکی 

 یمزرعه از حالت غرقاب ی،در سه هفته اول پس از نشاکار االمکانیحت شودیم هیمنظور توص نیبد

عدم مدیریت درست و  .شودیم دیهرز تشد یهاصورت مبارزه با علف نیا ریدر غ ،خارج نشود

موجب بروز مشکالت زیست محیطی و افزایش هزینه کشت  ها در شالیزارکشرویه علفگسترش بی

 هزار هکتار از اراضی 111شود چالش مزبور در حدود شود. برآورد میشالیزاری میدر اراضی 
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متر مکعب در هکتار و کاهش عملکرد حدود  311شالیزاری وجود داشته باشد که با مصرف حدود  

باشد. کاهش مصرف سی میلیونی آب و  وری آب داشتهنیم تن در هکتار نقش مهمی در تغییر بهره

 وری آب خواهد شد.نجاه هزار تنی عملکرد موجب افزایش حدود هفت درصدی بهرهکاهش خسارت پ

های مناسب و کشعلف یمعرف شاملهای پژوهشی های عملیاتی مبتنی بر یافتهترین اقداممهم

 یهستند که برا ییهاکشاز جمله علف ینیو نوم دیونیکلخطر و سازگار با محیط زیست شامل کم

ی که امروزه برای اثرگذاری پاشسم یتنش آبعادی و مزرعه با  طیبرنج در شرا هرز یهاکنترل علف

 151ها کشعلف نیشود. مقدار استفاده از ایمبیشتر بر خالف گذشته به صورت محلول پاشی انجام 

ستفاده از گیری مدیریت تلفیقی )اعالوه بر آن به کار گرم در هکتار است. ای تریلیلیم 211تا 

 یهامبارزه با علف یبرا زهیمکان یهاروشبا دوز کمتر(، استفاده از   عیوس فیط یدارا یهاکشعلف

لیتر یا گرم در هکتار( میلی 211تا  151مصرف )بین های کمکشپاشی با سمپاش علف، محلولهرز

و  نامهدست نیتدوشوند. مصرف میها برگ و جگنپهن رگ،ب کیهرز بار یهاعلف که برای کنترل

های ، اقدامات ترویجی و آموزشی )فیلم، پایلوت و کالسمهم برنج های هرزعلفکنترل  یوشورهابر

 آموزشی( برای مقابله با این چالش ضروری است.

 خيز( عدم تجهيز فنی و مديريتی سيستم هاي توزيع آب كليه مناطق برنج02چالش  -02-0

یاری در زمان محدود، عموماً مجهز به اراضی تحت کشت برنج در کشور به دلیل نیاز باال به آب

باشند. عدم تجهیز فنی و مدیریتی های عمیق و یا ایستگاه پمپاژ بزرگ میهای آبیاری، چاهشبکه

افزایش مصرف آب، افزایش هزینه آبیاری، سختی امکان های توزیع آب در این اراضی موجب سیستم

یجاد کمبود آب تصنعی، درگیری کشاورزان با اعمال آبیاری تناوبی، افزایش سختی کار توزیع آب، ا

ها و تأسیسات توسط کشاورزان، افزایش یکدیگر و یا با عوامل و کارگزاران توزیع آب، تخریب دریچه

های درجه دهد راندمان توزیع آب در شبکهها نشان میگیریشود. اندازههای حقوقی و غیره میپرونده

تواند گیری آب می. نصب تجهیزات فنی برای کنترل و اندازهباشددرصد می 75سه و چهار در حدود 

گیری آب، کنتور، انواع های اندازهالذکر ایفا نماید. استفاده از فلومنقش مهمی در رفع مشکالت فوق

های تعیین عمق، سنسورهای تعیین رطوبت، احداث جاده سرویس و دریچه، سرریز، اسپایل، اشل

برداران، های توزیع آب، آموزش بهرهها و سناریوامه آن تدوین برنامهغیره در سطح مزارع و در اد

جویی و تواند در صرفهها از جمله مواردی است که میآبسواران و آبیاران برای استفاده صحیح از آن

 باشد.کنترل آب و مهندسی توزیع آن در مزارع نقش اساسی داشته 

درصدی در مزارع شالیزاری، با تجهیز اراضی  75آب شود با توجه به راندمان توزیع برآورد می

 متر مکعب در هر هکتار 1111گیری آب بتوان حدود شالیزاری به وسایل کنترل اندازه
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جویی نمود که برابر با پنج درصد افزایش میلیون متر مکعب( در مصرف آب صرفه 111)معادل  

های مدرن توزیع آب در سطح مزارع، تعمیر ماحداث سیستباشد. وری آب در اراضی شالیزاری میبهره

گیری آب در سطح زارعین، جلب های موجود توزیع آب، نصب وسایل اندازهداری سیستمو نگه

های آموزشی، های ترویجی و فیلمحمایت کشاورزان برای مشارکت در امر توزیع آب از طریق برنامه

های آبیاری و التحصیالن کشاورزی در رشتهغهای خصوصی توزیع آب با استفاده از فارایجاد شرکت

 باشند.عمران از جمله اقدامات اساسی در این مورد می

 بودن مزارع و عدم فراگير شدن طرح تجهيز و نوسازي( سنتی03چالش  -03-0

بودن مزارع و عدم تکمیل طرح تجهیز و نوسازی در بیش از نیمی از اراضی شالیزاری سنتی

ن توسعه استفاده از آبیاری تناوبی، عدم امکان توسعه مدیریت توزیع آب، عدم عدم امکاکشور موجب 

امکان توسعه مکانیزاسیون، عدم امکان توسعه کشت دوم، درگیری کشاورزان و عدم استقالل در 

شود. بر این اساس کشت، افزایش هزینه تولید، کاهش سرعت کار، افزایش صعوبت کار و غیره می

انجام تجهیز و نوسازی اراضی موجبات افزیش ی توسعه یافته الزم است با همانند اکثر کشورها

وری آب، زمین و توسعه مکانیزاسیون را فراهم نمود. در تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری چهار بهره

کردن و احداث شود. در پروژه اول عملیات تسطیح با بزرگپروژه بزرگ به طور همزمان اجرایی می

ها سازی و جانمایی مناسب آنسازی و یکپارچهو هندسی و در صورت امکان یکجا های بزرگکرت

ها بر اساس طراحی های آبیاری و زهکشی در کنار تمامی کرتگیرد. در پروژه دوم کانالانجام می

های بین مزارع در کنار گیرد. در پروژه سوم، جادهمهندسی و با ابعاد و تجهیزات مناسب انجام می

آالت و ها ضمن فراهم کردن امکان تردد ماشینشود به طوری که این جادهها احداث میرتکلیه ک

های آبیاری و کنترل توزیع مناسب آب را زمان نقش جاده دسترسی به کانالبردن محصول، همبیرون

گذر، های کنترل و توزیع آب )باکس، دریچه زیرنیز بر عهده دارند. در پروژه چهارم تأسیسات و سازه

 گیرد. زمینی مد نظر قرار میسرریز، فلوم و...( و در صورت لزوم برای اراضی آبگیر، زهکشی زیر

بر این اساس و با توجه به توضیحات داده شده تدوین و اجرای برنامه توزیع نوبتی آب در اراضی 

کعب در هکتار میلیون متر م 111جویی به مقدار حدود تجهیزشده افزایش راندمان توزیع آب و صرفه

باشد. در عین حال کاهش ضایعات و افزایش درصد قابل پیش بینی می 6وری حدود با افزایش بهره

 15وری اقتصادی در حدود ضریب مکانیزاسیون و کاهش عملیات دستی و غیره موجب افزایش بهره

و نوسازی در  شود. اقدامات اجرایی برای غلبه بر این چالش شامل ارتقای عملیات تجهیزدرصد می

آالت به روز و مناسب اراضی شالیزاری، جلب حمایت مراحل طراحی، اجرا و نظارت، استفاده از ماشین

 های متولی تأمین و توزیع آب در وزارت نیرو و ایجادو همکاری کشاورزان، همکاری با دستگاه
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ای به جای محوریت طقهتر از همه تمرکز تجهیز و نوسازی به صورت منهای توزیع آب و مهمتشکل 

 روستا خواهند بود.

