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 پیشگفتار

نقش استراتعیک برنج در تامین امنیت غذایی مردم ایران انکار ناپذیر است. بنابراین تالش برای 

بهبود کیفیت، کمیت و پایداری تولید آن ضروری است. از طرفی روند رو به رشد افزایش جمعیت، 

ی در های کاربردکاهش مناب ، تغییرات اقلیمی و تغییر سبک زندگی باعث شد نیاز به انجام پعوهش

ی جهت رف  مشکالت و موان  تولید، کاهش صعوبت کاری و افزایش درآمد کشاورزان بویعه عرصه

ی سازمان برنج بیش از پیش احساس شود. موسسه تحقیقات برنج کشور هم راستا با مجموعه

های کاربردی متعددی با هدف رف  نیازهای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پعوهش

های مختلف ی شالیکاری در زمینهروی عرصه های پیشو حل مشکالت و چالشبرداران بهره

های تحقیقاتی متعدد در همکاری ها به صورت پروژهی این فعالیتتحقیقاتی انجام داده است. عمده

های نهایی، مقاالت با سایر مراکز علمی کشور بوده است. اگرچه نتایج این مطالعات به صورت گزارش

های ترویجی به طیف وسیعی از مخاطبان های علمی و همچنین دورهخنرانی در همایشپعوهشی، س

ساله به  3۰ارایه شده است ولی اثربخشی مستقیم و غیرمستقیم نتایج حاصل از این تحقیقات 

ی اثربخشی هر کدام آوری، تدوین و ارایهصورت متمرکز انجام نشده است. به همین دلیل لزوم جم 

ی حاضر سعی شده است عالوه بر بیان مختصر باشد. در مجموعهردها از ضروریات میاز این دستاو



01      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

ی برنج، دستاوردهای پعوهشی و میزان برداران عرصههای کشاورزان و بهرهمعضالت و چالش

 در قاتیتحق یشخاثربها نیز بیان شود. این مجموعه در شش فصل شامل تأثیرگذاری هر کدام از آن

 و هانهاده ینهیبه مصرف، کارانیشال درآمد شیافزا و دیتول یهانهیهز کاهش، برنج دیتول شیافزا

 به خدمات هیارا آبی در شالیزار،، سازگاری با شرایط کمزاریشال در یطیمحستیز خطرات کاهش

نگارش یافته است. امید است این  بردارانبهره به یقاتیتحق یهاافتهی نیآخر انتقال و بردارانبهره

ی برنج قرار گیرد و این موسسه را در جهت تکمیل اطالعات ی فعاالن حوزهمجموعه مورد توجه همه

 ی بهتر یاری دهند.و ارایه
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 مقدمه

که با تشکیل طوریقرن گذشته غیر قابل انکار است بهنقش تحقیقات برنج در افزایش تولید طی نیم

های تحقیقاتی کارگیری یافتهتاکنون به ۸۹۹۳های شمالی از سال های تحقیقاتی در استانایستگاه

امل های تحقیقاتی شمنجر به افزایش تولید برنج به بیش از دو برابر شده است. این یافته

باشد که به تفکیک در این فصل بررسی شده است. اولین زراعی مینعادی و بههای بهپعوهش

های شروع شد. طی سال ۸۹۹۱های گیالن و مازندران از سال های تحقیقاتی در ایستگاهفعالیت

 های محلی برنج ایرانی، وارد کردن ارقام وسازی تودهنعادی شامل خالصهای بهاولیه، فعالیت

با  ۸۹4۵نعادی در سال های بهها بوده است. فعالیتهای خارجی به کشور و آزمون سازگاری آنالین

های های مختلف ایرانی و خارجی وارد فاز جدیدی شده و ارقام حاصل از ترکیب ژنومترکیب ژنوم

بررسی تنوع نعادگران با مطالعه و ی شالیکاری کشور معرفی شد. بهبار به عرصهمختلف برای اولین

ژنتیکی بر اساس خصوصیات مرفولوژی برنج جهت انتخاب والدین مناسب به منظور تالقی و 

ها از جمله افزایش عملکرد در واحد سطح، بهبود دستیابی به ارقام جدید بر طبق اهداف برنامه

ابیدگی های مهم و مقاوم به ورس یا خوکیفیت پخت، پاکوتاهی، زودرسی، مقاومت به آفات و بیماری

های مختلف تحقیقاتی ادامه داشته و ها در قالب برنامهی جدیدی شدند. این فعالیتوارد مرحله

 است.خیز در کشور رقم جدید برای نقاط مختلف برنج ۲۵دستاورد ناشی از آن معرفی 
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های معرفی شده در طی در این فصل مشخصات این ارقام آورده شده است. هر کدام از رقم

خود اختصاص دادند. میزان سطح زیرکشت ارقام پس از معرفی سطح زیر کشتی را بههای سال

های متوالی متفاوت بود. شرایط اقتصادی، اجتماعی و های مختلف و دههشده طی سالاصالح

 ی انتخاب نوع رقم مورد کشت توسط کشاورزان بوده است.فرهنگی کشور بویعه بازار تعیین کننده

ت و ثابت بودن سطح زیر کشت برنج، افزایش عملکرد حاصل از کشت ارقام با توجه به محدودی

است. دلیل بارز و اصالح شده نسبت به ارقام محلی منجر به افزایش تولید در واحد سطح شده 

های نعادی و توصیههای بهها معرفی ارقام پرمحصول در پروژهآشکار افزایش عملکرد طی این سال

 باشد.های تحقیقاتی میتهزراعی حاصل از یافبه

گیری ای، کاهش میزان مصرف بذر، بهرهی جوی و پشتهزراعی شامل معرفی خزانههای بهیافته

زراعی )تراکم بوته، های بهتوصیهها، ی نهاده، مصرف بهینهزایی و کشت مجدد برنجاز خاصیت رتون

عنوان نمونه در این فصل  موارد آن بهترین باشد که مهمی کاشت، تاریخ کاشت( و غیره میفاصله

 اشاره خواهد شد.

 نژادی های بهفعالیت -1-1

 تنوع ژنتیکی ژرم پالسم برنج در ایران -8-8-8

ی دوم تولید در میان غالت است. میلیون هکتار دارای رتبه ۲/۸۲7برنج با سطح زیرکشت جهانی 

میلیون تن رسید. با این حال، با نرخ  74/7۸۳به مقدار  ۵۰۸۵تولیرد جهانی شلتوک برنج در سال 

 4۰باید تا حردود  ۵۰۹۰شود که تولید برنج تا سال بینی میکنندگان برنج پیشرو به رشد مصرف

نعادگران برنج را به سمت افزایش محصول متمایل درصرد افزایش یابد. تقاضا برای تولید بیشتر، به

دهد که بره شناسرایی صفات موثر اهکارهایی ارایه مینعادی برای بهبود گیاهان رکرده است. علم به

هرای مربوط به آن های گیاهی، ارزیابی پتانسیل ژنتیکی ژندر سازگاری، کیفیت و عملکرد گونه

ها به منظرور استفاده در ی آنهای کنترل کنندهبرای یافتن ژن پالسمصفات و جستجوی ژرم

ی شناخت نعادگر در سایه. از این رو موفقیت هر بهکندنعادی کمک شایانی میهای بهبرنامه

گیری در انتخاب، محافظت و پالسم طبیعی گیاه مورد نظر و تعیین تنوع آن به منظور بهرهژرم

ی نعادی بر پایههای بهی هر چه بیشتر از این سرمایه است. عالوه بر این در برنامهاستفاده
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ستی والدین از نظر ژنتیکی در صفات مورد مطالعه با هم گیری برای حصول تفکیک متجاوز بایدورگ

ها فاصله داشته و غیرخویشاوند باشند. برا توجه به این مطالب بررسی فواصل ژنتیکی میان ژنوتیپ

یابد. با تعیین فواصل ای میالمللی بر اساس صفات زراعی اهمیت ویعهپالسم ملی و بیندر ژرم

های مورد بررسی، دستیرابی به والدین مناسب برای ز ژنوتیپژنتیکی در مورد صفات هر کدام ا

تنوع ژنتیکی اساس  .گیری تسهیل خواهد شدنعادی از طریق دورگهای بهریزی برنامهطرح

های بیولوژیکی نباترات اسرت که از تنوع طبیعی ناشی شده و از اجزای مهرم پایداری نظاماصرالح

های اصالح نباتات و حفاظت از ذخرایر اهران زراعری بررای برنامهاست. ارزیابی تنروع ژنتیکری در گی

طور کلی اولرین مرحلره در بهبرود ژنتیکری گیاهران، شناسرایی تروارثی کراربرد حیراتی دارد. به

های برتر در پالسرم، بررسری تنروع ژنتیکرری موجررود در آن و نهایتررا تررشخیص ژنوتیپژرم

آوری، حفظ و نگهداری ارقام بومی، سسه تحقیقات برنج کشور با جم زمانی کوتاه است. مو

کند و نقش مهمی را در این رابطه بازی می“ کلکسیون فعال”شده و خارجی برنج در قالب اصالح

ی کلکسیون فعال در دهندهشود. تعداد ارقام تشکیلهای آن محسوب میترین فعالیتیکی از مهم

ی تعدادی از رقم و الین امیدبخش بوده که دربرگیرنده ۵۰۰شامل موسسه تحقیقات برنج کشور 

های اصالحی پالسم در برنامه( است که به عنوان ژرمIRRIهای ارسالی از ایری )ارقام محلی و الین

 گیرند )پیوست(.مورد استفاده قرار می

 معرفی ارقام اصالح شده -8-8-6

کشور با توجه  برنج تحقیقات ی معرفی رقم در موسسهبرنامههای تحقیقاتی برنج، در ابتدای فعالیت

به سیاست گذاری انجام شده با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح بوده و در همین راستا ارقام 

، آمل ۸توان به ارقامی مثل آمل معرفی شده دارای متوسط عملکرد باالیی بودند که از آن جمله می

 7۰ی و اوایل دهه 3۰ی مت و ندا اشاره نمود. ارقام مذکور در دهه، سپیدرود، نع۵، گیل ۸، گیل ۵

هزار هکتار( برخوردار بودند و بدین ترتیب نقش موثری در  ۵۰۰از سطح زیرکشت باالیی )حدود 

افزایش تولید برنج و تامین کالری مردم در داخل کشور داشتند. به تدریج با تغییرات اجتماعی و 

نندگان نیز دستخوش تغییر شده و تقاضا برای ارقام خوش کیفیت محلی کی مصرففرهنگی، سلیقه

ی اصالح و بنابراین کشاورزان تمایل بیشتری به کشت ارقام محلی داشتند و برنامه .بیشتر شد

نعادی جهت دسترسی به های جدید بهمعرفی ارقام جدید وارد فاز جدیدی شد. بر این اساس، برنامه
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بودن کیفیت نسبی پخت تدوین و اجرا شد که نتایج ناشی از آن معرفی  ارقام پرمحصول با دارا

ارقامی مثل خزر، فجر، کادوس، درفک، شیرودی، کشوری، کوهسار، پویا، تابش، شفق و گوهر بود. 

ارقام مذکور دارای عملکرد قابل قبول و کیفیت پخت مناسبی بودند که در این بین ارقام خزر و 

طوری که کشت رقم خزر در بین شالیکاران و بازار مصرف پیدا نمود. به شیرودی با استقبال خوبی

 بیش از سه دهه است که ادامه یافته است.

در همین راستا رقم جدید گوهر با منشاء ارقام باسماتی با عملکرد بسیار باال و کیفیت پخت 

وب به دلیل ی کشاورزان و صفات مطلمطلوب اصالح و معرفی شد ولی به رغم استقبال اولیه

های معرفی ی کشت آن متوقف شد. بنابراین برنامهمحدودیت مناب  آبی و دیررسی این رقم، توسعه

رس، با کیفیت پخت عالی مشابه ارقام محلی و سایر ارقام موسسه به سمت ارقام زودرس تا متوسط

ها در ای پعوهشریزی برای اجربه همین منظور برنامه موارد مورد نیاز کشاورزان سوق داده شد.

 آینده جهت تامین نیازهای کشاورزان با سالیق مختلف انجام شد.

های کالسیک و مولکولی به منظور دستیابی به های اصالحی جدید و تلفیق روشبا تدوین برنامه

تن در  ۲-۲/۲ارقام جدید مشابه با ارقام محلی با مشارکت کشاورزان پیشرو، رقم گیالنه با عملکرد 

معرفی و با استقبال کشاورزان  ۸۹۳۲قاوم به ورس، زودرس و با کیفیت پخت خوب در سال هکتار، م

هکتار در سال اول  ۸۰۰طوری که در استان گیالن سطح زیرکشت رقم گیالنه از مواجه شد. به

ی فرآیند معرفی رقم، دو رقم رش و تیسا با رسید. در ادامه ۸۹۳7هکتار در سال  ۸۰۰۰معرفی به 

ی خوابیدگی از رس و مقاوم به بیماری و عارضهعملکرد و کیفیت پخت مناسب، میان دارا بودن

از طرف موسسه تحقیقات برنج کشور معرفی  ۸۹۳7جمله ارقام جدیدی بودند که در سال زراعی 

تن در هکتار و متحمل به ورس است.  3شدند. رقم رش با منشا ژنوم خارجی دارای عملکرد باالی 

ظاهری مشابه ارقام محلی ایرانی و دارای عطر و طعم مناسب است. رقم تیسا از ارقام این رقم ار نظر 

 باشد. دانه بلند و خوش کیفیتی است که عالوه بر عملکرد باال زودرس نیز می

های آتی اند که در سالهای امیدبخش جدیدی انتخاب شدهبینی شده، الیندر راستای اهداف پیش

ای به لحاظ کیفیت، ارتفاع بوته و طول های امیدبخش دارای خصوصیات ویعهینمعرفی خواهند شد. این ال

کنندگان وارد عرصه خواهند شد. از ی کشاورزان و مصرفی رشد دارند و هر کدام بر اساس سلیقهدوره

های های محیطی )خشکی، شوری و سرما( و توجه ویعه به کیفیت پخت دانه، برنامهطرفی با وجود تنش
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های محیطی و دارا بودن خصوصیات کیفی ی برای دستیابی به ارقام زودرس، متحمل به تنشاصالح

با همکاری پعوهشکده کشاورزی  ۸۹۱۳ها از سال مطلوب نیز از چند سال پیش شروع شده است. این برنامه

ن )هاشمی( و آبی و شوری، دو توده محلی گیالسازمان انرژی اتمی ایران به منظور تولید ارقام متحمل به کم

سال  ۱محلی( تحت پرتوتابی اشعه گاما قرار گرفتند و با استفاده از روش موتاسیون طی مازندران )طارم

آبی ارزیابی و گزینش در مزارع تحقیقاتی و مزارع کشاورزان، دو الین امیدبخش متحمل به شرایط کم

وری )موتانت هاشمی( با کیفیت پخت محلی( و یک الین متحمل به تنش شهاشمی و موتانت طارم )موتانت

ی معرفی به کشاورزان است. بنابراین موسسه تحقیقات برنج کشور برای سال زراعی مشابه ارقام محلی آماده

ارقام جدیدی را معرفی خواهد کرد که بسیار خوش کیفیت مشابه ارقام محلی هستند و در شرایط  ۸۹۳۱

تن در هکتار  ۲/۸تا  ۸گر در شرایط نرمال کشت شوند تنش خشکی دچار افت عملکرد نخواهند شد و ا

نسبت به ارقام محلی عملکرد باالتری خواهند داشت. با توجه به خصوصیات ریشه و تحمل این ارقام به 

باشند. همچنین با استفاده از روش کاری نیز میها مناسب برای کشت در شرایط خشکهآبی، این الینکم

ای بعد از ایجاد موتاسیون فیزیکی در تعدادی از اری پعوهشکده کشاورزی هستهاصالحی موتاسیون و با همک

سرایی( تعدادی الین امیدبخش متحمل به تنش شوری تهیه شد که ارقام محلی )از جمله هاشمی و حسن

ها طی نرا با عملکرد قابل قبول نشان دادند. این الی 3تا  ۲/۲معادل  Ecهای اولیه توانایی تحمل تا در ارزیابی

 دو یا سه سال آینده آماده معرفی برای کشت در مناطق شور است.

های محلی برنج سازی تودههای اخیر خالصنعادی برنج طی سالهای بهترین برنامهیکی دیگر از مهم

های محلی جهت دستیابی به ارقام جدید برنج سازگار به شرایط اقلیمی ایران است. با ایرانی و ترکیب ژنوم

دهند، این های محلی بیشترین سازگاری را از خود نشان میجه به این که در شرایط تغییرات اقلیمی، ژنومتو

ی رشد مناسب از ها عالوه بر داشتن کیفیت پخت بسیار عالی، خصوصیات مرفولوژی و طول دورهالین

این ارقام با هدف  ۳۳و  ۳۱های زراعی عملکرد باالتری نسبت به ارقام محلی )فعلی( برخوردارند. طی سال

شوند. با توجه به قابلیت جایگزین شدن با ارقام محلی در بخش وسیعی از شالیزارهای کشور معرفی می

ها برای کشت مستقیم در شرایط های متفاوت، غربال این الینباالی ژنوم محلی در سازگاری به اقلیم

 م است.خیز نیز در دست انجامرطوب و خشک در مناطق مختلف برنج

در حال حاضر ارقام اصالحی کشور نقشی پررنح در افزایش تولید در واحد سطح را دارا 

های زراعی آبی طی سالباشند. عدم حمایت مستمر از کشت ارقام اصالحی، خرید تضمینی و کممی
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اخیر از جمله دالیل کاهش سطح زیرکشت ارقام پرمحصول بوده است. هر چند دیررسی و عدم 

 تواند دلیل کاهش سطح زیرکشت این ارقام باشد.دی تعدادی از این ارقام نیز میبازارپسن

های در دست معرفی که همگی خوش کیفیت، امید است ارقام جدید معرفی شده و الین

زودرس تا متوسط رس و برخی متحمل به شرایط خشکی و شوری هستند بتوانند همچون گذشته 

خلی کشور شده و ضریب نفوذ ارقام جدید اصالح شده رشد موجب ایجاد تحول در تولید برنج دا

  صعودی پیدا کند.
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 مهر-1

  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹4۲ سال معرفی:
 

 طارم مازندرانتوده محلی موسی والدین:
 

 خصوصیات بارز:
اولین رقم معرفی شده توسط ایستگاه بررسی برنج 

شده به عنوان رقم اصالحفیروزکنده بود که تا چندین سال 
های مهم شد. از ویعگیغالب در استان مازندران کشت می

زراعی آن، عملکرد باالتر و ارتفاع بوته کمتر نسبت به 
های بومی بوده است. این رقم دارای کیفیت مناسب و توده

 عطر و طعم بوده است.

 

 پراکنش و سطح زیرکشت:
هرهای ساری و ویعه شبیشتر در شرق استان مازندران به

های پس شد و سطح زیرکشت آن در سالبهشهر کشت می
رسید که بعدها ارقام هکتار در سال می ۸۰۰۰۰از معرفی تا 

 جدید جایگزین این رقم شدند.

 روش اصالحی انتخاب الین خالص
 والدین طارمتوده محلی موسی

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/4-4

۸4۲-۸4۰ 
تا  تعداد روز از بذرپاشی

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸4۰-۸۹۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸۹-۸۵
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۵/۸۰-۸۰
 متر(عرض دانه )میلی ۸۲/۵-۸4/۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۵-۵۸

- 
درجه حرارت ژالتینه 

 شدن
 عطر دارد
 بیماری بالست حساس
 واکنش به خوابیدگی بوته حساس

 منشاء مازندران -ایران 
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 فیروز-2

  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹4۲ سال معرفی:
 

 توده محلی فیروزکنده ساری والدین:
 

 خصوصیات بارز:
دومین رقم معرفی شده توسط ایستگاه بررسی برنج 

های بومی استان از تودهفیروزکنده بود که با توجه به اینکه 
انتخاب شده بود دارای عملکرد متوسط و کیفیت مطلوب 

 بوده است.
 

 پراکنش و سطح زیرکشت:
های پس از معرفی در استان سطح زیرکشت آن در سال

رسید ولی بعدها ارقام هکتار در سال می ۲۰۰۰مازندران تا 
 جدید جایگزین آن شدند.

 روش اصالحی انتخاب الین خالص

 والدین توده محلی فیروزکنده

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/4-4

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن

 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸3۰-۸۲۲

 تعداد پنجه )عدد( ۸۹-۸۵

 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4

 ریشک ندارد

 متر(طول دانه )میلی --

 متر(عرض دانه )میلی --

 شکل دانه قلمیبلند و 

 میزان آمیلوز ۵۵-۵۸

 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد

 بیماری بالست حساس

 واکنش به خوابیدگی بوته حساس

 منشاء مازندران -ایران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   10     برنج دیتول شیدر افزا قاتیتحق یاثربخشفصل اول:  

 

 

 

 مصباح-3

  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹43 سال معرفی:
 

 رقم سانچوری پاتنا با منشا کشور امریکا والدین:
 

 خصوصیات بارز:
های اولین رقم  دانه بلند خارجی پرمحصول و از ویعگی

مهم این رقم، عملکرد باالتر و ارتفاع بوته کمتر نسبت به 
های بومی بوده است. از نقاط ضعف آن حساسیت به توده

 ریزش و پایین بودن کیفیت پخت بوده است.

 

 طح زیرکشت:پراکنش و س
های پس از سطح زیرکشت آن در استان مازندران در سال

رسید ولی بعدها ارقام هکتار در سال می ۲۰۰۰معرفی تا 
جدید جایگزین آن شدند. بیشترین گسترش کشت این رقم 

 در شهرستان بابل بود.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام

 والدین توده سانچوری پاتنا

 درهکتار(عملکرد )تن  3-۲/۲

۸4۲-۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن

 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۲-۸۵۰

 تعداد پنجه )عدد( ۸3-۸۲

 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک ندارد

 متر(طول دانه )میلی --

 متر(عرض دانه )میلی --

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز ۵۰-۸۳

 حرارت ژالتینه شدندرجه  7۲-7۰

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء آمریکا
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 گرده -4

  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹43 سال معرفی:
 

، از ژرم ۸7۵والدین: این رقم با نام گرده خرسند یا گرده
 پالسم وارداتی با منشا امریکا انتخاب شد.

 

 خصوصیات بارز:
اولین رقم مقاوم به سرما با منشا خارجی است که توسط 
ایستگاه بررسی برنج آمل معرفی شد. عملکرد باال، تعداد 

ترین خصوصیات این رس بودن از مهمپنجه مطلوب و میان
رقم بوده است. بدلیل شکل دانه با بازارپسندی پایین و 

دود چسبندگی برنج پس از پخت، گسترش کشت آن مح
 بود.
 

 پراکنش و سطح زیرکشت:
های متمادی از معرفی، این رقم همچنان در با گذشت سال

برخی مناطق سرد و کوهستانی مازندران نظیر کیاسر، 
 شود.دودانگه، سوادکوه و فیروزجاه کشت می

 روش اصالحی وارد کردن ارقام

 والدین گرده

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/3-3

۸۵۲-۸۵۰ 
روز از بذرپاشی تا تعداد 

 رسیدن

 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۲-۸۵۰

 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3

 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک ندارد

 متر(طول دانه )میلی ۲/7-4/7

 متر(عرض دانه )میلی ۵-۳/۸

 شکل دانه کوتاه و قطور

 میزان آمیلوز ۸۳-۸۱

7۲-7۰ 
درجه حرارت ژالتینه 

 شدن

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء آمریکا
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 55تایچونگ  -5

 ۸۹۲۰  سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی
 

   Shinriki ×Kameji والدین:
های حاصل تایپه انجام و ارزیابی الین)تالقی در کشور چین

 است(از آن در ایران صورت گرفته 
 

 خصوصیات بارز:
های این رقم عملکرد باال،  مقاومت به ورس بود. از ویعگی

بدلیل شکل دانه با بازارپسندی پایین و چسبندگی برنج 
 پس از پخت، گسترش کشت آن محدود بود.

 

 پراکنش و سطح زیرکشت:
تن بذر مادری این رقم تولید و  ۲/۸، بیش از ۸۹۲۸در سال 

های معرفی ارقام جدید کیفی در سالتوزی  شد. با توجه به 
 بعد، سطح زیرکشت این رقم محدود شد.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام

Shinriki /Kameji والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 7-۲/3

۸۹۲-۸۹۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن

 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۰۲-۸۰۰

 تعداد پنجه )عدد( ۸۱-۸7

 وزن هزاردانه )گرم( ۹۰-۵۳

 ریشک ندارد

 متر(طول دانه )میلی --

 متر(عرض دانه )میلی --

 شکل دانه کوتاه و قطور

 میزان آمیلوز ۸۱-۸7

7۲-7۰ 
درجه حرارت ژالتینه 

 شدن

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء چین تایپه
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 مینوریفوجی  -5

  های زراعی و کیفیویژگی
 ۸۹۲۰  سال معرفی:

  (Fukeiرقم فوکه )  والدین:
 

 خصوصیات بارز:
های این رقم عملکرد باال، مقاومت به ورس، از ویعگی

مقاومت به سرما، زودرسی و مقاومت زیاد به ریزش 
دانه بوده است. بدلیل شکل دانه با بازارپسندی پایین 

پخت، گسترش کشت آن و چسبندگی برنج پس از 
حال به دلیل مقاومت به سرما و محدود بود. با این

مقاومت آن به خوابیدگی بوته در نقاط مرتف  کشت 
 شده است.می
 

 پراکنش و سطح زیرکشت:
های پس از معرفی گسترش زیادی یافت. به در سال

، ۸۹۲۵تن و در سال  ۸4، ۸۹۲۸عنوان نمونه در سال 
م تولید و توزی  شد. با توجه تن بذر مادری این رق ۵۹

، سطح 3۰به معرفی ارقام جدید کیفی در دهه 
 زیرکشت این رقم محدود شد.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام

Fukei والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/7-7

 تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن ۸۵۲-۸۵۰

 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰

 )عدد( تعداد پنجه ۸3-۸۲

 وزن هزاردانه )گرم( ۵۱-۵7

 ریشک ندارد

 متر(طول دانه )میلی ۱/7-7/7

 متر(عرض دانه )میلی ۹/۵-۵/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور

 میزان آمیلوز ۸۳-۸۱

 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء ژاپن
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 1گیل -7

 ۸۹۲۸ سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

 آنسیتکو × موسی طارم  والدین:
 خصوصیات بارز:

، جزء اولین ارقام حاصل از تالقی بین ارقام محلی و ۸رقم گیل 
ای اصالح و معرفی شد. رقم ارقام خارجی بود که به روش شجره

و رقم آنسیتکو از موسی طارم از ارقام محلی خوش کیفیت بود 
ها و مقاوم به ورس بود. ارقام با عملکرد باال، متحمل به بیماری

هدف ترکیب ژنوم این دو رقم جهت دستیابی به رقمی با عملکرد 
باالتر و متحمل به ورس و بیماری بالست بود. ازآنجا که افزایش 
عملکرد نسبت به ارقام محلی و مقاومت به ورس از اهداف 

بود، این رقم مورد استقبال زیادی قرار  ۲۰ر دهه بهنعادگران د
خیز کشور کشت های برنجگرفت و در سطح وسیعی از استان

شد. الزم به ذکر است با توجه به ترکیب ژنوم ارقام محلی و 
ها ها و فرم برگویعه زاویه پنجهاصالح شده فرم بوته و به

ت. این )ایستاده( نسبت به ارقام محلی تغییرات چشمگیری داش
تیپ بوته جدید همراه با مقاومت به بیماری بالست بود مورد 

 استقبال کشاورزان قرار گرفت.

 روش اصالحی ایشجره

 والدین آنسیتکو /موسی طارم 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/4-4

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن

 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۲۰-۸4۲

 پنجه )عدد(تعداد  ۸۲-۸4

 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک دارد.کوتاه

 متر(طول دانه )میلی ۵/7-۸/7

 متر(عرض دانه )میلی ۵/۵-۸/۵

 شکل دانه بلند و قلمی

 میزان آمیلوز ۵۱-۵7

 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲بیش از 

 عطر ندارد

 بیماری بالست مقاوم

 خوابیدگی بوتهواکنش به  نیمه مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 
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 1آمل -8

  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۲۸ سال معرفی:

   تایچونح× فیروزکنده طارم  والدین:

 خصوصیات بارز:
های عمده این رقم عملکرد باال، پنجه زنی زیاد، مقاومت از ویعگی

 به خوابیدگی و بیماری بالست را می توان نام برد. 

 

 پراکنش و سطح زیرکشت:
تن بذر  ۸۱، ۸۹۲۵با توجه به استقبال از این رقم، در سال 

مادری از این رقم تولید و توزی  شد و این روند تا جایی ادامه 
تن بذر مادری از این رقم تولید  ۲/4۸، ۸۹۲4داشت که در سال 

تن بذر مادری تولید  ۸۰-۵۰، ساالنه ۸۹۲۳و توزی  شد و تا سال 
 شد.می

 روش اصالحی ایشجره
 والدین فیروزکنده/تایچونح طارم

 عملکرد )تن درهکتار( 7-۲/3

۸4۰-۸۹۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۰-۸۰۲
 تعداد پنجه )عدد( ۵۵-۵۸
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۹/۸۰-۵/۸۰
 متر(عرض دانه )میلی 7/۸-3/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۱-۵7
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 3گیل -9

  های زراعی و کیفیویژگی
 ۸۹۲۵ سال معرفی:

  IR98× رقم محلی ساالری  والدین:
 خصوصیات بارز:

این رقم نیز حاصل تالقی یکی از ارقام خوش کیفیت و پر طرفدار 
محلی ایران )ساالری( با یکی از ارقام  خارجی با منشا ایری است. 
افزایش عملکرد، کاهش ارتفاع بوته، تحمل به ورس و متناسب با 

یابی به رقم جدید شرایط آب و هوایی ایران از اهداف مهم در دست
بوده است. از خصوصیات بارز این رقم عملکرد حدود یک تن 

و طول دانه بلندتر بود. از لحاظ خصوصیات  ۸بیشتر از رقم گیل 
داشت. تیپ بوته  ۸هایی نسبت به رقم گیل پخت نیز برتری
های  ایستاده، تعداد پنجه بارور بیشتر و ، برگ۸شبیه رقم گیل 

 های این رقم بود.ترین ویعگیز مهمهای بلندتر، ادانه

 روش اصالحی ایشجره
 والدین IR98ساالری/
 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۲-۲

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۰-۸۰۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸3-۸۲
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4

 ریشک دارد
 متر(دانه )میلیطول  7/7-۲/7
 متر(عرض دانه )میلی ۵/۵-۸/۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵7-۵3
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 
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 1اهواز -11

  های زراعی و کیفیویژگی
 ۸۹۲۹ معرفی:سال 

 )ارسالی از ایری (   IR5 والدین:
 خصوصیات بارز:

که در موسسه بین المللی تحقیقات برنج معرفی شده   IR5رقم 
بود، دارای عملکرد باال، ارتفاع بوته کوتاهتر از ارقام قبلی و 

های متحمل به آفات و مقاوم به بیماری بالست بود. طی بررسی
شده در منطقه جنوب ایران  این رقم سازگار و پایدارتر از انجام

لیل دارا بودن عملکرد باال و سایر ارقام مورد آزمایش بود و به د
در خوزستان با  ۸۹۲۹مقاومت به ورس، طول دانه بلند در سال 

 معرفی شد. ۸نام اهواز 

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
IR5 والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 3-۲/۲

۸۲۰-۸4۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۰۲-۸۰۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸۹-۸۵
 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۵/۱-۱
 متر(عرض دانه )میلی ۸/۵-۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵۱-۵7

 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲بیش از 
 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
 منشاء ایری -فیلیپین 

 

 
 



   11     برنج دیتول شیدر افزا قاتیتحق یاثربخشفصل اول:  

 

 

 

 

 2آمل  -11

  های زراعی و کیفیویژگی
 ۸۹۲۳ سال معرفی:

  IR28والدین:
 

 خصوصیات بارز:
های این رقم عملکرد باال، زودرسی، پاکوتاهی و مقاومت از ویعگی

به بالست بوده است ولی با گذشت زمان به بیماری شیت بالیت 
 حساسیت پیدا نمود.

 
 زیرکشت: پراکنش و سطح

شده است، طور وسیعی کشت میبه 3۰این رقم در دهه 
، بیش از 3۸که میزان تولید بذر مادری این رقم در سال طوریبه
، 33تا  3۸، طی سالهای ۹تن بوده است. این رقم و رقم آمل ۹7
درصد سطح زیرکشت مازندران را به خود اختصاص داده  ۲۰

هگیلویه و بویراحمد نیز های غیرشمالی نظیر کبودند. در استان
این رقم مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت و با نام چرام 

 گسترش یافت.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
IR28 والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/3-3

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰
 )عدد(تعداد پنجه  ۵۲-۵4

 وزن هزاردانه )گرم( 7/۵۲-۲/۵۲
 ریشک ندارد

 متر(طول دانه )میلی ۲/۳-۹/۳
 متر(عرض دانه )میلی 4/۸-۵/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۱-۵7

 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲بیش از 
 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
 منشاء ایری -فیلیپین 

 

 
 

 
 
 
 



21      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 خزر -12
 ۸۹3۵ سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

 TNAU 7456  × IR2071-625-1-52 والدین:
  IR36های خواهری یکی از الینIR2071-625-1-52 )الین  

در ایری  و TNAU 7456 که پس از انجام تالقی با رقم  است
الینهای خالص  ،ایشجرهنتاج به روش سازی بررسی و خالص

در انتخابی در قالب آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی و نهایی 
رقم  ۸۹3۵مورد ارزیابی قرارگرفتند و نهایتاً درسال ایران 
 .(دش عنوان خزر به زارعین معرفیبه انتخابی

 خصوصیات بارز:
از خصوصیت بارز این رقم تیپ بوته خاص این رقم است.  

ارتفاع بوته مناسب، رنح برگ سبز تیره و شلتوک آجری رنح 
ها و ساقه قطور و های مستقیم و پنجههای کوتاه، برگبا ریشک

مقاومت به ورس از دیگر خصوصیات ویعه این رقم است. دانه 
است و در صورت سفید رقم خزر بسیار شبیه ارقام محلی ایرانی 

ها را از هم تشخیص داد. خزر توان آناختالط به سختی می
دارای بهترین کیفیت  3۵نسبت به ارقام معرفی شده تا سال 

پخت نیز بود. رقم خزر حاصل تالقی ژنوم  ارقام خارجی است 
ها منجر به معرفی رقم سازگار با شرایط مختلف که ترکیب آن

خیز کشور شد. شاید بتوان  آب و هوایی مناطق مختلف برنج
گفت رقم خزر از بهترین ارقام معرفی شده برنج در ایران است و 

سال  ۹۵ترین خصوصیت آن هم پایداری کشت آن در طی مهم
گذشته است. دربرخی از مناطق نزدیک به ساحل صرفا میتوان 
رقم خزر را کشت کرد و سایر ارقام از عملکرد خوبی برخوردار 

تن  ۱ین میزان عملکرد دانه رقم مذکور به میزان نیستند. باالتر
شلتوک در هر هکتار مربوط به ناحیه آبکنار انزلی در استان 

باشد. رقم خزر همچنان توسط بسیاری از کشاورزان گیالن می
 گیرد.می قرارگیالن و مازندران مورد کشت 

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
TNAU 7456 IR2071-

 والدین /625-1-52
 عملکرد )تن درهکتار( 3-۲

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۲-۸۵۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸3-۸۲
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۲/۵4

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی 4۰/7-۹۳/7
 متر(عرض دانه )میلی ۳۲/۸-۳۸/۸

 دانهشکل  بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن > 7۲

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 
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 3آمل  -13
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹3۵ سال معرفی:
 (GEB24/TN1الین ارسالی با منشا هند )رقم سونا=  والدین:

 خصوصیات بارز:
این رقم، باالترین عملکرد باال را در بین ارقام در زمان معرفی 

عالوه مقاومت به بیماری بالست و خوابیدگی داشته است. به
موجب افزایش اقبال کشاورزان به این رقم و در نهایت باعث 
تحول در تولید برنج شد و  تاثیرگذارترین رقم برنج درکشور در 

 بود. 3۰دهه 

سالهای اخیر بدلیل حساسیت به کرم ساقه خوار برنج، در  
دیررسی، کاهش بازار پسندی و جایگزینی ارقام جدید، سطح زیر 

 کشت آن کاهش یافته است.
 پراکنش و سطح زیرکشت:

شده است، طور وسیعی کشت میبه 3۰این رقم در دهه 
، بیش از 3۸که میزان تولید بذر مادری این رقم در سال طوریبه
، 33تا  3۸، طی سالهای ۵تن بوده است. این رقم و رقم آمل ۹7
درصد سطح زیر کشت مازندران را به خود اختصاص داده ۲۰

های غیر شمالی نظیر بودند. هم اکنون نیز این رقم دراستان
ویعه خوزستان کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و به

 شود.در سطح وسی  کشت می

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
 والدین GEB24/TN1سونا 

 عملکرد )تن درهکتار( ۳-۲/۱

۸۹۲-۸۹۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰
 تعداد پنجه )عدد( ۵۵-۵۸
 وزن هزاردانه )گرم( ۵4-۳/۵۹

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۸۰-۱7/۳
 متر()میلیعرض دانه  ۳3/۸-۳۹/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۱-۵7

 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲بیش از 
 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء هند

 

 
 

 



21      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 هراز -14
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹34 سال معرفی:

 (IR498×IR8) ×Domsiah  والدین:
 خصوصیات بارز:

های مهم این رقم مقاومت به بیماری بالست و مقاومت از ویعگی
عدم باشد. نسبی به بیماری شیت بالیت و کرم سبز برگخوار می

ها، پایین بودن کیفیت و حساسیت نسبی به کرم یکنواختی بوته
 ساقه خوار از نقاط ضعف این رقم بود.

 پراکنش و سطح زیرکشت:
ارقام جدیدتر، سطح زیر کشت این رقم محدود با توجه به معرفی 

 شد.
 