 ورزي در زمان مناسب و شيوه صحيحعدم اجراي عمليات خاک (00چالش  -00-0

باشد که ورزی در اراضی شالیزاری از عملیات مهم و اثرگذار در رشد گیاه و مصرف آب میخاک

ولید مؤثر است. به طور های توری آب و کاهش هزینهانجام صحیح و به موقع آن در ارتقای بهره

سازی زمین شالیزار در دو استان شمالی گیالن و مازندران با استفاده از تیلر و معمول عملیات آماده

های شود. بر اساس بررسیورزی ثانویه انجام میورزی اولیه و خاکتراکتور در دو مرحله خاک

ز برداشت محصول انجام شود. اما ورزی اولیه در اولین فرصت پس اشود خاکشده توصیه میانجام

شود. برای اجرای این امر به دالیل مختلف انجام نشده و معمواًل از اسفند ماه به بعد اجرایی می

ورزی اولیه الزم است مزرعه به مدت چند روز غرقاب بماند تا شرایط برای اجرای کار مهیا شود. خاک

الزم است تا بتوان بدین روش زمین شالیزار مترمکعب آب بیشتر  511-1111شود حدود برآورد می

یابد. به همین را آماده کرد. در این حالت با باال رفتن آب مورد نیاز، هزینه تولید محصول افزایش می

ورزی اولیه پس از برداشت محصول انجام شود. سطح اراضی تحت تأثیر شود خاکخاطر توصیه می

متر  1111تا  511جویی حاصل از این روش، حدود فههزار هکتار بوده و صر 51این چالش، حدود 

شدن اقدامات اجرایی برای رفع این چالش شود. در صورت عملیمکعب در هکتار تخمین زده می

ملیون مترمکعب در کشور کاهش یابد. بدین ترتیب  25شود مصرف آب تا حدود تخمین زده می

 ار داشت.درصد را انتظ 3-5وری آب حدود توان افزایش بهرهمی

های تحقیقاتی انجام شده با اقدامات اجرایی برای غلبه بر این چالش بر اساس برخی از پروژه

ها و ادوات کشاورزی مناسب برای شرایط و های تحقیقاتی شامل معرفی صحیح ماشیناستناد به یافته

های ترویجی، العملرها با تکیه بر تدوین دستواراضی مختلف و نیز شیوه اجرای صحیح  استفاده از آن

های های تحقیقاتی و آموزشی در سر مزرعه، تهیه فیلمها و پایلوتها، برگزاری کالسنامهدست

 باشند.آموزشی و غیره  با همکاری واحدهای ترویجی و تحقیقاتی می

 ( عدم حصول مکانيزاسيون حداكثري در مرحله كاشت05چالش  -05-0

ان گیالن و مازندران به صورت نشایی است. درگذشته این شیوه مرسوم کاشت برنج در دو است

های نشاکار و با توجه به صعوبت کاری شد، لیکن با ورود ماشینکار به طور کامل با دست انجام می

چنین باالبردن سرعت کار نشاء برای کاهش مصرف آب شدید، هزینه بسیار باالی نشاکاری و هم

شود. شرط الزم برای کشت مکانیزه برنج رت مکانیزه انجام میامروزه بخشی از عملیات کاشت به صو

 چنین آید. همورزی صحیح و اصولی به دست میفراهم بودن بستر مناسب است که از طریق خاک

 



   وری آب زراعت برنجاجرایی ارتقاء بهره -نامه فنی دست/  31 

 

روند رو به افزایش کشت مکانیزه نیازمند حل مشکالت و معضالت اجرایی این روش در مرحله تهیه 

نشدن این باشد. متأسفانه به دلیل محققلیات نشاکاری مکانیزه میهای نشاء و اجرای صحیح عمجعبه

ها دچار این چالش هزار هکتار از اراضی زیر کشت این استان 211شود که در حدود موارد برآورد می

متر مکعب در هکتار آب بیشتر از میزان الزم  51شود حدود باشند. در این وضعیت تخمین زده می

تن در هر هکتار عملکرد  2/1شود به خاطر کشت نامناسب حدود ن برآورد میچنیشود. هممصرف می

محصول کاهش داشته باشد. این چالش مشکالتی نظیر مصرف آب بیشتر، کاهش عملکرد، افزایش 

هزینه اجرای عملیات و صعوبت کاری باالتر را به دنبال دارد. برای برطرف کردن این معضالت ضروری 

سازی و تسطیح شود. الزمه انتخاب شود. شالیزار باید به طور صحیح آماده است روش کاشت مناسبی

ها و ادوات مناسب کاشت و ارایه خدمات پس از فروش به کشاورزان است. در این امر تأمین ماشین

جویی در میلیون متر مکعب صرفه 11توان تا حدود صورت به کار بستن راهکارهای پیشنهادی می

 2وری آب تا حدود تن در هکتار و افزایش بهره 2/1ملکرد محصول به میزان مصرف آب، افزایش ع

های پژوهشی که مرتبط با انتخاب درصد را انتظار داشت. برای نیل به این مقصود بایستی از یافته

ترین اقدامات اجرایی برای غلبه بر این صحیح نوع ماشین و عملیات کاشت است استفاده کرد. مهم

ابی به توسعه بیشتر مکانیزاسیون در مرحله کاشت در اراضی شالیزاری ضمن اقدامات یچالش و دست

های کاشت مناسب از انتخاب ماشینهای الزم توسط کشاوزان شامل حمایتی مالی برای تهیه دستگاه

های صحیح استفاده از بین انواع نشاکارهای موجود در بازار داخلی و خارجی، انتخاب و آموزش روش

های ها و دورهها، اجرای کالسنامهو اجرای عملیات صحیح کاشت از طریق تدوین دست ماشین

های آموزشی، اجرای آموزشی برای کارشناسان و کشاورزان و سایر دست اندرکاران، تهیه فیلم

 های ترویجی و غیره اشاره نمود.برنامه

هاي هرز مبارزه با علفهاي ( عدم تلفيق كامل روش مکانيکی با ساير روش06چالش  -06-0

 و آفات در اراضی مکانيزه

زا و افزاینده مصرف آب در اراضی شالیزاری محسوب های هرز از عوامل مهم خسارتعلف

های هرز در شالیزار، سه روش وجود دارد که عبارتند از شوند. به طور کلی برای مبارزه با علفمی

های هرز به صورت نیکی. در گذشته وجین علفروش دستی، روش کاربرد مواد شیمیایی و روش مکا

شد، سپس استفاده از مواد شیمیایی رایج شد که به دلیل سهولت کار دستی توسط کارگران انجام می

ها و ادوات مخصوصی برای این کار طراحی و ساخته شدند. به سرعت گسترش یافت. در نهایت ماشین

ها وارداتی هستند و شوند. اکثر این دستگاهمی این تجهیزات به دو صورت دستی و موتوری ارایه

 سازگاری خوبی با شرایط کاری در کشور ما ندارند. به همین خاطر کشاورزان که در ابتدا عالقمند به
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آوردن ها تا حد زیادی رویگردان شدند. رویها بودند به دلیل ناکارآمدی از آناستفاده از آن 

مترمکعب در هکتار آب بیشتری مصرف  251شود که حدود کشاورزان به وجین دستی باعث می

است. این امر آلودگی شود. از سوی دیگر تمایل کشاورزان به استفاده از مواد شیمیایی بیشتر شده 

ها و های ناشی از آن به طور مستقیم سالمت انسانشدید محیط زیست را در پی داشته که آسیب

الی کشور به خطر انداخته است. عالوه بر آن هزینه تولید، به دلیل های شمآبزیان را به ویژه در استان

 ای داشته است. ها افزایش قابل مالحظهکشوارداتی بودن علف

شود از روش مکانیکی به صورت ترکیبی با توجه به مطالب ذکر شده به عنوان راهکار توصیه می

میلیون  51شود حدود تخمین زده می های کنترل علف هرز استفاده شود. بدین ترتیببا سایر روش

 وری آب نیز تا حد یک درصد افزایش یابد. متر مکعب از آب مصرفی کاهش یافته و بهره

های کشت و یابی به این هدف و غلبه بر این چالش مهم و به منظور کاهش هزینهبرای دست

های تا بر اساس یافتههای هرز مزارع شالیزاری الزم است کاری مبارزه با علفکردن صعوبتکم

ها در اختیار کارگیری آنههای بمناسب داشت معرفی شده و دستورالعمل ها و ادواتپژوهشی ماشین

معرفی و تأمین تجهیزات ترین اقدامات اجرایی برای این منظور شامل مهم کشاورزان قرار گیرد.