 روش اصالحی جانبهتالقی سه
IR498 /IR8)  /Domsiah) والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 7-۲/3

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۰-۸۸۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 )گرم(وزن هزاردانه  ۵۲-۵4

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی 7-۳۱/3
 متر(عرض دانه )میلی ۳۹/۸-۳/۸

 شکل دانه قلمی -متوسط 
 میزان آمیلوز ۵۱-۵7
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست نیمه مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته نیمه مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 سپیدرود -15
 ۸۹33 سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

 (گرم صدری× (IR28   × IR8 والدین:
از ارقام ارسالی ار  IR8و رقم  IR28تالقی بین رقم  ۸۹4۲در سال 

ای بر اساس سازی نتاج به روش شجرهایری انجام و خالص
خصوصیاتی مانند مقاومت به ورس و بیماری و عملکرد باال 
صورت گرفت. برای بهبود کیفیت پخت الین انتخابی از جمعیت 

صدری تالقی داده شد در نهایت الین مذکور مجددا با رقم گرم
لکرد، کیفیت  پخت، زودرسی و که از نظر عم ۸۰۹۹شماره 

ها بهتر از والد محلی و ارقام معرفی شده بود تحمل به بیماری
 انتخاب و به عنوان رقم سپیدرود معرفی شد.

رقم سپیدرود قبل از معرفی به نام الین ده  خصوصیات بارز:
( بین  ۸۰۹۹سی سی و یا هزار سی سی  ) به دلیل شماره الین
 3۰ای را در دههزارعین محبوب بوده و سطح زیرکشت قابل توجه

های بارز به خود اختصاص داده بود.  از ویعگی 7۰تا اواسط دهه 
ملکرد باالتر، فرم تر از سایر ارقام، عاین رقم طول دوره رشد کوتاه

بوته مناسب با برگ پرچم افراشته، دانه بلند با ریشک خیلی 
مترکه موجب کوتاه، ساقه مستحکم با ضخامت حدود سه میلی

توان نام برد. در طی شد را  میایجاد مقاومت به ورس می
درصد کل سطح  ۵۲بیش از  7۰های معرفی تا دهه سال

استان مازندران به کشت  هایی اززیرکشت استان گیالن و بخش
های خزر و سپیدرود اختصاص یافته بود. عملکرد این دو رقم رقم

تقریبا دو برابر ارقام بومی بود که در آن زمان مورد کشت قرار 
 گرفتند.  می

 روش اصالحی تالقی ساده
IR28 /IR8// والدین گرم صدری 

 عملکرد )تن درهکتار( 7-۲/3

۸۵۲-۸۵۰ 
از بذرپاشی تا تعداد روز 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۰-۸۰۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۹/7-۵۱/7
 متر(عرض دانه )میلی ۳/۸-۱7/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵7-۵3
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 

 

 
 
 



21      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 اوندا-15
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹3۳ سال معرفی:
 های با منشا ایتالیااز سری ژنوتیپ والدین:

 خصوصیات بارز:
ورس ازنقاط قوت این رقم مقاومت به سرما، پاکوتاهی، مقاومت به 

و مقاومت نسبی به بیماری بالست، شیت بالیت،کرم ساقه خوار، 
کرم سبز برگخوار و زودرسی بوده است. این رقم دارای آمیلوز 

 باشد. پایین و چسبندگی زیاد می
 پراکنش و سطح زیرکشت:

شود و این رقم در اکثر مناطق سردسیر استان مازندران کشت می
کشت مجدد برنج را نیز در شود و قابلیت همچنان نیز کشت می
 استان مازندران دارد.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
 والدین --
 عملکرد )تن درهکتار( ۲-۲/4

۸۵۰-۸۸۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۳۲-۳۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 وزن هزاردانه )گرم( -
 ریشک ندارد

 متر(طول دانه )میلی ۲/7-۹/7
 متر(عرض دانه )میلی ۸/۵-۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۸۱-۸7
 درجه حرارت ژالتینه شدن > 7۲

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
 منشاء ایتالیا
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 مازند -17
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹3۱ سال معرفی:

 (CH21)های با منشا سورینام از سری ژنوتیپ والدین:
 خصوصیات بارز:

این رقم دارای عملکرد باال و کیفیت پخت مطلوب بوده است. از 
 نقاط ضعف آن عدم یکنواختی و ریزش در هنگام رسیدن بود.

 پراکنش و سطح زیرکشت:
با توجه به معرفی ارقام جدیدتر، سطح زیر کشت این رقم محدود 

 شد.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
 والدین سورینام

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/3-3

۸4۲-۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۰۲-۸۰۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸3-۸۲

 وزن هزاردانه )گرم( --
 ریشک ندارد

 متر(طول دانه )میلی 47/7-4۲/7
 متر(عرض دانه )میلی ۳3/۸-۳۹/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵7-۵3
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء آمریکای جنوبی
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 زاینده رود -18
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹7۸ سال معرفی:

 نوگران )سرخه(ه محلی تود والدین:
 خصوصیات بارز:

تن در هکتار  ۱ترین خصوصیت این رقم عملکرد باالی مهم 
است که نسبت به میانگین عملکرد توده محلی نوگران حداقل 

کیلوگرم بیشتر است. نسبت به توده محلی اولیه افزایش  ۲۰۰
تر بوده و محصول داشته و همچنین دارای ارتفاع بوته کوتاه

 پذیری بیشتری هم دارد.کود
 

 روش اصالحی خالصانتخاب الین 
 والدین سرخه

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۱-۱

۸۲۰-۸4۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۹۲-۸۹۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3

 وزن هزاردانه )گرم( ۲/۵۵-۱/۵۸
 ریشک --

 متر(طول دانه )میلی 3/۱-۲7/۱
 متر()میلیعرض دانه  3/۵-۲/۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۵-۵۸
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته حساس

 منشاء اصفهان -ایران 
 

 
 



   21     برنج دیتول شیدر افزا قاتیتحق یاثربخشفصل اول:  

 

 

 

 دشت -19
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹7۵ سال معرفی:

 Amol 1 × IR28   والدین:
 خصوصیات بارز:

این رقم از عملکرد و کیفیت مناسبی برخوردار بود. بدلیل ریزش 
دانه هنگام برداشت، حساسیت نسبی به کرم ساقه خوار برنج و 
شکم سفیدی دانه با معرفی ارقام جدیدتر از سطح زیر کشت آن 

 کاسته شد.
 

 روش اصالحی تالقی ساده
Amol 1/IR28 والدین 

 درهکتار(عملکرد )تن  ۲/7-7

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۹۰-۸۵۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸۱-۸7
 وزن هزاردانه )گرم( ۲/۵3-۸/۵3

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۱/3-3/3
 متر(عرض دانه )میلی ۳/۸-۱۱/۸

 شکل دانه بلند وقلمی
 میزان آمیلوز ۵۲-۵4
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
 

 

 
 



21      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 درودزن -21
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹7۹ سال معرفی:

 های ارسالی از ایریالین والدین:
 خصوصیات بارز:

فارس، مهترین  محلی در منطقهبا توجه به مشکل ورس ارقام  
 .ویعگی این رقم تحمل به ورس و مقاومت به بیماری بالست بود

 روش اصالحی واردکردن ارقام
 والدین --
 عملکرد )تن درهکتار( ۱-۲/7

۸۹7-۸۹۵ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۳۲-۳۰
 تعداد پنجه )عدد( ۵4-۵۵
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۹-۵۵

 ریشک --
 متر(طول دانه )میلی ۲/3-4/3
 متر(عرض دانه )میلی ۳/۸-۱/۸

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم
 منشاء فارس -ایران 

 

 
 

 



   21     برنج دیتول شیدر افزا قاتیتحق یاثربخشفصل اول:  

 

 

 

 1چرام -21
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹7۹ سال معرفی:

 های ارسالی از ایریالین والدین:
 خصوصیات بارز:

ترین خصوصیت این رقم مقاومت به  بالست و تحمل در مهم
مقابل ورس و خوابیدگی بوته در زمان رسیدگی برنج است. رقم 

که  مذکور حاصل انتخاب از ژنوم خارجی و ارقام وارداتی است
گرمسیری استان کهکیلویه و برای کشت در مناطق نیمه

 باشد.بویراحمد مناسب می
 

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
 والدین --
 عملکرد )تن درهکتار( ۲/3-3

۸۲۰-۸4۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۳۲-۳۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 هزاردانه )گرم(وزن  ۵4-۵۹
 ریشک -
 متر(طول دانه )میلی ۹/3-۸/3
 متر(عرض دانه )میلی ۸/۵ – ۵/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵۱-۵7
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء کهگیلویه وبویر احمد -ایران
 

 

 
 



11      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 بجار -22
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹7۵ سال معرفی:
 (IR28×IR8) ×Domsiah  والدین:

انجام و  IR8بین رقم دمسیاه محلی و الین  ۸۹4۲تالقی در سال 
انتخاب و  ۸-4۲-۹۱ای الین خالص به شماره به روش شجره

تالقی    IR28مجددا با رقم  ۸۹۲۲سپس الین انتخابی در سال 
انتخاب شد و با نام  ۵۵۵های متوالی الین داده شد و طی نسل
 به کشاورزان گیالنی معرفی شد.  ۸۹7۵تجاری بجار در سال 

 خصوصیات بارز:
این الین مقاوم به بیماری بالست بوده و نسبت به ارقامی نظیر 
خزر و سپیدرود دارای راندمان تبدیل بیشتری نیز بوده است. فرم 

متر(، مقاومت به ورس، سانتی ۸۸۰ه  با ارتفاع مناسب )و تیپ بوت
وجود برگ پرچم افراشته جهت استفاده حداکثری از نور، تولید 

های قوی و ها و ریشههای نسبتا زیاد و رنح سبز تیره برگپنجه
 باشد. زیاد و زودرسی از صفات مطلوب این رقم می

ی از اهداف های اواخر فصل در شهریور، یکبا توجه به بارش 
نعادی  کاهش طول دوره رشد ارقام پرمحصول بدون کاهش در به

باشد. لذا جهت نیل به این هدف ارقام بجار و عملکرد دانه می
سپیدرود با عملکرد باال و طول دوره رشد مشابه ارقام محلی 

 معرفی شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت.

 روش اصالحی جانبهتالقی سه
IR28 /IR8)  /Domsiah) والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/3-3

۸۵۲ -۸۵۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۰-۸۸۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸3-۸۲
 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک خیلی کوتاه
 متر(طول دانه )میلی ۵/3-3
 متر(عرض دانه )میلی ۵/۵-۸/۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵3-۵۲
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 

 

 

 
 
 



   10     برنج دیتول شیدر افزا قاتیتحق یاثربخشفصل اول:  

 

 

 

 نعمت -23
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹74 سال معرفی:

 سنح طارم ×  ۹آمل والدین:
 خصوصیات بارز:

های این رقم عملکرد باال، طول دانه بلند و ترین ویعگیاز مهم
باشد. عواملی نظیر دیررسی، کیفیت بازارپسندی مناسب می

پخت پایین و حساسیت نسبی به کرم سبز برگخوار و معرفی 
 تر موجب کاهش سطح زیرکشت این رقم شد.ارقام زودرس

 پراکنش و سطح زیرکشت:
ح زیرکشت باالیی را در استان های پس از معرفی سطدر سال

 ۵۰۰۰حدود  ۸۹۳۰مازندارن به خود اختصاص داده بود. در سال 
هکتار از شالیزارهای مازندران به کشت رقم نعمت اختصاص 

 داشت.

 روش اصالحی تالقی ساده
 والدین ۹سنح طارم/ آمل 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/7-7

۸4۰-۸۹۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۰-۸۸۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸۳-۸۱
 وزن هزاردانه )گرم( ۹۰-۵۳

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۸۰-۳۳/۳
 متر(عرض دانه )میلی ۳۱/۸-۳3/۸

 شکل دانه بلند و باریک
 میزان آمیلوز ۵7-۵3
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
 

 

 
 



11      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 سازندگی-24
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹74 سال معرفی:
 منطقه لنجانات اصفهانمحلی برنج نوگران توده والدین:

 خصوصیات بارز:
نسبت به توده محلی اولیه حدود دو تن افزایش محصول دارد و 

دارای ارتفاع بوته کوتاهتر بوده و کود پذیری بیشتری  همچنین
 هم دارد.

 روش اصالحی انتخاب الین خالص
 والدین نوگران

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۱-۱

۸۲۰-۸4۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۹۲-۸۹۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸۱-۸7
 )گرم(وزن هزاردانه  ۵۵-۵۸
 ریشک -
 متر(طول دانه )میلی ۳-۲/۱
 متر(عرض دانه )میلی ۲/۵-4/۵

 شکل دانه متوسط و قطور
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته حساس

 منشاء اصفهان -ایران
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 2چرام -25
  های زراعی و کیفیویژگی

 8974سال معرفی: 

 توده محلی چمپا والدین:
 خصوصیات بارز:

محلی  سازی رقمطریق خالصاز  ۸۹74درسال  ۵چرام  رقم
از  .شدمعرفی  کهگیلویه و بویراحمدبه زارعین منطقه  اصالح و

بارزترین خصوصیت این رقم، عملکرد بسیار باالی این رقم در 
باشد. رقم جدید نسبت به رقم مقایسه با توده اولیه چمپا می

محلی چمپای اولیه، ارتفاع بوته کوتاهتری دارد و مقاوم به ورس و 
 بیماری بالست است.

 روش اصالحی انتخاب الین خالص
 والدین چمپا

 درهکتار(عملکرد )تن  ۱-۲/7

۸۹7-۸۹۵ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۳۲-۳۰
 تعداد پنجه )عدد( ۵7-۵۲
 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک --
 متر(طول دانه )میلی ۵/3-۸/3
 متر(عرض دانه )میلی ۵/۵-۸/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵7-۵3
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء کهگیلویه و بویر احمد-ایران
 

 

 
 



11      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 1یاسوج -25
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹7۲ سال معرفی:
 

 (Boro Rice)های ارسالی از ایری الین والدین:
معرفی مستقیم و انجام طریق از  ۸۹7۲این رقم درسال 

به زارعین منطقه  ۸آزمایشات سازگاری رقمی با نام یاسوج 
 .شدمعرفی  کهگیلویه و بویراحمد

 خصوصیات بارز:
ترین ویعگی این رقم داشتن عملکرد باالتر از ارقام محلی، مهم

مقاومت به عارضه خوابیدگی و دارای سازگاری مناسب در مناطق 
 باشد.بویر احمد می سردسیری استان کهگیلویه و

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
Boro Rice والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۲-۲

۸۲۰ -۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۰۲-۸۰۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸۱-۸7
 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک --
 متر()میلیطول دانه  7/3-۲/3
 متر(عرض دانه )میلی ۵-۳/۸

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵7-۵3
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء کهگیلویه و بویراحمد –ایران 
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 2یاسوج  -27
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹7۲ سال معرفی:
 

 توده محلی چمپا والدین:
 

 خصوصیات بارز:
عملکرد باال، کیفیت پخت مناسب و دارا بودن عطر و طعم خوب  

به روش باشد. رقم مذکور های مهم رقم جدید میاز ویعگی
 ۸۹7۲اصالح و در سال  از توده محلی چمپا انتخاب الین خالص
 شدمعرفی  کهگیلویه و بویراحمدبه زارعین منطقه 

 روش اصالحی انتخاب الین خالص
 والدین چمپا

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/4-4

۸۲۰ -۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۲-۸۵۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸3-۸۲
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4
 ریشک -
 متر(طول دانه )میلی ۹/3-۸/3
 متر(عرض دانه )میلی ۹/۵-۸/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء کهگیلویه و بویراحمد -ایران 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 3یاسوج  -28
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹73 سال معرفی:
 

 توده محلی چمپا  والدین:
 

 خصوصیات بارز:
عملکرد باال، کیفیت پخت مناسب و دارا بودن عطر و طعم خوب 

به روش باشد. رقم مذکور های مهم رقم جدید میاز ویعگی
 ۸۹73اصالح و در سال  از توده محلی چمپا انتخاب الین خالص
 شد.معرفی  کهگیلویه و بویراحمدبه زارعین منطقه 

 

 روش اصالحی انتخاب الین خالص
 والدین چمپا

 عملکرد )تن درهکتار( 3-۲/۲

۸۲۰ -۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۲-۸۵۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸3-۸۲
 وزن هزاردانه )گرم( ۵4-۵۹

 ریشک دارد
 متر(طول دانه )میلی ۲/3-4/3
 متر(عرض دانه )میلی ۵/۵۸/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء کهگیلویه و بویراحمد -ایران 
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 3چرام  -29
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹73 معرفی:
 

 توده محلی چمپای چرام والدین:
 

 خصوصیات بارز:
عملکرد باالتر نسبت به توده  ۹ترین خصوصیت رقم چرام مهم

محلی اولیه، مقاومت به بیماری بالست و ورس است. در حالی که 
 بود.توده اولیه ضمن ناخالصی به بیماری بالست و ورس حساس 

 
 سطح زیر کشت:
گرمسیری استان کهگیلویه و بویر احمد، در در  منطقه نیمه

هکتار به کشت برنج  3۰۰۰صورت فراهم بودن آب مناسب تا 
سازی طریق خالصاز  ۸۹73سال  ررقم مذکور د اختصاص دارد. 

 کهگیلویه و بویراحمدبه زارعین منطقه توده محلی چمپای چرام 
  شد.معرفی 

 

 روش اصالحی ین خالصانتخاب ال
 والدین چمپای چرام

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/7-7

۸۲۰ -۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸4۰-۸۹۲
 تعداد پنجه )عدد( ۵3-۵4
 وزن هزاردانه )گرم( ۵4-۵۹

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۰۹/3-3
 متر()میلیعرض دانه  ۰3/۵-۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته نیمه مقاوم
 منشاء کهگیلویه و بویراحمد -ایران 
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 عنبربو-31
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹73 سال معرفی:
 

 توده محلی عنبر بو والدین:
اصفهان و شیراز  لرستان است که در رقم محلیتوده عنبربو 
یرد و دارای کیفیت پخت و گمی زیرکشت قرارنیز )ممسنی( 

که از طریق گزینش الین خالص  باشدطعم خوب در منطقه می
 مورد اصالح قرار گرفت.

 
 خصوصیات بارز:

ناسب و کیفیت پخت از خصوصیات مهم این رقم عطر بسیار م 
عالی آن است که بعد از معرفی رقم خالص بسیار مورد استقبال 

 کنندگان واق  شد.کشاورزان و مصرف
 

 روش اصالحی انتخاب الین خالص
 والدین عنبربو

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۹-۹

۸4۲ -۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸4۲- ۸۲۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸۲-۸4
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4

 ریشک دارد
 متر(طول دانه )میلی ۲/3-۹/3
 متر(عرض دانه )میلی ۲/۵-۹/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 بوته واکنش به خوابیدگی حساس

 منشاء ایالم -ایران 
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 ایالم-31
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹73 سال معرفی:
 توده محلی عنبربو والدین:

توده محلی عنبربو دارای ناخالصی بوده که موجب عدم یکنواختی 
مزرعه و مشکالتی نظیر عدم همزمانی در رسیدن محصول و 

شد. تکنیک سفید میکاهش راندمان تبدیل و کیفیت برنج 
استفاده شده برای دستیابی به رقم جدید ایالم از روش انتخاب 

ترین رقم مورد کشت الین خالص از توده محلی عنبربو که رایج
 در منطقه بوده است، استفاده شد.

 خصوصیات بارز: 

کیلوگرم نسبت به  ۲۰۰عملکرد باال ) افزایش عملکرد به میزان 
رقم محلی(، کیفیت پخت مناسب و دارا بودن عطر و طعم خوب 

به روش باشد. رقم مذکور های مهم رقم جدید میاز ویعگی
 ۸۹73اصالح و در سال  از توده محلی عنبربو انتخاب الین خالص
 شد.معرفی  ایالمبه زارعین منطقه 

 روش اصالحی انتخاب الین خالص
 والدین عنبربو

 عملکرد )تن درهکتار( 3-۲/۲

۸4۰ -۸۹۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸۹-۸۵
 وزن هزاردانه )گرم( ۲/۵4-۵4

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۵/3-۸/3
 متر(عرض دانه )میلی ۹/۵-۵/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته حساس

 منشاء ایالم -ایران 
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 ندا -32
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹77 سال معرفی:
  سرایی(حسن× )سنح طارم ×  ۹آمل   والدین:

 خصوصیات بارز:
از نقاط قوت این رقم عملکرد باال، مقاومت به ورس، بالست، 

باشد. از نقاط متحمل به کرم ساقه خوار و کرم سبز برگخوار می
بودن کیفیت ضعف آن در مقایسه با ارقام جدید دیررسی و پایین

 باشد.بالیت می پخت و حساسیت نسبی به بیماری شیت
 پراکنش و سطح زیرکشت:

در مناطق شرقی استان مازندران و در استان گلستان کشت 
هکتار از اراضی مازندران و در  ۵۵۰۰۰، ۸۹۱۱شود. در سال می

هکتار از اراضی استان را به خود  3۰۰۰، حدود ۸۹۳4سال 
ای است که شدهاختصاص داده است. رقم ندا از جمله ارقام اصالح

های اخیر مورد کشت مستقیم به روش خشکه کاری در سال در
 گیرد.استان گلستان قرار می

 روش اصالحی تالقی سه جانبه
/سنح ۹آمل

 سراییطارم/حسن
 والدین

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/7-7

۸4۲-۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۰-۸۰۲
 پنجه )عدد(تعداد  ۸۱-۸7
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۱-۵7

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی 7-۲/3
 متر(عرض دانه )میلی ۵-۳/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵7-۵3
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 کوهرنگ -33
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹7۳ سال معرفی:

 توده محلی چمپا منطقه لردگان والدین:
سازی توده محلی چمپا منطقه لردگان خالص ۸۹7۸در سال 

استان چهارمحال و بختیاری به روش آزمون نتاج آغاز و درسال 
کوهرنح به کشاورزان معرفی الین خالص انتخابی  با نام  ۸۹7۳
 شد.

 خصوصیات بارز: 
ترین خصوصیت رقم کوهرنح عملکرد باالتر از چمپای مهم 

محلی، عطر بسیار خوب و کیفیت پخت بسیار مطلوب این رقم 
کنندگان قرار است که مورد استقبال کشاورزان منطقه و مصرف

گرفت. این رقم نسبت به چمپای محلی درصد خرد دانه کمتر و 
 میزان برنج سالم بیشتری دارد.

 سطح زیر کشت: 
 4طح زیر کشت برنج در استان چهارمحال و بختیاری بیش از س

هکتار در منطقه  ۹4۰۰باشدکه از این مقدارهزار هکتار می
گرمسیری لردگان قرار دارد. این منطقه از آب آبیاری مطمئن 
برخوردار است. رقم کوهرنح دربخش گرمسیری استان کشت 

 شودمی

 روش اصالحی انتخاب الین خالص
 والدین محلیچمپای 
 عملکرد )تن درهکتار( ۲/4-4

۸4۰ -۸۹۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۲-۸۵۰
 تعداد پنجه )عدد( ۵۹-۵۵
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۹-۵۵

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۲/3-۵/3
 متر(عرض دانه )میلی ۹/۵-۵/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

چهارمحال و  –ایران 
 بختیاری

 منشاء
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 درفک -34
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱۰ سال معرفی:
 سپیدرود× ساالری   والدین:
شده تالقی بین رقم محلی ساالری و رقم اصالح ۸۹37در سال 

سپیدرود برای دستیابی به ارقام پرمحصول با کیفیت پخت 
مطلوب انجام شد. هدف از این تالقی، ترکیب کیفیت پخت و 

های در حال تفکیک به روش عملکرد  بود. انتخاب از بین نسل
الین خالص با نام رقم درفک  ۸۹۱۰ای  انجام و در سال شجره

 معرفی شد.
نظر کیفیت پخت نسبت به  رقم ازاین  خصوصیات بارز:
ای داشته و طول دانه برتری قابل توجه قبلی شدهسایرارقام اصالح

و روییت  است و دارای عطر نح استخوانیربه و بسیار بلند آن
. باشدمیبازارپسندی قابل قبولی  ی است و دارایظاهری مناسب

 .ز روشن تا سبز تیره استها سبرنح شلتوک کاهی و برگ
گی این رقم داشتن مقاومت زیاد به بیماری شای  و ترین ویعمهم

 باشد.خطرناک بالست می

 روش اصالحی تالقی ساده
 والدین ساالری / سپیدرود

 عملکرد )تن درهکتار( 3-۲/۲

۸۵۲-۸۵۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲
 ریشک کوتاه -دارد 
 متر(طول دانه )میلی ۱-۳/7
 متر(عرض دانه )میلی ۹/۸-۵/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 خوابیدگی بوتهواکنش به  مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 
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 کادوس -35
 ۸۹۱۵ سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

  IR64669-153-2-3 والدین:

حاصل تالقی بین ارقام باسماتی برنج  IR64669-153-2-3الین 
گیری و رسیدن به خلوص کامل باشد که پس از انجام دورگمی

 ۸۹7۹در موسسه بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین، در سال 
زراعی و به ابران ارسال شد که طی چند سال تحقیقات به

سازگاری تحت نام تجاری کادوس به کشاورزان گیالنی معرفی 
 ت.شده اس

متر میلی ۱این رقم بلند  و بیش از  طول دانهخصوصیات بارز: 
است که قبال در ارقام برنج ایرانی بسیار کم بوده و فقط ارقام 

ای داشتند. دارای عطر و محلی نظیر دمسیاه چنین طول دانه
طعم، کیفیت پخت مطلوب و مناسب، طول خوشه بلند، برگ 

رد باال و مقاوم به ورس بوده پرچم افراشته با رنح سبز تیره، عملک
و دارای ارتفاع بوته متوسط است. رقم کادوس در بسیاری ازنقاط 
کشور نظیر خوزستان، فارس و اصفهان نیز کشت شده و 

خیز کشور را دارد. با توجه سازگاری عمومی به بیشتر مناطق برنج
به ژنوم اولیه این رقم که مربوط به ارقام باسماتی است، 

اند ها استفاده کردهاز این رقم به عنوان والد در تالقی بهنعادگران
اند که به زودی معرفی های مطلوب نیز دست یافتهو به الین

 خواهند شد.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
IR 64669-153-2-3 والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 3-۲/۲

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۰-۸۰۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸۲-۸4
 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۵/۱-۸/۱
 متر(عرض دانه )میلی ۳/۸-۱/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 
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 ساحل -35
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱۰ سال معرفی:
 

 های ارسالی از موسسه بین المللی تحقیقات برنجالین والدین:
   

 خصوصیات بارز:
رس بودن، عملکرد و کیفیت پخت مطلوب، پاکوتاهی، میان

ها و یبالست و مقاومت نسبی به سایر بیمار مقاومت به بیماری
باشد. پایین بودن راندمان های مهم این رقم میآفات از ویعگی

 باشد.های این رقم میتبدیل یکی از ضعف
 

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
 والدین --
 عملکرد )تن درهکتار( 7-۲/3

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۰-۸۰۲
 تعداد پنجه )عدد( ۵۰-۸۱
 وزن هزاردانه )گرم( ۵7-۵3

 ریشک دارد
 متر(طول دانه )میلی ۲/7-4/7
 متر(عرض دانه )میلی ۲/۵-4/۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 فجر -37
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱۰ سال معرفی:

 IR62781-175-1-10 والدین:

 خصوصیات بارز:
رس بودن، این رقم دارای صفات مطلوب متعدد نظیر میان

عملکرد باال و کیفیت پخت مطلوب، پاکوتاهی، مقاومت به 
باشد و  باالترین کیفیت پخت را در بین ارقام بیماری بالست می

پرمحصول دارد. از نقاط ضعف آن حساسیت نسبی به کرم 
 باشد.خوار و بیماری شیت بالیت میساقه

 پراکنش و سطح زیرکشت:
طور وسیعی در شالیزارهای از آغاز معرفی تاکنون این رقم به

کشور کشت شد و توانست   خیزهای برنجمازندران و سایر استان
در سال  گامی موثری در افزایش تولید برنج کشور داشته باشد.

 هکتار در مازندران کشت شد. ۸۰۰۰۰، حدود ۸۹۳4

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
IR62781-175-1-10 والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/3-3

۸۹۲-۸۹۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۰-۸۸۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸۱-۸7
 وزن هزاردانه )گرم( ۲/۵۹-۵۹

 ریشک دارد
 متر(طول دانه )میلی ۸/۱-۱
 متر(عرض دانه )میلی ۳/۸-۱/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 دیلم -38
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱3 سال معرفی:
  IR58025 A × IR42686 :والدین

این رقم از طریق تکنولوژی برنج هیبرید و به روش سه الین 
با  IR58025 Aبدست آمده است که حاصل تالقی الین نرعقیم 

، Aهای والدینی باشد. الینمی IR42686الین برگرداننده باروری 
B  وR  در این هیبرید از موسسه بین المللی تحقیقات برنج

)ایری( وارد ایران شده و پس از انجام آزمایشات مکرر هیبرید 
مذکور به عنوان سازگارترین رقم هیبرید با شرایط آب وهوایی 

این رقم خارجی است. رقم دیلم به  ایران انتخاب شده است. ژنوم
به  ۸۹۱3عنوان اولین و تنها رقم برنج هیبرید درایران درسال 

 جامعه کشاورزی ایران معرفی شده است.
خصوصیات ویعه اولین رقم برنج هیبرید .خصوصیات بارز:

عملکرد بسیار باالتر از ارقام محلی و اصالح شده دیگر به دلیل 
است. دومین خاصیت ممتاز این رقم  استفاده از پدیده هتروزیس

باشد. از آنجا که ژنوم کیفیت پخت مطلوب و عطر و طعم آن می
باشد، علیرغم داشتن کیفیت اولیه این رقم از ارقام باسماتی می

پخت، عطر و طعم ولی دارای دوره رشد طوالنی و دیررس 
باشد. تفاوت ارقام هیبرید با سایر ارقام در این است بذر می
رتی آن باید هر ساله تولید شود تا قابل کشت در مزارع تجا

کشاورزان باشد. با توجه به باالبودن هزینه تولید و نبود زیر 
های الزم امکان تولید بذر به شکل اصولی با قیمت ساخت

 مناسب وجود نداشته و رقم هیبرید با استقبال مواجه نشد.

 روش اصالحی تکنولوژی برنج هیبرید
IR58025 A /IR42686 والدین 
 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۳-۲/۱

۸4۰-۸۹۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸۳-۸۱
 وزن هزاردانه )گرم( ۵4-۵۹

 ریشک هاکوتاه انتهای خوشهخیلی
 متر(طول دانه )میلی ۵/7-7
 متر()میلیعرض دانه  ۵-۳/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر معطر
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 

 

 
 



   11     برنج دیتول شیدر افزا قاتیتحق یاثربخشفصل اول:  

 

 

 

 صالح -39
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱۸ سال معرفی:

  ×  IR 39385-20-1-2-1-2خزر  والدین:
شده ایرانی است که دارای ژنوم ارقام رقم خزر از ارقام اصالح

خارجی باشد. الین ارسالی از ایری که در این تالقی استفاده شد 
دارای عملکرد باال و کیفیت پخت مطلوبی است. روش استفاده 

باشد. الین شماره ای میشده در معرفی این رقم روش شجره
تایی حاصل از این تالقی دارای فرم  ۵۲۰۰ین جمعیت از ب ۲۰7

بوته مناسب و مقاوم به بیماری بالست بود و با نام صالح معرفی 
 شد.  

از خصوصیات بارز این رقم تیپ بوته مناسب،  خصوصیات بارز:
زودرسی در حد ارقام محلی نظیر بینام، ارتفاع بوته مناسب، طول 

آنجایی که عرض دانه در این رقم  باشد. ازدانه برنج سفید بلند می
بیشتر از سایر ارقام بود، درصد خرد در هنگام تبدیل کمتر بوده و 

پذیری شود. این رقم ترکیببرنج سالم بیشتری استحصال می
عمومی بسیار خوبی با ژنوم ارقام محلی ایرانی دارد و بهنعادگران 

ها تالقیبرای بهبودکیفیت پخت این رقم ازآن به عنوان والد در 
استفاده کرده و به زودی رقمی تحت عنوان نام گیالنه حاصل از 

 شود.تالقی این رقم با یکی از ارقام محلی ایرانی معرفی می

 روش اصالحی تالقی ساده
 والدین /IR 39385-20-1-2-1-2خزر

 عملکرد )تن درهکتار( ۲-۲/4

۸۵۰-۸۸۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۰-۸۸۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸۳۸۳-۸۱
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۱-۵7

 ریشک دارد
 متر(طول دانه )میلی 3/7-۲/7
 متر(عرض دانه )میلی ۵/۵-۸/۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵7۵3
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 
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 شفق -41
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱۵ سال معرفی:
  IR67015-94-2-3 والدین:

 خصوصیات بارز:
، پاکوتاهی، بودن رس، میاناین رقم عملکرد باالهای از ویعگی
بیماری به نسبی  و حساسیتبیماری  بالست ورس،  مقاومت به

 باشد.بالیت میشیت
 پراکنش و سطح زیرکشت:

های با توجه به عملکرد باال و کیفیت پخت مطلوب در سایر استان
خیز نظیر فارس گسترش زیادی یافته است. مجموع سطح برنج

های فارس، زیر کشت این رقم از سال معرفی تا به حال در استان
هزار  ۵۰۰ها حدود استانخوزستان، سیستان و بلوچستان و سایر 

هکتار بوده است و میزان افزایش تولید در طی این مدت نسبت 
 هزار تن گزارش شد. 4۰۰به ارقام محلی حدود 

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
IR67015-94-2-3 والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/7-7

۸۹۲-۸۹۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(بوته )سانتیارتفاع  ۸۸۰-۸۰۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک دارد
 متر(طول دانه )میلی 3/7-۲/7
 متر(عرض دانه )میلی ۵-۳۵/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 تابش -41
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱۵ سال معرفی:
 رقم طارم محلی مازندران والدین:

 خصوصیات بارز:
های مهم این رقم مقاومت به ورس و بیماری بالست از ویعگی

رقابت بوده است. از نقاط ضعف آن غیریکنواختی و همچنین عدم 
محلی از نظر کیفیت بوده است. اولین رقم حاصل از با طارم
 زایی )پرتوتابی با اشعه گاما( استجهش

 پراکنش و سطح زیرکشت:
هکتار را در  ۵۰۰های اول معرفی حدود این رقم در سال

های مازندران و گلستان به خود اختصاص داده بود که با استان
 ن کاهش یافت.معرفی ارقام جدید، سطح زیر کشت آ

 روش اصالحی موتاسیون
 والدین طارم محلی

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۲-۲

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۰-۸۸۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۱-۵7

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی 3/۳-۲/۳
 متر(عرض دانه )میلی ۸/۵-۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰
 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 پویا -42
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱۵ سال معرفی:
 رقم موسی طارم  والدین:

 خصوصیات بارز:
های مهم این رقم مقاومت به ورس و بیماری بالست از ویعگی

بوده است. از نقاط ضعف آن غیریکنواختی و همچنین عدم رقابت 
زایی با با موسی طارم از نظر کیفیت بوده است و  حاصل جهش

 باشد.پرتو گاما در رقم موسی طارم می
 پراکنش و سطح زیرکشت:

هکتار را در  ۵۰۰های اول معرفی حدود رقم در سالاین 
های مازندران و گلستان به خود اختصاص داده بود که با استان

 معرفی ارقام جدید، سطح زیر کشت آن کاهش یافت.

 روش اصالحی موتاسیون
 والدین موسی طارم

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۲-۲

۸۹۲-۸۹۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸4۲-۸4۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸۲-۸4
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۱-۵7

 ریشک دارد
 متر(طول دانه )میلی 4/۸۰-۸۰
 متر(عرض دانه )میلی ۸/۵-۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰
 عطر دارد
 بالستبیماری  مقاوم

 واکنش به خوابیدگی بوته نیمه مقاوم
 منشاء مازندران -ایران 
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 دانیال -43
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱۲ سال معرفی:
 (LD183الین ارسالی از ایری ) والدین:

  خصوصیات بارز:
ترین ویعگی این رقم عملکرد بسیار باال، مقاومت به بالست و مهم

پالسم خارجی از طریق معرفی مستقیم ژرمورس است. این رقم 
برای منطقه خوزستان معرفی شد. از آنجا که گرما  LD183با نام 

ترین معضالت دشت خوزستان است و این ها از مهمو بیماری
الین سازگار به شرایط آب و هوایی خوزستان و مقاوم به بالست 

 است، با نام دانیال معرفی شد.
 

 اصالحیروش  وارد کردن ارقام
LD183 والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( 3-۲/۲

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۳۲-۳۰
 تعداد پنجه )عدد( ۵۰-۸۳
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4
 ریشک -
 متر(طول دانه )میلی 7/3-۲/3
 متر(عرض دانه )میلی ۹/۵-۸/۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۲-۵4
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء ایران  خوزستان
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 شیرودی -44
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱7 سال معرفی:
  طارم دیلمانی ×خزر والدین:

 خصوصیات بارز:
رقم با دارا بودن عملکرد باال و کیفیت پخت مناسب، از نظر این 

باشد. در حال شکل دانه نیز دارای بازارپسندی بسیار خوبی می
حاضر بیشترین سطح زیرکشت ارقام پرمحصول در استان 
مازندران و کشور، به کشت رقم شیرودی اختصاص دارد. طی 

تن در هکتار  ۲/۸۹های اخیر، این رقم با ثبت عملکرد حدود سال
در استان مازندران، بیشترین عملکرد برنج را به خود اختصاص 

 داده است.
 پراکنش و سطح زیرکشت:
طور متوسط سطح زیر کشت ساالنه از زمان معرفی تا به حال به

 ۵۲۰هزار هکتار و در مجموع حدود  4۰آن در استان مازندران 
، با ۸۹۳4هزار هکتار را به خود اختصاص داده است. در سال 

درصد( از شالیزارهای ۸۲هکتار ) ۹۸۰۰۰اختصاص حدود 
مازندران، بیشترین سطح زیرکشت ارقام پرمحصول را داشته 

 است.

 روش اصالحی تالقی ساده
 والدین خزر/ دیلمانی

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/7-7

۸۹۲-۸۹۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر()سانتیارتفاع بوته  ۸۸۲-۸۸۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸۳-۸۱
 وزن هزاردانه )گرم( ۵7-۵3

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۸/۱-۱
 متر(عرض دانه )میلی ۵-۳/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 به خوابیدگی بوتهواکنش  مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 کریم -45
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۱7 سال معرفی:

 A7983IR62873-511-1-9  والدین:
کیفیت برنج های خوشاز الین A7983IR62873-511-1-9 الین 

باشد که المللی برنج ) ایری ( میارسالی از مؤسسه تحقیقات بین
سال تحقیق در ایستگاه  ۸۰معرفی مستقیم و پس از از طریق 

های گچساران و کهگیلویه به چرام و مزارع کشاورزان شهرستان
 دلیل عملکرد باال و خصوصیات کیفی مطلوب انتخاب شده است.