های آموزشی، ی، تهیه فیلمکارگیری ادوات اجرایهای بهمناسب مرحله داشت، تهیه دستورالعمل

های آموزشی برای کشاورزان و کارشناسان ها و دورههای ترویجی، برگزاری کالساجرای برنامه

 باشند.می

 ( ضايعات در مرحله برداشت مکانيزه07چالش  -07-0

شد. امروزه نیز بنا به دالیلی از دیرباز برداشت برنج به صورت دستی توسط کارگران انجام می

این روش برداشت رایج است. این شیوه مشکالت متعددی نظیر باالبودن هزینه اجرای عملیات، خاص 

شدن با بارندگی در زمان شدن دوره عملیات، افزایش ضایعات مرحله برداشت، خطر مواجهطوالنی

برداشت، کاهش عملکرد محصول و غیره را به همراه دارد. ابتدا برای برداشت مکانیزه دروگرهای 

دادند. وری وارد عرصه شدند که ضمن کاستن از سختی کار، سرعت اجرای عملیات را افزایش میموت

های مخصوص برنج طراحی و برای برداشت محصول به خدمت گرفته شدند. در آخرین مرحله کمباین

پذیرد. برداشت درصد برداشت به صورت مکانیزه صورت می 61بر اساس آمارهای ارائه شده، حدود 

شود. ها در اجرای کار خلل وارد مینیازهایی است که در صورت عدم تحقق آنزه مستلزم پیشمکانی

بودن مزارع، رطوبت مناسب خاک مزرعه، رسیدگی توان به لزوم تجهیز و یکپارچهها میاز جمله آن

 ها و غیره اشاره نمود. میزان رطوبت خاک مزرعه تأثیر مستقیمی بر چگونگی حرکتزمان خوشههم

 آلود باشد، حرکت کمباین دچار مشکل شده و گاه دیده شده کمباینکمباین دارد. چنانچه مزرعه گل
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در آن گیر کند. به همین خاطر زمان صحیح قطع آبیاری مزرعه اهمیت فراوانی دارد. نتایج تحقیقاتی  

د. برخی از باشدهد بهترین زمان قطع آبیاری حدود دو هفته قبل از برداشت محصول مینشان می

های کشاورزان برای اطمینان از سهولت تردد کمباین در مزرعه با توجه به احتمال بروز بارندگی

ها نمایند. بررسیانتهای فصل، زودتر از موعد اقدام به قطع آبیاری و حتی تخلیه آب داخل مزرعه می

 یابد. کاهش می دهد که در این حالت رشد فیزیولوژیکی محصول مختل شده و عملکردنشان می

تن درهکتار باشد. از این رو ضروری است  25/1شود میزان این کاهش حدود تخمین زده می

که در زمان مناسبی آبیاری متوقف شده و مزارع مجهز به زهکش برای تخلیه آب باز باشند. 

ارگیری کدرصد داشته باشد. با به 5وری آب، افزایشی حدود شود از این طریق بهرهبینی میپیش

توان راندمان های اجرایی میهای پژوهشی در خصوص زمان مناسب برداشت و دستورالعملیافته

تعیین ترین اقدامات اجرایی برای غلبه بر این چالش شامل برداشت را به بیشترین میزان رساند. مهم

های الزم برای تشخیص زمان مناسب مرحله برداشت از نظر رطوبت خاک و رسیدگی شاخص

های آموزشی و اجرای های اجرایی برای کشاورزان و کارشناسان، تهیه فیلممحصول، تهیه دستورالعمل

 های آموزشی می باشند.های ترویجی و برگزاری کالسبرنامه

 هاي غير شمالیهاي شاليزاري استان( كم بودن ماده آلی خاک08چالش  -08-0

حد  است. فقر مواد آلیز نقاط جهان در بسیاری ا هاکمشکل حاصلخیزی خا عامل اصلی

شود، اما در برآورد میدرصد  حدود دو تا سهیابی به تولید پایدار مطلوب کربن آلی خاک برای دست

منبع ماده آلی  کند.تجاوز نمی میزان کربن آلی خاک از یک درصد  بیش از نیمی از اراضی کشور

بهبود توانایی ، دهنده ذرات خاک به یکدیگرباتدارنده و ثنگه، تأمین کربن و انرژی جانداران خاک

افزایش ، کننده عناصر غذایی مـورد نیاز گیاهذخیره و تأمین، خاک در ذخیره و انتقال آب و هوا

، فشردگی خاکو از تراکم  ، جلوگیریداری مواد غذایی خاکنگهو ظرفیت تبادل کاتیونی و آنیونی 

ها، فلزات کشاثرات محیطی آفتخاک، کاهش روی بر سهولت کار  ایجاد چسبندگی خاک و ندهکاه

شرایط برای  بهبود ،های ریشه و برگمقاومت گیاه به بیماریافزایش  ،های دیگرسنگین و آالینده

تر از همه و مهمزای خاک کاهش عوامل بیماری ،خاک در محیط افزایش تنوع زیستی ،نفوذ ریشه

 شود.می افزایش کارایی کودهای شیمیایی

داری آب و مواد غذایی در خاک منجر به کاهش عملکرد مبود ماده آلی از طریق کاهش نگهک

ازدیاد مواد آلی مختلف با منشأ گیاهی )مانند کود سبز( و دامی در مزرعه بر اساس دانه خواهد شد. 

کربن  یبا افزایش یک درصدرود انتظار میپذیر است. ها و رعایت سایر اصول زراعی امکاندستوالعمل

 در ماده آلی  وجود زیادی در اراضی مشاهده شود زیرامیزان افزایش تولید  های کشور،خاکدر  آلی
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وضعیت ماده آلی خاک در اکثر داشته باشد.  ارتباط مستقیمی با میزان عملکرد گیاهتواند میخاک 

پتانسیل تولید در  تواند در افزایشمی اصالح آنبه ه باشد و توجاراضی کشاورزی در حد بحرانی می

از  دهد حدود سیصد هزار هکتارها نشان میبرآورد اراضی کشاورزی سهم به سزایی داشته باشد.

اراضی شالیزاری کشور دچار کمبود مواد آلی باشند. بر این اساس با تأمین ماده آلی و غلبه بر این 

هزار تن( و به تبع آن  511توان افزایشی حدود نیم تن در هر هکتار )یا افزایش حدود چالش می

 بینی نمود.وری آب را پیشافزایش پنج درصدی در بهره

بازگرداندن کاه و  ،مصرف کودهای کمپوست و جایگزینی بخشی از آن با انواع کودهای شیمیایی

های های دامی بر اساس توصیهکلش به خاک بعد از عملیات برداشت محصول، استفاده از کود

ی و آموزش هایزاری دورهبرگورالعمل استفاده از کود آلی در اراضی شالیزاری، تحقیقاتی، تهیه دست

 باشند.چالش میاز مهمترین اقدامات اجرایی برای غلبه بر این ی آموزش هایلمیفتهیه 

 هاي توصيه كودي ويژه مکان( عدم استفاده از روش09چالش  -09-0

 صحیح مدیریت به مربوط هایآوریفن ابداع و زارعی گیاهان شده اصالح ارقام از ترکیبی امروزه

در حال حاضر  است،یدهبخش تداوم کشاورزی محصوالت تولید افزایش به شیمیایی کودهای مصرف

 کیفیت غذایی، عناصر وضعیت توصیه کودی بدون در نظر گرفتن تغییرات مکانی و فصلی،

کند چرا . این نکته روشن میشودبه صورت یکسان انجام می خاک تولید کارآیی و حاصلخیزی

در راندمان استفاده نیتروژن کم، استفاده از کود پتاسیم و دیگر عناصر غذایی در توازن با گیاه و 

مقدار  ازتر یا کمتر بیش مصرف به منجردر مواقعی  شرایط اینوری خاک مطلوب نیست. نتیجه بهره

 زراعی راندمان کاهش تولید، هزینه افزایش ه آن نتیج که دشومی اراضیاین  در کودنیاز گیاه به  مورد

 نمودنمشخص باشد.می بزرگ هایمقیاس در محصول کاهش و وری آباز جمله بهره هانهاده

 در هامحدوده این در کود مصرف نمودنبهینه و حاصلخیزی کیفیت، غذایی عناصر وضعیت محدوده

و  سالمتی ارتقای و پایدار تولید کود، توازنم مصرف به منجر مکان خاص تغذیه مدیریت راستای

. توصیه کودی ویژه مکان و برنامه آزمون خاک که تا حدی توسط مؤسسه دشومی زیست محیط

تواند کمک مؤثری در ها میتحقیقات برنج کشور صورت گرفته است و تکمیل برنامه تحقیقاتی آن

فزایش عملکرد باشد. با توجه به اینکه چالش توصیه کودی بر اساس نیاز غذایی برنج در هر مزرعه و ا

هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور قابل مشاهده است، با افزایش عملکرد  211مزبور در حدود 

هزار تنی محصول و به تبع آن افزایش  211تا  111حدود نیم تا یک تن در هکتار، افزایش حدود 

 باشد.بینی میبل پیشوری آب به میزان حدود پنج تا ده درصدی قابهره

 عرضه اساس بر  یک مدیریت تغذیه خاص مکان (SSNM) مکان خاص غذایی عناصر مدیریت
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 نیز و انتظار عملکرد مورد، غذایی عنصر به محصول نیاز میزان و (INS) خاک بومی غذایی عنصر 

 گیاه نیاز با مطابق کودی توصیه برای عملی راهکار یک بوده و استوار غذایی عناصر بازیافت راندمان

با  خاصی زمانی مدل یک در نظر مورد غذایی عناصر حاوی کودهای روش این در. است شده ارزیابی

 آن عرضه و نظر مورد عملکرد به رسیدن برای برنج غذایی عناصر کل نیاز بین تفاوت در نظرگرفتن

 از اجتناب و مناسب کودی توصیه برای روش این در اماشود. توصیه می خاک بومی منابع توسط

 برای کود درونی راندمان و شده مصرف شیمیایی کود بازیافت راندمان از اطالع کود کم یا زیاد مصرف

همگامی بخش ترویج و تحقیقات برای در دست . باشدمی ضروری نظر مورد عملکرد افزایش سطح هر

های ترویجی، احداث هاز طریق اجرای برنام های کودی مناسب ویژه هر مکانقرار دادن توصیه

های آموزشی در سطوح کارشناسی و کشاورزان ها و برگزاری کالسهای آموزشی، تهیه فیلمپایلوت

 باشند.برای حل این چالش ضروری می

 ( استفاده از انواع كودهاي نامناسب21چالش  -21-0

ای به گونهاست.  چند جانبهنقش  که دارایهای مهم بخش کشاورزی است کود یکی از نهاده

شود و از طرف استفاده صحیح از آن باعث افزایش محصول و حفظ حاصلخیزی خاک میکه از یک

آلودگی و تجمع بیش از حد  تخریب بافت خاک، موجب آلودگی منابع آب، مناسب آنانواع ناطرفی 

و آن در محصول تولیدی خواهد شد. لذا ضروری است کشاورزان نسبت به شناخت انواع کودها 

عالوه بر استفاده از انواع کودهای نامناسب باشند.  کافی داشته اتمصرف به موقع و درست آن اطالع

دور ریختن سرمایه کشاورز باعث ایجاد خسارت به شکل کاهش کمی و کیفی محصول و آلودگی آب 

سطح  باال بودن نسبی قیمت کود، استفاده نابجا و تولید کودهای تقلبی را درو خاک خواهد شد. 

وری دهد. استفاده نابجا از کودها و مصرف کودهای تقلبی منجر به کاهش تولید و بهرهکشور رواج می

شود این شود. برآورد میآلودگی زیست محیطی و مشکالت دیگر میو افزایش  اراضی، زیان اقتصادی

تا  111ش، افزایش چالش در حدود صد هزار هکتار از اراضی شالیزاری را در بر گیرد. با حل این چال

 باشد. وری آب قابل انتظار میهزار تنی عملکرد و افزیش پنج تا ده درصدی بهره 211

بر  است، ضروریمدیریت تولید و مصرف انواع کودها امری برای مقابله با این چالش نظارت و 

ه هنگام کود با ، نظارت بر تولید و توزیع بمین مقدار، زمان استفاده و نوع مناسب کودهاأتاین اساس 

های علمی و کننده کود با ارگانتوجه به نیاز هر منطقه از طریق همکاری بین نهادهای تأمین و توزیع

ها، های آموزشی، برگزاری پایلوتباشد. تهیه فیلمهای خاک و آب ضروری میپژوهشی و آزمایشگاه

ناسایی کودها و غلبه بر این های آموزشی در سطوح کارشناسی و کشاورزان برای شها و دورهکالس

 چالش ضروری و اجتناب ناپذیر است.
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 مصرف( عدم استفاده از كودهاي حاوي عناصر كم20چالش  -20-0

مصرف در تولیدات کشاورزی در کشورهای پیشرفته، علیرغم اهمیت روز افزون عناصر کم

که مصرف کودهای حاوی این  به طوری ،است سفانه در ایران به نقش این عناصر توجه کافی نشدهأمت

مصرف هر یک تن کود مصرفی، حدود دو گرم کود کم یعناصر در کشور بسیار ناچیز است و به ازا

که مصرف ساالنه کودهای شیمیایی در ایران  د. به عبارت دیگر با عنایت به اینشونمی استفادههم 

نمود.  استفاده مصرفوی عناصر کمهزار تن کودهای حا 75میلیون تن است، باید سالیانه  5/2حدود 

 ،های اسیدیهای ایران، در مقایسه با خاکمانند اکثریت خاکه های آهکیواضح است که در خاک

سفانه به این عناصر نیز مانند مواد آلی و کودهای پتاسیمی أکمبود این عناصر بیشتر مطرح است. مت

عملکرد در مزرعه، تأثیر منفی بر جذب  افتناشی از این امر شامل شود. مشکالت توجه کمتری می

کننده و سایر عناصر مورد نیاز رشد و نمو برنج، در دسترس نبودن برخی عناصر مورد نیاز مصرف

مدیریت علمی تولید و باشد. ها و میزان پروتئین دانه میکاهش کیفیت دانه برنج از نظر ریز مغذی

 و کود بهینه مصرف وطریق اصالح ساختار تولید از . مصرف انواع کودها امری اجتناب ناپذیر است

لین ئومس ضروری است داد. لذا ءه را ارتقاجامع سالمت سطح توانسالم می کشاورزی محصوالت تولید

مین مقدار، زمان استفاده و نوع مناسب کودها در تولید محصوالت کشاورزی أامر این اصل مهم را در ت

تأمین عناصر ریزمغذی توسط کشاورزان پیش از فصل کشت و بر این اساس  رعایت و اقدام نمایند.

ها در مزرعه و مصرف متعادل کود برای جلوگیری از اثر بازدارندگی توجه جدی به مصرف ریزمغذی

باشد. حل این چالش با کودها نسبت به همدیگر مانند فسفر و روی در عملکرد گیاه برنج مؤثر می

منجر به افزایش حدود صد هزار تنی عملکرد و افزایش پنج تا ده  تواندتوجه به سطوح قابل اصالح می

 وری آب شود.درصدی بهره

مغذی  انجام آزمون خاک منظم )برای تعیین مصرف به هنگام و به اندازه(، تأمین عناصر ریز

ها در مزرعه )در صورت امکان کشاورزان پیش از فصل کشت، توجه جدی به مصرف ریز مغذی

پاشی، آموزش های نوین همانند محلول(، آموزش کشاورزان برای استفاده از روشپرداخت سوبسید

کشاورزان بر اساس مصرف متعادل کودهای ماکرو و میکرو برای جلوگیری از اثر بازدارندگی کودها 

 باشند.های پژوهشی میهای عملیاتی مبتنی بر یافتهنسبت به هم )مانند فسفر و روی( از اقدام

 ( استفاده از اراضی نامناسب با تناسب پايين براي توليد برنج22 چالش -22-0

به کار )کشت برنج(  کاربریبرای یک نوع خاص  هاآنتعیین سازگاری  درارزیابی تناسب اراضی 

ترین عوامل زیربنایی اقتصاد هر کشوری خاک یکی از منابع طبیعی و از جمله مهم .شودمی برده

 برداری از این منبع طبیعی در مسیر فشارهای ناشی از افزایش جمعیت براست. اصول و چگونگی بهره
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منابع محدود اراضی به عنوان یک مشکل اساسی در برابر امنیت غذایی و کیفیت مطلوب زندگی  

تواند چرخشی را له مذکور میأباشد. مسدر کشورهای در حال توسعه میه ویژه های آینده ببرای نسل

ها آسیب . از آن جایی کهل زیست محیطی مانند کمبود منابع اراضی ایجاد نمایددر مشکالت و مسائ

های زیست محیطی ممکن است در کشورهای در حال توسعه، به کمک استفاده مؤثرتر از و تخریب

دارابودن . ارزیابی و مدیریت خاک و اراضی از اهمیت روزافزونی برخودار است لذااراضی، کاهش یابد 

 .های آگاهانه و آمایش سرزمین استگیرینیاز تصمیم ق از وضعیت خاک و اراضی پیشاطالعات دقی