  خصوصیات بارز:
ترین خصوصیت این رقم عملکرد باالو داشتن کیفیت پخت مهم

باشد. دارای دانه فی شده میمطلوب در مقایسه با ارقام چرام معر
بلند و قلمی، شفاف و عاری از نقاط گچی به همراه راندمان 

برتری دارد.  ۸تبدیل باال بوده و از نظر زودرسی نسبت به چرام 
باشد. این رقم پتانسیل تولید نسبت به بالست نیز متحمل می

تن در هکتار محصول را داراست و برای مناطق گرمسیری  ۲/۸۵
هایی از استان فارس مناسب هگیلویه و بویراحمد و بخشاستان ک
 است.

 

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
A7983IR62873-511-1-9 والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۸/۱-۱/7

۸4۲-۸4۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۱۲-۱۰
 تعداد پنجه )عدد( ۵4-۵۹
 هزاردانه )گرم(وزن  ۵۹-۵۵

 ریشک کوتاه
 متر(طول دانه )میلی ۳/3-۱/3
 متر(عرض دانه )میلی ۳/۸-۱/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۸-۵۰
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء کهگیلویه و بویراحمد –ایران
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 کشوری -45
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۳۰ سال معرفی:
  IR66233-169-3-3والدین:

 خصوصیات بارز:
این رقم دارای عملکرد باال، کیفیت پخت مطلوب، زودرس، دارای 

باشد. همچنین دارای مقاومت به خوابیدگی و بیماری بالست می
تواند در افزایش تولید نقش میزایی بوده که پتانسیل باالی راتون
 مهمی داشته باشد.

 پراکنش و سطح زیرکشت:
کشت این رقم در استان مازندران، گلستان و خوزستان 

 باشد.های اخیر آغاز شده و در حال گسترش میدرسال

 روش اصالحی وارد کردان ارقام
(IR66233-169-3-3) والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/7-7

۸۹۲-۸۹۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۵۰-۸۸۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 وزن هزاردانه )گرم( ۵7-۵3

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی 7/7-3/7
 متر(عرض دانه )میلی ۵-۳/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 ژالتینه شدندرجه حرارت  7۲-7۰

 عطر ندارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 کوهسار -47
  های زراعی و کیفیویژگی

 ۸۹۳۰ سال معرفی:

المللی تحقیقات برنج های ارسالی از موسسه بیناز الین والدین:
(HSC55) 

 خصوصیات بارز:
های این رقم زودرسی و مقاومت آن به سرما ترین ویعگیاز مهم
های مناسب جهت باشد. ضمن اینکه این رقم یکی از گزینهمی

 باشد.کشت مجدد برنج در مناطق مستعد استان مازندران می
 پراکنش و سطح زیرکشت:

در مناطق کوهستانی و سردسیر مازندران نظیر مناطق دودانگه، 
سر و سوادکوه به عنوان کشت اول و در مناطق چهاردانگه، کیا

شود. این رقم در ای، به عنوان کشت مجدد برنج کشت میجلگه
استان اردبیل و لرستان قابلیت کشت و پتانسیل تولید باالیی 

 دارد.

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
HSC55)) والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲-۲/4

۸۰۰-۳۲ 
بذرپاشی تا تعداد روز از 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۰۰-۳۲
 تعداد پنجه )عدد( ۸۲-۸4
 وزن هزاردانه )گرم( ۵4-۵۹

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۱/۲-7/۲
 متر(عرض دانه )میلی ۵/۵-۸/۵

 شکل دانه کوتاه و قطور
 میزان آمیلوز ۵۵-۵۸
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
 

 

 
 
 



11      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 گوهر-48
 ۸۹۳۰ سال معرفی: های زراعی و کیفیویژگی

 pusa1238-81-6×pusa 1238-1  :والدین
-pusa1238)پایه مادری( و  pusa 1238-1ترکیب این رقم حاصل 

 می باشد. الین حاصل  از این جمعیت با نام )پایه پدری( 81-6

SA13R  های تکمیلی به عنوان الین پس از گذراندن آزمایش
برگرداننده باروری جهت استفاده در تکنولوژی برنج هیبرید وارد 

مزرعه  ۸۰۰ایران شد. همزمان به عنوان یک الین امیدبخش در 
رد استقبال در مزارع کشاورزان  استان گیالن مورد ارزیابی و مو

قرار گرفت. منشا این رقم از ارقام باسماتی مهم دنیا نظیر باسماتی 
سوگند هندوستان است که از کیفیت پخت بسیار مطلوبی 

 باشد.برخوردار می
 خصوصیات بارز:

تن  ۳ترین خصوصیت رقم گوهر داشتن عملکرد باال )حدود مهم 
تن در  ۸4درهکتار( نسبت به سایر ارقام و در برخی مزارع تا 

هکتار نیز گزارش شده است. طول دانه بلند همانند ارقام 
قبول، عطر و طعم مشابه ارقام محلی باسماتی، کیفیت پخت قابل

باشد. رقم جدید در سال اول از دیگر خصوصیات رقم مذکور می
معرفی با استقبال خوبی از طرف کشاورزان همراه بود، ولی به 

وز(، کمبود آب و خسارت باالی ر ۸۹۲-۸4۰دلیل دیررس بودن )
سرعت از عرصه تولید خارج شد. خوار بهناشی از آفت کرم ساقه

در حال حاضر در سطح کوچکی در بعضی از نقاط استان گیالن 
 .گیرد)مناطق غربی استان( مورد کشت قرار می

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
pusa1238-81-6/ pusa 

1238-1 
 والدین

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۱-۲/7

۸4۰-۸۹۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸3-۸۲
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۳-۵۱
کوتاه فقط در دارد خیلی

 های باالیی خوشهدانه
 ریشک

 متر(طول دانه )میلی ۲/۱-۵/۱
 متر(عرض دانه )میلی ۳/۸-۱/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵4-۵۹
 درجه حرارت ژالتینه شدن < 7۰
 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء هندوستان
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 گیالنه -49
 8930سال معرفی:  های زراعی و کیفیویژگی

 صالح([×)آبجی بوجی×]آبجی بوجیوالدین: 
 خصوصیات بارز:

رقم گیالنه حاصل تالقی برگشتی  بین رقم صالح )رقم 
شده( به عنوان والد مادری )رقم دهنده( و رقم محلی اصالح
سرخ به عنوان والد پدری )رقم تکراری( بوجی یا دمآبجی
با هدف بهبود خصوصیات  ۸۹۱۹باشد. تالقی مذکور در سال می

و افزایش عملکرد در  رقم محلی )کاهش ارتفاع بوته، زودرسی
های واحد سطح با حفظ کیفیت پخت( انجام شد. در بین الین

هایی که شبیه رقم محلی بودند، جدا و ها یا الیننسل اول، بوته
بوجی به صورت برگشتی تالقی مجددا با رقم محلی آبجی

سال انجام و در نهایت بوته یا  4شدند. این فرآیند به مدت داده 
ه با رقم محلی که زودرس و دارای ارتفاع بوته های مشابالین

های کمتری بودند انتخاب شدند. این عمل تا خلوص کامل الین
برگشتی انتخابی ادامه داشت و در نهایت الین حاصل از تالقی

صالح ({ بر اساس خصوصیاتی × بوجی)آبجی× بوجی })آبجی
ر، تعداد نظیر تیپ بوته، ارتفاع بوته، زودرسی، تعداد خوشه بارو

دانه پر در خوشه، شکل دانه، ریزش دانه و عملکرد دانه انتخاب 
شد. الین حاصل از تالقی برگشتی ضمن برتری نسبت به والدین 
خود جزء ارقام زودرس و پاکوتاه محسوب شده و از کیفیت پخت 

باشد. رقم مذکور بعد از مشابه ارقام محلی ایرانی برخوردار می
 وبی در دو استان شمالی ایران قرار گرفت.معرفی مورد استقبال خ

 روش اصالحی تالقی برگشتی
)آبجی ×]آبجی بوجی

 صالح([×بوجی
 والدین

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۲-۲

۸۸۲-۸۸۰ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۰-۸۰۲
 تعداد پنجه )عدد( ۵۸-۵۰
 وزن هزاردانه )گرم( ۵۲-۵4

 ریشک دارد
 متر(طول دانه )میلی ۸/7-7
 متر(عرض دانه )میلی ۸/۵-۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۸-۵۰
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء گیالن -ایران 
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 رش -51
 8933سال معرفی:  زراعی و کیفیهای ویژگی

 ( IR67908-5-1 الین ارسالی از ایری )والدین: 
 IR66673-44/BASMATI حاصل تالقی   IR67908-5-1الین

است که در   (IRRI)المللی تحقیقات برنج در مؤسسه بین  370
المللی در قالب  پنجمین سری خزانه بین ۸۹۱۰-۱۸سال زراعی 
وارد کشور شد.  (IIRFAON)های معطر و کیفی برنج ارقام و الین

های مقدماتی و پیشرفته با نام رش معرفی و پس از انجام آزمایش
 شد.

رقم جدید برنج رش عالوه بر پایداری در  خصوصیات بارز:
تن در هکتار،  ۲4/۲مناطق مختلف استان گیالن، دارای عملکرد 

خوار متحمل اقهمقاوم به بیماری بالست و نسبت به آفت کرم س
شده رقم جدید رش از لحاظ های انجامباشد. بر اساس ارزیابیمی

میانگین عملکرد نسبت به رقم شاهد )هاشمی( با میانگین 
درصد برتری  ۲۲کیلوگرم در هکتار، به میزان  ۹۲7۱عملکرد 

داشته است و درآمد حاصل از کشت رقم جدید در یک هکتار 
میلیون ریال و نسبت به رقم  ۳/4۲شالیزار نسبت به رقم خزر 

رس باشد. رقم رش، میانمیلیون ریال می ۵/۵۸هاشمی بیش از 
بوده و دارای کیفیت پخت مطلوب، ارتفاع مناسب بوته جهت 

باشد و جهت کشت برداشت مکانیزه، مقاوم به ریزش و ورس می
 شود. در مناطق شمالی کشور توصیه می

 

 روش اصالحی وارد کردن ارقام
IR66673-

44×Basmati370)) والدین 

 عملکرد )تن درهکتار( ۲/۲-۲

۸۹۰-۸۵۲ 
تعداد روز از بذرپاشی تا 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 وزن هزاردانه )گرم( ۵3-۵۲

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۰۵/7-7
 متر(عرض دانه )میلی ۹/۸-۵/۸

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۹-۵۵
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء فیلیپین
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 تیسا -51
  های زراعی و کیفیویژگی

 8937سال معرفی: 
 ۹آمل × بینام والدین: 

رقم کیفی و پرمحصول تیسا از طریق تالقی  خصوصیات بارز:
 ۸۹۳7در سال  ۹بین رقم محلی بینام و رقم پرمحصول آمل 

تن در هکتار  ۲/7تا  7معرفی شد.  این رقم با عملکرد حدود 
 ۸۸۰دارای کیفیت پخت مطلوبی است. ارتفاع بوته آن حدود 

متر بوده و در مقابل ورس یا خوابیدگی، بیماری بالست سانتی
بالیت خوار، شیت وم و دارای تحمل نسبی نسبت به کرم ساقهمقا

شودکه رقم جدید تیسا جایگاه بینی میای است. پیشقهوه و لکه
 مناسبی در عرصه زراعت برنج داشته باشد.

 

 روش اصالحی تالقی ساده
 والدین ۹آمل × بینام 
 عملکرد )تن درهکتار( ۲/7-7

۸۵۲-۸۵۰ 
بذرپاشی تا تعداد روز از 

 رسیدن
 متر(ارتفاع بوته )سانتی ۸۸۲-۸۸۰
 تعداد پنجه )عدد( ۸7-۸3
 وزن هزاردانه )گرم( ۵7-۵3

 ریشک ندارد
 متر(طول دانه )میلی ۱-۳/7
 متر(عرض دانه )میلی ۲/۵-4/۵

 شکل دانه بلند و قلمی
 میزان آمیلوز ۵۵-۵۸
 درجه حرارت ژالتینه شدن 7۲-7۰

 عطر دارد
 بیماری بالست مقاوم
 واکنش به خوابیدگی بوته مقاوم

 منشاء مازندران -ایران 
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 معرفی ارقام مناسب برای کشت مستقیم برنج -8-8-9

کاری و کشت در بستر های مناب  آبی کشت برنج به روش مستقیم )خشکهبا توجه به محدودیت

مناب  آبی به پایداری کشت برنج در این مناطق تواند در برخی مناطق ضمن حفظ مرطوب( می

های کاهش مصرف آب در کشت برنج انتخاب ارقام مناسب جهت این سیستم کمک کند. یکی از راه

ها با ژنوم خارجی و ایرانی را برای کشت کشت است. موسسه تحقیقات برنج کشور غربال ارقام و الین

مناسب این سیستم کشت به شالیکاران معرفی خواهد  مستقیم در برنامه کار دارد و به زودی ارقام

های مطلوب جهت کشت الین و رقم جهت بررسی ویعگی ۵۰گری حدود شد. در این راستا غربال

ای های مزرعههنگام جهت بررسیمستقیم انجام و برخی ارقام با سرعت رشد بیشتر و استقرار زود

کننده در پذیرش و ترین عامل تعییندهد که مهممیای نشان های مزرعهانتخاب شدند. نتایج بررسی

ی جدید شدهتواند ورس باشد و از این نظر ارقام اصالحی کشت برنج به روش مستقیم میتوسعه

بخشی در خصوص کشت های بسیار رضایتطورکلی موفقیتدارای برتری بر سایر ارقام بودند. به

های بیشتر های هرز، بررسیترل بسیار خوب علفمستقیم برنج حاصل شده است و با توجه به کن

های مهم برای پذیرش این برای انتخاب ارقام مناسب )متحمل به ورس و کیفیت بهتر( از اولویت

( طی یک Aerobic Riceروش کشت است. از طرفی ارقام با ژنوم خارجی مناسب کشت هوازی )

ه است. ترکیب ژنوم این ارقام با ژنوم ایرانی ها آزمون شدی اخیر در ایران غربال و سازگاری آندهه

های امید بخش مناسب کشت هوازی در آینده نزدیک در اختیار شالیکاران نیز صورت گرفته و الین

قرار خواهد گرفت. بنابراین با معرفی ارقام مناسب کشت مستقیم بویعه ارقام دارای ژنوم هوازی 

نظیر گلستان، آذربایجان و خوزستان تحت شرایط ها توان امیدوار بود که برخی از استانمی

وری بیشتر ارقام جدید برنج را در سیستم کشت مستقیم تر و بهرهمحدودیت آب با مصرف آب کم

 مورد استفاده قرار دهند.

 برنج بیماری بالست بهمعرفی ارقام مقاوم  -8-8-4

شود. در شمال کشور محسوب میزاترین بیماری ارقام بومی برنج عنوان خسارت بیماری بالست به

شود و هر های گیاهی در دنیا محسوب میترین بیمارییکی از گسترده این بیماریدر حال حاضر 

شود این بیماری نیز وجود دارد. صورت تجاری و در سطح وسی  کشت میه جایی که برنج ب

یط محیطی مناسب ای که در شرابه گونه سازگاری آن با شرایط محیطی مختلف قابل توجه است



   10     برنج دیتول شیدر افزا قاتیتحق یاثربخشفصل اول:  

 

 

 

های تالش ،. با توجه به اهمیت خسارت این بیماریشوددرصد خسارت به محصول می ۸۰۰منجر به 

گذار بر توسعه آن و عوامل محدود کننده و یا زیادی از گذشته برای دستیابی و شناسایی عوامل اثر

های مهم مبارزه ابزار کارگیری مواد شیمیایی یکی از اولینهکنترل کننده آن صورت گرفته است. ب

همیشه ظهور مقاومت در قارچ عامل بیماری در مقابل  با این بیماری بوده و هست. اما تقریباً

همین به. ها بوده استهای مهم کاربرد آنهای مورد مصرف یکی از مشکالت و محدودیتقارچکش

وجود نعادهای مختلف و دلیل دستیابی به ارقام مقاوم همیشه به شدت مورد توجه بوده است. اما 

م مورد یطور داهمقاومت ارقام را ب ،و بروز نعادهای جدیدبالست ثباتی در قارچ عامل بیماری بی

 ها و عدم موفقیت در کنترل غیرشیمیایی آن شده وتهدید قرار داده و سبب شکستن مقاومت آن

شود. ها مدیریت میبنابراین کنترل بیماری بالست برنج با استفاده از مجموعه ای از روش شود.می

های مقاوم است و ،کاشت واریتهگر قارچیبیمارعوامل ترین روش حفاظت گیاهان در مقابل اقتصادی

ار شمه ارقام مقاوم به بیماری بالست نیز یکی از اهداف مهم ب یهای اصالح برنج تهیهدر برنامه

گیری ارقام داخلی و خارجی )مقاوم( از طریق ژنوم ی ارقام مقاوم با دورگ. در ایران تهیهرودمی

ارقام اصالح شده که توسط موسسه تحقیقات  یکلیه خارجی به ارقام اصالح شده وارد شده است.

 .کامل استها از نوع و مقاومت آن بودهاند مقاوم به این بیماری برنج کشور اصالح و معرفی شده

های محلی برنج و تولید بذر استاندارد ارقام محلی سازی تودهخالص -8-8-0

 برای اولین بار در کشور

ای نزد شالیکاران ایران برخوردار است و بخش جا که کشت ارقام محلی برنج از محبوبیت ویعهاز آن

ت بودن برنج برای عرضه دسزیادی از تولید به ارقام محلی اختصاص دارد، خلوص برنج سفید و یک

های بسیار متنوع و هتروژن بوده که به بازار نیز دارای اهمیت است. از طرفی این ارقام در واق  توده

های فیزیکی های انجام شده و اختالطی طوالنی مدت از بذر خود مصرفی، جهشی استفادهنتیجه

ز تنوع باالیی برخوردار بودند، لذا تولید های مورد کشت اکه تودهبوده است. از طرفی با توجه به این

بذر خالص و بذور طبقات مختلف )نوکلئوس، سوپرالیت، الیت، مادری و گواهی شده( مطابق با 

المللی بذر الزامی بود. با توجه به الزام و ضرورت موضوع، موسسه تحقیقات برنج استانداردهای بین

ها نمود. در سازی این تودهوری، بررسی و خالصآساز اقدام به جم ی جریانکشور طی یک پروژه

ی هایی که تحت عنوان ارقام محلی نظیر هاشمی و طارم در حاشیهی ژنوتیپکلیه ۸۹۱۳سال 
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آوری و در سال شد به صورت خوشه جم دریای کاسپین )خزر( از آستارا تا استان گلستان کشت می

بررسی شدند. تنوع ژنتیکی زیادی بین این  (۵-۸و  ۸-۸بعد از نظر مرفولوژی و مولکولی )شکل 

 ها است. ی توده بودن آنها مشاهده شد، که تایید کنندهژنوتیپ

 

 

های مورد بررسی )هر باند متعلق به یک ژنوتیپ است( بر اساس تنوع مولکولی مشاهده شده در ژنوتیپ -8-8شکل 
 SSRنشانگرهای 

 

 

 های برنج مورد بررسیژنوتیپدندروگرام تنوع موجود در  -6-8شکل 

ها انتخاب و پس از طی ها، بهترین آنسازی هر کدام از ژنوتیپضمن خالص ۳4تا  ۳۰از سال 

سازی و در طبقات نوکلئوس، سازی برای اولین بار در کشور، ارقام محلی برنج خالصمراحل خالص

یقات ثبت و گواهی بذر و نهال سوپرالیت، الیت و مادری موفق به اخذ گواهی ایستا از موسسه تحق
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شد. این بذور در اختیار سازمان جهاد کشاورزی دو استان شمالی قرار گرفت و بذور طبقات گواهی 

ی مذکور برای اولین بار تولید و در شده نیز طبق نظر اعضای هیات علمی و تیم تحقیقاتی پروژه

میزان  ۳3و  ۳۲کشاورزان در سال زراعی اختیار کشاورزان قرار گرفت. با توجه به استقبال بی نظیر 

طور مثال در استان گیالن از رشد مناسبی داشت. به ۳7تولید بذر گواهی شده برای سال زراعی 

، رشد چند برابری خواهد ساله ۸۰ی تن رسید و در طی برنامه ۸۰۰۰تن به بیش از  ۹۰۰حدود 

تولید برنج سفید خالص با کیفیت بهتر و سازی شده منجر به داشت. استفاده کشاورزان از بذر خالص

 قیمت باالتر شد و تقاضای زیادی برای دریافت این بذر را به دنبال داشت.

های خصوصری فعرال در بر اساس تحقیقات میدانی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی و شرکت

 زارش شد:بخش تولید بذر برنج، اثربخشی بذور گواهی شده ارقام محلی به شرح زیر بررسی و گ

در گیالن و مازندران، میرزان  ۳3تن بذر گواهی شده رقم محلی در سال  ۸4۰۰با توجه به تولید 

هزار هکتار در سرال زراعری  ۹۰الی  ۵۱سطح زیر کشت رقم محلی حاصل از بذر گواهی شده حدود 

ر کیلروگرم شرلتوک د 4۰۰طور میرانگین درصد افزایش عملکررد )بره ۸۰بود. با احتساب حدود  ۳7

تن  ۸۵4۰۰الی  ۸۸۵۰۰هکتار افزایش عملکرد برآورد شد( که در مجموع سبب افزایش عملکرد بین 

میلیرارد ریرال  3۵۰الری  ۲3۰تومان مبلغی معرادل  ۲۰۰۰شلتوک شد. با احتساب هر کیلو شلتوک 

 افزایش درآمد ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد بود.

زش افزوده برنج سفید )به دلیرل خلروص براال( و برا احتسراب درصد ار ۹افزایش درآمد ناشی از 

 شود.میلیارد ریال برآورد می ۸۱3الی  ۸3۱ریال حدود  ۳۸۰۰۰قیمت تضمینی خرید 

 4۵۰جویی کیلوگرم در هکترار( موجرب صررفه 4۲به  3۰میزان کاهش مصرف بذر در خزانه )از 

 شود.میلیارد ریال برآورد می ۲/۹۵ الی 4۰/۵۳تن بذر خواهد شد که این مقدار معادل  43۲الی 

هرز، کراهش کاهش هزینه تولید شامل )کاهش میزان وجین به دلیل عاری برودن از برذور علرف

های خارج از تیپ( کش در خزانه و زمین اصلی، کاهش نیروی کارگری جهت خروج بوتهمصرف علف

خواهد شد که برا احتسراب  درصد ۸۰الی  ۳های تولید حداقل به میزان موجب کاهش میزان هزینه

جویی میلیارد ریرال صررفه ۹۸۰تا  ۵۱۰( معادل ۳3های تولید هر هکتار در سال میلیون هزینه ۸۰)

 های تولید خواهد شد.در هزینه
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در مجموع میزان اثربخشی بذر گواهی شده در افزایش درآمد شالیکاران صرفاً برای ارقام محلی 

برداران شود که مستقیماً به بهرهمیلیارد ریال برآورد می ۲/۸۸4۱الی  4/۸۰۹7حدود  ۳7در سال 

ی رقم محلی در مقایسه ی ناشی از مصرف بذر گواهی شدهرسد. بنابراین سود سالیانهتولید برنج می

میلیون ریال در هر هکتار خواهد بود. از طرفی  ۵3بردار حدود با بذر خود مصرفی برای هر بهره

های اولیه در تر خواهد شد و گامرسد بسیار مطلوبکننده میست مصرفکیفیت برنج سفید که به د

خصوص برندسازی تولید برنج و ورود به بازارهای تجارت جهانی در برنج بسیار خوش کیفیت ایرانی 

کنندگان خواهد پذیر شد. بهبود کیفیت برنج سفید نیز موجب اثربخشی غیر مستقیم به مصرفامکان

 شد. 

برآورد شده که بسیار واقعی است و اگر میزان ضریب نفوذ  ۳7کر صرفاً برای سال الذموارد فوق

تر خواهد شد. این موسسه در نظر دارد در های آتی افزایش یابد این اعداد بسیار بزرگطی سال

درصد اراضی شالیکاری کشور  ۲۰راستای افزایش ضریب نفوذ استفاده از بذر گواهی شده تا سقف 

ی تولید بذر ابالغی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تولید ی پنج سالههبر اساس برنام

-7های اولیه نماید. الزم به ذکر است ضریب نفوذ فعلی بذر گواهی شده در ارقام محلی حدود هسته

درصد خواهد رسید و همه  ۲۰حداقل به  ۸4۰۰ی پنج ساله تا افق باشد که طی برنامهدرصد می 3

 برابر خواهد شد. ۱د محاسبه شده حداقل اعدا

 ی صادرات برنج به خارج از کشوراثربخشی تولید بذر ارقام محلی در زمینه -8-8-3

دست شده و برای اولین بار ها و تولید بذر منجر به تولید برنج سفید خالص و یکسازی تودهخالص

شد. در صورتی که ایران بتواند جایگاهی منجر به صادرات برنج سفید به کشورهای اروپایی و کانادا 

از نظر صادرات در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد موجب ارز آوری برای کشور در این زمینه 

ی برنج خالص با کیفیت عالی دارد. با تدوام حضور در بازارهای جهانی نیاز به عرضه خواهد شد.

های های آینده گامی صادرات برنج طی سالزمینه توان درتولید بذر خالص و ارایه به کشاورزان می

 تری برداشت.بزرگ
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 های اولیه و والدین بذور موسسه تحقیقات برنج کشورتولید هسته -8-8-7

ها در تولید محصول است. در صورت وجود بذر خالص، سالم و عاری از ترین نهادهبذر یکی از مهم

ی نشاها نیز بهتر بوده و جویی در میزان مصرف بذر رشد اولیهصرفههرز عالوه بر آفت، بیماری و علف

هرز به کیفیت موجب افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد شد. عاری بودن بذور از بذر علف

ی این موارد را در نظر های تولید کمک خواهد کرد. استاندارد ایستا همهمحصول و کاهش هزینه

شود. طبقات اولیه د و مورد تایید ایستا در طبقات مختلف تولید میگرفته است. بذر برنج استاندار

کند شامل نوکلئوس و سوپرالیت و در مواردی طبقه مادری را موسسه تحقیقات برنج کشور تولید می

ی بذری )نوکلئوس و سوپرالیت( در های اولیه(. تکثیر و پرورش هسته۹-۸و شکل  ۸-۸)جدول 

ان با مسئولیت مستقیم بخش اصالح و تهیه بذر موسسه و نظارت فنی های گیالن و مازندراستان

های اصالح نباتات، های مرتبط در زمینهاعضای هیات علمی و محققان این موسسه با تخصص

 شود.های هرز و غیره انجام میها، علفزراعت، آفات و بیماری

 های اولیه و والدین بذور برنجتولید هسته -8-8جدول 

 بذورجمع کل 

 )کیلوگرم(

 نوکلئوس 

 )کیلوگرم(

 سوپر الیت

 )کیلوگرم( 

 مادری

 )کیلوگرم( 
 سال

7۹۰۱4 ۸۲4 44۵۰ 3۱۲۸۰ 36 

۱۳۲۹۳ ۸74 474۲ ۱43۵۰ 39 

7۳۸۳۰ ۵۹۰ ۲۹3۰ 7۹3۰۰ 34 

۳۹۹۵۰ ۵۱۰ 374۰ ۱3۹۰۰ 30 

۸۹۰7۰۰ ۵۲۰ 74۲۰ ۸۵۹۰۰۰ 33 

۸۵۳۲۰۰ ۵۲۰ ۲7۲۰ ۸۵۹۲۰۰ 37 

 

های گذشته روند رو به افزایش داشته است و در بذر مادری طی سالتولید بذور برنج بویعه 

ی اقتصاد مقاومتی برنج و نیاز بینی شده در برنامهبیش از میزان پیش ۸۹۳۲و  ۸۹۳4های سال

ی خود بر افزایش قابل توجه تولید بذور گواهی شده بخش اجرا، تولید شده است. این توفیق به نوبه

بیش  ۳۲شده در گیالن در سال ت. به عنوان نمونه، میزان تولید بذور گواهیتاثیر بسزایی داشته اس

شده دو برابر طور متوسط تولید بذور گواهی از پنج برابر سال گذشته بوده است و در کل کشور به

های گذشته شده است. با این وجود، تولید بذور مادری توسط بخش خصوصی و زیر نظر هدایت سال

 گیرد.قات برنج کشور صورت میفنی موسسه تحقی
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 در موسسه تحقیقات برنج کشورهای اولیه و والدین بذور تولید هسته -9-8شکل 

 

ی تولید بذور طبقات اولیه بذر ارقام جدید ریزی برای توسعهبرنامهموسسه تحقیقات برنج کشور، 

بینی تا و ارقام محلی رایج را با همکاری معاونت زراعت وزارتخانه انجام داده است و بر اساس پیش

حداقل نیمی از سطح زیر کشت برنج در کشور شامل ارقام محلی و اصالح شده از بذر  ۸4۰4سال 

 یید استفاده خواهند کرد. استاندارد و مورد تا

 های مناسب برای کشت مستقیم برنجکشمعرفی علف -8-8-1

کش برگ( و علفهای هرز )سوروف، جگن و پهنرویشی علفکش کانسیل جهت کنترل پیشعلف

رویشی وید و نومینی( جهت کنترل پسسدیم )با دو فرموالسیون تجاری کلینپایریباکبیس

ها در مدت کوتاهی پس از معرفی کشاند. این علفکشت معرفی شده های هرز در این روشعلف

های هرز و مورد استقبال گسترده شالیکاران قرار گرفته و در جلوگیری از کاهش خسارت علف

 اند.افزایش تولید بسیار مؤثر عمل کرده

 زراعی های بهفعالیت -1-2

نعادی های بهباشد فعالیتها میتولید بذور آننعادی که شامل معرفی رقم و های بهعالوه بر فعالیت

ها ترین آنمتعددی زمینه ساز افزایش تولید برنج در واحد سطح شده است که به تعدادی از مهم

 اشاره خواهیم کرد.
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 زایی )وارویش( برنج گیری از خاصیت راتونبهره -8-6-8

باشد و یکی از ی جدید بعد از برداشت محصول اصلی میراتون، توانایی گیاه برای تولید خوشه

شود. این خاصیت در ارقام زراعی است که منجر به افزایش تولید برنج میترین عملیات بهمهم

زودرس محلی وجود دارد. البته موسسه تحقیقات برنج کشور در معرفی ارقام جدید خاصیت رتون 

های بسیار خوبی برای کشت اصلی و رتون های اخیر الینها را نیز بررسی کرده و طی سالی آنزای

در دست معرفی دارد. مجموع تولید محصول اصلی و رتون برای معرفی ارقام جدید زودرس مدنظر 

متوسط  گیری از راتونینیح )وارویش( ارقام محلی با دارا بودنباشد. بر اساس آمار وزارتخانه، بهرهمی

هزار تن شلتوک شده است و در مناطقی که تولید  ۳3کیلوگرم در هکتار باعث تولید  ۸۰۰۰عملکرد 

ی مجدد برنج )دوبار کشت برنج( به علت ناکافی بودن و یا پایین بودن درجه حرارت در پایان دوره

گیاه اصلی  تر نسبت بهشود، قابل توصیه است. گیاه راتون با وجود عملکردی کمرشد محدود می

ی تولید پایین است که باعث افزایش تر و هزینهدارای مزایایی از قبیل زودرسی، نیاز به آب کم

های انجام شده تاکنون برخی از ارقام محلی و اهمیت سیستم راتونینح شده است. بر اساس پعوهش

د بیوماس و سرایی، بینام، هاشمی، طارم و سپیدرود از نظر تولیاصالح شده مثل حسنی، حسن

توانند راتون بسیار خوبی تولید نمایند و این صرفاً به اجزای عملکرد دارای پتانسیل قوی بوده و می

ی رویشی گیاه راتون و پتانسیل ژنتیکی ارقام در تولید راتون بستگی مساعد بودن آب و هوا در دوره

زایی خوبی برخوردار است. وندارد. در بین این ارقام، رقم حسنی به دلیل زودرسی از قابلیت رات

ی ژنتیکی ارقام های در دست معرفی که دارای زمینهطور که قبال نیز گفته شد یکی از الینهمان

( دارای پتانسیل عملکرد باالتر از ارقام محلی بوده و به دلیل زودرسی SA6باشد )الین محلی نیز می

ی برش و تیمار نج کشور دستورالعمل نحوهزایی بسیار خوبی دارد. موسسه تحقیقات برخاصیت رتون

ها پیش منتشر کرد و طی سالیان متمادی نسبت به مزرعه جهت تولید بهتر راتون را سال

های جدید با توجه به شرایط آب و هوایی و ارقام مورد کشت اقدام نموده است. در ادامه در توصیه

شود. ترویج پرورش رتون اتی ارایه میهای جدید توضیحکشی کود و معرفی علفمورد مصرف بهینه

 های با آب و هوای مناسب شده است.ی این روش در سالمنجر به توسعه
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 مصرف متعادل کود در پرورش راتون -8-6-6

باشد. ی کود میزراعی تولید برنج اهمیت زیادی دارد مصرف بهینهیکی از مواردی که در به

های تحقیقاتی است به متعادل شدن مصرف کود ایج یافتههای موسسه که همگی مبتنی بر نتتوصیه

انجامد. در پرورش راتون به دلیل اهمیت تولید و مناب  آب و خاک این موضوع از در شالیزار می

حساسیت بیشتری نسبت به کشت اصلی برخوردار است. مقدار مصرف کود برای پرورش راتون بسیار 

یاه است. از طرف دیگر پس از برداشت محصول اصلی، سطح نامتعادل و به دور از نیازهای واقعی گ

همین دلیل مصرف هر ترین سطح ممکن در طول سال قرار دارد و بهعناصر غذایی خاک در پایین

که یک از کودهای فسفره و پتاسیمی به شکل پایه برای پرورش راتون از ضروریات است در حالی

 ۲۰۰یش از حد کود اوره )گاهی مصرف مقادیر روش مرسوم شالیکاران مصرف بسیار زیاد و ب

ی آن عدم دستیابی به عملکرد بهینه و کیلوگرم اوره در هکتار بسیار رایج است( است که نتیجه

ی محصول همین دلیل پتانسیل افزایش عملکرد دانهکاهش راندمان کود اوره و تلفات آن است. به 

ی کود در پرورش راتون از تلفات که با مدیریت بهینه تر اینراتون به آسانی وجود دارد. از همه مهم

ی شود. اگر میزان اضافهزیست جلوگیری میبخش قابل توجهی از کود اوره و ورود آن به محیط

جویی در کیلوگرم در هکتار در نظر بگیریم، میزان کل صرفه ۵۰۰طور متوسط مصرف کود اوره را به

 رابر خواهد بود با :های موسسه بمصرف کود اوره با توصیه

 ۰۰۰/4۰×  ۵۰۰= ۰۰۰/۰۰۰/۱ کیلوگرم 

 ۰۰۰/۰۰۰/۱×  ۱۰۰۰= ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/4۰۰/3 ریال

 

تن  ۱۰۰۰میلیارد تومانی، هر ساله از مصرف بیش از حد  ۸۵۰یعنی عالوه بر ارزش اقتصادی 

 آید.میلیون تومان جلوگیری به عمل می 34۰کود اوره به ارزش تقریبی 

زراعی در سطح وسی  های بهکارگیری توصیهدهد که بههمین مورد نشان میدر نظر گرفتن 

ها تواند عالوه بر افزایش تولید به حفظ مناب  آب و خاک، تولید سالم و صرفه جویی در نهادهمی

 بینجامد.
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 های هرز در پرورش راتونهای مناسب برای کنترل علفکشمعرفی علف -8-6-9

رغم هرز است. بههای شالیکاران در کشت اصلی و پرورش راتون، رشد علفترین دغدغهیکی از مهم

هرز در این محصول ارایه نشده های قدمت پرورش راتون، تاکنون راهکار مؤثری برای مدیریت علف

غرقاب  گیری ازهای هرز در این محصول دارای اهمیت بیشتری هستند، زیرا که امکان بهرهبود. علف

های هرز زودتر از برنج آغاز شده و دارای برتری دستی در راتون میسر نیست و رشد علفو وجین

برگ در های هرز جگن و پهنرقابتی بر برنج هستند. اگرچه استفاده از بنتازون برای کنترل علف

مصرف صحیح راتون رایج است، اما این ترکیبات هنوز برای راتون ثبت شده نیستند و دوز و زمان 

کش تماسی و عدم های هرز پس از تیمار با این علفعالوه رویش مجدد علفها مشخص نیست. بهآن

های اخیر مؤسسه تحقیقات برنج کشور کش روی سوروف از معایب آن است. در سالکارایی این علف

های هرز و نیز تری از علفهای دارای کارایی روی طیف وسی کشاقدام به وارد کردن و بررسی علف

رورد با معرفی این برگی( نموده است و انتظار می-3های هرز رشد یافته )تا دارای کارایی روی علف

های هرز راتون یک تحول اساسی ایجاد شود. لذا طی سال آینده ها، در مدیریت علفکشعلف

 زیست برای کشت اصلی و راتون معرفی خواهند شد. های سازگار با محیطکشعلف

 ای برای کاهش مصرف میزان بذری جوی و پشتهتاثیر معرفی خرانه -8-6-4

ی ها در گذشته به شیوهی خزانه است. خزانهترین موارد در کشت برنج از دیر باز تهیهیکی از مهم

های وارد شده، میزان بسیار زیادی بذر استفاده کامال سنتی تهیه و عالوه بر صعوبت کاری و خسارت

 ۹۰کیلوگرم به حدود  ۸۲۰تا  ۸۵۰ای، میزان مصرف بذر از ی جوی و پشتهبا معرفی خزانهشد. می

های موسسه و ترویج استفاده از بذر گواهی شده، کیلوگرم کاهش یافت. البته با دستورالعمل 3۰تا 

 کیلوگرم است. اگر بخواهیم صرفا اثربخشی این روش را به ۹۰این مقدار در حال کاهش به میانگین 

میلیارد تومان سالیانه صرفه جویی فقط در  ۸۹۲توان گفت بیش از صورت کمی محاسبه کنیم می

 میزان مصرف بذر اتفاق افتاده است که به شرح زیر است. 

کیلوگرم در هکتار  ۸۵۰-۸۲۰حداقل و حداکثر میزان بذر )شلتوک( مورد نیاز با در نظر گرفتن 

تن است.، در صورتی که با  3۰۰۰۰-7۲۰۰۰ی کشور بین  هزار هکتار از اراضی شالیزار ۲۰۰برای 

کیلوگرم در هکتار( میزان بذر مصرفی در کل اراضی کشور به  ۹۰-3۰ی تحقیقاتی )اعمال توصیه
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کیلوگرم  ۳۰(. در واق  در هر هکتار به میزان ۵-۸تن کاهش یافته است )جدول  ۹۰۰۰۰-۸۲۰۰۰

تن رسیده است. همچنین با در نظر  4۲۰۰۰به  است که در کل کشور این مقدار جویی شدهصرفه

میلیارد  ۸۱۰-۵۵۲گرفتن ارزش ریالی بذر )حداقل سه هزار تومان برای هرکیلوگرم بذر خالص( بین 

که در سیستم جوی و شود، در حالیتومان در شرایط خزانه سنتی تنها برای تامین بذر هزینه می

یابد که میلیارد تومان کاهش می ۳۰تا  4۲بذر به ی تامین ای )روش پیشنهادی موسسه( هزینپشته

ی تحقیقاتی برای (. اعمال توصیه۵-۸شود )جدول جویی میمیلیارد تومان صرفه ۸۹۲به این ترتیب 

ای با پوشش پالستیکی عالوه بر کاهش هزینه و مصرف آب، ی جوی و پشتهمصرف بذر در خزانه

ای از تری خواهد شد. خالصهمدت زمان کوتاه های سالم و قوی درموجب به دست آوردن نشاء

زراعی به صورت کمی در جدول نعادی و بهی تحقیقات بهها در حوزهدستاوردها و میزان اثربخشی آن

 ارایه شده است. ۸-۹

 هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور 011میزان بذر مورد نیاز و هزینه آن در  -6-8جدول 

 روش تهیه خزانه
 هزینه بذر )میلیارد تومان( رد نیاز)تن(بذر مو

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل

 ۵۵۲ ۸۱۰ 7۲۰۰۰ 3۰۰۰۰ خزانه سنتی

 ۳۰ 4۲ ۹۰۰۰۰ ۸۲۰۰۰ ایخرانه جوی و پشته

 ۸۹۲ 4۲۰۰۰ میزان کارآیی
 

 زراعینژادی و بهی تحقیقات بهدستاورد و میزان اثربخشی آن در حوزه -9-8جدول 

 ارزش دستاورد میزان اثرگذاری دامنه اثرگذاری اثرگذارینوع  دستاورد

معرفی ارقام جدید 

 اصالحی

افزایش عملکرد در 

 واحد سطح

درصد از  ۵۰کشت در 

 اراضی شالیزاری کشور

افزایش تولید،حداقل 

 درصد ۹۰به میزان 

میلیارد  ۵۸۸۵

 تومان

استفاده از رویش 

زایی(  مجدد )راتون

 برنج

 افزایش تولید برنج

در صد از  ۸۰حدود 

اراضی شالیزاری شمال 

 کشور

افزایش تولید،حداقل 

 درصد ۲به میزان 

میلیارد  ۵4۰

 تومان

معرفی خزانه جوی 

 ایو پشته
 کاهش مصرف بذر

درصد  ۳۰در 

 شالیزارهای کشور

 ۲۰حداقل به میزان 

جویی در درصد صرفه

 مصرف بذر

میلیارد  ۸۹۲

 تومان
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بیمـاری  هدف جلوگیری از خسارتبا  مناسبهای قارچکش معرفی -8-6-0

 برنج بالست

با شرایط  این بیماریسازگاری های جدی در کشت برنج، بیماری بالست است. یکی از خسارت

درصد  ۸۰۰ای که در شرایط محیطی مناسب منجر به به گونه محیطی مختلف قابل توجه است

های مهم مبارزه با این کارگیری مواد شیمیایی یکی از اولین ابزاره. بشودخسارت به محصول می

های مورد همیشه ظهور مقاومت در قارچ عامل بیماری در مقابل قارچکش . اما تقریباًاستبیماری 

جا که به دالیل مختلف، . از آنها استهای مهم کاربرد آنمصرف یکی از مشکالت و محدودیت

اجتناب ناپذیری بر کنترل شیمیایی متمرکز شده است، تحقیق برای  مدیریت این بیماری به شکل

های مناسب برای کنترل بیماری در موسسه تحقیقات برنج کشور انجام ارزیابی و معرفی قارچکش

کش ادی فنفوس )هینوزان( برای مبارزه با این بیماری توصیه شد. اما به ها قارچشد. در اولین بررسی

مقاومت قارچ عامل بیماری کش هینوزان در شالیزارهای شمال کشور قارچ علت مصرف طوالنی مدت

شد و به این ترتیب از طغیان و افزایش اثبات  در تحقیقات بعدی کش هینوزانبالست به قارچ

پس از آن  ی تولید برنج جلوگیری شد.ی سم و افزایش هزینهرویهخسارت بیماری، مصرف بی

قرار گرفتند و چند قارچکش دیگر برای کنترل این بیماری  های مختلف مورد آزمونقارچکش

ی جمعیت را کش ادی فنفوس، امکان افزایش و توسعههای مقاوم به قارچمعرفی شدند تا جمعیت

نیافته و مشکل ساز نشوند. موسسه تحقیقات برنج کشور هم اکنون آزمون چند قارچ کش جدید را 

های جدید کشیماری بالست به صورت مستمر، قارچدر دست انجام دارد و ضمن پایش عامل ب

های مداوم در مورد بیماری بالست برنج های پیوسته و توصیهمعرفی خواهد کرد. در واق  اگر پایش

 گرفت، با توجه به سطح وسی  ارقام محلی، امکان پایداری تولید برنج نیز وجود نداشت. صورت نمی

 یش تولید برنجاهمیت کاربرد پتاسیم در افزا -8-6-3

مشخص شد که بخش  7۰ی های شالیزاری در دههبر اساس مطالعات انجام شده از پروفیل خاک

درصد از اراضی استفاده از کود پتاسیم  ۲۰زیادی از اراضی، دچار فقز پتاسیم بوده و حداقل برای 

  پتاسیمی نیاز ضروری است. از طرفی برای استحکام ساقه و افزایش عملکرد برنج استفاده از مناب

های انجام شده به تدریج استفاده از کود پتاسیم رواج یافت. بخش وسیعی از بود. بر اساس توصیه
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توان بعد از گذشت حدود دو اراضی شالیزاری از کود پتاسیم استفاده کردند و این اثربخشی را می

نج را با مصرف پتاسیم تغییرات متوسط عملکرد بر 4-۸دهه در اراضی شالیزاری مشاهده کرد. شکل 

های تحقیقاتی مبنی بر مصرف پتاسیم در دهد. این نمودار بیانگر آن است که توصیهنشان می

اراضی، سبب افزایش عملکرد در واحد سطح شده به نحوی که اختالف عملکرد شلتوک با مصرف 

فزایش یافته کیلوگرم در هکتار ا ۲۲۱کیلوگرم آن، حدود  ۳کیلوگرم پتاسیم نسبت به مصرف  ۲۲

 است.

 

 تاثیر کود پتاسیم در افزایش عملکرد برنج  -4-8شکل 

 هرز و افزایش عملکرد هایتعیین بهترین تراکم بوته برای کنترل علف -8-6-7

ی زارعین بعد از نشا است. های اولیهترین دغدغههای برنج یکی از مهمهرز با بوتهرقابت بین علف

هرز و کند بلکه به دلیل رقابت بین علفی زیادی را متوجه کشاورزان میهزینهکه نه تنها طوریبه

شود. یکی از نشاها در مراحل اولیه، موجب کاهش قدرت رشد نشا و کاهش عملکرد قابل توجه می

 هرز بعد از نشاکاری آبیاری غرقابی بالفاصله بعد از نشاکاری است.آبیاریهای کنترل علفروش

 شدید اثرات از جلوگیری و خاک حرارت درجه تنظیم هرز،علف رشد کاهش در دتوانمی غرقابی

 نیتروژن تثبیت دهد آبیاری غرقابی موجبحرارت نقش مهمی داشته باشد. نتایج تحقیقات نشان می

 مواد گرفتن قرار دسترس در آبی، -سبز هایجلبک رشد برای مناسب شرایط ایجاد و خاک در هوا

تأثير كاربرد كود پتاسيم در افزايش عملكرد برنج

3500

3900

4300

4700

9 26 38 46 55

مقادير مصرف كود پتاسيم )كيلوگرم در هكتار(
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 بهبود و کارگر در جوییصرفه رشد، یاولیه مراحل در سیلیسیم و منگنز آهن، ،فسفر قبیل از غذایی

 برنج، گیاه رشد یدوره اوایل در. شودمی آب از نور انعکاس علتبه  پایین هایبرگ در فتوسنتز

 زنیجوانه و رشد برای شرایط بنابراین. گیردمی قرار خورشید نور تابش معرض در هابوته بین فواصل

 رشد سریعاً باشد نداشته وجود زمین در کافی آب اگر مرحله این در و شده فراهم هرز هایعلف

 هاآن زنیپنجه و رشد کمبود باعث غیره، و غذایی عناصر جذب در برنج گیاه با رقابت اثر در و کرده

 رشد توانمی کشت یفاصله کردن کم با بنابراین. دهدمی کاهش را برنج عملکرد نهایت در و شده

های یابد. نتایج بررسیاندازی نیز کاهش میکش به دلیل سایهکرد و مصرف علف کم را هرز هایعلف

ی ی ژنتیکی ارقام محلی نشان دادکه فاصلهانجام شده در ارقام محلی و ارقام اصالح شده با زمینه

که باشد، اما هنگامیمی مترسانتی ۵۰×۵۰نشاها در حالت عادی که در منطقه مرسوم هست معموالً 

ها را بیشتر نماییم، عالوه بر متر رسانده و تراکم بوتهسانتی ۸۲×۸۲تر کرده و به ی نشاها را کمفاصله

 های هرز، عملکرد دانه نیز افزایش خواهد یافت.جلوگیری از رشد علف
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 دومفصـل 

های تولید و تحقیقات در کاهش هزینهاثربخشی 

 افزایش درآمد شالیکاران
 

طلب، مهندس علیرضا عالمه، دکتر رحمن عرفانی، مهندس دکتر کبری تجددی نویسندگان:

محمد محمدیان، دکتر فرزاد  مهندسپور، محمد ربیعی، دکتر بیعن یعقوبی، دکتر علیرضا نبی

سر، دکتر محمدتقی کربالیی، دکتر عاصفه لطیفی، دکتر مرتضی نصیری، مهندس مجیدی شیل

 سروش، دکتر الهیار فالححسین رحیم

 طلبدکتر کبری تجددی ویراستار:
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 مقدمه

کشاورزان و پایداری تولید از ارکان اساسی و بازدارنده در های تولید، افزایش درآمد کاهش هزینه

آید. خرده مالکی و های زراعی و مهاجرت روستاییان به شهرها به شمار میتغییر کاربری زمین

هکتار( از یک سو و تک محصولی بودن زراعت برنج از سویی دیگر  7/۰مساحت کم شالیزارها )حدود 

شود. افزایش درآمد الیکاران مناطق شمالی کشور محسوب میاز موان  عمده در تامین معیشت ش

ناخالص ملی، کاهش واردات محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی از جمله پیامدهای ناشی از افزایش 

توان مالی کشاورزان است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. مکانیزاسیون این امکان را به 

قت فرسا و درآمد کم رهایی یابند. کمک گرفتن کشاورزان از دهد تا از زندگی طاکشاورزان می

وری سازی زمین، کاشت و داشت موجب افزایش بهرهها و ادوات مختلف در مراحل آمادهماشین

در قالب  برداشت کش پس از عملیاتخواهد شد. جلوگیری از تلفات دسترنج کشاورزان زحمت

تواند در کنار افزایش تولید، کوبی میات برنجکاهش ضایعات به صورت برنج شکسته در کارخانج

باشد. تداخل و تعدد نقش موثری در کاهش واردات برنج به کشور و افزایش درآمد کشاورزان داشته 

ی ها در خزانه و انتقال به مزرعهها در زمان نشاءکاری )پادلینح، تسطیح و ماله، کندن نشاءفعالیت

ها متناسب با ی آب کرتی ورود و تخلیهیاری و تنظیم دریچهکش، کوددهی، آباصلی، کاربرد علف

شود. ای میارتفاع گیاهچه و غیره( سبب رقابت و تنش بین روستاییان برای جذب کارگران حرفه

طور کلی ارتقای مکانیزاسیون، ها در تعدیل این وضعیت دارای نقش مهمی هستند. بهکشعلف
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صعوبت کاری، ارتقای کمی و کیفی محصول برنج در  افزایش کیفیت عملیات کشاورزی، کاهش

های مناسب و مراحل مختلف تولید )کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت(، ایجاد ظرفیت

کاربردی افزایش درآمد همچون کشت دوم محصوالت زراعی پس از برداشت برنج و کشت توام ماهی 

شوند. و افزایش درآمد کشاورزان محسوب میهای تولید بخش بر کاهش هزینهو اردک از عوامل اثر

های تولید و بخش بر کاهش هزینهدر این فصل سعی بر این است به برخی از نتایج تحقیقات اثر

  افزایش درآمد شالیکاران پرداخته شود.

 ها در فرآیند تولید برنج کاهش هزینه -2-1

نیاز مواد خوراکی بدون استفاده از توان افزون جمعیت و تأمین امروزه کشاورزی با توجه به رشد روز

دهد ی جهان نشان میتواند پایداری خود را حفظ نماید. آمار کشورهای پیشرفتهموتور و ماشین نمی

های کشاورزی هستند گذشته از کیفیت و کمیت انجام مزارعی که مجهز به توان موتوری و ماشین

ورزی، کاشت، داشت، برداشت و ف عملیات خاکجویی در مدت زمان انجام مراحل مختلکار و صرفه

ی مکانیزاسیون تری به توان بدنی کارگر برای انجام این عملیات دارند. واژهپس از برداشت نیاز کم

در کشاورزی مترادف با اتوماسیون در صنعت است و مفهوم آن کم کردن نیروی کار انسانی است. 

باشد. معنی خاص آن عنی عام مکانیزاسیون میاتخاذ هر روشی که موجب افزایش درآمد شود م

و توان موتوری در کشاورزی به منظور کاهش نیاز به نیروی انسانی است. این نیاز  استفاده از ماشین

تر از درآمد به دست آمده از جایگزینی آمد حاصل از کار کارگری کمآید که درهنگامی بوجود می

وری و سختی و دشواری عملیات کشاورزی، افزایش بهره طور کلی کاهشماشین و موتور باشد. به

ی ترین زمان ممکن از اهداف عمدهافزایش کیفیت عملیات کشاورزی و انجام به موق  آن در کم

 آیند. مکانیزه کردن عملیات کشاورزی به شمار می

بوده های زراعی و شیمیایی معمول های هرز با استفاده از روشاز دیر باز کنترل آفات و علف

ی باالی کارگری و های هرز با توجه به هزینههای زراعی برای کنترل علفاست. استفاده از روش

شت های تولید و کاهش میزان سود حاصل از کگیر بودن، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینهوقت

های هرز در جوام  شوند. امروزه کمبود نیروی کار الزم برای وجین دستی علفبرنج محسوب می

های هرز، زراعت برنج را فاقد توجیه اقتصادی بر بودن کنترل به روش دستی علفروستایی و هزینه
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نیروی  توانها میکشآالت و علفگیری تلفیقی ماشیناست. این در حالی است که با بهرهنموده 

 کارگری مورد نیاز در هر هکتار را کاهش داد. 

افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح از عوامل اساسی در رسیدن به 

جا که در کشور ایران افزایش سطح زیر کشت بنا به شوند. از آنخودکفایی تولید برنج محسوب می

باشد لذا با کاهش پذیر نمیراضی و غیره امکانآبی، تغییر کاربری ادالیل متعدد نظیر بحران کم

کارگیری مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، های تولید از طریق بههزینه

های کاربردی در مراحل داشت برنج همانند کاهش میزان و دفعات مصرف استفاده از روش

 توان نقش موثری در این امر ایفا نمود.ها، کاهش تلفات کود اوره و کنترل بیولوژیک میکشحشره

 سازی زمین ورزی برای آمادهکارگیری ادوات مناسب خاکبه -8 -6-8

یکی از مراحل مهم درکشت نشایی برنج، عملیات پادلینح )گلخرابی( در اراضی شالیزاری است که 

ذ عمقی آب های هرز و کاهش نفوبه منظور تسهیل در امر نشاءکاری، تسطیح زمین، کنترل علف

این میان  شود. درهای مختلفی انجام میها و روشگیرد. این عمل با استفاده از ماشینصورت می

های مناسب پادلینح به منظور بهبود شرایط فیزیکی خاک شالیزار و ارتقاء عملکرد ماشین یتوسعه

وسسه تحقیقات برنج های تحقیقاتی میافتهباشد. برنج در واحد سطح از اهمیت زیادی برخوردار می

طور قابل توجهی سبب کاهش چگالی ظاهری در خاک هشدت پادلینح بدهد که کشور نشان می

بین دو، سه و  ،از نظر عملکرد دانهشود. میکنی وجین یسطحی، افزایش شاخص پادلینح و بازده

همزن دوار تیلری  . دو بار پادلینح با خاکوجود نداردداری پادلینح اختالف معنیعملیات چهار بار 

دارای  هایبه عنوان تیمار مناسب برای عملیات پادلینح در شالیزار دتوانیا رتیواتور تراکتوری می

 .مورد استفاده قرار گیردبافت خاک رس سیلتی 

ای تراکتورها اهمیت سازی اراضی شالیزاری، عملکرد مزرعهی طرح تجهیز و یکپارچهبا ادامه

ای دهد ظرفیت مزرعههای تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور نشان مییافتهبیشتری پیدا کرد. 

کیلو  ۸۲کیلو وات(، تراکتور شالیزار ) ۵/۲خ )تیلر مؤثر سه نوع تراکتور رایج شامل تراکتور دوچر

هکتار بر ساعت و میزان  ۹۸4/۰و  ۵۵4/۰، ۰۱۵/۰کیلو وات( به ترتیب  ۲۹وات( و تراکتور متوسط )

شود. ی ماشین را شامل میدرصد از کل هزینه ۱۲/4و  3/۹، ۰۲/۵سوخت مصرفی به ترتیب 
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رصد باالتر از دو روش دیگر است. بنابراین با توجه به د ۵۳ورزی با تیلر تقریبا ی عملیات خاکهزینه

قیمت و وزن بیشتر تراکتور استاندارد و نیز باتالقی کردن مزرعه، بکارگیری تراکتور شالیزار ارجحیت 

 دارد.

 های نشاکاری کشت مکانیزه با استفاده از ماشینتوسعه -6-8-6

مکانیزه با استفاده از نشاهای پرورش یافته  ی سنتی )با دست( وطور کلی کشت برنج به دو شیوهبه

ی سنتی های نشاکار دو و چهار ردیفه با شیوهی اقتصادی کاربرد ماشینشود. نتایج مقایسهانجام می

نشان داد نشاکاری مکانیزه در قیاس با روش دستی باعث کاهش مصرف بذر و کود اوره در هر هکتار 

درصد  ۲۹و  4۱شاکارهای چهار و دو ردیفه به ترتیب حدود های کاشت مکانیزه با نمی شود. هزینه

ها نسبت منفعت به هزینه های سال اجرای طرح، برای نهادهکاهش خواهد یافت. بر اساس قیمت

ها مثبت ارزیابی شد. این های نشاکار باالتر از یک و ارزش کنونی مناف  خالص آناستفاده از ماشین

ی اقتصادی نشاکاری دستی و های نشاکار است. مقایسهده از ماشینامر بیانگر اقتصادی بودن استفا

تر از درصد کم ۸۰ی کشت به روش مکانیزه حدود هزینه مکانیزه و نیروی کار نشان داد میانگین

نفر تقلیل یافت.  ۸۱ی سنتی به نفر در شیوه ۵۳که تعداد کارگر از طوریی سنتی است. بهشیوه

تر از روش درصد کم ۲۳ی نشاکاری با کشت مکانیزه، حدود گری در مرحلهی کاربدین ترتیب هزینه

 دستی برآورد شد. 

 –نفر  ۸۳و  ۵۱نیروی کار مورد نیاز برای دو روش سنتی و مکانیزه به ترتیب در تحقیقی دیگر  

درصد  ۵7ها ی نهادهدرصد و تهیه 7۹ساعت در هکتار بود. در روش سنتی دستمزد کارگر حدود 

درصد و دستمزد  7۵های غیرماشینی حدود شد. در روش مکانیزه هزینهی کاشت را شامل هزینه

ی ی کاشت به خود اختصاص داد. خرید و تهیهکل هزینهدرصد این مقدار را از  ۲3کارگر حدود 

 ی کاشت مکانیزه بود. درصد هزینه ۸3های نشا حدود جعبه

 های هرز علفبا هدف کنترل  کن موتوریوجینمعرفی  -6-8-9

ها کنترل های هرز در سطح مزرعه وجود دارد که یکی از آنهای متفاوتی برای مبارزه با علفشیوه

ی ادوات مخصوص است. این روش به دلیل مزایای متعددی نظیر مؤثر بودن، مکانیکی به وسیله

در اراضی سهولت اجرا و منعطف بودن با الگوهای متعدد کاشت مورد توجه قرار گرفته است. 
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های هرز، این شیوه اهمیت فراوانی پیدا کرده شالیزاری به خاطر شرایط مناسب برای رشد علف

های هرز در شالیزار به دلیل نامساعد بودن شرایط و دشواری کار، همراه با است. وجین دستی علف

وری، اال بردن بهرههای ماشینی مناسب به منظور ببر است. از این رو معرفی روشی باال و زمانهزینه

ی تولید و تسهیل عملیات در این مرحله از الویت باالیی برخوردار است. نتایج کاهش هزینه

های درصد( را در بین روش ۱4کنی )کن موتوری باالترین راندمان وجینتحقیقات نشان داد وجین

ترین ر در سال( و کمهکتا ۲/۸۹کن موتوری )مکانیکی داشت. باالترین سطح کارکرد متعلق به وجین

 ۸۸۵هکتار در سال( بود. تعداد کارگر مورد نیاز در روش دستی  4/۸مقدار مربوط به روش دستی )

ساعت در هکتار  -نفر ۹۵کن موتوری این عدد به ساعت در هکتار بود در صورتی که با وجین -نفر

ای موثر و رفیت مزرعههای مکانیکی مورد آزمایش، بیشترین ظکنکاهش پیدا کرد. از بین وجین

ی وجین در تیمارهای مخروطی یک ردیفه، کن موتوری بود. هزینهکنی مربوط به وجینبازده وجین

 ۹۵/۵۵، ۲۸/۹۱، 7۰/۸۲مخروطی دو ردیفه، دوار و موتوری در مقایسه با روش دستی به ترتیب 

ی رشد ل اولیهکن موتوری در مراحطور کلی استفاده از وجیندرصد کاهش یافت. به 7۰/4۱و

ها روی ی بین کپههای کاشت و وجین دستی در فاصلههای هرز برای وجین در بین ردیفعلف

 است.ردیف برای ارقام پر محصول و محلی از نتایج تحقیقات موسسه تحقیقات برنج کشور بوده 

 های هرزاعمال مدیریت زراعی مناسب به منظور کنترل علف -6-8-4

های هرز شالیزار از اهمیت خاصی برخوردار است. در کنترل برخی علف مدیریت زراعی مناسب

باشد. حضور آب درصد می 3۰تا  4۰های هرز شالیزار به میزان غرقاب عامل موثر در کنترل علف

کش را در زراعت برنج ایفا نموده است. حضور دایم آب در اراضی طور سنتی و تاریخی نقش علفبه

های هرز ی زندگی علفکشی امکان تکثیر، گسترش و تکمیل چرخهدان زهشالیزاری و ضعف یا فق

های هرز حساس سبب آورد. آب با کنترل علفها را پس از برداشت برنج فراهم میبویعه چند ساله

شود. با افزایش های متحمل به غرقاب همانند سوروف هوشمند و پیزورها میافزایش جمعیت گونه

شود. ها بیشتر میها و سرخسهای هرز شناور همانند خزهمعیت علفعمق آب در شالیزار، ج

هرز گوشاب در ی تحقیقات برنج کشور نشان داد طغیان علفهای انجام شده در مؤسسهبررسی

کشی و کنترل ارتفاع آب، گوشاب شالیزار به شدت تحت تأثیر ارتفاع آب است. در صورت امکان زه

های هرز جلوگیری نماید. حضور این تواند از رویش دیگر علفبرنج میبا قرار گرفتن در زیر کانوپی 
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ی بسیار زیادی را کند. در حال حاضر کشاورزان هزینههرز خسارتی برای گیاه برنج ایجاد نمیعلف

ی دستی(، درحالی که با تغذیهشوند )سه مرحله وجینهرز متحمل میبرای وجین دستی این علف

درصد مزارع استان  ۵۲شود. حدود دستی آن برطرف مینیاز به وجینصحیح و کاهش عمق آب، 

ی تولید حایز اهمیت ها از نظر کاهش هزینههرز آلوده است و این توصیهگیالن به این علف

 باشند.می

 هایی با کارایی باالکشمعرفی آفت -6-8-0

 شالیزارهای شمال کشور به شوند. درهای هرز از موان  اصلی تولید در زراعت برنج محسوب میعلف

هرز سازگار به اکوسیستم های کشتی بودن برنج، درصورت عدم کنترل جمعیت علفدلیل تک

های هرز، درصد خواهد بود. مبارزه با علف ۳۲تا  7۰ها شالیزار، میزان خسارت حاصل از فعالیت آن

های های رویشی علفحضور اندام ی تولید در مراحل مختلف زراعت برنج را در بر دارد.افزایش هزینه

های سازی یکنواخت زمین را دشوار نموده و استقرار گیاهچههرز چندساله در خاک، شخم و آماده

های هرز سبب افزایش رطوبت، کاهش اندازد. حضور بذر علفنشایی را در اول فصل به تأخیر می

رابر عملیات برداشت محصول شود و مانعی در بارزش محصول، هدر رفت آب و عناصر غذایی می

های مختلف کارگیری روشباشد و بههای هرز شالیزار با یک روش میسر نمیاست. کنترل علف

ها ضروری است. پایش مداوم اراضی شالیزاری زراعی، مکانیکی، دستی و شیمیایی برای مدیریت آن

شود. در نیم قرن می های هرز دشوار و موجب خستگی کشاورزانو حفظ غرقاب برای کنترل علف

کارگیری اند. بههای هرز معرفی شدههایی برای کنترل علفکشهای فوق، علفاخیر عالوه بر روش

است میزان نیاز به وجین های هرز توانسته ها به عنوان عامل موثر در تکمیل مدیریت علفکشعلف

 ۲تا  4ساعت در هکتار ) 3۰تا  ۲۰نفر روز در هکتار( به  4۲تا  ۹۰ساعت ) 3۰۰تا  ۲۰۰دستی را از 

های هرز عبارت دیگر سهم کنترل شیمیایی در مدیریت علفروز در هکتار( کاهش دهد. به -نفر

های هرز شالیزار است. امروزه کمبود کارگر برای وجین دستی علفدرصد بوده  ۳۰شالیزار حدود 

روز(. این در -هزار تومان نفر ۸۰۰تا  ۱۰ی آن بسیار زیاد است )حدود بسیار محسوس بوده و هزینه

درصد را شامل  ۸۰های هرز شالیزار حدود حالی است که حداکثر سهم وجین دستی در کنترل علف

اقتصادی شود. اکنون نیروی کار کافی برای این منظور در دسترس نبوده و یا بسیار پرهزینه و غیرمی

، در ۸3:۸ها در شالیزار در کشت نشایی کشاست. از طرفی نسبت سود به هزینه برای کاربرد علف
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است. در ایران نسبت سود به هزینه گزارش شده  ۹:۸/۹و برای وجین دستی  ۵۲:۸کشت مستقیم 

تر بودن این نسبت در ایران، رسد دلیل بزرگنظر میشود. بهبرآورد می ۵4در کشت نشایی حدود 

دلیل کارایی مطلوب در ها بهکشست. علفکمبود و گرانی کارگر، در مناطق شالیکاری شمال کشور ا

ای مورد استقبال شالیکاران قرار طور گستردههای هرز، مدت کوتاهی پس از معرفی بهکنترل علف

های هرز شالیزار دارند. میزان ترین نقش را در مدیریت علفترین قدمت، مهمگرفتند و اکنون با کم

ها عالوه بر کمک به پایداری کشاستفاده از علفدرصد است.  ۵۰۰ها اکنون حدود کشمصرف علف

 برابر سود نسبت به هزینه است. ۵۲تولید، دارای 

کش برای با تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات برنج کشور، تعداد دفعات مصرف حشره

ر خوار نواری برنج از سه نوبت به یک تا دو نوبت کاهش یافته است که نقش مهمی دمبارزه با ساقه

های تولید برنج داشته است. حدود یک دهه است که این یافته در عرصه اجرایی شده کاهش هزینه

 شود.جویی ریالی ناشی از اثربخشی این یافته بالغ بر میلیاردها تومان برآورد میاست و میزان صرفه

است  کشور برنج شمالارقام بومی  هایزاترین بیماریترین و خسارتمهم یکی ازبیماری بالست 

. با شودانجام می توصیه شده یهاانواع قارچکشپاشی با سم نوبتحداقل دو  که برای مبارزه با آن

 زیر میانگین سطح توسط موسسه تحقیقات برنج کشور کهبیماری  این معرفی ارقام مقاوم برنج به

هکتار )آمار دفتر برنج استان گیالن( و بیش  33۵3۰هفتاد در استان گیالن  یطی دهه هاآنکشت 

 مرتف  شد و این نقش مهمیبه سمپاشی گیاه برنج نیاز  رسید،میدر استان مازندران مقدار از این 

 های تولید داشته است.در کاهش هزینه

 کاهش تلفات کود شیمیایی اوره -6-8-3

د در بین شالیکاران تاکید بر مصرف بیش از حد نیاز کودهای یکی از باورهای غلط مدیریت کو

طوری که در برخی از موارد مصرف بیش از دو برابر مقادیر مورد نیاز توصیه باشد، بهنیتروژنه می

که بیشتر شالیکاران طوریشود. مشکل دیگر زمان نامناسب مصرف کودهای نیتروژنه است بهمی

ت )پس از آب تخت کردن زمین و قبل از نشاکاری و یا حدود یک کودهای نیتروژنه را در یک نوب

کنند که این زمان ممکن است با زمان نیاز گیاه به روز پس از نشاکاری( مصرف می ۸۰هفته تا 

آید یا تلفات کود زیاد عنصر نیتروژن مطابقت نداشته باشد. در نتیجه، یا عملکرد بهینه به دست نمی
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هزار هکتار از  4۵۰یابد. ارزش ریالی دستاورد برای کاهش میشده و راندمان مصرف کود 

ی شود. برای محاسبهمیلیارد تومان برآورد می ۹7۱های گیالن و مازندران حدود شالیزارهای استان

 ۸۲۰ارزش اقتصادی مقدار متوسط مصرف کود اوره برای هر دو دسته ارقام محلی و پرمحصول 

درصد، ضریب جلوگیری از  4۰افت کود نیتروژن در شالیزارها حدود کیلوگرم در هکتار، راندمان بازی

تومان در نظر گرفته شد.  ۸۰۰۰درصد و بهای هر کیلوگرم کود اوره معادل  ۸۰تلفات کود حدود 

قابل به ذکر است نقش عنصر پتاسیم در افزایش مقاومت گیاه به ورس )خوابیدگی(، کاهش مصرف 

زیست در اثر کاهش مصرف کود و ها و حفظ محیطات و بیماریسموم برای مبارزه شیمیایی با آف

 باشد. گذاری اقتصادی نمیسم قابل ارزش

 های هرزی کنترل بیولوژیک آفات و علفتوسعه -6-8-7

های هرز کارهای کنترل بیولوژیک آفات و علفهای تولید، بررسی راهدر راستای کاهش هزینه

گیری های چشمحقیقات برنج کشور آغاز و در این مدت موفقیتها قبل در موسسه تشالیزار از سال

سهم زارعین  ۸۹۳7به عنوان مثال در سال است. حاصل شد که در فصل سوم به تفصیل آورده شده 

است. با در ریال بوده  7۰۰۰۰عدد تریکوکارت( به مقدار  ۸۰۰ها برای هر هکتار )از خرید تریکوکارت

ی الزم برای ریال، هزینه ۸4۰۰۰۰رهاسازی زنبور تریکوگراما، معادل ی یک نسل نظر گرفتن هزینه

شود. این در حالی است که سمپاشی برای دو نسل ریال برآورد می ۵۱۰۰۰۰مبارزه با دو نسل آفت 

است. در واق  به ازای هر هکتار، مبلغ ریال در بر داشته  74۰۰۰۰۰ای معادل آفت، هزینه

کش با رهاسازی د کاهش یافته است. همچنین عدم مصرف حشرهی تولیریال هزینه 7۸۵۰۰۰۰

ی اقتصادی برای کشاورزان میلیارد ریال صرفه ۹۲3هکتار از شالیزارها، حدود  ۲۰۰۰۰زنبور در 

 است.داشته 

 ها و ادوات مخصوص برداشتماشین یتوسعه -6-8-1

. ردیگیم صورت( دست) کارگر توسط برداشتخیز شمال کشور عملیات برنج مناطق شتریب در

 و عاتیضا شیافزا ،محصول برداشت در ریتأخ موجب کار اوج در کارگر کمبود و دستمزد شیافزا

های فصلی مصادف شدن زمان برداشت با بارندگی. دشویم کشاورزان بر نیسنگ خسارتوارد آمدن 

 اتیعملایجاد مشکل در  و برنجی هاساقهی( دگیخواب) ورسبه ویعه در مناطق شمالی کشور، 
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های را به همراه دارد. برای رف  موان  موجود در برداشت برنج به ویعه در استان زهیمکان برداشت

های مناسب مکانیزه برای کاهش هزینه تولید و انجام به موق  عملیات ششمالی کشور، توسعه رو

قین موسسه تحقیقات برنج برداشت و خرمنکوبی امری اجتناب ناپذیر است. نتایج تحقیقات محق

های مخصوص برنج در عملیات برداشت مستقیم از کشور مبین این موضوع است که کاربرد کمباین

است. نقطه نظر کاهش ضایعات و هزینه برداشت نسبت به برداشت غیر مستقیم برتری داشته 

درصد و  ۵۲استفاده از کمباین مخصوص برنج در مرحله برداشت سبب کاهش هزینه به میزان 

ای چنین در برداشت دو مرحلههمدرصد شد.  ۵کاهش ضایعات )کمی و کیفی( به مقدار 

کارگیری دروگر خودگردان نسبت به دروگر موتوری پشتی و برداشت دستی )غیرمستقیم(، به

 ارجحیت دارد. 

های مورد مطالعه در ی مکانیزاسیون در استاننشان داد درجه ۸۹۳۲سال نتایج تحقیقی در 

کار در درصد، در عملیات کاشت با نشاکار یا خطی ۸۰۰ی زمین ورزی و تهیهعملیات خاک

درصد،  ۵4و  3۲، 7۰، ۸۰، ۵7های اصفهان، مازندران، خوزستان، فارس و گیالن به ترتیب استان

های مذکور ی برنج با دروگر و کمباین در استانی برداشت مکانیزهی مکانیزاسیون در مرحلهدرجه

طور کلی سطح مکانیزاسیون محاسبه شده است. بهه درصد بود 4۲و  ۲۰، ۵۲، ۳۸، 7۱به ترتیب 

اسب بخار در هکتار تعیین  ۵/۵و  ۲/۸، ۳۱/۰، 3۹/۵، 4۸/۹ها به ترتیب کاری در این استانبرای برنج

، 34/۸ترتیب ها بهدر همین استانی اقتصادی مکانیزاسیون برای تولید برنج شد. میانگین بازده

تن بر اسب بخار محاسبه شد. نتایج بیانگر فاصله با میزان مطلوب  ۹۱/۸و  ۵/۵، ۲، ۳3/۸

ی مکانیزاسیون در مراحل ترین راه رسیدن به بهبود درجهترین و مطمئنمکانیزاسیون است که مهم

 باشد. های کاربردی میمختلف انجام پعوهش

 شالیکاراندرآمد  شیافزا ضایعات و کاهشنقش تحقیقات پس از برداشت برنج در  -2-2

فرآیند تبدیل گیرد. ی کامل مورد مصرف قرار میبرنج منحصر به فردترین غله است و به صورت دانه

ی سخت از شلتوک به برنج عبارت است از انجام عملیاتی که طی آن ابتدا با جداسازی پوسته

هایی که ای به برنج سفید تبدیل شود. به کارخانهای و سپس با جداسازی سبوس از برنج قهوهقهوه

برنج شود. گفته میکوبی دهند در اصطالح واحدهای شالیکوبی و یا برنجعملیات تبدیل را انجام می

کوبی نامیده سفید شکسته حاصل از فرآیند تبدیل که تحت عنوان ضایعات در کارخانجات برنج
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شود نقش به سزایی در کاهش تولید دارد. شکسته شدن برنج تاب  عواملی همچون رقم، مدیریت می

باشد. یل میهای مورد استفاده در عملیات تبدکردن و دستگاههای خشکزراعی، سیستم و روش

بندی نمود. توان به قبل و پس از برداشت طبقهطورکلی عوامل موثر بر ضایعات تبدیل را میبه

عملیات خشک کردن، پوست کندن و سفیدکردن از جمله مراحل مهم در ایجاد ضایعات پس از 

آیند. بر اساس مطالعات به عمل آمده، ضایعات برنج برداشت برنج )تبدیل( به شمار می

درصد از کل برنج سفید تولیدی گزارش  ۹۰تا  ۵۲کوبی استان گیالن، حدود های برنجکارخانهدر

های های زراعی، نوع رقم و روشاست. این مقدار در نقاط مختلف کشور با توجه به شیوهشده 

کوبی کشور، های برنجی باال بودن درصد خرد درکارخانهفرآوری متغیر است. یکی از دالیل عمده

های قدیمی و کارگیری دستگاهاست. بههای تبدیل نامناسب ها و دستگاهکنتفاده از خشکاس

ها از یک سو و ورود شلتوک با کیفیت فرسوده و ناکافی بودن اطالعات فنی کاربران این سیستم

ها( مناسب از سوی دیگر، موجب افزایش ضایعات های بوجاری )تمیزکنندهپایین و فقدان سیستم

های تبدیل برنج در طور کلی کارخانهدر این مرحله از عملیات پس از برداشت شده است. بهبرنج 

ای و سفیدکن های تبدیل سنتی )پوست کن تیغهکشور از نظر ساختار به سه دسته کلی سیستم

کن غلطک ای( و مدرن )پوستکن غلطک الستیکی و سفیدکن تیغهای(، نیمه مدرن )پوستتیغه

های تبدیل قدیمی و سنتی عملیات شوند. در سیستمبندی میفیدکن سایشی( تقسیمالستیکی و س

شود. سپس پوسته و سبوس های افقی بستر ثابت انجام میکنکردن توسط خشکخشک

ها جدا شده و در نهایت کن، سفیدکن از آنهای پوستهای خشک شده با عبور از دستگاهشلتوک

ی سیستم تبدیل قدیمی این است شوند. وجه تمایز و مشخصهگیری میبندی، کیسهپس از درجه

کنی و ی پوستای )معروف به انگلبرگ( در دو مرحلههای تیغهکه در این سیستم، از دستگاه

گیری شده و درصد شلتوک پوست ۱۰کنی حدودی پوستشود. در مرحلهسفیدکنی استفاده می

طور مخلوط کن بهای خروجی از پوستبرنج قهوهدرصد( از شلتوک همراه با  ۵۰مقدار کمی )حدود

شود. افزایش درصد برنج شکسته ضمن گیری میجا سبوسوارد دستگاه سفیدکن شده و در آن

ی پس از کاهش ارزش اقتصادی دانه، کاهش درآمد کشاورزان را به همراه دارد. تحقیقات در زمینه

آالت و صنای  غذایی با دو گروه ماشین با ایجاد بخش فنی و مهندسی در 7۰ی برداشت از دهه

کردن ارقام مختلف به ویعه ارقام اصالح شده در کنار ارقام محلی آغاز شد. های خشکتمرکز بر روش

با  ۱۰ی کارهای کاهش آن از دههی راهی پس از برداشت و ارایهبررسی میزان ضایعات در مرحله
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های مناسب تبدیل شروع و و انتخاب سیستمکردن ارقام های خشکی بهینه کردن روشادامه

طور اجمال به توضیح برخی از دستاوردهای اثربخش در است. در این بخش به تاکنون ادامه داشته

 شود.ی صنعت برنج پرداخته میعرصه

 کردن سازی عملیات خشکبهینه -6-6-8

کار گرفته به لتوکش کردنپیش بوجارکردن یا پیش تمیز کردن عملیاتی است که قبل از خشک

های هرز از های سبک و علفشود. این عملیات شامل جداسازی کاه و کلش، ناخالصیمی

 کردن یکنواخت شلتوک و افزایش ظرفیت خشکهای ورودی است که به منظور خشکشلتوک

نشان داد  ۸۹۱۰گیرد. نتایج تحقیقات در سال کردن، کاهش انرژی مصرفی مورد استفاده قرار می

عملیات پیش بوجار کردن شلتوک قبل از عملیات خشک کردن، موجب افزایش راندمان تبدیل و  که

درصد برنج سالم، ایجاد یکنواختی در عملیات خشک کردن و بهبود نرخ خشک کردن شلتوک شد. 