ی است که منجر به مدیریت پایدار منابع اراضی از یای بسیار مهم در زنجیرهاهارزیابی اراضی حلقه

، افزون انسان برای تولید غذا و کمبود منابعد از این رو نیاز روزشوها خاک میترین آنجمله مهم

گیران در انتخاب اراضی مناسب و کمک به تصمیم برایهای جدید در ارزیابی اراضی ضرورت روش

تخریب اراضی، ، . کاهش عملکرددهدافزایش می را جلب رضایت تولیدکنندگان برای کسب سود زیاد

از  استفادههدرروی منابع تولید مانند آب، کود و غیره و افزایش هزینه تولید از جمله پیامدهای 

شود حدود پنجاه هزار هکتار از باشد. برآورد میاراضی نامناسب با تناسب پایین برای تولید برنج می

گیر چالش مزبور باشند با توجه به امکان کاهش همزمان مصرف آب و افزایش اراضی شالیزاری در

 بینی شود.تواند پیشدرصد می 21وری تا حدود عملکرد برنج در این نوع اراضی افزایش بهره
انجام مطالعات تناسب اراضی، کاشت برنج بر اساس تناسب اراضی تعیین شده، استفاده از ارقام 

مناسب با نوع کیفیت اراضی )ارقام متحمل به شوری و غیره در شرایط نامناسب اراضی(، استفاده از 

ایطی که تناسب راهکارهای اصالح اراضی شالیزاری متناسب با مطالعات تناسب اراضی، توجه به شر

کند مانند شوری، زه آب، کم آبی و غیره، توجه به الگوی کشت اراضی را از حالت مطلوب خارج می

های عملیاتی مبتنی بر معرفی شده در تناسب اراضی برای هر واحد از اراضی، از راهکارها و اقدام

 باید مدنظر قرار گیرند.باشند که وری آب در اراضی برنج میهای پژوهشی برای بهبود بهرهیافته

 كردن شلتوک مرطوب حاصل از برداشت مستقيم( تأخير در عمليات خشک23چالش  -23-0

 هاي موجودكنخشکبه دليل ناكافی بودن ظرفيت 

ه بهای مخصوص برنج با کمباینامروز گسترش مکانیزاسیون در مرحله برداشت محصول برنج 

های برداشت . به شلتوکای را به همراه داشته استدیدهمشکالت ع شمالی کشورهای ویژه در استان

کردن شود. تأخیر در عملیات خشکگفته می "برداشت مستقیم"شده با این روش در اصطالح 

عدم همپوشانی میزان محصول برداشت شده شلتوک مرطوب برداشت شده به روش مستقیم به دلیل 

تواند افزایش ضایعات کمی و کیفی بی، میبرنجکوهای موجود در کارخانجات کنبا ظرفیت خشک

 دلیل های تازه برداشت شده با کمباین معمواًل بهشلتوکباشد.  محصول برنج را به همراه داشته
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و کردن به موقع خشکبا  .زنندراحتی جوانه میه ای از موارد بپذیر بوده و در پارهرطوبت باال، فساد 

 های ناشی از تجزیه ترکیبات شیمیایی، فعالیتخسارتان از تومرطوب نه تنها میشلتوک اصولی 

ای کاهش ارزش تغذیه، تولید برخی از سموم همچون افالتوکسین و هاقارچها به ویژه میکروارگانیسم

به صورت برنج ضایعات توان از افزایش ممانعت کرد بلکه با این عملیات می برنج طی دوره انبارمانی

کارهای عملی در زمان برداشت ای یکی از راهکردن دو مرحله. خشککاست در مرحله تبدیلشکسته 

های های موجود در کارخانهکنتواند در غلبه بر کمبود ظرفیت خشکمحصول برنج است که می

توان به افزایش برنج سالم تولیدی و باشد. از نتایج مثبت این روش می نقش بسزایی داشته برنجکوبی

جویی در انرژی مصرفی کردن و صرفهدرآمد کشاورزان، کوتاه شدن مدت زمان خشکنهایتاً ارتقای 

 اشاره نمود. 

هزار تن از میزان ضایعات کاسته شده و  111شود که با اجرای این روش حدود برآورد می

های سیار در کنوری آب به میزان حدود پنج درصد تحقق یابد. با توسعه و ترویج خشکافزایش بهره

کردن دو کردن در خشکشلتوک مرطوب در مرحله اول عملیات خشککردن ع برنج برای خشکمزار

های تجاری و خانگی، تدوین کنای و تکمیل آن در کارخانجات برنجکوبی، معرفی خشکمرحله

برداران )کشاورزان وکارشناسان( از طریق برگزاری های کاربردی و آموزش بهرهدستورالعمل

 توان گام مؤثری در ارتقای کمی و کیفی محصول برنج برداشت.میهای آموزشی کالس

نامناسب و  استقرار و به دليل انتخاب ج( فرآوري نامناسب محصول برن20چالش  -20-0

 توليد خط در هاتنظيمات نادرست دستگاه

 یها و فرآیندهای متنوعای از فعالیتبرگیرنده مجموعهکه در عملیات پس از برداشت برنج به 

شود. بر می برنج گفته تبدیل فرآیند گیرد،می صورت سفید برنج به شلتوک تبدیل منظور به که

 31تا  25اساس مطالعات به عمل آمده، ضایعات برنج در زمان تبدیل در نقاط مختلف کشور حدود 

طراحی غیراصولی کارخانجات،  ناشی از عمدتاً  برداشت از پس ضایعاتشود. برآورد میدرصد 

 تولید و تنظیمات خط در هانامناسب دستگاه استقرار و انتخابهای قدیمی، ارگیری دستگاهکبه

طراحی نامناسب کارخانجات برنجکوبی باشد. میبه دلیل اطالعات ناکافی کاربران  هانادرست ماشین

رک یکی از عوامل مهم در ت از نظر عدم تفکیک خط تولید از انبارهای مواد اولیه و محصول نهایی،

های سفید و به تبع آن های خشک شده و برنجالرطوبه بودن شلتوکبرداشتن برنج به دلیل جاذب

خیز درصد کارخانجات برنجکوبی در مناطق برنج 11بیش از افزیش ضایعات )برنج شکسته( است. 

 نمایند. عدم رعایتکردن شلتوک استفاده میهای صندوقی بستر ثابت برای خشککنایران از خشک

 ها با عدم همخوانی ظرفیت آنها در فصل برداشت به دلیل کنکردن در این نوع خشکاصول خشک
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یکنواخت،  طوالنی شدن مدت زمان چون خشکاندن غیرای هممشکالت عدیدهمحصول برداشت شده، 

تولید های خط ای از موارد برخی از دستگاهدر پاره کردن و هدر رفت انرژی را به همراه دارد.خشک

کارگیری حداقل دو دستگاه گیرند. بهگذاری در عمل مورد استفاده قرار نمیبه دلیل نیاز به سرمایه

کردن شلتوک، قبل از عملیات تبدیل و عدم بوجار مناسب یکی قبل و دیگری پس از خشک

خط  ها درکناستقرار سفیدالستیکی،  غلتک هایکنپوست بجای ایتیغه هایکنجایگزینی پوست

های مناسب در انتهای خط تولید از عوامل مهم کاهش کارگیری الکبهتولید به صورت سری و 

که ضروری است مورد توجه شود ضایعات در مرحله تبدیل و تولید محصولی یکنواخت محسوب می

 ویژه قرار گیرد. 