کارگیری حداقل دو دستگاه بوجار مناسب در کارخانجات برنجکوبی، یک دستگاه بوجار اگرچه به

کن پیشنهاد محققین این کن قبل از دستگاه پوستکن و دستگاه دیگر پس از خشکقبل از خشک

کارگیری ی بهگذاری در زمینهکوبی تمایلی به سرمایهموسسه است اما متاسفانه واحدهای برنج

کنی های بوجار بسیار ساده قبل از عملیات پوستهای پیش بوجار ندارند و صرفا از دستگاهدستگاه

شود. لذا در صورت نمایند. این موضوع یکی از معضالت در صنعت برنج محسوب مییاستفاده م

 شود تا حد دو درصد از ضایعات کاسته شود. بینی میهای پیش بوجار پیشاستفاده از دستگاه

کن، قدرت ، درجه حرارت هوای خشکبستر ثابت یصندوق یهاکنارتفاع شلتوک در خشک

یط و مدت زمان خشک کردن از عوامل موثر بر کیفیت شلتوک دمنده، رطوبت نسبی مح دمش

ها متاثر از شرایط منطقه، مسایل کنشوند. انتخاب ارتفاع شلتوک در این نوع خشکمحسوب می

های صندوقی بستر ثابت، کندر خشک اقتصادی، فرهنگی و غیره است. با افزایش ارتفاع شلتوک

ی آن کاهش برنج شود که نتیجهنی و فوقانی بیشتر میاختالف رطوبت نهایی شلتوک در بخش تحتا

 ۲۰کوبی بیش از کار گرفته شده در کارخانجات برنجسالم تولیدی است. عموماً ارتفاع شلتوک به

باشد. این در حالی است که بنا به تحقیقات انجام شده متر( میسانتی ۲۰-7۰متر )اغلب بین سانتی

های کنمتر برای خشکسانتی 4۰ارتفاع شلتوک معادل توسط متخصصین این موسسه، حداکثر

باشد. این امر عالوه بر کاهش درصد خرد برنج، منجر به کاهش مدت صندوقی بستر ثابت مناسب می
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کردن غیر اصولی و بدون شود. خشکو خشک شدن یکنواخت محصول می کردنزمان خشک 

ج حین عملیات تبدیل شلتوک به برنج ی شلتوک از جمله عوامل موثر در افزایش شکست برنوقفه

شود. بکارگیری درجه حرارت باال طی عملیات کردن محسوب میی سفیدسفید به ویعه در مرحله

کردن شلتوک و انبساط ناشی از فشار درونی در نهایت منجر به ایجاد ترک در دانه و کاهش خشک

های جریان مجدد ساخت کنیری خشککارگشود. بهکوبی میبرنج سالم تولیدی در کارخانجات برنج

کردن محققین موسسه تحقیقات برنج کشور یکی از دستاوردهای مهمی است که به منظور خشک

گیرد و تاثیر بسیار خوبی بر کاهش ضایعات های برنجکوبی مورد استفاده قرار میبهینه در کارخانه

 در مراحل خشک کردن و تبدیل داشته است. 

 کوبی در راستای کاهش ضایعاتطرح اصالح ساختار واحدهای برنجارزیابی  -6-6-6

ای به جای های تیغهکنکوبی اقدام به جایگزینی پوستهای برنجدر گذشته تعدادی از واحد

نمودند که این امر سبب افزایش درصد شکستگی برنج در های غلطک الستیکی میکنپوست

های کن بویعه سفیدکنهای سفیدی نامناسب از ماشینهشد. عالوه بر آن استفادی تبدیل میمرحله

شد. ی تبدیل به دلیل فشار بیش از حد وارده به دانه سبب افزایش ضایعات میای در مرحلهتیغه

ی تبدیل در مرحله ایتیغه کن هایپوست جای به الستیکی کن های غلطکپوست جایگزینی

در درصد شلتوک ورودی  ۱۲الی  ۱۰ط در حد طور متوسگیری بهشلتوک و رعایت درصد پوست

کن گردش مجدد از جمله دستاوردهای طراحی و ساخت خشک پوست کن های غلطک الستیکی،

توسط محققین موسسه تحقیقات برنج کشور ارایه  ۳۰و  ۱۰های مهمی بود که به ترتیب در دهه

های ر بر اساس نتایج یافتهکوبی کشوهای اخیر، طرح اصالح ساختار واحدهای برنجشدند. در سال

کردن و تبدیل تحقیقاتی این موسسه و با هدف کاهش ضایعات و انرژی مصرفی در فرآیند خشک 

کوبی اقدام به توسط بخش اجرا عملیاتی شد. در این راستا تعدادی از صاحبان این واحدهای برنج

های متداول بستر نکهای گردش مجدد )ایستاده گردشی( در کنار خشککناضافه کردن خشک

ای( نمودند. هدف از این های تبدیل سایشی به جای اصطکاکی )تیغهثابت و جایگزینی سیستم

ها، کاهش ضایعات و انرژی مصرفی در فرآیند خشک کردن و تبدیل بود. مدل، تعداد جایگزینی

سترس و ها در خط تبدیل بر حسب نوع سیستم، فضای قابل دی استقرار آنها و نحوهدستگاه

باشد. الزم به ذکر است محققین مدیریت کارخانه در مناطق مختلف کشور با یکدیگر متفاوت می
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مجرب این موسسه در تمامی این مراحل در کنار کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی حضور موثری 

 داشتند.

انرژی  های تبدیل مختلف توسط محققین این موسسه نشان دادجدیدترین نتایج ارزیابی سیستم

درصد بیشتر از سیستم اصطکاکی بود.  43طور میانگین الکتریکی مصرفی در سیستم سایشی به

های کندرصد و در پوست ۹7/۸۰طور میانگین های غلطک الستیکی بهکنشکست برنج در پوست

های درصد و در سیستم ۳۲/۹۰ای های دارای سفیدکن تیغهدرصد، در سیستم ۳4/۸7ای تیغه

با نتایج تحقیقات  تم سایشی از نظر کاهش درصد شکستدرصد بود. مزیت سیس 73/۵۲سایشی 

های حاصل از مطابقت داشت. عالوه بر آن برنج ۳۸-۳۹های انجام شده در موسسه طی سال

تری برخوردار های سایشی نسبت به نوع مالشی )اصطکاکی( از خصوصیات کیفی مناسبسفیدکن

طور میانگین بیشتر از برنج سفید خروجی صل از سفیدکن سایشی بهی سفیدی برنج حابودند. درجه

ای بود. سیستم تبدیل سایشی ساخت داخل از نظر برنج سالم تولیدی نسبت به نوع از سفیدکن تیغه

های سایشی نسبت به نوع وارداتی برتری نسبی داشت. اگرچه در عملیات تبدیل برتری سیستم

است اما مواردی همچون ظرفیت باال و و صنعتی به اثبات رسیده  ای در هر دو فاز تحقیقاتیتیغه

ای باعث شده که نصب و جایگزینی سیستم سایشی ی بیشتر آن نسبت به تیغهگذاری اولیهسرمایه

های کوبی مقرون به صرفه نباشد. در این راستا ساخت سیستمای در واحدهای برنجبه جای تیغه

شود. با توجه به نتایج ارزیابی، بازنگری های داخلی پیشنهاد میدهسایشی با ظرفیت کم توسط سازن

طرح اصالح ساختار امری ضروری است. بنابراین با حمایت مالی و برنامه مدون جهت تکمیل اصالح 

المللی نزدیک ی تبدیل را بیش از این کاهش و به استانداردهای بینتوان ضایعات مرحلهساختار می

 کرد.

 شی اقتصادی دستاوردهای تحقیقات پس از برداشتاثربخ -6-6-9

باشد و انتظار تر از قیمت برنج سالم میجا که ارزش اقتصادی برنج شکسته به مراتب کماز آن

کارگیری تجهیزات مناسب، کنندگان داشتن برنج سالم بیشتر است لذا بهکشاورزان و مصرف

بر اساس دستاوردهای تحقیقاتی از عوامل  دها در خط تولیجانمایی مطلوب و تنظیم دقیق دستگاه

شود. در این کوبی محسوب میهای برنجموثر در افزایش کمی و کیفی برنج تولیدی در کارخانه

های گیالن و های جهاد کشاورزی در استانهای موثر وزارت جهاد کشاورزی، سازمانراستا تالش
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د برخی از دستاوردهای تحقیقاتی پس از کوبی منجر شمازندران و همت مدیران کارخانجات برنج

محققان موسسه تحقیقات برنج کشور به نحو مطلوبی به بخش صنعت برنج انتقال یابد. قابل  برداشت

به ذکر است برای رسیدن به نتایج بهتر و افزایش اثربخشی تحقیقات ضروری است همکاری بین 

باشد تا بتوان با بر طرف کردن موان  بخش اجرا و تحقیقات در آینده بیش از پیش تدام داشته 

ی الزم برای افزایش درآمد شالیکاران، کاهش گیری دستاوردهای تحقیقاتی، زمینهکارموجود در به

 تر را فراهم نمود. واردات برنج خارجی و به تب  آن خروج مناب  ارزی کم

میلیون تن شلتوک تولیدی در مناطق شمالی کشور و لحاظ نمودن اثربخشی  ۵با در نظر گرفتن 

و با در  تن هزار 3۰۰شلتوک تولیدی حدودی تحقیقات پس از برداشت، درصد در زمینه ۹۰حداقل

با  تن تخمین زده می شود. هزار ۹3۰درصد، برنج سفید تولیدی  37 تبدیل نظر گرفتن ضریب

هزار تن  ۳۰-۸۰۱درصد، ضایعات تولیدی سالیانه به صورت برنج شکسته حدود  ۹۰ا ت ۵۲احتساب 

شود. چنانچه ترویج نتایج تحقیقاتی توسط بخش اجرا در قالب طرح اصالح ساختار برآورد می

هزار  ۸۱درصد ضایعات را کاهش دهد مقدار برنج سالم تولیدی مازاد معادل  ۲توانسته باشد حداقل 

میلیارد  7۵۰درصد، معادل ۹۰ی دستاوردهای پس از برداشت با اثربخشی حداقل تن و ارزش ریال

 ۱۰۰۰۰طور متوسط شود. در این محاسبات قیمت هر کیلوگرم برنج سفید سالم بهریال برآورد می

 شد. ریال و قیمت برنج شکسته نصف قیمت برنج سالم در نظر گرفته 

 ارانشالیکدرآمد  شیافزاتاثیر کشت دوم بر   -2-3

ی بهینه از مناب  تولید از قبیل زمین، آب، مواد غذایی و تشعش  و کنترل بهتر عوامل استفاده

شمار های چند کشتی به های هرز از مزایای مهم سیستمها، آفات و علفنامطلوب نظیر بیماری

، ل کشتآید. با شناسایی اراضی مستعد برای کشت دوم در شالیزار، تعیین محصوالت زراعی قابمی

های فنی الزم در راستای ی گیاهی و توصیهبینی تمهیدات فنی از قبیل زهکشی مناسب، تغذیهپیش

وری، حفظ توان ضمن افزایش درآمد شالیکاران، به بهرهافزایش عملکرد این محصوالت می

ر، خیزی خاک و پایداری تولید برنج کمک کرد. کلزا، شبدر برسیم، لوبیا )پاچ باقال(، سیحاصل

ای، تریتیکاله، سورگوم، باقال، سویا، کاهو ای، نخود فرنگی، جو علوفهسبزیجات برگی، سبزیجات غده

توانند به عنوان کشت دوم در شالیزارها مورد استفاده قرار گیرند. و هویج از گیاهانی هستند که می

رش سطح زیر بازاریابی و سودآوری اقتصادی محصوالت کشت دوم عامل موثری در تداوم و گست
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دلیل شرایط آب و هوایی ویعه،  های شمالی بهشود. شالیزارهای استانها محسوب میکشت آن

محیطی معموالً قابلیت کشت بیش از یک بار در سال را ندارند و مسایل زیست کمبود آب و

کارهای راهی کشاورزان بعد از برداشت برنج عمالً تا سال بعد با بیکاری فصلی مواجه هستند. ارایه

ی تواند کمک موثری در رف  این معضل باشد. ایجاد زمینهکاربردی برای کشت دوم بعد از برنج می

ها مناسب برای تثبیت شالیزارها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تأمین بخشی از نیاز دامداری

کشت گیاه کلزا از  از طریق کشت محصوالتی مانند شبدر و تأمین بخشی از روغن مصرفی کشور با

ی کشت دوم در های مناسب برای توسعهباشد. اگرچه فقدان زیرساختپیامدهای مهم کشت دوم می

باشد اما مناف  اجتماعی نظیر ایجاد درآمد جنبی، ی آن میشالیزارها تهدیدی جدی در مسیر توسعه

لید و افزایش تولید ی حداکثری از ظرفیت توی مناب ، استفادهاشتغال پایدار، تخصیص بهینه

ای برخوردارند. تحقیقات در محصوالت کشاورزی از عواملی هستند که در کشت دوم از اهمیت ویعه

ای در موسسه تحقیقات طور گستردهبه ۸۹۱۰ی کشت محصوالت پس از برداشت برنج از سالزمینه

راری ارتباط تنگاتنح با سال گذشته و برق ۸7تحقیقاتی طی  هایبرنج کشور آغاز شد. انجام فعالیت

ی دستاوردهای زراعی مناسب در راستای افزایش عملکرد و بهبود اجرا، منجر به اشاعه بخش

مدیریت زراعی محصوالت کشت دوم شد. این دستاوردها از طرق مختلف در اختیار کشاورزان و 

 د.خواهد ش برداران بخش کشاورزی قرار گرفت که به اختصار به آن پرداختهبهره

های اخیر موجب ی روغن نباتی در سالهمراه افزایش مصرف سرانه رشد صعودی جمعیت به

است. از  ارز از کشور شده یدرصد روغن مصرفی مورد نیاز و خروج قابل مالحظه ۳۰واردات بیش از 

 ی کشت گیاه روغنی کلزا به عنوان یکی از مناب  تأمینمنظور کاهش واردات، توسعهاین رو به 

است. بر اساس ی روغن مورد نیاز کشور در اولویت کاری وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته کننده

و رقم دلگان با متوسط   RGS003،4۱۸۲، هایوال 4۰۸، هایوال ۹۰۱تحقیقات این موسسه هایوال 

ها درصد از ارقام مناسب کلزا برای کشت دوم در شالیزار 4۰عملکرد بیش از سه تن و روغن بیش از 

از ارقام مناسب شبدر برسیم برای کشت دوم هستند. الکس و  ریونباشند. رقم تولیدی کرج، می

الی  ۱ی خشک آن تن در هکتار و عملکرد علوفه ۲۰الی  4۰عملکرد متوسط علوفه تر شبدر برسیم 

( با داشتن خصوصیاتی همچون زودرسی ۸است. شبدر الکی )رقم البرزتن در هکتار بوده  ۸۰

ی ترازه در اوایرل فرصل بهرار روز بعرد از رشد مجدد بهاره(، تولیرد علوفره ۹۰ -۹۲ی رشرد ره)دو

تواند جرایگزین مطمئنی برای شبدر برسیم در تناوب با زراعت برنج باشد. کاشت این گیاه از می
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سوم پس از نماید که بتوان از آن به عنوان کشت اواسط تا اواخر آبان ماه این امکان را ایجاد می

ای مورد استفاده قرار داد. عملکرد باقال و سورگوم علوفهبرداشت محصوالتی همانند راتون، پاچ

باشد. در تن در هکتار می 7تا  3ی خشک آن تن و عملکرد علوفه ۹۲تا  ۹۰ی تر شبدر برسیم علوفه

یاه از پتانسیل خصوص گیاه تریتیکاله به عنوان کشت دوم بعد از برداشت برنج مشخص شد این گ

 تواند در شالیزارها مورد استفاده قرار گیرد.بسیار باالیی برخوردار است و در تناوب با کشت برنج می

در گروه رسیدگی باشد و از نظر رقم مناسب برای کشت در استان گیالن می ،۳۵ -جوانیلو  یا ژوانیلو

شوری و از نظر یزش دانه متحمل و ر ونسبت به خوابیدگی ساقه گیرد. این رقم میرس قرار میان

از اهداف اصلی کشت تریتیکاله در اراضی شالیزاری، استفاده از  باشد.متحمل می خشکی خاک نیمه

تن  ۸۹الی  ۸۰صورت قصیل و تغذیه دام است. عملکرد علوفه خشک گیاه ترتیکاله در شالیزار آن به

باشد. بین ارقام لوبیا، رقم خالدار باقالی می تن در هکتار ۲۰الی  4۰در هکتار و عملکرد علوفه تر آن

دلیل افزایش عملکرد غالف و دارا بودن عامل زودرسی نسبت به سایر ارقام دارای برتری گرم، به

کیلوگرم در هکتار است. باقال رقم برکت از سازگاری  ۹۰۰۰تا  ۵۲۰۰باشد. عملکرد این رقم می

تن در  ۹۰تا ۵۰عملکرد آن  .ی کشور برخوردار استهای شمالخوبی با شرایط آب و هوایی استان

به عنوان  دنتوانیمتن در هکتار  ۲۰تا  4۰و ترب با متوسط عملکرد  باشد. کاهوهکتار غالف سبز می

 قرار گیرند. استفادهمورد  کشور شمال یزارهایشال در برنجزراعت  از بعد دوم کشتان مناسب اهیگ

تن از ارقام مناسب سیر برای کشت  ۹۰تا  ۵۲میانگین عملکرد حدود ارقام همدان، لنگرود و طارم با 

  باشند.در شالیزارهای استان گیالن می

های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور طی سالیان اخیر توانسته است با انجام فعالیت

تعیین گسترده در خصوص محصوالت کشت دوم بعد از برداشت برنج در شالیزار، نقش به سزایی در 

های شمالی ایفا نماید. لذا در این مرحله نتایج گیاهان مناسب کشت دوم متناسب با اقلیم استان

های آتی برداران منتقل شده و طی سالهای تحقیقاتی در قالب نظام نوین ترویج به بهرهیافته

 های شمالی شاهد خواهیم بود.ی بیشتر کشت دوم سایر محصوالت را در استانتوسعه
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 شالیکاراندرآمد  شیافزااردک( و تاثیر آن بر  -ماهی و برنج-سیستم کشت توام )برنج -2-4

فناوری کشت توأم برنج با اردک و ماهی از عوامل موثر در افزایش درآمد کشاورزان، تأمین پروتئین 

ولین شود. اهای هرز، تقویت و بهبود شرایط خاک شالیزار محسوب میمورد نیاز، کنترل آفات و علف

به کشور ژاپن این فناوری شناسایی و برای  ۸۹7۰ی بار پس از اعزام محققین این موسسه در دهه

ی گذشته سازی شد. نتایج تحقیقات محققین موسسه تحقیقات برنج کشور طی دو دههکشور بومی

بدون نشان داد در کشت توام ارقام محلی برنج با ماهی متوسط عملکرد دانه نسبت به شرایط مشابه 

توان عالوه بر آن میدرصد افزایش یافت.  ۸۰اردک عملکرد  –ماهی کاهش و در کشت توام برنج 

(. ضمن این که در همین سطح ۸-۵کیلوگرم در هکتار گوشت ماهی تولید نمود )جدول  ۱۰۰حدود 

قطعه اردک پرورش داد. این نوع برنج به دلیل عدم مصرف  ۵۲۰ – ۹۰۰طور متوسط توان بهمی

اردک و ماهی در شالیزار با پرورش  م به عنوان برنج سالم از ارزش باالیی برخوردار است.سمو

ور و در رهای ناباکاهش پنجه، تر شدن ریشهزایی بیشتر و قویتحریک گیاه برنج منجر به ریشه

پذیری آب در ی و کاهش نفوذسطحآب با همزدن شود. محصول میافزایش تولید  منجر بهمجموع 

جویی در در آمدزایی، صرفه .یابدافزایش میبرنج کشت وری آب در بهره، اردک و ماهیاثر پرورش 

درصد و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از جمله نتایج مثبت  ۹۰ها به میزان حداقل مصرف نهاده

تواند در سطح وسیعی مطمئن میباشند که در صورت داشتن آب کافی و حاصل از این دستاورد می

 ی بهینه از مناب وری ضمن استفادهاز شالیزارها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین استفاده از این فنا

 شود.ها، موجب تولید توام برنج سالم و پروتئین میجویی در مصرف نهادهمحدود و صرفه

 فکیک در ارقام محلی و اصالح شدهماهی )اردک( به ت-عملکرد در سیستم کشت برنج -8-6جدول 

 رقم
 برنج

 )کیلوگرم(

 ماهی-برنج

 )کیلوگرم(

 اردک-برنج

 )کیلوگرم(

 ماهی

 )کیلوگرم(

 اردک

 )کیلوگرم(

 4۰۰ ۱۰۰ 4۹۰۰ ۹4۰۰ 4۰۰۰ رقم محلی

 4۰۰ ۱۰۰ 7۵۰۰ 3۳۰۰ 3۲۰۰ اصالح شده
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 داشتهای تحقیقاتی که قابلیت اثربخشی در آینده نزدیک خواهند یافته -2-5

ای، راهکـار رفـع کردن چنـد مرحلـهخشـک عملیاتی کردن روش -6-0-8

 معضالت ناشی از برداشت مستقیم

ی برنج گسترش یافته های ویعهی مکانیزاسیون، عملیات برداشت با کمباینامروزه با توجه به توسعه

گفته « یمروش برداشت مستق»های برداشت شده با این روش که در اصطالح به آن است. شلتوک

ها و بروز ی باال، مستعد آلوده شدن توسط میکروارگانیسمشود به دلیل دارا بودن رطوبت اولیهمی

های مرطوب در اسرع وقت یکی از اصول اساسی در کردن شلتوکتغییرات کیفی هستند. خشک

لتوک در ی باالی شباشد. رطوبت اولیهجهت جلوگیری از فساد دانه و غلبه بر کاهش کیفیت آن می

شده به دلیل ظرفیت  برداشت شلتوک موق  به کردن خشک امکان و عدمروش برداشت مستقیم 

مشکلی است که نیاز به راه حل عملی و  کوبی،برنج هایکارخانه در موجود هایکنپایین خشک

باشد. ای راهکار پیشنهادی محققین این موسسه میاصولی دارد. خشک کردن دو یا چند مرحله

کردن این امکان را در دهی پس از هر مرحله خشککردن شلتوک در چند مرحله و استراحتخشک

آن انتقال یافته و به سهولت از آن های داخلی دانه به سطح کند تا رطوبت از بخشدانه ایجاد می

خارج شود. یکی از نتایج مهم این روش جلوگیری از افزایش ضایعات به صورت برنج شکسته در 

های کارهای موثر برای غلبه بر تنشای یکی از راهکردن چند مرحلهباشد. خشکی تبدیل میمرحله

توان به ست. از نتایج مثبت آن میکردن شلتوک ارطوبتی و حرارتی ایجاد شده طی عملیات خشک

جویی در انرژی مصرفی، افزایش برنج سالم تولیدی و کردن و صرفهکوتاه شدن مدت زمان خشک

های سیار در مزارع کننهایتا ارتقای درآمد کشاورزان اشاره نمود. در این راستا توسعه و ترویج خشک

خوانی ظرفیت ر غلبه بر عدم همتواند گام موثری دکردن میی اول خشکبرنج در مرحله

های سیار مناسب، آموزش کنها باشد. محققین این موسسه ضمن طراحی و ساخت خشککنخشک

 ها را نیز در دستور کار دارند.کارگیری آنی بهنحوه

 کاهش مدت زمان انبارمانی در راستای بهبود کیفیت برنج  -6-0-6

که طی آن خواص فیزیکوشیمیایی برنج بهبود  ای است طبیعی( پدیدهAging) رسیدگی برنج

ترین شود که در کوتاهبه فرآیندی گفته می (Accelerated Aging) یابد. رسیدگی تسری  یافتهمی
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زمان برنج دارای خواصی مشابه با برنج آماده پخت شود. مطالعات محققین موسسه تحقیقات برنج 

ل شده )دما و رطوبت نسبی مناسب( برای مدت کشور نشان داد انبارمانی شلتوک در شرایط کنتر

بخاردهی نیز ی رسیدگی برنج بویعه ارقام محلی را کوتاه نماید. تواند طول دورهزمان مشخص می

جوش کردن است ای از فرآیند نیمیافته و روش کوتاه شدههای رسیدگی تسری یکی دیگر از روش

در روش بخاردهی با حذف  شود.دن حذف میکرجوشکه طی آن عملیات خیساندن از فرآیند نیم

توان با مصرف ه شدن زمان فرآوری میجوش کردن، عالوه بر کوتاعملیات خیساندن از فرآیند نیم

کارگیری دو روش کاربردی طور کلی با بهبهتر محصولی با رنح و کیفیت بهتر تولید کرد. انرژی کم

 ی جدیدمعرفی شدهی از ارقام محلی و ارقام کیفی )تبدیل و پخت( برخفوق عالوه بر ارتقای 

کارگیری این یافته در صنعت تبدیل و ی انبارمانی کمک نمود. بهتوان به کوتاه شدن طول دورهمی

 تواند موجب کاهش زمان مورد نیاز برای عرضه برنج تازه به بازار مصرف شود.بندی برنج میبسته
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 سومفصـل 

ها و ی نهادهاثربخشی تحقیقات در مصرف بهینه

 محیطی در شالیزارکاهش خطرات زیست
 

 

سر، دکتر مهرداد عمواقلی طبری، دکتر وحید خسروی، دکتر فرزاد مجیدی شیلنویسندگان: 

پور، دکتر بیعن یعقوبی، مهندس مهدی رستمی، دکتر مهندس مریم خشکدامن، دکتر آتوسا فرح

واحد، دکتر مهرداد تبریزیان، مهندس محسن عمران، دکتر مهدی جالییان، مهندس حسن شکری

 پور، مهندس شهریار بابازاده، مهندس محمد محمدیان یمسعود کاوسی، دکتر تیمور رضو

 

 دکتر مهدی جالییان ویراستار:
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 مقدمه

های مربوط به آن ترین مقوله در تولید محصوالت کشاورزی و فرآوردهامروزه سالمت غذا مهم

های اساسی برداشته است. راستای این مهم گامباشد که موسسه تحقیقات برنج کشور در می

ی ها و سایر مناب  طبیعی از عوامل توسعهی منطقی از مناب  آب و خاک، آفتکشحفاظت و استفاده

ای در حفظ کیفیت مناب  آب و خاک و نیاز های جدی و فزایندهپایدار هستند و کشور ما با چالش

های بزرگ در تولید برنج، تداوم مصرف کودهای ز چالشروز افزون به این مناب  روبرو است. یکی ا

های زیست محیطی، برهم باشد که این امر موجب آلودگیهای شیمیایی میکششیمیایی و آفت

های سطحی و زیر زمینی، نابودی دشمنان طبیعی و خطر سالمتی زدن تعادل طبیعی، آلودگی آب

توان بدون در نظر گرفتن بر آن تولید برنج را نمیانسان و غذا را به دنبال داشته و دارد. افزون 

محیطی آن مورد توجه قرار داد. از این رو ضروری است که همگام با حفظ روند های زیستجنبه

محیطی کشت و کار نیز مورد بررسی و کنترل قرار گیرد. از اهداف اصلی تولید پایدار، اثرات زیست

ها در اراضی شالیزاری، حفظ کیفیت ت مصرف نهادهفعالیت موسسه تحقیقات برنج کشور مدیری

باشد. در راستای نیل به اهداف ذکر شده، زیست میمناب  آب و خاک و جلوگیری از تخریب محیط

 شود.شرح ذیل بیان میهای انجام شده و اثرات کمی و کیفی آن بهبرخی از محورهای اصلی فعالیت
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 ی گیاهپزشکیمحیطی در حوزهات زیستها و کاهش خطری نهادهمصرف بهینه -3-1

های شیمیایی برای کنترل عوامل های تحقیقاتی که منجر به توصیهکامال روشن است که فعالیت

های تولیدی در بخش کشاورزی کشور و سایر کشورهای شوند همانند دیگر حوزهزا میخسارت

صول دارند، منجر به اثرات سوء رغم اثرات مثبتی که در جلوگیری و تقلیل خسارت به محجهان، به

ی شیمیایی با آفات، شوند. اما تحقیقات مرتبط با مدیریت مبارزهمحیطی برای منطقه میزیست

های هرز برنج در موسسه تحقیقات برنج کشور از ابتدا با در نظر گرفتن مسایل ها و علفبیماری

اف کاهش کمی مصرف محیطی همراه بوده است. همچنین تحقیقات تکمیلی با اهدزیست

خطر انجام شده است. های کمکشهای قدیمی و پرخطر و معرفی آفتکشها، حذف آفتکشآفت

ها و کاهش خطرات نهاده ینهیمصرف بههای گذشته منجر به نتایج این تحقیقات در سال

 ی شالیکاری به شرح زیر شده است.عرصهدر  های آنطیمحستیز

 ها در خزانهکشعدم مصرف حشره -9-8-8

خوار نواری برنج و جلوگیری تا یک دهه پیش در شالیزارهای شمال کشور برای کنترل جمعیت ساقه

شد. ولی کش استفاده میهای برنج، حداقل یک نوبت از حشرهاز بروز خسارت احتمالی آن در خزانه

ها در کشز حشرهتحقیقات متعدد محققین موسسه تحقیقات برنج کشور، عدم نیاز به استفاده ا

ی مکانیکی ی اثربخش این یافته موجب جایگزینی مبارزههای برنج را به اثبات رساند. نتیجهخزانه

ی تغییر این ی کشت اول برنج شد. در نتیجهی شیمیایی( علیه این آفت در خزانه)به جای مبارزه

هکتار( یا  3۰۰۰× وگرم کیل ۸۲کش دیازینون )کیلوگرم حشره ۰۰۰/۳۰ی مبارزه، از مصرف شیوه

جویی اقتصادی و هکتار( جلوگیری شد که از نظر صرفه 3۰۰۰× لیتر  ۲/۸لیتر محلول سمی ) ۳۰۰۰

 محیطی بسیار حایز اهمیت است.کاهش آلودگی زیست

 ها در کشت اصلیکشکاهش میزان و دفعات مصرف حشره -9-8-6

های کشی حشرهنجر به گزینش و توصیهخوار نواری برنج، متحقیقات ابتدایی برای کنترل ساقه

های گرانول پاش موجب کشپاش شد. چراکه حشره های مای کشگرانول پاش به جای حشره

ای روی محصول برنج ندارند. در همین زیست شده و باقیماندهکننده و محیطتر به مصرفآسیب کم

کیلوگرم در هکتار توصیه شده بود. اما  4۰تا  ۹۰کش گرانول دیازینون به میزان راستا در ابتدا حشره
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 ۸۲ها، مقدار مصرف آن تا کشی کاهش مصرف آفتبا توجه به تحقیقات بعدی انجام شده در حوزه

هزار هکتار از مزارع برنج استان  ۵۰۰که حدود کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است. با عنایت به این

شوند، پاشی میی برنج حداقل دو مرتبه در سال سمخوار نوارگیالن و مازندران برای کنترل ساقه

( 4۰×۵×۵۰۰۰۰۰=۸3۰۰۰۰۰۰تن ) ۸3۰۰۰کش در ابتدا معادل بنابراین مقدار مصرف این حشره

کش ی این حشرههای تحقیقاتی و با توجه به مقدار توصیه شدهی نتایج و یافتهبود. اما امروزه بر پایه

شود کشی که وارد اکوسیستم شالیزار میمیزان حشرهکیلوگرم در هکتار(،  ۸۲در واحد سطح )

 شود که این موضوع نشانکیلوگرم( برآورد می۸۲×۵×۵۰۰۰۰۰=3۰۰۰۰۰۰تن ) 3۰۰۰تقریبا 

ها است. این موضوع عالوه بر کاهش کشتر از نصف( مصرف آفتی کاهش چشمگیر )کمدهنده

روند  ۸-۹اهش داده است. شکل زیست را نیز ککش، تاثیرات سوء به محیطمقدار مصرف حشره

 دهد.ی اخیر در شالیزار را نشان میها در چند دههکشکاهش مصرف آفت

 

 8931تا دهه  8901ها در شالیزار از دهه کشروند مصرف آفت -8-9شکل 
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 هاکشاستفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در جهت کاهش مصرف آفت -9-8-9

ی کنترل بیولوژیک تحقیقات در زمینه 3۰ی ها، از اوایل دههکشآفتدر راستای کاهش مصرف 

خوار نواری به عنوان آفت کلیدی برنج شروع شد. با معرفی عوامل بیولوژیکی مثل زنبور ساقه

های مختلف تریکوگراما ی کنترل بیولوژیک انجام شد و گونهتریکوگراما، تحقیقات بیشتری در زمینه

آوری و شناسایی شد. بعد از یک دهه ختلف در مزارع برنج شمال کشور جم های ماز روی میزبان

های مختلف پارازیتیسم و پرورش انبوه زنبور تریکوگراما، سرانجام فعالیت و تحقیق در مورد جنبه

های هزار هکتار از عرصه ۲۰ی مفید فراهم و امروزه در حدود ی تولید و تکثیر انبوه این حشرهزمینه

شمال کشور، زیر پوشش رهاسازی تریکوگراما است. با توجه به نتایج مثبت حاصل،  شالیکاری

کارگیری زنبور تریکوگراما در شالیزار به سازمان حفظ نباتات کشور واگذار شد. گری و بهتصدی

های برنج خیز با بخش خصوصی برای تولید انبوه و اکنون سازمان حفظ نباتات کشور در استانهم

صورت پیمانکاری قرارداد داشته و محققین موسسه تحقیقات برنج ن عامل بیولوژیکی بهرهاسازی ای

کارگیری ی کنترل کیفیت تولید زنبور با سازمان حفظ نباتات همکاری دارند. با بهکشور در زمینه

 ها و آلودگی زیستکشبرداران در حال حاضر، میزان مصرف حشرهاین عامل بیولوژیک توسط بهره

کنندگان کاهش یافته است. عالوه بر زنبور تریکوگراما، ی برای اکوسیستم زراعی برنج و مصرفمحیط

عوامل کنترل بیولوژیک دیگری نظیر قارچ بووریا باسیانا و باکتری باسیل نیز وجود دارند که اولین 

مان اند و در لیست سموم مجاز سازبار توسط موسسه تحقیقات برنج کشور شناسایی و معرفی شده

حفظ نباتات کشور قرار دارند. در حال حاضر هر سه عامل بیولوژیکی فوق در دسترس شالیکاران 

های مختلف مدیریت کرده خوار نواری برنج را در نسلتوان ساقهها میکارگیری آنقرار داشته و با به

 و خسارت آن را در شالیزار کاهش داد.

محیطی و زیستهای فراوان به ایران، خسارتآزوال پس از گذشت حدود چهار دهه از ورود 

کشاورزی را موجب شده است. آزوال با تشکیل رسوب موجب کاهش عمق تاالب و همچنین کاهش 

ها ی تاالبهای جدّی در حیات موجودات زندهاکسیعن محلول در آب شده و بنابراین محدودیت

های فراوان به ز اراضی شالیزاری خسارتعالوه حضور آزوال در هزاران هکتار اایجاد کرده است. به

های برنج در اول فصل و نیاز به نشاکاری مجدد شالیکاران را موجب شده است. ورس و مرگ گیاهچه

هرز، تنها های بسیار خطرناک یا گازوییل برای کنترل این علفکشی برخی علفرویهو مصرف بی
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قیقات برنج کشور، سوسک مونوفاژ های فراوان آزوال هستند. مؤسسه تحبخشی از خسارت

Stenopelmus rufinasus  های آبی گاهعنوان عامل کنترل بیولوژیک آزوال در شالیزارها و زیسترا به

ساله بیش از ی حدود یکبرای اولین بار از ایران معرفی کرد و این عامل توانسته است در یک دوره

هرز کامالً عاری نماید. ب انزلی را از وجود این علفهای آلوده به آزوال از جمله تاالدرصد مکان ۳۲

این دستاورد مؤسسه تحقیقات برنج کشور، کشاورزان را از مصرف هزاران تن سموم بسیار خطرناک 

نیاز نموده و همچنین باعث کاهش رنج و فشار فیزیکی بر هزاران شالیکار رایج برای کنترل آزوال بی

آوری فیزیکی و یا نشاکاری مجدد ، زمان زیادی را برای جم شده است از این جهت که هر ساله

 کنند.هرز صرف میجهت مدیریت این علف

های نوین مبارزه علیه آفات در جهت کاهش مصرف استفاده از روش -9-8-4

 هاکشآفت

با آفات، استفاده از شیمیایی  یمبارزه و تبعات منفی روش یمحیطزیست هایآلودگی ایجاد دلیلهب

 مدیریتدر  .را به خود اختصاص داده استای ها در مدیریت تلفیقی آفات جایگاه ارزندهمونوفر

سمپاشی و رهاسازی زنبور تعیین زمان مناسب  عالوه برها مونواز فرخوار نواری برنج، ساقه تلفیقی

کاهش شود که نقش مهمی در های نر نیز استفاده میپروانه دسته جمعیشکار  در، تریکوگراما

شد، اما در ابتدا فرومون جنسی این آفت از خارج از کشور وارد می جمعیت این آفت دارد.

 .به دالیل مختلف از جمله گذشتن تاریخ مصرف، کارایی الزم را نداشتندهای وارداتی مونوفر

ر خوار نواری برنج منجر به سنتز آن در داخل کشوتحقیقات انجام شده با هدف تولید فرومون ساقه

های آفت بوده و از کارایی باالتری نسبت به خوبی قادر به شکار پروانههای تولیدی بهشد. فرومون

خوار نواری برنج به بخش باشند. سپس فناوری تولید فرومون ساقههای وارداتی برخوردار میفرومون

های فرومونی، ز تلهبرداران قرار دارد. استفاده ای بهرهخصوصی واگذار شد و امروزه در دسترس همه

 شود. ی شیمیایی را ندارد و باعث از بین رفتن حشرات مفید نمیمحیطی مبارزهخطرات زیست

 برنج بیماری بالست بهبا معرفی ارقام مقاوم  هاقارچکشکاهش مصرف  -9-8-0

با  شود.زاترین بیماری ارقام بومی برنج در شمال کشور محسوب میعنوان خسارتبیماری بالست به

های زیادی از گذشته برای دستیابی و شناسایی عوامل توجه به اهمیت خسارت این بیماری تالش
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دستیابی به ارقام مقاوم در این راستا آن صورت گرفته است.  یمحدود کننده و یا کنترل کننده

اسب های منزمان با شروع تحقیق برای ارزیابی و معرفی قارچکشهمهمیشه مورد توجه بوده است. 

ترین اقتصادیبرای کنترل بیماری، احتمال دستیابی به ارقام مقاوم نیز مورد پیگیری قرار گرفت. 

به همین  های مقاوم است و،کاشت واریتهگر قارچیبیمارعوامل روش حفاظت گیاهان در مقابل 

ه ف مهم بارقام مقاوم به بیماری بالست نیز یکی از اهدا یتهیه ،های اصالح برنجدر برنامه دلیل

گیری ارقام داخلی )حساس( و خارجی ی ارقام مقاوم با دورگ. در ایران نیز تهیهرودشمار می

 یدر شمال کشورمان کلیهکه  طوری)مقاوم( از قبل از انقالب شروع شده و تاکنون ادامه دارد به

مقاوم به این  ،اندارقام اصالح شده که توسط موسسه تحقیقات برنج کشور اصالح و معرفی شده

. معرفی و گسترش کشت ارقام مقاوم به بالست ها از نوع کامل استبیماری هستند و مقاومت آن

 .شده استآن  اب مرتبطمحیطی زیست و کاهش خطرات هاکشقارچکاهش مصرف موجب 

 های مسبب اختالالت رشدی روی برنجکشحذف علف -9-8-3

خطر و انتخابی برای این گیاهان زراعی نیستند و ی بیهای انتخابی برنج همیشه ترکیباتکشعلف

هایی همراه بوده است. سازگاری مطالعه و انتخاب ترکیبات سازگار با اکوسیستم شالیزار با پیچیدگی

کش برای ها برای ثبت، همواره بیانگر مناسب بودن آن علفکش در حین انجام آزمایشیک علف

کش عنوان مثال وجود هوای گرم اول فصل در سالی که علفمدت در شالیزار نیست. بهطوالنی 

کش را )پیپروفوس+ توفوردی( در حال مطالعه بود و کارایی خوب آن، ثبت این علف اچریلوف

های سلسیوس، ناهنجاری یدرجه ۸۵تر از که کاهش دمای هوا به کمحالی دنبال داشت. دربه

ب در برنج را موجب شد و اختالالت فیزیولوژیک و رشدی ناشی از توفوردی موجود در این ترکی

بردگی این عالوه بادهمراه داشت. بهمورفولوژیک )دفرمه یا پیازی شدن برگ گیاه زراعی( برنج را به

برگ مجاور اراضی فرنگی، پنبه، سویا و دیگر گیاهان پهنکش سبب بروز مشکالتی برای گوجهعلف

کش با شرایط اقلیمی شمال کشور سبب م سازگاری این علفشالیزاری در استان گلستان شد. عد

کش خوب تداوم پیدا نکرده و سرانجام حذف این عنوان یک علفاچ بهکش ریلوفشد که مصرف علف

کش اکسادیارژیل دنبال داشت. همچنین علفهای مجاز کشور را بهکشکش از لیست علفعلف

درصد به شالیکاران عرضه شد، که فرموالسیون پنج  ۲و  ۹استار( پس از ثبت با دو فرموالسیون )تاپ

کش در سطح کرت، حذف های هوایی برنج هنگام پاشیدن علفسوزی روی اندامدرصد به دلیل گیاه
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های جوان برنج ای روی گیاهچهکش پس از مصرف سبب ایجاد سوختگی نقطهعالوه این علفشد. به

شوند که افزایش غرقاب سبب تشدید رگ مشاهده میها روی ساقه، غالف و بشود. این لکهمی

کش قبل از نشاکاری، موجب شود. کاهش ارتفاع آب یا مصرف علفکش میسوختگی این علف

ها در کشی اختالالت رشدی علفشود. اما بیشترین سابقهکش میسوزی این علفکاهش گیاه

کش سبب ایجاد کوتولگی در ن علفکش تیوبنکارب است. ایشالیزارهای شمال کشور مربوط به علف

افتد کش اتفاق میشود. زمان بروز عالیم این عارضه معمواًل پس از سه هفته از کاربرد علفبرنج می

است و این دو  "روی"زمان با بروز عالیم اختالالت رشدی ناشی از کمبود عنصر غذایی که هم

زیادی به یکدیگر  ارب دارای شباهتعارضه یعنی کمبود روی و اختالالت رشدی ناشی از تیوبنک

کوتولگی ویروسی برنج است که  هستند. همچنین عالیم کوتولگی ناشی از تیوبنکارب شبیه بیماری

انگیز برنج در های برنج در استان فارس است. کوتولگی برای دو دهه از مباحث بحثیکی از بیماری

مطابق  توجه در مزارع برنج کشور شد.سبب مشکالت فراوان و خسارات قابل شمال کشور بود و 

ی انجام شده در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در خصوص نقش کودها، حشرات، های گستردهبررسی

ی تر عامل عارضهکش تیوبنکارب به ترکیبات سمّیی میکروبی علفویروس و غیره سرانجام تجزیه

کش تیوبنکارب دارای تحمل بت به علفطور کلی ارقام بومی برنج ایرانی نسکوتولگی اعالم شد. به

متیل دارای تحمل سولفورونهای بوتاکلر، اکسادیارژیل و بنکشتر و در مقایسه نسبت به علفکم

. کشاورزان با مصرف برخی کودها از جمله روی سعی در برطرف کردن مشکل بیشتری هستند

همراه داشت. الزم به زیست را بهطداشتند، که خود معظلی دیگر بود و افزایش هزینه و آلودگی محی

های مضر برای کشت برنج کشذکر است که تمامی مطالعات مذکور که منجر به حذف برخی علف

 اند.اند، در موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شدهشده

 ها به منظور افزایش کاراییکشمعرفی بهترین زمان مصرف علف -9-8-7

هرز شالیزار در ایران ثبت هایبرای کنترل علف ۸۹47در سال  کشی است کهپروپانیل اولین علف

کش انتخابی شالیزار در ایران ثبت شد. اگرچه تمام علف ۸۵حدود  ۸۹۳۲شد. از آن زمان تا سال 

های شالیزار برای کاربرد پس از نشاکاری مطالعه و ثبت شدند، امّا مطالعات میدانی نشان کشعلف

ها نشان بررسیکنند. ها را قبل از نشاکاری مصرف میکشاورزان علفدرصد کش 7۰داد که بیش از 

ها قبل از نشاکاری میسّر است، امّا کاربرد تیوبنکارب و کشداد اگرچه امکان کاربرد بیشتر علف
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شود. این در حالی مولینیت قبل از نشاکاری سبب ایجاد اختالالت رشدی و کوتولگی در برنج می

کش پس از نشاکاری دارای کارایی بسیار خوب در کنترل بسیاری از است که مصرف این علف

کلی مطابق آخرین طور به های هرز و نیز قابلیت عملکرد انتخابی خوب روی برنج است.علف

یعه وی تحقیقات برنج کشور، مصرف تکراری تیوبنکارب در شالیزارها و بههای تحقیقاتی مؤسسهیافته

های باتالقی طوالنی کش در خاکعمر این علفشود و نیمهوتولگی میهای باتالقی موجب کخاک

کشی مناسبی بوده و پس از برداشت هایی که دارای زهکه در خاکاست )حدود پنج سال(، در حالی

گونه اثر سویی بر محصول کشت دوم و یا محصول کش تجزیه و هیچبرنج ماندابی نیستند، این علف

طابق نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص بروشور روی قوطی سال بعد نخواهد داشت. م

، "کش قبل از نشاکاری اجتناب نماییداز مصرف این علف"کش تیوبنکارب اصالح شده و عبارت علف

 کش درج شده است.روی قوطی علف

 های پرخطرکشمحیطی از طریق حذف علفکاهش خطرات زیست -9-8-1

زیست هستند. از سوی دیگر از های محیطترین آالیندهکشاورزی از مهمهای کشبدون تردید آفت

های علفکش از نظر کنترل توان بوتاکلر را کارآمدترین علفی برنج، میشدهکش ثبتعلف ۸4بین 

شالیزارهای کشور در انحصار این  کشدرصد بازار علف ۳۰اکنون حدود هرز معرفی کرد که هم

رغم کارایی بسیار خوب بوتاکلر در حذف بیشتر رقبا را موجب شده است. علیکش قرار دارد و علف

محیطی و اثرات سوء آن بر سالمتی های زیستدلیل نگرانیکش بههرز، این علف هایکنترل علف

ی ی نزدیک حذف خواهد شد. مؤسسه تحقیقات برنج کشور مطالعهانسان و دیگر موجودات در آینده

ی عالوه مؤسسههای جدید جهت جایگزینی بوتاکلر را در دست انجام دارد. بهکشای از علفمجموعه

ها هزار هکتار از تحقیقات برنج کشور با کنترل بیولوژیک آزوال مان  از مصرف سموم در سطح ده

 محیطی و اقتصادی آن بسیار قابل توجه است.شالیزارها شده که ارزش زیست

ی راهکار جهـت های آبی و ارایهوسیستمهرز مهاجم اکمعرفی علف -9-8-3

 مدیریت آن

های آبی دنیا است که با هدردهی هرز زیستگاهترین علفمهم (Eichhornia crassipesآبی )سنبل

های آبی ایران تلقی برابر آب از طریق تعریق و تعرق، یک تهدید جدّی برای زیستگاه ۸۹حدود 
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های آبی شمال کشور، هرز مهاجم به زیستگاهاین علفرغم گذشت چند سال از ورود شود. علیمی

هرز این گیاه خطرناک هرگز مورد توجه قرار نگرفته بود و مؤسسه تحقیقات برنج کشور این علف

ها ها در جهت کنترل آن در جریان است و تاکنون بخش دولتی دهخطرناک را معرفی و تالش

های تحقیقاتی متعددی نیز برای مدیریت آن در وژهمیلیارد ریال برای کنترل آن هزینه نموده و پر

کش آوری دستی، علفحال انجام است. موسسه تحقیقات برنج کشور عالوه بر روش جم 

 هرز معرفی کردههای آبی است را برای کنترل این علفسدیم که مجاز اکوسیستمپایریباکبیس

 است.

 ی گیاه و خاکی تغذیهحیطی در حوزهمها و کاهش خطرات زیستی نهادهمصرف بهینه -3-2

ی گیاه برنج و مدیریت مصرف آب در اراضی توجه به حاصلخیزی خاک اراضی شالیزاری و تغذیه

هایی مثل کود و آب و در شالیزاری موجب افزایش عملکرد محصول برنج، افزایش کارآیی نهاده

زیست و تولید محصول سالم حفظ محیط وری از مناب  و تولید پایدار با تاکید برنهایت افزایش بهره

ی گیاه و مدیریت مصرف کود روی عملکرد محصوالت زراعی و باغی از باشد. سهم و نقش تغذیهمی

درصد اعالم شده است. این گفته بدین مفهوم است که استفاده از کودهای  ۲۲تا  ۹۰جمله برنج بین 

ی غیرقابل افزایش دهد. محدودیت مناب  اولیه تواند عملکرد را حتی تا بیش از دو برابرشیمیایی می

بر بودن تولید برخی از کودهای شیمیایی تجدید، ساخت برخی کودهای شیمیایی و یا هزینه و انرژی

های عمده در تولید محصوالت ها به وفور در طبیعت وجود دارد از نگرانیی ساخت آنکه مناب  اولیه

، اگر قسمتی از عناصر غذایی کودی توسط گیاه جذب نشود کشاورزی درآینده هستند. از طرف دیگر

زیست را فراهم گیرد و موجبات آلودگی محیطهای مختلفی در معرض تلفات قرار میبه شیوه

محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی ی تولید و خطرات زیستآورد. نگرانی از افزایش هزینهمی

کند. عدم ها را توجیه میی آنی هستند که مصرف بهینهرویه و نادرست( دالیلویعه مصرف بی)به

تعادل در مصرف عناصر غذایی، مصرف کودها بدون توجه به نیاز گیاه به آن عنصر، زمان نادرست 

مصرف کودها و یا روش نادرست مصرف ممکن است منجر به عدم دسترسی به عملکرد بهینه و یا 

د. در شرایطی که مدیریت مصرف بسیار نامناسب باشد ها شوتلفات کود و راندمان پایین مصرف آن

رویه و بیش از نیاز برخی کودها زمان رخ دهد. همچنین مصرف بیممکن است هر دو نتیجه هم

ها و یا منجر به ورس و مانند کودهای نیتروژنی سبب حساسیت بیشتر محصول به آفات و بیماری
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ملکرد را به دنبال خواهد داشت. برای پرکردن خوابیدگی محصول شده که در نهایت کاهش و افت ع

شکاف بین عملکرد محصول کشاورزان با عملکرد قابل دستیابی ارقام برنج، تولید محصولی سالم با 

کارگیری بهترین عملیات مدیریت ی تولید، بهزیست و نیز کاهش هزینهحفظ مناب  و کیفیت محیط

نیاز )نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی(، مقدار  مصرف کود شامل استفاده از عناصر غذایی مورد

 مناسب، زمان مناسب و روش درست مصرف کودها ضروری است. 

ارقام  یآن برا ییکارآ شیافزا روش مصرف کود نیتروژن در تیاهم -9-6-8

 مختلف برنج 

که مصرف  کردمشخص  کارانیشال یبرنج کشور و اراض قاتیانجام شده در موسسه تحق یهایبررس

ارقام پرمحصول، عملکرد  یمرحله برا 4ی ال ۹ یدر ط طیاوره در هکتار با روش تقس لوگرمیک ۵۰۰

 جیاخواهد داشت. نت کبارهیاوره در هکتار با روش مصرف  لوگرمیک ۹۰۰نسبت به مصرف  یشتریب

د که مشخص نمو زین تروژنیروش مصرف کود نی نهیدر زم یقاتیتحق یهاپروژه یحاصل از اجرا

 لیتشک یدر مرحله ماندهیسوم باق کیو  ینشاکار یشده در مرحله هیمصرف دو سوم نیتروژن توص

کود  یبا مصرف تمام سهیدرصد( را در مقا ۲۸) ینیتروژن باالتر افتیخوشه در غالف، راندمان باز

 ۹۵) یزنپنجه یمصرف سرک کود نیتروژنه در مرحله ایدرصد(  ۹۱) ینشاکار یدر مرحله وژنهنیتر

فوق در  یهاروش یکه اجرا دندهینشان م یدانیم یهایو بررس هادرصد( خواهد داشت. گزارش

آن شده  ییکارآ شیاوره و افزا ییایمیموجب کاهش مصرف کود ش یعرصه به مقدار قابل توجه

 است.

 طیتقسـ قیـاز طر یشالیزار یهادر خاک تروژنیکاهش آبشویی ن -9-6-6

 کود اوره

های زیرزمینی و )آب تولید نباید به بهای تخریب محیط زیست و هدر دادن مناب  طبیعی افزایش

های های کشاورزی مانند کود در حال حاضر نیز زیانخاک( تمام شود. مصرف بیش از حد نهاده

 ایجادهای غرقاب ترین شرایطی که در خاکفراوانی به محیط زیست وارد کرده است. از مهم

باشد که البته نقل، انتقال و حرکت نیتروژن می یدر پروسه هاود آمدن تغییر و تبدیلوجهشود، بمی

نیترات  ،های غرقابگیرد. در خاکهای خاک انجام میبیشتر این فرآیند توسط میکروارگانیسم
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 هگیا یوسیلههشود که احتماالً از طریق دنیتریفیکاسیون، آبشویی و جذب بسریعاً ناپدید می

شود که اوره در آب هیدرولیز شده و برنج جذب می اهیگ یوسیلههد. نیتروژن اوره هنگامی بباشمی

کلوییدهای  یوسیلههتر بکم صورت کربنات آمونیوم درآید. اوره نسبت به یون آمونیوم به مقداره ب

 عمل هیدرولیز اوره به کندی صورت گیرد، تلفات آن در اثر بنابراین اگر .شودخاک جذب می

ویعه شود که عناصر غذایی گیاه برنج بهمی توصیهدر نتیجه  و رواناب بسیار زیاد خواهد بود. یآبشوی

د، چون مقدار زیادتر از حد ننیتروژن در هر مرحله از رشد به مقدار کافی و الزم به خاک افزوده شو

د. نشوارج میگیاه در اثر آبشویی و یا تصعید از دسترس گیاه خ یتوصیه شده، بدون استفاده

های سطحی و زیرزمینی شده و باعث شود وارد آبآبشویی خارج می قیمقداری از نیتروژن که از طر

برنج کشور نشان داد که  قاتیانجام شده در موسسه تحق یهایبررس جید. نتاشوها میآلودگی آن

باشد. یرشد برنج م یسه مرحله از دوره یآن ط طیاستفاده از کود اوره تقسی وهیش نیترمناسب

 یبخش م،یفسفر و پتاس یهمراه با کودها یشاکارن یاز کود اوره در ابتدا یمراحل شامل بخش نیا

 وهیش نی. اباشدیو خوشه رفتن برنج م یقبل از گلده یکم اریاول و قسمت بس نیپس از وج گرید

دارد.  یاز کود اوره را در پ یورافزایش بهره نیمحیط زیست و همچن یتلفات و آلودگ نیترکم

درصد کشاورزان  ۲۲ در حدودکه  دهدینشان م یبرگرفته از سازمان جهاد کشاورز هایگزارش

 شیکود را افزا یوردرصد بهره ۹۲امر تا  نیو ا دهندیفوق را مورد استفاده قرار م جیاستان نتا

 .دهدیم

 در زراعت برنج معرفی منابع مناسب کودی پتاسیم و روش مصرف آن -9-6-9

دلیل کشت ارقام محلی برنج و نیاز کم این ارقام به پتاسیم، تامین این عنصر غذایی از در گذشته به

شد. ولی ها و همچنین مناب  آبی حاوی این عنصر انجام میطریق مناب  بومی خاک و هوازدگی رس

و متمرکز برنج در اراضی ی کشت انواع ارقام پرمحصول و کشت هر ساله دنبال معرفی و توسعهبه

ی شالیزاری و همچنین مصرف باالی نیتروژن و فسفر و عدم کاربرد پتاسیم کافی و در نهایت تخلیه

گویی کافی برای تامین نیاز پتاسیمی گیاه برنج را نداشته و بر اساس این عنصر، مناب  گذشته پاسخ

راضی شالیزاری استان گیالن های انجام شده مصرف کودهای پتاسیمی در بسیاری از ابررسی

تواند کلرور پتاسیم می گیاه برنج از طریق دو منب  کودی سولفات وباشد. نیاز پتاسیمی ضروری می

تر و دارای درصد اکسید پتاسیم کلرور پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم ارزان تامین شود.
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کلر دلیل وجود یون کارشناسان به برخی آن از سوی زارعین و باشد ولی مصرف و ترویجبیشتری می

هایی روبرو بوده است. تحقیقات گیاه با محدودیتصدمه به شدن خاک و  و نگرانی از امکان شور

انجام شده در موسسه تحقیقات برنج کشور نشان داد که اثرات سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم بر 

تواند در د پنجه یکسان بوده و هر کدام از این کودها میگیاه برنج از نظر عملکرد، مقدار جذب و تعدا

زراعت برنج استفاده شود. بنابراین مصرف نیمی از کود پتاسیم در زمان نشاکاری و نیمی دیگر در 

های موجود، حاکی از نتایج اثربخش این یافته شود. گزارشزنی توصیه میزمان حداکثر پنجه

بدون دغدغه و نگرانی هر دو کود سولفات پتاسیم و کلرور نحوی که زارعین منطقه باشد بهمی

  دهند.پتاسیم را برای تامین نیاز پتاسیمی گیاه برنج و در زمان مناسب مورد استفاده قرار می

کود شیمیایی فسفره و عملکرد برنج در اثر کاربرد  وریافزایش بهره -9-6-4

 یک کود بیولوژ

شوند دهای شیمیایی فسفره بعد از ورود به خاک نامحلول میمقدار زیادی از فسفر موجود در کو

های اسیدی به های آهکی به ترکیبات نامحلول کلسیم و منیزیم و در خاککه در خاکطوریبه

هایی شوند. استفاده از میکروارگانیسمفسفات آهن و آلومینیم تبدیل و از دسترس گیاهان خارج می

محلول فسفر به شکل محلول مورد برای تبدیل شکل نا تواندمی های فسفاتکنندهبه نام حل 

ها و ی فسفات در خاک را باکتریکنندههای حلارگانیسماستفاده قرار گیرد. بیشترین درصد میکرو

ی فسفر، آلودگی کنندههای حلیک حاوی باکتری. کود بیولوژدهندها تشکیل میقارچ

شود. در داده و موجب احیا و حفظ محیط زیست می محیطی کودهای شیمیایی را کاهشزیست

دنبال دارند. نتایج ها و بهبود ساختمان خاک را بهعین حال، افزایش محصول، کاهش بیماری

عنوان مکمل ی فسفر بهکنندههای حلهای بیولوژیک حاوی باکتریتحقیقاتی نشان داد که کود

فات تریپل مصرف شود. البته این کودها با توجه به ی سوپرفستواند همراه با کود شیمیایی فسفرهمی

شرایط خاک و عوامل محیطی در مقادیر متفاوت موجب افزایش عملکرد و جذب فسفر در گیاه برنج 

کود بیولوژیک ی مصرف نتیجه عملکرد در ها همچنین مشخص کرد که افزایششود. بررسیمی

شده است. کود  ارقام اصالحمحلی برنج بیشتر از  ارقام در ی فسفرکنندهحلهای حاوی باکتری

تواند جایگزین بخشی از کود که میجا ی فسفر از آنکنندههای حلباکتریبیولوژیک حاوی 

خواهد داشت. نتایج تحقیقات انجام محیطی اثرات مثبتی در پی های زیستشیمیایی شود از جنبه



   010     زاریدر شال یطیمحستیها و کاهش خطرات زنهاده ینهیدر مصرف به قاتیتحق یاثربخشفصل سوم:  

 

 

 

باشد ولی به دلیل زیست میی تولید و محیطعرصهشده حاکی از اثربخشی مناسب این یافته در 

طور فراگیر نزد کشاورزان ی مصرف و زمان کوتاه انبارداری مصرف آن بهمشکالت توزی ، شیوه

 توسعه نیافته است.

 برگرداندن بقایای برنج پس از برداشت جهت افزایش حاصلخیزی خاک -9-6-0

 کراهتن در هکتار  ۲ یبه ازانتایج تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات برنج کشور نشان داد که 

، منیرزیم ۸۲۲، پتاسریم ۹۲، فسفر ۸۸۰نیتروژن  معادل ی برداشتی از خاک،یبرنج، مقدار عناصر غذا

 ۵۰۰، برر ۸۲۰، مرس ۲۰۰، روی 7۰۰هکتار، منگنرز کیلوگرم در ۸، آهن  ۲، گوگرد ۵۰، کلسیم ۵۲

باشد که با برگرداندن بقایای برنج پس از برداشت بخرش میهکتار  کیلوگرم در ۵۲۰سیلسیم و  گرم

شود برگرداندن بقایای برنج پرس بینی میقابل توجهی از عناصر به خاک برگردانده خواهد شد. پیش

اشرد کره کود شیمیایی را به دنبال داشته ب درصد کاهش مصرف ۸۰تا  ۲از برداشت به خاک حدود 

 بهبود وضعیت خاک را در پی دارد.محیطی و کاهش آلودگی زیستی تولید،این امر کاهش هزینه

 های تحقیقاتی که قابلیت اثربخشی در آینده نزدیک خواهند داشتیافته -3-3

 یغرقاب و خشکسال ریغهای جدید متناسب با شرایط کشمعرفی علف -9-9-8

شالیزار  کشپروپانیل اولین علف وآغاز خورشیدی  4۰ی در زراعت برنج از دهه هاکشتحقیقات علف

ها، تیوکارباماتها، های آمیدکش از خانوادهعلف ۸۵تاکنون . رسیدثبت به  ۸۹47که در سال  بود

ها در ط برخی از آنهای هورمونی و یا مخلوکشها، علفاورهها، کلرواستامیدها، سولفونیلاگزادیازول

درصد از شالیزارها  ۳۲های هرز مزارع برنج در بیش از این زراعت ثبت شده است. امروزه کنترل علف

استفاده  هاکشدرصد از این مقدار دو بار از علف ۲۰تا  ۵۰ها و در کشبار با مصرف علفحداقل یک

در ایران )به استثنای پروپانیل( های اختصاصی معرفی شده برای شالیزار کششود. تمام علفمی

ها برای شرایط خشکسالی و کمبود آب کشاند و این علفبرای کاربرد در شرایط غرقاب معرفی شده

های جایگزین و مناسب برای کشفاقد کارایی کافی هستند. به همین دلیل ضروری است تا علف

های کشکارگیری علف. بههای هرز در شرایط غیر غرقاب و خشکسالی معرفی شودکنترل علف

 تری خواهند داشت.ی کمطیمحستیزجدید در زراعت برنج خطرات 
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 خزانه یمناسب برا ی جدیدهاکشعلف یمعرف -9-9-6

 کی( که سولفورونی+ اتوکس افامونی)تر لیکانس دیجد کشعلفاخیرا  موسسه تحقیقات برنج کشور

هفته قبل از  کیمصرف و روش خاکانه بههرز خز یهاکنترل علف یپاش است براکش خاکعلف

)با دو  میسدباکیریپاسیپاش بکش برگعالوه علفهکرده است. ب یمعرفرا در خزانه  یپاشبذر

 یهرز در خزانه معرف یهاعلف یشیروکنترل پس یبرا ی(نینوم و دیونیکل یتجار ونیفرموالس

شده بودند. بوتاکلر در  یخزانه معرف یبرا وبنکاربیبوتاکلر و ت یهاکشاند. در گذشته علفشده

کش منتشر نشده، علف دیجد یهایمجاز کشور است و مطابق بررس یهاکشدست حذف از علف

هرز خزانه بوده و  یهادر کنترل علف یبهتر ییکارا یادار وبنکاربینسبت به ت لیکانس دیجد

 برنج دارد. یرو یترکم یسوزاهیخطرات گ

 مراحل مختلف کشت برنجمناسب  ی جدیدهاکشعلف یمعرف -9-9-9

مصرف است( تا قبل از سال که برگ لیپروپان یاستثنا )به زاریشال یشدهثبت یهاکشعلف تمام

جهت کاربرد قبل از  یکششده بودند و علف هیبرنج توص یکاربرد پس از نشاکار ی، برا۸۹۳۲

 یدانیم یهایمطابق بررس که،یحال . دربودنشده  یمعرف زاریشال هرزیهاکنترل علف یبرا ینشاکار

موجود را بدون توجه به نوع آن قبل از  یهاکششمال کشور علف کارانیدرصد شال 7۲از  شیب

 ای نحی)پادل نیزم یسازآماده یمرحله نیآخر نیب ی. در گذشته فاصلهکنندیمصرف م ینشاکار

، با کنترل یو نشاکار نحیپادل ینسب یزماناندک و حدود دو روز بود. هم ،ی( و نشاکارکاولشیپ

 که رایز نمود،یم سّریم یهفته پس از نشاکار کیها را تا کشامکان کاربرد علف هرزیهاتمام علف

ها با آن ییایمیبودند و امکان کنترل ش شیرو یهیدر مراحل اول یزمان یفاصله نیدر ا هرزیهاعلف

 یشاکارپس از ن ،(شیپس از رو ولیها در مراحل ای) یشیروشیمصرف پخاک یهاکشکاربرد علف

 یشدن اراض ی)تراکتور( و باتالق نیسنگ آالتنیاستفاده از ماش لیدلبه ریاخ یهابود. در سال سّریم

 یانجام نشاکار( و نحیپادل ای کاولشیزودهنگام )پ یخاکورز یبرا یشتریب لیتما کارانیشال غیرهو 

در روش کشت فوق  که دهدینشان م هایدارند. بررس کاولشیپس از پ شتریب ایهفته و  کیحدود 

فوق آن است که  ی. مشکل روش خاکورزکنندیم دایپ یبرنج استقرار بهتر یینشا یهااهچهیگ

کرده و  یترشیم، رشد بیو غرقاب دا یخاک تا نشاکار یسازآماده یزمان یهرز در فاصله یهاعلف

و ...(  لیارژیاکساد وبنکارب،یت الکلر،ی)بوتاکلر، پرت جیمصرف راخاک یهاکشصورت کاربرد علف در
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کش علف یمعرف نینخواهد بود. بنابرا تبخشیها رضاکش در کنترل آنعلف ییکارا ،یپس از نشاکار

 ازین نیاست و ا یبرنج باشد، ضرور یرو یسوزاهیکه فاقد گ یکاربرد قبل از نشاکار یمناسب برا

بوتاکلر،  وبنکارب،ی)ت یبررس موردمختلف  یهاکشعلف نیاست. از ب کارانیدرصد شال 7۰ از شیب

 یرو یبهتر یبوتاکلر( عملکرد انتخاب ای) الکلریکش پرت( علفنیمتالیو پند الکلریپرت ل،یارژیاکساد

 یهااهچهیگ یاجتناب از اثرات سوء آن رو یا برادارد، امّ  یبرنج در صورت کاربرد قبل از نشاکار

و  کاولشی)بعد از پ یتا هفت روز قبل از نشاکار سهکش حداقل تا علف شودیم هیبرنج توص

کش سه تا پنج روز علف نیکاربرد ا یقبل یهایغرقاب مصرف شود. در بررس یها( و در کرتحیتسط

 ،یبعد از نشاکار ای یکش بالفاصله قبل از نشاکارشده بود. مصرف علف هیتوص یپس از نشاکار

عالوه الزم است از ه. باندازدیم قیبرنج را به تعو تقرارشده و اس یینشا یهااهچهیموجب تنش در گ

 کشعلف ییو کاهش کارا ییکش اجتناب شود که سبب آبشوهنگام پس از مصرف علفزود یاریآب

اثرات سوء آن بر  زانیهنگام جذب خاک شده و از مصورت مصرف زود کش در. ذرات علفشودیم

 یکش قبل از نشاکارعالوه با مصرف علفهشد. ب هدبرنج کاسته خوا یشدهء نشا یهااهچهیگ یرو

برنج فراهم  یهااهچهیو قبل از رقابت با گ شیرو یهیهرز در مراحل اول یهاامکان کنترل علف

. در ابدییکاهش م شتریب ایدرصد و  ۳۰تا  یدست نیبه وج ازیها نهنگام علفزود. با کنترل شودیم

کش آب در مزارع وجود دارد، مصرف علف انیکرت، که در آن جر به کرت یاریآب یدارا یمزارع سنتّ 

کش شده و از علف یرفتن بخش هنگام آب، سبب شستشو و هدرزود انیو جر یپس از نشاکار

)بوتاکلر و  یدیکلرواستام یهاکش. علفابدییکش کاهش معلف ییکارا یدورهطول  ای ییکارا

 ه،یدر استقرار اول ریتوقف رشد، تأخ شترینبوده و ب کیپیت یسوزاهیگ یم ظاهریعال ی( داراالکلریپرت

تر کشاورزان و کارشناسان کم یم برایعال نیکه ا شوندیشدن برگ و ساقه را موجب م یو خشب

مردم شناخته  یبرا یها در مزارع وجود دارد ولکششده است و در واق  خسارت پنهان علفشناخته 

 فوق اجتناب نمود. یاز اختالالت رشد توانیمها کشهنگام علف. با مصرف زودستیشده ن

 )رهاسازی تدریجی( رها افزایش راندمان کود نیتروژنه با مصرف کودهای کند -9-9-4

 یوسیلههکه بدلیل ایندرصد گوگرد است و به ۸۲-۸7درصد نیتروژن و  ۹3کندرها دارای کودهای

در  انجام شده هایبا آزمایش. است گوگرد پوشش داده شده از قابلیت حل شدن تدریجی برخوردار

درصد  ۵۲توان حدود می هاکه در صورت استفاده از این کود شدثابت  موسسه تحقیقات برنج کشور
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کاهش تلفات  هک جاآن ی نمود. ازیجون )در مقایسه با اوره معمولی( صرفهمصرف عنصر نیتروژ در

جانشینی  کوداین نیز مهم است، لذا  یمحیطاز دیدگاه زیست رهاهای کندنیتروژن با مصرف کود

 . باشدمعمولی در شالیزار مطرح می یکود اوره مناسب برای

 مصرف کودهای بیولوژیک افزایش راندمان کود نیتروژنه از طریق  -9-9-0

را در اختیار کافی و نیتروژن  شدهتدریج تجزیه از طریق مناب  آلی که به گیاهتأمین نیتروژن برای 

سوی های اساسی بهگام زمینه،در این  تحقیقاتکند که آرمانی را ترسیم می ی، دیدگاهدهدگیاه 

 دهند که اگرقات برنج کشور نشان میهای تحقیقاتی موسسه تحقییافتهشود. تولید پایدار تلقی می

در شرایط فعلی هکتار  ۵۹۱۰۰۰ی گیالن با سطح زیر کشت اوره در شالیزارهاکود متوسط مصرف 

دستخوش  این کوددرصد  3۰که در نظر گرفته شود و با فرض ایندر هکتار کیلوگرم  ۸۲۰حدود 

 رقمی زیست نقش مهمی داردسازی محیط، ارزش ریالی این تلفات که در کار آلودهشودتلفات 

حالی است که اگر تنها استفاده سال است. این در درریال میلیارد  ۸4۳۳4۰۰۰۰۰۰۰معادل

درصد از مصرف کودهای نیتروژنی را کاهش دهد ارزش ریالی آن  ۸۲ازکودهای بیولوژیک بتواند 

گونه  نتیجه هر درخواهد بود. فقط در استان گیالن  ،سال میلیارد ریال در ۹7۲۰۰۰۰۰۰۰۰معادل 

پذیر محیطی توجیهبیولوژیک از نظر اقتصادی و زیست کودهای تحقیقات مربوط به گذاری درسرمایه

 خواهد بود. 



 

 

 

 

 

 

 چهارمفصـل 
 

آبی در اثربخشی تحقیقات در سازگاری با شرایط کم

 شالیزار
 

 

دکتر مجتبی رضایی، دکتر رضا اسدی، دکتر محمدرضا یزدانی، دکتر بهروز نویسندگان: 

  پورزاده، دکتر تیمور رضویعرب

 

 دکتر مجتبی رضایی ویراستار:
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 مقدمه

های رژیم با یسازگاری زیادگیرد و جا که کشت برنج عموماً در مناطق پر آب صورت میاز آن 

 کاری دنیادر اکثر مناطق برنج گیاهان زراعی کامالً متفاوت است. ، کاشت آن با دیگردارد مختلف آب

بر اساس غرقاب دایم با ارتفاع مناسب آب در برنج روش مرسوم آبیاری  و سنتی کاشت یشیوه

سنتی کاشت باعث هدر رفت زیاد آب و پایین آمدن  یاین شیوهتمامی طول فصل رویش است. 