کارخانجات  های متولی در امر بازنگری و ادامه اصالح ساختارریزی و نظارت دستگاهبرنامه

های تحقیقاتی و استانداردهای موجود، تأمین مالی برای عملیاتی شدن برنجکوبی بر اساس یافته

 تواندمیبرنامه اصالح ساختار، تدوین استانداردهای مرتبط، آموزش مدیران، اپراتورها و کشاورزان 

 قل پنج درصد باشد.وری آب حداکاهش ضایعات به میزان صد هزار تن و افزیش بهره در مؤثر گامی

اولویت و راهکارهای مرتبط با هر چالش، میزان تقریبی اثربخشی راهکارهای ذکرشده بر 

 ( ارائه شده است.6های پژوهشی محققین در جدول )ها و اقدامات عملیاتی مبتنی بر یافتهچالش



 

 

 لیاتیها و اقدامات عمها، مناطق درگیر، راهکارها و میزان اثربخشی آنچالش -6جدول 

چالش های اصلی به هنگام  دیفر
Challenges 

 اولویت ها و راهکارها مناطق چالش

Priorities and Measures 

میزان تقریبی اثربخشی راهکار بر میزان 

 چالش
Impacts and outcomes 

های پژوهشی های عملیاتی مبتنی بر یافتهاقدام

 Actions مؤسسات پژوهشی
کاهش 

مصرف آب 

متر )میلیون 

 مکعب(

افزایش 

عملکرد 

محصول 

)تولید هزار 

 تن(

افزایش 

وری بهره

 آب )درصد(

 (1) (2) (1) (11) (11) (12) (13) 

1 
گرایش به استفاده از روش آبیاری 

 غرقاب دائم
 خیزکلیه مناطق برنج

جایگزینی روش آبیاری 

 تناوبی و قطع و وصل آب
311 - 5 

استای معرفی برنامه ها و اقدامات ترویجی در ر  -

های اجرایی آبیاری تناوبی شامل فواصل زمانی روش

مناسب، استفاده از وضعیت ظاهری خاک و گیاه، 

 ریزی آبیاریهای سطحی برای برنامهچاهک

کارهای چگونگی همکاری کشاورزان با معرفی راه -

 مسئوالن دولتی توزیع آب

 بیمه اراضی تحت آبیاری تناوبی -

 پایلوتبرگزاری -

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزشهای  لمیفتهیه  ،یآموزش

2 
عدم کشت ارقام با هدف رفع 

 مشکالت کشاورزان
 خیزکلیه مناطق برنج

معرفی ارقام زودرس با 

عملکرد باال و بازارپسند با 

 مشارکت کشاورزان پیشرو

311 211 21 

 های آموزشیبرگزاری دوره-

 ها به طور مستمرع رسانی از طریق رسانهاطال -

 کشت مزارع نمایشی و پایلوت در مناطق مختلف-

3 

عدم دسترسی و استفاده از بذور 

گواهی شده و استفاده از بذور 

 خودمصرفی

 خیزکلیه مناطق برنج
کردن امکان دسترسی فراهم

 و استفاده از بذور مناسب
211  5 

 زان تولیدکنندهآموزش چگونگی تولید بذر به کشاور-

 های آموزشیتهیه فیلم  -

 کارگیری افراد مجرب در امر تولید بذرتولید بذر به-



 

 های آموزشیبرگزاری دوره -

4 
محصولی در اراضی کشت تک

 شالیزاری
 گیالن

توسعه کشت دوم پس از 

 برداشت برنج
- 411 21 

 کشت دوممعرفی محصوالت زراعی مناسب به عنوان-

 ل کشت گیاهان کشت دومتهیه دستورالعم-

 هابر گزاری کارگاه های موزشی و ایجاد پایلوت-

 های آموزشیتهیه فیلم-

 خرید تضمینی و بیمه-

 کنترل احشام سرگردان-

 توسعه بازارهای فروش محلی-

 گیالن و مازندران عدم توجه به پرورش راتون 5

توسعه پرورش راتون در -

 اراضی شالیزاری

ا اصالح ارقام جدید ب -

 زایی باالراتون

- 211 5 

 تهیه دستورالعمل پرورش راتون-

 هاهای آموزشی و ایجاد پایلوتبر گزاری کارگاه-

 بردارانآموزش بهره-

 های آموزشیتهیه فیلم-

 کنترل احشام سرگردان-

6 
نبود ارقام مقاوم و متحمل به 

 های زنده و غیرزندهتنش
 خیزکلیه مناطق برنج

قاوم به استفاده از ارقام م

های مختلف مخصوصاً تنش

 خشکی و سرمای اول فصل

- 111 11 

های مختلف معرفی و تهیه ارقام مقاوم جدید به تنش-

 مخصوصاً خشکی و سرمای اول فصل

 تهیه دستورالعمل مقابله با تنش-

 هاهای آموزشی و ایجاد پایلوتبر گزاری کارگاه-

 های آموزشیتهیه فیلم-

7 
بهینه زراعی عدم رعایت مدیریت 

 برنج
 خیزکلیه مناطق برنج

های نوین استفاده از روش

 زراعی برنجبه
- 151 11 

 های آموزشی در مزارعبرگزاری دوره-

 های آموزشیتهیه فیلم-

 های زراعیتهیه دستورالعمل

 ایجاد مزارع نمایشی و پایلوت  -

1 

 اصالح از نامناسب استفاده

 مشارکتی کشاورزان

ن در اصالح ارقام مشارکت کشاورزا

 برنج

 خیزکلیه مناطق برنج
انتخاب و معرفی رقم جدید 

 بر اساس ترجیح کشاورز
- 151 11 

آموزش و اجرای اصالح مشارکتی ارقام جدید توسط -

 تحقیقات و بخش اجرا

 های آموزشی در مزارعبرگزاری دوره-

 تهیه فیلم های آموزشی-



 

 

 های زراعیتهیه دستورالعمل-

1 

 بالست یماریب  زاییخسارت

و  تیبال تیش ،)بیماری اصلی(

 طوقه یومیفوزار یدگیپوس

های فرعی( در اراضی )بیماری

 شالیزاری

 اهکیبالست  و س -

شمال و  در ) یدروغ

مناطق معتدل  بجز 

 (استان خوزستان

و لکه   تیبال تیش -

 (شمال غرب) یقهوه ا

در تمام  اهکیس -

 مناطق

 بذورکردن یعفونضد -

 هایقارچکش ده ازاستفا -

خطر برای و کم مناسب

 محیط زیست

 استفاده صحیح از سموم -

- 111 11-5 

خطر برای محیط و کم مناسب هایقارچکش یمعرف -

 زیست

 برنج یهایماریبی قیتوسعه کنترل تلف –

های بیماریکنترل با  ینامه و بروشورهادست نیتدو -

 مهم برنج

 هایاری دورهز)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش

11 

خسارت آفات مهم برنج شامل کرم 

برنج، کرم سبز  یخوار نوارساقه

 یانقطهخوار برنج و پروانه تکبرگ

 برنج و آبدزدک

 زیکلیه مناطق برنج خ

 جز خوزستانهب
 5-11 21-41 - آفات یقیتلف تیریتوسعه مد

 تیریبسته مد کیقالب  رد تیریمد نینو یهاروش -

 یقیتلف

 شاملآفات  یقیتلف تیریمد -

 )شخم پس از برداشت برنج( یکنترل زراع

و  کوگرامای)استفاده از زنبور تر کیولوژیکنترل ب  -

 (رهیو غ لیباس یباکتر

 یریکارگهمبارزه از جمله ب یهاهمه روش یریگکارهب -

 گرانول یهاکشحشره

مهم  آفاتکنترل با  یهانامه و بروشوردست نیتدو -

 برنج

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش

11 
 کیهرز بار یهاخسارت علف

 هابرگ و جگنبرگ، پهن
 زیکلیه مناطق برنج خ

ها و کشاستفاده از علف

آالت نیماش ایبا دست  نیوج

 یکشاورز
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 ی مدیریت تلفیقیگیرکاربه -

، با دوز عیوس فیط یدارا یهاکشستفاده از علف)ا

های کم مصرف کشپاشی با سمپاش علفکمتر، محلول

لیتر یا گرم در هکتار( که برای میلی 211تا  151بین 

پهن برگ و  رگ،ب کیهرز بار یهااز علفکنترل 



 

 شوند(مصرف میها جگن

 های هرزعلفکنترل  ینامه و بروشورهادست نیتدو -

 مهم برنج

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش

12 

عدم تجهیز فنی و مدیریتی 

های توزیع آب کلیه سیستم

 خیزمناطق برنج

 خیزکلیه مناطق برنج

های احداث و بازسازی شبکه

تأمین و توزیع آب در اراضی 

 شالیزاری

111 - 6 

 های مدرن توزیع آب در سطح مزارعاحداث سیستم -

های موجود توزیع آب، داری سیستمتعمیر و نگه -

 گیری آب در سطح مزارعنصب وسایل اندازه

جلب حمایت کشاورزان برای مشارکت در امر توزیع  -

 های آموزشیهای ترویجی و فیلمآب از طریق برنامه

13 
بودن مزارع و عدم سنتی

 طرح تجهیز و نوسازی فراگیرشدن
 گیالن و مازندران

ادامه انجام طرح تجهیز و  -

 نوسازی اراضی

توسعه مکانیزاسیون از -

آالت و طریق تأمین ماشین

 ادوات مناسب

111 - 6 

 تسریع در طرح تجهیز و نوسازی اراضی -

 تأمین مالی توسعه مکانیزاسیون-

تدوین و اجرای برنامه توزیع نوبتی آب در اراضی  -

 جهیزشدهت

 های ترویجیبرگزاری برنامه -

 

14 
ورزی در عدم اجرای عملیات خاک

 زمان مناسب و شیوه صحیح
 گیالن و مازندران

ورزی اولیه پس اجرای خاک

 از اتمام برداشت محصول
25 - 5-3 

 ورزیهای مناسب خاکمعرفی زمان و روش -

 ها و ادوات کشاورزیانتخاب درست ماشین -

15 
کانیزاسیون عدم حصول م

 حداکثری در مرحله کاشت
 مازندران و گیالن

انتخاب روش کاشت مناسب 

 )عمق آب و تسطیح(

ها و خدمات تأمین ماشین –

 پس از فروش

11 - 2 

 های کاشت مناسبانتخاب ماشین -

 عملیات صحیح کاشت -

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ...(ی و آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش

16 

عدم تلفیق کامل روش مکانیکی 

های مبارزه با با سایر روش

های هرز و آفات در اراضی علف

 مکانیزه

 گیالن و مازندران

های کارگیری روشبه

مکانیکی در کنار سایر 

 ها )مبارزه تلفیقی(روش

51 41 1 

 معرفی و تأمین تجهیزات مناسب مرحله داشت -

 یری ادوات اجراییکارگهای بهتهیه دستورالعمل -

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش



 

 

17 
ضایعات در مرحله  برداشت 

 مکانیزه

دو استان شمالی 

 خیزبرنج

قطع آبیاری و زهکشی  -

مزرعه در زمان مناسب طبق  

 های تحقیقاتیتوصیه

- 11 5 

 داشتمعرفی زمان مناسب مرحله بر -

 های اجراییتهیه دستورالعمل-

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش

11 
های بودن ماده آلی خاککم

 های غیرشمالیشالیزاری استان
 خیزکلیه مناطق برنج

ازدیاد  مواد آلی مختلف با  -

منشأ گیاهی مانند کود سبز 

 عهو دامی در مزر

- 151 5 

بازگرداندن کاه و کلش به خاک بعد از عملیات   –

 برداشت

 استفاده از کود دامی -

تهیه دستورالعمل استفاده از کود آلی در اراضی  -

 شالیزاری

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش

11 
های توصیه عدم استفاده از روش

 ی ویژه مکانکود
 خیزکلیه مناطق برنج

 انجام برنامه آزمون خاک -

های گسترش آزمایش-

 توصیه کودی ویژه مکان

- 211 11-5 

گامی بخش ترویج و تحقیقات برای در دست قرار هم -

 های کودی مناسب ویژه هر مکاندادن توصیه

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش ایهلمیفتهیه  ،یآموزش

 خیزکلیه مناطق برنج استفاده از انواع کودهای نامناسب 21

استفاده از کودهایی که اثر 

بخشی آن برای برنج توسط 

های ذیصالح تأیید دستگاه

 شده باشد

- 51 11-5 

 مدیریت تولید و مصرف انواع کودهانظارت و  -

زمان استفاده و نوع مناسب توصیه مین مقدار، أت -

 هاکود

نظارت بر تولید و توزیع به هنگام کود با توجه به نیاز  -

 هر منطقه

کننده کود با همکاری بین نهادهای تأمین و توزیع -

های خاک و های علمی و پژوهشی و آزمایشگاهارگان

 آب

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش

21 
ده از کودهای حاوی عدم استفا

 مصرفعناصر کم
 خیزکلیه مناطق برنج

استفاده از کودهای حاوی 

 مصرفعناصر کم
- 111 11-5 

تهیه دستورالعمل استفاده از کودهای حاوی عناصر  -

مصرف در اراضی شالیزاری با توجه به نتایج کم



 

 شدهتحقیقات انجام

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یشآموز

22 

استفاده از اراضی نامناسب با 

تناسب پایین برای تولید برنج )به 

 ویژه اراضی سبک(

 خیزکلیه مناطق برنج

اصالح اراضی  در  -

 دارهای مشکلخاک

  زهکشی اراضی )برای

 اراضی باتالقی(

خارج کردن اراضی خیلی  -

 سبک از چرخه تولید برنج

- 51 21 

 های اصالح اراضیاجرای پروژه -

 انجام زهکشی اراضی -

 افزایش نظارت بر اراضی -

 های احتمالیرسانی کافی از بعد زیاناطالع -

 هایزاری دوره)برگ یو آموزش یجیترو اقدامات -

 ی و ...(آموزش هایلمیفتهیه  ،یآموزش

23 

کردن تأخیر در عملیات خشک

شلتوک مرطوب حاصل از برداشت 

قیم به دلیل ناکافی بودن مست

 های موجودکنظرفیت خشک

 خیزکلیه مناطق برنج

 ایکردن دو مرحلهخشک -

های استقرار ایستگاه -

 کنندهخشک

-  3 

 های تجاری و خانگیکنمعرفی خشک -

و  یجیترو اقدامات-های فنیتدوین دستورالعمل -

 هایلمیفتهیه  ،یآموزش هایزاری دوره)برگ یآموزش

 ی و ...(آموزش

24 

به دلیل  فرآوری نامناسب شلتوک

نامناسب و  استقرار و انتخاب

 در هانادرست دستگاه تنظیمات

 تولید خط

 خیزکلیه مناطق برنج

طراحی صحیح کارخانجات  -

 برنجکوبی

های کارگیری روشبه -

 مناسب فرآوری

- 111 7-5 

های متولی در امر ریزی و نظارت دستگاهبرنامه -

و ادامه اصالح ساختار کارخانجات برنجکوبی بر بازنگری 

 های تحقیقاتی و استانداردهای موجود،اساس یافته

 شدن برنامه اصالح ساختار،تأمین مالی برای عملیاتی -

 تدوین استانداردهای مرتبط -

 بردارانآموزش بهره -
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 منابع
یکنواخت و کاهش  کردنکردن عاملی مؤثر در خشکبوجار. پیش1317تجددی طلب، ک.  -

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  1312های قابل ترویج سال ضایعات تبدیل. یافته

 .171کشاورزی، صفحه 

کارهای کاهش ضایعات برنج . برخی از راه1311طلب، ک.، علیزاده، م. و صبوری، ص. تجددی -

ت، آموزش و سازمان تحقیقا 1314های قابل ترویج سال در مرحله پس از برداشت. یافته

 .273ترویج کشاورزی، صفحه 

کارگیری . کاهش خرد برنج طی عملیات تبدیل شلتوک رقم خزر با به1317تجددی طلب، ک.  -

سازمان تحقیقات، آموزش و  1311های قابل ترویج سال ای. یافتهکردن چند مرحلهخشک

 .113ترویج کشاورزی، صفحه 

. بررسی و مقایسه 1316اصل، ج. ی، م. و حبیبی آبادعلیزاده، م.ر، گازر، ح.، حیدری سلطان -

 های تبدیل شلتوک متداول و جدید. گزارش نهایی.میزان ضایعات و انرژی مصرفی در سامانه

. گزارشات نهایی در مورد مکانیزاسیون.  انتشارات 1311تا  1375علیزاده، م. و عالمه، ع.  -

 مؤسسه تحقیقات برنج کشور.

. بررسی کارایی  قارچکش نایتوو 1314عیمی، ش. و اسکو، ت. رنجبر، ع.، خسروی، و.، ن -

WG75  ،برای کنترل بیماری سوختگی غالف برگ برنج. گزارش نهایی. سازمان تحقیقات

 صفحه. 26آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، 

، ک و آبمؤسسه تحقیقات خا. مدیریت ماده آلی خاک. 1314. ک ،بازرگان. و ک ،میرزاشاهی -

 .535شماره  .،نشریه فنی

 ورین، یک فرموالسیون تجارتی ازتای بیارزیابی مزرعه. 1312 سر، ف.مجیدی شیل -

 Chilo suppressalis)برنج  نواری خوار روی کرم ساقه  Bacillus thuringiensisباکتری

Walker) ،النیگ یاهیآفات گ قاتیفصلنامه تحق. 