های اضافی ناشی از آبیاری متناوب، سهولت اجرا، حذف و یا کاهش هزینه .شودآب میوری بهره

ترین عامل هرز، آرامش روانی شالیکاران و اطمینان از فراهم بودن مهمهای کنترل بهتر علف

آیند. تغییرات اقلیمی و کاهش شدید تاثیرگذار در کشت برنج، از مزایای روش غرقابی به حساب می

های کم ویعه در سالهایی در خصوص پایداری تولید بهای اخیر باعث نگرانیهمناب  آبی در سال

های زیادی باشد، شده است. تاکنون تالشباران و گرم که عموماً مصرف آب باالتر از حد معمول می

مدیریت  وری آب در اراضی شالیزاری ایران از طریق تغییر درو افزایش بهرهکاهش مصرف برای 

( مراکز تحقیقات موجود در مناطق شمالی 4۰یهای دور )دههده است. از گذشتهانجام شآبیاری 

ی بررسی توانایی سازگاری ارقام محلی منطقه به شرایط غیر غرقابی کشور چند فعالیت با هدف اولیه

اند. پس از تشکیل موسسه تحقیقات برنج و تاثیر خشک کردن زمین بر عملکرد برنج انجام داده

های پعوهشی در این باره تسری  یافت. این ن و معاونت موسسه در مازندران، فعالیتکشور در گیال

های زیادی را با هدف موسسه بر اساس وظایف سازمانی خود برای سازگاری با شرایط کم آبی تالش
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های ساده و قابل توصیه به کشاورزان شروع کرد. همچنین موسسه تحقیقات برنج یافتن راه حل

وری آب و کاهش تاثیرات خشکسالی، کلی افزایش دانش کشاورزان، افزایش بهره کشور با هدف

ی تحقیقاتی مستقل و یا مشترک با سایر مراکز علمی، ها پروژههای خود را در قالب دهفعالیت

ی های آموزشی ادامه داد. عمدههای دانشجویی، همکاری با بخش ترویج و برگزاری دورهنامهپایان

وری آب، کاهش گیری اجزای آب مورد نیاز برنج با هدف افزایش بهرهها شامل اندازهاین فعالیت

های استفاده از آب های آبیاری سطحی، راهکارمقدار مصرف آب در کشت برنج از طریق بهبود روش

های نوین به منظور مدیریت آب در ها و فناوریی استفاده از روششور و با کیفیت پایین، توسعه

 ها اشاره خواهد شد.باشد که در زیر به آنی زهکشی اراضی شالیزاری میو شبکه و توسعهمزرعه 

 وریگیری اجزای آب مورد نیاز برنج با هدف افزایش بهرهاندازه -4-1

هرای مرورد اسرتفاده در کشراورزی اسرت. داشرتن تررین دادهمیزان آب مورد نیاز برنج یکری از مهم

ی آبیراری و زهکشری، امکران باره نقش اساسی در مردیریت شربکهاطالعات صحیح و دقیق در این 

بینی تاثیر کم و پیش مناب  آب وآبخیز  یزهحو یتوسعه ریزی نظام کشت، مدیریت توزی  آب،برنامه

آبی بر تولید برنج در سطح شبکه دارد. میزان آب مورد نیاز گیاه به عوامل متعددی از جملره مقردار 

آب،  بره زراعی، دسترسی ی رشد گیاه، بافت خاک، مدیریتنوع رقم، دوره تبخیرتعرق، شرایط جوی،

 و وضرعیت مزرعره یآب، انردازه توزیر  و مصررف مزرعه، مدیریت شرایط آب، منب  توپوگرافی، نوع

 بستگی دارد.  مکانیزاسیون

 ۸۹7۰ی گیری مصرف آب برنج در استان گیالن در اوایرل دهرههای اندازهیکی از اولین پعوهش

انجام شد که در آن میزان تبخیرتعرق برنج در شررایط کشرت معمرولی و غرقراب دایرم در شرالیزار 

ی رشرد بررنج( تبخیرر از ی )در طول دورهمتوسط چند ساله گیری شد. در این پعوهش مقادیراندازه

طور متوسرط بره ، تبخیرتعرق گیاه مرج  )چمن(، تبخیرتعررق پتانسریل بررنج برهAطشتک کالس 

گیری مقردار گیری شد. از سوی دیگر نتایج اندازهمتر در روز اندازهمیلی ۹/۲، ۳/4، ۵4/3برابر ترتیب 

نشران  ۸۹۳3 زراعری فصل طول در مازندران و گیالن هایاستان شالیزاری مزارع مصرفی در آب کل

متر مکعب  ۳۵۸۱و استان مازندران  ۳۵۰4داد که متوسط آب مصرفی در سر مزارع در استان گیالن 

گیری مسرتقیم و های آبیراری از طریرق انردازهدر هکتار بوده است. همچنین نتایج تعیرین رانردمان

ان داد کره ها و مزارع دشت مرکزی( نشری آبیاری و زهکشی سفیدرود )کانالمیدانی در سطح شبکه
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تر از مناطق میانی و پایین دست مقدار راندمان کاربرد آب در اراضی باالدست به نحو چشمگیری کم

 (.۵-4و  ۸-4های است )جدول

 درصد - های انتقال و توزیع آب در شبکه سفیدرودراندمان -8-4جدول 

 انتقال توزی  و توزی  انتقال نوع کانال

 ۹/۳4 7/7۲ 4/7۸ خاکی -باالدست

 3/۳۹ 4/7۵ ۱/37 خاکی -میان دست

 ۹/۳4 ۳/3۱ ۰/3۲ خاکی -پایین دست

 3/۳۹ ۵/۱۰ ۸/7۲ خاکی -تجهیز

 ۳/۳3 4/۳۹ ۲/۳۰ بتنی

 ۸/۳4 ۹/7۵ ۸/3۱ خاکی -میانگین دشت

 ۰/۳4 7/74 ۵/7۰ میانگین دشت با تجهیز

 ۸/۳۲ 7/74 ۸/7۸ های بتنیمیانگین دشت با تجهیز و کانال

 

 های کاربرد آب در شبکه سفیدرودراندمان -6-4جدول 

 نوع مزرعه
 -باالدست

 سنتی

 -دستمیان

 سنتی

 -دستمیان

 تجهیز

 -دستپایین

 سنتی

راندمان کاربرد 

 ()درصد
۲۰ ۲۳ ۲7 34 

 

 معرفی آبیاری تناوبی با هدف کاهش مقدار مصرف آب در کشت برنج -4-2

 نسبت اخیر سال ۸۰در  ی کشورسالیانه بارندگی های مجلس میزانبر اساس گزارش مرکز پعوهش

 یدوره در سطحی جریان حجم نیز آن و به تب  یافته کاهش درصد ۸۸ حدود بلندمدت متوسط به

 بارندگی مقدار در کاهش که است توجه این قابل ینکته. است یافته کاهش درصد 44 حدود مشابه

 عالوه بر سطحی جریان حجم کاهش در ولی گیرد،می صورت اقلیم تغییر و خشکسالی وقوع به دلیل

طور ی سفیدرود بهآب مورد نیاز شبکه .گیردمی صورت نیز باالدست هایبرداشت به دلیل امر، این

شود. البته مناب  دیگری مانند عمده از طریق آب ذخیره شده و بهنگام در سد منجیل تامین می

ها و همچنین بارندگی در طول فصل ها، چاها، چشمهها، استخرههای محلی، آب بندانرودخانه
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ی تغییرات دبی نشان دهنده ۸-4کنند. شکلکشت مقدار دیگری از نیاز آبی استان را تامین می

ی دبی در همین ی متوسط چند سالهنشان دهنده ۵-4متوسط سفیدرود در ایستگاه رودبار و شکل

های اخیر کاهش ریافت که دبی سفیدرود در طی سالتوان دها میباشد. با نگاهی به شکلنقطه می

تر از متوسط کشور ی سفیدرود کمجا که میزان تغییرات بارش در حوضهشدیدی داشته است. از آن

توان تغییرات شدید در میزان دبی ورودی به سد های مراکز ملی میباشد، هماهنح با گزارشمی

رویه در باالدست سد یاد شده نسبت د و برداشت بیمنجیل را به فعالیت بشر و ساخت سدهای متعد

ی که هم اکنون نیز سدهای متعددی در حال مطالعه، ساخت و یا آمادهداد. با توجه به این

باشند، روند کاهش دبی سفیدرود و همچنین تغییر بیشتر در کیفیت آن به روشنی برداری میبهره

مختلفی بر کشت برنج در استان گیالن خواهد داشت  بینی است. این موضوع قطعاً تاثیراتقابل پیش

 کند.که لزوم پعوهش بیشتر در این زمینه را روشن می

 

 

 ی سفیدرود در ایستگاه رودبارروند تغییرات متوسط دبی سالیانه –8-4شکل 
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 متوسط دبی سفیدرود در هر دوره در ایستگاه رودبار -6-4شکل 

 

روی کشت برنج در  بینی وضعیت پیشها قبل با پیشموسسه تحقیقات برنج کشور از سال

کاری و بروز رقابت فزاینده برای دریافت حداکثری از مناب  آبی رو به کاهش، تحقیقات مناطق برنج

متمرکزی را با هدف سازگاری با شرایط کم آبی و کاهش اثرات کم آبی در مزارع برنج شروع کرد که 

ی رشدی و مرحلهطول دوره ی آبیاری تناوبی شده است. متناسب با ی بستهر نهایت منجر به ارایهد

شود. عملکرد برنج میباعث کاهش افتد، تنش آبی بیش از تحمل گیاه که خشکی در آن اتفاق می

یافتن بهترین روش مدیریت آبیاری )و زراعی( که ضمن کاهش مصرف آب باعث حفظ عملکرد و یا 

هش قابل قبول عملکرد گیاه شود، از سواالت اساسی بوده است. در این راستا مطالعات زیادی کا

جهت یافتن راهکاری برای به حداقل رساندن مصرف آب انجام شد. در نهایت قط  آبیاری و تغییر 
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آبیاری »به آبیاری غیرغرقابی یا به عبارت دیگر « غرقاب دایم»روش آبیاری سنتی موسوم به 

با اعمال دور آبیاری مناسب به عنوان یک راهکار اجرایی جهت کاهش مصرف آب در « یتناوب

شالیزار معرفی شده است. بر اساس این تحقیقات اعمال غرقاب دایم برای اراضی شالیزاری ضرورتی 

( و اعمال آبیاری غیرغرقابی و یا به عبارت دیگر آبیاری تناوبی تا حد مشخصی ۹-4نداشته )شکل 

(. حتی در برخی از مواق  4-4برای ارقام محلی باعث کاهش بسیار اندک عملکرد شد )شکل ویعهبه

این روش باعث افزایش اندکی در میزان عملکرد و کاهش زیادی در مقدار آب مصرفی در سطح 

که اشاره شد روش شود. چنانوری آب میشود که در نهایت منجر به افزایش بهرهشالیزار می

ن موسسه تحقیقات برنج کشور آبیاری تناوبی با دور مناسب برای هر رقم در هر پیشنهادی محققا

بعد از انتقال نشاء  )ده روزپس از استقرار کامل نشاء  منطقه بوده است. در این شیوه آبیاری تناوبی

 یابد. در این حالت ارتفاع آب درشروع و تا زمان رسیدگی فیزیولوژیکی دانه ادامه می (به زمین اصلی

بسته به وضعیت منطقه آبیاری بعدی در کرت زمان باشد. متر میسانتی ۲زمان استقرار نشاء حدود 

نتایج و از های مویی خاک باشد. ترکی روزه و یا بر اساس مشاهده ۸-۱تواند شامل دور ثابت می

نسبت درصد  ۵۰الی  ۸۰ مقدار جویی در مصرف آب بهصرفهاین روش کارگیری همزایای حاصل از ب

مدیریت آب در مواق   یاین شیوهتجارب چند سال اخیر نشان داد که . استبه آبیاری غرقابی 

(. ۲-4ای در شمال کشور شد )شکلو باعث جلوگیری از مشکالت عدیدهخشکسالی مفید واق  شده 

داشت یعنی از نشاکاری  یآبیاری در طول مرحلهالبته الزم به ذکر است در صورت وجود آب کافی، 

در دو روز یا زهکشی میان فصلی  7به مدت بیاری آقط  به صورت غرقاب دایم با اعمال تا برداشت 

تا به حدی خاک د. یا به عبارت دیگر ریگمیصورت  پس از نشاکاری روز ۹۰–۹۲و  ۵۰-۵۲ یمرحله

 ۲نی غرقاب به ارتفاع بیاری به سبک قبلی یعآسپس  مشاهده شود وهای مویی ترکخشک شود که 

عالوه بر کاهش  روشبابد. از مزایای این متر تا زمان رسیدن فیزیولوژیکی گیاه ادامه میسانتی

 . است و بهروری آب دار عملکردمصرف آب، افزایش معنی
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 کشت برنج در شرایط غیر غرقابی –9-4شکل 

 

 آب مصرفی نسبی )محور افقی(کاهش عملکرد نسبی )محور عمودی( ارقام مختلف در مقابل  کاهش تغییرات -4-4شکل 
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= T3روزه،  0= دوره آبیاری T2= آبیاری غرقاب دایم، T1های مختلف آبیاری. وری آب در دورهمقادیر بهره -0-4شکل 
  (8918روزه )  88= دوره آبیاری T4روزه و  1دوره آبیاری 

تحقیقات برنج کشور برای ترویج این روش مدیریت تناوبی آب و استقبال تالش موسسه 

ای گیالن و مازندران در استفاده از این روش به همراه مدیریت مناسب باعث های آب منطقهشرکت

شد علیرغم کاهش بارندگی در کشور، خشکسالی و کم آبی و کاهش حجم آب ورودی به سدها نه 

ویعه کشور کاهش نداشته بلکه روند افزایشی داشته است. این روند به تنها متوسط عملکرد برنج در

ای بیشتر شده های آب منطقهدر چند سال اخیر که همکاری مشترک بین این موسسه و شرکت

های کلیه دست اندرکاران در امر تولید برنج و است، نمود بیشتری به خود گرفته است و بیانگر تالش

است که در نتیجه آن کشاورزان کمترین ضرر و زیان را از کم آبی علی الخصوص موسسه برنج 

متحمل بودند. قابل ذکر است اگرچه خشکسالی و کم آبی تاثیرات زیادی بر برنج خواهد داشت اما 

ها برای بررسی تاثیر خشکسالی بر شالیکاران گیالن نشان داد این پدیده اثرات مخرب زیادی پعوهش

ماعی و مناسبات و رفتارهای کشاورزان خواهد داشت که نتیجه آن تغییر بر وضعیت اقتصادی و اجت

های اجتماعی خواهد بود. لذا تاثیر ایجاد آرامش اجتماعی ناشی از تحقیقات رفتار عمومی و ناآرامی

باشد و تنها در صورت فقدان آن اهمیت و نقش انجام یافته در موسسه برنج قابل تبدیل به ریال نمی

 برقراری نظم اجتماعی مشخص خواهد شد.تحقیقات در 
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 مدیریت زراعی در شرایط آبیاری تناوبی -4-6-8

عالوه بر مدیریت آبیاری، مدیریت زراعی شامل روش کاربرد کود، روش استفاده از علفکش، ارقام 

مناسب برای کشت در شرایط کم آبی و تاثیر کم آبی بر هر رقم نیز مورد بررسی قرار گرفته و 

 ی الزم برای استفاده در سطح شبکه در اختیار بخش اجرا قرار داده شده است. راهکارها

ی کاشت برنج در شرایط کم آبی پعوهشی در موسسه از جمله به منظور بهینه کردن فاصله

ها عالوه بر کاهش تحقیقات برنج کشور انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش تراکم بوته

 های هرز، عملکرد دانه نیز افزایش خواهد یافت. ی از رشد علفمصرف آب و جلوگیر

باشد. رشد سری  و هجوم های هرز میهای آب در کشت برنج کنترل علفیکی دیگر از نقش

تواند بسیار خسارت زا باشد. به همین دلیل محققان موسسه علف هرز در شرایط غیرغرقابی می

ای غرقابی توجه ویعههرز در شرایط آبیاری غیر ل علفتحقیقات برنج کشور به اهمیت و نقش کنتر

شده انتخابی شالیزار کش ثبتعلف ۸۵ی مصرف پروپانیل، همهاستثنای علفکش برگنمودند. به 

دلیل تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی رسید بهنظر میبرای مصرف در شرایط غرقاب بودند. به

های هرز در شرایط غیرغرقاب و ناسب برای کنترل علفهای مکشبه آب، مطالعه و معرفی علف

های قبلی انجام شده در مؤسسه برنج نشان داد که آبی یک ضرورت باشد. نتایج بررسیکم

شده کشور )تیوبنکارب، اکسادیارژیل، های ثبتکشکلر( از بین علفکلرواستامیدها )بوتاکلر و پرتیال

آبی های هرز در شرایط کمرایی بهتری در کنترل علفمولینیت، اگزادیازون و ...(، دارای کا

عالوه باتوجه به جدّی بودن کمبود آب و دشواری انجام وجین )غیرغرقاب یا آبیاری تناوبی( بودند. به

 مصرف است.های برگکشها در جهت معرفی علفدستی در شرایط کمبود آب، تالش

ج کشور ارایه روش آماده سازی زمین و تغییر از دیگر موارد مورد بررسی در موسسه تحقیقات برن

سازی زمین در اختیار ب کافی برای آمادهآ در مواردی کهی کشت در شرایط کم آبی است. نحوه

خرابی سازی زمین از شروع کار )شخم اول و دوم( تا قبل از عملیات گلعملیات آماده یکلیه اشدبن

زده خرابی زمین به صورت خشک روتوری و فقط به جای گل شدهسنتی انجام  یبه همان شیوه

شود. سپس بسته به شرایط در دسترس بودن آب با دو رویکرد کشت نشایی و یا کشت در بستر می

به روش  با رهاسازی آب اولیه عملیات نشاکارییابد. در روش اول خشک، کشت برنج ادامه می

درصد آب مصرفی در کشت  ۵۲– ۹۰که حدود ه اینتوج با شود.انجام می معمول در بستر مرطوب
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باشد. با حذف این مقدار از آب از کل آب مصرفی سازی زمین میبرنج به روش سنتی مربوط به آماده

زمانی که زارع به به همین دلیل شود. وری آن میهعالوه بر کاهش مصرف آب موجب افزایش بهر

 تناوبی( نباشدیا  غرقابیآبیاری ) شت به روش نشاییدلیل نبود آب کافی، قادر به تامین آب جهت ک

روتوری (. در این روش پس از شخم با 3-4شود )شکلاستفاده میکشت بذر در بستر خشک از روش 

گیرد. الزم است رطوبت خاک در حد در بستر خشک انجام می بذر پاشی، خشکدر شرایط خاک 

کاهش ش مصرف آب از اعمال تنش آب و باالتر از ظرفیت زراعی نگه داشته شود تا ضمن کاه

 جلوگیری شود.عملکرد دار معنی

دیگر روش مورد مطالعه در موسسه تحقیقات برنج کشور کشت نشایی برنج در فارو است )شکل 

جویی در مصرف آب و ی کشت و روش جوی و پشته صرفه(. دلیل اصلی برای تغییر شیوه4-7

 افزایش عرصه در افتهاین ی یریکارگهب از حاصل یایمزا باشد. ازی کارگری میکاهش هزینه

توان در مناطق کم آب استفاده نمود. با کشت وری آب است. از روش کشت نشایی در فارو میبهره

توان به عملکردی معادل کشت هرز، مدیریت مناسب آب و کود میبه موق  و کنترل کارآمد علف

برای عملکرد خوب کشت برنج در روش نشایی  نشایی دست یافت. مدیریت دقیق آب عامل مهمی

 روکنترل دقیق آب ضروری خواهد بود.در فارو است و از این

  

 کشت برنج در بستر خشک -3-4شکل 
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 کشت برنج یه روش جوی و پشته -7-4شکل 

 استفاده از کمپوست راهکاری برای سازگاری با شرایط کم آبی  -4-3

که به صورت مفید در به دلیل نفوذ عمقی در اراضی سبک، در هر آبیاری مقادیر زیادی آب بدون این

شود. از طرفی طی فرایند نفوذ عمقری، اختیار گیاه قرار گیرد نفوذ کرده و از دسترس گیاه خارج می

گیراه خرارج ویعه نیتروژن آبشویی شرده و از دسرترس مقادیر زیادی از مواد مغذی خاک و کودها به

در جذب انتخرابی و آزاد سرازی مواد جاذب آب مانند کمپوست  خصوصیات منحصر به فردشود. می

هرای ی مصررف نهرادهیصورت تدریجی در محیط ریشه، باعث شده که کراراه ب عناصر یکنترل شده

ل کشرور ویعه در شماکاری به مناطق برنج افزایش یافته و از آلودگی مناب  جلوگیری شود. ییشیمیا

با معضل هجوم آزوال درگیر است. با شروع فصل بهار و قبل از نشاکاری، آزوال به سرعت رشد کرده و 

شود. برای حل این معضل و پوشاند که این امر موجب مزاحمت برای کشاورز میسطح شالیزار را می

م بره تولیرد تبدیل این تهدید به فرصتی برای کاهش مصرف آب، موسسه تحقیقات برنج کشور اقردا

توان قبل از انتقال نشاء از خزانه به زمین اصرلی کمپوسرت تولیرد کمپوست از آزوال نموده است. می

شده را به خاک مزرعه اضافه نمود. دستورالعمل تولید و استفاده از کمپوسرت آزوال توسرط موسسره 

 (.۱-4تحقیقات برنج کشور ارایه شده است ) شکل
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 تولید کمپوست آزوال – 1-4شکل 

های نوین بـه منوـور مـدیریت آب در ها و فناوریی استفاده از روشتوسعه -4-4

 مزرعه و شبکه

های کشاورزی برا هردف افرزایش عملکررد ی سیستمی راهکارهایی مناسب برای مدیریت بهینهارایه

شد. از ایرن رو یرافتن راهری بابر در مناطق مختلف میزیاد و هزینه ایمزرعه نیازمند انجام تحقیقات

ها الزم و ضروری است. امرروزه انجرام ارزیرابی ی انجام این آزمایشبرای کاهش تعداد، زمان و هزینه

 شروند. موسسرهمی های رشرد انجرامسازی با استفاده از مدلهای مختلف تولید از طریق شبیهگزینه

های رشرد ی کاربرد مدلتحقیقات دربارهیکی از پیشگامان داخل کشور بود که  کشور برنج تحقیقات

ها بررای گیاهی را با همکاری سایر مراکز علمی شروع نمود. در مجموع، این مطالعرات توانرایی مردل

اند. اما به دلیل کند را به اثبات رساندهسازی واکنش گیاه به شرایط محیطی که در آن رشد میشبیه

تر دقت الزم را د استفاده در مقایسه با سطوح کوچکهای مورتغییرات زیاد مکانی سطوح وسی  مدل

ها سعی شد امکان افزایش دقت مدل در تخمین عملکرد برنج در سطح وسی  ندارند. در این پعوهش

هرای های ماهواره و مدل بررسی شود. نتایج بیانگر این بود که برا ورود دادهبا استفاده از ترکیب داده

ای افرزایش یافتره اسرت و مردل از توانمنردی نسربتاً و قابل مالحظرهای به مدل، دقت به نحماهواره

توانرد بره عنروان ابرزاری بررای باشرد و میمناسبی در برآورد عملکرد در سطح وسی  برخروردار می

 .ی آبیاری استفاده شودهای کالن در شبکهگیریتصمیم
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 ی کشت دومزهکشی سطحی در اراضی شالیزاری با هدف توسعه -4-5

زهکشی اراضی شالیزاری به منظور خارج کردن آب اضافی و غیرمفید از شالیزار چه در زمان کشرت 

ی اراضری شرالیزاری و های الزم برای توسعهبرنج و چه بعد از برداشت آن در زمان کشت دوم از گام

طور کلی اراضی شالیزاری در سره حالرت میران فصرل برا هردف بهبرود باشد. بهحفظ این اراضی می

ی برنج، انتهای فصل برا هردف سرهولت اسرتفاده از ماشرین شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط ریشه

ی آب حاصرل از بارنردگی بررای آالت برداشت )و حتی برداشت دستی(، انتهای فصل با هدف تخلیه

زیرر سراخت الزم بررای  کشرور بررنج تحقیقرات ی کشت دوم نیاز به زهکشی دارند. موسسرهتوسعه

ی های اضافی را مرورد مطالعره قررار داده و بره جامعرهت دوم برای مقابله با مشکل آبی کشتوسعه

توانرد بردون خیز ارایه داده است. نتایج نشان داد که زهکشری سرطحی میهای برنجکشاورزی استان

های هنگفت زهکشی زیرزمینی تا مقدار زیادی موجب افزایش عملکرد گیاهران کشرت نیاز به هزینه

 دوم شود.

تعیین مقاومت فیزیکی خاک در زمان برداشت محصول، تعیین کننرده نروع ماشرین آالت قابرل 

باشد. در این رابطه الزم است فشرار ایجراد شرده از طررف دسرتگاه کمبراین و استفاده در مزارع می

مقاومت فیزیکی خاک با یکدیگر مقایسه شده و دستگاه مناسب برای شرایط زهکشی )رطوبتی( و یا 

ناسب برای هر دستگاه تعیین شود. استفاده از کمباین با فشار )نسبت وزن بر سطح شرنی زهکشی م

یا الستیک( بیشتر از مقاومت فشاری خاک موجب فشردگی خاک، افزایش مصرف سوخت و کراهش 

شود. در این رابطه مقاومت فیزیکی خاک در زمان برداشرت در حراالت ای دستگاه میظرفیت مزرعه

روز قبل از برداشت( و همچنین حالت اشباع در  ۸۰حاالت قط  آبیاری )به مدت مختلف زهکشی با 

( ارایره شرد. برا ۹-4گیری و به صورت جدول )حالت بارندگی و یا عدم امکان خارج کردن آب اندازه

استفاده از این جدول و دانستن فشار ایجاد شده بر خاک که از اطالعات عمومی مربوط هرر کمبراین 

کمباین مناسب برای هر خاک و یرا شررایط زهکشری مناسرب بررای هرر کمبراین را  تواناست، می

 مشخص نمود.
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 مقاومت خاک در مقابل نفوذ فیزیکی )مگاپاسکال( -9-4جدول 

 اشباع بدون زهکش زهکشی سطحی های زیر زمینی با فواصلزهکش

  روز( ۸۰)خارج کردن آب  متر ۲فاصله  متر ۲/7 متر ۸۰ متر ۸۲

3۹/۵ 7۸/۵ 7۳/۵ ۰4/۵ 44/۸ ۹۲/۰ 

 های تحقیقاتی که قابلیت اثربخشی در آینده نزدیک خواهند داشتیافته -4-6

 و با کیفیت پایین برای کشت برنج   شورهای استفاده از آب -4-3-8

هایی افزون مناب  آب شیرین و روند رو به رشد تغییر کیفیت آن باعث ایجاد نگرانیاخیراً کاهش روز

در مورد پایداری تولید برنج در کشور شده است. تغییرات اقلیمی چند سال اخیر و وقوع کم آبی و 

یادی را به های زبینی افزایش شدت این روند در آینده، نگرانیهای ناشی از آن و پیشخشکسالی

شود بلکه کیفیت دهد با وقوع کم آبی نه تنها حجم آب کم میها نشان میوجود آورده است. گزارش

آن نیز تغییر یافته و شورتر خواهد شد. از سوی دیگر به دالیلی مانند احداث سدهای متعدد در 

قب آن و های خشکی متعاباالدست سد سفیدرود، کاهش میزان آب ورودی به این مناطق، تنش

های شوری ناشی از آن تحویل پساب به جای آب شیرین، افزایش بیشتر روند تغییر کیفیت و تنش

ی ی روند تغییرات کیفیت آب در رودخانهنشان دهنده ۳-4بینی است. شکل در آینده قابل پیش

سفیدرود در چند سال اخیر است. بر اساس این شکل متوسط شوری آب سفیدرود در چند سال 

تواند زیمنس بر متر نیز رسیده است که میدسی ۵که تا حدطورییر روند افزایشی داشته است بهاخ

 باعث تاثیرات منفی روی کشت برنج شود. 
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 های مختلف )ایستگاه رودبار(روند تغییرات هدایت الکتریکی آب سفیدرود در سال – 3-4شکل 

( در بیشتر مناطق مرکزی و ۸۰-4های موسسه تحقیقات برنج کشور نشان داد )شکلبررسی

زیمنس بر متر دسی ۸-۲/۸های زیرزمینی بین متمایل به شرق استان گیالن، هدایت الکتریکی آب

ی سطح اراضی در شرق استان با شوری ی تغییرات ماهیانهنشان دهنده ۸۸-4است. همچنین شکل 

زیمنس بر متر است. بر اساس این شکل در مناطق شرقی استان طی دسی ۸باالتر از آب زیرزمینی 

فصل کشت برنج تا تیر ماه که مطابق حداکثر رشد برنج است به سطح اراضی دارای شوری آب 

زیمنس بر متر اضافه خواهد شد و بعد از آن این سطح کاهش خواهد یافت. دسی ۸زیرزمینی باالی 

ی ( مراحل ابتدایی تا حداکثر دوره۸۵-4ت موسسه تحقیقات برنج کشور )شکلبا توجه به مطالعا

رشد از حساسیت بیشتری به شوری آب برخوردار است. لذا با توجه به افزایش شوری آب در این 

شود باید در استفاده از آب های کم آب که برداشت از آب زیرزمینی زیاد میویعه در سالمناطق به

 قت را در نظر داشت. زیرزمینی نهایت د
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 تغییرات شوری آب زیرزمینی در مناطق دشتی استان گیالن - 81-4شکل 

 

های دسی زیمنس برمتر در ماه 8تر و بیشتر از سطح اراضی با هدایت الکتریکی آب زیرزمینی کم -88-4شکل 
 هکتار -مختلف در مناطق شرقی گیالن 

 



   012     زاریدر شال یآبکم طیبا شرا یدر سازگار قاتیتحق یاثربخشفصل چهارم:  

 

 

 

 

 های رشدی بر عملکرد برنج( در دورهزیمنس برمتردسی)های مختلف تاثیر شوری -86-4شکل 

برای حل این مشکل موسسه تحقیقات برنج کشور راهکار استفاده از آبیاری تناوبی برای کاهش 

تاثیر آب شور بر برنج را پیشنهاد و در یک پعوهش گلدانی در ستاد موسسه تحقیقات برنج کشور 

باشد  زیمنس برمتردسی ۸نشان داد چنانچه شوری آب آبیاری نتایج د. ورآبه اجرا در)رشت و آمل( 

تواند بر اساس آبیاری غرقابی و یا آبیاری در ظرفیت زراعی انجام شود. ولی اگر شوری آب آبیاری می

باشد به دلیل نقش اعمال آبیاری تناوبی در کاهش اثرات شوری، روش  زیمنس برمتردسی ۵آبیاری 

جا که این پعوهش در گلدان انجام گرفته برای تعمیم شود. از آنصیه میآبیاری در ظرفیت زراعی تو

نتایج به سطح مزرعه باید دقت شود. به همین دلیل تحقیقات بیشتر در این زمینه برای رسیدن به 

 یک راهکار مناسب نیاز است. 

 

 

 

شکل 2- تأثیر شوری های مختلف در مراحل رشد بر عملکرد
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 پنجمفصـل 

های تحقیقاتی در قالب ارایه اثربخشی نتایج یافته

 بردارانخدمات به بهره
 

 

  واحددکتر فاطمه حبیبی، مهندس حسن شکری نویسندگان:

 

 دکتر مهدی جالییان ویراستار:
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 مقدمه

روزانه در سبد اکثر خانوارهای  یبا توجه به اهمیت برنج به عنوان یک محصول استراتعیک و استفاده

برداران اعم از تولید بهره یایرانی، باید تمام عوامل مربوط به سالمت و کیفیت محصول برای کلیه

مورد قبول و سالمت کننده شفاف و واضح باشد. محصولی که از نظر کیفیت کننده و مصرف

 تولید حذف خواهد شد. اهمیت این موضوع تا حدی یکننده نباشد خود به خود در عرصهمصرف

تقاضای بازار وا توجه به پالسم با ژرم یگران برنج را به توسعهتحقیقات، اصالح یست که در عرصها

این اطمینان وجود باید های تحقیقاتی و اصالح برنج قبل از معرفی ارقام جدید مهدارد. در برنامی

کننده و توسط مصرف گیردقرار میاستقبال  مورد داشته باشد که ارقام جدید توسط کشاورزان

های برنج، خاک، گیاه، کود و آب در نمونه درالزم  هایآزمایشدر این راستا انجام  شود.پذیرفته می

های ها و پروژهنتایج حاصل از طرح یهای تخصصی موسسه تحقیقات برنج کشور بر پایهشگاهآزمای

تشخیص  و برداراندر مزارع شالیزاری برای بهره الزمهای توصیه یهیتواند در اراتحقیقاتی، می

هر ساله تعداد بسیار بر همین اساس  کنندگان برنج اثربخش باشد.کیفیت و خلوص برای مصرف

از مراج   هاییو همچنین نمونههای دولتی و خصوصی داخل کشور از شرکت ی برنجزیادی نمونه

های به موسسه تحقیقات برنج کشور ارسال و در آزمایشگاهنوع و کیفیت قضایی برای تشخیص 

با توجه به امکانات موسسه و تجربیات کارشناسان مربوطه، گیرد. مربوطه مورد آزمون قرار می

الزم به ذکر است تواند نقش اثربخشی در این زمینه داشته باشد. می تحقیقات برنج کشورموسسه 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

است. در  در کشور برنج تیفیخلوص و ک یدهنده صیبرنج کشور تنها ارگان تشخ قاتیموسسه تحق

 و عدم اختالط ارقام مختلف توسط موسسه تیفیخلوص آن از لحاظ ک صیتشخ ،امر صادرات برنج

محققین موسسه . شودیبرنج انجام م تیفیک یکنندهنییکشور به عنوان مرج  تع تحقیقات برنج

 تواندیرا استخراج نموده که م یدستورالعمل ی تحقیقاتی خودهاافتهی جیاز نتا ،تحقیقات برنج کشور

موسسه تحقیقات برنج  نیدهد. بنابرا صیبرنج را تشخ تیفیزمان ممکن خلوص و ک نیتردر کوتاه

 لیشامل موارد ذ هاکند که اهم آنبرداران ارایه میبه بهرهرا  یخدماتهای مختلف، در زمینهکشور 

 .دنباشیم

 ارایه خدمات در قالب شناسایی میزان خلوص ارقام برنج -5-1

کنندگان در اهداف افزایش تولیدات کشاورزی ضروری و حفظ امنیت غذایی و بهبود سالمت مصرف

های خارجی با برنج داخلی سوء خی از سودجویان از شباهت ظاهری برنجاجتناب ناپذیر است. بر

استفاده کرده و بدون اطالع خریدار و به خاطر کسب درآمد بیشتر ناشی از اختالط برنج، با تقلب و 

کنندگان، باعث متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی اختالط عالوه بر به خطر انداختن سالمت مصرف

ی کامل، اغلب بحث اختالط مشکالتی را ا توجه به مصرف عمده آن به شکل دانهشوند. در برنج بمی

کند. بررسی راهکارهای مختلف در تشخیص اختالط و ی کاهش کیفیت محصول ایجاد میدر زمینه

تواند در راستای حمایت از حقوق تولید ای میتاثیر آن بر خواص ظاهری، کیفی، حسی و تغذیه

های تخصصی )کنترل کیفیت و میلینح( ایز اهمیت باشد. در آزمایشگاهکننده حکننده و مصرف

های ها و شرکتبه منظور همکاری با سایر ارگان، )رشت و آمل( تحقیقات برنج کشورموسسه 

های مربوط به شناسایی رقم، درصد خلوص و تعیین کیفیت انجام خصوصی و دولتی، آزمون

 گیرد. می
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 کنترل کیفیت برنج، موسسه تحقیقات برنج کشورآزمایشگاه  -8-0شکل 

 ی برنجی خدمات در قالب کنترل کیفیت دانهارایه -5-2

های هرساله در آزمایشگاه کنترل کیفیت دانه در موسسه تحقیقات برنج کشور )رشت و آمل(، تجزیه

،   قضاییمراج ،های خصوصیشرکتی ارسالی از نمونه ۹۰۰۰شیمیایی، فیزیکی و پخت در بیش از 

ای بر از نظر کیفیت پخت و خوراک و ارزش تغذیههای تحقیقاتی های دانشجویی و پروژهنامهپایان

های مرج  و استاندارد مورد آزمون قرار های فیزیکی و شیمیایی بر اساس روشآزمون یپایه

المللی و بین ها بر اساس استانداردهایها تعیین کیفیت و خلوص نمونههدف این آزمون .گیرندمی

 ها از نظر کیفیت است. گر جهت انتخاب بهترین الینهای تحقیقاتی کمک به اصالحملی و در برنامه

 همکاری با سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای ملی -5-3

آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش های علم و فناستاندارد و استاندارد کردن، از پایه

آالت های انبارداری و ساخت ابزار و ماشینبا اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینهسزایی دارد. به

کنندگان نیز جلب بندی مطلوب، رضایت مصرفدار و بستهبا تولید کاالی کیفیت و یابدکاهش می
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 صنعت و اقتصاد یاستواری را برای پیشبرد و توسعه یشود. به این ترتیب، استاندارد، شالودهمی

 یدر جمهوری اسالمی ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این وظیفهسازد. فراهم می

ین استانداردهای ملی مرتبط را بر عهده دارد. موسسه تحقیقات برنج کشور با مشارکت در تدو مهم

های آزمون با برنج اعم از استانداردهای مربوط به ماشین آالت، فرآوری، محصوالت جانبی و روش

همکاری نزدیکی دارد. در زیر به برخی از  و تحقیقات صنعتی ایران کیفیت با موسسه استاندارد

 شود:اند، اشاره میدهاستانداردهایی که با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور تدوین ش

 های آزمونها و روشویعگی -: برنج ۸۵7استاندارد ملی شماره  -۸

 تعیین مقدار آمیلوز قسمت اول: روش مرج  -: برنج ۸-۹۵۸3استاندارد ملی شماره  -۵

 تعیین مقدار آمیلوز قسمت دوم: روش روتین -: برنج ۵-۹۵۸3استاندارد ملی شماره  -۹

آیین کار  -های فرایند تبدیل شلتوک به برنج سفید : ماشین۱۲۹3شماره استاندارد ملی  -4

 ایمنی و بهداشتی

 های آزمونها و روشویعگی -های الستیکی پوست کن برنج:  غلتک۳۸۳۸استاندارد ملی شماره  -۲

 هانشانه -:  تبدیل شلتوک به برنج سفید۳۹4۰استاندارد ملی شماره   -3

ها و ویعگی -: اسیدهای چرب جزیی هیدروژنه شده سبوس برنج 73۰۰استاندارد ملی شماره  -7

 های آزمونروش

 هاویعگی –: روغن سبوس برنج 33۲۱استاندارد ملی شماره  -۱

 های ابعادی دانهگیری ویعگیاندازه –: برنج ۸4۱۱۱استاندارد ملی شماره  -۳

 هاویعگی –سامانه تبدیل شلتوک به برنج سفید  -های کشاورزی : ماشین۸۵۰۹۲استاندارد ملی شماره  -۸۰

سامانه تبدیل شلتوک به برنج سفید  -های کشاورزی : ماشین۸۵۰۹3استاندارد ملی شماره  -۸۸

 های آزمونروش –

 هاویعگی – خرمنکوب برنج -های کشاورزی : ماشین۸۵۰۹7استاندارد ملی شماره  -۸۵

 های آزمونها و روشویعگی –: بذر برنج ۵۱۸4استاندارد ملی شماره  -۸۹

 تعیین بازده تبدیل از شلتوک و برنج پوست کنده -: برنج ۹۹۲7استاندارد ملی شماره  -۸4

 –مورد مصرف در خوراک دام و طیور و آبزیان  –: سبوس برنج ۵۲۸4استاندارد ملی شماره  -۸۲

 های آزمونها و روشویعگی
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 کودی مناسب یهاهیتوصی خدمات در قالب ارایه -5-4

های تخصصی موسسه تحقیقات برنج )ستاد و معاونت آمل( سالیانه تجزیه فیزیکی و آزمایشگاه

ی های تحقیقاتی و ارایه توصیهنمونه خاک، آب، گیاه و کود را در قالب پروژه 4۰۰۰شیمیایی حدود 

جویی در های تولید از جمله صرفهکه نتایج حاصله سبب کاهش هزینهدهند مناسب کودی انجام می

ها مصرف کودهای شیمیایی بدون ایجاد افت عملکرد است. همکاری با بخش خصوصی و دانشگاه

های های دانشجویی و مشارکت با سایر آزمایشگاهنامههای خاص و پایانترتیب در اجرای پروژهبه

 های تخصصی این موسسه است.های آزمایشگاهدیگر فعالیت سطح استان از تحقیقاتی در

 
 

 برنج کشور قاتی، موسسه تحقشناسیخاک شگاهیآزما -6-0شکل 
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 ششمفصـل 

اثربخشی آموزش و ترویج در انتقال آخرین 

 بردارانهای تحقیقاتی به بهرهیافته
 

مهندس شهریار بابازاده، مهندس لیال خزایی، دکتر مهدی جالییان، مهندس فاطمه نویسندگان: 

  دهر، مهندس علینقی فرحمند بندریفرح

 

 جالییاندکتر مهدی  ویراستار:
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 مقدمه

محور های کشاورزی نوین و دانشترین ارکان و پایهعنوان یکی از مهمهرویج و آموزش کشاورزی بت

اهمیت بنیادی و حیاتی  .برداران داشته باشدتواند نقش موثری در بهبود شرایط زندگی بهرهمی

ی کشاورزی نقش نیروی انسانی را محور کشاورزی از آن جهت است که برای توسعهترویج و آموزش 

کند کمک می ،مهمی است که از طریق آموزش به کشاورزان یمقولهآموزش و ترویج  .دهدقرار می

 .سطح زندگی خود را بهبود ببخشند ودرآمد  ،وریبهره و ها و فنون کشاورزی خود را اصالحتا روش

های اثر تجربه و یا گذراندن دوره ه مفهوم خاص کلمه، تغییراتی است که در رفتار افراد برببه عبارتی 

کشاورزی و ارتقاء سطح  یهدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه .آیدآموزشی به وجود می

های ی با یافتهیمالک و تهیدست است تا از طریق آشناویعه کشاورزان خردههزندگی کشاورزان ب

صورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد هپعوهشی و فناوری ب

ی موسسه تحقیقات برنج کشور عالوه بر وظیفه .ارتقا دهندسطح زندگی خود و خانواده را  ،بیشتر

قال و های مختلفی سعی در انتاصلی خود، یعنی تحقیقات در مسایل مختلف مرتبط با برنج، به روش

های ها و کارگاهبردار نموده است. برگزاری کالسی بهرههای تحقیقاتی خود به جامعهی یافتهعرضه

ها، هفته پعوهش، مدرسه در مزرعه، مزارع الگویی، چاپ ی انتقال یافتهآموزشی، روز مزرعه، هفته
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گرفته تا شالیکاران و  کارهایی هستند که موسسه بهها، وبسایت و غیره شیوهنشریات و دستورالعمل

های تحقیقاتی آشنا نماید. همچنین موسسه ی برنج را با آخرین یافتهکارشناسان مرتبط با حوزه

های اخیر نیز در قالب طرح نظام نوین ترویج و تاالر ترویج و فنون تحقیقات برنج کشور در سال

های ای از فعالیتیر به گوشهکشاورزی نقش فعال و پررنگی در همکاری با ترویج داشته است. در ز

 اثربخش آموزشی و ترویج موسسه تحقیقات برنج کشور اشاره خواهد شد.