. نشریه فنی، سازمان زاریشال دیحشره مف کوگرامایرزنبورت. 1312سر، ف. لیش یدیمج -

 صفحه. 21تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، 

های تجهیز و . گزارش نهایی پروژه ارزیابی طرح1311زاده، ب. یزدانی، م.، اسدی، ر. و عرب -

 تحقیقات برنج کشور.های گیالن و مازندران، مؤسسه نوسازی در اراضی شالیزاری استان

. گزارش نهایی طرح الگویی تجهیز و نوسازی در اراضی شالیزاری استان 1315یزدانی، م.  -

 گیالن، مؤسسه تحقیقات برنج کشور.
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های درصد در کنترل علف 11کش نومینی . بررسی کارایی علف1316یعقوبی، ب. و عرفانی، ع.  -

 65، برنج کشور قاتیسسه تحقؤم ی،کشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحقهرز شالیزار. 

 صفحه.

کش بیس بایرباک فرموالسیون جدید علف ییکارا یبررس .1316ع.  ،یعرفان و ب. ،یعقوبی -

 قات،ی.  سازمان تحقزاریهرز شال یهادر کنترل علفدرصد )کلین وید(   SC 40سدیم 

 صفحه. 71، برنج کشور قاتیسسه تحقؤم ی،کشاورز جیآموزش و ترو

- Mahmoud Soltani, Sh., Kavosi, M., Allahgholipoor, M., Shakouri M. and 

Paykan M. 2018. Behavior of available phosphorus during submerged 

condition in rice paddy soils by adding phosphorus fertilizer. Journal of Water 

and Soil Conservation, 24 (6): 25-46. 
- Mahmoudsoltani, S.M. and Allahghoolipoor, M. 2020. The effect of Zn foliar 

application on yield of two rice cultivar (Guilaneh and Hashemi). R.F.J. (In 

press). 

- Shakouri Katigari, M., Mahmoud Soltani, S., Karbalai Aghamolki, M.T. and 

Keshtekar Talemi, F. 2019. Relationship between Yield and a Soil Quality 

Index in Paddy Fields. S.R. Journal. 33 (2): 197-213. 

- Shakouri Katigari, M., Mahmoud Soltani, S., Karbalai Aghamolki, M.T. and 

Keshtekar Talemi, F. 2020. Evaluation of yield relationships and Soil Quality 

in Paddy fields (A Case Study of Goldasht Rice Research Station, Amol-

Mazandaran Province). I.J.S.R. Journal. (In press). 

- Shakouri Katigari, M., Mahmoud Soltani, S., Karbalai Aghamolki, M.T. and 

Keshtekar Talemi, F. 2020. Evaluation of paddy soil fertility conditions using 

integrated fertility index. ijswr. (In press). 

- Mahmoudsoltani, S.M., Allahghoolipoor, M., Shakouri Katigari, M. and 

Poorsafar, A. 2020. Effect of basal and foliar application of zinc sulphate 

fertilizer on zinc uptake, morphological characters, yield and yield component 

of rice (Hashemi cultivar). ijswr. (In press). 

- Mahmoudsoltani, S.M. Zn biofortification, grain protein content, and zinc and 

phosphorus content of rice tissues at different growth stages affected by zinc 

and phosphorus foliar application. ijswr. (In press). 

- Mahmoudsoltani, S.M., Allahghoolipoor, M., Shakouri Katigari, M., Paykan, M. 

and Poorsafar, A. 2020. Effect of basal and foliar application of zinc sulphate 

fertilizer on Zn and protein content of grain, and Zn content of rice tissues at 

different growth stages. JSR. (Under Review). 

- Mahmoudsoltani, S.M., Daemi, F. and Karbalai agha Molki, M.T. 2020. The 

effect of phosphorus split application on use efficiency and dynamic of 

phosphorus and zinc at soil, aerial part and grain of two rice cultivars (Oryza 

sativa L.) cultivars (Hashemi and Guilaneh). jrs. (Undre Review). 
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 ي تحقيقات برنج كشورهاي موسسهليست نشريه

شماره 

 نشريه
 سال )گان(نويسنده  عنوان

 1312 فاطمه حبیبی ی برنجهای کیفی دانهگیری ویژگیهای آزمایشگاهی اندازهروش 0

 1312 فرزاد مجیدی شناسی، خسارت و کنترل(خوار نواری برنج )شناسایی، زیستم ساقهکر 2

 1312 مریم خشکدامن بیماری سوختگی باکتریایی برگ برنج 3

 1313 و همکارانمجید نحوی  مراحل فنولوژی برنج 0

 1313 مکارانپور و هقلیمهرزاد اله در شرایط استان گیالن برنج خصوصیات برخی از ارقام محلی 5

 1313 حبیبی و همکاران فاطمه 6647 ایزو روش اساس بر برنج یدانه در آمیلوز میزان گیریاندازه روش اصالح 6

 1313 فریدون پاداشت و همکاران بیماری سیاهک دروغی برنج 7

 1313 و همکاران نیافرامرز علی ی موسسه تحقیقات برنج کشورنامهمعرفی 8

 1313 فرزاد مجیدی آن کنترل هایروش و برنج ایقطهنتک یپروانه 9

 1313 علیرضا عالمه استفاده از تراکتور دو چرخ و خاک همزن یراهنما 01

 1314 گر و همکارانناصر دوات راهنمای ارزیابی مزارع برنج خسارت دیده 00

 1314 و همکاران فریدون پاداشت های قارچی در برنجزهرابه 02

 1314 واحدحسن شکری برنج کشت در مصرف عناصرکم برگی ذیهتغ اهمیت 03

 1315 محسن قدسی و همکاران ( در گیاه برنجRGAسازی توسعه سریع نسل )بومی 00

 1315 پور و همکارانتیمور رضوی تبدیل کاه و کلش برنج به کمپوست و موارد استفاده از آن 05

 1315 اشت و همکارانفریدون پاد رانیبرنج ا یهاقارچ ونیکلکس 06

 1315 مسعود کاوسی های شالیزاریگیری آن در خاکهای عصارهپتاسیم در خاک و روش 07

 1315 الهیار فالح و همکاران ضرورت مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری 08

 1315 پورقلیمهرزاد اله گیالنه، رقم جدید برنج 09

 1316 پور و همکارانقلیمهرزاد اله گیالنه دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، 21

 1316 احمد رمضانی های محلی و ارقام برنج لنجانتوده 20

 1316 شهرام محمودسلطانی های مقابله با آنکارعلل، عالئم و راه، کمبود روی 22

 1316 بیژن یعقوبی کوتولگی برنج و مدیریت آن 23

 1316 مجید ستاری و همکاران الحی برنجهای اصدستورالعمل ملی کدگذاری الین 20

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

 شمال ایران(
 1316 طبری و همکارانمهرداد 

 1316 احمد رمضانی سابقه کشت برنج در اصفهان 26

 1316 طبری و همکارانمهرداد  ل(شناسی و کنتر)زیست  Succinea putrisخوار برنج حلزون گیاهچه 27

 1317 و همکاران الهیار فالح اکولـــوژی برنــــج 28

 1317 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

 1317 سرشیلفرزاد مجیدی خوار برنج و کنترل آنبز برگکرم س 31

 1317 شهرام محمودسلطانی های کشت برنجتغذیه روی در سیستم 30

 1317 پور و همکارانعلیرضا نبی در اصالح برنجالقایی کاربرد جهش  32

 1317 رضا اسدی خرابیکشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گل 33

 1317 عاصفه لطیفی یر پاربویل بر خصوصیات تبدیل و کیفیت برنجتاث 30

 1317 همکاراناکبر عبادی و علی تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج 35

 1311 ناهید فتحی و همکاران دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصالح شده برنج مازندران 36

 1311 همکارانبیژن یعقوبی و  های هرزد بر مدیریت علفکیتأمروری بر کشت مستقیم برنج با  37

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

 خوار نواری برنجساقه
 1311 سرشیلفرزاد مجیدی

 1311 الهیار فالح  بر مراحل مختلف رشدی گیاه برنج و راهکارهای مقابله با آن شوریتاثیر تنش  39

 1311 همکاران پور وقلیمهرزاد اله آنام، رقم جدید برنج 01

 1311 عبدالعلی گیالنی یکاربرنج در روش خشکه دیتول تیریدم 00

 1311 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، آنام 02

 1311 همکارانیعقوبی و  بیژن زاریواش در شالهرز مهاجم سلعلف تیریو مد یشناسستیز 03

 1311 پور و همکارانقلیمهرزاد اله دستورالعمل پخت سه رقم جدید برنج )گیالنه، رش و آنام( 00

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

 کرونا روسیو وعیش

بهمن امیری الریجانی و 

 همکاران
1311 

 1311 همکاران و اکبر عبادیعلی ی کار در آزمایشگاه زیست فناوریاصول و مبانی ایمن 06
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