 های اثربخش آموزشی موسسه تحقیقات برنج کشورفعالیت -6-1

اقتصادی جوام  روستایی  یدر توسعه ی هر کشوریهاترین اولویتآموزش از مهم یامروزه توجه به مقوله

طور کلی نقش محوری در کسب دانش، آگاهی و مهارت و به موثرباشد. آموزش به عنوان عنصری میآن 

مشارکت  امرتوجه به  همچنین از مناب  و امکانات محلی دارد. بهینهبرداری یان جهت بهرهیتفکر روستا ارتقاء

 شایانیاز اهمیت و  بوده یان ضرورتی اجتناب ناپذیریدر عملیاتی کردن توانمندسازی اقتصادی روستا

عات و البرخوردار است. مشارکت با فراهم سازی بسترهای آموزشی و یادگیری، نقش مهمی در انتقال اط

برداری مطلوب از مناب  و امکانات موثر واق  تواند در بهرهگیری کشاورزان دارد و میقدرت تصمیم افزایش

تواند بیشترین کمک موثر اطالعات علمی و فنی میکه انتقال گسترده و  از سوی دیگر با عنایت به این .شود

هدف انتقال اطالعات جدید در بنابراین موسسه تحقیقات برنج کشور با  ،بنماید کشاورزان و شالیکارانرا به 

های هایی نظیر روز مزرعه برنج و انتقال یافتههر ساله با برگزاری برنامه به کشاورزان رابطه با تولید برنج

ها و کالسخیز و نیز برگزاری های برنجای کشاورزان، مروجان، کارشناسان ترویج استانتحقیقاتی بر

نماید. در راستای علمی جدید میهای یافتهی اقدام به ارایه برای کارکنان و کارشناسان های آموزشیبرنامه

قیقات برنج به ی کشوری در حوزه تحتحقق این اهداف، موسسه تحقیقات برنج کشور به عنوان یک موسسه

طور خالصه عمل آورده است که بهی هفتاد تاکنون بهسهم خویش اقدامات قابل توجهی را از نیمه دوم دهه

های موسسه تحقیقات برنج کشور در آمده است. این دو نمودار بیانگر فعالیت ۵-3و  ۸-3در شکل شماره 

( و آموزش ۸-3صورت استانی و ملی )شکل  های تحقیقاتی و روز مزرعه بهی انتقال یافتهاجرای برنامه

 ۸۹73باشد. موسسه تحقیقات برنج کشور از سال ( می۵-3برداران و کارشناسان )شکل کارکنان و بهره

های برنامه انتقال یافته ۹۲برنامه روز مزرعه و مدرسه در مزرعه و تعداد  ۲۲با برگزاری تعداد  ۸۹۳7لغایت 

با همکاری دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  صورت استانی و ملیتحقیقاتی به

روز از کشاورزان پیشرو، مروجان و کارشناسان سازمان و مراکز خدمات جهاد -نفر 4۳۲۲حدوداً تعداد 
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ای را به کشاورزی را تحت پوشش فراگیر آموزش خویش قرار داده است. عالوه بر این، موسسه توجه ویعه

ی زمانی برداران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی معطوف داشته است و در بازهبهره آموزش کارکنان،

برداران و کارکنان را روز از بهره-نفر ۸۰۰۰۰ی تخصصی، در حدود دوره ۸۰۰فوق با برگزاری بیش از 

 آموزش داده است.

 

های تحقیقاتی و روز مزرعه طی انتقال یافتههای برنامه در اجرای های موسسه تحقیقات برنج کشورفعالیت -8-3شکل 
 8973-8937های سال

 

 

 8973-8937 هایهای آموزشی موسسه تحقیقات برنج کشور طی سالفعالیت -6-3شکل 
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 های اثربخش ترویجی موسسه تحقیقات برنج کشورفعالیت -6-2

 طرح نظام نوین ترویج -3-6-8

آخر را  یحلقه اول آن را پعوهرشگران و یحلقره، اساساای است که صنعت کشاورزی زنجیره

ترویج  یبه عهدهاتصال قطعی و پایدار این دو حلقه دهند. تشکیل می بردارانو بهره کشاورزان

را از پعوهرشگر  های تحقیقاتی نوین در بخش کشاورزییافته، ی کلیدیحلقه عنوانکه به باشدمی

با توجه به نیاز روز افرزون . دهردکشاورزان انتقال مریم به ه زبان ساده و قابل فهبدریافت کرده و 

شود. در در صنعت کشاورزی، اهمیت این موضوع آشرکارتر مریهای نوین بره دانرش و فنراوری

بینی های عملیاتی پیشریزیهای گیالن و مازندران با برنامههمین راستا نظام نوین ترویج در استان

های گیالن و مازندران و برنج کشور و مدیریت هماهنگی ترویج استان شده توسط موسسه تحقیقات

رسانی ی کشت برنج و افزایش کارآمدی و بهبود نظام اطالعبا هدف انتقال سری  دانش روز در زمینه

های مختلف کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت برنج، ارایه و از سال های جدید در بخشیافته

ی اطالعات و دانش بین کارشناسان، محققان، ی بهینهاین طرح مبادله اجرا شد. در ۸۹۳۲

برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و سایر نهادها به صورت چندسویه میسر شده است. بهره

موسسه تحقیقات برنج کشور )رشت و آمل( در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج و به جهت 

ی کشاورزان و ی برنج و ارتباط منسجم با حلقهبرداران حوزهاتی به بهرههای نوین تحقیقانتقال یافته

ی ترویج سازمان جهاد مروجان نقش موثر و فعال داشته است. در این راستا، با هماهنگی اداره

اجرایی شد. در این طرح  ۸۹۳۲های گیالن و مازندران طرح محقق معین در سال کشاورزی استان

ی سه تحقیقات برنج کشور )رشت و آمل( با توجه به تجارب کاری و رشتهنفر از محققین موس 43

ی مناطق مختلف این دو استان همکاری نموده و ارتباط منسجمی با تخصصی با پوشش همه جانبه

های های تحت پوشش خود برقرار نمودند. محققین معین، فعالیتکارشناسان پهنه در شهرستان

ی راهکارهای مناسب به کشاورزان، د از مزارع تحقیقاتی و ارایهاثربخش خود را در قالب بازدی

برداران برنج در ترویجی برای تولیدکنندگان و بهره-های آموزشیها و کارگاهبرگزاری کالس

های مختلف کاشت، داشت و برداشت برنج اجرا نمودند. در ادامه با انجام بازدیدهای هفتگی و زمینه

های فنی داشت و برداشت برنج، همگام با کشاورز بر مراحل انجام توصیهماهانه در طی فصل کاشت، 

ی بهبود شرایط مزرعه، سایر کشاورزان ارایه شده، نظارت مستمر داشتند. در این راستا با مشاهده
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خواستار  ینکه خود زارعطوریهم به ایجاد ارتباط نزدیک با محققین و مروجین ترغیب شده به

حققین موسسه بودند. همچنین این موسسه در راستای طرح نظام نوین ترویج، ارتباط مستقیم با م

های مدرسه در مزرعه با هدف پایلوت در قالب کالس ۸۰های الگویی تولید محصول برنج در سایت

زیست، برقراری کشت ارگانیک و یا سالم که منتج به کاهش مصرف سموم، حفظ محیط

کنندگان شده است را ایجاد اجرایی و افزایش درآمد تولید هایمندی کشاورزان و دستگاهرضایت

 نمود.

 یجیترو یهالوتیپا یاجرا -3-6-6

ویعه های تحقیقاتی بههای ترویجی متعددی را با هدف انتقال یافتههای اخیر موسسه پایلوتدر سال

مدیریت ترویج و ی معرفی ارقام جدید متناسب با نیاز کشاورزان و با همکاری بخش اجرا، در زمینه

های ترویجی اجرا شده، پایلوت ها اجرا نموده است. از جمله پایلوتبسیج مهندسین کشاورزی استان

PVS ا بتوان نام برد. برای ارقام معرفی شده و در دست معرفی موسسه و پایلوت آبیاری تناوبی را می

کشت  ،کنندبا همان مشخصاتی که خود کشاورزان عمل می و در شرایط واقعی هاپایلوتاجرای این 

مطابق با اصولی که کشت برنج مراحل عملیات زراعی  یشود و در نهایت همهمیبرنج انجام و کار 

ترین و شاید ساده .رسدگیرد تا به برداشت محصول میصورت می ،در هر منطقه رواج دارد

همین  اند،شدهکشت  ارقام کهسازگاری هر یک از این ها و شناخت ترین راه انتقال یافتهکوتاه

شت این توان برای سایر پارامترهای مؤثر در کاز اجرای این طرح و تجربیات آن می .ها باشدطرح

 برنج و دیگر موارد مربوط به تولید محصول های هرز، آبیاریها، علف، بیماری، آفاتتغدیه ارقام مانند

شود و که با مشارکت کشاورز انجام میمعرفی ارقام جدید برنج مشارکتی در واق  انتخاب  .بهره برد

که کدام رقم برای  کنندی موثر در معرفی ارقام جدید برنج انتخاب میعنوان حلقهان بهکشاورز

هدف اصلی، مشاهده کشاورزان و آموزش و تغییر رفتار . زیرا تر استکشاورزی سازگار و مناسب

برنج گیالنه و ارقام جدید باشد. ارع ارقام مشارکتی در اراضی خود کشاورزان میکشاورزان با ایجاد مز

رش و تیسا نیز با استفاده از این طرح و انتخاب کشاورزان معرفی شدند. در همین قالب هرساله 

های امید بخش موسسه با نظارت فنی محققین موسسه و کارشناسان زراعت و ترویج سازمان الین

ی مطابق عرف منطقه کشت ی کشاورز و با استفاده از تجربیات وجهاد کشاورزی استان در مزرعه
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های ترویجی مستمر در طول فصل کشت برنج، های متناسب با نیاز کشاورزان با بازدیدشده و الین

 شوند.انتخاب و معرفی می

ی مدیریت آبیاری در اراضی شالیزاری با استفاده از همچنین در همین راستا معرفی بسته

 ۸۰ر اراضی شالیزاری استان مازندران در بیش از ای در اعمال آبیاری تناوبی دسیلندرهای مزرعه

در سطح گسترده  های مدرسه در مزرعه برنجطرحو  های برنج و طرح تسری  انتقال یافتهیسایت الگو

وری آب و همچنین کاهش مصرف ی افزایش بهرهدهندهبه اجرا در آمده است. نتایج حاصله نشان

 درصد است. ۸۲-۵۰آب به میزان 

 یجیترو -یقیتحق یهاطرح یااجر -3-6-9

های این موسسه در راستای معرفی ارقام جدید برنج متناسب با نیاز کشاورزان و ارایه آخرین یافته

ترویجی متعددی با مشارکت مدیریت ترویج  -های تحقیقیی برنج، طرحزراعی در عرصهنوین به

 -های تحقیقی ه است. بخشی از طرحهای مازندران و گیالن انجام دادجهاد کشاورزی استان سازمان

 باشند:ترویجی چند سال اخیر به شرح ذیل می

 ( در مزارع کشاورزان استان گیالنSA2ارزیابی الین جدید برنج ) .۸

 خیز کشورهای مختلف برنجطرح سازگاری ارقام اصالح شده برنج در استان .۵

 کن دستی یک و دو ردیفه در مزارع کشاورزانارزیابی وجین .۹

 ( در مزارع کشاورزان استان گیالن ۵۰۹ارزیابی الین جدید برنج ) .4

 ( در مزارع کشاورزان استان گیالن 4۸3ارزیابی الین جدید برنج ) .۲

 ارزابی الین جدید برنج با نام پیشنهادی گیالنه در مزارع کشاورزان .3

 ( در مزارع کشاورزان استان گیالن2THارزیابی الین جدید برنج ) .7

خوار برنج با رویکرد زیست بوم سالم در ها علیه کرم ساقهکشکاهش مصرف حشره .۱

 شالیزارهای مازندران

با زمینه ژنتیکی ارقام برنج ایرانی  AN74مطالعه ترویجی وضعیت الین امید بخش اصالحی  .۳

 های مازندران و گیالنهای مختلف استاندر مزرعه کشاورزان در تعدادی از شهرستان
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های زودرسی، عملکرد و در دست معرفی برنج با ویعگی ۱۹۰۱و  ۱۹۸۲های ارزیابی الین .۸۰

 کیفیت مطلوب در مقایسه با ارقام شاهد در مناطق مختلف استان مازندران

( در مزارع کشاورزان 1THارزیابی الین جدید برنج منتخب از توده محلی شمال کشور ) .۸۸

 استان گیالن

 وریب و افزایش بهرهتوسعه آبیاری تناوبی در شالیزار برای کاهش مصرف آ .۸۵

 فصلی در شالیزار برای کاهش آب مصرفی و افزایش عملکردتوصیه زهکشی میان .۸۹

ارزیابی الین جدید برنج متحمل به تنش خشکی با منشاء رقم محلی هاشمی در مزارع  .۸4

 کشاورزان

ارزیابی الین امید بخش برنج متحمل به تنش خشکی با منشا رقم طارم محلی در مزارع  .۸۲

 کشاورزان

 کش ناتیوو جهت کنترل بیماری سوختگی غالف برنجاستفاده از قارچ .۸3

 ایمدیریت آبیاری تناوبی در اراضی شالیزاری با استفاده از سیلندرهای مزرعه .۸7

 ها و خدمات ترویجی موسسه تحقیقات برنج کشورفعالیت -8-3جدول 

 سال

طرح 

-تحقیقی

 ترویجی

مزرعه 

 نمایشی

روز 

 مزرعه

بازدید 

 ترویجی

سایت 

 الگویی

مدیریت مشارکتی جامع 

 IPM/FFSمحصول، سایت 

36 - ۵ - ۸۸ - - 

39 - ۵ - 3 - - 

34 ۲ ۵ ۸ 4 3 ۵ 

30 4 4 ۸ 4 ۸۵ ۸ 

33 ۱ 4 ۸ ۹۲ ۸۵ ۸ 

37 7 4 ۵ ۲۰ ۸۹ ۵ 
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 های ترویجی موسسه تحقیقات برنج کشورنمایی از فعالیت -9-3شکل 

 فنون کشاورزیاثربخشی تاالر ترویج دانش و  -6-3

دانش و اطالعات با هدف  تیریو مد جیترو نینظام نو یدر راستا یدانش و فنون کشاورز جیتاالر ترو

 نیدتریو مروجان به جد یبخش کشاورز کنندگاندیتول یکشاورزان و تمام  یساده و سر یدسترس

از دانش روز  یربرداتاالر امکان بهره نیشده است. در ا یاندازراه یکشاورز یعلم یهاافتهی

صدها محقق کشور وجود دارد و در حال حاضر انواع کتاب،  قاتیحاصل از تحق جیو نتا یکشاورز

با  یکشاورز یافزارهاو نرم یکیالکترون یهاو رسانه یبا موضوعات کشاورز یجیو بروشور ترو هینشر

موسسه تحقیقات برنج کشور با بارگذاری  شده است. یسامانه بارگذار نیدر ا گانیدانلود را تیقابل

رتبه ”عنوان محتوای علمی تایید شده در تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی، موفق به کسب  ۸4۵

رغم اینکه فقط حدود در بین موسسات تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان تحقیقات شده است. به “سوم

و دانلود )بیش  (۵۵۰۰۰الی مشاهده )بیش از گذرد، تعداد باکار این تاالر مییک سال از آغاز به
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اری شده توسط موسسه تحقیقات برنج کشور، نشان از استقبال خوب کارشناسان ( آثار بارگذ3۲۰۰از

 های تحقیقاتی محققین موسسه دارد.و کشاورزان نسبت به نتایج و یافته

 ر تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزیوضعیت آثار بارگذاری شده توسط موسسه تحقیقات برنج کشور د -6-3جدول 

 846 اری شدهتعداد آثار بارگذ

  ۵۹۰۰۰بیش از  تعداد مشاهده آثار

 33۰۰بیش از تعداد دریافت )دانلود( فایل آثار
 

 موسسه تحقیقات برنج کشورپورتال ساب اثربخشی -6-4

پورتال موسسه تحقیقات برنج کشور، پل ارتباطی بین موسسه و مخاطبین خود )شامل ساب

های پورتال، آخرین یافتهکارشناسان، کشاورزان پیشرو، ...( بوده و در حقیقت از طریق ساب

ی پعوهشی، دارای پورتال موسسه در حوزهگیرد. سابتحقیقاتی موسسه در اختیار مخاطبین قرار می

و  هادستورالعمل، نشریات فنی، های نهاییگزارش، مقاالت پعوهشیی مختلفی از قبیل: هاقسمت

ی برنج است که در هر بخش جدیدترین نتایج تحقیقات مرتبط با حوزه خبری-های تحقیقیگزارش

ی یک ساله در یک بازه“ تعداد مشاهده”گیرد. آمار طور رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار میبه

ی استقبال خوب دهنده رسیده است که این خود نشان ۸۰۰۰در مورد برخی آثار به بیش از 

پورتال موسسه آخرین اخبار مرتبط با برنج را به ی خبری، سابدر حوزهمخاطبین است. همچنین 

 کند. رسانی میسرعت اطالع

در شکل زیر نشان  ۸۹۳7تا مهر  ۸۹۳4پورتال موسسه از شهریور ساب“ یبازدید روزانه”آمار 

 های اخیر دارد.داده شده است که نشان از رشد مناسبی در سال
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 پورتال موسسه تحقیقات برنج کشورساب روزانه دمیانگین بازدی -4-3شکل 

 (۳7ه مهر ما تا ۳4مهر ماه  از)

 

 

 



 

 

 پیوست

 رتحقیقات برنج کشو های امید بخش موجود در کلکسیون فعال موسسهالینبرخی از ارقام و 

 

 بینام -1
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۰-۸۲۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۰-۸۸ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۲/3-۲3/3 متر(طول دانه )میلی
 ۵۲/۵-۵7/۵ متر(عرض دانه )میلی
 متوسط و قطور شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفبت پخت مطلوب-زودرس خصوصیت بارز
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 عنبربو -2
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۲/۹-4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۰-۸۲۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۸/3-۵/3 متر(طول دانه )میلی
 4/۵-۲/۵ متر(عرض دانه )میلی

 متوسط و قطور دانه شکل
 ۵۸-۵۵ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 خوزستان-لرستان-ایالم منطقه کشت
 معطر -زودرس خصوصیت بارز
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 سنگ جو -3
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۰-۸۸۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۵۲-۸۹۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵4-۵۲ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 7-۸/7 متر(طول دانه )میلی
 ۳۹/۸-۳3/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵۸-۵۵ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ شدندرجه حرارت ژالتینه 
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفبت پخت مطلوب-زودرس خصوصیت بارز
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 دمسیاه سلیمان داراب -4
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸3۰-۸3۲ متر()سانتیارتفاع بوته 

 ۸۰-۸۸ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۸/7-۵/7 متر(طول دانه )میلی
 ۳۲/۸-۳3/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵۸-۵۵ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس خوابیدگی بوتهواکنش به 

 گیالن منطقه کشت
 کیفبت پخت مطلوب-رسمیان خصوصیت بارز
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 هاشمی -5
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۲/۹-4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۰-۸4۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۲-۵3 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۸/7-۵/7 متر(طول دانه )میلی
 ۳7/۸-۳۳/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران-گیالن منطقه کشت
 کیفبت پخت مطلوب-زودرس خصوصیت بارز
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 شاه پسند -5
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۹۰-۸۹۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۲-۸۲۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۹-۸4 تعداد پنجه )عدد(
 ۵3-۵7 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۳/7-۱ متر(طول دانه )میلی
 ۳۱/۸-۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵4-۵۲ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران منطقه کشت
 آمیلوز باال خصوصیت بارز
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 دمسیاه -7
 های زراعی و کیفیویعگی

 ۹-۲/۹ درهکتار(عملکرد )تن 
 ۸۹۰-۸۹۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن

 ۸4۲-۸۲۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی
 ۸۹-۸4 تعداد پنجه )عدد(
 ۵۲-۵3 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 4/7-۲/7 متر(طول دانه )میلی
 ۳۱/۸-۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵۸-۵۵ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ حرارت ژالتینه شدندرجه 
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران منطقه کشت
 کیفبت پخت عالی خصوصیت بارز
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 ساالری -8
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۲-۸۲۰ متر()سانتیارتفاع بوته 

 ۸4-۸۲ تعداد پنجه )عدد(
 ۵4-۵۲ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 4/7-۲/7 متر(طول دانه )میلی
 ۳۱/۸-۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵۸-۵۵ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس خوابیدگی بوتهواکنش به 

 مازندران منطقه کشت
 کیفبت پخت خوب خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 

 



   012     پیوست 

 

 

 

 دم سفید -9
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۹۰-۸۹۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۱۰-۸۱۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۹-۸4 تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 3/7-7/7 متر(طول دانه )میلی
 7/۸-۱/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفبت خوب خصوصیت بارز

 

 
 
 
 

 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 غریب -11
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۲-۸۲۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۹-۸4 تعداد پنجه )عدد(
 ۵3-۵7 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۸/3-۵/3 متر(طول دانه )میلی
 4/۵-۲/۵ متر(عرض دانه )میلی

 متوسط و قطور دانهشکل 
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 نرم بعد از پخت–رس میان خصوصیت بارز

 

 
 
 
 

 



   011     پیوست 

 

 

 

 دم زرد -11
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۰-۸۲۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸4-۸۲ تعداد پنجه )عدد(
 ۵7-۵۱ وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 7/3-۱/3 متر(طول دانه )میلی
 ۸/۵-۵/۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفبت پخت خوب-رس میان خصوصیت بارز

 

 
 

 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 حسن سرایی -12
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۰-۸۲۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸4-۸۲ تعداد پنجه )عدد(
 ۵4-۵۲ وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 4/3-۲/3 متر(طول دانه )میلی
 ۵-۸/۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و باریک شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفبت پخت خوب-رس میان خصوصیت بارز

 

 
 

 
 
 
 



   011     پیوست 

 

 

 

 حسنی -13
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۰۲-۸۸۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۵۰-۸۵۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۰-۸۸ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۳-۹۰ وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۸/3-۵/3 متر(طول دانه )میلی
 4/۵-۲/۵ متر(عرض دانه )میلی
 قطور-متوسط شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 نیمه مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفبت پخت خوب-زودرس  خصوصیت بارز

 

 
 
 
 

 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 چمپابودار -14
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/۹-4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۰۲-۸۸۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۰-۸۲۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۳-۸۰ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۳-۹۰ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 4/3-3/3 متر(طول دانه )میلی
 ۲/۵-3/۵ متر(عرض دانه )میلی
 قطور-متوسط شکل دانه
 ۵7-۵۱ میزان آمیلوز

 7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 زودرسی  خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 



   011     پیوست 

 

 

 

 حسن سرایی آتشگاه -15
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۹۲-۸4۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۰-۸۲۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۸-۸۵ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 7-۸/7 متر(طول دانه )میلی
 ۳7/۸-۳3/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و باریک شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ شدندرجه حرارت ژالتینه 
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفیت پخت خوب-دیررس خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 حسن سرایی پیچیده غالف -15
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۰-۸4۲ متر(بوته )سانتیارتفاع 

 ۸۸-۸۵ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۲/7-3/7 متر(طول دانه )میلی
 ۱/۸-۳/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و باریک شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس خوابیدگی بوته واکنش به

 گیالن منطقه کشت
 کیفیت خوب-میان رس خصوصیت بارز

 

 
 
 
 

 



   010     پیوست 

 

 

 

 دم سرخ)آبجی بوجی( -17
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۲-۸3۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵4-۵۲ هزاردانه )گرم(وزن 

 دارد ریشک
 ۱/3-۳/3 متر(طول دانه )میلی
 ۳3/۸-۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و باریک شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران-گیالن منطقه کشت
 کیفیت خوب-زودرس بارزخصوصیت 

 

 
 
 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 غریب سیاه ریحانی -18
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۰۲-۸۸۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۹۰-۸۹۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۰-۸۸ تعداد پنجه )عدد(
 ۵3-۵7 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 7/۲-۱/۲ متر()میلیطول دانه 

 ۲/۵-3/۵ متر(عرض دانه )میلی
 متوسط و قطور شکل دانه
 ۸7-۸۱ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفیت خوب-زودرس خصوصیت بارز

 

 
 
 
 

 



   012     پیوست 

 

 

 

 علی کاظمی -19
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/۹-4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۲-۸۲۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۰-۸۸ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۱-۵۳ وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۸/7-۵/7 متر(طول دانه )میلی
 ۸/۵-۵/۵ متر(عرض دانه )میلی
 و قطور بلند شکل دانه
 ۸7-۸۱ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن منطقه کشت
 کیفیت خوب-رسمیان خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 
 

 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 سنگ طارم -21
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۰-۸۸۲ بذرپاشی تا رسیدنتعداد روز از 
 ۸۵۲-۸۹۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۸-۸۵ تعداد پنجه )عدد(
 ۵4-۵۲ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۸/7-۵/7 متر(طول دانه )میلی
 ۱/۸-۳/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند وباریک شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن –مازندران  منطقه کشت
 کیفیت خوب-زودرس خصوصیت بارز

 

 
 
 
 



   011     پیوست 

 

 

 

 طارم محلی -21
 های زراعی و کیفیویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۰-۸۲۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۰-۸۸ تعداد پنجه )عدد(
 ۵3-۵7 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۸/7-۵/7 متر(طول دانه )میلی
 ۱/۸-۳/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و باریک شکل دانه
 ۸۳-۵۰ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 گیالن –مازندران  منطقه کشت
 کیفیت خوب-رسمیان خصوصیت بارز

 

 
 

 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 اهلمی طارم -22
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۲-۸3۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۸-۸۵ تعداد پنجه )عدد(
 ۵3-۵7 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 7-۸/7 متر(طول دانه )میلی
 ۱/۸-۳/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند وباریک شکل دانه
 ۵۸-۵۵ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران  منطقه کشت
 کیفیت خوب-رسمیان خصوصیت بارز

 

 
 

 
 
 
 



   011     پیوست 

 

 

 

 محمدی چپر سر -23
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/۹-4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۳۰-۸۰۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۹۰-۸۹۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۸-۸۵ تعداد پنجه )عدد(
 ۵3-۵7 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۵/3-۹/3 متر(طول دانه )میلی
 4/۵-۲/۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند وقطور شکل دانه
 ۵3-۵7 میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 <7۰ عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران  منطقه کشت
 زودرسی خصوصیت بارز

 

 

 
 

 
 
 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 دیلمانی -24
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۰-۸۸۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۹۰-۸۹۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۳-۸۰ تعداد پنجه )عدد(
 ۵3-۵7 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 7-۸/7 متر(طول دانه )میلی
 ۳/۸-۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند وباریک شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران  منطقه کشت
 زودرس و کیفیت خوب خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 



   101     پیوست 

 

 

 

 قشنگه -25
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۰-۸۸۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۵۰-۸۵۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸4-۸۲ تعداد پنجه )عدد(
 ۵4-۵۲ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 3/۲-7/۲ متر(طول دانه )میلی
 4/۵-۲/۵ متر(عرض دانه )میلی
 کوتاه و قطور شکل دانه
 ۸3-۸7 میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران  منطقه کشت
 زودرس و کیفیت خوب خصوصیت بارز

 
 

 
 
 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 عنبر بو ایالم-25
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۹۰-۸۹۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸3۰-۸3۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۹-۸4 تعداد پنجه )عدد(
 ۵۸-۵۵ وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۹/3-4/3 متر(طول دانه )میلی
 ۵/۵-۹/۵ متر(عرض دانه )میلی
 متوسط و قطور شکل دانه
 ۵۸-۵۵ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 ایالم  منطقه کشت
 معطر خصوصیت بارز

 

 
 
 
 

 



   010     پیوست 

 

 

 

 قصرالدشتی-27
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۲-۸۹۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۲۲-۸3۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۸-۸۵ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۵-۵۹ وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 ۳3/۲-3 متر(طول دانه )میلی
 ۵/۵-۹/۵ متر(عرض دانه )میلی
 متوسط و قطور شکل دانه
 ۸۱-۸۳ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 فارس  منطقه کشت
 کیفیت پخت خوب خصوصیت بارز

 

 
 
 

 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

 گرده-28
 های زراعی و کیفی ویعگی
 4-۲/4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۰-۸۸۲ از بذرپاشی تا رسیدنتعداد روز 
 ۸۸۰-۸۸۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸4-۸۲ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۲-۵3 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۲/۲-3/۲ متر(طول دانه )میلی
 ۲/۵-3/۵ متر(عرض دانه )میلی
 کوتاه و قطور شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 <7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

  -خوزستان منطقه کشت
 کیفیت خوب-زودرس خصوصیت بارز

 

 

 
 
 

 
 
 
 



   012     پیوست 

 

 

 

 موسی طارم-29
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/۹-4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸3۲-۸7۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۰-۸۸ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۲-۵3 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۲/7-3/7 متر(طول دانه )میلی
 7/۸-۱/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و باریک شکل دانه
 ۵۰-۵۸ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 دارد عطر

 حساس بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 مازندران -گیالن منطقه کشت
 کیفیت خوب-رسمیان خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

1-IR28 
 های زراعی و کیفی ویعگی
  ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۲-۸۹۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۰۲-۸۸۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵4-۵۲ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 7-۸/7 متر(طول دانه )میلی
 ۳/۸-۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلندو باریک شکل دانه
 ۵۲-۵3 میزان آمیلوز

 <7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم  بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ایری منطقه کشت
 مقاوم به بالست خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 

 



   011     پیوست 

 

 

 

2-IR30 
 های زراعی و کیفی ویعگی
  ۲/4-۲ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۰-۸4۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۹-۸4 تعداد پنجه )عدد(
 ۵۲-۵3 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 3=۸/3 متر(طول دانه )میلی
 ۸/۵۵ متر(عرض دانه )میلی
 قلمی متوسط و شکل دانه
 ۵۲-۵3 میزان آمیلوز

 <7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم  بیماری بالست
 حساس واکنش به خوابیدگی بوته

 ایری منطقه کشت
 آمیلوز باال و مقاوم به بالست خصوصیت بارز

 
 

 
 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

3-IR36 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۹-۲/۹ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ بذرپاشی تا رسیدنتعداد روز از 
 ۸۰۲-۸۸۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۲-۸3 تعداد پنجه )عدد(
 ۵۱-۵۳ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 3=۸/3 متر(طول دانه )میلی
 ۸/۵۵ متر(عرض دانه )میلی
 متوسط و قلمی شکل دانه
 ۵۲-۵3 میزان آمیلوز

 <7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم  بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ایری منطقه کشت
 مقاوم به ورس و بالست خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 

 
 



   011     پیوست 

 

 

 

4-IR50 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/۲-3 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۸۰-۸۸۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۲-۸3 )عدد(تعداد پنجه 
 ۵۱-۵۳ وزن هزاردانه )گرم(

 دارد ریشک
 4۲/3-۲/3 متر(طول دانه )میلی
 ۵-۸/۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵3-۵7 میزان آمیلوز

 <7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ایری منطقه کشت
 پاکوتاه خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 



011      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

5-IR58 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/۹-4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۰۲-۸۸۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۲-۵3 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۸۰/7-۸4/7 متر(طول دانه )میلی
 ۱/۸-۳/۸ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵3-۵7 میزان آمیلوز

 >7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ایری منطقه کشت
 مقاوم به ورس و بالست خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 



   011     پیوست 

 

 

 

6-IR60 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/۹-4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۰-۸۵۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۳۰-۳۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸3-۸7 تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۱/3-۳/3 متر(طول دانه )میلی
 ۵-۸/۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلند و قلمی شکل دانه
 ۵3-۵7 میزان آمیلوز

 >7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ایری منطقه کشت
 زودرسی خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 



111      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

7-IR64 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲-۲/۲ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۵۰-۸۵۲ متر()سانتیارتفاع بوته 

 ۸۹-۸4 تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۵/3-۹/3 متر(طول دانه )میلی
 ۲/۵-3/۵ متر(عرض دانه )میلی
 کوتاه و قطور شکل دانه
 ۵۹-۵4 میزان آمیلوز

 < 7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم خوابیدگی بوتهواکنش به 

 ایری منطقه کشت
 مقاوم به بالست و کیفی خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 



   110     پیوست 

 

 

 

8-DOLLAR 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 4-۲/4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۸۲-۸۵۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۲-۸۲۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 )گرم(وزن هزاردانه 
 ندارد ریشک

 ۸/3-۵/3 متر(طول دانه )میلی
 ۵/۵-۹/۵ متر(عرض دانه )میلی
 کوتاه و قطور شکل دانه
 ۵3-۵7 میزان آمیلوز

 <7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 هند منطقه کشت
 مقاوم به خشکی خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 
 



111      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

9-TETEP 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/4-۲ عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۹۰-۸۹۲ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۸۲-۸۵۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۹-۵4 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 3/3-۱/3 متر(طول دانه )میلی
 ۵/۵-۹/۵ متر(عرض دانه )میلی
 متوسط و قطور شکل دانه
 ۵4-۵۲ میزان آمیلوز

 <7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ایری منطقه کشت
 مقاوم به بالست خصوصیت بارز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   112     پیوست 

 

 

 

10- ZENIT 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/۲-3 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۲-۸۹۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸۸۱-۸۵۵ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۵-۸۹ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۲-۵3 وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۳/3-۸/7 متر(طول دانه )میلی
 ۵-۸/۵ متر(عرض دانه )میلی
 بلندوقلمی شکل دانه
 ۵3-۵7 میزان آمیلوز

 >7۰ شدندرجه حرارت ژالتینه 
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ایری منطقه کشت
 مقاوم به بالست خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 
 



111      برنج قاتیتحق یاثربخش 

 

11- kanto 51 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 4-۲/4 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۲-۸۹۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۱۲-۳۰ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸3-۸7 تعداد پنجه )عدد(
 ۵۵-۵۹ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 ۲/4-3/4 متر(طول دانه )میلی
 7/۵-۱/۵ متر(عرض دانه )میلی
 کوتاه و قطور شکل دانه
 ۸7-۸۱ میزان آمیلوز

 7۰-7۲ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ایتالیا منطقه کشت
 مقاوم به سرما خصوصیت بارز

 

 
 
 
 
 
 
 



   111     پیوست 

 

 

 

12- NORIN 22 
 های زراعی و کیفی ویعگی
 ۲/3-7 عملکرد )تن درهکتار(

 ۸۵۲-۸۹۰ تعداد روز از بذرپاشی تا رسیدن
 ۸4۰-۸4۲ متر(ارتفاع بوته )سانتی

 ۸۳-۵۰ تعداد پنجه )عدد(
 ۵۸-۵۵ وزن هزاردانه )گرم(

 ندارد ریشک
 4/۲-۲/۲ متر(طول دانه )میلی
 ۵/۵-۹/۵ متر(عرض دانه )میلی
 قطور-متوسط شکل دانه
 ۵۲-۵3 میزان آمیلوز

 <7۰ درجه حرارت ژالتینه شدن
 ندارد عطر

 مقاوم بیماری بالست
 مقاوم واکنش به خوابیدگی بوته

 ژاپن منطقه کشت
 آمیلوز پایین خصوصیت بارز

 

 

 


